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Meče Vikingů
Na Hůrku jsme se vrátili dne 12.ledna. Tak pozdě proto, že

jsme se díky nepříznivému větru dostali až do Anglie a čekali
tam pět dní na změnu počasí. Lord Raddley se ukázal být
velmi pozorným hostitelem a díky jemu jsme poznali Londýn,
Oxford a Cambridge, York a Coventry, nehledě k několika
zámkům jeho příbuzných či přátel. Všude jsme byli velmi
zdvořile a téměř radostně přijati, jak je anglickým zvykem;
velmi se nám to líbilo. Diana se chtěla jít podívat i do
královského zámku Toweru a Buckinghamského paláce, ale
lord Raddley jí to rozmluvil.

Na Hůrce se během naší nepřítomnosti nestalo nic
pozoruhodného, až na to, že ranění Poláci se už dokonale
uzdravili a konali strážní službu jako vojáci. Někteří vesničané
se divili té zásadě, dokonce se i smáli, ale Charry ani po
návratu neodvolal hlídky a dokonce nařídil, abychom i my
drželi v noci stráž.

Gréta vychrlila na Charryho záplavu stížností na šelmy, co
zůstaly doma; nikdo se jí nezamlouval, dokonce ani Árrín,
která je krásná a něžná, jako by ani nepocházela z této ubohé
země, ale snesla se přímo z nadoblačných výšin. Gréta ovšem
vůbec neocení pružnost a ušlechtilost jejího těla ani vznosnost,
s jakou se Árrín vrhá na kořist; odvážila se však drze
rozhlašovat, že si brousí drápy o koberec - jako by na tom tak
moc záleželo!

Jediné, co Grétu potěšilo, byla ztráta René le Mogniéra.
Dle jejího názoru byl zloděj a budižkničemu a když po našem
odjezdu zmizel, považovala to za milost nebes. Charryho to
nezajímalo, ostatně Denis prohlásil, že Reného poslal pryč on
a že se zanedlouho zase vrátí.

Freya u nás bohužel pobyla jenom jednu noc; hned ráno ji
naše loď vezla do Stockholmu s uctivými poklonami
komthuru Knassenovi a pozdravením jeho krásným dcerám.
Knassen slíbil, že připraví nějaké zásilky, které chtěl poslat do
Arminu; my jsme zatím měli v úmyslu připravit další skupinu



vystěhovalců. Charry doufal, že z Polska už poslední, takže
s ní chtěl odeslat zbytek nemocnice včetně dětí i jeptišek,
Olgierda Zajace a vůbec všechny kromě Lukáše Anczewskiho
a jeho strážního oddílu.

S takovou činností bylo značné množství práce; bohužel
jsem nucen konstatovat, že Tomáš Baarfelt nám téměř s ničím
nepomohl. Ba naopak; pobyt velmistra na našem statku
znamenal, že neustále někdo někam volal vysílačkou, chodila
nám spousta cizokrajných novin a dopisů tolik, že listonoš
požádal o mimořádný příplatek; Tomáš uznal, že s jeho
korespondencí má pošta vskutku obtíže a projevil snahu jezdit
si každodenně do města pro dopisy, noviny a časopisy.
Vysvětlil nám, že jako velmistr musí být dokonale informován
o všem, co se ve světě stane; z toho důvodu také navázal
obchodní spojení s mladým příručím z knihkupectví, který mu
hlídal nejrůznější novinky.

Charry prokázal pochopení situace a rozhodl se obejít bez
jakýchkoliv jeho služeb. Prohlásil před svědky, že Tomáše
vlastně na nic nepotřebuje a zcela mu postačí, když nebude
překážet; Baarfelt to vzal jako poklonu a skutečně se už nikde
nepletl. Ve zmatku, který panoval na Hůrce, to bylo jenom
dobře.

Tomáš byl zrovna s Henrykem Wagierou ve městě, když
službu konající voják oznámil, že ke statku přijíždějí kryté
saně a na nich minimálně dva lidé. Protože k nám různí hosté
jezdili dosti často, nevyvolalo to vzrušení, ale měl jsem zrovna
službu jako velitel stráže a tak jsem šel zkontrolovat, kdo to je.
Saně byly zcela obyčejné, měly dva koně nevalné kvality
a vozka vyhlížel jako sedlák; vyčkal jsem, až vjedou do dvora
a zastaví.

Sotva však saně projely mezi polskými hlídkami, ucítil
jsem okamžitě pach nepřítele. Vzápětí jsem ho i poznal, byl to
pach policejního vyšetřovatele Haupta. Myslím, že se mi
trochu zježila hříva; taky Ao Harrap odhrnul pysky a vycenil
tesáky. Tannarr byl o kus dál, necítil nic; ale všiml jsem si, že
Dévi se pro jistotu postavila vedle Denise, jako by ho chtěla
chránit.



Nemýlili jsme se; Haupt vylezl ze saní, v kožichu
a beranici, ale jak se zdálo, beze zbraně. Rozhlédl se po dvoře,
jako by hledal nebezpečí; když viděl ozbrojené Poláky
v pestrých kabátcích, trochu se zarazil, ale pak požádal, jestli
by směl hovořit s panem Ritherem, majitelem statku.

Charry přišel a na první pohled nevypadal přívětivě.

„Upřímně řečeno, neočekával jsem, že vás ještě někdy
uvidím! Nesporně prokazujete značnou odvahu…“ řekl
opatrně.

„Ne-li přímo drzost.“ konstatovala Diana, která přišla také.

„Ach, dobrý den, drahý pane hrabě - už tak dlouho jsme se
neviděli! Jistě vás už přešlo rozhořčení nad drobným
nedorozuměním, které se událo ještě v krásném létě… jsem
velmi rád, že vás mohu opět navštívit a doufám, že tentokrát
jako přítel…“

„Potěšení je na mé straně,“ řekl Charry rozpačitě.
„Nemýlím-li se, dohodli jsme se, že se více nebudeme
stýkat…“

„Ale bože můj, hrabě, kdo by bral vážně slova vyřčená
v hněvu? Ujišťuji vás, že mé úmysly byly jen ty nejčistší a že
jsem vždy myslel jen na vaše dobro! Snad je už na čase
ukončit naše spory a zaujmout realističtější stanovisko…“

„Pokud se mne týče, já proti vám nemám nejmenší
námitky!“ pronesl Charry dost křečovitě. „Jste mi vítán,
pane!“

Ao Harrap zavrčel, aby připomněl svoje stanovisko k věci.

„Jak vidím, u vašich šelem nejsem zatím nijak v oblibě!“
zasmál se Haupt. „To už tak někdy bývá, že zvířátka mají proti
někomu neopodstatněnou averzi… přitom já k nim cítím jen
příchylnost! Moc se mi líbí, zvláště tady ten pruhovaný.
Nehněval byste se, kdybych ho trochu pohladil…“

„Ale beze všeho,“ Charry potřásl hlavou. „Aflargeo, drž!“

Haupt přistoupil ke mně a klidně mi položil ruku na hlavu;
ale sotva se mne dotkl, poznal jsem, že má strach, hrozný
nevyléčitelný strach z nás všech. Pochopil jsem, že nás



nenávidí jako dřív; jen nějaká velmi důležitá okolnost jej
přiměla k této návštěvě na naší půdě.

„Jsem rád, že se vám moji drazí přátelé zamlouvají! Ale
abychom nezamluvili, proč jste mne ráčil navštívit…“

„Budeme se bavit venku na dvoře?“ ptal se Haupt.

„Pojďte dál…“ pokynul mu Charry do chodby. Jak
vstupovali, protáhl jsem se za nimi a za mnou Ao Harrap;
Tannarr prozatím zůstal venku. Haupt se bystře rozhlížel;
napřed si povšiml ikony Jerzy Lasęky, potom vykulil oči na
sadu samopalů, které stály, pečlivě vyleštěné, ve stojanu
u dveří.

„Ach, hleďme… tohle mi něco připomíná…“ neodpustil
si.

„Válečná kořist,“ usmál se Charry. „Někdo to tu
zapomněl…“

„Ano, jistě, jistě!“ Haupt se opět usmál a už si samopalů
ani nevšiml. „Samozřejmě, nemáme nic proti tomu…“

Charry jej usadil ke stolu, Diana přinesla láhev a sklenice,
já jsem si lehl do kouta, Ao Harrap do druhého. Diana na
Charryho pokyn vypadla; ostatně máme ve zdi zrcadlo, kterým
se dá do pokoje vidět a samozřejmě i naslouchat. Haupt se po
nás ohlédl poněkud znepokojeně, ale Charry se usmíval:

„Když se vám tak líbí, jistě nenamítáte nic proti tomu, že
s námi chvíli zůstanou. To víte, jsou trochu zvědaví na cizí
lidi. Ale buďte bez obav, neublíží vám…“

Pozvedl sklenici, přiťukl a rázem ji do sebe obrátil. Haupt
to udělal po něm, ale zakuckal se, oči mu vystoupily z důlků
a tvář zrudla. Diana z roztržitosti použila té nejpálivější
kořalky, kterou i Charry pil jen za nejhorších mrazů. Teď
udiveně zíral na dusícího se policistu, pak řekl:

„Zdá se, že nejste zvyklý na alkohol…“

„Ale ne, ne, to je v pořádku…“ zakoktal Haupt.

„To jsem rád! Tak ještě do druhé nohy, abyste nedejpámbu
nekulhal!“ Charry nalil znovu a opět do sebe sklenici obrátil



jako vodu. Haupt se před napitím nadechl, přesto nemohl
hodnou chvíli popadnout dech.

„No, a teď můžeme jednat dál!“ usmál se Charry, na
kterém nebyly vidět žádné účinky. „Tak co jste mi přinesl
zajímavého?“

„Nic… nic zvláštního!“ vyhrkl Haupt. „Jen tak jsem…
přišel jsem si popovídat…“

„Výtečně! Tak klidně povídejte!“

„Takhle jsem to… nemyslel. Chtěl jsem vědět, jak žijete,
jak se vám daří, co pořád děláte a zda vám není smutno tak
opuštěnému - napadlo mi, že byste se měl někdy ukázat
i v hlavním městě.“

„To není špatný nápad. A proč?“

„Nezdá se mi správné, že muž vašeho postavení a rozhledu
se uzavírá na vesnici jako morous. Měl byste se trochu objevit
ve společnosti, mezi lidmi sobě rovnými… šlechta našeho
hlavního města touží se s vámi seznámit…“

„Opravdu? Hm… možná to skutečně udělám. To bude
záležet také na mém příteli Baarfeltovi; bude-li se jemu
chtít…“

„Ale hrabě! Neříkejte mi, že se nedovedete k ničemu
rozhodnout bez svého přítele Baarfelta! Cožpak se někdy
nemůžete oprostit od všech svých povinností a jít se trochu
pobavit jako ostatní lidé? Podívejte se na mne; když se cítím
unaven, nechám všechny služební povinnosti stranou a jedu
navštívit některého svého přítele. To jen vy myslíte pořád na
povinnosti…“

Charry mlčel a tvářil se netečně, až téměř tupě.

„Cožpak vám tahle vesnice a zasněžené lesy mohou
nahradit to všechno příjemné, co poskytuje velkoměsto?
Tanec, zábavy, krásné ženy… co byste chtěl víc? Mohu vás
ujistit, že společnost se v hlavním městě vyrovná kterékoliv -
dokonce i Berlínu!“

„Neznám Berlín. Byl jsem tam sice, ale jen jeden den.
Trochu jsme spěchali…“



„Ale to jste udělal velikou chybu, milý příteli! Berlín je
krásné město a lidé, kteří tam žijí, jsou výteční! Byl jste někdy
přítomen na nějaké zábavě, kde jsou i lidé od dvora? To byste
poprvé spatřil něco vznešeného a úctyhodného…“

„Poznal jsem lidi od dvora ve Vídni; děkuji, nechci.
Nejsou ani vznešení, ani úctyhodní. Spíš ubozí a trapní.“

„No dobrá, Vídeň možná… Ale Berlín a německý národ!
Vážený pane, snad nechcete popírat, že Němci jsou
nejdokonalejším národem na světě! A jejich říši se žádná
nevyrovná!“

„Chápu, jste Němec a chválíte je; ostatně i já se Němcům
ze srdce obdivuji a ctím je, ovšem nelíbí se mi, že na mne
posílají vrahy a snaží se mne zabít. To od nich není příliš
hezké!“

„Ale bože, hrabě! Snad se dovedete přenést přes to drobné
nedorozumění! Jistě jste si povšiml, že jakmile poznali svůj
omyl, ustali v nepřátelských akcích a nadále vám chtějí
projevovat své přátelství. Sám pan německý vyslanec mi
několikrát důvěrně sdělil, že se vůči vám cítí provinile a rádi
by odčinili nedopatření, která jste utrpěl…“

„Hleďme! Proč jste si o mně povídal s německým
vyslancem?“

„Náhodou jsme na to narazili… ve společnosti. Hovořilo
se o vás a já jsem naznačil, že mám tu čest vás trochu znát.
Pan vyslanec o vás mluvil velmi krásně a kladl mi na srdce,
abych se určitě pokusil vás seznámit…“

„Dobrá, budu-li v hlavním městě, vykonám mu
zdvořilostní návštěvu. Když si to tak přeje…“

„Pan vyslanec by byl šťasten, kdyby to bylo brzy. Sdělil
mi, že by nejvyšší místa v Berlíně uvítala, kdybyste zapomněl
na malicherné spory, které mezi vámi v minulosti vládly…“

„Copak že o nás má Berlín takový zájem?“

Haupt se mnohovýznamně usmál; Charry tím byl tak
překvapen, že nalil další skleničku a opět se napili.



„Víte, hrabě, vedoucí představitelé Německé Říše jsou
vedeni nanejvýš ušlechtilou snahou pomáhat schopným
a šikovným lidem. Právě v Německu se může nejlépe uplatnit
člověk vašeho rozhledu, vašich schopností a intelektuálních
předpokladů. Jste mladý, máte velké zkušenosti a znalosti,
bystrý rozum, ráznost a rozhodnost, které šlechtí každého
velitele. Právě takový člověk se stal v Německé Říši ideálem:
takovým lidem jsou tam otevřeny všechny dveře, včetně těch,
jež vedou k nejvyšším hodnostem a poctám!“

„To je velice zajímavé.“ usmál se Charry.

„Kdežto tady - co vás čeká? Jste mezi námi již rok a naše
slavná vláda se doposud neodhodlala ani požádat vás
o návštěvu a projednat s vámi, zda byste si nemohli být
vzájemně nějak užiteční! Naše vláda nepřišla dokonce ani na
myšlenku vyznamenat vás za vaše zásluhy; a jsem nucen vás
ujistit, že kdybyste ve službách Německa zlikvidoval
nepřátelské agenty takovým způsobem, jaký jsem sám viděl,
jistě by vás neminul železný kříž nebo nějaké podobné
vyznamenání…“

„Skutečně?“ Charry protáhl obličej.

„Zda-li! Milý hrabě, Německo je země pro vás! Kdybyste
se jen trochu snažil, zasedal byste brzy v císařově válečné
radě, mohl získat další šlechtický titul v Německu a k němu
odpovídající pozemky a jmění… pouhým obratem ruky! Císař
Vilém umí odměnit svoje schopné důstojníky, to mi věřte!“

„Ovšem, věřím a rád. Rovněž jsem hodně slyšel o dobrotě
jeho císařského Veličenstva…“

„Tak vidíte, sám to musíte potvrdit! Co kdybyste se nad
tím ve volných chvílích zamyslel?“

„Nad čím bych se měl zamyslet?“

„Například co byste řekl, kdyby vás navštívil zástupce
vládních orgánů Německé Říše a nabídl, abyste vstoupil
v hodnosti generála do služeb císaře Viléma II.“

Charry spustil spodní čelist a chvíli tak setrval v postoji,
který připomínal blbečka; potom si nalil skleničku a obrátil ji



do sebe, aniž si vzpomněl na Hauptovu sklenici. Ten byl tomu
docela rád, už se mu začínala točit hlava.

„A co za to?“ zeptal se potom Charry.

„Prosím?“ nevěřil Haupt svým uším.

„Kolik by mi nabídl ten německý zástupce.“

„Co já vím… ale muž vašeho významu by jistě mohl
očekávat pozemky v Německu o velikosti nejméně dvaceti
akrů… dál minimálně dvojnásobnou rozlohu na východních
územích bývalého Polska, potvrzení hraběcího titulu, roční
plat ve výši čtvrt miliónu marek… možná i více! Tak to asi
odhaduji…“

„Odhad odborníka člověka potěší. Je to víc než máte vy,
nebo méně, milý příteli?“

„Prosím? Snad jsem dobře nepochopil…“

„Kolik platí Němci vám za tu práci?“

„Já přece nejsem v jejich službách!“

„A kdybyste byl - kolik by vám asi tak platili?“

„To je těžké odhadnout… ale jistě méně…“

„To vás tedy lituji. Dělat špinavější práci než čistič hajzlů
a při tom to ani nemít zaplaceno?“

„No dovolte - jak to myslíte?“

„Podívejte, já kydám hnůj. Hnůj jsou kravské výměšky,
smíšené se slámou a různým jiným odpadem; nabírá se na
vidle, nakládá na kolečko a vyváží z chléva, nejlépe na pole.
Je to práce špinavá a nepříjemně páchne, zvláště lidem, kteří
na to nejsou zvyklí. Já jsem sedlák a jsem zvyklý, klidně
vezmu kus toho hnoje do ruky, přičichnu k němu a podle vůně
usoudím, kolik tak asi dá úrody pole, které jím pohnojím.
Když přijdou lidé z města, zadržují si nos a říkají, že by na
takovou odpornost nesáhli. To je jejich gusto, nevymlouvám
jim to.

A jsou lidé, kteří dělají horší věci: čistí kanály světové
politiky. Kráva, kterou chovám já, je ještě pořád mnohem
čistším zvířetem než takový politik. Za krávou zůstávají



s prominutím hovna; za politikem zůstávají vdovy, sirotci,
potoky krve, ztracené existence lidí, dělníci bez práce, rolníci
vyhnaní ze své půdy, čestní lidé trpící ve vězení, jejich ženy
a děti, které nemají ani skývu chleba, pláč, nářek, spálené
kulturní poklady, pošlapaná práva a svobody, bezpráví, útisk
důstojnictva a policie, hloupost, křivdy, ničemnosti, nízkost,
slzy národa a opovržení poctivých lidí. To je hnůj moderní
společnosti; a ten já kydat nebudu. Na to nemám žaludek, od
toho jsou tady jiní, kdo berou peníze od vlády Německa a ještě
je nabízejí druhým.

Takový člověk jste vy, Haupte. Možná máte krátkou
paměť, ale já ne; já si pamatuji, kdo tady vyhrožoval mně
a mým přátelům, kdo mě chtěl dát zabít a litoval, že jsem
zůstal naživu. Přicházíte teď s hloupými záminkami, abyste
mne lákal do Německa; jenomže já od začátku čekám něco
zlého a ani na okamžik jsem neuvěřil vaším žvástům. Vím, co
jste zač a co po mně chcete. Taky jsem od začátku věděl, co
vám odpovím.

Vyřiďte svým chlebodárcům, ať si svoje dary strčí …
někam! Nemám zájem o místo v císařově válečné radě,
pozemky ani ten královský plat. Hrabětem jsem byl ustanoven
rozhodnutím svých šelem a nikdo u mne nestojí výš než moji
přátelé. A co se týče vás osobně, vy odtud vystřelte jak
nejrychleji můžete! A neopovažujte se ještě někdy vstoupit na
moje pozemky! Jestli vás ještě jednou uvidím, třeba náhodou,
zabiju vás! Nařizuji všem svým šelmám i lidem: potkají-li vás
ještě jednou, ať vás zabijí bez milosti! Člověk jako vy nemá
právo žít!

A teď si seberte svých pět švestek a vypadněte, než mne
přejde trpělivost s takovou smradlavou štěnicí, jako jste vy!“

Haupt byl bledý jako křída; pomalu ustupoval, sebral svůj
kožich a beranici a ruce se mu třásly.

„Ale milý hrabě… já jsem mluvil jen teoreticky…“

„Ven!“ zařval Charry, až se zatřásly zdi. Haupt byl v tu
ránu na dvoře, vmžiku v saních a už kočí švihal koně, aby byli
co nejrychleji venku. Charry zůstal stát na prahu, pohupoval se
na chodidlech a zatínal pěsti. Sotva saně zmizely v aleji



k vesnici, začal klít; klel tak sprostě a tolika jazyky, že jsem to
v našem dlouhém soužití ještě neslyšel, dusil se vztekem, jako
by se mu protrhla žluč. Diana se poprvé v životě neodvážila jít
k němu a něco mu říct, ale objevila se mami a ta se odvážila;
maličká a útlá, přistoupila k Charrymu a zatahala ho za rukáv.

„Vidím, že se rozčiluješ, chlapče. Když se rozčiloval tvůj
otec, dala jsem mu vždycky sekeru a poslala ho naštípat dříví.
Proto jsme mívali chalupu na zimu dokola obloženou…
a vida, teď nám dříví leží v kůlně neposekané…“

Charry zablýskal očima, jako by chtěl někoho roztrhnout;
potom zhluboka zamručel jako medvěd, vyškubl se a zmizel
v kůlně. Během chvíle jsme odtamtud zaslechli dunění jeho
pádné sekery. Mami zakývala šedivou hlavičkou, zasmála se
a zmizela v kuchyni.

Nicméně Charryho odpor neskončil s vybitím vzteku; hned
po návratu vše řekl Tomášovi a společně rozhodli, že nevítaná
návštěva je zcela jistě počátkem dalších komplikací. Tomáš
nebyl moc nadšen, že Charry odmítl tak rázně; on sám by dal
přednost neurčitým příslibům, dohadování o maličkostech,
nabídkám a jejich upřesňování, zkrátka své oblíbené
diplomatické hře, která se může táhnout měsíce a léta a nijak
neskončit. Charry se o tom vyjádřil dost nechutně a Tomáš se
usmíval.

„Všechno jsou průvodní jevy nové situace v řádu. Stal ses
důležitou osobností světové politiky; když si to uvědomili
v Berlíně, rozhodli se tě získat do svých služeb. Teď jim Haupt
dá zprávu, že to neprošlo; takže druhá fáze je naše likvidace.
V krátkém čase můžeme očekávat nepřítele…“

„Udivuje mne tvůj klid a spokojenost,“ bručel Charry. „Co
podle tebe je krátký čas? Kolik můžeme očekávat nepřátel?“

„Těžko říct; musíme uvažovat logicky. Haupt viděl, kolik
máme tady na statku lidí, viděl taky nemocnici a všechno
kolem. Oznámí to nadřízeným; tam rozhodnou tak do týdne.
Potom zorganizují akci se svojí armádou, předpokládám
převlečenou do civilu, aby na ně nepadlo podezření. Počítám
padesát až sto banditů, velitelem bude zkušený důstojník.
Vzhledem ke špatným zkušenostem s nočními přepady bych já



zaútočil brzy zrána nebo dokonce večer; jenomže co napadne
je, to nevím…“

„Jaká doporučuješ opatření?“

„Co nejrychleji odeslat všechny nebojující složky pryč.
Ženy, děti, raněné. Ale ponechat zkušené bojovníky;
nepochybuj, že je budeme potřebovat!“

Polští mládenci byli nadšeni, když se to dozvěděli. Návrat
Lukáše Anczewskiho je povzbudil; někteří ho zatím znali jen
z vyprávění, uznávali ho za legendárního bojovníka a věrného
přítele Jerzy Lasęky, takže na něj padl odlesk jeho svatosti.
Sami od sebe mu začali říkat komenditore a těšili se, že si brzy
vyřídí účty s Němci; teď si Němci sami přijdou pro smrt, tak
hurá na ně a nebojme se jejich přesily!

Charry jejich optimismus rozhodně nesdílel. Dal umístit do
vikýře kulometné hnízdo, další v nově proraženém otvoru
v seníku nad konírnou. Spolu se třetím kulometem
v pozorovatelně na střeše to mohlo stačit i na větší počet
nepřátel. Posiloval mobilní opevnění a promýšlel strategii
obrany; radil se při tom neustále s ostatními a navrhovali různé
varianty boje.

Největší vojenský odborník byl Tošio Yamanaki; během
studií v zenovém klášteře se seznámil s naukou o vojenství,
bohužel vypracovanou v šestnáctém století za éry šóguna
Iyeasu Tokugawy. Nicméně dávní odborníci měli zřejmě co
navrhnout i lidem devatenáctého století, aspoň Tošio jejich
rady uváděl do praxe a vymýšlel na nepřátele pasti a léčky.

Možnost nadcházejícího boje Tošia potěšila. V poslední
době se nebojovalo, neměl tedy žádné využití a zdálo se mu,
že ostatní hodnostáři dvora jej předbíhají v zásluhách, což ho
rmoutilo. Nedal na sobě samozřejmě nic znát, byl si vědom, že
kromě války neumí nic, co by bylo potřebné, ale v duchu se
těšil, že bude moci prokázat svou užitečnost. Navenek byl
ovšem naprosto klidný jako kdykoliv jindy. Válečník se
zbytečně nevzrušuje maličkostmi.

Když si Tomáš všiml, že Tošia lidé oslovují jako
komthura, zasmál se; pak na nejbližší poradě štábu tento stav
legalizoval. Zároveň navrhl význačnější bojovníky pasovat na



rytíře, pokud ještě nebyli, a vůbec všeobecně povýšit každého,
kdo to zaslouží.

Mezi tím se vrátil René le Mogniére, špinavý, utrmácený
a vyhublý. Zalezl s Denisem do stodoly, kde měl Denis svoje
sídlo a tam si dlouho povídali a kreslili na mapu Německa
všelijaké značky. Charry se o Reného počínání nezajímal
a René se nesnažil na sebe upoutat pozornost; sotva se
vykoupal a převlékl, ujal se své obvyklé činnosti, to jest
posedával a koukal.

Čtyřiadvacátého ledna okolo čtvrté hodiny ráno zaslechl
Dagarr, který měl službu, svolávací volání arminské šelmy
z lesa; vzhledem k tomu, že nikdo z nás nebyl na lovu,
odpověděl a současně nás probudil.

Odzadu z lesa ke statku někdo přicházel; vyšli jsme mu
vstříc a zjišťovali, kdo to je. Byli dva - první náš přítel
kocourek Ghírra, ale nás zajímal víc ten druhý. Byl to rys se
štětkami na uších, velmi hezký a statný, přestože značně
vyhublý.

Ghírra přiběhl k nám; rys zůstal stát opodál a pozoroval
nás bystře a zvědavě, ale jak se zdálo, s jistou nedůvěrou.
Jakmile jsme skončili uvítání s Ghírrou, pohlédli jsme na něho
a čekali, co řekne. Bylo na něm, aby nás pozdravil, byl cizí
a sám.

„To je můj přítel Azgarr z Glenarru, syn krále Obojích
Tater, Fatry a Magury včetně Karpat a přilehlých oblastí,“
vysvětloval Ghírra. „Nedivte se, že váhá; nikdy neviděl šelmy
jako vy!“

„Jsi nám vítán, bratře Azgarre!“ řekl Ao Harrap.

„Zdravím vás, bratři,“ pronesl rys váhavě. „A jsem šťasten,
že se setkávám s bytostmi své krve. Jsme konečně u Severního
moře, na statku Vládce Nebe a Země?“

„Ano; my jsme jeho společníci. Buď vítán…“

„Bratři, rád bych promluvil s vaším velitelem. Ale také vy
byste měli slyšet, co vám povím.“

„Zřejmě chceš mluvit o tom, jak žijí tvoji bratři tam… kde
jsi říkal, že jsi králem?“



„Můj otec je králem,“ opravil mne Azgarr. „Ale nechci
hovořit o tom. Chci mluvit o lidech se zbraněmi a ve stejných
kůžích, kteří táboří v lesích dva pochody na východ. Mají zlaté
knoflíky a jsou cítit tak, jak řekl můj bratr vlk Wart.“

„Jsou to vojáci,“ upřesnil Ghírra. „A nejspíš němečtí!
Myslím, že by to Charry měl vědět…“

„To by teda měl! Půjdeme za ním hned!“

Rys šel za námi do domu, opatrně se rozhlížel a bylo znát,
že nemá k lidským obydlím moc důvěry. Když jsem otevřel
dveře Charryho pokoje, Charry zvedl hlavu. „Co je, začalo
to?“

„Ještě ne, ale už to nebude dlouho trvat. Máme tady
zvěda!“

Charry se podíval na rysa a dost se podivil, kde se tu vzal.
Azgarr chvíli otálel, očichával jeho i Dianu a pronášel
zdvořilostní fráze; pak ale zopakoval zprávu a Ghírra
doplňoval podrobnosti.

„Kolik jich je?“ ptal se Charry.

„Nevím, nemohl jsem je počítat; viděl jsem jen přední
hlídky a záři světel. Ale může jich být několik set…“

„To je nadělení! Jak říkáš, že jsou daleko?“

„Dva denní pochody. Tak asi třicet mil…“

„To znamená, že dnes ujdou jeden… mohou tu být zítra
nebo už v noci. Pohybovali se nebo leželi táborem?“

„Přesunovali se směrem k okraji horského masivu. Tam
udělali tábor. Nechali jsme u nich na hlídce vlka.“

„Cože - ty máš s sebou i vlka?“

„Jmenuje se Rigo, je z Polska a patří k Wartově smečce. Je
to syn Wartovy dcery a už bojoval, pod panem
komenditorem.“

„Jerzy Lasękou?“

„Tak.“



„To je výborné! Co ještě víš o těch lidech? Jdou pěšky
nebo na koních? Mají děla?“

„Neviděl jsem žádná děla. Někteří jdou pěšky, jiní na
koních.“ řekl Ghírra. „Mají odlišné uniformy…“

„Jsou v uniformách? To je zlé…“ řekl Tomáš Baarfelt,
který vstoupil a vypadal povážlivě. Rys zaváhal, zda se nemá
bránit, pak se ale rozhodl akceptovat všechny lidi, kteří tu
jsou.

„Proč myslíš?“ obrátil se k němu Charry.

„Rozhodli se neskrývat, kdo jsou. V tom případě proti nám
můžou vrhnout jakýkoliv počet vojáků; zřejmě jsou
přesvědčeni, že si to můžou dovolit. Že vládní vojáci zůstanou
nečinní…“

„Budeme se bránit nebo prchat?“ zajímala se Diana.

„Prchat není kam, musíme se bránit,“ mávl rukou Charry.
„Kam bychom mohli dojet? Maximálně do města…“

„Myslíš, že by nás pronásledovali až tam?“

„Zřejmě hledají záminku k válce a obsazení země. Vojska
na to mají dost, proč by to nezkusili?“

„Hm. Co tedy uděláme?“

„No… co takhle snídani? Uvítal bych trochu kávy…
a probudit všechny velitele. Mužstvo prozatím necháme spát,
bezprostřední nebezpečí nehrozí…“

„Zdá se, že ses pevně rozhodl bojovat!“

„Bez boje neodejdu; to by to chlapci měli moc lehké!“

Na statku nastalo rušno; zatímco jsme vysvětlovali
Azgarrovi situaci, lidé tiše vstávali a s mohutným zíváním se
scházeli v jídelně. Azgarr ochutnal chleba s pomazánkou
z rajčat a tvarohu i černou kávu a prohlásil, že se těm lidem
diví. Když mu Tannarr vyprávěl o vegetariánském jídelníčku
na řádových hradech, pohodil hlavou a prohlásil, že je mu to
jedno a že si něco uloví sám. S potěšením jsme ho
informovali, že všechnu lovnou zvěř široko daleko už jsme
zlikvidovali my.



Charry stručně oznámil, co se dozvěděl; pak vydal příkaz,
aby osazenstvo Hůrky bylo rozděleno na boje schopné
a neschopné; těm schopným aby byly zkontrolovány zbraně,
případně vydány další. Tannarra a Ao Harrapa jmenoval
stopaři a vyslal naproti nepříteli s úkolem sledovat vojáky
a ohlásit jejich činnost. Tošio převzal velení na Hůrce. Dianu
jmenoval velitelkou kolony vozů, která měla během dne
převézt do města děti, raněné a nebojující ženy; kdyby došlo
k boji, má se pokusit je tam bránit, dokud se o ně nějak
nepostará někdo jiný.

Diana ovšem nesouhlasila. „Nechápu, proč mám odjet
s nějakou nesmyslnou kolonou vozů! Jsem stejně dobrý
bojovník jako všichni ostatní a můžu pomoci v obraně! Kromě
toho, kdybys přišel v tom boji o život, stejně bych si to s nimi
vyřídila - tak co?“

„Přesto tam pojedeš; dokonce si s sebou vezmeš Aflargea
a… Džaína. To by mělo stačit… ti jsou zodpovědní.“

Diana byla zvědavá na taktiku, ale Charry neřekl nic; sám
se ještě nijak nerozhodl, chtěl se poradit s Tošiem, Tomášem
a všemi dalšími. Diana se urazila a řekla, že si nějak poradí.
Šli jsme tedy na dvůr zapřahat koně do saní i vozů; lidé se
zatím starali. Jeptišky ve špitále už postřehly, že na Hůrce se
něco děje, vstaly a vyčkávaly; když se dozvěděly, co a jak,
přijaly to s klidem a okamžitě se začaly chystat. Ne tak děti; ty
vyváděly jako blázni, odmítaly odejít a chtěly bojovat jako
dospělí. Dalo nám dost práce, než jsme je přinutili
uposlechnout.

Byl jsem na posledním voze, takže jsem neměl s Dianou
přímý kontakt; většinu času jsem věnoval diskusím s dětmi,
které se snažily mne přesvědčit, abych se za ně přimluvil
u dospělých, že chtějí bojovat. Pozvolna se rozednívalo
a město vstávalo; Diana zamířila do přístavu, kde měla nějaké
známé. Jenomže jak jsme tam zajížděli, spatřil jsem dobře
známou siluetu Griissirna, stojící na kotvách u mola.

Diana zajásala, až se po ní lidé překvapeně otáčeli;
seskočila s vozu a rozběhla se na loď. Můstek nebyl spuštěný,
musela chvíli hulákat, než si jí všimla hlídka; pro jistotu ji
seřvala, což malajský lodník naprosto nepochopil. Pak si přála



okamžitě mluvit s důstojníky, Bertinem Lindbergem
a Patrickem O’Reillym. A vůbec se všemi bojeschopnými
muži, kteří tu jsou.

Během zmatku, který na lodi nastal, jsem se zajímal
o saně, které byly uvázány na palubě; byly dost dlouhé
a voněly po psím spřežení. Psi tu byli taky, v kotci na dolní
palubě; bylo jich deset a vypadali spíš jako vlci, nebýt jejich
černobíle nebo hnědobíle strakaté srsti. Někteří byli ovšem
taky šediví, kosmatí a pohled jejich šikmých očí byl potměšilý
a vychytralý.

Když jsem si prohlížel ten kotec přecpaný psy a uvažoval,
jak se asi taková překážka v cestě líbí námořníkům, postřehl
jsem náhle jakýsi pohyb; pro jistotu jsem se otočil a zíral na
kluka v kožených kalhotách, kterému psi podle všeho patřili.
Vypadal na třináct, byl hubený až vychrtlý, měl úzkou tvář,
chytré zelené oči a bílé zuby, kterými se snažil zavrčet. Vlasy
měl rudé jako plamen a dlouhé až pod lopatky; v ruce svíral
krátký meč a věřím, že byl schopen ho do mě zapíchnout,
kdybych mu to dovolil. Kus dál byl druhý, o něco starší, tak
devatenáct; dokonce měl náznak knírku a vousů. Ten držel
v ruce opakovačku.

Kluk něco vykřikl; bylo to norsky, nejspíš mě varoval, ale
já mu nerozuměl. Starší však zaváhal, nejspíš si vzpomněl.

„Zpátky, Kalle! Té kočce se říká tygr… je to přítel!“

Kluk udělal krok zpátky, ohlédl se na bratra a nevěděl, co
dál. Něco brebentil, ale v žádné řeči, kterou znám.

Došla sem Diana a s ní Tlustý Bertin. „To jsou dárečky od
Theobarra Wulffssonna; jeho synovci Björn a Kalle. Cestují do
Florencie, do řádové školy, tak se s námi svezli. Taky se chtěli
podívat na Hůrku, byli zvědaví na šelmy… jak to vypadá, už
se přičinlivě seznamujou…“

Björn řekl něco velmi rázného, Kalle sklonil meč a Björn
pušku. Diana se šklebila, nejspíš přemáhala smích, ale kluci to
brali naprosto vážně a vypadali nesmlouvavě.

„Bohužel, bratři,“ řekla jim vlídně. „Nemůžeme se vám
právě teď patřičně věnovat. Lituji, ale jsem nucena vás



požádat, abyste zapřáhli ty chlupáče do vašich saní, práskli do
nich a mazali co nejdál odtud, jak nejrychleji můžete. Jinak
byste taky mohli špatně dopadnout…“

„Odmítáš nám poskytnout přístřeší?“ zelené oči Björna
Wulffssonna ztvrdly a ústa se stáhla do hněvivé úzké rýhy.

„Ale ne! Jenom přicházíš v nevhodný čas; zítra, možná už
dneska v noci očekáváme útok spousty nepřátel, víc než
několik set. Mohlo by se stát, že by ses z toho boje zdráv
nevypletl…“

Björn se zamračil; byl právě strašlivě uražen. Zacvakal
dvakrát uzávěrem své pušky a když promluvil, odsekával
zlobně slova: „Já i můj bratr jsme připraveni! Může to začít
třeba hned!“

„Neblázněte, mládeži,“ řekla Diana. „Nic vám po našich
válkách není; a dost nerada bych to vysvětlovala vašemu
jarlovi Eýnarrovi, kdyby se vám při tom náhodou něco stalo.“

Björn byl od časného rána nucen snášet tak příšerné
urážky, že musel vyvinout velikou duševní sílu, aby se
nevzteknul. „Kdyby se starý Eýnarr dozvěděl, že jsme uprchli
z boje, usekne mi vlasy a dá mě ubičovat k smrti! Jsme jeho
vnukové!“

Diana zaváhala; o životních zásadách starého Eýnarra už
slyšela nějaké reportáže od Freyi. „I tak si nemůžu vzít na
zodpovědnost vás tu nechat! Je možné se spojit s Eýnarrem
rádiem?“

„To těžko,“ řekl Bertin. „Ale s Theobarrem snad ano… je
právě v Kristianii, kde jsme vysadili Freyu a přibrali tyhle dva.
Taky tam byl Knassen; posílá ti jako dárek dva
granátomety…“

„To jsem docela ráda, hned je vyzkoušíme…“

Přicházel sem O’Reilly, pokuřoval fajfku a něco mumlal.
„Už jsem nařídil, aby naložili lehčí kanóny,“ oznámil. „Dobře,
že tě napadlo vzít sem ty vozy… hned je použijem…“

„Místo zbraní naložíte ženy a děti,“ řekla Diana. „Bertine,
ty převezmeš velení na lodi. Kdyby nás převálcovali a došli až
sem, budeš se bránit zbytkem lodních kanónů a kulomety,



vypluješ na moře a zamíříš buď do Arminu, nebo aspoň do
Španělska. Kdybychom ti už nemohli dát žádné další rozkazy,
tak… pomáhej ti Pánbůh.“

„Nemám jít radši s vámi?“ ptal se Bertin. „Určitě bych
zvládl taky pomoct při tom boji…“

Jenže v té chvíli se z jeho kajuty vynořila paní
Lindbergová, nelze však říci v plné kráse, neboť byla poněkud
rozvrkočena; bylo na ní znát, že když v pozdních večerních
hodinách Griissirno připlul a zakotvil, nechala všeho
a rozběhla se na loď, aby svého muže řádně uvítala. Teď
počala lomit rukama a vykřikovat:

„Co vás to napadá, milostpaničko? Co kdyby se mu tam
náhodou něco stalo, chudáčkovi mýmu přitroublýmu? Copak
ono nestačí, že ho nutíte jezdit do takový dálky, do nějaký
tramtárie, která ani na mapě není? Nemáte kapičku soucitu
s mejma ubohejma sirotečkama, těma nevinnejma dětma,
kterým chcete utrápit jejich chudáka tatínka? A ty nestůj
a nekoukej jako tele, řekni přeci taky něco! Ty tu nejseš jako
žádnej strážnej, ale lodní kapitán, takže musíš jasně říct, že
nebudeš…“

„Ale mlč, ženo!“ hájil se chabě kapitán Lindberg.

„Vy, milostpaničko, vy žádný děti nemáte,“ pokračovala
madam Lindbergová. „Ale co mý ubohý sirotečkové si počnou
bez tatíčka? Já vím, že se o ně nikdy moc nestaral, ale peníze
domů nosil… když to teď přestane, kam se vrtneme? Kam
složíme svoje nešťastné hlavy, kde si najdeme přístřeší? Ach já
nešťastná, že jsem si vzala takovýho nekňubu, kterej se neumí
ozvat…“

Bertin ji zatlačil zpátky do kabiny a o něčem přesvědčoval;
Patrick vytáhl fajfku, vyplivl chuchvalec žlutých slin a pravil
moudře: „Já měl vždycky tolik rozumu, že jsem se neoženil!“

Potom se vydal předvést Dianě vrhače pum. Byly to
pozoruhodná monstra s hlavněmi trčícími téměř kolmo k nebi;
pumy se do nich zasunovaly zepředu a zbraň se odpalovala
dlouhou šňůrou. Byl to americký vynález, který Knassen
někde sehnal i se střelivem a byl ochoten se s námi rozdělit;
O’Reilly ještě neměl příležitost je vyzkoušet a moc si to přál.



Přesto zběsile klel a svolával na pomoc celé legie svatých
irských i mezinárodních, když vrhače nakládali na vůz.

Během těchto prací procházel okolo jeden mladík,
posluchač ze čtvrtého ročníku kadetky; byl tady, když
odplouvaly do Arminu lodě s polskými vystěhovalci a moc se
mu to líbilo, takže se zastavil a vyptával se, jaká zábava se
bude konat dneska.

„Máš smůlu, zábava to nebude,“ řekla Diana poněkud
nakvašeně. „Teď se naopak bude válčit. Pochybuju, že by se ti
to líbilo.“

„Proč myslíš?“ mladý muž byl kromě jiného hrdina
a nesnášel, když o tom někdo pochyboval. Proto taky hrdě
nosil šavli, která patřila k jeho studentské uniformě.

„Protože tam půjde o život! Kdybys laskavě nezdržoval…“

„A ty - budeš bojovat?“

„Jo. Charry si sice myslí, že ne, ale to se určitě mýlí!“

„Tak proč bych nemohl taky já?“

Diana nechala toho, co dělala, vzpřímila se a obrátila
k němu. „Protože to je válka a tam nemá co dělat nikdo, na
koho nepřítel neútočí, chápeš? Nepřítel si to jde vyřídit s námi,
to nás chce pozabíjet. Tak buď rád, že se tě to netýká a už dej
pokoj!“

Mladíkovi ztvrdly oči a vypadalo to, že se urazil. „Aha,“
řekl ponuře. „No, tak hodně štěstí, paní hraběnko!“

Chtěla jej zadržet, aby se nezlobil, ale odešel příliš rychle
a Diana měla příliš mnoho práce. Většina námořníků se
chystala na pomoc Hůrce, nakládali zbraně a všechno potřebné
a naopak zase na Griissirna stěhovali nemocnici včetně lidí.
Psi byli i se svými majiteli už také na zemi, zapřaženi do saní;
kluci pobíhali sem tam a snažili se víc pomáhat než překážet.
Kalle se ode mne nechtěl hnout, pořád mne hladil po kožešině
a nechápal, jak můžu být tak pruhovaný. Taky Džaín se mu
líbil, ale ten si lehl a hned usnul, takže s ním žádná zábava
nebyla.



Diana se rozloučila s Bertinem, který přece jen zůstal na
lodi; slovo jeho ženy je rozhodující a není proti němu
odvolání. Ujistil ji, že se o bezpečnost vystěhovalců v každém
případě postará a doveze je do Arminu, i kdyby se proti němu
postavilo samo peklo. Tak vylezla na kozlík, švihla do koní
a naštvaně na ně pokřikovala, aby se hnuli.

Kolona se vracela; vyjela z přístavu a kodrcala městem.
Mladí Vikingové by hrozně rádi se svými psíky vyrazili
dopředu, ale neznali cestu a byli tedy nuceni se zdržovat
s ostatními. Kalle sice chtěl, abych běžel s nimi, ale Diana se
rozčílila, že mne potřebuje u vozů; navíc prohlásila, že jsem
takový pitomec, že bych se klidně nechal zapřáhnout jako
další saňový pes.

Na náměstí pod lípami stála skupinka asi dvaceti mladíků
ve studentských uniformách; všichni měli šavle, vzrušeně
rozmlouvali a kouřili cigarety, přestože to bylo ve škole
zakázáno. Jejich velitelem byl ten, se kterým jsme mluvili
v přístavu; zastoupil nám cestu a vypadal nesmlouvavě.

„Paní Diano,“ řekl rázně. „Já a moji kamarádi jsme se
rozhodli, že vás v tom nenecháme samotné! Jsme muži
a máme svoji čest! Tato čest by byla nenávratně pošpiněna,
kdybychom se dali odradit strachem nebo nesouhlasem
nějakých lidí…“

Diana se chtěla začít rozčilovat, ale včas si všimla výrazu
jejich tváří; ti kluci se chtěli hádat, eventuálně porvat. Hádka
s nimi by trvala dlouho a k ničemu nevedla, nanejvýš ke
všeobecnému rozladění. Na druhé straně bylo možné, že
skutečně mohou být k něčemu užiteční; tak mávla rukou.

„Když chcete - proč ne?“

Studentský vůdce očekával nesouhlas a odpor, teď se
zarazil, když se ho nedočkal, srazil podpatky a vykřikl:
„Děkuji! Žádám o rozkazy!“

„Moment. Máte nějaké zbraně?“

Chlapci tasili šavle; taky měli soubojové pistole, celkem
dvě, jeden měl malorážku na kačeny a dva vzduchovky - na
nic.



„Nevadí. Pár pušek ještě na Hůrce máme. Tak nasedat!“

Mladíci nadšeně vylezli na vozy, zdravili se s námořníky
a dost se divili jejich oblečení, účesům, tetování, ozdobám.
Oni museli dodržovat režim kadetky, který předepisoval slušné
oblečení, praktický jednoduchý účes a bezvadné chování na
veřejnosti. Někdo vytáhl foukací harmoniku, zahrál na ni
a druzí zpívali:

Jsou jitra bez mraků laskavá

jenom dnešní ráno je ránem loučení

je čas lásku svou jít bránit tam do polí

voják za lásku i život rozdává…

Jejich velitel se jmenoval Bruno von Weranski. Pocházel
z velmi starého junkerského rodu, většina jeho předků byli
vojáci a mořeplavci; sloužili bohatému kupeckému spolku
Hansa, různým knížatům, králům či dokonce samému císaři,
ale byli hrdí na svou šlechtickou čest a nehodlali o ní připustit
pochybnosti. Ostatní byli podobného ražení; Diana marně
přemýšlela, proč vlastně se rozhodli do té věci zamíchat.

Buď šťastná, lásko má, nezoufej

dneska svatební si píseň zahrát dej

nemusíš mi zůstat věrná, já dobře vím

že se do náruče tvé už nevrátím

Koně ubíhali a vesele klinkali rolničkami na postrojích;
jako by nejeli do války, nýbrž na svatbu. Björn vpředu práskl
do psů, vyrazili dopředu a hnali se přes pole, jen jim za
tlapkami vířil sníh. Jeden ze studentů se pokoušel vyzvědět od
čínského lodníka, jak dlouho trvalo, než mu narostl takový
cop, u hlavy parádně tlustý, pak se zužující a končící až
u pasu. Číňan mluvil lámaně anglicky a vysvětloval mu svoje
zvyklosti; kromě jiného, že důkladný cop je součástí vzhledu
bojovníka. Mladík to sice dokázal pochopit, ale nemohl s tím
souhlasit; pak se vyptával, jaký smysl má náhrdelník
z dřevěných korálků, který má námořník na krku. Dozvěděl se,
že každý správný buddhista má podobný, že je na něm 108
kuliček a že na něm odříkává mantru „Óm Mani Padme Húm“,



což znamená „Ó květe lotosu“ a je to nejzdvořilejší možné
oslovení Buddhy. Od té doby soustředil student své úsilí na
pokus vyškemrat ten růženec; Číňan nebyl proti, ale hodlal za
něj získat nějakou protihodnotu. Chvíli obchodovali, potom
námořník vyměnil růženec za plynový zapalovač; ostatně,
mohl si udělat z dřevěných kuliček snadno nový.

… tvých nocí klid mne nutí jít

tak vzpomínej, proč mám se bít.

Takto zvesela dojeli na Hůrku; nelze však říct, že Charry
uvítal všechny s nezkaleným nadšením. Samozřejmě ho
potěšily granátomety a zpráva, že se loď vrátila; avšak
studenty a chlapce z Wulffssonnova rodu přijímal spíš jako
zdržování a překážku.

„Že jseš pomatenej blázen a nemáš to v hlavě v pořádku,
Diano, to vím odjakživa; ale že vezmeš do boje studentíky
a dokonce cizí děti, to už je skoro moc! Co si tady s nima
počneme?“

„Rozdáme jim flinty a budou bojovat,“ řekla Diana
nevzrušeně. „Co jsem s nima podle tebe měla dělat? Bránit jim
násilím? Když jsi nastupoval na Atlantik, bylo ti o půl roku víc
než Brunovi; proč si myslíš, že tvoji spolužáci jsou větší
zbabělci než ty? A Vikingové? Skutečně myslíš, že se ti podaří
udržet berserkry?“

„Nepřeháněj; zatím jsou to ještě děti!“

„Jenomže příbuzní naší Freyi a potomci starého Eýnarra;
jestli jsou takoví, jak se povídá, potom potěš Pán Bůh
každého, kdo se jim namotá do cesty! Já bych neriskovala…“

„Konfliktům se starým Eýnarrem bych se radši vyhnul,“
prohlásil Tomáš. „Pokaždé, když jsem ho viděl, znamenalo to
rozsáhlé nepříjemnosti. Je to skutečný šílenec…“

„To mi nemusíš povídat; zkrátka Viking, berserkr!“

„Co to znamená berserkr?“ ptal se Denis, který chodil po
dvoře s toledským mečem u pasu a vláčel jeho konec po zemi,
protože byl na něj moc dlouhý. Kluci při opakování toho slova
zvedli hlavy, Björn odmítavě zakroutil hlavou a Kalle se pyšně
zazubil.



„Berserkr znamená vlastně blázen; Vikingové tak říkali
svým bojovníkům, kteří v boji ztratili zdravý úsudek a rvali se
jako psi, dokud nerozsekali každého, kdo vypadal jako
nepřítel. U nich to býval velice čestný titul…“

To se dalo poznat, když Björn s křivým úsměvem
přistoupil k Denisovi a položil mu ruku na rameno: „Muži
našeho rodu bývali berserkrové; často se dokázali prokousat
přes celé armády!“

„Zdá se,“ řekl Charry. „Denisi, když se ti ten Kalle tak líbí,
tak se seberte i se svými pejsky, vemte s sebou Reného a různé
další a táhněte mi z očí! Mám už dost starostí i bez vás!“

Kluci ochotně vyhověli; zapadli za kůlny a tam se
pokoušeli domluvit. Taky pustili svoje psy; Denis se pokoušel
je pohladit, oni se ho pokoušeli kousnout. Hráli si spolu tak
hezky, že Dévi vztekle a uraženě vrčela a hrozila psy roztrhat,
kdyby se jim to pokousání povedlo.

Charry se ujal instalace obou vrhačů pum; postavil je na
dvoře u koníren, s hlavněmi namířenými na pláň před statkem.
Všem dělům měl velet O’Reilly, ale ten se hodlal starat spíš
o kanóny, než o tahle dvě monstra, takže vznikl problém, kdo
je bude obsluhovat. Nakonec Tomáš navrhl, že jeden Denis
a Gerd, druhý Kalle a René. Charrymu se to ani dost málo
nelíbilo.

„Poslouchej, Tomáši, to vážně chceš poslat ty kluky do
boje? Já myslel, že až to přijde, zavřeme je někam do
sklepa…“

„Jestli myslíš, že jsem z toho radostí bez sebe, tak jsi na
omylu; ale co mám s nimi dělat? Ve vesnici nedám za jejich
život ani pětník, ty baráčky tam nevydrží jediný útok. Mám
snad poslat Denise do lesa, aby se pokusil utéci? Mají
početnou kavalerii, té neuteče. Tady je chráněn naší
přítomností a opevněním. Kdyby byl v okolí hustý les nebo
hrad s pevnými kamennými hradbami, navrhl bych přesunout
se tam; jenže není, s tím nic nenaděláme. Musíme bojovat
tady, když tu jsme…“

Charry bručel; navrhl, abychom nechali odejít aspoň
děvečky a čeledíny; dokonce měl v úmyslu vyplatit je a zrušit



s nimi smlouvy. Tonička váhala, jestli se nemá jít schovat
někam za třetí vrch, ale Gréta si vložila ruce v bok a spustila:

„Kam bysme chodily? Proč bysme se někde schovávaly?
Copak tady není dost chlapů, aby nás ochránili? Za co stojíte,
když necháte chudáky ženský, aby se musely něčeho bát?“

„Nemyslím si, že by nás přemohli,“ vysvětloval Charry.
„Ale je možné, že při střelbě nějaká zbloudilá kulka někomu
ublíží; jde mi právě o to, aby se nikomu nic nestalo…“

„Podívej, mně je jedno, co vymyslíte; ale odsaď nepůjdu,
dokud nepůjdeš ty, Diana a ostatní! Můžeme vám třeba nabíjet
flinty, nebo ošetřovat raněný… to už jste nás naučili…“

„Tak dobře,“ vzdal to Charry. „Tak jdi uvařit něco k jídlu!“

Gréta pohodila tučným poprsím, ohrnula nos a odkráčela.

Pokud studentům něco šlo, pak to bylo navazování
přátelství; už se stihli skamarádit s námořníky, teď se
domlouvali s Poláky. Matěj Vlček jako správce skladu dostal
za úkol vybavit všecky zbraněmi; rozdal jim ručnice, vysvětlil,
jak se používají a taky, že moc prozkoušet je nemůžou,
protože střeliva není nazbyt. Matěj byl povahy šetrné, byl si
vědom, že náboje stojí peníze a když už se střílí, tak je potřeba
trefit každou ranou. To jim vyložil svou příšernou němčinou,
potom si sedl na bednu s granáty, kouřil fajfku a bručel, že
s takovou tu brzo budeme mít…

Za těchto úvah mu vstoupil do zorného pole rys Azgarr.

„No ešče ty sa mi pleť pod nohy, kocúre čapatý; ta jak
dybysme neměli dosť oštary aji bez tebja!“

„Keď ti prekážam, smelo povedz,“ uklonil se Azgarr, až se
mu zatřásly dlouhé štětky na uších. „Ja sa hned odpracem…“

„Jaj Boha!“ zarazil se Matěj. „Ty mlúviš po slovensky!
Čože, tys prišél od nás z kopcov či ako?“

„A čo myslíš, že som sa vykľul z vajca?“ ohrnul Azgarr
čenich, ale ochotně přistoupil blíž a dal se pohladit. Matěj si
ho podržel za ucho, drbal ho pod krkem a bručel:

„Takýto istý kocúr ako ty seš mi chodil krasť kury!“



„Aj to je možné,“ přiznal Azgarr. „Ale možno to bol
niektorý iný, nás rysov je veľa. Kde stával tvôj dom?“

Začali si kamarádsky povídat o rodném kraji; Azgarr tam
občas taky zabloudil, což Matěje nesmírně potěšilo.

Pak se objevil vlk Rigo; byl mohutný, tmavošedý,
s huňatou hřívou a potměšilýma očima a s jedním uchem,
neboť druhé mu někdo v boji usekl. Byl celý urousaný od
sněhu, jak se plížil za vojáky, hladový jako pravý vlk; nejedl
dva dny. Než se pustil do masa, podal jenom hlášení:

„Lidé došli na okraj lesního masivu; tam se utábořili. Je to
tak tři, čtyři hodiny cesty odtud. Zdá se, že tam chtějí zůstat
přes den. Myslím, že v noci přijdou sem!“

„Kolik jich je - mohl jsi je spočítat?“

„Osmkrát sto pěších a třikrát sto jezdců na koních.“

„Jedenáct set lidí!“ Charry se zamračil a jizva na jeho čele
se nalila krví. „Jaké mají zbraně?“

„Pušky s bodákem pěchota. Jezdci šavle a karabiny.“

„Děla nebo bodáky jsi neviděl?“

„Dvě strojní pušky. Děla žádná.“

„Jaké strojní pušky? Takové, jako máme my?“

„Wickers 1892.“

Charry se zarazil. „Jak znáš typy kulometů?“

„Sloužil jsem jako zvěd v armádě komenditora Lasęky.
Naučil nás poznávat zbraně. Pušky mají opakovačky; velice
dobré… Když jsem zakousl vojáka a přinesl harcerovi
takovou, dal mi za ni ozdobný řetízek na krk. Dal jsem ho
své…“ zarazil se a zmlkl.

Charry ho pohladil po hřívě. „Dal bych ti ještě lepší,
kdybys mi přinesl ty strojní pušky…“

„Přinesu, třeba zadarmo! Dozwol, já s Azgarrem
přepadnem ty lidi a zakousnem je! Mám s nimi svou válku…“

„Počkej, nespěchej! Pověz: jak jsou strojní pušky
umístěny? Nesou je lidé na zádech, nebo vezou?“



„Obvyklým způsobem. Na vozíčcích, tažených koňmi.“

„V čele vojska nebo vzadu?“

„Vzadu, před trénem.“

„Jaký mají trén?“

„Osm nákladních vozů. Ale ty nejsou ještě v táboře, jedou
pár mil za ostatními. Jedou pomalu, protože vozy jsou na
kolech. Lidí je u nich málo a nemají mnoho zbraní…“

„Výborně. Kde zůstal Ao Harrap?“

„Tvůj jaguár sleduje dál nepřítele.“

„Jak si představuješ získání těch strojních pušek?“

„Napadnout a zakousnout lidi, splašit jim koně. Zaženeme
je, kam budeme chtít; tam si zbraně vezmeš!“

„Budu o tom uvažovat…“

Charry nařídil, aby vlka nakrmili; staral se o to Denis, ale
i Lukáš. Když ho uviděl, na chvíli zaváhal, ale Rigo zavrtěl
oháňkou, zakňučel a vrhl se na něj. Než se dokázal patřičně
bránit, už ho měl na zemi a olizoval mu obličej.

„To je skvělé, Rigo! Ani jsem netušil, žes jim utekl! Byl jsi
přece raněn, myslím!“

„Byl, ale odplazil jsem se! Mysleli, že jsem mrtvý; vylízal
jsem se z toho a pospíšil za vámi…“

„Škoda, že tady nemám tvoje zvědy! Moc by se nám
hodili… ukaž, kde jsou nepřátelé!“

Vlk vyskočil na jídelní stůl, prohlížel mapu a ukazoval
čenichem, kde by nepřítel měl být. Když to Lukáš zakreslil,
Rigo ulehl do kouta, hryzal kosti a jen občas zavrčel.

„Situace se jeví takto,“ ukazoval Charry na mapě.
„Nepřítel je dislokován v tomto prostoru v síle tisíc sto mužů.
Zřejmě nevědí, že je sledujeme. Připravují se pravděpodobně
k útoku dnes v noci; to usuzuji podle malých zásob, které mají.
Jedenáct set mužů něco sní a vypije, ale oni mají jen osm
nákladních vozů. Kromě toho nemají seno pro koně, takže
budou napolo hladoví. Asi počítají s našimi zásobami…“



„Ano, všechno mluví pro útok na dnešní noc…“

„Představuji si to takto: Vyjedou z toho lesa, spustí se dolů
do vesnice, kterou pravděpodobně budou chtít obsadit. Pak
zahájí útok po pláni nahoru k našemu statku. V té chvíli bude
třeba na ně zahájit palbu z kulometů.“

„Odvažuji se nesouhlasit,“ řekl Yamanaki. „Nepřátelé se
neodváží do vsi. I kdyby ji obsadili potichu, lidé by křičeli
a způsobili poplach, to by nás upozornilo. Když budou
směřovat hlavní útok sem a zlikvidují nejdřív nás, nebude jim
nic bránit ve vydrancování vesnice…“

„Hm… zdá se, že máš pravdu. Ovšem v tom případě
budou muset udělat okruh… tímto směrem.“ Charry naznačil
předpokládaný směr útoku. „To bych nechtěl být v jejich kůži;
tady všude leží nejmíň metr sněhu, do kterého se budou bořit
až po pás. Jistě nemají lyže ani nic podobného. Kdyby použili
mé trasy, mohli by využít cestu projetou saněmi…“

„Přesto soudím, že přijdou po hřebenu.“ ukazoval Tošio.

„To pro ně znamená strašlivou námahu,“ soudil Tomáš. „Já
bych obešel to všechno a šel přes bažiny; jsou teď zamrzlé.
Potom bych mohl vpadnout do lesa z druhé strany a zaútočit
na statek od lesa, zezadu. Byl by to nejlepší způsob…“

„Myslím, že neznají zdejší kraj a nepůjdou přes bažiny.
Ostatně, led na bažinách je sice dost silný, ale nejsem si jist,
zda by unesl takové zatížení jako pochodující pluk vojska.“
řekl Charry. „Kromě toho by je někdo mohl vidět; takové
množství vojáků není jehla v kupě sena. Když budeme
varováni, jejich útok bude mít slabou naději na úspěch…“

„Dobrá, připojuji se k mínění Tošia,“ řekl Tomáš. „Jestli to
udělají, je to pro jejich první sled vyložená sebevražda. Styděl
bych se říct vojákům, že mají zaútočit po tom, co se přebrodí
tou plání až sem k Hůrce…“

„Já bych to udělal tak, že bych nechal první sled prošlapat
cestu, potom ustoupit a útočil by druhý sled,“ soudil Tošio.
„To by bylo nejrozumnější. Lidí na to mají dost…“

„To bys udělal ty; ale kdo ví, jaký génius je vede!“ smála
se Diana. „Co teda uděláme my?“



Charry položil prst na hřbitov s kostelíkem. „Ti chlapi
musejí jít v bezprostřední blízkosti hřbitova. Navrhuji, aby se
šelmy schovaly do křovisek a až vojsko přetáhne a půjdou
vozy, strojní pušky a tak, napadly je a zabraly…“

„To zní rozumně,“ řekl jsem. „Souhlasím!“

„Musíme dávat pozor, abychom je nezasáhli střelbou,“
řekla Diana. „Do toho prostoru nestřílet…“

„Odtud stejně nedokážeme dostřelit až tam! A co se týče
děl, můžou nám ohlásit, jak se daří zásahy. Smluvíme si
kód…“

„Co bude tady na statku?“

„Budeme se bránit jako pevnost. Nic jiného dělat
nemůžeme. Šelmy by nám tu nebyly k ničemu, budou útočit
zvenku. Aflargeo, budeš velitelem oddílu. Ty už si nějak
poradíš…“

„To je maličkost! Já jim ukážu…“

Diana mne objala a pohladila po hlavě. „My ti věříme!“
řekla a dala mi pusu na čenich. Potěšilo mne to, obvykle má
podobné něžnosti vyhrazené její oblíbenec Tannarr.

Charry vydal příkaz, aby se všichni připravili, zalehli
a odpočívali, protože boj proběhne v noci. Ovšem to neřekl,
jakým způsobem si odpočinek představuje; všichni byli plní
nadšení a chystali se, jak s nepřítelem zatočí. Největší odvahu
projevovali studenti, kterým se zdálo, že ostatní přistupují
k nadcházejícímu boji laxně a vydávají pozoruhodně málo
odvážných prohlášení. Nejradši by dělali něco velkého
a významného; jenže zkušení bojovníci se tvářili spíš
povážlivě.

Kalle a Björn zjistili, že na statku je sauna a navrhovali, že
se chtějí před bojem vypařit. Charry to odmítl jako vyloženou
blbost, ale Björn trval na svém: „Neděláš dobře, jarle Charry!
V sauně získáš sílu a ohebnost těla, kterou budeš potřebovat!“

„Vy jste na to zvyklí, tak si dělejte, co chcete,“ mávl
Charry rukou. „Já nemám na pitomosti čas ani náladu!“



Denis tedy saunu roztopil a připojili se k němu další:
někteří Poláci, také námořníci a samozřejmě studenti. Nakonec
jich bylo tolik, že museli jít na etapy; Charrymu to bylo jedno,
alespoň ti přebyteční nepřekáželi při přípravách.

Björn a Kalle se svlékli a běhali ve sněhu bosí; tvrdili, že
to není žádná zima a kdo si to myslí, je změkčilec. Někteří
další taky odložili větší část oděvu; do sauny chodili
samozřejmě nazí a když se vyhřáli, váleli se ve sněhu.

Studenti tiše trpěli, když si prohlédli ostatní; skoro každý
vypadal líp než oni. Arminští námořníci byli silně opálení po
celém těle a bylo vidět, že se doma neoblékají; na svalnatých
tělech měli různé tetování a jizvy po předchozích bojích, takže
vypadali drsně a nebezpečně. Dokonce i Björn měl ledaskde
po kůži všelijaké šrámy; vysvětlil, že se nedávno zúčastnil
lovu na medvěda a než ho udolali, medvěd ho chvíli vláčel po
zemi. Kalle byl ještě kluk, tak vypadal líp; zase se mu líbil
Denisův drak i jiné ozdoby a přál si je mít také. Měl smůlu,
nebyl čas; však po boji bude škemrat tak dlouho, až je donutí!

Bruno uvažoval, nakolik by si mohl student dovolit
podobný vzhled; obával se, že by mu to neprošlo. Na jaře měl
maturovat a přestože se akademie Charrym chlubila jako svým
úspěšným studentem (bez ohledu na některé trapné
podrobnosti), nesouhlasila by. Tetování… no snad, ale dobře
schované! Při tělocviku je zvykem svlékat se do spodků, toho
by si určitě někdo všiml! Dát si propíchnout ucho a nosit
náušnici? Ještě horší! A bojový cop? Z čeho, když řád
akademie nařizuje maximální délku vlasů čtyři prsty od hlavy?
Má vůbec student nějaké mládí?

Leč usilovné přemýšlení o účesu přineslo ovoce; student
sice nemůže mít cop, ale může se dát ostříhat víc, než
považuje škola za slušné. Například vyholit se po stranách
hlavy a nechat si jen hřeben od čela k temeni, výhružně trčící
nahoru; kdyby byl čas, mohl by se třeba nabarvit nějakou
šílenou barvou, rudou nebo modrou nebo zelenou… Když
vyhrajeme, třeba to projde, lidé budou oslavovat vítěze
a leccos jim dovolí. Když to neprojde, zkrátka se ten hřebínek
ostříhá; jenomže to už stejně bude tak zle, že podobné věci se
stanou bezvýznamné…



Takže se Bruno rozhodl a požádal někoho z kamarádů, aby
jej tímto způsobem ostříhal. Konečně měli studenti možnost
dát najevo svoji odvahu a odhodlání; ostatně Číňané si taky
upravovali vlasy a jeden jim ochotně pomohl svým nářadím.
Denis se bavil a chválil je, že vypadají velice drsně.

Kalle a Björn hleděli na jejich počínání se zřejmým
nesouhlasem a na požádání se vyjádřili, že jsou všichni blázni;
podle jejich názoru je ostříhání vlasů trestný čin. Denis
zavzpomínal, jak ho na podzim přistřihli ve škole na Lago di
Como a odhadoval, že to určitě udělají i s jinými; Björn začal
vrčet a vykřikoval, pokud se někdo dotkne Kalleho, že ho
rozseká na kusy. Některým Polákům připadalo zábavné Björna
dráždit nevhodnými poznámkami; chytal na první našlápnutí
a vztekle jim odpovídal, bohužel v jazycích, kterým nikdo
nerozuměl.

Bruno stále ještě bojoval s pocitem vlastní nedostatečnosti
před ostatními; nicméně po úpravě hlavy mu stouplo
sebevědomí natolik, že se odvážil hádat i s Björnem. Ono to
vlastně s jinými ani nešlo, Číňané odpovídali na jeho řeči
shovívavým úsměvem, Poláci si z něj dělali legraci; Denis se
pokoušel vysvětlit mu, že Vikingové považují svoje hřívy za
zdroj síly a jakýkoliv zásah za její zmenšení či odebrání.
Bruno prohlásil, že je to blbost. Nějaký Polák navrhoval, aby
se lidé znalí hodnoty věcí vůbec o ničem nedohadovali
s pitomcem; Björn vykřikoval, že Bruno je jako slepé štěně
a že mu rozbije hubu. Bruno připustil, že možná nezná tolik,
co ostatní, ale nikdo mu nebude vyhrožovat, protože je
školním přeborníkem v americkém boxingu a dokáže dát
soupeři minimálně tolik ran pěstí, co dostane.

„A do sebe, kluci! A krev z nosu!“ chechtal se Denis.

Björn něco řekl; Denisovi ztuhla jedna polovina tváře
a druhou se stále ještě šklebil, což působilo dost podivně.

„Co to povídal?“ ptal se Bruno.

„Nevím… nejsem si jist. Něco o oběti krve.“

„Tak to přelož tak, jak to povídal!“



„Že kdo nedá svou krev dobrovolně, tomu ji vezme…
násilím.“

„Cože? On si troufá prolít něčí krev…“

„Ale ne Björn! Myslí tím… někoho z jejich bohů.“

„Koho?“

Denis se zabral do usilovné diskuse s Björnem a Kallem.
Mluvili dlouho a nezdálo se, že je z toho moudrý.

„Je to asi takhle: nejvyšší pán je Odin, ale válku a vítězství
ovlivňuje Thor; kromě toho je nutné příznivě ovlivnit
Walkýry, Odinovy dcery a božské bojovnice, které nám
přijdou na pomoc. Těch jejich bohů je moc a jejich vztahy jsou
spletité…“

„Takže tu oběť krve je potřeba udělat komu?“

„Fenrirovi. Ten pije krev…“

„To je zase kdo?“

„Božský vlk. Je obrovský a tak nebezpečný, že jednou
spolkl slunce a země byla v nebezpečí, že utone ve tmě. Pak
ho spoutali a už nemůže dělat škodu, ale dva jeho synové
slouží Odinovi, loví na obloze a způsobují bouře. Fenrir je
nebezpečný a je zapotřebí ho nakrmit, aby nezuřil… tedy, aby
se nezlobil na nás.“

„A to těmhle všem pitomostem opravdu věří?“ křičel jeden
ze studentů. „Dokonce si myslí, že je budeme brát vážně?“

„Ty mlč, ty motyko hloupá!“ okřikl ho Bruno. „Jakým
způsobem to chtějí udělat, nevíš, Denisi?“

Björn byl ochoten to vysvětlit, ale Denis nebyl schopen
jeho slova přesně přeložit, spíš jen kroutil hlavou. Takže řekl:

„Uvidíte sami.“

V přestávce mezi koupáním rozložil Björn do sněhu
všechny své zbraně, včetně pušky, kterou mu přidělil Charry;
špičkou dýky se škrábnul na paži, nachytal trochu své krve do
dlaně a skropil jí všechno, zejména pečlivě ji nakapal na čepel
krátkého meče se širokým ostřím. Pronášel při tom nějaké
modlitby, kterým však nikdo nerozuměl; nakonec se označil



vlastní krví na čele, tvářích od lícní kosti k bradě, od spodního
rtu až po hrdlo. Na prsou si učinil od ramene k hrudní kosti
znamení ve tvaru písmene V, které v runovém písmu značí
vítězství.

Totéž po něm prováděl i Kalle; neznal však příslušné texty,
takže mu bratr předříkával a chlapec to po něm opakoval.
Brunovi a ostatním studentům ztuhly úsměvy, naši to přijímali
klidně.

„Vážně to má nějaký smysl?“ ptal se kdosi šeptem.

„Nevím, zda to má smysl,“ odpověděl mu Denis nahlas.
„Ale vím jistě, že nebude chyba, když to udělám po nich.“

A před zraky užaslých studentů si přinesl svůj toledský
meč, dýku z Dalmácie, pušku a další zbraně, kterými se hodlal
utkat s útočníky; modlil se však česky a vzýval Ježíše Krista,
Pannu Marii, Svatého Jiří jako patrona rytířů, archanděly
Gabriela a Michaela; připojil šeptem prosbu k bratrovi
Jerzymu, aby mu byl v boji nápomocen. Většina Poláků to
činila po něm; Číňané a Japonci se klaněli svým mečům
a prosili duchovní učitele, aby jim pomáhali; Černohorec
Zdravko lil vodu na čepel své šavle a vzýval ku pomoci
Alláha.

Když sledovali jejich počínání, začali se studenti pozvolna
dostávat do vytržení, které odstraňovalo jejich pošetilé
zábrany; teď byli také oni ve stavu mysli, umožňujícím
obětovat své zbraně Bohu a zapojit se do armády Jeho
služebníků. Poznali, že ačkoliv každý z Templářů používá jiné
metody a představuje si Boha částečně v odlišné podobě,
všichni se cítí být součástí té obrovské armády, prosazující
vítězství Království Božího na zemi. Rozdíly, které jsou mezi
nimi, jsou rozdílem jen mezi zvyklostmi jednotlivých pluků;
všichni slouží Bohu, lidé i bytosti jejich očím neviditelné.

„Je vůbec nějaký nepřítel?“ ptal se Bruno s očima
zářícíma.

„Není,“ usmál se Denis. „Nepřítelem je pouze
nevědomost. Tamti na druhé straně konají službu stejně jako
my, jenže o tom nevědí. Naším úkolem je způsobit, aby
dosáhli vědomí Boha; nikoliv vzít jim život. Vím, mnozí



zemřou; taková je vůle Boží. Možná zemřu i já; ale budu-li
zachován pro život, pak proto, abych Mu mohl ještě více
sloužit.“

„Potom to ale není nenávist, co cítíš k nepřátelům!“

„Ne, je to láska; pokud něco nenávidím, tedy nevědomost,
která je zaslepuje. Někdy je třeba někoho zabít, abys ho zbavil
této nevědomosti; je mi to líto, ale musí se to stát.“

„Uvažují tak všichni, kdo se chystají do boje?“

„Nevím; obávám se, že ne. Ani to není zapotřebí: postačí,
aby svěřili svůj osud do rukou Božích, obětovali se mu
a požádali Ho, aby zacházel s jejich tělem podle Své
svrchované vůle. Oni potom budou konat svoji službu, jak
nejlépe umějí, bez ohledu na zisk nebo ztrátu, prohru či
vítězství. To právě dělají…“

Vrátili se zpátky do sauny; dokonce si ošetřili šrámy na
kůži, aby přestaly krvácet. Užívali si dál blahodárného tepla,
ale něco Brunovi pořád ještě vrtalo hlavou; tak vyhledal
Denise: „Myslíš, že na druhé straně, u Němců, je někdo, kdo
uvažuje podobně jako ty?“

Denis si svoji odpověď rozmyslel: „Nemyslím, že to někdo
dělá oficiálně a veřejně. Ale jsem přesvědčen, že každý
v duchu prosí Boha, aby ho chránil a dopřál mu přežít.“

„Takže to nemohou být špatní lidé!“

„Jsou stejně dobří jako my.“

„Ale my se chystáme je zabít! Jak můžeme…“

„Protože oni přicházejí zabít nás.“

„Co bys dělal, kdybys byl na druhé straně?“

„Asi totéž, co dělají oni. Třeba bych ani nevěděl, jak se
mám dívat na válku a zabíjení; byl bych přesvědčen, že dělám
dobře.“

„Jsi o tom přesvědčen teď?“

„Mám důvěru v Boha a svoje velitele.“



„Ale - jsi nezvratně přesvědčen o správnosti toho, k čemu
se chystáš? Myslím, jestli nemáš ani stín pochybnosti…“

„O tom, co dělám, pochybuji stále.“

„Jak to tedy můžeš dělat?“

„Musím to dělat. Kdybych nekonal svou práci, byl bych
zbabělec a zrádce. Kdybych nesloužil Bohu, nebyl bych
člověk.“

Bruno sklopil oči, tváře mu zrudly a téměř šeptal: „Teď mě
asi strašlivě odsoudíš… protože… víš, já v Boha nevěřím!“

„To nevadí.“ řekl Denis klidně.

„Rozuměj, vůbec žádného Boha! Ani v Alláha, ani
v Buddhu, ani v Odina; dokonce ani v Krista ne, přestože
chodím do náboženství a mám z něj jedničku. Uvnitř, ve
skutečnosti nevěřím, mám dojem, že žádný Bůh neexistuje!
Chápeš to?“

„Jistě; ale to nevadí. Není to povinné.“

„Jak ale můžeš… kdybych to řekl ve škole učiteli
náboženství, tak by mě proklel a vyhnal! Nebo třeba doma…
naši jsou oba silně věřící a babička ještě víc… když jsem měl
pochybnosti, vždycky se strašně rozzlobili…“

„Nehněvej se na ně; oni to vidí takhle…“

„Jak to vidíš ty?“

„Je úplně jedno, jestli v něco věříš, nebo ne. Věci se stejně
stanou podle vůle Boží. Dokonce i proti naší vůli.“

„Ale není to nějak divné? Já, nevěřící atheista, podle
vašeho učení o nic lepší než pes… a jdu do boje s Templáři?“

„Sám jsi už Templář.“

„Že o tom nic nevím!“

„Nejdřív nikdy nic nevíme. Nejdřív je vždycky tma.“

„Můžeš mi to vysvětlit?“

„První zasvěcení v našem řádu získáš tak, že se staneš
přítelem někoho z nás. To neznamená nic víc, než že si tě
nějaký Templář zapamatuje a oddělí tě od davu kolem.



Zapamatuje si tvé jméno, tvoji tvář nebo.. zkrátka ví, že vůbec
existuješ. Nezáleží vůbec na tom, zda to víš, nebo ne.“

„Ale… změní se tedy něco?“

„Ano. On za tebe zodpovídá Bohu.“

„To nechápu!“

„Zrak služebníka Božího padl na tvou tvář a on si
uvědomil: takového bych chtěl mít syna. Knězi se říká otec,
protože všechny lidi považuje za svoje děti. Když to někdo
udělá, stává se jeho povinností chovat se k tobě jako ke svému
synovi; vychovat tě, abys dosáhl dokonalosti.“

„I když o tom vůbec nevím?“

„Co ví dítě, když se narodí?“

„Jak je to dál?“

„Druhé zasvěcení získáš, když se dozvíš, že existuje Bůh
a jeho služebníci; že někteří z těchto služebníků se sdružili do
řádu Templářů a ty jsi osloven, abys byl jedním z nich. Můžeš
přijmout nebo nemusíš; ale ať uděláš cokoliv, stejně zůstáváš
milovaným synem svého komthura. I když ho zradíš. I když
ho zabiješ, zůstáváš jeho synem před Bohem.“

„Co kdyby zabil on mne? Jak bude… hodnocen?“

„Jako člověk, který zabil svého syna.“

„Může mít člověk někoho… tam na druhé straně?“

„Ano; to se stává velmi často.“

„Není vám líto je zabíjet?“

„Ano, je nám to velice líto; je ohromné neštěstí, že se to
musí stát. Prosíme Boha, aby to nemuselo být; ale zpupnost
lidí je tak nesmírná, že na ni Boží láska sama nestačí.“

„Když jsem poprvé slyšel o Templářích, domníval jsem se,
že byli tak mocní proto, že uměli dobře bojovat. Je to tak?“

„Částečně ano. Účelem řádu není naučit tě bojovat mečem.
Účelem řádu je způsobit, aby ses ty sám stal mečem Božím.“

„Jak toho chcete dosáhnout?“



„Ptáš se, jako bys už měl zasvěcení, ale odpovím ti.
Výchovou. Budeme ti to tak dlouho vtloukat do hlavy, až to
pochopíš.“

„Co když nebudu chtít?“

„Zpočátku nikdo nechce.“

„Potom ale je to násilí! Omezování osobnosti!“

„A co má být?“

„Tak to je moc! To je teda síla! Někdo z vás si vybere mezi
davem nic netušícího kluka, odchytí ho a začne násilím nutit,
aby dělal něco, čemu nevěří, co nechápe, s čím nesouhlasí? To
je podle tebe činnost řádu?“

„Ano, v podstatě.“

„A to chceš, abych s tím souhlasil?“

„Ne. Já chci, abys to dělal taky.“

Bruno na něj chvíli nechápavě zíral. Pak vybuchl smíchy.

„Kdo z nás je větší blázen? Já nebo ty?“

„Nevím; ale jestli tě to potěší, tak já.“

Bruno přemýšlel, co říct; zatím se tiše vztekal.

„Podívej, my s tebou hrajeme rovnou hru,“ řekl Denis.
„Neřekli jsme ti, abys mezi nás nelezl, pokud si chceš
zachovat zdravý rozum, vyrovnanost a klid? My hrajeme tuhle
hru a nepřestaneme ji hrát, ani když ty odmítneš. Ještě máš
možnost odejít!“

Bruno se nerozhodně zvedl, ale praštil se hlavou
o skosenou stěnu sauny a uvědomil si, kde vlastně je a v jaké
situaci.

„To teda ne, teď už rozhodně zůstanu! To chci vidět!“

„Tak vidíš; dávám ti teď možnost zachránit se pro hmotný
život, ale ty odmítáš. Chceš být s námi, i když ti jasně říkám,
co tě čeká. Dokonce v nebezpečí smrti s námi zůstáváš; tak
nejsi blázen?“

„No dobře, tak jsem blázen! Ale stejně…“



„Dostaneme tě! Zlomíme tvůj odpor! Vygumujeme ti
mozek, uděláme z tebe meč Boží! Bude to bolet, bude to kruté
a nelítostné a čas od času budeš řvát a proklínat a plazit se po
zemi. Táhni odtud, je-li ti život milý!“

„A ty to vydržíš?“

„Samozřejmě! Já už jsem Templář!“

Bruno si podržel Denise za vlasy: „Chlapečku, ty se
pokoušíš mi nahnat strach! Děláš si ze mě legraci, co? Nějak
jsem přehlídl, že sám jseš děcko, malej smrad, kterýmu ještě
ani fousy nerostou! Tak mi tady nezkoušej blbnout hlavu!“

„A schválně budu! Ta hra mě baví, i kdybys… Aúúú!“

„A když tě zmlátím? Co řekneš potom?“

„Tak schválně si pojď… ale ne tady v sauně, rozbili bysme
jim to… pojď ven a uvidíš!“

„Fakt, vypadněte se rvát ven!“ křičel na ně někdo. „Copak
nemáte žádnej rozum? Ať už jste venku!“

Bruno popadl Denise, vynesl ho ven a hodil do sněhu.
Potom ho zkroutil pod sebe a začal mučit; to už mu René
skočil na záda, strhl ho z kamaráda a snažil se ho přemoci, ale
další dva študáci se dali zas do něho; oba Vikingové zařvali
nadšením a vrhli se do rvačky jako vzteklí psi. Denis se nějak
dostal na nohy, začal vířit rukama a nohama a srážel nepřátele
údery karate. Samozřejmě záhy vtáhli do rvačky každého, kdo
včas neutekl; což se povedlo málokomu. Když se dostatečně
vyblbli, šli se opláchnout vodou, pak se oblékli a odpočívali.

Björn rozbalil jeden z vaků na jejich saních a rozložil
kožené oděvy. Nejdříve však šňůrkou stáhl bratrovi vlasy a na
vrcholu hlavy je svázal do výbojně trčícího chocholu; totéž
učinil Kalle jemu. Trochu to vypadalo jako copánek samuraje,
ale rozhodně nebyl uhlazený, spíš rozježený; při každém
pohybu se štětka na temeni zachvívala. Někteří Vikingové si
za starých časů splétali části vlasů i vousů do copů.

Poté si navlékl krátké spodky z hrubého plátna; pas stáhl
širokým koženým řemenem s přezkou na boku a přes spodky
navlékl jakousi suknici z kůže. Na nohy obul kožešinové boty
s nákoleníky - přesto mezi suknicí a botami, zvláště na



kolenou, zůstal kus kůže nechráněn před zimou. Okolo hrdla si
přitáhl silný kožený límec jako chránič, na to přiléhavou
kazajku bez rukávů. Na této kazajce byly našity proužky kovu,
které jej měly chránit jako drátěná košile. Přes toto odění
natáhl zbrojní opasek, na který zavěsil revolver v pouzdře
a svůj široký meč.

Kalle se oblékl podobně, avšak ne tak dokonale; ještě
vyroste, není tedy zapotřebí pořizovat mu kvalitní kožený
oděv. Zatím nedával najevo, že by mu to nějak vadilo, spíš
naznačoval, že nejradši chodí nahý. Připomínky, že k večeru
přijde pořádný mráz, velkoryse přehlížel.

Diana po poradě s Tošiem rozhodla, že tentokrát všichni
budou večeřet pokrm z masa; v zasvěcených kruzích to
vyvolalo značnou pozornost a dotazy. Odborníci odpovídali,
že v případech bitev je zvykem posílit odhodlání bojovníků
stravou jinak zakázanou, neboť jestliže mají zabíjet nepřítele,
je nutno… Vyvolalo to vzrušení a pocit, že se skutečně děje
něco mimořádného; Denis vyzvídal, zda i tohle jídlo bude
nějakým způsobem obětováno a Diana řekla, že ano, avšak
bohyni Kálí, manželce Šivy, která je ničitelkou světa a tím
pádem osoba vhodná k podobné oběti. Mezitím se někdo na
totéž zeptal Tošia, jenže ten doporučil předložit oběť Paní
Amaterasu Omikami, sluneční bohyni Japonska. Bruno to
s potěšením oznámil Dianě a čekal na její reakci, ale ta se jen
usmála.

„Ano, to je v pořádku. Nejspíš se jedná o tutéž osobu.“

Zbytek odpoledne všichni odpočívali, možná i spali.
Brunovi se také podařilo na chvíli usnout, ale zdály se mu
strašlivé šílenosti a když se probral, nechápal, co je pravda
a co ho jen vyděsilo ve snu. Zdálo se mu, že okolo Hůrky se
shromažďuje dav nejrůznějších fantastických příšer, které se
chystají roztrhat každého, kdo jim nebude sympatický.
Probudil se zalitý potem, dokonce s výkřikem hrůzy a zblble
koukal, kde je a co tu dělá.

Neprozřetelně se svěřil se svým snem Denisovi.

„Ano, to je možné.“ řekl chlapec zcela klidně.

„Jako… co je možné?“ vyděsil se Bruno ještě víc.



„Že přišli. Obvykle se scházejí, když se něco děje…“

„Ty myslíš, že ty příšery jsou skutečně tady?“

„Ano. Nudí se ve svých světech, tak vyhledávají místa,
kde je něco zajímavého nebo zábavného…“

„Ale… nemůžou nám být nějak nebezpeční?“

„Někteří určitě ano. Ale jiní nám přišli pomoci a někteří
jsou jen zvědaví. Nedělej si s nimi starosti…“

Nedá se říct, že by to Bruna nějak uklidnilo; spíš z toho byl
ještě víc zmaten. Všichni kolem něho se chystali do bitvy,
ještě jednou kontrolovali funkčnost střelných zbraní,
především však meče, ke kterým měli vztah téměř milostný.

„Meč je duší bojovníka.“ vysvětlil Tošio Yamanaki.

Tomáš jednoznačně rozhodl, že navenek bude statek
dodržovat své zvyklosti jako jindy; k nim patřila večerní
pobožnost. Tentokrát však trvala déle a byla ještě
slavnostnější, neboť mnozí chtěli přednést své modlitby;
hodně se taky zpívalo a hlučná hudba byla slyšet po celé
vesnici, ale to už se lidem dávno začalo líbit. Také se podávaly
nápoje, které obsahovaly alkohol; částečně proti zimě,
částečně kvůli povzbuzení a zvýšení odvahy.

Okolo osmé byla zhasnuta polovina světel a konaly se
obvyklé přípravy před ulehnutím. Taky dole ve vesnici se lidé
chystali ke spánku; v tu dobu pronikl do statku Ao Harrap,
trochu promrzlý, nicméně svěží a odhodlaný.

„Nepřátelé strávili den odpočinkem; se soumrakem se
pohnuli a teď se blíží. Počítám, že zaútočí mezi půlnocí
a ránem. V čele jde pěchota, jízda vzadu. Trén jako
poslední…“

„Vědí o vás?“

„Copak jsme ztratili rozum? Ani jsme se jim neukázali!
Škoda, mohl jsem jich pár zakousnout, když šli do lesa na
dříví, ale dohodli jsme se, že je necháme v přesvědčení, že tam
nejsme…“

„Dobře jsi udělal, nesmějí mít podezření. Aflargeo, před
půlnocí vezmeš svůj oddíl a přesunete se ke kostelu. Ao



Harrape, půjdeš s nimi, nebo zůstaneš tady na Hůrce?“

„Jdu s Aflargeem,“ řekl, i když nevěděl, o co jde. „Bude-li
třeba, přijdeme vám na pomoc…“

Postupně se zhášela všechna světla. Lidé posedávali či
leželi při svíčkách, povídali si nebo se pokoušeli spát, i když
jim to moc nešlo. Všichni mysleli na nadcházející boj. Čekání
je horší než samotné střetnutí: vzbuzuje představy. Mnozí měli
strach, možná i trochu litovali, že jsou tady a ne někde daleko.

Všude bylo ticho, jen světlo pro poutníky nad bránou
zářilo do tmy. Taky se rozhostilo veliké ticho - jen občas se
někde v dálce probudil nějaký pes, párkrát vyštěkl a zas usnul.

Na Hůrce zůstaly ze šelem jenom Dévi a Árrín, kocour
Chírro, Hexy a její manžel Rex. My ostatní jsme se vykradli
zadní brankou do lesa, přískoky se dostali do alejí
a všelijakými křovinami ke kostelu; nesměli jsme zanechat
viditelné stopy. Naštěstí vidíme líp než lidé; kromě toho svítil
měsíc i hvězdy a pláň byla zalita stříbřitým světlem. Běželi
jsme rychle a šikovně; Rigo, který byl v čele, občas větřil
a ujišťoval nás, že lidé se doposud nikde neobjevili. Neměli
jsme důvod pochybovat, má z nás nejlepší čich a řadu
bojových zkušeností.

Hřbitov jsme obsadili bez nejmenších nesnází, zalezli do
křovisek a za náhrobky a čekali. Trouba Džaín, kterému byla
zima, sice protestoval, proč jsme sem lezli, ale Ao Harrap mu
ostře odsekl a slíbil výprask prackou, tak mlčel. Džaín nebyl
proti boji ani proti naší taktice, jen mu nikdo za celý den
nevysvětlil, co se vlastně děje, tak snad ani nevěděl, že se jde
do války; to by asi neprotestoval, bojovat ho bavilo.

Po našem odchodu odešel Charry, Tomáš a Diana
k vysílačce, neboť noc byla vhodná ke spojení. Tomáš nejdřív
zavolal Dunbara a když se velkoněmecký komthur ozval, řekl:

„Začala válka, za chvíli nás napadne jedenáct set
německých vojáků. Já jen, abys o tom věděl…“

Dunbar sprostě zaklel. „Nevěděl jsem o tom! Dělali to
tajně, asi vědí, že máme rozvědku. Nemohu tam být dřív než
za dva dny, do té doby… co budete dělat?“



„Budeme se bránit.“

„Pokusím se poslat vám nějakou pomoc, jestli…“

„Nemá to cenu, nestihnou to. Ale informuj všechny
ostatní; kromě Knassena, tomu zavoláme sami. Na ostatní
nemáme čas ani náladu jim to vysvětlovat. Zvládneš to ty?“

„Ano, samozřejmě! Pokusím se nějak vám pomoci… budu
na příjmu ráno ve čtyři a v šest hodin, dejte mi zprávu, jak to
vypadá se situací! Zatím budu volat ostatní. Všechno?“

„Ne!“ Charry uchopil mikrofon. „Jene, pokud se stane, že
my budeme… že nebudeme moci velet, musíš odjet do
Arminu. Loď je v přístavu a důstojníci dokážou najít cestu.
Musíš tam jet a prosadit, aby byl Vládcem zvolen Ludvík
d’Enghiem. Chápeš?“

„Rozumím. Doufám, že to nebude potřeba. Přeju vám
vítězství!“

„Děkujem. Měj se hezky, Janku.“

„Kdyby něco - ztrestám je krví a ohněm!“

„Sbohem.“ řekl Tomáš a zrušil spojení.

Nyní volal Knassena; Charry zatím vyběhl ven a rozhlížel
se, zda se neukáží nějaké známky příchodu nepřátel.

„Buď zdráv, Thore,“ začal Baarfelt. „Nemáme moc času;
můžeš mi propojit někoho z Wulffssonů? Ale zůstaň na tom
taky…“

„To půjde dost těžko… leda snad Theobarra…“

„Tak toho!“

Chvíli to trvalo, než se Theobarr Wulffssonn ozval. Tomáš
na něj mluvil pomalu a zřetelně, Theo nemluvil dobře
německy:

„Poslyš, Theobarre, potřeboval bych vzkázat něco tvému
otci Eýnarrovi. Jsou tady dva kluci, Björn a Kalle
Wulffssonnovi. Jenže čekáme, že dnes v noci začne bitva
s nepřáteli… s Němci. Oni odmítli odejít, chtějí bojovat
s námi. Chtěl bych, aby o tom Eýnarr věděl a rozhodl, co
máme dělat…“



„Eýnarr je tady,“ odpověděl Theobarr. „Náhodou přijel…
Dám ti ho k aparátu. Charry umí trochu švédsky, domluvíte
se…“

Charry přiložil ucho k aparátu, protože bylo špatně slyšet;
jenomže Eýnarr křičel jako na lesy. Měl tvrdý, povýšený hlas,
bylo jasné, že je zvyklý velet a poroučet.

„Tady mluví Eýnarr Wulffssonn! Co si přeješ?“

„Zdravím tě, jarle Eýnarre. Tady je Charry de Guyrlayowe,
severoevropský komthur. Slyšel jsi o mně?“

„Ano. Co má být?“

„Jsou u mne na návštěvě tvoji vnuci Björn a Kalle. Trvají
na tom, že zůstanou, i když jim hrozí nebezpečí.“

„Správně. Viking před nebezpečím neprchá. Co to je?“

„Za chvíli na nás zaútočí němečtí vojáci. Tvoji vnuci
s nimi chtějí bojovat po našem boku. Posílal jsem je pryč,
nechtěli.“

„Správně. Jsou to moje děti!“

„Ale v tom boji mohou padnout!“

„Životy bojovníků ovládá Odin a Thor, Pán Blesku. My
lidé jim nemůžeme nařídit, aby zůstali naživu!“

„Těší mne, že to bereš takhle. Řeknu to chlapcům…“

„Vydrž pět dní, jarle Charry. Za pět dní přijdou drakary
s mými syny. Přeji ti vítězství a Odinovu přízeň.“

„Děkuji ti, jarle Eýnarre. Nevím, zda se udržíme; ale
nepřítele se nebojíme a umíme se bránit!“

„Okamžitě ti vyrazím na pomoc! Končím…“

V přístroji to zacvakalo, pak se ozval Knassen: „Skutečně
je pravda, že se chystáte válčit? Jestli jo, pošlu vám svoje
lidi… ale nepůjde to tak rychle…“

„Není třeba, nepřišli by včas. Zvítězíme nebo nezvítězíme.
V tom druhým případě se měj hezky…“

„Přeju vám vítězství, bratři!“



Tomáš vypnul vysílačku a mnul si bradu. „Když se nezdaří
první útok, budou nás možná obléhat, než přivezou nějaká
děla. V tom případě by nám Wulffssonnova pomoc byla dobrá.
Co říkáš?“

Charry neříkal nic; jen mávl rukou a vyšel ven.

Noc plynula zvolna, byl strašlivý mráz. Džaín klidně spal
zahrabán do sněhu, dokonce při tom chrápal. My ostatní jsme
se choulili k sobě a zahřívali se navzájem; Ao Harrap tiše
zpíval modlitby ke Quantá Chilcoxovi, pánu jaguárů.
Opakovali jsme po něm, pokud jsme je znali, ale jen velice
tiše, protože noc byla klidná a bylo daleko slyšet.

Houštinami se protáhl neslyšný stín, oči mu zářily; Rigo.

„Přicházejí! Napijeme se krve…“

Nejdřív jsme slyšeli neurčitý šum, potom se oddělily
kroky, jak chlapi zapadali do sněhu, ržání koní, tiché kletby.
Šli rytmickým vojenským krokem hlubokým sněhem, který
jim vrzal pod nohama, pušky v rukou; jejich důstojníci šli
vyšlapaným sněhem za oddíly a polohlasem je pobízeli
k rychlejšímu postupu. Jízda se táhla za pěchotou; vozíky se
strojními puškami zapadly někde vzadu a vojáci je s klením
tahali rukama ze závějí.

Několik jezdců odbočilo od ostatních a vyjelo až ke
hřbitovní zdi; přikrčili jsme se, ale nezajímali se o nás.
Zastavili a prohlíželi si dalekohledy ztichlou Hůrku.

„Je to tak, měl jste pravdu,“ řekl jeden. „Všechno tam spí!“

„Sám jsem rád, že je to tak!“ odpověděl jiný; poznali jsme
jeho hlas i pach, byl to Haupt. „Bál jsem se, že budou
hlídat…“

„Ach, ten primitiv nemá ani tušení, že ho napadneme!“
smál se nějaký mladý hlas. „To by snad především zhasli to
světlo nad bránou; vede nás jako maják!“

„To je jejich blbý řádový zvyk; naznačují tím, že poskytují
pohostinství zbloudilým poutníkům.“

„Ti mají nápady! A ty jejich debilní zvířata; chrápou někde
zalezlý v seně a ani jim nenapadne vystrčit nos!“



„Nepodceňujte je!“ varoval Haupt. „Mají ve dne v noci
hlídky! Poláci jsou jistě na stráži někde u brány!“

„V tomhle mrazu? Chrápou nebo se ožírají! Já Poláky
znám, léta jsem bojoval v Polsku!“ ozval se arogantní hřmotný
chlap. „Na ty platí pár salv z ručnic a poserou se strachy!“

„Doufejme, že nás nezpozorují tak brzo!“ řekl Haupt.
„Pánové, pamatujte: v prvé řadě zlikvidovat všechny kočky!
Hraběte chytit živého, musíme z něj dostat polohu toho jeho
ostrova! Taky jeho ženu se pokuste chytit živou; kdyby nechtěl
zpívat, určitě rozváže, když skřípneme ji před jeho očima!
Vím, co jsou tihle fanatici; nepromluví, ale když začneme pálit
železem jeho ženu nebo mámu, jistě se mu huba otevře!“

„No jo, však vím! Ale víte… ženský a děcka!“ vrtěl hlavou
ten arogantní chlap. „To není zrovna moje gusto!“

„Tam nejsou žádné ženy a děti! Jsou tam jenom nepřátelé!
Pobít všecko, co se tam hýbe, rozumíte?“

„Podle vašeho rozkazu, pane…“ vrčel důstojník. „Tak
jedem?“

„Já tady nevelím, jsem jenom poradce.“ řekl Haupt.

„A taky za nic neodpovídáte, co?“

„Odpovídám za splnění příkazů císařské vojenské rady. Je
vám to snad málo, pane?“

Co odpověděl důstojník, jsme neslyšeli; pobídli koně
a vraceli se k postupující armádě.

„Když uvážím, že stačilo jednou seknout tlapou!“ řekl
Tannarr. „Mohli jsme je ulovit všechny!“

„To není náš úkol!“ řekl Ao Harrap. „Však si je najdeme!
Napřed musíme dostat ty strojní pušky!“

Černé oddíly vojáků se s kletbami a vzdechy sunuly podél
nás. Koně neklidně frkali, zřejmě cítili náš pach, ale jejich
jezdci jim nedokázali porozumět.

„Co myslíš, vědí o nich na Hůrce?“ ptal jsem se.

„Vědí.“ řekl Ao Harrap klidně.



„Já jenom… neměli bysme je nějak upozornit?“

„Ne. Vědí to, říkám.“

V té chvíli Dévi, která ležela přitulena k Denisovi a zdálo
se, že klidně dřímá, zvedla hlavu a zježila srst. Denis se
okamžitě taky pohnul a naklonil se k ní.

„Děje se něco?“

„Přichází kořist.“ oči jí zazářily ve tmě. „Budeme lovit!“

Denis kývl, vyskočil a upozornil ostatní. Pak se rozběhl za
Charrym. Jak přebíhal chodbou, zvedali všichni hlavy
a sledovali ho; mnozí byli zvědaví, co se děje.

Charry seděl u stolu, na kterém měl položen svůj křižácký
meč; ruce měl sepjaté, ale mlčel a vypadal téměř netečně.
Ohlédl se po Denisovi, přijal zprávu a kývl hlavou.

„Lukáš je na pozorovatelně; jdi za ním!“

Lukáš Anczewski se díval dalekohledem ke kostelu.

„Myslím, že tam něco vidím… a je jich spousta. Rozvinují
se; chystají se k útoku.“

„Ano, vidím. Řeknu jim to.“

Než Denis seběhl s pozorovatelny, stáli už všichni na
nohou; ani nemusel nic říct, stačilo kývnout hlavou.

„Na místa!“ řekl Charry.

Tiše jako stíny se muži i některé ženy rozběhli na hradby,
na vozy a do úkrytů. Všechny pušky byly nabité, zakryté
hadry, aby jim mráz neublížil. Lidé se nehýbali; dýchali si do
dlaní, aby je neprozradila pára.

„Dnes se bude dobře umírat.“ řekl Tošio Yamanaki.



Smrt se směje
Charry zalehl na svoje místo a sledoval, jak se nepřítel

blíží - byl však ještě daleko, připomněl tedy šeptem sousedovi,
aby nikdo nestřílel, dokud nezahájí on. Všichni mlčeli
a pozorovali temné postavy, které zvolna postupovaly po
stříbřité pláni ozářené měsícem. Bořili se hluboko do sněhu,
klouzali a padali; důstojníci šeptem kleli, koně občas zafrkali
nebo řičeli, když je jejich jezdci pobízeli.

Tak se přiblížili na bezpečný dostřel, ale Charry povel stále
nedával. Tošio odložil ručnici a vzal do rukou luk; ohlížel se
na Charryho, ale ten vyčkával. Bruno von Weranski se třásl
jako dostihový kůň před startem; Charry se k němu naklonil
a zašeptal: „Ne, ještě ne! Nespěchej, chlapče - spěcháš jen do
neštěstí! To říkal náš učitel…“

Muži byli již jenom kousek od zdi; bylo jasně vidět detaily
výstroje a ztrhané, unavené tváře. Najednou projel mezi
řadami dopředu důstojník na koni; shodou okolností ten, co
předtím hovořil o válce v Polsku. Nejspíš si něčeho všiml,
neboť vytáhl šavli a pokřikoval na vojáky: „Hej, chlapi,
dávejte pozor! Tam nahoře…“

Charry kývl na Tošia. Ten uvolnil sevření prstů, zadrnčela
tětiva a šíp se zabodl důstojníkovi do prsou. Muž zašermoval
rukama, pustil šavli a skácel se pozadu s koně. Neozval se
jediný zvuk, tichý svist šípu snadno přeslechli, takže muži
okolo stáli pár okamžiků nehybně a nechápavě zírali; až potom
se jeden z nich vzpamatoval a vykřikl: „Palte!“

„Tak jo.“ řekl Charry a zastřelil ho.

Vzápětí šlehla salva ze všech hlavní; pár desítek mužů se
skácelo najednou, ostatní se s řevem rozběhli sněhem dopředu.
Pak už střílely naše rychlopalné pušky bez povelů, každý když
dostal někoho z nepřátel na mušku. Nešťastníci řvali bolestí,
káceli se nebo se pokoušeli ukrýt, ale důstojníci je hnali
dopředu.

O’Reilly vyhlížel z vikýře; obrátil se dolů na vrhače pum
a zařval irsky, přesto srozumitelně:



„Fäéér!“

Denis škubl šňůrou od spouště a z jeho vrhače vyletěl
oheň. Vzápětí odpálil svůj vrhač i René, zatímco Denis, sotva
se dým rozptýlil, už dával do mechanismu další zápalku
a Gerd vkládal do hlavně novou bombu. O’Reilly velel: „Tři
a půl čárky nahoru… a pal!“

Znovu vyšlehl oheň; tentokrát zasáhla bomba přímo
doprostřed postupujícího oddílu. Ještě, že Denis neviděl, co
jeho výstřel způsobil - když se zvedl dým, plazilo se po sněhu
jen několik raněných, ostatní leželi bez hnutí.

Shora kropily postupující armádu kulomety; muži se
neměli kam ukrýt, šli v oddílech a když se Henryk nebo Vítek
zaměřili na takový hlouček, nebylo pro nešťastníky záchrany.
Na stříbřité sněhové pláni byli dokonale vidět, zatímco obránci
byli ve stínu.

Mezi vojáky nastala panika; muži obraceli a prchali
z dosahu strašlivé palby, někteří zahazovali zbraně. Důstojníci
se snažili je zadržet, jeden dokonce šavlí; Diana mu ji
vystřelila z ruky, muž zůstal sedět na sněhu a tupě zíral na
prostřelenou paži.

„Zastavit palbu!“ zavelel Charry. Zachránil tím jenom
životy prchajících; neboť než se hlubokým sněhem prodrali do
bezpečí, určitě by neunikli jejich kulkám. Teď nastalo ticho;
pouze dole na svahu sténali ranění, kteří nemohli utéci.

Hexy, její manžel Rex a ostatní arminské psovité šelmy
zahájily akci. Naši psi uměli ovládat vesnické voříšky
i šikmooké hafany ze spřežení Vikingů; teď z nich vytvořili
smečku a zaútočili zezadu. Ne že by ti vesničtí psi byli moc
chápaví, ale když se jim ukázalo, co mají dělat, splnili rozkaz.
Když objevili zraněného vojáka, vrhli se na něj a zadávili ho.
Záhy v tom pejsci nalezli zalíbení a vrhali se dokonce i na
zdravé muže, kteří se neprozřetelně vzdálili od ostatních.

Důstojníkům se podařilo jakž takž zformovat vojáky do
oddílů; teď poklekli do sněhu a stříleli po hradbě statku. Sice
neúčinně, ale přesto zamezili obráncům opustit svá stanoviště.



„Tohle ještě není konec,“ řekl Baarfelt. „Ustoupili, protože
dostali strach. Ale důstojníci je poženou na smrt…“

Obránci využívali chvíle, nabíjeli a tlumeně hovořili; na
naší straně byli jen dva lehce škrábnutí zbloudilými kulkami.

„Nač myslíš?“ zeptala se Diana Charryho, který zamračeně
zíral dolů na pláň, kde ležela nejmíň stovka mrtvých.

„Až budem na jaře orat… bude nám překážet spousta
starýho železa! To je na kočku, taková práce!“

Diana chvíli nechápala, co povídá. „Na jaře… až budeme
orat? Proboha, na co ty nemyslíš…“

„Ty zas nevíš, co to je, když pluhu překáží kusy
všelijakýho železa! Ty bomby tam nadělaly pořádný
trychtýře!“ vrčel.

Diana nad tím jen mávla rukou.

Když nastala ta veliká palba, byly vozy se strojními
puškami Němců kousek od nás; ačkoliv jely prošlapaným
terénem, kola se hluboce bořila a vozkové s kletbami tloukli
koně biči i klacky, až ubohá zvířata řičela. Kromě toho lidé
neviděli potmě, i když svítil měsíc; nějaký poddůstojník
vztekle řval a proklínal celý svět. Když se začalo střílet,
zastavili a otáčeli se směrem k Hůrce; poddůstojník se
rozeřval:

„Vidíte, vy prasata mořský - zmeškali jsme! Budem za to
mít držkovou, uvidíte; já vás dám všecky zavřít, svině líný!“

Možná by mluvil i dál, ale už byl u něho Ao Harrap
a skočil mu přímo na hrdlo. Vlk Rigo se vrhl na jednoho
z vozků, já na dalšího; pár dalších vojáků, kteří tvořili ochranu
vozů, se obrátilo a snažilo uprchnout. Viděl jsem, jak Azgarr
skočil na jednoho a se vzteklým vrčením ho rdousil.

Koně se sice plašili, ale díky hlubokému sněhu nemohli
utéci nikam daleko; Rigo jim vběhl do cesty a přinutil je
obrátit se, jak jsme potřebovali. Uklidnili jsme je, dopravili
oba vozíky ke hřbitovní zdi a tam vytáhli strojní pušky nahoru.

„Co teď? Měli bychom pomoci našim…“ navrhoval
Azgarr.



„Počkáme,“ řekl jsem. „Ještě přijde naše chvíle! Dávejte
na ty lidi dobrý pozor; dokud nebudou blízko, neděláme nic!“

Viděli jsme, i když z velké vzdálenosti, jak naše vrhače
pum ničí útočníky; pak jsme spatřili, jak celý houf prchá dolů
po svahu z dostřelu Charryho pušek. Vzápětí vyjel k nám ke
kostelu nějaký chlap na koni a řval:

„Hej, chlapi, kde jste s těmi mašinkvéry?“

„Tady…“ odpověděl jsem; přijel blíž, pak nás uviděl
a vytrhl z pouzdra pistoli, ale Tannarr mu skočil na krk a Ao
Harrap rychle chytil koně, který se plašil. Byl to jezdecký kůň,
dost dobrý; přivázali jsme ho k vozu a uklidňovali, aby neřičel
a neprozradil nás. Azgarr byl z hor a neuměl krotit koně; slyšel
jsem, jak ho to Tannarr urychleně učí.

„Co budem dělat se zajatci?“ ptal se Ao Harrap. „Charry
by jistě měl řeči, kdybysme je zakousli!“

„K něčemu bych je uvázal…“

Zvykem lidí je vztyčovat na hřbitovech kříže nad
jednotlivými hroby; ty starší jsou dřevěné, ale novější nebo
u bohatších lidí už dělají kamenné či litinové. Teď se hodily;
odtáhli jsme zajatce a jejich vlastními opasky připoutali
k pevnějším křížům. Jeden se probral a začal vřískat, ale
praštil jsem ho packou, tak omdlel a už toho nechal.

Velitelé zatím srazili hlavy dohromady a radili se o útoku.
Poslali další dva jezdce, ale těch jsme se zbavili stejně jako
prvního, jen jsme získali o dva koně víc. Džaín soudil, že
lidem už brzo dojde trpělivost - a taky jo. Zřejmě jsme
nezlikvidovali ty dva dost tiše, protože se na nás vyhrnulo asi
dvacet, všichni na koních. Tannarr to nevydržel a spustil do
nich palbu z jedné strojní pušky; tak deset jich padlo, ostatní
urychleně prchali.

Náš zásah vyvolal mezi důstojníky zmatek; ale zřejmě
došli k závěru, že jejich chrabrá armáda se ve tmě postřílela
sama a vyslali k nám důstojníka. Jak přijížděl, volal už zdálky:

„Hej, chlapi, nestřílejte - tady je kapitán Stiller! Nebojte
se, tamti jsou ještě za hradbama! Rychle najeďte…“



„Džaíne, toho živého!“ poručil jsem. Džaín se skrýval
v křoví u cesty; jak k němu chlap dojel, skočil na něho odzadu
a praštil ho tlapou přes hlavu. I když měl Stiller přílbu, omráčil
ho jednou ranou; pak ho vzal do zubů a zatáhl do křoví, kde
mu dal ještě jednu, aby se hned tak neprobral. Stillerův kůň
nám však bohužel utekl.

Vpředu se něco dělo; jednotlivé oddíly a čety se dávaly
opět na pochod kupředu, tentokrát v rozvinutých rojnicích
a přískoky. Padali do sněhu po každých dvou krocích, částečně
že sníh byl hluboký a postup těžký, částečně úmyslně, aby
nebyli tak snadným terčem pro kulky. Odtud z dálky to
vypadalo jako manévry roztroušených mravenečků; ale
zakrátko byla celá pláň plná přiskakujících a střílejících mužů.

Z Hůrky na ně spustili palbu; ale proti roztroušeným
mužům je střelba z kulometů a samopalů neúčinná, pomáhaly
jen jednotlivé rány. Mravenečkové z předních řad zůstávali
ležet na svých místech a nepokračovali; jejich mrtvoly
přeskakovali další a ještě stačili v přestávkách střílet na
hradbu. Jenom když je z půdy statku pokropili dlouhou
kulometnou dávkou, zůstali přitisknutí k zemi a čekali, až to
přejde.

Charry vztekle vrčel: „No, teď půjde do tuhýho! Ty už
nezaženem pár výstřely z děla…“

„Ať tam pro mně za mně zůstanou ležet!“ řekla Diana.
„Dostanou zápal plic a bude od nich pokoj!“

Nikdo se nezasmál; vrhače pum opět vychrlily svůj smrtící
oheň, ale mnoho škody nenadělaly, pobily jen muže
v bezprostřední blízkosti a ostatní pokračovali v přískocích.
Sice se uplatnila větší přesnost střelby obránců, ale také mezi
Poláky bylo několik raněných a jeden pacholek mrtev.

„Musíme připustit boj muže proti muži,“ řekl Charry.
„Dostanou-li se až ke zdi, budeme muset bojovat na šavle!“

Zeď byla sice dva metry vysoká, ale sníh ji zavál nejméně
půl metru a tak nebylo nic těžkého dostat se přes její vrchol.
Zatím sice obránci zdařile zasáhli každého, kdo se ocitl
v nebezpečné blízkosti; ale vojáci se kryli mrtvolami svých
druhů, schovávali se v jamách po bombách a neustále stříleli.



„Hele,“ ukázal Lukáš Anczewski. „Jízda…“

Cvalem se sem řítili jezdci; projížděli mezi svými pěšáky
a stříleli ve cvalu, naštěstí dost nepřesně. O’Reilly toho využil
a vypálil mezi ně další dvě bomby; mezi koňmi nastal zmatek,
ale zbylí jezdci dorazili k hradbě a někteří už přeskakovali se
šavlemi v rukou dovnitř. Za zády jim vybuchl první granát,
potom několik dalších; ale také Němci házeli granáty a jeden
z nich strhl část zdi a zabil dva Poláky.

Charry střílel, dokud měl náboje; potom tasil meč a rozťal
jednoho útočníka vejpůl. Diana už taky bojovala mečem;
katana Tošio Yamanakiho šlehala jako stříbřitý blesk a každá
rána znamenala smrt jednoho muže. Zdravko viděl, jak přes
ohradu leze voják, vytáhl kinžál, chytil ho za vlasy a uřízl mu
hlavu. Bezhlavé tělo spadlo mezi kamarády toho nešťastníka,
vzápětí za ním vyletěla i hlava a kutálela se po sněhu.

Björn Wulffssonn zařval jako zuřivá šelma; vytrhl široký
krátký meč, ostrý jako břitva a rozťal jednoho z jezdců jako
kuře; pak sebral do druhé ruky jeho jezdecký palaš a vrhl se do
nejhustšího mraku pronikajících vojáků. Ječel vztekem
zkřivenými ústy a sekal oběma zbraněmi do nepřátel, až krev
stříkala; malý Kalle se rovněž rozječel a sekal kolem sebe jako
zběsilý.

Denis Baarfelt vytasil svůj kord z toledské oceli a připravil
se uvítat nepřítele, zatímco Gerd usoudil, že nejbezpečnější
místo bude pod bombometem a zalezl tam. Na Denise se vrhli
hned dva: první pěšák puškou s bajonetem, druhý jezdec se
šavlí. Denis zdařile odrazil šavli, uhnul bodáku a bodl vojáka
kordem; ocel sjela po řemení na prsou, sice poranila, ale
nezabila; voják se rozzuřil a smetl Denise úderem pažbou. Pak
naštěstí usoudil, že tím pro vítězství udělal dost, zahodil pušku
a staral se o své zranění. Jezdec přiskočil k Denisovi a hnal na
něj koně, než se stačí zvednout. Denis, kryjící se před kopyty,
zařval jako leopard a fungovalo to, kůň zděšeně odskočil.
Jezdec zaútočil znovu, mával šavlí a chystal se Denise
seknout, když se na něho vrhla Dévi a jedinou ranou tlapy mu
zlámala vaz. Dévi rozhodně neměla ráda, když někdo
ubližoval jejímu miláčkovi; což na vlastní kůži pocítil další
voják, který se objevil v blízkosti. Možná ani nechtěl někomu



ublížit, třeba se chtěl jen někde přikrčit, dokud nebude
dobojováno; ale černá šelma se na něj vrhla a rozervala mu
hrdlo.

René le Mogniéra zachvátil šílený strach, když se na něj
vrhl první chlap; zděšeně prchal před jeho šavlí až ke dveřím
do kuchyně, ale ty byly zavřeny; René se tedy rozběhl ke
konírně, voják za ním. René se v těch několika vteřinách
přesvědčil, že úsloví o plných kalhotách je pravdivé; doběhl ke
stáji, tam přes něco zakopl a upadl. A ten veliký, kníratý,
neúprosný voják pořád za ním, šavli v ruce a pohrdavý úsměv
na rtech; co úsměv, přímo chechtot! René cvakal zuby
a hmatal kolem sebe, čím se zachránit před tou zbraní;
nahmatal dřevěnou žerď, zvedl tu věc a nastavil ji před sebe.
Voják přiskočil a rozmáchl se šavlí, ale zbraň mu vyklouzla
z ruky a on se složil na zahnojenou zem dvora. Ta věc byly
vidle na kydání hnoje; jak je René zvedl, zajely špice vojákovi
do prsou a smrtelně ho zranily.

René vstal; byl to jeho bojový křest, zabil prvního muže,
ani nevěděl jak. Chvíli nedůvěřivě zíral na zkrvavené špice
vidlí - pak je však uchopil pevněji a rozběhl se do bitvy.
Nejdřív pomohl jednomu z čeledínů, který ztratil zbraň a nebyl
by se pro ni mohl shýbnout, kdyby René nebyl bodl jeho
soupeře do hýždí a na chvíli jej nezaměstnal; potom bodl ještě
muže, se kterým zápasil Matěj Vlček, i když zbytečně, Matěj
mu vzápětí rozbil hlavu sekerou. Nakonec René zachránil
děvečku Toničku, kterou jeden voják srazil na zem; a to tím,
že mu vrazil vidle do boku.

Z kuchyně se vyhrnula Gréta, v ruce držela kopist na
mísení chlebového těsta, který byl při její síle dosti pádnou
zbraní. První se o tom přesvědčil jezdec, kterému s ním rozbila
hlavu; kromě toho však z plna hrdla nadávala: „Vy obšourníci
úchylný, lumpové zlodějský, prasata nedožraný! Tak vám se
zachtělo slušný holky! No počkejte, vy stádo čuňat, já vám
dám, že budete do smrti vzpomínat!“

Mami hned při prvním výstřelu rozsvítila hromničku,
poklekla před obrazem Panny Marie a modlila se; ale jak boj
pokračoval, stále častěji vyhlížela ven a dívala se, jak to
vypadá. Když se dostali do dvora, modlila se už nahlas; potom



se otevřely dveře a dovnitř se skácel raněný čeledín Janek,
ještě s puškou v ruce. Mami k němu přiskočila a vtáhla ho
dovnitř; pušku mu vykroutila z ruky. V té samé chvíli vpadl
dovnitř nějaký voják; a mami zvedla pušku a stiskla spoušť.
Z hlavně se zakouřilo, muž se chytil za prsa a složil se jí
k nohám. Stařence se rozklepaly ruce; pustila zbraň, poklekla
k obrazu Matky Boží a šeptala: „Odpusť nám naše viny…“

Bruno von Weranski měl svoje představy, jak prokáže
všechny mužné vlastnosti a rozseká nepřátele na kusy;
jenomže když viděl ty mohutné chlapy v šedozelených
uniformách, v přílbách s bodcem a mohutnými šavlemi, došlo
mu, že je to něco jiného než rvačka v hospodě či cvičný souboj
studentskou šavličkou. Střílel, než mu došly náboje; potom se
na něj vrhl nějaký voják, jenomže hned ho zasáhla kulka
a svalil se mu k nohám; Bruno pocítil pouze štípnutí a když si
sáhl na obličej, viděl dlaň od vlastní krve. Nepřemýšlel, jak se
to stalo; už se na něj hnal další, Bruno mu zapíchl svou šavli
do prsou, ale už ji z něj nedokázal vyrvat. Vzal si tedy tu
těžkou vojenskou; kupodivu, jako by pocítil příval mužné síly.
Na dalšího vojáka už zaútočil sám - a když padl s proťatým
hrdlem, Bruno pochopil, že se stal dospělým mužem.

Boj vrcholil; a nejhorší byl Björn Wulffssonn. Šílený
vztekem a nenávistí, s pěnou u úst se prosekal až k průrvě
a vrhl se ven mezi nepřátele; byl několikrát raněn, ale nedbal
ničeho, jen zabíjel, zabíjel, zabíjel. Rudé vlasy mu poletovaly
okolo hlavy, bílé zuby blýskaly při ohlušujícím ječení. Kalle
zůstal někde vzadu, nemohl tak rychle bojovat, ale v patách za
Björnem se hnal Yamanaki, rychlý a pružný jako ocelové pero,
s blyštivou katanou, zasazující přesné rány. Za nimi dvěma
vyrazili Číňané i Poláci; taky hodili poslední granáty a kdo
vlastnil revolver, střílel z něj. Diana přeskočila ohradu na
jiném místě; zatočila karabáčem a strhla s koně jakéhosi
majora, který velel jízdě. Praštila ho rukojetí meče do spánku
až omdlel, zatáhla stranou; tím způsobila, že muže přestaly
pohánět jeho rozkazy.

Ale boj rozhodl Vítek Jeřábek; ten byl zatím na seníku nad
stájí a střílel z kulometu. Někdo mu tam hodil granát, pak
druhý; oba vybuchly, mírně poničily střechu a zapálily seno,
už tak suché jako troud. Vítek stačil sotva skočit dolů, aby se



tam neusmažil, kulomet však zůstal a byl zničen ohněm.
Neměl zbraň; sebral někde nepřátelskou šavli a rozdal několik
ran, ale to nebyla jeho specialita. Jeho zbraní byl rozum;
a toho použil jako pravý Čech.

Objevil někde německou důstojnickou čapku; narazil si ji
na hlavu, vyskočil na zeď a zaječel z plna hrdla:

„Zurück! Alles zurück… Všichni zpátky! Ustoupit!“

Jakýsi poddůstojník dojel k němu. „Zbláznil ses?
Musíme…“

Vítek jej ťal šavlí do obličeje a chlap se svalil; a už zase
Vítek řval svoje „Zurück!“

Vojáci poslechli; jeden, dva, potom deset prchalo dolů
strání, šťastní, že se dostanou z toho pekla. Za nimi se rozjeli
jezdci; Poláci vybíhali ven, chytali si koně a když to nešlo
jinak, srazili jezdce šavlí či pažbou pušky. Björn vyskočil na
koně za nějakého důstojníčka, podřízl ho jako kuře a shodil
dolů; pak se vydal pronásledovat prchající. Za ním se s řevem
vrhli Poláci a to stačilo; co bylo schopno, prchalo dolů po
stráni. Poláci to vzdali, pronásledoval je jediný Björn, řvoucí
jako sto ďáblů; ale v polovině kopce jej zasáhla nějaká kulka
a mladý Viking se skácel se sedla. Vmžiku u něho bylo
několik vojáků; sekal jim po nohou svým mečem, řval bolestí,
ale bodal a sekal pořád kolem sebe, až mu jeden vrazil bajonet
do břicha a ostatní jej dotloukli pažbami.

Kalle se rozječel jako pominutý, když to viděl; chtěl se
vrhnout bráchovi na pomoc, ale Charry jej zachytil za koženou
kazajku a stáhl zpět. Nebylo důvodu, proč by druhý
Wulffssonn měl umřít jako ten první, když šťastně přežil útok.

Vojáci prchali; teď už bez velení, směrem ke kostelu
a k nám. Jejich jízda se držela stranou, hlavní nápor tvořila
pěchota; a právě na tuto pěchotu jsme zahájili palbu. Bylo to
jako úder blesku; první řady se skácely jako podťaty kosou,
zadní se tlačily na první, přední se otáčely dozadu. Jízda
vyrazila proti nám; všichni naráz jsme vydali válečný řev,
koně se plašili a shazovali jezdce. Několik jich dorazilo k nám
a pokusilo se nás napadnout; vrhli jsme se na ně, pobili je
a pochytali jejich koně. Jejich velitel, velmi mladý



a nezkušený důstojník, se mne pokusil zabít šavlí; škrábl mne
na hřbetě, ale já ho sundal s koně a omráčil tlapou.

Velitel nepřátel konečně dokázal svoji armádu shromáždit
mimo dostřel obou našich stanovišť a spočítat zbytky.
Z jedenácti set mužů mu zbylo sotva pět set, ale i ti byli
většinou vyčerpaní, mnozí lehce ranění, málokterý měl chuť
ještě jednou se vrátit do bitvy. Plukovník, i sám Haupt jim
dodávali odvahy, řvali na ně, prosili a vyhrožovali; potom
povolili půlhodinovou pausu, aby vojáci nabrali síly.

Na Hůrce byla situace velmi špatná; seník hořel a muži
vyváděli poplašené koně, aby neuhořeli, až se propadne strop.
Ten plamen šlehal vysoko a vypadalo to, jako by hořel celý
statek; naštěstí byla konírna od obytných budov dostatečně
vzdálena. Přesto nechal Charry stříkat na stěny a střechu
statku; i lidé se polévali vodou, přestože jim mrzla na šatech.
Teď při požáru jim bylo velmi horko, až příliš na jejich vkus.
Mnoho lidí bylo raněných, bohužel jich také hodně padlo.
Charry, Diana, Tomáš a Denis byli nezraněni, ostatní měli
každý alespoň nějaké škrábnutí.

„Příští útok už nevydržíme,“ řekl Charry, který se opíral
o svůj meč a třel si sněhem tvář. „To by byl zázrak…“

„Budeme muset,“ řekl Tomáš. „Neboj se, slyšel jsem
kulomety od kostela, to jsou naše čičinky. Jistě je tam
pročesaly…“

Charry mávl rukou, zapíchl meč do sněhu a běžel pomoci
s koňmi; Diana zatím ošetřovala raněné.

Mladý důstojník, kterého jsem zajal, se probral; povšiml
jsem si, že zvedá hlavu a pokouší se pochopit, co se to děje,
přiběhl jsem k němu a vyzval ho: „Tak vstávej, chlapče!
Dobojoval jsi!“

Pohlédl na mne, chtěl vykřiknout, ale zajíkl se: „Kde to
jsem? V pekle… nebo…?“

„Ještě ne, ale patřil bys tam. Zatím v zajetí.“

Třásl se jako osikový list. „Ale pane… vy jste přece tygr!“

„Pokud vím, ano. Vstávej; přivážem si tě, abys neutekl!“



Nechtělo se mu, ale stačilo zavrčet a šel velice ochotně.
Vedl jsem ho na hřbitov, kde už byli ke křížům přivázáni jeho
druhové. Nechápal ani teď, zato Stiller na mne vykřikl: „Hej,
co to má znamenat? Chcete nás tady nechat zmrznout? Už se
nemůžu ani hýbat… je mi hrozná zima!“

„Tak to máš smůlu.“ řekl jsem a přistrčil mladíčka
čenichem ke kříži. „Ty dej ruce dozadu; a necukej se, nebo tě
kousnu!“

Provedl příkaz velice ochotně; Stiller zkusil otočit hlavu:
„Kdo to je? Hlaste se, vojáku!“

„Podporučík Karl Haushoffer, pane!“ zajatec se pokusil
postavit do pozoru, což při svazování rukou šlo dost těžko.

„Ale Bože… vás taky dostali?“

„Ano, pane… co jsou tohle zač? Ten tygr na mne mluví!“

„Všichni mluví, dokonce střílejí ze strojních pušek! Ten
mizera Baarfelt je určitě začaroval!“

„Ale pane… na čáry přece nevěříme!“

„To ne; ale všelijaký podfuky tamti umějí znamenitě!“

„Kdo?“

„Templáři! Víckrát mě proti nim nikdo nedostane!“

Nechal jsem je, aby si mohli popovídat; od doby, kdy mi
Diana vysvětlila, co je to humanita, bývám k lidem někdy
laskavý. Možná jim nebylo dobře kvůli mrazu, ale s tím se
nedalo nic dělat.

Plukovník nenechal své muže odpočinout ani celou
půlhodinu; potom vyslal čtyři sta proti Hůrce, celý zbytek vedl
Haupt proti nám. Protože si koně odpočinuli, zapřáhli jsme je
do vozíků a odvezli strojní pušky na jiné místo, než byly
předtím. To bylo dobře, protože na hřbitovní zeď vrhali
granáty. Nezpůsobili na štěstí nic horšího, než narušili spánek
nebožtíků, odpočívajících v zemi už pár desítek let; teď se
jejich kosti opět ocitly na světle Božím, pokud tak lze
pojmenovat měsíc a odlesk hořícího seníku. Zajatci uvázaní ke
křížům prožili hrozné chvíle; my jsme však spustili palbu ze
dvou stran a zdařile obrátili útočníky na útěk. Haupt se je



pokusil zastavit, ale řvali na něj a hrozili mu, takže pobídl
koně a mazal odtud rychleji než oni.

„Ti už se nevrátí!“ řekl jsem. „Teď na koně a za nimi!“

Vyrazili jsme; pušky nepřátel jsme nemohli použít, neboť
nebyly upravené pro naše pracky, ale jejich šavle se některým
z nás hodily. Dohonili jsme prchající Hauptův oddíl
a rozehnali ho do všech stran; potom jsme zaútočili vzhůru
k Hůrce.

Z bombometů, vytažených k průrvě v hradbě, už nestřílel
Denis a René, ale sám O’Reilly, pokud možno co nejpřesněji
do shluku nepřátel. Nicméně opakovalo se to, co prvé,
mravenci se přískoky blížili k hradbě. Pušky obránců už
nestřílely tak hustě, zbyl jediný kulomet (druhý měl poruchu,
třetí shořel), samopaly neměly čím střílet. Charry pálil
z ručnice jako divý, vztekle proklínal nepřátele a odplivoval
krev, protože mu pažba pušky potloukla tvář. Denis už dvakrát
vypálil ze svých starobylých bambitek (Tomášův dar), teď
nabíjel potřetí. Objevil v sobě odvahu pravého berserkra a řval
na nepřátele:

„Jen pojďte, zbabělci! Zemřeme statečně!“

V rozrušení křičel česky a nikdo mu stejně nerozuměl.

Vtom se ozvaly výstřely z boku, od vesnice; první dva
způsobily trochu zmatku na nepřátelském křídle, pak se pár
vojáků obrátilo a rozběhli se proti novému nepříteli. Skáceli se
naráz do sněhu; a od vesnice se sem přískoky hnaly shrbené
postavy. Jejich pušky nebyly vojenské, práskaly každá jiným
zvukem a každá v jinou chvíli, ale my je poznali. Byly to
pytlácké kulovnice mužů ze vsi, které jsme slýchali za lovů
v temných nocích; všichni dospělí muži považovali za své
právo pytlačit na panském a každý měl doma důkladně
schovanou zbraň. Našim známým jsme občas pomáhali
nadhánět zvěř a oni nám dávali podíl.

Ten první, obtloustlý a hranatý, který běžel v jejich čele,
střílel z pušky v běhu a volal: „Hej, držte se, chlapi! Jdeme
vám na pomoc!“



Poznali ten hlas; byl to všem dobře známý hlas sedláka
Müllera, starosty obce a tatínka naší Evy-Marie. Zrovna
přiložil svoji pytlačku k líci, jeden z vojáků se složil a Müller
v běhu nabíjel zbraň. Za ním skákalo pár dalších chlapů,
potom i pacholci a větší synkové ze selských rodin. Šli
všichni; v této poslední chvíli šli na pomoc občanům své
vesnice, jak to činili jejich předkové od dob třicetileté války.
Patřili jsme k nim; ke cti těchto chlapů patřilo vzít zbraň a jít
pomoci těm, které přijali za svoje přátele.

Charry v sobě objevil novou energii; vyskočil na svého
koně, zamával mečem a vykřikl: „A všichni ven! Šavlemi do
nich!“

První ze všech se vyřítil z brány, rozťal na úvod jednoho
útočníka mečem a letěl do noci; za ním Diana, Tošio, Vítek
a všichni ostatní. I Kalle naskočil na koně a hnal se kupředu;
dojel k mrtvole svého bratra, sebral v jízdě jeho meč a hned ho
vrazil do trupu jednoho z vojáků.

Eva-Marie poznala hlas svého otce; zaradovala se, vyběhla
ven z brány a křičela: „Tatínku! Sem, sem…“

Ale jakýsi poddůstojník si jí všiml, namířil pistoli a střelil;
Evě podklesla kolena a ona spadla na zem. Tomáš spatřil, co
se stalo, vrhl se k ní a prohlížel její zranění.

Ale Denis neváhal ani na okamžik; seděl na svém koni,
zastrčil tedy pistole do tašek na sedle, meč vzal do zubů
a vyrazil vpřed. Tomáš se ani neohlédl, když na něj stříkl sníh
od kopyt Denisova koně; ale Denis se hnal za ničemným
vrahem a ani Dévi nestačila dost rychle vyběhnout za ním.

Denis neváhal ani na chvíli; žádný z hrdinů jeho pohádek
nikdy neváhal, bylo-li třeba se mstít za nějaký zločin. A zabití
Evy byl zločin! Denis, který k ní cítil upřímnou lásku, byl
osudem pověřen tento zločin pomstít. Ničema prchal se dvěma
vojáky někam k lesu; Denis vytáhl pistole, zastavil koně
a zamířil. První ranou ze starobylé bambitky srazil s koně
jednoho z vojáků; druhý se otočil a chtěl střelit, ale zasáhla jej
druhá kulka a on se rovněž skácel na zem.

Poddůstojník zjistil, co se stalo; zvedl pistoli, ale nestřelil
a zahodil ji, byla prázdná. Vytasil šavli a vztekle vykřikl: „Ty



jsi Baarfeltovo štěně, co? Pošlu tě za čubou…“

Denis ho uvítal svým kordem, srazil šavli stranou, odrazil
ještě jednu ránu a pak bodl, do ramene. Muž pustil zbraň,
zakymácel se a klesl s koně dolů. Denis zvedl kord; tehdy muž
v hrůze zvedl zdravou ruku a zašeptal: „Ne! Milost… proboha,
pro smilování Boží!“

Ale Denis neposlouchal jeho hlas; slyšel jiné hlasy, hlasy
přátel, svých zamilovaných hrdinů, o nichž slýchal a čítal ve
volných chvílích. Byli tu všichni: ušlechtilí samurajové Říše
Vycházejícího Slunce s ostrými blýskavými meči, Athos,
Porthos, Aramis i d’Artagnan, Gottfried z Bouillonu, Ivanhoe,
Jindřich z Alcaronu, Joffrey de Peyrac, vlkodlak hrabě Feiro,
hrabě Monte Cristo, Old Shatterhand a Vinnetou; nepřehledná
řada šlechticů, rytířů a hrdinů a v jejich čele Jean d’Eclair,
první velmistr řádu po Molayově smrti; všichni hrdinové
Denisových pohádek. Ti všichni veleli: braň spravedlnost,
učiň, co je třeba, splň svoji povinnost! Žádný z nich nepronesl
slovo milost.

A Denis Baarfelt se v té chvíli přiřadil k hrdinům svých
pohádek. Čepel z toledské oceli projela mezi
poddůstojníkovými žebry přímo do srdce a připíchla ničemu
ke sněhu. A Denis byl šťastný, neboť konečně vykonal svoji
pomstu: za matku, za bratra a teď i za Evu. Stal se hrdinou;
nyní i o něm budou vyprávět.

Teprve pak se rozhlédl kolem sebe: po mrtvých
a umírajících, po krvi, špíně, sněhu poskvrněném lidskou
nenávistí. Uvědomil si vytřeštěné oči a vztažené ruce toho
mrtvého, křečovitě staženou tvář, teprve teď zaslechl slůvko,
které muž křičel: „Milost!“

Denis si zakryl rukama tvář a rozplakal se. Sklouzl s koně,
posadil se do sněhu, seděl tam s rukama na obličeji a plakal; až
ho nalezla Dévi, která za ním běžela ze všech sil, aby ho
mohla chránit. Poznala, že se dokázal ubránit sám, zabil
všechny tři nepřátele; že je tedy mužem a už nepotřebuje její
ochranu. Přesto jí ho bylo líto; tak přistoupila a poprvé
v životě se sama otřela hlavou o jeho. Denis ji objal a plakal jí
do hřívy; Dévi se nebránila, jen tiše kňučela.



Sedlák Müller doběhl k Baarfeltovi, která se skláněl nad
Evou a klesl vedle na kolena. „Žije?“ zachroptěl. „Bude žít?“

Tomáš neodpovídal, ruce se mu chvěly, nedokázal Evě ani
rozepnout kazajku. Něco šeptal, čemu Müller nerozuměl.

„Kdybych to věděl,“ řekl sedlák. „Byl bych přišel dřív…
Řekni mi, bude žít? Zachráníš ji?“

Tomáš Baarfelt zvrátil hlavu a pohlédl krvavým zrakem
k nebi. „Bože, zachraň ji!“ vykřikl zoufale. „Dej mi ji - nikdy
jsi mi nic nedal! Slituj se aspoň nad ní, když ne nade mnou!“

V té chvíli Eva zasténala a pohnula rty; Tomášovi se
podařilo rozervat jí kazajku, celou od krve; a s údivem uchopil
řádový rytířský kříž, který byl ohnutý, jak na něj narazila
kulka. Ta kulka mířila na srdce; ale jak se odrazila od kříže,
jenom lehce poranila kůži na boku a zůstala vězet v paži nad
loktem.

„Díky Tobě, Pane!“ zašeptal Baarfelt. „Müllere, pomoz mi
ji přenést dovnitř…“ Přiskočil ještě nějaký pacholek z vesnice,
opatrně zvedli Evu a nesli ji do kuchyně.

Charry se svými jezdci roztříštil hlavní voj pluku; nyní
naši proháněli jednotlivé prchající. Mnozí vojáci odhazovali
zbraně a vzdávali se, jiní hledali spásu v útěku. Haupt se
pokoušel je zadržet, řval, vyhrožoval, prosil; nějaký voják mu
pohrozil šavlí a Haupt zmlkl, obrátil koně a mizel. V té chvíli
chytil někdo otěže koně a zadržel ho.

„Podívejme!“ byl to kapitán od jízdy, který předtím mluvil
s Hauptem u kostela. „Tolik vojáků padlo, ale tenhle ještě
pořád otravuje svět! Počkej chvilku, pojedem spolu!“

„Copak?“ ptal se Haupt. „Vemte si koně a můžeme jet,
ale…“

„Nikam! Pěkně počkáš, kamaráde! Musím tě odvést do
Německa, tam vysvětlíš, kdo může za tuhle zmršenou akci!
Například kdo udělal tak pečlivý průzkum, že nás tady
roztrhali na mraky!“

„Já za nic nemůžu! Velitelství…“

„To se ukáže před polním soudem!“



Haupt se zachvěl; v kapse kabátu nahmatal pistoli, vytáhl
ji a střelil kapitána z bezprostřední blízkosti do čela. Důstojník
vykřikl, pokusil se sevřít postroj jeho koně, ale Haupt do něj
kopl a umírající se skácel.

V té chvíli jsem ucítil jeho pach. Zařval jsem na Tannarra,
ale slyšel to i Ao Harrap a všichni tři jsme se rozjeli za tím
mužem. Poznal to, střílel po nás z revolveru, ale v noci a za
jízdy neměl sebemenší naději na úspěch. Vyrazili jsme za ním
a on prchal do lesa, jako by se vůbec někde na světě mohl
ukrýt.

Jeho kůň nadělal tolik hluku, že jsme přesně věděli, kde je;
také on slyšel naše koně a tak prchal pořád dál, k bažinám.
Jezero, které je uprostřed bažin, bylo teď zamrzlé, tak bez
váhání vehnal koně na led a hnal se cvalem. My jsme se rozjeli
do vějíře; nevěřil jsem příliš síle ledu a nechtěli jsme riskovat
proboření. Haupt opět střílel, jedna jeho kulka mi hvízdla
okolo hlavy, ale nezasáhla. Viděli jsme, jak se pokouší přinutit
koně, aby vyběhl na pahorek kromlechu; kůň však byl
unavený a bránil se nové námaze. Haupt ho švihal bičem;
vtom kůň podklesl a zůstal ležet. Ničema seskočil a šplhal
nahoru na pahorek; už se držel prvního z menhirů, když jsem
k němu dorazil. Pokusil se ještě jednou střelit, ale skočil jsem
na něho; vzápětí jsem ucítil mezi zuby jeho krev. Řval
a vzpíral se, ale tiskl jsem mu tesáky hrdlo. Než dojel Ao
Harrap a Tannarr, bylo už po všem.

„Máš štěstí, Aflargeo…“ řekl Tannarr.

Ao Harrap se rozhlédl po obzoru. „Za chvíli začne
svítat…“

Skutečně, boj trval celou noc; otočili jsme koně a vraceli
se k našemu statku, kde už bylo rovněž dobojováno. Lidé
z vesnice střežili odzbrojené vojáky, kteří seděli na zemi
a většinou se chvěli zimou a strachem. Ranění sténali,
umírající chroptěli. Stranou byli pod stráží tři důstojníci:
Dianin major a dva poručíci, jeden docela mladý chlapec,
který neustále opakoval: „Mama… mama!“

Charry mi vyjel vstříc, celý zakrvácený a zachmuřený jako
ďábel - měl několik ran, ale ještě se držel v sedle.



„Aflargeo, jestli můžete, zajeďte k těm vozům z trénu
a pokuste se dostat je sem! O strojní pušky jsem se už
postaral…“

„Jistě. Taky ti přidáme nějaké zajatce…“

Vyrazili jsme všichni; vedl nás Rigo, který v bitvě zakousl
několik nepřátel a teď poňafával nadšením z toho úspěchu.
Vozy jsme nalezli snadno; vozkové seděli u ohníčku, ohřívali
se a nijak nespěchali do bitvy, jejíž ohlas dobře slyšeli. Zřejmě
ještě neznali výsledek; když jsme se objevili, probrali se,
začali ječet a rozprchli se do lesa. Obsadili jsme vozy bez
jediného střetnutí, uklidnili koně a jeli dolů.

Stavili jsme se samozřejmě na hřbitově a konečně odvázali
od křížů zmrzlé zajatce; většinou neměli žádnou energii se
vzpouzet. Jedině mladý Haushoffer se zajímal, kam ho vedeme
a co tam s ním budeme dělat; kapitán Stiller byl úplně otupělý.

Hůrka připomínala jediný velký lazaret; ranění se
navzájem obvazovali, páchla tu krev, výkaly a desinfekce.
Konírna shořela a její očazené cihlové zdi němě žalovaly
pochmurnému nebi. Teprve teď lidé cítili strašlivý mráz, který
v zápalu boje nevnímali; choulili se do dek, pili čaj s rumem
a cvakali zuby. Nejhůř trpěli zajatci, kterým nikdo zatím nic
nedal; Charry nařídil, aby vojáky odvedli do spálené konírny
a tam pečlivě hlídali, zatímco důstojníky nařídil zakovat do
želez a zavřít do sklepa. Protože tu byli všichni muži
z vesnice, ochotně mu vyhověli a sami se starali, jak pomoci
našim raněným. Charry byl na všechno skoro sám, Yamanaki
utržil ránu na hlavě a byl v bezvědomí, Diana ošetřovala
raněné a Tomáš jakoby oslepl a ohluchl, staral se jen o Evu.
Lukáš obcházel svoje raněné a mrtvé Poláky; ztráty byly
hrozné.

My šelmy jsme byli snad jediní, kdo se o něco staral; lidé
zalezli do pokojů, padli na zem a spali nebo omdlévali, Denis
se zavrtal do slámy ve stodole a tiše skučel jako pes. René,
zamotaný do deky, se klepal vedle, Gerd zalezl v bytě pod
postel, aby nic neviděl. Kalle Wulffssonn klečel u mrtvého
bratra a šeptal nad ním nesrozumitelné modlitby.



Charry zmeškal první termín vysílání zprávy o vítězství,
vzpomněl si až v osm a zavolal Jana Dunbara. Jan čekal
a ozval se okamžitě: „Tak co - jak to vypadá?“

„Je po všem,“ řekl Charry sklesle. „Vyhráli jsme…“

„Nepovídej! Odrazili jste je?“

„Pobili. Je to hrůza… nejmíň půl tisíce mrtvých…“

„A u vás?“

„Nevím. Spousta Poláků, nějací naši… a starší
Wulffssonn.“

„A jejda! To je zlé - Eýnarr bude zuřit!“

„Ať se postaví na hlavu a dá si šňupec!“ zařval Charry
jako pominutý. „Však já mu to vysvětlím, jen co se ukáže!
Zatím tolik; oznam to všem a zjisti, co na to nepřítel!“

„Dobře. Poslal jsem ti tam šest jezdců, jsou to moji
chlapci; zatím ti pomohou s hlídáním a tak. Vzkázal jsem taky
ostatním; dost ochotně slibovali…“

„No - uvidíme,“ řekl Charry. „Zatím končím…“ A skončil.

Velmistr evropské části řádu don Diego Mendoza di Castro
dostal tu zprávu u snídaně; seděl se svými dcerami u stolu
a mazal si krajíček bílé veky máslem, když vstoupil voják
s očima navrch hlavy.

„Svatosti…“ zašeptal a všichni zvedli hlavy, neboť když
někdo oslovil Velmistra jeho titulem, něco to znamenalo.

Don Diego pokynul rukou.

„Došlo hlášení z Berlína. Německá armáda právě napadla
sídlo Charry de Guyrlayowa na Hůrce. Velmistr Baarfelt je
tam. Bojují proti přesile… víc zatím nevím!“

Donu Diegovi vypadl nůž a chleba z ruky. Velmistr se
vztyčil, mohutný a impozantní, a přitiskl tlusté ruce na prsa.
Jeho tvář, přirozeně rudá, zfialověla vztekem.

„Ti psi!“ zachroptěl. „Odvážili se napadnout… sídlo
velmistra řádu? Odvážili se… vojskem - proti nám? Bože,
chraň je před mým hněvem… zabiju je, zničím, zničím!“



Valérie jej uchopila za křečovitě sevřenou ruku.

„Tatíčku, prosím tě…“ zašeptala.

Velmistr jí vytrhl ruku a udělal několik kroků; do židle,
která se mu připletla do cesty, vztekle kopl. „Le Brette!“
vykřikl na vojáka. „Ať okamžitě všichni přijdou sem! Všichni
moji důstojníci - do zbraně! Morales, Villagrossa, de
Pinheiro… všichni, rozumíš?“

Voják vyběhl jako vystřelený; Velmistr se dopotácel ke
křeslu, padl do něho, vzal od Veroniky sklenici vody a hltavě
pil.

Za chvíli vběhlo několik důstojníků; všichni znali
Baarfelta i nás, byli přece v Granadě, a my znali je.

„Villagrosso!“ zachrčel don Diego. „Připravíš všechny
lodě k vyplutí! Moralesi, shromáždíš jízdu… Chaster svolá
gardu, všechny naše lidi! Vzkážete di Rienzimu, ať vezme
svoje černochy. Rozumíte? De Pinheiro, ty vezmeš tisíc jezdců
a vyrazíš okamžitě přes hranice do Itálie a Švýcarska… a přes
hory do Německa! Kam přijdeš, spálíš všechno, co se postaví
do cesty, rozumíš? Carialti ať sebere svoje Francouze, bandu
línou, a ať…“ Vtom se jeho tvář zkroutila v křeči, přitiskl si
zas ruce na prsa a počal sípat.

„Lékaře!“ vykřikl Morales; Veronika měla lékařské
vzdělání, přiskočila a okamžitě poznala, že její otec má
záchvat mrtvice. Rytíři jej společně odnesli na lože; Velmistr
ležel nehybně, jen sípal, vyrážel skřeky a vyhrožoval všem
nepřátelům.

Dostavil se Horacio Almetta, také několik dalších rytířů.
Nebyl tady Nicolao Barrancho, věrný Diegův přítel, který
odjel do své provincie v Portugalsku.

„Pánové,“ pronesl don Horacio k rytířům, kteří čekali
přede dveřmi Diegova pokoje. „Velmistr vám dal rozkazy;
proveďte je!“

„Ale velmistr umírá!“ namítl Morales.

„Přesto proveďte jeho rozkazy.“ řekl Almetta.



Nicolao Barrancho okamžitě opustil Lisabon a jak
nejrychleji mohl, ujížděl do Valencie, kde zápasil se smrtí don
Diego; byl velmistrem teprve měsíc, i když vládl řádu několik
let v dobách nemoci dona Francisca. Don Nicolao dorazil do
Valencie za tři dny a Horacio mu oznámil, že právě včas; před
pár hodinami poskytl donu Diegovi poslední pomazání a nyní
se čeká jen na jeho smrt.

Nicolao pospíšil do Diegova pokoje; v koutě se modlily
obě Diegovy dcery, u lůžka klečel vážný výrostek s černými
vlasy, nakrátko přistřiženými: Diegův syn Sancho, který
studoval na Pařížské Sorbonně a nyní přijel za otcem. Nicolao
poklekl vedle lůžka a ze starých očí mu vytryskly slzy.

Umírající jej snad poznal, když ho oslovil; pohnul rukou
a když do ní don Nicolao vložil svoji dlaň, pevně ji stiskl.
Chtěl něco říct - Barrancho se k němu sklonil.

„Příteli! Umírám… ale řád musí… žít dál!“ šeptal don
Diego. „Ty jsi nejvěrnější… moji vůli… musíš splnit! Ať je
velmistrem… Mario Carialti! Prosadíš to?“

„Ano!“ řekl don Nicolao a stiskl mu ruku.

„Řekni mu… ať ztrestá Německo… krví a ohněm!
Řekni… a chraň ho… dokud budeš žít! Chraň řád… nedej mu
zahynout!“

„Přísahám!“ řekl komthur Barrancho.

„Baarfeltovi… byl mým přítelem… ať je jím dál! Chci
být… přítelem všech… Arminů… všech Templářů…“

Z očí dona Nicolaa skanuly další slzy na ruku umírajícího.
Ten otevřel oči a utkvěl na něm dlouhým pohledem.

„Řád…“ zašeptal. „Můj řád!“ Pak zasténal a hlava mu
poklesla na stranu. Stisk ruky povolil.

Don Nicolao přistoupil k Horacio Almettovi.

„Sestry a bratři, Velmistr je mrtev.“ oznámil prostě.

Ženy se rozvzlykaly, muži poklekli a modlili se za duši
Jeho Svatosti Velmistra dona Diega Mendozy di Castro.
Sotvaže se pomodlili, vzal don Nicolao dona Horacia stranou.



„Nevím, zda jsi slyšel, jaké bylo jeho poslední přání!“

„Ty máš být velmistrem?“ ptal se Horacio.

„Ne. Mario di Carialti. Je to jeho vůle a ta je svatá!“

„Mario? Chápu - je mladý a silný. Pomůžeme mu?“

„Diego si to přál a já to odpřisáhl.“

„Tak.“ Horacio pokývl hlavou. „Řád je ve válce;
oznámíme to všem a požádáme je o souhlas rádiem. Ať se
Mario dohodne s Baarfeltem o pomoci…“

„Jak vypadá německá válka? Co je nového?“

„Baarfelt zvítězil. Zatím je klid.“

„Dobrá. Přesto ponecháme vojsko ve zbrani. Třeba je
budeme potřebovat. V našich rukou teď spočívá osud řádu,
Horacio!“

„Jsem si toho vědom, Nicolao. Pojďme do kapituly…“

Ještě téhož dne byl za pomoci vysílacích rádiových stanic
zvolen velmistrem evropské části řádu don Mario di Carialti.

Bruno von Weranski vyšel z bitvy vyzdoben jizvou přes
obličej od temene hlavy přes lícní kost až k bradě; jinak nebyl
nijak poškozen a když ho nějaká dívka ošetřila a když se
prohlédl v zrcadle, dospěl k názoru, že teď se nikdo neodváží
pochybovat o jeho dospělosti a mužnosti. Poměrně snadno si
uvědomil, že je tedy jeho povinností také se chovat jako
dospělý muž; například převzít za svého velitele část
odpovědnosti. Zjistil, že nikdo z jeho studentů nezahynul, ale
dobrá polovina je těžce raněna a neschopna se zvednout
z lůžka. Vybral ze zbývajících toho, který byl nejmíň dosekán
a měl nejlepší vyřídilku a nařídil, aby si vzal koně, dojel do
města a rozhlásil jejich vítězství; pokud se najde mezi studenty
někdo odvážný, nechť okamžitě přijde pomáhat raněným,
hlídat zajatce a tak. Chlapec zavibroval řasami a během
chvilky už cvalem ujížděl k městu.

Stalo se přesně to, co Bruno očekával; protože se studenti
boje aktivně zúčastnili, cítil se vítězem každý, kdo nosil jejich
uniformu. Kluci včetně vykulených bažantů se okamžitě



navlékli do toho, co jim připadalo nejvojáčtější, opásali se
šavlemi a pospíšili na Hůrku. Učitelé propadli téže euforii;
konečně, když jejich svěřenci davově odjížděli, bylo prozíravé
je následovat. Přidaly se dívky ze zdravotního institutu, někteří
lékaři a podobně; také čerstvě povýšený policejní komisař
Dauge se snažil zajistit aspoň nějaký pořádek. Přijel se
podívat, ale když zjistil rozsah bojů, vyděsil se a nařídil svým
lidem, že nikdo nesmí nikam nic hlásit, dokud nebude jasné,
co se vlastně stalo a proč. Dokonce to ani nenahlásil výš,
vědom si staré pravdy, že kdo nic nedělá, zákonitě nemůže nic
pokazit.

Charry si vůbec nešel lehnout; posedával opřen o stěnu,
podřimoval, ale okamžitě se probudil, jakmile se něco dělo.
Zatím jsme hlídali my šelmy, protože jsme byli asi jediní,
koho se tady někdo bál. Lidé z vesnice se rozběhli po bojišti
a sbírali, co se jim hodilo, zejména zbraně, střelivo, šavle,
dokonce i kožichy a boty. Raněné jsme přenesli do špitálu
v sousedním statku, naše i Němce; kdo se aspoň trochu vyznal
v ošetřování, staral se, aby jim ulehčil.

Charry se obával, že na Hůrku může být podniknut další
útok, ale dříve než v noci to nečekal. Vyslal do kraje hlídky;
Azgarr a Rigo pročesali les, ale nenašli nikoho kromě několika
zmrzlých a mnoha prchajících vojáků. Tannarr zjistil, že velká
skupina se z neznalosti kraje vydala po stopách našich koní,
jak jsme honili Haupta, zabloudili až do bažin, kde se pod
jejich váhou prolomil led a muži utonuli. Ani ostatním, kdo se
pokusili uprchnout domů, se nevedlo dobře. Charry o tom řekl:

„Myslím, že moc jich domů nedojde! Jsou unavení, ranění,
bez jídla… na hranice je to pěšky tři dny, v tomhle nečase
i pět. Za tu dobu zmrznou nebo je roztrhají vlci…“

Postupně byli přiváděni další a další zajatci; přibývalo jich
natolik, že jsme příjezd studentů uvítali s radostí a hned je
pověřili střežením. Prozatím se vojáci nepokoušeli vzpouzet,
byli rádi, že přežili ve zdraví; ale bylo jasné, že dřív nebo
později jim otrne a budou s nimi problémy. Kluci se k nim
chovali tím drsněji, čím byli mladší a čím menší byla naděje,
že by se mohli vyznamenat jiným způsobem; je fakt, že vidět



kadeta tak patnáctiletého, jak řve na četu dospělých hrdlořezů,
nebylo nic mimořádného.

První a nejdůležitější starostí všech studentů bylo vystrojit
se co nejvznešeněji. Měli studentské uniformy, ale ty byly
dobré tak na ples; posbírali padlým Němcům kožichy, boty
a důkladné těžké šavle, ale zajímali se o všelijaké ozdoby,
které nosili naši Poláci. Nejcennější ozdobou byl osmihrotý
templářský kříž; Bruno opatrně sondoval, jestli by ho taky
směli nosit, až se ho Lukášovi zželelo, našel jeden kříž po
padlém a pověsil Brunovi na krk. Tím se do řádu automaticky
zapojili všichni; kdo jak a kdy, po tom zatím nikdo neměl chuť
pátrat.

Tomáš Baarfelt vůbec neodcházel od Evy. Oznámili mu
všechno, co se děje, ale nevěnoval tomu téměř pozornost, jen
trochu zvedl hlavu, když mu René vyprávěl o Denisově
hrdinství. Vyslechl ho, pokýval hlavou a zase se věnoval své
mladé ženě.

Charry ho přišel navštívit. „Jak je s Evou?“ ptal se.

„Bude žít, ona i dítě.“ Tomáš měl kruhy pod očima
a Charrymu připadalo, že za těch pár hodin mu prošedivěly
vlasy. „Teď spí. Musí si odpočinout…“

„Ty bys měl taky…“ navrhl Charry.

„Ještě není konec. Musím být… na stráži.“ Tomáš usedl
vedle Evy na pelest, opřel si hlavu o stěnu a zavřel oči.

Bylo nutno postarat se o mrtvé dřív, než se o ně postarají
vrány a krkavci, kteří se už slétali ze širokého okolí. Naštěstí
byl třeskutý mráz a mrtvoly zmrzly na kost. Na druhé straně
však nastával problém, jak vykopat dostatečný počet hrobů,
protože země byla promrzlá. Charry rozhodl Němce spálit na
hranicích, naše padlé prozatím uložit v kostele ve vesnici, než
za ně bude sloužena zádušní mše. Dal to za úkol Brunovi, ten
to nařídil svým studentům a ti pochopitelně zajatcům; nějaký
účetní šikovatel byl pověřen, aby podle možností pořídil
seznamy padlých pro potřeby případné vyšetřovací komise.
Před spálením měli ovšem odebrat mrtvým všechno, co se
dalo jakkoliv využít. Práce s tím bylo dost a zajatci se aspoň
zahřáli.



Mrtvola Björna zůstala na Hůrce, Kalle rázně odmítl
přenést ji kamkoliv. Pronášel nějaké modlitby, kterým nikdo
nerozuměl, ale bylo jasné, že s křesťanstvím nemají nic
společného.

Při práci s padlými došlo k prvnímu konfliktu; nějaký
voják se počal velmi hlasitě ohrazovat: „Proč máme odnášet
mrtvoly a pálit je? Jsme váleční zajatci, nejsme povinní dělat
takové práce!“

Student, který velel, si nevěděl rady, ostatní zajatci
vyčkávali a byli zvědaví, jak se to vyřeší. Přišel Bruno, mračil
se a na prsou se mu houpal rytířský kříž.

„Máš pravdu,“ řekl a upřel krví podlitý zrak do očí vojáka.
„Nemusíš pracovat, když nechceš. Hej, chlapi - tohohle
odveďte do té spálené konírny, svažte řetězem a nedávejte mu
jíst!“

„Ale - jak to?“ rozkřikl se voják. „Mám přece nárok…“

„Když nepracuješ, nemáš žádný nárok! Pryč s ním!“

Dva kadeti popadli vzpurného muže a vlekli ho pryč;
pochopil situaci a rozmyslel si to, takže se vytrhl a přiběhl
zpět. „Pane, nemyslel jsem to tak! Mýlil jsem se, nechtěl jsem
vzdorovat… jenom jsem chtěl připomenout zacházení
s válečnými zajatci…“

„Ty jsi válečný zajatec? Komu jste vyhlásili válku a kdy?
Jsi zločinec, bandita, vrah a lupič; kdyby bylo po mém, nechal
bych tě pověsit na nejbližším stromě. Darmožrouty a vrahy
živit nebudem, to si pamatujte všichni!“

První konflikt byl tedy zažehnán a zajatci makali, až se
z nich pot lil; Brunovi studenti je střežili a když se někdo
pokusil ulejvat, připomněli mu jeho povinnosti karabáčem.

„Co budeš dělat s tím jejich oblečením?“ ptala se Diana.

„Uvidíš! Dáme najevo v hlavním městě, že jsme vyhráli!“
řekl Charry a šel se podívat na obsah spížních vozů.

Bylo jich osm; ve čtyřech byly potraviny, ve dvou střelivo,
ve zbývajících dvou seno pro koně. To bylo dobře, neboť seník



nám shořel a my neměli co koním dát. Charry rozhodl, že vše
se zabavuje ve prospěch arminského státu.

Koně, kteří přežili, nám vlci pomohli pochytat; ty nejlepší
si Charry ponechal, zbývající rozděloval po vesnici sedlákům
i chalupníkům. Pro ty to byl trochu šok (i když někteří už si
pomáhali vlastními silami); dosud neslyšeli o případu, kdy by
nějaký pán daroval sedlákovi cokoliv užitečného. Vojenské
vozy jsme taky rozdali a nestarali jsme se, že si sedláci
přivlastnili spoustu zbraní a střeliva; však to budou ještě
potřebovat.

Vzplanuly první hranice; ačkoliv se jednalo o pohřeb,
příliš pietně se s mrtvými nezacházelo a na hranici bylo
přidáno vše, co bylo hořlavé a bylo třeba se toho zbavit. Hustý
černý dým stoupal k nebesům a okolo se šířil nechutný
zápach; někteří zajatci se pomodlili za padlé kamarády, jiní
tupě stáli, mračili se a možná plánovali pomstu.

„Co budeme dělat s našimi mrtvými?“ ptal se Wagiera.
„Při tomhle mrazu vykopat tolik hrobů…?“

„Vykopou je zajatci!“ rozhodl Charry rázně.

„Snad… ale bude to obtížné!“

„Myslíš… taky spálit?“ zaváhal Charry.

„Třeba v Indii je to normální způsob…“

„Rozmyslím si to.“ řekl; takže to zatím nechali být.

Toto je příběh Antoina Chaumonta, studenta třetího
ročníku kadetky, který přijel pomoci s péčí o raněné. Byl to
jemný mladík s citlivou duší, trochu příliš bezbranný proti
všemu zlu světa; byl nejmladším synem drobného šlechtice,
sídlícího na venkovském statku, avšak dle určitých náznaků
přišel na svět spíš bez otcovy spoluúčasti; v každém případě
mu bylo od útlého dětství snášeti nejrůznější ústrky
a protivenství. Když mu zemřela matka, bylo to ještě horší;
otec ho vyloženě nesnášel a nakonec poslal do námořní
akademie, aby se ho zbavil. Antoine se neuměl prosadit, neměl
mnoho přátel; dobře se učil, ale sebevědomí, ráznost a vojácká
mentalita mu byly zcela cizí.



Bruno ho poslal do špitálu, pomáhat při obsluze raněných;
tato práce Antoinovi vyhovovala víc než střežení zajatců.
Dělal tedy, co se po něm žádalo; a když měl čas, usedl
u stolku, kde obvykle sedávala abatyše a dohlížela na klid
nemocných.

Povšiml si, že kousek od něho leží jakýsi mladý Polák;
nebylo mu pomoci, měl přeraženou páteř a dolní polovinu těla
nehybnou, levou ruku museli amputovat. Kromě toho měl
v prsou tři střelné rány; buď byl v bezvědomí, nebo blouznil
a křičel bolestí. O něho se starala dívka, kterou Antoine
odhadoval tak na patnáct; měla dlouhé světlé vlasy a mírný,
něžný obličej, ale oblékaná chodila jako kluk a nejspíš se
aktivně zúčastnila boje. Přežila vše bez zranění; teď ošetřovala
chlapce a čas od času při tom plakala.

Léků bylo málo a všem ošetřovatelům bylo jasné, že
chlapec určitě nepřežije; takže mu dávali jen nějaké tišící
prostředky, jinak ho v podstatě nechávali být. Když byl
v bezvědomí, dívka pomáhala při ostatních raněných; jakmile
ale vykřikl, třebas jen ze sna, okamžitě přiběhla a oddaně
vyčkávala, zda se neprobudí a nebude něco chtít. Antoine
pocítil jakési dojetí, když sledoval tu dvojici; a možná
dokonce osten závisti, neboť věděl, že kdyby on sám ležel na
smrtelné posteli, nikdo by si toho ani nevšiml.

Se soumrakem přišel do nemocnice mladý muž
v mnišském rouchu, hlavu měl vyholenou, na krku
komthurský kříž a oči planoucí šíleným vnitřním ohněm; říkali
mu Olgierd a Poláci k němu cítili až zbožnou úctu a obdiv.
Přestože nebyl lékař, dával ošetřujícím řadu různých
doporučení; také když se prsty dotkl nemocného, ten přestal
křičet nebo mu poklesla horečka. Antoine to nechápal; do té
chvíle nevěřil na čaroděje a když se s jedním z nich setkal, byl
poněkud zmaten.

Olgierd se zastavil u dívky; špičkami prstů se dotkl
raněného, ale tvářil se povážlivě a dlouho s ní tiše hovořil.
Odpovídala mu pouze jednoslabičně nebo kývnutím; byla si
vědoma skutečnosti a nikdo jí nemusel nic nalhávat. Antoine
měl pocit, že se vnitřně rozhodla zemřít, až zemře její milý; ale
Olgierd s tím projevil rázný nesouhlas, o něčem ji



přesvědčoval a při tom jí několikrát položil dlaň na břicho,
nebezpečně blízko klína. Nebránila se, jeho doteky měly
zřejmě lékařský význam; jen tiše plakala.

Doposud se Olgierd na Antoina ani jednou neohlédl
a nedal znát, že by jeho přítomnost vnímal; teď k němu náhle
přistoupil.

„Ty tady budeš mít noční službu?“ ptal se dobrou
němčinou.

„Ano… asi jo.“ kývl Antoine rozpačitě.

„Ten harcer během noci zemře. Prosím, prokaž mi službu
a pečuj o Agniezsku; je velmi nešťastná.“

„Jistě… to budu…“ vydechl Antoine.

Olgierd upřel planoucí zrak do jeho očí. „Také ty jsi velice
nešťastný. Proč? Tobě nikdo neublížil…“

„Tak… všeobecně…“ Antoine ukázal rukou kolem.
„Všechno to je takové… nikdy jsem nic podobného…“

Olgierd měl vážnou tvář. „Myslím, že bych tě měl varovat.
Často se ti stává, že pocítíš soucit s druhými lidmi?“

„Často… vlastně ani ne. Já si radši nikoho nevšímám…“

„To tě naučili. Ale co ty sám? Pomohl bys člověku
v nouzi?“

„Já bych… hrozně rád! Jenomže…“

Olgierd mu věnoval ještě jeden dlouhý pohled. Pak uchopil
jeho ruku a na chvíli ji sevřel v dlaních. „Starej se o ně, prosím
tě! Mám ještě práci jinde…“ Pak odešel.

Antoine zůstal a byl zmaten.

Večer se přitížilo mnoha raněným; všichni ošetřovatelé
měli plné ruce práce a běhali sem tam, jak bylo zapotřebí.
Antoine při tom poněkud zapomněl na Agniezsku i jejího
chlapce; teprve když byly všem podány léky, mohl si opět
sednout ke svému stolku.

„Vydržíš tady přes noc?“ ptala se ho císařovna Diana, která
vynikala neutuchající energií a jako v bitvě rozsévala smrt,



nyní léčila rány. „Já bych si šla na chvíli lehnout… kdyby
něco, pošli pro mě třeba tygra nebo leoparda…“

„Vydržím.“ slíbil Antoine. Přinesl si z kuchyně kávu,
posadil se ke stolku a hlídal. Většina raněných usnula, pouze
někteří tiše sténali. Agniezska seděla u svého druha, svírala
jeho ruku v dlaních a mlčela, zraky upřené na jeho tvář.

Kupodivu, náhle chlapec otevřel oči; vrátilo se mu vědomí
a teď se choval, jako by byl při smyslech. Něco jí povídal, ona
mu také cosi říkala; Antoine nerozuměl ničemu, jen naslouchal
šepotavému rytmu jejich řeči a bylo mu jich líto.

Najednou chlapec začal tiše zpívat. Antoine sebou trhl,
čekal cokoliv, jen ne tohle. Zpíval, ačkoliv téměř nemohl
mluvit; zpíval, ačkoliv mu to muselo působit větší bolesti, než
kdyby mlčel. Agniezska se nepokusila mu v tom zabránit;
naopak, po chvíli se k němu přidala tichým, leč zvučným
sopránem. Nerozuměl slovům té písně; ale ranění, kteří byli
při vědomí, otáčeli hlavy tím směrem a někteří se dokonce
pokoušeli připojit.

Kolem Antoina se protáhl drobný stín: Vikingský chlapec
Kalle s dlouhými rudými vlasy. Zastavil se opodál, tvář
soustředěnou a vážnou, ruce složené na jílci svého meče.
Naslouchal té písni a zdálo se, že jí kupodivu rozumí lépe než
Antoine.

„Proč to dělají?“ zašeptal nejistě Antoine.

Viking odpověděl šeptem, lámanou němčinou: „Oni
labutě. Labuť když zpívá, umírá.“

Antoine usoudil, že chlapec vůbec nic nechápe; mávl
rukou.

„Oni z Ostrova Labutích Panen.“ vysvětlil Kalle.

Antoine jej nechal jeho představám; přistoupil blíž, aby se
přesvědčil, že nemůže raněnému ničím ulehčit utrpení. Polský
bojovník na něho upřel zrak; aniž přestal zpívat, uchopil jeho
ruku a vložil ji na svůj rytířský kříž. Neřekl nic.

Agniezska zřejmě pochopila. Opatrně, téměř něžně sňala
kříž ze šíje svého milého a zavěsila na krk Antoinovi; raněný
její činnost sledoval očima a byl zřejmě spokojen.



„Já?“ vykoktal Antoine. „Ale… proč já?“

Raněný nyní sevřel v ruce jednu ruku Agniezsky - držel ji
tak dlouho, dokud ji nevložil do ruky Antoinovi, sevřel ty
jejich ruce ve své a držel veškerou energií, kterou ještě měl.

Agniezska přestala zpívat, její hlas se zlomil; na něco se ho
ptala, velmi důrazně a naléhavým hlasem. Chlapec také
přerušil svou píseň a odpovídal jí, šeptem, vlídně a laskavě.
Přesvědčoval ji o něčem, vysvětloval; pak chtěl opět zpívat,
ale už neměl dost síly. Zavřel oči, ale pořád ještě držel jejich
ruce ve své.

„Ona tvoje žena.“ řekl Kalle za jejich zády.

Antoine propadl ještě většímu zmatku; a v tom zmatení
mysli si uvědomil, že v chlapcově ruce to zaškubalo a stisk
povolil; dívka zavyla jako trýzněný psík a klesla na jeho
mrtvolu.

Přiběhlo sem několik lidí, Antoina odstrčili stranou,
protože jim nemohl pomoci. Chvíli se pokoušeli nějak pomoci,
potom však byli nuceni konstatovat smrt; Agniezsku také
odehnali a Antoine si najednou uvědomil, že mu dívka leží
v náručí a zoufale pláče; pohladil ji nejistě po vlasech, ona se
k němu přitiskla a nářek jí cloumal jako břízkou ve vánici.
Nevnímala, co se kolem děje.

Potom odnesli mrtvého; když na to přišla, vyběhla za nimi.
Smrt kamaráda vyvolala pozornost mezi ostatními raněnými,
většinou se probudili, někteří požadovali léky na utišení
bolestí. Všichni měli co dělat, aby jim vyhověli.

V průběhu noci dorazili dva zachmuření muži z Německa,
od Jana Dunbara; nelitovali však zkázy svých krajanů, byli si
vědomi, že si sami přivodili svůj osud. Dali se hned do práce,
byli zřejmě lékařsky vzdělaní.

Antoina poslali si odpočinout; vyšel ze statku
proměněného na špitál ven na dvůr a s potěšením vdechoval
vzduch, který nepáchl krví, hnisem a desinfekcí. Pak se vydal
na Hůrku; pamatoval si, že tam někde má vykázanou matraci
a deku ke spánku. Uvažoval, jak to asi v té tmě najde, byla
dosud noc a všude zmatek.



Jak procházel přes sad, povšiml si, že tam Agniezska stojí;
ve sněhu ležel mrtvý chlapec, vedle dívky stál Olgierd a něco
k ní hovořil. Antoine, aniž by sám chtěl, pocítil potřebu
přistoupit k nim a oslovit je; Olgierd mu pokynul.

„Jankovo poslední přání bylo, abys přijal Agniezsku za
svoji ženu a postaral se o jejich dítě. Samozřejmě můžeš jeho
prosbu odmítnout; pro tebe nejsou naše zákony závazné…“

Agniezska mlčela a klopila oči. Antoinovi probíhaly
hlavou zmatené myšlenky; ještě před chvílí by ho ani
nenapadlo, že náhle dostane darem ženu, dokonce očekávající
dítě. Kdyby měl rozum, zcela jistě by odmítl; ale toto místo,
lidé kolem a všechno, co se mu během dnešního dne přihodilo,
způsobilo, že nedokázal jen tak odřeknout.

„Ať uděláš cokoliv,“ pokračoval Olgierd. „Agniezska
odjede co nejdřív naší lodí na Ostrov Armin. Loď je
připravena, chystáme se naložit raněné a boje neschopné
a odplout dříve, než na Hůrku opět zaútočí nějaký nepřítel.
Mohl bys jet s námi.“

„Ale… tak najednou?“ vydechl Antoine.

„Co tady máš tak cenného, abys toho musel litovat?“

Antoine se zamyslel; byla to pravda, skutečně neexistovalo
nic, po čem by se mu stýskalo. Jenom mu připadalo nezvyklé
rozhodnout se ze dne na den; vlastně pokud se pamatoval,
nikdy o ničem sám nerozhodl. Teď se s ním náhle zacházelo
jako s dospělým.

„Přemýšlej; třeba se poraď se svým velitelem. Až budeš
vědět, co chceš udělat, přijď; pomůžu ti.“ řekl Olgierd.

Antoine pokračoval v cestě, ještě zmatenější než předtím.
Došel na Hůrku; ve dveřích potkal Bruna a ten se zajímal, co
dělal. Podal mu hlášení, ale potom dodal: „Nevím si rady;
požádali mě o něco, co mi připadá fantastické! Mohl bys mi
poradit, komthure?“

Bruno měl napřed chuť poslat ho někam i s jeho problémy;
ale to nezvyklé oslovení jej zarazilo. Poprvé v životě ho někdo
oslovil jako komthura; bystře pochopil, že situace bude tedy
vyžadovat také rozhodování na této úrovni.



Antoine mu stručně vyprávěl o všem, co slyšel; Bruno
pochopil jen zčásti, ale stačilo to. Přemýšlel jenom chviličku.

„Jdi, když máš tu možnost! Vypadni z tohohle blázince co
nejdřív, než dočista přijdeš o rozum! Tady se budou dít věci,
že si je nikdo neumíme představit… Doposud jsi nemusel
zabíjet, to je tvoje štěstí. Tak se ztrať, než budeš muset!“

„Ale…“ Antoine si uvědomoval, jak hrdý je Bruno na to,
že se zúčastnil boje a že zabil možná i několik nepřátel.

„Předevčírem, když jsme šli do boje, jsem se těšil, jak
ukážu všem svou statečnost. Potom, v boji, jsem na nic
nemyslel; na to není čas, jde to ráz na ráz. Zaútočí na tebe,
bodneš nebo střelíš a oni padnou. Když se ještě hýbají, bodneš
znovu… Dokonce ještě ráno po boji jsem byl pyšný, jak jsem
to zvládl. Ale teď… kdyby to šlo jinak, už bych nikdy
nezabíjel!“

„Kdyby ses mohl rozhodnout - nešel bys do toho boje?“

„To ne, to je nesmysl. Když na tebe útočí, musíš se bránit.
Když zaútočí na kamarády… nebo na ženy a děti… to potom
zkrátka jinak nejde! Ale bylo by lepší, kdyby se to nestalo.“

„Aha.“ řekl Antoine a nechápal nic.

„Tam na jejich Ostrově je klid. Budeš žít, pracovat…
nikdo tě nebude otravovat. Trochu ti závidím…“

„Tak pojeď se mnou!“

„Obávám se, že tady mám ještě nějakou práci. Nevím
jakou, ale musím nejdřív dokončit svoje povinnosti. Taky
doma, u našich… je toho spousta. Ale ty nic takového nemáš,
můžeš odejít!“

Antoine přikývl. „Máš pravdu. Nic mě tu nedrží…“

„Tak jdi a přemýšlej.“

Antoine šel a přemýšlel. Našel svoje lůžko a ulehl; byl
k smrti unavený a domníval se, že usne a bude spát jako
zabitý, jen co si vyzuje boty. Skutečně usnul, aspoň na chvíli;
pak ho vzbudil nějaký šramot, on vyskočil a zmateně zíral do
tmy, nechápaje, co se děje. Uvědomil si, že vlastně ještě ani
nenastalo ráno; teď v zimě přichází svítání pozdě. Kolik je



vůbec hodin? Z kuchyně už slyšel řinčení nádobí, zřejmě
chystají snídani…

Ulehl a zvažoval všechno, co prožil; chtěl usnout, ale už to
nedokázal. Naslouchal, jak se Hůrka pozvolna probouzí;
kamarádi vstávali, ulevovali si hrubými slovy, aby zahnali
ospalost, ale potom šli po své práci, jak jim kázali velitelé.
Antoina by byli nechali spát, měl po noční; ale vstal sám
a vyšel ven.

Bylo už vidět a kupodivu se trochu oteplilo; s tím přišla
mlha a zahalila celý kraj. Z té mlhy se vynořovaly pouze
bizarní stíny lidí i šelem; Antoine se potácel a připadalo mu,
že ještě sní. Chvíli bezcílně bloumal sem a tam a nechápal, co
hledá; potom ho potkal Kalle a pokynul mu, aby šel za ním.
Udělal to.

Vzadu za stájemi postavilo několik chlapců hranici; uložili
na ni tělo padlého kamaráda a právě se chystali k pohřbu.
Olgierd se tiše modlil za jeho duši; ostatní stáli mlčky kolem.
Antoine se k nim připojil a nikomu z nich to nepřipadalo
divné.

Přicházela Agniezska; převlékla se z chlapeckých šatů,
v nichž zřejmě bojovala, do volného bílého roucha,
připomínajícího noční košili. Přestože mráz polevil, zdálo se,
že se třese zimou. Dříve nosila na krku různé ozdoby, ale nyní
všechny odložila, dokonce i kříž řádu Svaté Jadwigy. Vlasy
měla rozpuštěné, zčásti jí padaly do tváře. Olgierd ji oslovil,
ale neodpověděla mu - jen přistoupila ke hranici.

Najednou začala opět zpívat, tichým, žalostným hlasem.
Při tom zvedla ruku a Antoine si povšiml, že v ní drží velké
nůžky na stříhání látky; odstřihla si pramen vlasů nad čelem
těsně u hlavy a položila jej Jankovi na prsa. Stále zpívala;
ostatní se zvolna přidávali k jejímu zpěvu, dívka si stříhala
vlasy kadeř po kadeři a vkládala je na mrtvolu. Tak si ostříhala
hlavu nad čelem a nad ušima až k temeni; pak už jí to po
hmatu moc nešlo, přistoupila tedy k Antoinovi, vložila mu
nůžky do ruky a pokynula, aby jí to dokončil. Vyhověl;
počínal si jako ve snu. Vše, co se tu dělo, mu připadalo jako
šílená snová vize.



Kalle přinesl planoucí pochodeň; vložil ji do rukou
Agniezsky, ta ji přiložila k hranici a zapálila. Potom všichni
stáli a mlčky sledovali, jak oheň stravuje tělesné pozůstatky.
Pouze Agniezska tiše, žalostně zpívala. Oheň vydával značný
žár a rozpouštěl sníh kolem, který se mísil s popelem na
mazlavé bahno; dívka poklekla na kolena, nabírala do rukou
bláto a potírala si jím tvář i zohavenou hlavu; pak roztrhla na
těle košili, plácala si bahno na tělo, svíjela se po zemi a při
tom srdceryvně vyla.

Antoine vydržel u hranice, dokud zůstával Olgierd; pak šel
za ním a oslovil ho. „Rozhodl jsem se. Co mám pro ni
udělat?“

Olgierd mu pokynul, aby šel s ním; zamířili do sauny,
kterou už Kalle, Denis a Gerd roztápěli. Bylo zapotřebí
dokonale ošetřit všechna zranění a k tomu je zapotřebí čistota.

„Rozmyslel sis to dobře?“

„Asi ano. Nevím.“

„Přijmout Službu znamená obětovat celý život. Víš to?“

„Nevím spoustu věcí. Ale stalo se, že mi ten umírající
odkázal řadu věcí: tenhle kříž, tu dívku a dítě, které bude mít.
Když jsem se rozhodl to převzít, přijímám taky všechno, co
s tím souvisí; ať je to cokoliv. Jenom nevím, zda to zvládnu.“

Olgierd se usmál. „Ale ano; ty to zvládneš.“

„Co mám dělat teď?“

„Zůstaň se mnou a sleduj, co budu dělat já. Jak si myslíš,
že ještě dlouho vydržíš?“

„Po pravdě řečeno, necítím se ani zvlášť unaven…“

„Zůstaneš tady, dokud tě budu potřebovat. Pak tě uspím,
aby sis odpočal a půjdeš znovu do směny. Kdo byl dosud tvůj
velitel?“

„Bruno von Weranski.“

„Promluvím s ním. Zatím se uč, jak se obsluhuje oheň
v sauně. Já teď půjdu za Agniezskou a uspím ji, aby se
vzpamatovala; bude asi zapotřebí ještě nějakých drobných



zásahů. Kdyby přišel komthur Guyrlayowe, popros ho, zda
bych s ním mohl mluvit.“

Antoine uposlechl, odložil většinu oděvu a pomáhal
v sauně. Hlavní velení měl Kalle, jemuž se podřizoval
dokonce i Denis. Když se sauna vyhřála na přijatelnou teplotu,
počali sem přinášet raněné, myli je, čistili a převazovali jejich
rány. Byla s tím spousta práce a Antoine pomáhal hned tomu,
hned onomu; postupně si zvykl chodit nahý a nevzrušovalo ho,
že všichni kolem jsou nazí, muži i ženy. Vykoupat se přišla
taky císařovna, pro tu ale neměl žádný vzkaz, takže si jí
nevšímal.

Během dne se v táboře objevilo několik dalších Templářů;
kde se vzali, tu se vzali. Antoine trochu překvapeně
zaregistroval dokonce jakéhosi snědého cizince,
připomínajícího Araba či Turka. Za jejich přispění se na Hůrce
urychleně šířil pořádek, zaváděly se směny a přidělovaly
povinnosti dle kvalifikace. Doposud dělal každý všechno
a organizace se jevila zmatenou; teď začala převládat přísná
kázeň.

Konečně přišel taky Charry a Antoine, trochu rozpačitý,
mu vyřídil vzkaz; vykal mu, takže se Charry zatvářil trochu
divně, ale hned svou chybu napravil. Souhlasil, že promluví
s Olgierdem a chápal, že se asi bude jednat o něco důležitého.

„Jde o zajatce,“ řekl Olgierd. „Považuji za potřebné
poskytnout našim lidem co nejvíc informací, proto bych rád
zkusil některé doposud nevyzkoušené postupy. Souhlasíš s tím
u Templářů?“

„Samozřejmě; na to ses ani nemusel ptát.“

„Já vím. Ale touto činností vznikne určité duchovní
prostředí; něco jako pole mentální energie. Není pochyb, že
tím někteří vojáci budou také zasaženi. U dalších bych chtěl
zkusit ty věci záměrně. Co o tom soudíš?“

„Jaké to bude mít důsledky?“

„Přísně individuální. Některých se to nedotkne vůbec,
avšak… někteří možná odmítnou dále bojovat. Jejich velení
proti tomu bude mít určitě námitky. Nevím, jak to bude



fungovat, je to první pokus toho druhu, který dělám. Proto
mám pochybnosti…“

„Ublíží to nějak našim?“

„Nemyslím.“

„Rozjeď to. Budeš k tomu potřebovat nějakou pomoc?“

„Když ano, řeknu si.“

Olgierd poděkoval, ale Charry jej zadržel. „Poslouchej;
nemáš nějaký nápad, jak… to těm lumpům vrátit?“

„No… právě tenhle.“

Charry se jen usmál: „V tom případě dělej, co tě napadne.“

Antoine byl přítomen, slyšel tu rozmluvu a trochu se divil,
neboť očekával mnohem zásadnější věci. Přemýšlel o tom při
práci; potom ho Olgierd zastavil:

„Dodělej, co děláš, půjdeš teď spát. Musíš si odpočinout.“

„No… jsem unavený, ale ještě bych vydržel…“

„Ne. Teď půjdeš spát, jak říkám. Pak tě budu potřebovat.“

Antoine dodělal, co měl rozpracováno; Olgierd šel s ním
a když ulehl, položil mu ruku na čelo. Antoine ani nestačil nic
říct - propadl se do hlubiny bezvědomí.

Charry celou noc spal, vykoupal se a najedl, takže
disponoval energií rozjetého rychlíku. Neúnavně organizoval
a vydával řadu příkazů; jelikož už byl fit, málo z nich bylo
zmatených či zhola nesmyslných. Kromě jiného nařídil, že
zdraví zajatci musí pracovat; většinou při opravách opevnění
statku. Ty nejsilnější poslal lámat kámen v lomu za vesnicí
a nosit jej na Hůrku, kde se z něj stavěly další zdi. Zajatci
proklínali Templáře, že si něco takového vymysleli v třeskuté
zimě a nepohodě, ale Charry svěřil velení Brunovým
studentíkům a ti si přímo vychutnávali šikanování a trápení
nešťastných vězňů. Někteří měli protesty, ale Bruno k nim
osobně pronesl zásadní projev.

Vysvětlil jim, že jsou vrazi a ničemové, že má právo
pověsit je bez soudu a taky to udělá, pokud postřehne lenost či



nechuť do práce. Vyložil, že osoba, která přišla krást a vraždit,
nemá vůbec žádná lidská práva; kromě toho potravin není
dost, aby stačily pro všechny. Dále je nutno živit šelmy; pokud
bude někdo mít skutečně zásadní námitky proti svému
postavení, mohl by být použit jako krmivo pro ně. Naopak,
pokud budou spolupracovat, dostanou možná i najíst. Dále jim
objasnil, že jeho velení je pro ně ještě ta lepší možnost; taky
by mohli být odvlečeni na řádovou loď, tam přikováni
k veslům a bičem přinuceni pohánět galéru, než zeslábnou
a budou hozeni žralokům. To četl v nějaké knížce
o Krymských Tatarech, ale tvůrčím způsobem to převzal.
Zajatci si to nechali projít hlavou a přestali diskutovat.

Denis chodil hrdě po statku se svým toledským kordem
u pasu; zajatci pochopili, že je tu velkým pánem a poslouchali
ho. René le Mogniére rychle nalezl ztracenou důstojnost
kapitána Denisovy gardy a nafukoval se ještě víc než sám
velitel. Dostali za úkol postarat se o hromadu výstroje
a výzbroje po mrtvých, sehnali si k tomu samozřejmě zajatce
a nařídili vyčistit, vyspravit a vyprat součásti vojenských
uniforem, které za to stály. Zvláště důkladné vojenské boty
utrpěly málo, teplé kožíšky jízdy a kožené kabáty pěšáků se
mohly ledaskomu hodit. Něco rozdal Denis i lidem z vesnice;
klukům dal spoustu vojenských helem s německým orlem
a parádní špicí, která byla dlouhá a ostrá. Kluci je navěšeli na
ploty, házeli na ně sněhové koule a hráli si na válku.

Důstojníkům se vedlo ještě hůř než mužstvu; seděli ve
sklepě a pečoval o ně Zdravko, který uměl německy jen
nejsprostší nadávky, kterými však vůči nim nešetřil.

Dostalo se jim té cti, že je navštívil Charry a Diana; zajatci
je viděli od bitvy poprvé, takže povstali a major spustil:

„Jsem rád, že vás konečně vidíme, hrabě! Musím vám
přednést svoje stížnosti na špatné zacházení, kterému jsme
vystaveni v tomto naprosto nepředpisovém vězení! Jak vidíte,
jsme spoutáni, dostáváme hanebnou stravu a je tady hnusná
zima, což…“

Charry poslouchal mlčky a rezervovaně, dokud mu
nedošel dech; čtyři zbývající přikyvovali a vpadali
souhlasnými poznámkami.



„No,“ řekl Charry, když se vyčerpali. „Pokud se týče
tohoto vězení, je to sklep, do kterého jsme dávali brambory,
když jsme ještě nějaké měli. Spoutáni jste proto, abyste
neutekli, což je vám zajisté jasné. Strava je taková, jakou
máme a jakou zaslouží lumpi vašeho druhu. A co se týče zimy,
nemůžu za to, že nemáme dost uhlí na vytápění sklepů. Pokud
se týče ostatních připomínek, taky vůbec nestojí za řeč.“

„Nicméně jsem nucen vás žádat, abyste naši záležitost
laskavě vyřešil přednostně; zdá se mi velmi nezdvořilé, že
jsme vás od našeho uvěznění neviděli ani jste nám nepodal
žádné vysvětlení, co s námi vlastně zamýšlíte!“

„Nemám čas zabývat se hloupostmi. Jak vidíte, můj statek
je poněkud poškozen a veškerý čas zabírají opravné práce.
Vaši vojáci pracují neochotně a je třeba nutit je k práci
násilím!“

„Cože - tím chcete říct, že používáte našich zajatců
k nějakým pracím na svém statku?“ vytřeštil oči kapitán
Stiller.

„No a co? Co zničili, to postaví znovu. To je evidentní.
Teprve pak s nimi udělám, co bude potřeba. Tak se to vždycky
dělalo ve slušných rodinách. Když já jsem rozbil okno, musel
ho táta zaplatit nebo zasklít a já jsem dostal na zadek.“

„Nechte prosím těch infantilních přirovnání!“ vybuchl
major. „Vojenská akce je snad něco jiného než provinění toho
rázu, o kterém ráčíte mluvit!“

Charry se zachmuřil. „Obávám se, že máte pravdu.
Uličníci pouze dostanou pořádný výprask; ale zločince je
zvykem věšet.“

„Pane! Jak nás můžete považovat za zločince? Jsme
důstojníci německé císařské armády a požíváme práv
válečných zajatců!“

„O tom, jaká máte práva, rozhoduji já. V tuto chvíli se
jevíte jako banda zlodějů, kteří ve falešných uniformách
německé armády přepadli můj statek. Jak mám uvěřit, že císař
Vilém II., jehož si nesmírně vážím, poslal svoji armádu bez



vypovězení války, aby mne přepadla? To by bylo směšné
obvinění!“

„Pane hrabě, ujišťuji vás, že jsme důstojníci a plníme
rozkazy, jaké nám dali naši nadřízení!“

„Lžete. Jste tlupa zločinců a budete viset. Nepochybuji, že
kdybych se otázal představitelů armády, zapřou, že vás znají.“

„Pane, jsem major Herrmann von Lichtenburg, pruský
šlechtic! Nestrpím urážky…“

„Hm… Bruno, zapiš to. Jména těch dalších zlodějů?“

„Kapitán August Stiller.“

„Poručík Hans Krebski.“

„Podporučík Karl Haushoffer.“

„Poručík Valentin Ernest von Maurhafen - vikomt!“ To byl
ten chlapec, který při zajetí tolik plakal a volal matku. Nyní
mu asi stouplo sebevědomí, neboť svoje jméno řekl velmi
pyšně.

„Von Maulhalten?“ upřesňoval si Bruno.

„Maurhafen, pane!“ zrudl chlapec. „Můj prapředek získal
tento přídomek během křižáckých válek při dobývání Svaté
země…“

„Maulhalten, což znamená drž hubu!“ řekl Charry.
„Svoláme soud a zítra ráno vám oznámím, co se s vámi stane.“

Potom odešel, aniž by se zajímal o další připomínky, které
za ním ti chlapi křičeli.

„Co s nimi doopravdy budeš dělat?“ ptal se Bruno.

„Samotného by mě to zajímalo.“

V noci se Henryk Wagiera spojil s Janem Dunbarem;
nedozvěděl se nic než to, že v Berlíně vládne napětí, nikdo nic
neví a všichni vyčkávají. Nyní se Charry pokusil sám zavolat
Janka, ale nikdo to u něho nebral. Ačkoliv podmínky ke
spojení vysílačkami byly velmi špatné, dovolal se aspoň
Knassena; tak se dozvěděl, že velmistr don Diego zápasí se
smrtí. Více Thor nevěděl.



„Ještě tohle ke všemu!“ vzdychl.

Baarfelt se ujal práce v nemocnici; ošetřoval raněné
a provedl několik složitých operací, ale jako velitel nebyl
k ničemu. Zato přivedl Charryho na důležitou myšlenku vydat
rozkaz, aby členové řádu přestali skrývat svoji totožnost. Ne
že by předtím byla pro někoho tajemstvím, ale většinou se
Templáři předváděli světu pod krycími jmény a v postavení,
které zastávali ve světě. Teď bylo na čase odkrýt karty.

Na věži byly vztyčeny řádové standarty: Charryho
komthurská a Tomášova velmistrovská. Dále byl vztyčen rudý
arminský prapor s tygrem v modrém poli; do volného prostoru
byl připojen černý osmihrotý kříž. Diana rozhodla, že taková
je definitivní podoba arminské vlajky, závazná pro všechny;
jednotliví hodnostáři si se souhlasem vlády mohou vytvořit
vlastní varianty. Komthur Tošio Yamanaki využil situace
a nechal rozevlát svůj prapor, na němž se nacházel
nesrozumitelný text v japonštině.

„Začíná to tady vypadat jako ve vojenské pevnosti!“
prohlásil Lukáš Anczewski, rozhlížeje se obdivně.

„Tohle je vojenská pevnost.“ řekl Charry.

„Myslíš, že bych měl mít taky… svoji standartu?“

„Jsi komthur řádu Svatého Jiří a důstojník císařské armády.
Už dávno měla vlát vedle ostatních!“

Lukáš obvykle chápe správně; co nejskromněji se o tom
zmínil před svými podřízenými. Také ti správně pochopili
a okamžitě se dali do vytváření patřičného znamení; avšak
nebyla to standarta, byl to bunčuk, speciální kombinace
hodnostních označení tatarské hordy a křesťanského rytířstva.
Pod hlavicí s polským orlem byl prapor s modrým osmihrotým
křížem v bílém a červeném poli, ale pod ním čtyři koňské
ohony, tedy tolik, kolik bylo pluků. Každý důstojník měl
potom vlastní prapor; namísto koňských oháněk na něm byly
pověšeny spletené prameny vlasů těch, kdo se k němu hlásili.

Tohle všechno ovšem nevzniklo naráz; prapor vyrobili
ještě toho dne v rámci odpočinku, další vytvářeli postupně.
Také všichni začali nosit uniformy svých pluků či oddílů,



případně mnišská roucha; a pochopitelně nejrůznější ozdoby,
mezi nimiž vynikaly osmihroté kříže. Když přijel někdo nový,
okamžitě se přizpůsobil, takže bylo na první pohled vidět, že
tohle je řádová komenda, nikoliv hnízdo vyvrhelů.

Byly stanoveny směny a jejich pracovní doba: šest hodin
práce, čtyři hodiny odpočinku, šest hodin práce, osm hodin
spánku. Toto uspořádání pak běželo dnem i nocí a každý
věděl, kde má být: buď v nemocnici, v kuchyni, strážním
oddílu nebo bojové pohotovosti. Zavedly se nástupy, porady
štábu, systém předávání příkazů. Tento systém se osvědčil již
v minulosti a byl tedy dodržován.

Olgierd navrhl různé experimenty; řádová rada je přijala
s tím, že prokáže-li se jejich účinnost, budou využity
hromadně. Zatím měl právo přibírat si ty lidi, které bude
potřebovat.

Antoine se probudil po šesti hodinách spánku; cítil se
divně. Rozhodně necítil únavu ani žádné nepříjemné vjemy;
zato hlava se mu točila a nechápal co se s ním dělo. Olgierd jej
probudil, teď ho požádal, aby vstal a šel se s ním najíst.
Zatímco jedli, Olgierd ho pozoroval a Antoine tiše žasl.

„Jak se cítíš?“

„Divně. Připadám si, jako kdybych spadl s Marsu.“

„Proč to formuluješ takhle? Žil jsi někdy na Marsu?“

„Nejsem si jist. Jako kdybych viděl svět poprvé;
vzpomínám si na spoustu věcí, které jako kdyby se staly,
a přitom vím, že se nic takového nestalo. Neumím to
vysvětlit.“

„Nemusíš. Já to chápu. Způsobil jsem to.“

„Co jsi způsobil?“

„Dejme tomu obnovení vzpomínek v tvé mysli.
Vzpomínek na něco, co se ve tvém životě nestalo. Ale stalo se
to v jiných životech; ty vzpomínky máš v sobě uloženy.“

„Cožpak jsem už někdy žil?“

„Nevzpomínáš si na nic takového?“



„Nevím, na co si vzpomínám. Jsou to jakési divné
představy.“

„Představy nebo vzpomínky, to je jedno. Zkrátka, během
tvého spánku ti probíhaly hlavou dřívější zkušenosti.
Odpovídej: byl jsi někdy lékařem? Vyznáš se v léčení lidského
těla?“

„Totiž… mám pocit, že ano. Ale neléčil jsem pomocí léků;
spíš jsem používal… takové dráhy v těle člověka. Víš, že
vnitřní orgány jsou spojené s některými místy na těle, třeba na
dlaních nebo chodidlech? Když se na ta místa tiskne nebo se
tam zapíchne stříbrná jehla, způsobí to pročištění dráhy
energie…“

„Ano, vím. Pošlu tě jako pomocníka k jednomu Korejci,
ten se v tom vyzná. Pomůže ti a ty převezmeš část jeho
povinností.“

„Velmi rád. Takže je to pravda?“

„Ano. Pomohl jsi mi, děkuju ti.“

„Mně to spíš připadá, že jsi pomohl ty mně! Vzpomínám si
na něco… Poslyš, Olgierde!“

„Ano?“

„Vzpomínám si… taky na svoji smrt. Trápí mne jedna věc;
budu muset někdy někoho zabít?“

„To nevím. Proč?“

„Zabít člověka je moc zlá věc. Nechtěl bych to udělat. Je
za to velmi přísný trest. I za zabití zvířete je trest; mohl by ses
za mne přimluvit, abych nemusel dělat takové věci?“

„Nikdo tě nebude nutit. Naopak, pravděpodobně se mnou
odejdeš do Arminu. Připomenu Charrymu jeho slib, že
odplujeme.“

Antoine spokojeně přikývl. „A nebudu už nosit šavli.“

„Proč? Máš odpor ke zbraním?“

„Ne. Ale je to směšný předmět. Ve skutečnosti je zcela
neúčinný na cokoliv; kdyby bylo potřeba, ubráním se bez ní.“



„Dělej, co chceš.“

Antoine spokojeně pojídal zeleninovou kaši. „Olgierde!“

„Co ještě?“

„Uděláš to samé taky s jinými kluky?“

„Pravděpodobně ano; experiment s tebou se osvědčil.“

„Udělej to. Bude to pro ně fajn. Já se cítím dobře.“

„Udělám to nejen s našimi, ale i s nepřátelskými vojáky.“

„To bude… no, to teda nevím!“

„A udělám to hned. Můžeš být při tom.“

Olgierd zaběhl do tábora pro zajatce; právě tam přiváděli
jednu skupinu, značně vyčerpanou a unavenou. Tábor se
skládal z řady podivných objektů: jednak to byly kůlny,
v nichž dříve bydlely polské rodiny, jednak spížní vozy
a potom stany, vylepšené částmi ze dřeva. Vytápět se to dalo
jen částečně a rozhodně to nebyla žádná rekreace; zajatci mrzli
a někteří se do práce těšili víc než na nekonečné ohřívání
u provizorních kamínek.

Olgierd vybral dvacet mužů, ze kterých cítil pozitivní
energii; ty všechny uspal a ponechal pod dozorem jednoho ze
studentů. Pak odvedl Antoina ke Korejci; ten zpočátku
nezkušenému pomocníkovi nedůvěřoval, ale poměrně rychle
se dokázali domluvit. Olgierd šel zatím vyhledávat nové oběti.

Bruno dostal pozoruhodný rozkaz: část získaného
materiálu po vojácích naložit do největších saní a odvézt do
hlavního města. Mohl si vzít ku pomoci tolik studentů, kolik
potřeboval, dokonce jednoho tygra a jednoho leoparda. Chtěli
jsme mu přidat i Džaína, ale ten zas propadl obvyklé lenosti
a na cestu se mu nechtělo. Bruno rozhodl, že se po cestě staví
ve škole a vytáhne pár kamarádů, kteří prozatím váhají.

„Až přijedeš do města, zastavíš někde na tržišti nebo
náměstí a budeš tam rozdávat ty věci: boty, kabáty a tak dál.
Všechno to dáš chudákům; určitě víš, jak vypadá chudák. Boty
dáš lidem, co chodí v dřevácích a kožíšky těm, co jsou
v hadrech. Nic nebudeš prodávat! Když se budou zajímat, jak
jsme k tomu přišli, můžeš jim vyprávět, co chceš. Tady máš



peníze na cestu a na živobytí. Pamatuj si, že nesmíš nic
prodávat, jen dávat darem. Rozumíš?“

„Rozumím. Co když někdo bude chtít… se k nám přidat?“

„Práce schopné přijmeš, mrzákům slíbíš pomoc a lumpy
a zloděje vyženeš. Tvoji lidé ti říkají komthure, tak dělej práci,
jaká se na komthura sluší. V podstatě se dá říct, že jsi verbíř;
ale ber jen takové, kteří za něco stojí.“

„Rozumím. Můžu si pověsit na vůz plakát?“

„Můžeš. Ale nepiš tam moc velké lži.“

Zatímco zajatci zapřahali koně a nakládali věci do saní,
Bruno vyrobil velké plakáty na boky:

 

Z rozkazu císaře Arminského a komthura řádu Templářů
Severní Evropy Charry de Guyrlayowa,

R O Z D Á V A J Í
se potřebným a chudým občanům části kořisti, dobyté na

členech zničené lupičské tlupy, která napadla jeho statek
Hůrku.

 

„V pořádku,“ schválil to Charry. „To vypadá dobře. Můžeš
jet!“

Bruno se pokřižoval, práskl do koní a vyrazili. Diana je
kousek vyprovodila na koni; pak se vrátila a řekla Charrymu:

„Tak se mi zdá, že tě napadla dobrá myšlenka!“

„No to víš - co tak může napadnout hlupáka, jako jsem
já?“

Olgierd se sešel s Antoinem až u večeře; po celou dobu
mezi tím Antoine pracoval spolu s Korejcem a učil se od něho.
A učil se rychle, to orientální lékař uznale potvrzoval.



„Už vím, co budu dělat,“ oznámil spokojeně Olgierdovi.
„Kim mě naučil, jak otevírat cesty energie významovým
tetováním… Chtěl bych to zkusit. Jen co bude trocha času,
začnu experimentovat.“

„Výtečně; takový odborník nám dost chybí.“

„Víš, Kim mi potvrdil můj předpoklad, že když označíš
člověka nějakým znamením, spojíš ho s energií, která k tomu
znamení patří - jako je kříž, kruh, hvězda, svastika a tak…“

„Proč zrovna svastika?“

„Je to velice důležité znamení; ještě důležitější je vadžra,
hromoklín, pětiramenná svastika. Případně kolo
s loukotěmi…“

„Aha; musím se ti přiznat, že tohle neovládám a ani dost
dobře nechápu, k čemu by to mělo být. Myslíš, že ty to víš?“

„Rozhodně to nebude ke škodě.“

„Dobře. Co konkrétního s tím chceš dělat?“

„Toho, kdo si to bude přát, označím patřičným znamením.
Taky mu vysvětlím, k čemu je to dobré a jak mu to pomůže.“

„To uděláš velice dobře.“

Chvíli jedli mlčky; pak Olgierd pravil: „Co zamýšlíš udělat
s Agniezskou? Myslím, že je na čase přerušit její období
smutku. Především kvůli dítěti by se neměla trápit.“

„Jistě… ale přiznávám se, že nevím…“

„Dostal jsi ji jako ženu. Měl bys ji přijmout.“

„Ano, udělám to. Můžeš mi nějak pomoci?“

„Jistě. Především ji probudíme. Uspal jsem ji; až se
probere, bude podstatně klidnější. Ale musíš s ní mít
trpělivost.“

To Antoine rád slíbil; odešli spolu k dívce, která spala,
dosud pokrytá blátem a špínou. Olgierd ji probudil.

„Je čas, aby ses očistila a přijala nového manžela.“

„Ale proč to mám udělat? Jsem ubohá vdova; měla bych
zemřít se svým mužem! Když jeho povolal Bůh, co tady mám



ještě dělat já?“

„Porodit a vychovat svoje dítě. Neprospěješ nikomu
a ničemu, když budeš bez užitku truchlit. Přijmeš muže
a budeš mu dobrou ženou; i když budeš zachovávat smutek po
dobu, než ti dorostou vlasy. Sama si určíš, jak dlouho to bude.“

Agniezska sklopila hlavu. „Kdy se to má stát?“

„Nyní.“

Poslušně s nimi odešla do sauny; tam se sebe smyla bláto
i špínu. Když si mydlila hlavu, uvědomila si zbytky svých
vlasů; nevěděla, co v té věci učinit, ale Olgierd rozhodl:

„Sluší se očistit ocelí. Doporučuji oholit.“

„Uděláš to?“

„Máš muže. Svěř se do jeho péče.“

Antoine si počínal zodpovědně; podle Olgierdových
pokynů ji břitvou zbavil veškerého ochlupení, které měla
kdekoliv na těle, dokonce i obočí. Olgierd prohlašoval, že to je
určitá náhražka mnohem dokonalejšího očištění, které přijde
v budoucnu, nedokázal však vysvětlit, jaké bude. Dívka to
snášela trpělivě.

„Myslím,“ řekl potom Antoine. „Že bych měl učinit totéž.“

„Ano, to by asi bylo správné.“ souhlasil Olgierd.

Antoine se svěřil do její péče. Kupodivu, pracovala rychle
a zručně, jako by s tím už měla zkušenosti. V kadetní škole
předpisy velely nosit krátký praktický účes, což znamenalo co
nejkratší, nebylo tedy čeho litovat.

Když skončila, cítil se Antoine, jako by právě překročil
řeku; všechno co bylo, zůstalo na druhém břehu a už se tam
nemohl vrátit. Olgierd, mlčící a pozorně sledující jejich
činnost, jim pokynul: „Jste muž a žena. Dokončete obřad!“

Odešli do odpočívárny, přiléhající k sauně; teď tam nikdo
nebyl. Antoine věděl, co má dělat; jak se slušelo, navštívil již
několikrát s kamarády veřejný dům, aby dokázal, že je muž,
ale profesionální milostnice se mu v podstatě hnusily
a překonával svou nechuť pouze alkoholem. V tuto chvíli již



věděl, že už nikdy se nebude opíjet a už nikdy se nedotkne
prostitutky. Přesto se právě v té chvíli stal doopravdy mužem.

Agniezska reagovala vstřícně, avšak neprojevovala
iniciativu; byla si vědoma, že se to musí stát a jejímu tělu se to
líbilo. Také rozum byl přítomen a souhlasil; už nebyla vdova,
získala znovu ochranu mužské ruky. Tak si to přál její Janek
a ona byla poslušná žena dbalá manželovy vůle; ale rána
v srdci doposud pálila. A ještě dlouho bude…

Toto je poslední zmínka o Antoinovi a Agniezsce
v dějinách světa. Krátce poté odpluli na lodi Griissirno do
Arminu, kde žili až do smrti. Postavili si dům, obdělávali pole
a vychovávali své děti. Antoine léčil lidi, kteří se na něj
obrátili, a časem v té práci dosáhl zručnosti, takže jej
vyhledávali i při jiných problémech, aby jim poradil. Někteří
byli spokojení, jiní ne. Antoine s Agniezskou se domohli
určitého jmění, ale občas je postihla různá neštěstí. Jak
probíhal jejich život? Nevíme. Jenom Bůh ví všechno. 

Charry je zvyklý držet slovo a když slíbil důstojníkům, že
o nich rozhodne, nechal příští ráno nastoupit všechny zajatce
do čtverce na dvoře, pochopitelně pod stráží. Vystrojil se na to
do rudé komthurské sutany, přes kterou měl kožich z tygří
kožešiny. Vítek Jeřábek byl určen, aby přednesl rozsudek.
Tomáš se vůbec nezúčastnil, nezajímalo ho to. Důstojníci byli
předvedeni v okovech a se zvláštní stráží. Nechápali nic.

Vítek, v uniformě a s rytířským křížem, předstoupil,
rozvinul roli papíru a četl:

 

Ve jménu Boha Pána a Vládce!

Mimořádný stanný soud, vytvořený členy Templářského
řádu Blesků a zástupci armády Arminského císařství, se sešel
k zasedání a rozhodl takto právem:

Bylo konstatováno, že v nočních hodinách dne 22.ledna
zákeřně přepadla statek Hůrka, patřící zdejšímu občanovi
sedláku Charlie Ritherovi lupičská tlupa o síle asi jedenácti
set mužů, vedených a podněcovaných svými náčelníky



Stillerem, Lichtenburgem, Krebskim, Maurhafenem
a Haushofferem. Tento čin spáchala z pohnutek nízkých
a nečestných, s úmyslem zavraždit a oloupit majitele statku,
čeleď a hosty, kteří se na statku zdržují. Aby zastřeli své
úmysly a odvrhli od sebe podezření, věrolomně se oblékli do
uniforem vojáků německého císařství.

Přestože jejich zločin byl předem odhalen, pokračovali
členové bandy ve svém nezákonném jednání. Došlo k boji, ve
kterém byla část bandy zničena, avšak došlo rovněž k mnoha
případům vraždy a těžkého zranění hostů a zaměstnanců pana
Rithera. Slavný soud nemá v úmyslu zabývat se konkrétní
odpovědností jednotlivých členů bandy a spokojí se
potrestáním osob, které způsobily tyto zločiny tím, že ostatní
podněcovali a nabádali.

Stanný soud konstatuje, že se tyto osoby dopustily:

Vraždy, ozbrojeného přepadení, loupeže, žhářství, ničení
majetku soukromého i veřejného, nezákonného překročení
hranic, nezákonného držení střelných, bodných a sečných
zbraní, jakož i uniforem Německého císařství; dále se
dopustili urážky tohoto státu předstíráním, že náležejí k jeho
armádě,

a odsuzují se:

náčelníci lupičské tlupy Lichtenburg, Stiller, Krebski,
Maurhafen a Haushoffer k trestu smrti oběšením

zajatí členové tlupy k doživotním nuceným pracím.

 

Mezi zajatci to zašumělo překvapením a nevolí; důstojníci
cosi vykřikovali, Maurhafen se potácel a chtělo se mu omdlít.
Krebski ho podepřel z jedné strany, Haushoffer z druhé.

Vítek však ještě neskončil.

 

Soud však rovněž konstatoval, že se jedná o první
provinění těchto zločinců a považuje za možné, že je
Milostivý Bůh osvítí a oni rozpoznají svoji ničemnost



a zpustlost. V tom případě soud zmírní cestou milosti jejich
trest na

deset let nucených prací pro náčelníky tlupy

pět let nucených prací pro řadové členy.

Proti rozsudku není odvolání.

 Podepsán: Charry hrabě de Guyrlayowe

 z Boží milosti císař Arminský a

 komthur Severní Evropy řádu Blesků.

Tím čtení skončilo, Vítek stočil listinu a zavelel:

„Nyní odveďte odsouzené na nucené práce!“

Vojáci nadávali, ale měli s námi svoje zkušenosti a tak se
moc neodvážili protestovat. Zato major Lichtenburg se
rozeřval jako posedlý a zahrnul Charryho spouští nadávek.
Charry ho vůbec neposlouchal, zato Zdravko úderem biče
srazil majora na kolena a párkrát ho švihl, dokud nepřestal
řvát. Mladý Maurhafen zatím padl Charrymu k nohám a prosil
se slzami v očích:

„Proboha, pane, smilujte se nade mnou! Jsem vikomt, můj
otec hrabě Maurhafen vám za mne zaplatí výkupné, jenom
mne nenuťte, abych trpěl na galejích! Nevydržím to, zabije
mne to…“

„Milý chlapče,“ Charry jej zvedl za krk jako kuře. „Tady
každý musí pracovat! Já jsem císař a dělám rukama jako
ostatní! Dobře si zapamatuj, titul tě nezachrání, když budeš
mít hlad…“

Plačící vikomt se odpotácel ke svým druhům; Poláci jim
sňali řetězy, zahnali je do řady ostatních zajatců a odváděli
sněhem ke kamenolomu, aby tam lámali kámen na výstavbu
nových hradeb. Všiml jsem si, že Karl Haushoffer, jehož jsem
si pamatoval kvůli jeho zajetí, podpírá Maurhafena a těší ho.
Tento důstojník mne zaujal svou inteligencí a jistou snahou
pochopit situaci i v zoufalém postavení, v němž se ocitl.

Upozornil jsem na něho Olgierda; navykli jsme si všechny
svoje poznatky okamžitě hlásit členům řádové rady. Olgierd



přikývl, přivolal Denise a chvíli s ním hovořil. Denis
odsouhlasil jeho přání a požádal mne, abych ho po snídani
doprovodil do lomu; mělo to být v rámci odvážení nalámaného
kamene.

Skutečně jsme tam dojeli; Denis uvázal koně ke křoví,
procházel mezi zajatci a kontroloval práci; zjistil, že dva se
poranili, což nebylo divu, neměli moc zkušeností s podobnou
činností. A byl to právě Haushoffer, který jim poskytl pomoc.

„Poslyš, chlapče, mohl bys zařídit jejich ošetření?“ ptal se.

„Jistě,“ kývl Denis. „Pošleme je se saněmi, na kterých
povezou kámen. V nemocnici je ošetří, není to nic vážného.“

Haushoffer trochu váhal a otálel, ale Denis se tvářil
vstřícně.

„Mohl bych se tě na něco zeptat, chlapče?“

„Jistě. Jsem Denis Baarfelt, císařovnino páže…“

„Já jsem podporučík Karl Haushoffer. Velel jsem těm
mužům.“

„Já vím.“

„Chtěl jsem se zeptat na některé věci… prostředí tady
kolem je velice zvláštní. Začínám mít dojem, že informace,
které jsme dostali před akcí, nebyly docela správné. Řekli
nám, že majitel statku je zločinec, kterého musíme preventivně
zlikvidovat…“

„Svět je plný iluzí. Z toho si nic nedělej.“

„Tvá odpověď mne ujišťuje, že nejsi obyčejný kluk. Co
znamená ten kříž na tvých prsou?“

„Jsem komthur Templářského řádu Černé Lilie.“

„Před chvílí jsem slyšel název Templářský řád Blesků. To
je stejná organizace, nebo něco jiného?“

„Spolupracující. K Bleskům patří Charry a můj otec. Já
nejsem ještě dospělý, tak jsem prozatím v Lilii.“

„Chápu. Ale… co jsou to Templáři?“



„Rytířský řád. Řád Svatého chrámu v Jeruzalémě. Sluhové
Boží.“

„Patří k nim všichni, kdo jsou tady?“

„Ano.“

„Někteří jsou ale Číňané, černoši, Japonci, dokonce
Turek…“

„Zdravko je Černohorec, ale to je jedno. Ano, také oni
patří k řádu. Dokonce i naše šelmy.“

„Jak je to možné?“

„Bůh si vybírá svoje služebníky všude.“

„Ty jsi přesvědčen, že sloužíš Bohu?“

„Ano.“

„Přesto, že vaši lidé zabíjejí jiné lidi?“

„Také já jsem zabil několik lidí. Jsem bojovník.“

Haushoffer zaváhal, ale neodvážil se projevit pochybnost.

„K čemu ten řád vlastně existuje?“

„Ke službě Boží.“

„Potřebuje Bůh, aby se mu sloužilo?“

„Jak vidíš, ano. Je vůle Boží, aby svět byl v dokonalém
pořádku; avšak lidé neustále tuto Jeho vůli narušují. Řád
Templářů si vzal za úkol udržovat svět v co nejdokonalejším
stavu.“

„Jak víte, co je správné a co ne?“

„Studujeme Písma a máme rozum.“

„O tvém rozumu nepochybuji - ale znalost Písma?“

„Studuji a učím se. Něco znám, něco doposud ne. Taky
jsem ještě nedosáhl mistrovství.“

Haushoffer potřásl hlavou. „O tyhle věci jsem se zajímal,
než jsem vstoupil do armády, ale nikdy jsem nenašel nikoho,
kdo by mě dokázal něco naučit. Je možné se učit u vás?“

„Jistě, to by šlo.“



„I pro člověka v postavení, jako je naše?“

„Vaše postavení je paradoxně výhodnější než jiných. Dalo
by se říct, že jste se dostali do řádu; trochu násilím, ale…“

„To nechápu!“

„Jste otroci řádu. Zajatci, prozatím. Ty jsi dostal deset let,
tvoji podřízení pět. Bývalo zvykem, že zhruba po roce už
mívali otroci řádu volnost pohybu a během dvou tří let
získávali různé hodnosti: vojáků, dokonce zbrojnošů.
Rytířského zasvěcení obvykle nedosáhli, ale většinou po tom
ani netoužili…“

Haushoffer si přejel rukama po kapsách; hledal cigarety,
ale ty nemohl najít. Vypadal nervózně, zatímco Denis se
usmíval:

„Co všechno jsi ochoten udělat, aby ses odtud dostal?“

„Cože?“ zarazil se Haushoffer.

„Vidím na obě, že se ti tady v lomu zásadně nelíbí.
Ostatním taky ne, ale ty jsi ochoten něco riskovat, aby ses
dostal jinam, do lepšího postavení. Třeba se i zaplést
s nepřítelem, co?“

„Vzbuzuje to tvoje pohrdání?“

„Naopak; je dobře, že jsi chytrý. Hlupáků je dost.“

„Je nějaká šance dostat se výš?“

„Ovšemže ano.“

„S tvojí pomocí?“

„Pomoci lze jen tomu, kdo má schopnost se rychle učit.
Ostatním taky pomůžeme, ale až se jim otevřou oči. Tobě se
otvírají rychle - už jsi dokonce přišel na to, koho využít.“

„Mluvíš o mně s velikým despektem.“

„Čekáš snad, že tě budu chválit?“

„Jistě ne; konec konců, pořád jsem ještě otrok a ty
komthur.“

„Ty otrokem určitě nezůstaneš dlouho. Přestaň uvažovat
o něčem, jako je urážka, pocta, pohrdání - to jsou lidské



kategorie, které logické myšlení nezná. Mluvíme o tom, jaký
je skutečný stav věcí; jak na ně reagujeme, je podružné.
Chápeš?“

„Vypadá to, že ano.“

„Takže: ty se chceš dostat z lomu do lepší služby. Pro
každého to nejde, ale pro tebe ano; když si získáš něčí oblibu.
Prozatím jsem si tě zapamatoval já a mohu tě doporučit…
třeba Olgierdovi do sauny, tam potřebuje nějakého pomocníka.
Pokud ovšem ti tvoje čest nebrání stát se lázeňským
pacholkem.“

„Proč by měla?“

„Protože jako lázeňský budeš muset dělat řadu nechutných
věcí. Třeba stříhat druhým lidem vlasy, holit je… v našem
pojetí má taková činnost řadu významů. Jednak je ponižující,
jednak je to součást magie. Záleží na důvodu a okolnostech.“

„Nemyslím, že to chápu; ale naučím se to.“

„Tvůj šéf Olgierd ti to vysvětlí.“

Denis zaregistroval, že se blíží saně pro kameny; zajatci je
začali nakládat. Když byly naloženy, přidali oba poraněné
a Denis ukázal na Haushoffera: „Ten půjde se mnou. Dostane
jinou práci, potřebujeme ho.“

„Proč jeho?“ vykřikoval Maurhafen. „Proč ne mě?“

„Protože ty jsi degenerovaný blbec, miláčku. On ne.
Stačí?“

Nestačilo, ale Denis tam byl pánem a Maurhafen otrokem,
takže nemohl nic než mlčet a souhlasit. Vrátili se zpět na
Hůrku, Denis zavedl Haushoffera do sauny a přidělil
Olgierdovi jako pacholka. Olgierd nedal ničím najevo svoje
záměry, naopak nařídil novému pomocníkovi, aby se
především sám důkladně umyl. Karlovi to nebylo proti mysli,
v sauně bylo teplo a služba, kterou mu připravili, nepřipadala
nepříjemná.

„Zkusíš to s ním?“ zajímal se Denis.

„Je vysoce inteligentní a má velkou vnitřní duchovní sílu.
Jen je zapotřebí ho probudit a pomoci mu.“ usmál se Olgierd.



„Myslíš, že nám bude k užitku?“

Olgierd zaváhal. „Nejsem si jist. Částečně k užitku,
částečně možná naopak. Kromě vnitřní síly a inteligence má
taky zvláštní schopnost prosazovat svoje záměry. To by se
mohlo stát zdrojem nebezpečí. Ne pro nás, ale pro někoho
druhého…“

„Takže do řádu ho nechceš?“

„Chci, ale ne na nejvyšší funkce. To bych nedoporučoval.“

Denisovi připadala ta hra zajímavá, ale měl ještě jiné
zájmy; rozloučil se tedy a odběhl.

Olgierd zkontroloval, zda se Karl dokonale umyl; potom si
přejel po hlavě a zkoumal, jak moc mu vyrostl ježek.

„Tak. Teď mi dokonale vyholíš hlavu!“ poručil.

„Zajisté. Ale proč?“

„Aby ses to naučil.“



Runové písmo
Asi okolo půl desáté (Charry byl zrovna v konírně

a dohlížel na to, jak zajatci vylamují desky z ohořelého stropu,
aby bylo možno postavit pro ně nový příbytek), ozvala se
polská signální trubka, jako by se blížil nepřítel. Okamžitě
všichni naši nechali všeho, chopili se zbraní a běželi na
hradbu; my jsme zahnali zbylé zajatce do konírny a zavřeli
vrata na závoru. Pak jsme běželi podívat se, co se děje.

Pohled, který se nám naskytl, byl jako z horečného snu:
pod hradbami stálo dvě sta jezdců na koních, rozvinutí do
širokého vějíře, s rychlopalnými ručnicemi, meči a sekyrami.
Přímo před bránou stála trojice, které jsme okamžitě poznali
z vyprávění.

Uprostřed seděl kostnatý stařec s hlavou holou jako
koleno, zlýma zelenýma očima a hustým dlouhým obočím,
které mu viselo téměř přes oči. Na sobě měl řetízkový pancíř
s přikovanou dýkou, za pasem meč a u sedla sekeru a přílbu se
stříbrným znakem vlčí hlavy; měl černého koně a též černý
plášť, přehozený přes ramena. Druhý jezdec měl šedivé vlasy,
jedno oko zakryté klipcem a jizvu na tváři, ztrácející se
v rezavých vousech; byl mohutný a těžký a vypadal
nebezpečně. Třetí seděl na tančícím ryzáku, sotva jej držel; byl
to mladíček, krásný jako anděl, s vlasy rudými jako krev
a dlouhými až k pasu. Také košile, kterou měl pod drátěnkou,
byla krvavě rudá; na smyslných rtech mu pohrával krutý
úsměšek. Znali jsme i jejich jména: Jarl Eýnarr Wulffssonn,
Jednooký Brätt a Rudý Iwar.

Starý Eýnarr pozvedl holou hlavu a zadíval se na
Charryho, který se vztyčil na ochozu u brány s puškou v ruce.
Něco zaskřehotal, čemu však nerozuměl ani Charry, a ukázal
rukou v černu rukavici s vetkaným stříbrným znakem vlčí
hlavy.

„Otevřete bránu! Jsi vítán, Jarle Eýnarre Wulfssonne!
Vstupte prozatím ty, Brätt a Iwar; ostatní zůstanou venku před
bránou!“



Eýnarr neřekl nic, jen se pootočil a ukázal svým lidem.
Jeho jezdci seskočili s koní a shrnuli se do hloučků. Jak se
pomalu otvírala brána, projeli dovnitř; nejprve Rudý Iwar,
potom Eýnarr, nakonec Brätt.

Charry seskočil se zdi a šel jim vstříc; před ním slezli ti tři
z koní a chvíli stáli mlčky proti sobě. Doběhl jsem až k nim;
tak jsem poznal, že všichni, kdo nám popisovali krále z Vlčího
hradu, zapomněli na jednu důležitou věc. Ano, vypadal přesně
takhle; ale to nejdůležitější vynechali. Jarl Eýnarr páchl. Co
páchl - smrděl! Jako kozel, jako rasův pytel, jako sedm ďáblů
nebo nevím co, suď Bůh, kde se to v něm nebo v jeho oděvu
bralo při jejich známé čistotnosti, ale puch to byl hrozný a naši
lidé měli co dělat, aby nedali najevo nelibost nad tímto
charakteristickým rysem našeho hosta.

Trapné ticho přerušil Kalle; vyřítil se odněkud a z rozběhu
skočil přímo do náruče Rudého Iwara, který jej chytil, objal
a roztočil se s ním za radostného smíchu. Potom se ho něco
zeptal a Kalle odpověděl; Iwarova tvář rázem ztuhla, starý se
zamračil a vzteklým hlasem se tázal. Kalle ukázal rukou.

„Chci vidět mrtvolu svého vnuka!“ řekl Eýnarr zostra.

Charry se beze slova otočil a šel před nimi; ti tři kráčeli po
dvoře našeho statku jako po nepřátelské půdě, s rukama na
svých zbraních. Kupodivu vůbec se nebáli nás; zato lidé, ať už
to byli Poláci nebo Dunbarovi Němci, se jim zdáli nebezpeční.

Mrtvola Björna Wulffssonna ležela ve sněhu nedaleko
konírny, aby se nerozkládala; byla přikryta pláštěm, ale ten
Kalle stáhl. Také svlékl kožený oděv mrtvého, takže tu Björn
ležel nahý, s dobře patrnými zraněními, která utrpěl. Rudý
Iwar poklekl u jeho těla, prohlížel ho a vysokým hlasem
vykřikoval; druzí dva se jenom mračili. Konečně Iwar povstal
a přistoupil k nim.

„Kdo může za jeho smrt?“ ptal se Brätt.

„Nepřítel. Björn bojoval jako pravý hrdina; byl neustále
vpředu, přesně zasahoval z pušky a když došlo na ocel, první
prorazil průrvou na nepřítele. Bojoval jako… jako berserkr.“
napadlo Charrymu to pravé slovo.



„Tak.“ pronesl jarl Eýnarr. „To je v pořádku. Ale zemřel.
Viník musí být ztrestán. Já jsem smířen; prolil jsem slzy za
jeho památku. Ale Björn byl zasvěcen Odinovi - a Odin není
uspokojen a smířen. Odin si žádá oběť. Oběť krve!“ Praštil
pěstí do krunýře na svých prsou, až to zadunělo, a položil si
pěst v bok.

„Mnoho stovek mužů padlo v tom boji!“

„To byla tvá oběť, jarle Charry. Ty jsi čistý před Odinovým
hněvem. Já ne. Musím obětovat další. Řekni mi, kde…“

Kalle něco povídal Iwarovi; ten udělal skok jako kočka
a zastavil před konírnou, plnou zajatců.

„Můj vnuk říká, že v této stavbě jsou zajatí lidé, kteří
přežili boj!“ řekl Eýnarr. „Dej mi je!“

„Zadrž!“ vztáhl Charry ruce. „Těm lidem jsem slíbil
milost! Kromě toho potřebuji jejich ruce, aby mi postavili
hradby a tuto konírnu, které potřebuji a které oni zničili.
Odsoudil jsem je, aby pro mne pět let zadarmo pracovali. To je
určitě dostatečný trest za jejich špatnost; a kdybys je zabil,
musel bych si stavět svůj dům sám!“

Eýnarr vycenil zuby a skřehotavě se zasmál. „Jsi moudrý,
bratře! Dobře jsi učinil, když jsi je vzal do otroctví. Moji
předkové mívali řadu otroků. Mlč, Iware, nedotkneme se těch
lidí. Ty…“ píchl Charryho prstem do prsou. „…nám ukážeš,
koho obětovat!“

Charry zíral dost nejistě, nevěděl. Ale Diana navrhla:

„Vyčkáme! Třeba zase někdo zaútočí!“

„No, to je možné! Eýnarre, buď mým hostem! Večer
promluvím s bratrem Janem Dunbarem, který je komthurem
v Německu. Možná nám poví, kdo by měl být obětován
Odinovi…“

„Ano, budu tvým hostem; a ty mým, dostaneš-li se někdy
na Vlčí hrad! Iware, oznam to jezdcům!“

Rudý Iwar se rozběhl ven a oznámil, že zůstanou u nás;
všichni Vikingové vjeli dovnitř, rozbalili sedlové brašny
a počali si na dvoře stavět stany.



„Jsi velice chytrý, jarle Charry,“ šklebil se Eýnarr. „Máš
pravdu: ať si Odin sám určí oběť. Není dobře svévolně rušit
vyšší vůli… moje vnučka Freya tě správně pochválila…“

„Skutečně? Kde je teď?“

Eýnarr rozhodil rukama. „Co já vím? Hledá hrad Ősgard
a havrani ji vedou. Však se ukáže, až přijde čas…“

Byl tu taky Theobarr a radostně se s námi vítal; vyprávěl
o nás zřejmě ostatním, protože všichni věděli o dřívějších
našich dobrodružstvích. Charry se zmínil, jak stavěli saunu
a hned jim nabídl, aby ji použili, což učinili rádi a s ochotou.

Rudý Iwar, Kalle, Denis a René vytvořili smečku; ostatně
Kalle už dřív držel s druhými dvěma rváči, vozil je na svém
psím spřežení a učil Denise lyžovat líp, než doposud uměl.
René neuměl jezdit na lyžích, dokonce je ani neviděl, což bylo
pochopitelné. Kalle to pochopit nedokázal; on jezdil na
prkýnkách ještě dřív, než se naučil pořádně chodit. Iwar byl
veselý a vtipný, neustále se o všechno zajímal a kouzelně
lámal němčinu, což bavilo zejména Denise. Kalle mu
vyprávěl, jak Denis zabil zločince, kteří chtěli zabít Evu; Iwar
se tomu ze srdce smál, ačkoliv Denis soudil, že to není nic
k smíchu. Taky Reného boji se chechtal z plna hrdla; a nejvíc
se řehtal, když se v sauně navzájem mlátili březovými
větvemi. Eýnarra jejich štěbetání a smích rozčílil, vrhl se na ně
a vyházel všechny čtyři kluky ven do sněhu, vztekle jim
nadávaje; Iwar se válel nahým tělem v hlubokém sněhu
a chechtal se tomu jako blázen.

Olgierd se o Vikingy moc nezajímal, šel si odpočinout;
zato nový pomocník Karl jim byl k ruce a prakticky poznával,
co znamená být otrokem u barbarů. Jarl Eýnarr ho považoval
za předmět stejně účelový jako lavice či džber na polévání,
vydával příkazy a očekával, že budou okamžitě a bez odmluvy
splněny. Karl musel všechny obsluhovat; ale stíhal při tom
sledovat Denisovu partu, protože postřehl, že od nich se něco
dozví. Kluci zalezli do odpočívárny a tam prohlíželi Iwarovy
zbraně.

Bylo na co se dívat, především meč byl nádherný. Iwar jim
ho dokonce půjčil do ruky, což bylo s podivem vzhledem



k okolnostem; Denis vyrozuměl, že stačí dotknout se zbraně
a stává se dle jejich zvyklostí Iwarovým bratrem. Iwar
vykládal, že meč je velmi starý, vyrobený dávnověkými
kováři, kteří se svému umění naučili od Lesních elfů; na čepeli
byl nápis runovým písmem a na jílci znak kříže se
zalomenými rohy, kterému se říká svastika.

„Jak se sem tohle dostalo?“ divil se.

„To starý znak pro štěstí,“ šklebil se Iwar. „Proč?“

„Ve staré Indii to byl znak Súrji, boha Slunce. Ještě dneska
patří k nejposvátnějším znakům.“

„To v pořádku. Potřebuju štěstí. Hodně bojuju…“ Iwar
ukázal na svém těle pěknou řádku jizev z předešlých střetnutí,
ale díky Bohu žádnou vážnou. „Já zasvěcen Thorovi; on Bůh
války.“

„Co znamená ten nápis?“ ptal se René.

„Nevím. To elfí runy; neumím číst.“

„Myslel jsem, že Vikingové runové písmo ovládají…“

„Myslíš já blbec? Tak říkej, no: já blbec, já neumím řeč
elfů! Taky neumím řeč trollů a taky neumím řeč trpaslíků;
dokonce ani řeč květin a zvířat na zemi a velryb v moři! Já
neumím nic, tak já blbej, co? Ty umíš víc? Pochlub se!“

René poplašeně zmlkl; s Iwarem nebylo radno se hádat.
Denis se pokusil je smířit a začal vysvětlovat, že se
s představou o řeči elfů a trpaslíků setkávají poprvé. Iwar krčil
rameny.

„Ty znáš hodně. Pojď se mnou na Wulffssborg a vyprávěj!
Já tě zas naučím, jak žít na severu!“

„Nemůžu; teď mám spoustu práce tady…“

„Pomůžu s prací tady; ale ty přijdeš! Všichni přijeďte,
budete moji hosté! Ukážu vám, jaký je pohostinství Vikingů!“

Denis to nepovažoval za vyloučené, zato René se trochu
obával; Wulffssonnové byli mohutní, vlasatí, vousatí a zrzaví,
strach z nich šel na první pohled. Když se v sauně svlékli, byly
na jejich hranatých tělech vidět všechny jizvy a šrámy, co



utržili za celý svůj život; jenže taky pivní břicha, jak
poznamenal se smíchem Denis.

Kluci se bavili především s Iwarem a Kallem, který se
rychle učil jejich řeči. Iwar vyprávěl, jak v létě plachtil po
moři; měl s sebou dokonce nějaké děvče, ale nebyl ochoten
vysvětlit, jakým způsobem se s ní pak rozešel. Zato se
pochlubil, že podle příkazu starého Eýnarra má právo si
v podřízených vesnicích vybrat dívku, která se mu zalíbí,
užívat si s ní a pak ji případně nechat, když chce. Denisovi to
nepřipadalo věrohodné.

„Co myslíš tím podřízené vesnice? Nechceš přece tvrdit,
že ve vašem kraji platí systém feudálního léna jako ve
středověku?“

„Už ne,“ potřásal hřívou Iwar. „Ale všechna půda
Wulffssonnů a všechny lesy Wulffssonnů a statky taky
Wulffssonnů. Když lidi potřebujou něco, tak přijdou
a Wulffssonnové dají. Když Wulffssonnové řeknou o něco, tak
dostanou. Nejde jinak.“

„Ale nevěřím, že se to týká taky žen!“

Iwar vycenil zuby. „Když některej tatík nechce, tak Iwar
takhle usměje - a panenka sama uteče. Holky samy chtějí; tak
proč ne?“

Denis odhadoval, zda by bylo moudré říct mu, že je
vejtaha a zkusit se s ním servat; asi ne. Kromě toho docela
věřil, že se Iwar může děvčatům líbit; a že ho starý Eýnarr
všemožně preferuje a podporuje jeho spády, bylo evidentní;
sám měl podobná práva.

Iwar se rozhodně netajil se svými sexuálními spády; Denis
při tom roztržitě uvažoval, zda i on se bude mít stejně, až mu
to věk dovolí. Ani René se neodvážil pochybovat, ale Iwar
vysvětlil sám:

„Iwar zasvěcený Thorovi; bude mnoho bojovat. Thor
mávne kladivem - a není žádný Iwar. Proto když vyrostl
a Eýnarr obětoval Iwara, řekl: »Starej se, ať máš hodně synů!
Když budeš mít hodně synů a dcer, přežije tvůj rod!« Tak
povídal starý Eýnarr; a Iwar je poslušný syn!“



„Nepochybuju,“ usmál se Denis. „Ale zajímalo by mě, jak
se dělá takový obětování. Už jsem se naučil obětovat jídlo
a všelijaký jiný věci - ale člověka?“

„Já zas nevím, jak obětuje jídlo! Takhle: když Iwar vrátil
ze školy na Lago di Como, řekl Eýnarr: už dost starý a roste
jako dříví v lese; už nejde dál. Učil bojovat, žít v divočině…
řekl: Iwar poslední syn. Možná jsou ještě další děti, ale už
nestíhá vychovat. Nejmladší syn vždycky nejlepší. Tak
povídal.“

Denis pokrčil rameny, ale Iwar pokračoval:

„U nás na severu chrám Thora; veliké balvany, co přinesl
led, když odcházel. Za dávných časů tam podřezávali zajatce;
kameny si zvykly pít krev. Thor přichází za bouře, když hodně
blesků. Jezdí na voze, který tahají kozli; a blesky všude před
ním i za ním.“

Denis přimhouřil oči a představoval si to; René se začínal
třást jako v horečce. Iwarovo vyprávění bylo velmi sugestivní.

„Eýnarr vyčkal, až přijde bouře; obzor černý a fialový,
blesky v dálce; Thor přicházel! Iwar svlékl a ulehl na obětní
kámen; Eýnarr mu položil tady, na prsa meč. Tenhle meč, ze
starých časů, když ještě elfové přicházeli k lidem. Řekl: »Jestli
Thor chce Iwara, ať vezme a odnese s sebou. Když ale chce
nechat Iwara žít, ať chrání a pomáhá v boji!« Thor slíbil;
poslal bouři, jaká nikdy nebyla. Stromy kácel vítr, blesky
lítaly, déšť padal. Iwar ležel tu celou dobu a díval nahoru;
blesky všude kolem, a žádný nezabil Iwara. Tak Eýnarr
poznal, že se dobře stalo.“

Denis chápavě kýval hlavou; pak ho něco zarazilo: „Ty
říkáš, že jsi byl v řádové škole na Como?“

„Jo. Já se učil; jarl musí umět všechno. Všichni
Wulffssonnové musejí učit ve škole na Como.“

„Potom musíš nějak patřit do řádu! Ale nepůsobíš zrovna
dojmem, že bys byl vzornej křesťan!“

Iwar chytrácky zamrkal očima: „Já vzornej křesťan! Když
farář slouží mši u nás v kostelíku, Iwar v první řadě a krásně
zpívá; taky chodí ke zpovědi a všechno řekne, co vyváděl!“



„O tom teda nepochybuju!“ vyprskl Denis.

„Náš farář rozumnej; on ví, jakou sílu má Odin a Thor
a Freya. On taky ví, když Loki pošťouchne, nic nedaří
a všechno špatný; tak dává pro jistotu pozor. On taky
Wulffssonn.“

Bylo nutno počkat, až se Denis dostatečně vychechtá.
Potom si vzpomněl: „Ve Španělsku jsme se potkali s Freyou;
je tvá sestra nebo sestřenice nebo tak něco. Co podnikala dál?“

„Freya moc chytrá. Když vrátila, Eýnarr zlobil, že nemá
vlasy jak má mít. Ale ona řekla: hledá Ősgard. Až najde,
vstoupí do ohně a stejně nebudou žádný vlasy. Tak Eýnarr
uklidnil.“

„Co ty víš o Ősgardu?“

„Hrad daleko na severu. Ne na severu; dál na východ.
Tam, co žijou divoký národy; jezdí na sobech a pijou krev. Oni
potomci trpaslíků. Tam postavili obři hrad; dřív patřil Labutím
pannám. Teď Panny Ohně. Zaklínají oheň a hrají si s ním.
Eýnarr řekl: když Iwar potká Oheň, může v něm vykoupat.
Oheň vezme Iwarovi vlasy, ale nevadí. Nikdo jiný nesmí; Iwar
by ho musel zabít.“

„Vidím, že to znáš…“

„Vlasy dávají bojovníkovi sílu. Když Iwar miluje s dívkou,
ona může česat; taky může zastřihnout konce, ale musí spálit.
Iwar patří Thorovi; nic z něho nesmí patřit žádnému člověku.“

„A co kdyby Thor poručil, abys vykonal něco
nebezpečného? Třeba šel zabít draka nebo tak něco?“

Iwar zařval jako zvíře, objal Denise a přitiskl k sobě, až se
Denis zalekl, že Thor právě poručil ho znásilnit či zardousit.

„Ty chytrej; ty jako já! Já moc těším, kdyby přilítl velikej
drak! Já bych zabil a vykoupal v jeho krvi; potom žádnej meč
neporaní! Pojď taky, já nechám vykoupat i tebe!“

„To seš hodnej; tak až půjdeš na draka, dej mi vědět.“

Iwar začal rozvíjet nějakou fantastickou teorii o příšerách,
které žijí v moři; slyšel to od nějakého příbuzného, který plul
po mořích jako lodní kapitán. Bohužel mu přestávalo být



rozumět; nejdřív přestal chápat René, pak i Denis. Kalle
samozřejmě věděl, o čem je řeč, ale ten to zas nedokázal
přeložit.

Potom přišel Gerd a upozornil je, že se podává oběd;
rozběhli se tedy do jídelny. René navrhoval se obléknout, ale
Iwar se mu vysmíval a tvrdil, že doma chodí nahý i v zimě,
aby se otužoval; a že po obědě se půjdou ještě jednou vypařit
v sauně, nemá smysl se zbytečně strojit. Uznali to, ale
k Denisově lítosti si toho nikdo nevšiml, natož aby jim
vynadal; zvyklosti Vikingů byly roztodivné a zaměstnávaly
pozornost všech přítomných.

Eýnarr se v lázni vypařil, jak náleželo; mrtvolný puch,
který z něj vanul, se tím sice zmírnil, ale byl stále patrný.
Charry mu naléval kořalky, kolik chtěl, jakož i všem ostatním;
lili to do sebe jako vodu. Iwarovi taky nedělalo potíže něco
vypít, ačkoliv Denis pohoršeně krčil nos; trochu mu svítily oči,
ale na starých nebylo znát žádné stopy třeba jen lehké
podnapilosti.

Po obědě vzal Charry Eýnarra a jeho štáb podívat se, jak
pracují zajatci; dokonce k nim pronesl mravoučnou přednášku,
že pokud někdo nebude řádně pracovat, dá ho k potrestání
těmto divokým Vikingům. Wulffssonnové naháněli zajatcům
takový strach, že se bez odmlouvání vrhali na kámen a štípali
ho dláty bez ohledu na mrznoucí ruce a těžkou dřinu.
Maurhafen klesl Charrymu pod koně a žebronil, ať ho zabijí,
ale nenutí dál pracovat; v životě nedržel v ruce žádný nástroj,
teď měl prsty zkrvavené od kladiva a brečel jako děcko.
Eýnarr se sice smál, ale Charry se slitoval a poslal ho pomáhat
do nemocnice.

Vikingové neviděli nic nepatřičného na tom, aby otroci
dřeli, dokud nepadnou; Charry by je byl nehonil, ale bál se, že
přijde další útok a chtěl být připraven za pevnými, dokonale
zajištěnými zdmi. Jakmile bude statek v pořádku, hodlal
zvláště mladé chlapce propustit „na podmínku“ zpátky do
Německa, aby je nemusel živit a hlavně aby tam šířili paniku,
jak hrozný je život v zajetí arminského císaře. Byl si vědom,
že ve zdejším státě nemůže o své vůli nikoho odsoudit
k nuceným pracím ani k smrti, že je bude muset vydat



orgánům, které je zřejmě propustí. Ale než se tak stane, chtěl,
aby si svoje viny odpracovali.

Za soumraku hodlali Vikingové uspořádat pohřeb Björna.
Všichni jsme nasedli na koně a vydali se k moři. Tvrdili, že
sem dorazili na drakarech, což se nám jevilo jako nesmysl,
neboť moře zamrzlo hned po návratu Griissirna a plout se po
něm nedalo. Když jsme dojeli k pobřeží, poznali jsme, co měli
na mysli: tábořili v pusté zátoce, skalnaté a nevlídné, která jim
připomínala fjord; na ledu leželo asi padesát dlouhých saní
s vysokými stěžni, na které se vytahovaly plachty; vítr potom
hnal saně po ledu jako lodě po moři.

Ty saně ale byly drakary se vším všudy; dokonce i dračí
hlavy měly vyřezávané na přídi. U lodí tábořili muži, ženy
i větší děti - dívky byly oblečené jako kluci, většina žen měla
zbraně. Znali jsme Freyu a tušili, že budou vypadat dravě
a nebezpečně; byla to pravda, na ženách bylo vidět, že jsou
z vlčího rodu. Iwar svolal dospívající kluky i děvčata,
představil jim Denise i Reného a taky nás; děti nás tahaly za
kožešiny a moc jsme se jim líbili, takže dělaly pořádný rámus.

Eýnarr rozhodl, že Björn bude pohřben právě teď a právě
tady. Jeho lidé přivlekli odněkud lehký člun a ozdobili
hlavičkou draka; do člunu naložili suchou slámu, polili
hořlavinou a na ni uložili mrtvého Björna v koženém oděvu,
ale beze zbraní; ty si ponechal jeho otec, také jménem Björn.
Ten také řídil spolu se starým Eýnarrem pohřeb. Ze spřežení
psů, kteří se dali do boje pod vedením Hexy a Rexe, tři
zahynuli. Eýnarr nařídil přidat je do saní mrtvému chlapci, aby
jej hlídali.

Člun odvlekli na širé moře a tam nechali ležet na ledě; my
jsme se zastavili o kus dál, ke člunu šli pouze Björn a Eýnarr.
Björn držel v ruce pochodeň; oba poklekli na led, zvrátili
hlavy dozadu a křičeli jeden přes druhého divokou modlitbu.
I ostatní Vikingové padli na kolena a řvali jako pominutí
k obloze; naši muži pro jistotu poklekli také a tiše se modlili,
sice ke křesťanskému Bohu, nicméně vroucně a s láskou. Poté
hodil Björn zapálenou pochodeň do člunu; ten v okamžení
vzplanul a hořel pak jako pochodeň uprostřed ledu, dokud se



nepropálil ledovým krunýřem a neponořil do moře i se zbytky
nešťastného chlapce.

„Tak pohřbívá můj národ hrdiny, padlé v dobách mrazu
a ledu.“ řekl Theobarr. „V letních měsících bývá moře volné,
tak mrtvého naložíme na drakar, který jeho otec, bratr nebo
syn odvezou na moře; tam jej zapálí a doplavou zpátky na
břeh…“

„Slýchal jsem, že Vikingové jsou pohřbíváni v hořících
lodích,“ řekl Charry. „Slýchal jsem dokonce, že kdysi dávno,
když někdo z hrdinů umíral, odplul v lodi na moře a sám ji
zapálil!“

„Eýnarrův otec tak zemřel. Když byl zraněn a věděl, že už
nebude žít, učinil to. Až přijde Eýnarrův čas, také tak
zemře…“

Charry hleděl na zbytky loďky, potápějící se pod led a cítil
neurčitý dojem, jako by se sešel s něčím dávno zapomenutým;
jako by na něj padl stín minulosti. Otřásl se a zahnal ty
myšlenky co nejdál od sebe. 

Eýnarr přistoupil k němu. „Odevzdali jsme mrtvého
věčnosti. Teď je na čase vykonat oběť. Vrazi musí dostat
zasloužený trest!“

Vrátili jsme se zpátky na Hůrku; tentokrát s námi jela
většina žen a dětí, střežení lodí převzali muži. Všichni se šli
postupně vykoupat do sauny, aby se ohřáli; dostali i najíst,
ačkoliv si nejsem jist, jak se jim vegetariánská strava
zamlouvala. Také se konala pobožnost, něco jako zádušní mše
za Björna. Eýnarr to sice moc nechápal, ale neprotestoval.
Iwarovi se panychida líbila, ale tomu se líbí všechno.

Pozdě v noci jsme se spojili s Janem Dunbarem.

„Je u mne Eýnarr Wulffssonn,“ oznámil Charry po výměně
pozdravů. „Má s sebou asi tři sta mužů a přes stovku žen
a dětí; všichni mají zrzavé vlasy všech možných odstínů
a vypadají bojovně.“

„Čtyři sta bojovníků? To nic není, dokáže jich postavit
i dva tisíce. Nejméně polovina jsou jeho děti nebo děti
předchozích generací jeho rodu. Zuří moc?“



„Ani ne. Žádá však oběť pro Odina.“

„To chce tvoje zajatce - nebo koho?“

„Chtěl, ale ty jsem mu nedal; potřebuju je k práci. Nevím,
co mu na to mám říct; nemáš třeba nějakou radu?“

Dunbar na chvíli zmlkl, jen vzrušeně dýchal. „Obávám že,
že Bůh rozhodl… aniž bych chtěl. Dneska jsem se dozvěděl
informaci, že na vyřešení tvých záležitostí se přihlásil
plukovník Max Stein. Víš, o co se jedná?“

„Nevím nic…“

„Náš generální štáb už víc než rok shromažďuje všelijaké
lotry; třeba vojáky, co se s někým servali o holku a v té rvačce
ho zabili. Plukovník Max Stein je cvičí na elitní zabijáky.
Říkají tomu Útvar zvláštního nasazení. Nebo taky Komando
Smrtihlav.“

„Poznamenal jsem si to. Co dál?“

„Steina pozvali na generální štáb a dali mu instrukce.
Včera přemístil dva a půl tisíce svých mužů do výcvikového
tábora 43.; je u moře blízko vesnice, která se jmenuje
Wildbach. Mají tam projít speciálním výcvikem, potom se
dostat k tobě a zlikvidovat tvoji farmu. Stein se zapřisáhl, že
jsou lepší než Templáři; jestli se mu to podaří, dostane
generálské epolety…“

„Obávám se, že nedostane. Theobarr stojí vedle mne a taky
si píše ty souřadnice… Ale dva a půl tisíce, není to na ně
moc?“

„Nevíš ještě, co jsou Eýnarrovi berserkrové. Stačili by i na
pět tisíc, kdyby bylo potřeba; Bůh buď milostiv duším těch
mužů…“

„Stejně mi to připadá trochu kruté…“

„Když je Eýnarr nezničí, přijdou si za pár dní pro tebe. Co
se ti zdá krutější, pobít je nebo se dát zabít sám? Nelíbí se mi
to; ale svět si oddechne, když nebudou oni ani jejich generál.“

„Dobrá; vyřídím to Eýnarrovi. Dej mi souřadnice…“



Dunbar vysvětlil Charrymu přesnou polohu tábora č. 43.;
Charry si to kreslil do mapy. Kalle doběhl pro Eýnarra a ten
zvědavě nakukoval Charrymu přes rameno; když se dozvěděl,
oč se jedná, přivřel svoje zlé oči a pronesl:

„Ty muže obětuji Odinovi za smrt svého vnuka!“

„Chceš nějakou pomoc?“ zajímal se Charry.

„Stačíme na ně sami; ale ty si pamatuj: budeš-li někdy
ještě potřebovat pomoc, zavolej a já přijdu - jako teď!“

Někteří se vydali zpět ke drakarům upozornit ostatní, že
brzy ráno hodlají vyrazit; jiní přespali u nás, především Iwar;
uložili se s Kallem, Denisem, Reném a Dévi do jednoho
klubka, což jim zřejmě vyhovovalo nejvíc. I já měl pocit, že
Iwar je přes všechny své bojové zásluhy ještě velké dítě.

Ráno se rozloučili a opustili Hůrku; mávali jsme za nimi
a doufali, že se ještě jistě sejdeme…

Výcvikový tábor č.43. byl tichý a klidný, když se k němu
z lesa jako temné stíny přikradli ozbrojení muži. Vojáci si
dopřávali zaslouženého odpočinku po těžkém výcviku a jejich
důstojníci snili o chvíli, kdy se připlíží ke vzpurnému statku
nezkrotného hraběte Guyrlayowa, přelétnou v jediném
prudkém útoku chatrné zdi a budou vraždit, loupit a pálit…
Především Max Stein měl nádherné sny - nechal si šít novou
uniformu a jeho podřízení, když mu chtěli zalichotit, ho už
oslovovali generále.

Noc byla tmavá a chránila útočníky; Iwar a pár dalších se
připlížilo k ostnatým drátům, chránícím tábor, přestříhali dráty
kleštěmi, dostali se k dřevěným věžím, na nichž klímaly
hlídky a podřezali nešťastníkům krky dřív, než se vůbec stačili
probrat. Potom dal Iwar znamení a celý houf jarla Eýnarra se
tiše a skrytě vrhl na spící tábor.

Když se Stein probudil, byl kolem soudný den: dřevěné
baráky tábora hořely, zapáleny ručními granáty. Muži, kteří ty
výbuchy přežili, vybíhali ven rovnou před hlavně ručnic a kdo
ušel kulce, toho podřízl ostře broušený meč. Generál chvíli
myslel, že se mu to zdá; vyběhl v noční košili ze svého pokoje
a křičel nějaké rozkazy, ale nikdo ho neposlouchal. Kolem



něho se bránilo pár vojáků a důstojníků revolvery proti divoce
řvoucím lidem neurčitého vzhledu; Stein se chtěl vrátit pro
nějakou zbraň, ale vtom skočil mezi jeho důstojníky mladík
v koženém obleku s vlasy až po pás, celý rudý od krve i od
odlesku ohně. Dvakrát vystřelil z revolveru a zabil tak dva
muže; generálova zástupce ťal širokým mečem, který držel
v pravici, přímo do vazu. Stein viděl jeho vyceněné zuby
a pěnu u úst, řvoucích divoký pokřik; uskočil a ten mladík se
po něm rozmáchl svým mečem.

Stein zařval: „Nech mě! Neopovažuj se! Jsem generál
Stein!“

Chlapec se zarazil, zabodl meč do jednoho vojáka, chytil
generála za límec noční košile a srazil na kolena. Něco řval,
čemu Stein nerozuměl. Vzápětí se objevil stařec s holou
hlavou, celý od krve, se zlostně planoucíma zelenýma očima
pod hustým obočím. Přiskočil ke generálovi a pozvedl ho
svalnatou rukou pod krkem, div že ho neuškrtil.

Steinovi muži byli pobiti až na jednoho poručíka; ten si
všiml, co se děje, vpadl mezi vojáky a křičel: „Vzdejte se!
Generál je zajat! Přestaňte bojovat!“

Zbylí vojáci odhodili zbraně a zvedli ruce. Mladík
s dlouhými vlasy si vrazil dva prsty do úst a zahvízdal; jeho
druhové rovněž přestali bojovat a stáli okolo se zbraněmi
v rukou.

„Co… co to má znamenat?“ rozkřikl se generál Stein. „Jak
se opovažujete… takhle v noci… bez výstrahy?“

„Tvoji lidé přepadli v noci bez výstrahy statek jarla Charry
Guyrlayowa,“ pronesl vážně stařec podivnou němčinou, které
Stein rozuměl jen s obtížemi. „Zabili mého vnuka Björna…“

„Kdo… kdo jste?“

„Eýnarr Jarl Wulffssonn z Vlčího hradu.“

„Nikdy jsem neslyšel takové jméno! Co je vám do toho?“

„Zabili syna mého syna. Urazili krev Wulffssonnů.
Dopustili se tak ohavné vraždy, že to popudilo věčné bohy
Vikingů!“



„To je mi velmi líto, ale nedává vám to právo přepadat nás
ani vraždit naše lidi! To byla válečná operace; ve válce se
stávají přehmaty. Váš vnuk neměl co dělat mezi lidmi toho
Guyrlayowa!“

„Není mi nic po tom, co máte s Guyrlayowem. Jen říkám,
že jste zabili mého vnuka; to jste neměli. Můj vnuk Björn byl
zaslíben Odinovi. Bůh Odin žádá oběť k usmíření svého
hněvu…“

„Vy jste blázen, člověče!“ rozčílil se generál. „Co je nám
po Odinovi a vašem vnukovi? Povídám, to byla vojenská
operace, to byl omyl! Račte si stěžovat na našem velitelství
v Berlíně, jistě vám poskytnou oficiální omluvu! Nemáte ale
žádné právo brát do ruky zbraně a mstít se nám…“

Eýnarr Wulffssonn na něj chvíli hleděl zlýma očima. „Jsi
pyšný, Maxi Steine, a nechápeš, co ti říkám. Nemstím se; můj
vnuk byl Viking, pán meče - zabíjel a byl zabit. Jeho smrt jsem
oplakal a vím, že se nyní nachází v blažených posvátných
hájích Walhally, kam odcházejí bojovníci, kteří zemřou v boji.
Jen nabízím oběť bohům, aby vlídně přijali mého vnuka. Proto
všichni zemřete…“

„Proboha! Ty chceš dát zabít dva a půl tisíce lidí? Za
jednoho poblázněného kluka, jako je tenhle?“ ukázal Stein
rukou.

„Ano.“ Eýnarr ukázal dlaní, Iwar hvízdl a hnal se na
nejbližší vojáky s mečem v ruce. I ostatní Vikingové se vrhli
na bezbranné zajatce; Stein nevydržel ten pohled, zakryl si oči
a padl na zem. Přesto slyšel úděsný křik vražděných mužů
a zuřivý řev katů. Klečel tak a prosil:

„Milost, milost! Jarle Eýnarre, slituj se… slituj!“

Eýnarr stál mlčky a nehybně, dokud vše neztichlo. Generál
otevřel oči; kráčel k nim Iwar, rudý krví. Přistoupil k otci
a řekl: „Oběť je vykonána. Zbývá jen tenhle…“

„Ten ne! Řekne svým bratřím, co čeká toho, kdo se postaví
proti klanu Wulffssonnů. Generále Steine, poslyš: prosil jsi -
a já ti daruji život.“ Eýnarr ukázal dvěma prsty; Iwar vytáhl od
pasu dýku a přikročil ke generálovi.



„Ne!“ zařval Stein jako zvíře; ale Iwar jej srazil k zemi.

„Na celý život si pamatuj, cos viděl!“ hovořil chladným,
cizím přízvukem Eýnarr. „Je to poslední věc, kterou vidíš; teď
už neuvidíš nic. Nikdy už nepůjdeš vraždit uprostřed noci.
Pamatuj si: jarl Charry zničil tvoje vojáky; zničí každého, kdo
vstoupí na jeho posvátnou půdu. Pověz jim to!“

Generál se plazil po zemi a skučel; tápal okolo sebe,
nahmatal Eynarrovy nohy, objal je a škemral: „Radši mě zabij!
Zabij mě, když už jsi mě oslepil! Pro Boží smilování, zabijte
mě! Prosím tě, zabij mě…“

Eýnarr jej odkopl jako kus hadru; přešel přes nádvoří
kasáren, pokryté mrtvolami a řekl: „Vemte, co se nám hodí;
ostatní spalte! Pak se vraťte na drakary a odrazte od břehu.
Toho muže hlídejte; nesmí zemřít, dokud jim nepoví, co
viděl!“

Spolu s Iwarem vrazil do generálovy kanceláře; zatímco se
Theobarr probíral v papírech, které tam byly, Iwar nalezl
generálovu šavli a se smíchem ji zkoušel; ale nechal si ji,
stejně jako pistoli. Potom přistoupil k mapě na zdi, na které
bylo připíchnuto několik barevných pohlednic; zarazil se
a řekl: „E-hé, taťko! Paní Diana sbírá tohleto - ukazovala mi
to! Mám jí je odnést… jako dar?“

„Ale jo,“ zabručel starý. „Ale umyj si aspoň ruce od krve,
když šaháš na takovou věc… prase!“

Iwar si se smíchem opláchl ruce v umyvadle a otřel je do
slavnostní generálské uniformy, kterou si Stein nechal už
předem ušít; už si jí asi moc neužije. Theobarr vybral několik
složek taktických plánů, které mohly zajímat Charryho
a Tomáše, složil do kožené aktovky, kterou našel, Iwar přidal
pohlednice a taky tu mapu (byly na ní zakresleny všechny
vojenské posádky v Severním Německu a to se mu moc líbilo.
Charrymu taky.) Eýnarr zavolal jednoho ze svých lidí:

„Vezmeš si spřežení a odneseš tohle jarlu Charrymu!“

Plukovní pokladnu si ovšem ponechal sám; jeho muži
sbírali všechny zbraně, výbušniny a munici. Ve vylupování
dobytých objektů těžko našli konkurenci. Jarl Eýnarr se mohl



spolehnout, že po jejich odchodu tu nezůstane nic, co by
mohlo komukoliv být k sebemenšímu užitku. Pak polévali vše
hořlavinami a zapalovali; dělali si legraci jeden z druhého,
když třeba zapálili něco ještě v době, kdy tam byl; ale všem se
podařilo včas utéci.

Eýnarr vyšel ven z kasáren; do cesty mu vstoupil Björn,
zachmuřený a zakrvácený. „Otče, Odin je usmířen; ale v mém
domě zůstalo prázdné místo! Nemám syna!“

„To je pravda,“ uznal Eýnarr. „Přeješ si jiného?“

Björn kývl hlavou.

„Iware, kde je tady nejbližší sirotčinec?“

„Dvanáct mil na jih, u města Werge… Werde…“

„To je jedno. Vem šestery saně…“

Eýnarr, Iwar, Björn, Brätt a několik dalších nasedlo do
saní, tažených chlupatými psy se šikmýma očima; švihli
dlouhými biči a vyrazili zběsilým cvalem směrem, který
udával Iwar.

Sirotčinec, o který šlo, bylo ubohé zařízení, jež dávalo
velmi chudobnou obživu asi padesáti chlapcům a dívkám; na
ně tady byli dva zřízenci, čtyři služebné a správce se ženou. Ti
dobří lidé se k smrti vyděsili, když před jejich sirotčincem
zastavilo šest psích spřežení a dovnitř se vhrnuli divoce
vyhlížející muži páchnoucí krví a potem. Zaschlá krev, špína
a zbraně nebyly nejlepším doporučením; ale Iwar vrazil
správci pod nos revolver a ten byl okamžitě nakloněn
poslouchat jejich příkazy.

„Chceme chlapce!“ pronesl Eýnarr drsně. „Nejlíp kolem
deseti let, aby si rychle zvykl. Musí být chytrý, zdravý
a šikovný. Máš takového kluka? Odvezeme si ho s sebou!“

„K čemu ho ale… vlastně chcete, pánové?“ divil se
správce.

„Stane se synem mého syna.“

„Jak račte,“ řekl správce, šilhaje na Iwarův revolver.
„Račte si projít pokoje nebo mám kluky svolat sem, do haly?“



„Ať přijdou. Vyberu si.“

Správce dal rozkazy; Eýnarr se posadil na převrácený koš
na papír a pozorně prohlížel kluky, kteří vstupovali. Byli
různého věku od pěti až do čtrnácti let; a všichni se ulekli,
jakmile spatřili ty muže. Zvláště Iwar v koženém obleku
a s dlouhými rudými vlasy jim naháněl strach. Jeden,
modrooký a blonďatý, se nějak vzpíral rozkazům; dozorce se
tak bál Vikingů, že mu pomohl botou a chlapec upadl přímo
k Iwarovým nohám. Sice se ulekl a přitiskl k zemi, ale když se
k němu Iwar sehnul, ochotně si dal pomoci, aby vstal. Necpal
se však dozadu, zůstal v první řadě a pokukoval udiveně po
drsných válečnících.

„Tenhle,“ ukázal Iwar. „Co je zač?“

„Ten?“ správce pokrčil rameny. „Je to uličník a buřič! To
víte, jeho máma chodila za peníze na Prinz Albrecht Straße
v Berlíně; ani nevěděla, s kým to škvrně má! Kluk je…“

„Žije matka?“

„Těžko; kluk je sám… Toulal se a kradl, tak ho dali sem.
Ale chtěli jsme ho poslat do státní polepšovny, tam by mu…“

Eýnarr povstal a postoupil blíž; na jeho pokyn Iwar vytáhl
kluka z řady a postrčil k hroznému starci. Chlapec se na něj
díval nedůvěřivě, ale nebránil se.

„Chceš odejít se mnou na Sever, kde je led a sníh a kde
vládne ocel mečů a krev rodu Vlčích synů?“ zeptal se ho
Eýnarr.

Kluk se ohlédl na správce. „Ano, pane! Půjdu kamkoliv…
všude bude líp než tady!“

Eýnarr kývl. Iwar vytrhl dýku a rozřízl chlapcovu noční
košili; kluk ucukl, ale nevykřikl. Eýnarr ohmatával jeho svaly
na rukou i nohou a prohlížel si vyhublé tělíčko; pak ho obrátil
a všiml si jizev po karabáči na zádech, dost čerstvých. Zašilhal
po správci, ale neřekl nic.

„Půjdeš s námi. Björne, to je tvůj nový syn. Jak se
jmenuješ?“

„Georg. Máma se jmenovala…“



„Jörgen. Od této chvíle jsi Jörgen. Björne, dej mu slušné
šaty a ulož ho do saní. Brätte, zaplať za kluka!“

Brätt měl kapsu nacpanou bankovkami, ukradenými
v táboře; sáhl do ní a bez počítání hodil správci hrst
zmačkaných zakrvácených bankovek. Potom bez pozdravu
a rozloučení odešli ze sirotčince. Jörgen se třásl zimou a Björn
ho oblékal do kožešinových kalhot a kazajky s kapucí. Pak ho
uložil do saní, naskočil s jedním pacholkem dozadu a hvízdl
na psy. Sanice zahvízdaly, jak se zařízly do sněhu.

Jörgen ujížděl do nejisté budoucnosti, ale neměl ani moc
strachu. „Jsou to lidé jako ostatní,“ říkal si. „Dobří nebo
špatní, možná obojí. Jsou jako já…“ A pozoroval letící saně…

Nálada ve válečné radě byla kritická; císař Vilém II. byl
tak rozčílen, že dokonce poklepával na stůl svou zmrzačenou
rukou, kterou jindy pečlivě skrýval i před svými generály; ti
byli zdrceni a ohromeni hroznými tragédiemi, které je postihly
za poslední týden. Tentokrát tu byli jen oba princové, vévoda
Albrecht z Württemberku, von Büllow, von Moltke,
Luddendorff, von Kluck, von Falkenheym, von Hindenburg,
von Bethmann-Hollweg, von Heeringen a admirál von Tirpitz.

„Pánové,“ oslovil je Vilém II.. „S nelibostí pozoruji, že
vaše činnost nepřináší takové ovoce, jaké jsme očekávali!
Pokud se pamatuji, přál jsem si, abyste získali toho…
Guyrlayowa pro naše zájmy! Tento příkaz jste pochopitelně
nesplnili; proto jsem nařídil, aby byl zlikvidován. A co jste
udělali vy? Během dvou akcí jste ztratili skoro čtyři tisíce
mužů! A pokud se nemýlí zprávy, které máme, ztráty toho
dobrodruha jsou tak nepatrné, že nestojí ani za řeč! Můžete mi
tato fakta nějak omluvit?“

Pánové svěsili hlavy, neboť to omluvit nedokázali.

Vilém II.: „Moltke, račte se chlubit!“

Moltke: „Vaše Veličenstvo, situace, abych tak řekl, je
vážná! Nejdřív k výcvikovému táboru č. 43: tento tábor je
zničen včetně všech příslušníků. Plukovník Max Stein se
nervově zhroutil, na jeho prohlášení nelze brát zřetel. Stále jen
pláče a stěžuje si na ztrátu zraku…“



Falkenheym: „Zbabělost! Že mu pobili dva a půl tisíce
vojáků, mu zřejmě tolik nevadí! Mnoho německých matek
pláče pro svoje syny; ale plukovník Stein svoji neschopnost
zřejmě nevidí!“

Moltke: „Plukovník Stein už nevidí vůbec nic;
a nepovažuji za důstojné pruského šlechtice jej z něčeho
obviňovat. Stein je hrdina, který byl zraněn bandity!“

Vilém II.: „Co víte o tom ničemovi, který to udělal?“

Moltke: „Pokud lze dát na slova plukovníka Steina,
jmenuje se Eýnarr jarl Wulffssonn, je to velmi starý muž
a hovoří podivným přízvukem a trochu vyšinutě; vzpomínal na
různé germánské bohy a dovolával se jich. Jeho lidé jsou
rudovlasí a stejně šílení jako on, podle toho, co dělají.
V táboře č.43 to vypadá hrozně; všude se válejí mrtvoly. Byli
jsme nuceni obehnat trosky sanitním kordonem a zakázat
přístup každému mimo zvláštních jednotek.“

Büllow: „Hrůza! Zachránil se někdo z nich?“

Moltke: „Kromě plukovníka Steina jen čtyři muži; shodou
okolností ti čtyři opustili po večerce ilegálně tábor a odešli do
blízké vesnice ke svým přítelkyním pochybné pověsti; ti
vojáci také ráno nalezli vypálený tábor, plukovníka
v bezvědomí a oslepeného. Jeden z nich při pomyšlení, co se
mu mohlo stát, dostal rovněž nervový záchvat a musel být
převezen do vojenské nemocnice.“

Bethmann-Hollweg: „Zdá se, že pro ty pány disciplína
neplatí!“

Heeringen: „Teď to nechte, buďte rád, že se zachránili!
Kdo je dle našich záznamů ten Wulffssonn?“

Moltke: „Připadá mi jako šílenec! Podle jeho vlastního
vyjádření se jednalo o odvetu nebo oběť k usmíření bohů kvůli
smrti jednoho člena jejich rodu! Tomu ostatně nasvědčuje, že
v blízkém sirotčinci si vynutil a odvedl malého chlapce,
o němž prohlásil, že nastoupí na místo mrtvého…“

Bethmann-Hollweg: „Pro mě za mě ať si vezme všecky,
třeba celý sirotčinec! Ale co je to za chlapa?“



Büllow: „Nemáme o něm dostatek zpráv; zdá se, že je to
hlava dost rozvětveného rodu, který má velký počet členů,
v Norsku, Švédsku, Finsku, dokonce i Dánsku. Obyčejní
členové rodu jsou venkovští statkáři, rybáři a řemeslníci, ale
dohromady mají dost značný vliv; kromě jiného jim patří
loděnice v Kristiánii, továrna na zpracování ryb v Malmö
a několik bank na různých místech…“

Vilém II.: „Ale podléhají snad jurisdikci nějakého státu,
ne?“

Büllow: „To je problematické, Veličenstvo. Kdybychom
požádali o diplomatický zásah, bylo by nutné uvést, za jakých
okolností ke sporu došlo; považujete to skutečně za vhodné?“

Vilém II.: „Jakým způsobem se do sporu zapletli?“

Büllow: „Zdá se, že zrovna v době útoku byl na Ritherově
statku chlapec z jejich rodu; zúčastnil se bitvy a padl v ní.
Taková věc zřejmě starého Eýnarra rozhněvala…“

Vilém II.: „Tak proč se do toho pletl? Nemohl to vyřešit
lepším způsobem - třeba utéci? Nic mu do toho přece
nebylo…“

Büllow: „To v žádném případě udělat nemohl. Kdyby tak
jednal, dostal by se do podezření, že je zbabělec a starý by mu
v životě neodpustil. Dostat se do konfliktu se starým Eýnarrem
se zřejmě nikdo z celého rodu neodváží…“

Bethmann-Hollweg: „Ani se nedivím! Ten dědek má
zvláštní moc, kterou drží celý rod v područí…“

Vilém II.: „Pánové, od začátku tohoto případu se neustále
střetávám s problémy, které mi připadají nesmyslné!
Středověký řád Templářů, teď dokonce rodové zřízení starých
Vikingů! Jsou ti lidé blázni, že udržují při životě takové
zkameněliny?“

Tirpitz: „Vaše Veličenstvo, slovo jarl znamená mořského
krále. Není vyloučeno, že ten člověk, ať vypadá jak chce
podivně, je skutečně potomkem králů Severu…“

Vilém II.: „Chcete mě přesvědčit, že mám věřit na staré
pohádky? Že skutečně existovali Velcí Králové Severu? Věřit
na Ősgard, Thule a podobné nesmysly? Jsem pán největší říše



Evropy a nebudu vyjednávat s blázny, kteří se považují za
Vikingy!“

Moltke: „Obávám se, Veličenstvo, že se tomu nevyhneme.
Ale ke konfliktu s Wulffssonny došlo skutečně pouhou
náhodou…“

Vilém II.: „Pěkně vám děkuji za takové náhody, Moltke!
Kdyby vaši lidé zabili toho Guyrlayowa a ostatní nechali být,
dokázal bych to považovat za iniciativu! Ale dělat si vlastní
neschopností ještě další nepřátele? Velitel té armády je idiot!“

Moltke: „Prosím Vaše Veličenstvo, aby ctilo osud
plukovníka von Lautnera, který velel expedičnímu sboru.
O jeho osudu není zpráv a obávám se, že je-li živ, jistě by
poslal kurýra…“

Vilém II.: „Hindenburgu, řekněte, co jste zjistil vy!“

Hindenburg: „Náš vyslanec v jejich zemi provedl
soukromé pátrání. Zjistil asi toto: Na naší straně je asi šest set
mrtvých, protože zajatci tvoří kolem pěti set mužů; mnozí jsou
zranění. Zajali pět důstojníků: majora, kapitána, tři poručíky.
Byli odsouzeni stanným soudem toho Guyrlayowa
k doživotním nuceným pracím.“

Všichni pánové vyskakují a vykřikují citoslovce odporu.

Hindenburg: „Ano, pánové, slyšíte dobře! Ten člověk
odsoudil naše důstojníky nejprve k trestu smrti provazem jako
sprosté lupiče; potom jim cestou milosti změnil trest na
doživotní nucené práce. Vojáky odsoudil na deset let; poslal je
do lomu lámat kámen nebo kácet stromy na opravu jeho
poškozeného statku. Podle některých zpráv přinutil k práci
i důstojníky..“

Bethmann-Hollweg: „To je šílenec! Nedivím se, že se
kamarádí s takovým dobytkem, jako jsou ti Vikingové!“

Hindenburg: „Od chvíle útoku odkryl karty; například
mluví o svém statku jako o opevněném klášteře Templářského
řádu, svoje lidi nazývá ozbrojenými mnichy; vyvěsil vlajky,
jeho lidé se označují všelijakými zvláštními hodnostmi…“

Falkenheym: „Má to nějaký smysl?“



Hindenburg: „Působí to zvláštně na lidi zvenku. Vytváří to
dojem, že jsme bezbožní zločinci, kteří zkusili vyloupit klášter
svatých rytířů. Guyrlayowe tomu napomohl tím, že část kořisti
poslal do města a jeho lidé je rozdávají té nejhorší chátře
a spodině! Kožené boty, které nosili naši vojáci, teď
rozšlapávají žebráci, dědkové a báby z městského
chudobince!“

Heeringen: „Sprostá urážka! Za to musí pykat!“

Hindenburg: „A ještě jedna taková zvláštnost. Povídá se,
že tam má šílené doktory, něco podobného, jako je ten
blázen… no, ten Žid Sigismund Freud! Vědátory, kteří dělají
různé pokusy. Ti jsou velice rádi, že získali ty naše nešťastné
chlapce, dělají na nich všelijaké experimenty a zkoušejí jim
vyprat mozek…“

Vilém II.: „Cože? Jak se to dělá?“

Hindenburg: „Jsou mezi nimi hypnotizéři. Uvedou je do
stavu mesmerického spánku a v něm je přesvědčují, že
nesmějí už nikdy bojovat. Když se vojáci proberou, mají tak
silný odpor ke zbraním a svým velitelům, že raději utečou do
ciziny, aby se nemuseli do armády vrátit.“

Tirpitz: „To je ale strašlivé! Cožpak se tomu nedá
zabránit?“

Moltke: „Obávám se, že ne, Vaše Excelence. Jedině
přepadnout ten jeho statek a osvobodit je!“

Falkenheym: „Co se ví o jeho ztrátách?“

Hindenburg: „Podle toho, co se povídá, padlo sotva dvacet
lidí; jeho čeledínové, námořníci a pak Poláci, které u sebe drží
jako vojáky. Ten mladý Wulffssonn, o kterém mluvíte, nejspíš
taky. To se nikde neříká, zřejmě to bylo opravdu jen omylem.
Všichni důležití jsou zdrávi a neutrpěli úhonu.“

Tirpitz: „Jak je to možné? Taktický plán přece byl zaútočit
během noci překvapivým útokem!“

Moltke: „Překvapivý útok se nepovedl. Guyrlayowe byl
předem varován, měl zbraně v pohotovosti a když na něj naši
zaútočili, rozdrtil je střelbou ze samopalů, kulometů
a kanónů!“



Büllow: „To znamená zrada! Věděl předem o útoku!“

Hindenburg: „Podle řečí ho varovaly jeho šelmy, které
vykonávají strážní službu. Ovšem silně pochybuji
o pravdivosti toho tvrzení; nemyslící zvíře nedokáže takové
věci! Naši vojáci musí být mnoho let cvičeni, než se naučí
plnit tak složité rozkazy…“

Vilém II.: „Stejně nechápu, jak se sotva sto lidí dokázalo
ubránit proti jedenácti stům vojáků! Měli na statku ženy a děti,
museli je bránit! Pánové, to je neschopnost!“

Moltke: „Bránili se všichni - i ženy a děti!“

Vilém II.: „Tím hůř! Nedokážete přemoci ani dítě! Styďte
se, pánové! Ten člověk si s námi hraje jako kočka s myší!
Dokonce ví předem, kdy ho napadnete a který pluk; jak
vysvětlíte, že ti Vikingové či co věděli, který pluk na to
cvičíme?“

Moltke: „Vojáci, kterým se podařilo uprchnout, vyprávějí
hrozné věci! Prohlašují, že prý je při útoku napadali sedláci
z vesnice; taky psi a kočky! Jeden kaprál se zmiňuje dokonce
o strašidlech! Bylo to příšerné; lidé z řádu bojují bez
jakýchkoliv obav o svůj život, jsou speciálně cvičení, mají
zvláštní zbraně… mluví se o čarodějnictví!“

Büllow: „Pánové, budeme věřit na babské pověry?“

Moltke: „Nevylučuji, že skutečně mají vědomosti,
o kterých my nemáme tušení! Například ten výcvik zvířat;
stále mi leží v hlavě otázka, zda jsou ta zvířata nějakým
způsobem sama disponovaná, nebo zda je takhle vychovali
oni. Kdybychom to dokázali my…“

Vilém II.: „Znovu vám opakuji, že potřebuji ty Chrámové
rytíře tady, u tohohle stolu! Kdyby vaši lidé dokázali
přesvědčit toho Guyrlayowa, aby přijal službu u nás…“

Moltke: „Člověk, který s ním měl jednat, se ukázal jako
zcela neschopný. Ještě štěstí, že padl v tom boji, jinak bych…“

Bethmann-Hollweg: „Vaši lidé jsou všichni zcela
neschopní, pane! Kdyby byli tak schopní jako nepřátelé…“



Moltke: „Vede mne to k přesvědčení, že se jedná
o úmyslné prozrazení našich záměrů některým příslušníkem
jejich rozvědky! Řád má zřejmě mezi námi špióny!“

Vilém II.: „Prosím o klid, pánové! Templářský řád má víc
komthurů než jenom Guyrlayowa a Baarfelta! Co třeba víte
o jejich struktuře tady v Německu?“

Hindenburg: „Bohužel, jejich totožnost neznáme. Víme
jenom, že Velkoněmeckým komthurem řádu je jakýsi Jan
Dunbar; slouží v naší armádě nebo policii. Samozřejmě po
něm bylo zahájeno pátrání; ale v našich seznamech se
nenachází člověk tohoto jména.“

Vilém II.: „Nepochybuji o tom, že se vám přijde představit
až do vaší kanceláře! Oni mají tajnou službu; proč ji nemáme
také my? Ten člověk má titul Velkoněmeckého komthura; proč
tedy nejedná se mnou jako s císařem Německé říše? Jsou snad
zájmy Německa odlišné od mých osobních? Ujistěte ho,
prosím, že mu na oplátku budu vycházet vstříc ve všech jeho
záměrech…“

Hindenburg: „Udělali bychom to, Veličenstvo. Ale obávám
se, že ti lidé mají nepřátelský postoj vůči státnímu zřízení…“

Vilém II.: „Jsou Němci? Proč jako Němci neslouží
Německu? Zkuste mi to vysvětlit - tak, abych to pochopil!“

Moltke: „Veličenstvo, jsou to fanatici…“

Vilém II.: „To je mi jedno, chápete? Já je potřebuju!“

Hindenburg: „Veličenstvo, uděláme, co bude v našich
silách!“

Vilém II.: „Jakou mají oporu v řádové centrále ve
Španělsku? Jsou odtamtud nějaké zprávy?“

Hindenburg: „Veličenstvo, právě dnes před zahájením
porady mne navštívil jistý Maurice Grévet, policejní úředník
z Paříže. Je specialista na otázky řádu. Sdělil mi velmi závažné
skutečnosti, které jsme nevěděli. Když dovolíte…“

Vilém II.: „No ovšem, mluvte!“

Hindenburg: „Velmistr řádu Diego Mendoza di Castro se
dozvěděl o útoku na Guyrlayowa ještě téhož večera jejich



bezdrátovou telegrafií, kterou se marně snažíme rozluštit.
Velmi se rozhněval a následkem toho dostal srdeční záchvat
a zemřel. Před smrtí jmenoval novým velmistrem Mario di
Carialtiho z Paříže; komthura Španělska Almettu
a Portugalska Barrancha pak pověřil, aby to prosadili;
skutečně to udělali a řád to odsouhlasil.

Mario di Carialti je mladý Ital, absolvent řádových
vysokých škol; šlechtic a snad i voják. Minulého roku v létě
byl jmenován do funkce komthura ve Francii a okamžitě se
tam uvedl ve známost několika překvapivými akcemi, které
způsobily policii Francouzské republiky řadu starostí. Je
chytrý, rozhodný, zřejmě velmi vhodný na svoje místo,
protože ho prosazuje i Barrancho, který měl právo být
velmistrem sám. Řád velmi dobře ví, komu dá důvěru!

V Paříži nastal okamžitě poplach a mnozí vysoce
postavení páni navrhovali přehodnotit vztahy státu
k Carialtimu. Za tím účelem ministr zahraničí pomocí svých
konexí navázal s Carialtim styky a požádal ho, aby podle
možností zrušil nepřátelství mezi řádem a republikou; dokonce
se uvolil vrátit zabavené jmění řádu ve Francii a některé
dokumenty. Mario Carialti přijal a zřejmě mezi ním a Francií
nastal mír. Pan Grévet, který měl ve svém referátu veškeré
akce proti řádu, dostal z nejvyšších míst instrukci, že jsou
v současné době krajně nežádoucí. Z toho důvodu opustil
Francii a přijel posílit řady naší tajné služby.“

Büllow: „Dá se mu věřit?“

Hindenburg: „V případě, že se jedná o řád a Guyrlayowy,
docela určitě. Na tváři má jizvu zdaleka viditelnou; tu mu
udělala něžná hraběnka Diana z Guyrlayowu, když opouštěla
Francii. Grévet ji slepě nenávidí a ostatní s ní!“

Vilém II.: „Co vám ještě prozradil ten Grévet?“

Hindenburg: „Carialti se zřejmě bude cítit vázán odkazem,
který mu vzkázal di Castro: Potrestej Německo krví a ohněm!
Carialti bude chtít vykonat tuto poslední vůli, pánové. Obávám
se, že řád jako celek se postaví proti nám…“

Falkenheym: „Přestože se Mendoza rozešel s Baarfeltem?“



Hindenburg: „Řekl jsem přece, že nedošlo k rozkolu
v řádu, naopak ke zvýšení jeho síly! Baarfelt a Carialti teď
fungují jako kleště k louskání ořechů. A tím ořechem má být
naše vlast!

Poslyšte, co učinil Carialti: jmenoval okamžitě po svém
zvolení čtyři nové komthury, tři Španěly a jednoho Itala;
vesměs lotry na slovo vzaté. Však poslouchejte:

Ascanio Moreno Vasquez, generál, velitel posádky
v Cádizu. Ostře konzervativní, samolibý a hloupý, obdivovatel
slávy Španělska v době Fernanda a Isabelly. Je mu asi
pětasedmdesát, z toho nejméně padesát let leze na nervy všem
lidem okolo sebe. Ovšem je příbuzným vévody z Mediny
a taky ministra války Španělského království; z toho důvodu
volně disponuje všelijakou výzbrojí i vojskem dle svého
uvážení. Řádu není k ničemu, ale může porůznu nakupovat ve
světě zbraně a předisponovat je řádové armádě. Kromě toho
ho vyloženě baví vyhledávat nejlepší vojáky a verbovat mezi
ozbrojence řádu. Další jeho koníček je soudit se a hádat s kde
kým; když může někoho naštvat, je bez sebe radostí. Řád ho
doposud držel na krátké uzdě; vypadá to, že teď ten žlučovitý
dědek z vděčnosti splete intriky proti všem jeho nepřátelům.

Securio Lobo Villablanca, zvaný El Sangre, lodní kapitán
z Barcelony. Lupič a pirát, který zbohatl na černém obchodu
po celém světě, zejména ve Středomoří. Je mladý, spolužák
Carialtiho v řádových školách. Otec Hernando Villablanca
získal přezdívku El Lobo, Vlk. Mladý ji používá už
i v dopisech. Kdo to neví, tak El Sangre znamená Krvavý -
a ten přídomek se nemýlí.

Felipio Scivarronni, Ital; není o něm známo nic dobrého.
Zdá se, že byl několik let nasazen jako agent v jezuitském řádu
a má na něj dobré konexe. Další spolužák Carialtiho.

Vévoda Miguel d’Escambrray, Bask. Není o něm známo
vůbec nic, jen jeho přátelství s Carialtim. Jeho duchovním
učitelem je jistý hrabě Guy Feroz, o kterém jdou řeči, že je
vtělený ďábel. Taky se říká, že jeho jmenování má dva
důvody, jednak nasměrovat proti nepřátelům řádu, jednak
dostat ho ze hry ve Španělsku; prý bývá nebezpečný



i vlastním. Zřejmě se pokusí vnutit ho Baarfeltovi, takže ho
máme proti sobě.

Dále bylo pasováno šestadvacet nových rytířů. Všichni ti
lidé vděčí za svoje povýšení heslu Potrestej Německo krví
a ohněm! Zdá se, že čekají jen na příležitost; tou by se mohl
stát náš zásah proti Baarfeltovi. V řádu se očekává, že
Guyrlayowe v nejbližší době vyhlásí otevřené verbování
řádového vojska.“

Vilém II.: „Jak si máme představit takové řádové vojsko?“

Hindenburg: „Na Hůrce je přítomno několik jeho
příslušníků. Třeba Japonec Tošio Yamanaki, Polák Henryk
Wagiera, Čech Vítek Jeřábek a podobně. Taky jsou tam lidé
jako Eýnarr Wulffssonn…“

Princ Albrecht: „Kolik takových vlastně mají?“

Hindenburg: „Nemám tušení. Za normálních okolností žijí
doma na svých statcích, ale když je zapotřebí, sbalí svoji čeleď
a podřízené a vytáhnou do boje. Dozvíme se o nich teprve
tehdy, když na nás zaútočí.“

Vilém II.: „Jaká navrhujete opatření?“

Moltke: „Rozdrtit Guyrlayowa dalším útokem, tentokrát za
použití takové síly, na jakou jeho šelmy a zabijáci nestačí!“

Hindenburg: „Považuji to za nesmysl. Guyrlayowe je na
stráži, dobře vyzbrojený, se schopnými důstojníky. Celý kraj
vyzbrojil našimi zbraněmi, které ukořistil. Jakmile překročíme
hranice, bude mu to oznámeno, on se vypraví proti nám
a zahájí s námi válku v lesích. Ti jeho jezdci čekají jen na to;
jsou vycvičení přesně v tomhle způsobu boje. Můžeme se za
nimi honit po jejich kopcích a dolinách, dokud nám nedojdou
potraviny a vojákům nohy neumrznou až u kolen.
Nesouhlasím s útokem a navrhuji zahájit proti němu
diplomatické akce!“

Vilém II.: „Jaké akce máte na mysli?“

Hindenburg: „Navrhuji využít přátel v té zemi. Bude to
sice znamenat prodloužení našich operací, ale vyplatí se to.
Navrhuji, aby byl Guyrlayowe prohlášen národním hrdinou,
přesunut mezi špičky svého státu a tam jím bylo obratně



manipulováno tak dlouho, dokud se dokonale neznemožní
a dokud ho to samotného nezničí. Ten muž je primitiv a jako
každý barbar umí bojovat; ale proti soustředěnému tlaku
politických intrik je bezmocný jako dítě. Když ho jejich vláda
jakožto hrdinu pozvedne do nejvyššího postavení, zatočí se mu
hlava a ani ďábel ho neuchrání před neodvratným pádem!
Potom přijdeme my a rozmáčkneme ho jednou provždy - jako
štěnici!“

Vilém II.: „To se mi docela zamlouvá! Začněte s tím,
pánové!“

Hindenburg: „Jak si přeje Vaše Veličenstvo. Jen prosím
o jistou mírnost a shovívavost, budou-li tam dělat proti nám
demonstrace a různé urážky naší velmoci. Je to v zájmu věci;
čím ostřejší bude jejich křik proti nám, tím hůř dopadne
Guyrlayowe…“

S tímto rozhodnutím se válečná rada rozešla.



Novinář
Život a dílo Arnošta Fouska lze do jeho třiceti let stručně

charakterizovat jako bloumání od ničeho k ničemu. Nevykonal
do doby, kdy se odehrává náš příběh, nic převratného a nejevil
k ničemu takovému nadání ani chuť. Původem byl Čech
odkudsi od Žamberka a vlast opustil ve dvanácti letech
společně s rodiči, kteří pro bídu chtěli emigrovat do Ameriky.
Došli až k moři a usadili se v našem hlavním městě na krátký
čas, protože jejich dcerka, Arnoštova sestřička, onemocněla
a otec jí chtěl zajistit léčení. Jako každý Čech měl otevřenou
hlavu i šikovné ruce, a tak záhy získal dobré postavení, které
mu zajišťovalo slušnou existenci. Když tedy holčička po třech
letech marného léčení zemřela, neopustil už pan Fousek
zaměstnání a zůstal na místě. Syna Arnošta dal do škol, neboť
oba ti dobří lidé si přáli, aby se stal pánem - lhostejno jakým.
Takže mladý Arnošt studoval obchodní akademii, učil se rád
a velice dobře, z čehož mu kynuly slibné vyhlídky. V té době
otec zemřel a matka dřela do úpadu, aby synovi zajistila slušný
život na studiích. Arnošt by byl vystudoval, kdyby se mu do
cesty nepřipletla láska a trvale neznemožnila jeho kariéru.

V obchodní akademii nacházelo se totiž i několik dívek,
snad prvních v zemi, které se pod vlivem emancipačních snah
rozhodly vyučit úřednickému zaměstnání. Jednou z nich byla
jistá Lízinka, dcera majitele textilní továrny, do níž se Arnošt
zamiloval a jeho cit nezůstal neopětován. Až otec Lízinky,
dozvěděv se o touhách své dcery, rázně přetrhl tu idylu,
předvolal si Arnošta a vysvětlil mu slovy nehledanými, že si
svého zetě představuje jinak. Arnošt se bránil a rovněž použil
nehledaných slov; poněvadž nevlastnil textilní továrnu,
bankovní konto, ba ani plnovous a úctyhodné bříško, bylo jeho
chování kvalifikováno jako drzé a byl z akademie s řádnou
ostudou vyloučen.

Někteří lidé, když jsou zklamáni v lásce, se jdou oběsit či
utopit. Arnošt Fousek se stal z nešťastné lásky novinářem. Což
není nic divného, lidé dělají z lásky hloupější věci; už jako
student psal básničky, povídky a všelijaké hlouposti; nyní se



rozhodl se tím živit a nastoupil jako redaktor-elév do listu
Naše pravda, který živořil ve stínu velkých deníků coby plátek
poslední úrovně. Před nástupem Arnošta vlastnil tři redaktory
a šéfredaktora; jeden se však oženil s bohatou vdovou
a převzal po ní obchod zbožím střižním, druhý se utopil v moři
a třetí nemohl vydržet tu nouzi a ze zoufalství se přihlásil na
vojnu. Pan šéfredaktor a Arnošt dřeli bídu nějaký čas společně,
pak se šéf upil k smrti a Arnošt se stal jediným redaktorem
toho ctihodného, ač velmi chudého listu.

List Naše pravda byl totiž vydáván dle chvályhodného
hesla »Lže, jako když tiskne« - a Arnošt tiskl, jako když lže.
Lhát mu nedělalo potíže ani v soukromí, natož pro dobro listu;
vymýšlení nepravdivých zpráv bylo to jediné, co dokázal. Na
stránkách jeho novin se pravidelně zjevovaly mořské
i vzdušné nestvůry, divocí učenci vynalézali tajuplné paprsky
smrti i nezničitelné ničící stroje, hvězdáři objevovali
nebezpečné komety a z cizích hvězd přilétali zelení mužíčci,
kteří hrozili nešťastnému lidstvu zkázou, nepředplatí-li si Naši
pravdu aspoň na čtvrt roku. Ale to vše ještě nebylo dosti: Arne
Fousek obrátil svou fantazii též na pole politické a vychrlil na
dychtivé čtenáře přehršli tajných zpráv z kabinetů vlád všech
možných zemí. Válka čínsko-turecká visela ve vzduchu,
zatímco Itálie uzavřela tajnou smlouvu se Srbskem, že mu
pomůže osvobodit se od musulmanského jha, pokud Číňané
přepadnou na deseti tisících džunkách Bospor a Dardanely
a učiní je splavnými pro lodi všech států. Spojené státy
americké se potom rozhodly (podle Arnošta) vylodit sto tisíc
mužů námořní pěchoty na pobřeží Francie a obsadit tuto
krásnou zemi s jejími vinicemi a plnými sklepy dobrého vína
a koňaku. Arnošt neměl v době sepsání této zprávy co pít, zato
měl chuť a jazyk mu plandal až na vestu, když ty nesmysly
vymýšlel.

Jako by to pořád ještě nebylo dost, rozhodl se vrhnout i na
politiku domácí. Především vysvětlil ve svém listě, že vláda je
vinná všeobecným úpadkem, neboť se o zemi valně nestará
a páni ministři se handrkují mezi sebou o koryta. Dále napadl
ctihodné pány poslance, kteří v parlamentě zbůhdarma utrácejí
čas žvaněním o hloupostech, zatímco si vůbec nevšímají
problémů, kterými trpí pracující lid. Arne si vycucal z prstu, že



jistý poslanec platí na sedm nemanželských dětí, jiný dostává
dividendy z podniků, jimž prozrazuje státní tajemství a tři
další kradou jako straky státní peníze.

V té době si Arnošta Fouska zavolal pan policejní komisař
Blöck a seřval ho jako kluka, vyhrožuje mu zavřením, bude-li
nadále zveřejňovat takové věci. Dále ho poučil, že pan
poslanec A. neplatí na sedm, nýbrž pouze na tři nemanželské
děti; že poslanec B. sice dostává dividendy od nějakých
podniků, ale nebylo mu dosud prokázáno žádné prozrazení
tajemství a dále že není jisté, kteří tři poslanci rozkrádají státní
peníze; všichni ostatní jsou však silně rozlíceni a v jednáních
soukromých i veřejných napadají své ctihodné kolegy, že
kradou všichni a nikoliv pouze tři. Komisař Blöck usoudil, že
Arnošt zřejmě má nějaké styky s parlamentem a vládou, že je
tak přesně informován o politickém dění; ale v každém
případě ať toho rychle nechá a vrátí se ke svým podmořským
nestvůrám a zeleným mužíčkům.

Arnošt to vzal na vědomí a upustil od prozrazování
takových indiskrétních podrobností; nicméně nevzdal se svého
úmyslu hlásat pravdu a vysvětlit vládě, v čem dělá chyby
a kde se mýlí. Vláda by udělala nejlíp, kdyby před každým
rozhodnutím požádala Arnošta Fouska o dobrou radu; ale
vlády bývají obvykle velmi hloupé a tak jednoduchá věc jim
nenapadne. Takže Arnošt napadal jejich rozhodnutí až
dodatečně a vystavoval se tím velké nelibosti pana komisaře
Blöcka a potěšenému zájmu čtenářů.

Naše pravda se tiskla na starobylém tiskařském stroji,
který vlastnil jistý Bauer; tento pán, vdovec bez dítek, trávil
život popíjením alkoholických nápojů a ztrácel klid, neměl-li
co pít. Za mírný poplatek propůjčoval svůj tiskařský stroj
Fouskovi, zatímco jediný zaměstnanec tiskárny, starý Werner,
v potu tváře vysazoval stránky podle Arnoštovy předlohy.
Tihle tři se dělili o zisky, vesměs hubené; Arnošt zpočátku
podporoval matku, než se odebrala na věčnost za svým mužem
a holčičkou, naplněna starostí o osud syna. Tím se zbavil
posledních povinností; nyní trávil svůj čas v neustálém
koloběhu vypůjček a podmíněných navracení peněz, ve
shánění hubeného platu a přemítání, zda víc potřebuje boty,
zimník nebo jídlo dvakrát denně. Jinak renomé tiskárny



vylepšoval jen starý Werner, který ve volných chvílích tiskl
navštívenky, svatební a úmrtní oznámení a podobně.

V současné době byl Arnošt Fousek zaujat prací, neboť
v žaludku mu nepříjemně kručelo a byl si vědom, že musí do
svých novin vypracovat článek, který by zvýšil odbyt listu.
V zoufalství nejvyšším praštil tužkou a šel se podívat do ulic,
zda nepotká nějakého známého, jenž by ho založil další menší
částkou. Větší částku mu nikdy nikdo nepůjčil a v poslední
době přátelé odmítali jej podporovat i drobnými, pod
průhlednou záminkou, že od něho nedostali nic nazpátek.

Na náměstí objevil Fousek sběh lidu a zjistil, že se tam
něco prodává; z davu se vyhrnula stařenka, která si nesla
jakýsi divný vojenský kožíšek a za ní stařeček, svírající v ruce
důkladné kožené boty. Arnošt měl taky zájem o podobné boty,
neboť do prodřené podrážky se mu dostával sníh, rozpouštěl
se a studil; ale neměl ani šesták nazbyt a ty boty musely být
pěkně drahé. Pro jistotu se zeptal, po čem jsou; málem padl na
zadek, když slyšel, že zadarmo. Tlačil se k vozu, zahnal
žebráky a otrhané děti - přečetl si ceduli, že je to z příkazu
hraběte z Guyrlayowu a chvíli myslel, že je to nějaký
výstřední žert; ale před ním si právě nějaký žebrák obouval
boty, poděkoval a odcházel, chechtaje se na celé kolo. Arnošt
se prodral až k vozu a požádal, aby taky něco dostal, ale
student na voze si ho prohlédl a prohlásil, že Arnošt je pán
a boty si může koupit. Pravda, Arnošt nosil čistý límeček,
buřinku a zimník, ale v botách měl mokro; avšak ten chlap na
voze na to nebral ohled a žebráci Arnošta hnali jako kluka.
Arnošt se rozzlobil na svět, na študáka v pestré uniformě i na
hraběte z Guyrlayowu. A rozhodl se, že si to s nimi vyřídí
svým způsobem: písemně.

Vrátil se do redakce, naostřil tužku a počal psát:

„NOVÝ DON QUIJOTE“
vymyslel titulek a pokračoval: „Před třemi sty lety žil ve

Španělsku bláznivý zeman, který se považoval za bludného
rytíře a vyrazil na cesty, aby šířil spravedlnost a trestal
bezpráví; bojoval s větrnými mlýny a ovcemi a sekal do
měchů vína, považuje je za loupežníky. Dodnes se tomuto



pomatenci smějí lidé na celém světě; ale i dnes nacházíme
podobné exempláře dobrodruhů, a to ani ne tak daleko, jak
bychom si mysleli. Jakýsi potřeštěný sedlák Charlie Rither si
v opilosti vyvzpomněl, že se bude nazývat hrabětem de
Guyrlayowe a div se světe! i císařem Arminským. Tuto
myšlenku nyní prezentuje naší soudné veřejnosti, která
ovšem…“ Arnošt psal, až se mu kouřilo z pera. Důkladně
probral všechny pověsti, co už delší čas kolovaly po
hospodách; řeči obchodních cestujících, kočích a formanů,
tuláků a žebráků; přidal k tomu tlachy starých bab, které
vyslechl na tržišti a co nestačilo, vymyslel ze své hlavy. Tak
popsal jeden a půl papíru, přečetl si to po sobě a opravil
pravopisné chyby.

Nicméně mokro v botách pokračovalo dál a hlad hryzal
velice nepříjemně; Arnošt si představil, jak jeho soupeř
ohryzává tučné husí stehno a pocítil k hraběti z Guyrlayowu
takovou nenávist, že uchopil pero a pokračoval:

„Posledního ztřeštěného činu tohoto šílence jsme právě
byli svědky: dal přivézt do města pár otrhaných kusů starého
šatstva, které bezpochyby stáhl z nějakého strašáka na poli…
(Ach, mít takový kožíšek s beránčí podšívkou!) a kterými se
v jakémsi alkoholickém záchvatu nezřízené rozhazovačnosti
hodlá vlichotit těm nejchudším vrstvám obyvatelstva. Ale ať si
ten pán nemyslí, že nějaký odpadek z jeho stolu, hozený
žebrákům, mu zjedná popularitu mezi lidem; žebráci a chudina
bohužel v tomto státě vůbec o ničem nerozhodují a jejich
slovo je jako plácnutí dlaní do větru…“ (Ba co horšího:
žebráci a chudáci nekupují Naši pravdu. Arnošt k nim sice
cítil sympatie, ale zásadně psal pro zámožnější vrstvy.)

Arnošt sepsal ještě kus podobného textu, naposledy
zkorigoval a pak připsal pár zjevných urážek na cti. Poté si
povzdechl a jelikož mu už oschly ponožky, natáhl si je, obul
boty a šel do tiskárny, kde se starý Werner nudil s láhví laciné
kořalky. Arne mu předal článek k vysázení a odešel spokojeně
do protější hospody k večeři. Viděli ho tam docela rádi
a ochotně mu dali na dluh, neboť hostinský pohledem z okna
seznal, že se svítí v tiskárně a že tam buší sázecí stroj, což
vždy znamenalo příjem a zaplacení dluhů z dřívějška. Arne se
tedy natáhl na židli ke kamnům a spokojeně klímal.



Naše pravda vyšla příští den se značným úspěchem, který
jindy nebýval; lidé rozebrali čísla už téhož dne a Arnošt získal
zase po delší době peníze. Okamžitě si koupil u vetešníka
obstojné galoše a spokojeně ťapal v rozbředlém sněhu.

Ba dokonce pan vrchní komisař Blöck, který projížděl
okolo v kočáře, dal zastavit, zakýval na něj hůlkou
a poklepávaje na složené noviny, pravil: „Výtečně, mladíku!
Když budete takhle pokračovat, může z vás koneckonců něco
být!“

Arne se zarazil, neboť pochvala pana komisaře pro něj
znamenala asi tolik co zkažené vejce, které by mu hodil do
tváře někdo z jeho přátel; ale potom se uklidnil, neboť všichni,
kdo ho potkali, ho plácali po zádech a smáli se. Arne proto
v záchvatu vlastní pýchy pojal smělý plán: vypravit se osobně
do blízkosti onoho hraběte z Guyrlayowu a získat informace
přímo od pramene. Pokud věděl, nikdo z novinářů se doposud
tak nesnížil, aby se o něho zajímal; to však nevadilo.

Předvídavě ještě dva dny počkal a vypůjčil si menší částky
od různých osob, dokud sláva nepomine. Teprve potom, po
rozloučení s kamarády v hospodě, usedl ve stavu poněkud
nestřízlivém do vlaku a vyrazil. Byl to vlak noční a to bylo
v pořádku, neboť Arne Fousek zásadně cestoval bez lístku;
v noci konduktéři neplní své povinnosti tak zásadově. Našel si
tiché kupé, posadil se do kouta a rozhodl se spát, zakrývaje se
zimníkem (vypůjčil si od kamaráda zimník s kožešinovým
límcem, jen mírně obnošený.)

Do cíle své cesty dorazil docela šťastně. Sice ho půl
hodiny před dojezdem probudil konduktér a žádal lístek, ale
Arne jej tu půlhodinu bavil košilatými vtipy a tak nakonec
průvodčí netrval na předvedení k náčelníkovi stanice (který
ostatně ještě spal a nesl by to nelibě). Arne se ocitl v ranním
šeru v neznámém městě (nevlídném a pustém), ospalý
a s řádnou kocovinou. Dal si v pekařství dva rohlíky a šálek
kávy a zjišťoval, jak se dostane na Hůrku. Když zjistil, že je to
pořádný kus pěšky a nic nejezdí, zasmušil se; ale dobrosrdečná
pekařka ho seznámila s čeledínem, který vozil ranní mléko do
města a ten, když dostal na tabák, souhlasil, že ho vezme



nazpátek s sebou. Arne zaplatil bez řečí, saně byly sedláka
a pacholek nehodlal smlouvat.

Tak se Arne ocitl poměrně dost brzy ráno ve vesnici;
pacholek mu ukázal náš statek a vysadil ho u aleje, takže Arne
povzdechl a vydal se pomalu nahoru na kopec. Už cestou
vytušil, že dohovor s vesničany nebude jednoduchý, protože
pacholek mluvil jen jednoslabičně a odmítal cokoliv prozradit
o panu hraběti, jakož i čemkoliv jiném. Arne se rozhodl
napřed statek opatrně obejít a obezřetně si jej prohlédnout.

Z toho důvodu odbočil stranou a zapadl do lesa; zaslechl
totiž odtamtud zvuky seker a pil a chtěl vidět, kdo se to snaží
tak usilovně v tuto nevhodnou dobu. Postupoval od stromu ke
stromu jako had; zakrátko spatřil mezi křovím skupinu mužů,
kteří ty stromy káceli. Měli německé uniformy označené
červenými šikmými kříži na prsou i zádech a byli beze zbraní
a otrhaní.

Hlídal je mládeneček tak sedmnáctiletý, s vojenskou
puškou s bodákem, ve vatovaném kabátku, kožešinové čapce
s pérem a vojenských botách; chodil jako šafář a pokřikoval na
pracovníky lámanou němčinou.

Arne byl tak zaujat zajímavou podívanou, že ani nevnímal,
že se za něho připlížil nějaký člověk; zjistil to teprve, když jej
mezi lopatkami zašimrala hlaveň ručnice a zaslechl hlas:
„Hände hoch!“

Otočil se a spatřil hlaveň pušky. Držel ji v ruce kluk ještě
mladší než ten dozorce, v krátkém kožíšku s červenobílou
stužkou na límci a s dlouhými vlasy, které mu padaly do čela.
Na tváři a levé půlce hlavy měl čerstvou jizvu po šavli; vlasy
okolo rány měl ostříhané a jizvu přelepenou náplastí. Taky měl
u pasu vojenskou šavli a ještě krátkou dýku.

„Ruce nahoru! Nehýbat, nebo střelím!“ poroučel si.

Arne zvedl ruce. „Neblázni, dej to pryč!“

„Halts maul! Ty špión! Jít přede mnou ruce navrchu!“

„Já jsem novinář, ty hlupáku! Píšu noviny! Zeitung, víš?“

Na chlapce to neudělalo dojem. S prstem na spoušti přejel
Arnemu po kapsách, zda nemá zbraň, pak ho postrčil hlavní.



„Jít přede mnou a držet hubu!“ poručil.

Arnošt pochopil, že z němčiny zná jenom nejjednodušší
povely a pár nadávek, tak šel bez odporu. Chlapec ho vedl ke
statku; po cestě viděl, že další skupiny zajatců se urputně snaží
na opevňování statku a všiml si taky kulometu, jehož hlaveň
vyčuhovala z vikýře střechy.

U brány hlídkovalo několik dalších ozbrojených mladíků;
nosili částečně studentské uniformy a vypadali civilizovaněji,
ale také nebezpečněji. Uměli německy; zavedli Arnošta
k muži, který byl zřejmě nějakým velitelem. Arnošt v něm
poznal mladíka, co ve městě rozdával chudákům oblečení.
Mladý strážce mlel něco polsky, Arne rozuměl jen napůl, že je
považován za špióna. Velitel prohrabal Arnovi kapsy, pokrčil
rameny a odebral se do stáje, odkud bylo slyšet ržání koní. Pak
vyšel další muž, prohlédl si Arnošta, odplivl si a poslal velitele
stráže pryč.

Ve stáji se právě nacházela Diana, která usilovně třela
věchtem slámy hřebce Winda. Od doby, kdy měli dostatek
služebnictva a ozbrojenců, že sice nemusela takovými věcmi
zabývat, ale hřebec Wind byl kořistí po majorovi, jehož stáhla
ze sedla karabáčem. Byl to krásný grošovaný bělouš, divoký
a válkou vyvedený z míry; Diana ho podle zvyku koňáků sama
krmila, napájela i čistila, aby si na sebe zvykli. Měla s tím
úspěch, protože hřebec, který na ni v prvních dnech zlobně
ržál, chňapal žlutými zuby a kopal kopyty, se uklidnil a bral jí
ochotně měkkými růžovými pysky kousky chleba z dlaně.

Vítek přišel k Windovu boxu a řekl česky, aby Arne
nerozuměl: „Hele, máme tady ňákýho špicla! Co s ním máme
dělat?“

„Dyž je to špicl, tak ho vyslechni a potom pověs!“ řekla
Diana nekompromisně, aniž přestala otírat koně.

„Ale von tvrdí, že není špión, ale novinář!“

Arne stál ve dveřích stáje; když to slyšel, strnul. Neslyšel
české slovo od chvíle, kdy zemřela jeho matka, to bylo už
několik let; nyní vyletěl, vyškubl se Polákovi a vpadl k nim.



„Ježíšmarjá, já vopravdu nejsem špión!“ vykřikl. „Lidi, vy
mluvíte česky? Jak to je možný?“

„Ty bambulo, tos nemoh říct hnedka, že seš Čech?“
Vítkovi se rozzářily oči a pokynem ruky odeslal Poláka za
Brunem. „Jak ses sem dostal, do takový tramtárie?“

„No - s rodičema, když jsem byl malej! My jsme vod
Žamberka!“

„Já jsem vod Plzně,“ smál se Vítek. „A my tě málem
zabásli - a to byla řeč i o pověšení!“

Diana zatím kývla na Tannarra, který ležel v koutě; ten se
opatrně přiblížil zezadu a očichal Arnovi nohavici. Byl
spokojen, Diana tudíž taky. „Tož ho nech, Vítku!“ řekla.

„Hele, ty seš taky vod nás z Čech?“ zeptal se Arne.

„Z Moravy,“ lhala Diana klidně. „Vod Brna… kousek.“

„A to tady sloužíš - u milostpaní? Divím se, že tě nechaj
dělat takovouhle špinavou práci… Dyť ty seš holka jako květ,
klidně bys mohla dělat milostpaní komornou!“

Vítek vyprskl, ale Diana udělala pukrle. „Šak taky jo, já
jsem u paní pravá ruka! Ale máme málo lidí, tak krmím
i koně…“

Arnošt znal ze zkušeností, že od služek a sluhů se dozví
nejvíc a proto zahájil obvyklé manévry, jakými okouzloval
příslušnice něžného pohlaví: přihladil si knírek, přimhouřil
oko a položil Dianě ruku okolo pasu. „Já věděl, že taková
fešanda musí bejt něco lepšího! Ty znáš dobře… milostpaní
i milostpána?“

„No jejda - léta! A co že tě to tak zajímá?“

„A jaká vona je - jako paní? Říkají že potrhlá, je to pravda?
Že jí prej… jako kape na maják!“

„No jasně! A jak ty to víš?“

„Povídej mi něco vo ní, třeba! A vůbec, nepřijde sem?“

„I kdepák! Ta chrápe až do poledne a sem vůbec nechodí!“

„Jo? Vážně tak dlouho spí?“



„Se vrr! Včera do rána flámovala, tak dneska vyspává…“

„Seš milá holka!“ ocenil Arnošt informaci a položil jí ruku
na zadeček. Diana odolala pokušení hodit ho do hnoje.

„Hele, nech si to! Nevoplácávej, co není tvoje!“

„Nono, jen se necukej! Když tě milostpán zmáčkne, taky
se bráníš? To ne, viď - to seš ráda…“

„No - nebráním se.“ přiznala Diana po pravdě.

„Tak vidíš! A to von jako… často - takhle?“

„No jéjej! Kde mě vidí, tam po mně jede jak kocour po
myši!“

„A milostpaní mu to trpí?“

„I depák - ta vo ničom nesmí vědět! Vona by ho zabila!“

„I sakra! A to vona je taková, že by dokázala někoho…“

„Ta? No jéjej! Jak se na někoho naštve, tak kchchchk, a je
v Pánu! Veme dýku a šmik - je po něm!“

„Proboha… to snad ne!“

„No, co se divíš? Někdy si mě večer zavolá - to já poznám,
jak milostpaní takhle blejskaj voči, tak to na ni přišlo! Povídá
mi: Káčo, pošli sem toho a toho! A ráno ho pak najdem…
studenýho!“ zašeptala mu důvěrně do ucha.

„Ježíšmarjá!“ zděsil se Arne. „To by snad ale neměla
chodit tak po svobodě! To by měla bejt někde zavřená, ne?“

„Šak ji milostpán nikam nepouští; jen když se potřebuje
někoho šikovně zbavit…“

„A copak ty se jí nebojíš?“

„Já…? I bojím, co by ne; ale mně vona nic neudělá. Vona
je na takový lidi… jej, tebe kdyby chytla! Ani nebe by ti
nepomohlo! Právě takový typy jako seš ty vona nejvíc… to!“

Arnoštovi trochu zaklepaly zuby o sebe. „Díky Pánubohu,
že spí! A co milostpán, jakej je ten?“

„Jej, před tím tě Pámbu ochraňuj! Ten je zlej!“

„Von prej hodně pije - se povídá…“



„I kdepák! Milostpaní mu zakázala. Povídala: Káčo, jak
uvidíš u pána flašku, tak mu ji hned seber a roztřískej vo zem!
Tak von nesmí pít, tak je z toho zlej na lidi. Zvlášť na cizí,
jako seš třebas ty. V raně svolá soud a hned: Zastřelit, pověsit,
deset let nucenejch prací… však vidíš, jak se muklové venku
snažej! A kdyby ještě přišel pán, to bys viděl, jak by přidali…“

Na dotvrzení těch slov se venku rozkřičeli dozorci
a trestanci počali pracovat se zvýšeným úsilím; neboť venku
přešel Charry v pracovním obleku, celém zamazaném.
Zamračeně obhlídl dvůr, Dianu však nikde nenašel, tak šel
zase jinam.

„To byl von, jo?“

„Ale kdepák! To byl Karl, pánův kočí. Von je jeho pravá
ruka; všecky se ho bojej!“

„Proto, už jsem se lek! A ty znáš - vo jejich původu a tak?“

„No jejda! Všecko všecičko…“

„Tak povídej! Von je opravdickej hrabě?“

„Jo; proč by neměl bejt? Já viděla i jeho hrad nad řekou
Charraggem, celej z kamene, s kanónama na baštách…“

„Je pravda, že má ohromný bohatství?“

„No bať! Dyť voni mají i nočníky ze zlata!“

„Nočníky - ze zlata?“ vykulil oči Arnošt.

„No a co, to jsi nikdá neviděl? Je vidět, že jsi nebyl tak
často v nóbl rodinách. Všecko samý zlato a brilianty a drahý
kamení, vůbec všude. Milostpaní má na šavli briliant jako
holubí vajíčko velikej - nahoře, na rukojeti…“

„Na co potřebuje šavli?“

„Proč ne? Má čtyři; tamtu slavnostní, japonskej meč a dvě
po nepřátelích, co přemohla - památeční!“

V té chvíli šel okolo Denis; slyšel mluvit česky a neodolal:
„Copak se děje - s kým si to tu povídáš?“

Denis byl naopak ve slavnostním: kožešinový kabátek, bílé
botičky s vyšívanými lemy a kord, od kterého se teď



neodlučoval ani na chvíli. Diana střelhbitě udělala poklonu:

„I jen račte dál, mladej pane, posaďte se u nás…“ ukázala
mu na trojnožku, která se používala při dojení krav. Denis
otevřel pusu, aby se zeptal, proč ta péče, ale pak si všiml
cizince a zas ústa zavřel - a posadil se.

Arnošt na něj zíral udiveně až zděšeně; pak se zeptal:
„Tady všichni mluví česky?“

„Depak všecky; ale mladej pán jo! Von je Čech, pan Denis,
princ z Baarfeltu. Host našeho milostpána…“

Denis pokývl hlavou jako nejvznešenější španělský grand.
Arnošt nevěděl nic lepšího, než se mu uklonit. „Vy opravdu
račte být princ?“ tázal se nejistě.

„No ano, ovšem. Mám vám snad předvést svůj
rodokmen?“

„Ne… to není třeba! Proč nosíte tu šavli?“

„To není šavle, ale kord,“ poučil ho Denis. „Rozezná se
podle toho, že šavle je zahnutá, kdežto kord rovný. Šavle se
dále používá při sekání s koně směrem dolů, zatímco kord je
výhodný pro šerm za použití techniky. Například italská
škola…“

„Promiňte, nevyznám se ve zbraních,“ řekl Arne zničeně.
„Vy to… tu věc umíte používat?“

„Snažím se; nač bych to jinak nosil?“

Protože se Arne tvářil nedůvěřivě, Diana vpadla: „Nevěř
mu, je lepší než spousta druhejch! Viděla jsem, jak s tím ve
válce propích lampasáka; napích ho jako holoubě!“

„Pouhého četaře,“ bránil se Denis. „Ale někdo ho zabít
musel!“

„A…a…aha!“ Arnošt se přestával cítit dobře. „Doufám,
Káčo, že alespoň ty jsi ještě nikoho nezabila!“

„A myslíš, že bych tady jinak byla? Když na nás přišli
vojáci, bojovala jsem jako všichni!“

„Proti vojákům, jo? Tak leda koštětem…“



„Šavlí. Koštětem se utloukají potkani; na Němce je šavle.“

„A co to byli za vojáci? Já o tom vím jenom takový
řeči…“

„No dyť je vidíš, ne? Támhleti, co se snažej na hradbách.
Bylo jich víc, ale jenom tihle nám zůstali.“

„Jak to, že tady teďka pracujou?“

„Von je milostpán odsoudil za trest na galeje.“

„Na galeje - vojáky?“

„Von je nechtěl dát jen tak zfleku pověsit, i když jsou
jenom lupiči. Von někdy je milostpán hroznej dobrák…“

Arnoštovi se zatočila hlava a kolena se mu podlomila.

„A to se nebojí? Třeba německýho císaře…“

„Proč by se měl bát? Náš milostpán je přeci taky císař! Že
je někdo šéf tlupy banditů, i když z Německa - pcha!“

„Stejně si myslím, že císař Vilém bude hrozně zuřit!“

„To teda bude!“ Dianě zasvítily oči jako kočce. „A klidně,
ať zuří. Ať se postaví na uši a zakokrhá! Ať se zauzluje
a kutálí se po hnojišti! Ať si trhne levou zadní nohou! Ať se
pověsí do průvanu a zazpívá Deutschland, Deutschland über
alles!“

„A nebojíš se, že pošle další vojáky? Že třeba začne
válku?“

„Díky Bohu, patron máme habaděj. Ať klidně přijdou.“

Arnošt zakroutil hlavou. „To si myslíš ty nebo
milostpaní?“

„Vobě. My máme v zásadních otázkách stejný názory.“

„Stejně se divím! Taková šikovná holka jako ty; a zůstává
ve službě u nějaký megery! Jako by si se nemohla udělat pro
sebe!“

„No, já se taky divím! Ale vono je to slušně placený!“

„Vážně? Tak se pochlub, kolik ti dává!“



Diana se zarazila, protože neměla tušení, kolik se v lepších
kruzích platí komorné. „No… mám dvacet tisíc úspor na
knížce!“

„Dva…dvacet tisíc?“ Arne si myslel, že sní. „S tolika
penězma tady zůstáváš? To si tě ještě nikdo nechtěl vzít?“

„I takový už tady byli, cožpak o to!“

„Tak proč jsi se nevdala?“

„Se mi žádnej nelíbil.“

„Páni zlatý! Taková krásná holka - a s prachama; dyť to by
bral i velkej pán! Ty bys mohla mít muže s činžákem nebo
třeba i se statkem; nebo pana prokuristu z fabriky! Holka,
chytni štěstí za pracku, když se ti nabízí!“

„To je takový štěstí, vzít si prokuristu z fabriky? Když už
se mám vdát, tak za někoho, koho mám ráda - ne?“

Arnošt si nakroutil knírky a pronesl cituplně: „Tebe by
přeci musel mít rád každej, ne? Například já bych ti ležel
věčně u nohou jako královně!“ A protože se na to tvářila
nedůvěřivě, poklekl na špinavou podlahu stáje.

„Nojo - ale když to nejde!“ řekla.

„A to proč jako?“

„Když ty asi nebudeš ten pravej, víš!“

„Jak tohle můžeš povědět?“ rozhořčil se. „Já nejsem
žádnej hej nebo počkej, víš! Já jsem pan šéfredaktor z listu
Naše pravda, kterej vychází v hlavním městě! Vydělávám
spoustu peněz!“

„A to je nějakej důvod?“

„Víš, jak by si se mohla mít - se mnou? Byla bys paní,
nemusela bys drhnout koně ani nic takovýho, bydleli bysme
v hezkým malým bytě a vedla bys domácnost…“

„To je nějaký divný,“ pronesl Vítek, který až dosud
postával za nimi a pokuřoval cigáro. „Bruno tvrdí, že když tě
viděl poprvé, snažil jsi se lohnout ho vo pořádný boty, že ti do
tvejch pérek teče. Ne, že bych ti nevěřil ty prachy, co



vyděláváš, ale ty tvý noviny zas nebudou tak kór výnosnej
kšeft, jak říkáš…“

„Ženu a děti bych ještě vždycky uživil!“ ohradil se Arne.

„Máš recht, klidně se ožeň,“ řekla Diana. „A nezapomeň
mě pozvat na svatbu; půjdu ti třeba za družičku, kdybys
chtěl!“

Arne to pochopil a rozhodil rukama. „Když já mám
vždycky takovou smůlu! Ať dělám co dělám, furt jsem na dně
a švorc. Každej jinej by už za tu práci, co já zmáknu, měl
paláce, jenom já nemám pořád nic. Tak je to holt na světě
zařízený!“

„Ale, to je mi tě líto!“ řekla Diana, aby řeč nestála.

„Na světě je holt veliká nespravedlnost! Koukej: hraběcí
milost se do teďka vyvaluje v peřinách a dělnej lid maká už od
rána! Kupříkladu ty se tady otravuješ s kobylama, nebo já se
snažím si v potu tváře vydobýt skývu chleba novinářstvím -
a co z toho oba máme? Bídu, hlad a nouzi!“

„Nebreč,“ uklidňovala ho Diana. „My ti dáme gábl, ne?“

„Copak, malým obědem bych nepohrdnul; žaludek mi dělá
v břiše palácovou revoluci! Fakt mi něco dají?“

„Když ti to slíbím já, tak budeš sedět u stolu s panstvem.
Pokud o to ovšem stojíš…“

„Ale jo, to já moc rád… rád bych se s nima seznámil, když
mám vo nich psát, žejo! První dojem je moc důležitej!“

„A dáš mi to přečíst - až to napíšeš?“

„To víš, že jo. Ty umíš číst, maličká?“

„No… občas něco přeslabikuju. Když je to velkým
písmem.“

„Tak vidíš, to si přečteš aspoň titulky!“

„Nemáš třeba s sebou ty tvoje noviny? Abych se
podívala…“

„Nemám, nenapadlo mi vzít je s sebou. Tady se asi
neprodávají; jenom ve městě… Byla jsi někdy ve městě?“



„V jakým?“

„No tady, v hlavním! To bys koukala, těch obchodů a lidí,
co tam žije… to asi nebudeš znát…“

„No - nevím. Je větší než třeba Hongkong?“

„Copak ty chceš tvrdit, že jsi byla v Hongkongu?“

„Co by ne? S milostpaní…“

„Nepovídej! Tak ono je to přeci pravda?“

„Co jako?“

„Že jste cestovali kolem světa!“

„Tak vidíš, jak lidi lžou! Kolem světa, blbost! Je sice
pravda, že jsme byli v Číně a Japonsku a na Filipínách
a v Malajsku, že jsme potom pluli přes Suez a Středozemní
moře… ale copak se dá jet okolo světa kolem dokola? Dyť to
nejni vůbec možný!“

„Proč by ne? Svět je přece kulatej!“

„Nepovídej! Pan farář nám povídal, že je placatej a že se
tak kulatej jenom zdá. Nevykládej takový hříšný věci!“

Arne zaváhal, ale pak řekl: „No - pro mě za mě, třeba ať si
je placatej! To pro tebe asi nebude rozhodující. Ty jsi jezdila
tam všude s nima? Opravdu jsi to všecko viděla na vlastní
oči?“

Diana zvedla dva prsty pravé ruky: „Na mou duši na sto
hříchů!“

„Holka, to ti teda závidím!“

Diana se jenom usmívala a čekala na další dotazy.

„Je to pravda, že jste odtamtud přivezli nějaký divný
kočky? Že prej máte tygry a leopardy, který vám hlídají statek!
Dokonce prý mluvějí jako lidi - nemlich tak jako třebas ty
nebo já!“

„No - přesně tak zase ne. Voni mluvěj spisovně. Akorát
Aflargeo občas sklouzne do žargónu. Von je literárně
vzdělanej…“

„A mohl bych je vidět?“



„Když se nelekneš… Tannarre!“

Tannarr ležel ve stínu u zdi a poslouchal, i když moc
nerozuměl - já zase ležel nahoře na půdě, protože když Arne
přišel, zrovna jsem tam rovnal seno a nestačil seskočit.
Tannarr došel k nim a zastavil se před Arnem.

„Páni, ten je velikej! Můžu si na něj šáhnout?“

„Co bys nemoh? Při nejhorším ti uhryzne ruku…“

Arne byl statečný; pohladil Tannarra po hlavě a ten uznale
zamručel. V tu chvíli jsem seskočil stropním okýnkem dolů
a Arne uskočil, jako by před ním vybuchla bomba. Byl celý
bledý a klepal se, když jsem k němu přistoupil.

„I pro pána, tenhle je ještě větší! Jdi ode mne, proboha!“

„Neboj se,“ řekl jsem. „Chtěl jsi nás vidět, tak nás vidíš. Je
nás tady ještě víc takových…“

„Jé - ono to opravdu mluví!“ vyjekl. „To je fantastický!
Můžu to napsat do novin?“

„Když ti to někdo zbaští…“ pokrčila Diana rameny.

„A kde jsou všichni ti ostatní?“

„Tak - někde běhají nebo spí. Probudí se k obědu, to je
můžeš vidět všechny.“ řekl Vítek.

„Jo a vůbec,“ řekla Diana. „Já budu muset jít. Musím
probudit milostpaní a pomoct jí se oblíkat; za hodinu by měl
být oběd. Vítku, postarej se o hosta a všecko mu pořádně
vysvětli. Pak se zas uvidíme…“

Složila kartáče do kouta stáje a odběhla. Vzápětí za ní
vypadl Denis a běžel do domu, zatímco Vítek s Arnem vyšli
na dvůr a tam pozorovali práci zajatců. Ti se už taky ohlíželi
po kotli, v němž dva z nich vařili nějakou šlichtu. Arne by si
byl dal s nimi, nebyl vybíravý; ale přece jen byl zvědav na
panský stůl.

Konečně strážní vyhlásili polední přestávku, zajatci praštili
s nástroji, vmžiku se seřadili do dlouhé fronty a fasovali guláš
z koniny. Tak alespoň Vítek označil jejich jídlo; vonělo to
náramně dobře a Arne čichal, až se mu knírky hýbaly.



„Při té válce padla spousta koní,“ vysvětlil Vítek. „Byl
nádherný mráz, nechali jsme maso zmrznout ve sněhu, potom
jsme na koupadle vysekali led a zbytek nechali zamrznout do
ledu. Čtrnáct dní už zajatce živíme koňským masem - a není to
špatný…“

„A co jí panstvo?“

„Budeš se divit, maso moc ne; dáváme přednost
vegetariánské stravě. Pro mnichy se to hodí víc…“

„Copak jste nějací mniši?“

„Samozřejmě; to jsi nevěděl?“

„Ty taky? Nevypadáš…“

Vítek se dotkl kříže, který nosil na prsou.

„Každý, kdo je tady označen osmihrotým křížem, je
mnich.“

„Myslel jsem, že to označuje rytíře toho vašeho řádu…“

„To je totéž.“

„Ale… ten kluk, co tu byl, nosí taky takový kříž!“

„Samozřejmě. V řádu jsou muži, ženy, děti… i šelmy.
Jestli ti to připadá divné, tak někteří říkají, že i andělé
a démoni.“

Arnošt se zdvořile zasmál. „A to se nikdy nesmíš oženit?“

„Proč bych nesměl? Dokonce to mám v plánu; vezmu si
jedno děvče z vesnice a odjedu s ní do… na jedno místo, kde
nás nebude nikdo rušit. Tam začnu pracovat na vlastním…“

„Dobrá partie? Bohatá - jako tahle?“

„Moc peněz nemá, ale mám ji rád. Je mladá a hezká…
Jenomže tebe nejspíš zlákaly ty peníze, co o nich mluvila…
Káča.“

„No, to mi povídej! Takovejch peněz a ležejí ladem!
Kdybych je měl, koupil bych nový tiskařský stroj - to by se
dělaly noviny! A ještě bych měl na zaplacení dluhů, možná
i na slušný živobytí! Mohl bych mít veliký noviny, pár



redaktorů, třeba vydávat taky knížky… to by byl život, jedna
báseň!“

„Nevypadá to, že bys byl doteď moc šťastnej!“

„Co to je, bejt šťastnej? Jeden den, když prodám noviny,
jsem docela rád, dostanu prachy a mám z čeho žít. Druhej den
neseženu žádný zprávy, noviny nevyjdou nebo se nekupujou;
a jsem švorc! Takovej je život podnikatele v kultuře!“

„Je mi tě docela líto…“

„Chudej a poctivej člověk holt nemá v životě štěstí!“

Vítek se vydal k pumpě umýt se; potom se vydali do
jídelny. Arnošt se překvapeně rozhlížel po zvláštní výzdobě,
kterou viděl všude kolem; taky ho překvapovalo ustrojení
a účesy různých lidí, kteří sem přicházeli. Nechápal, že někteří
mají modré uniformy námořníků, jiní červenomodré
studentské a další zase šedozelené německé; jeden byl
dokonce oblečen jako důstojník, ale na krku měl dřevěný
růženec a bavil se s asketicky vypadajícím chlapíkem v kutně
a s oholenou hlavou. Vítek zařadil Arnošta před sebe do fronty
a ukázal mu, kde si má vzít misku a lžíci. Jak čekali,
představoval mu jednotlivé význačné osobnosti. Arnošta
poněkud překvapilo, že všichni jedli pospolu, páni, vojáci
i obyčejný lid, dokonce někteří zajatci. A všichni se stavěli do
fronty ke kotlům, ze kterých dívky rozdávaly jídlo.

„To nikdo nemá přednost?“ odvážil se dokonce zeptat.

„Ty - jsi host,“ řekl mu Vítek. „Chceš dopředu?“

„Ne… radši ne!“ vylekal se Arnošt.

„Tak si pamatuj: stejně jako před Soudem Božím, ani tady
není nikdo lepší či horší než jiní.“

Arnošt zmlkl, postupoval a rozhlížel se. Přicházeli sem
další: muž žluté pleti v kimonu, kníže Tošio Yamanaki.
Chlapec Denis ještě s dalším klukem, černovlasým
a vyhlížejícím jako z divokých vajec. Jeho otec Baarfelt,
v černém, zachmuřený, s pramínky šedivých vlasů. Henryk
Wagiera a velitel Polské armády Lukáš Anczewski, Němec
doktor Ulrich a holohlavý Černohorec Zdravko. Pak vstoupil
ráznými kroky sám velitel: vysoký, černovlasý, s obvazem na



hlavě, v bílé košili a pletené vestě. Byl to muž, jehož už Arne
viděl; teď ale vypadal vznešeně.

„Řekli mi, že budeme mít hosta,“ řekl vážně a důstojně.
„Buďte nám srdečně vítán, pane!“ Arnošt stiskl jeho pevnou,
upracovanou ruku a odhadl hospodáře na poctivého a tvrdého
chlapíka, na jehož slově lze stavět hrady. Chviličku mu vrtalo
hlavou, proč služebná Káča představila toho muže jako
panského kočího; ale docházel už ke kotlům a musel se starat
o jídlo.

Vonělo příjemně, o to nic; ale byla to jakási kaše
z brambor, zeleniny a luštěnin, navíc značně kořeněná. K tomu
se jedl domácí chléb, polévka byla fazolová a velmi chutná;
byla připravena ještě jakási sladkost, to však až tehdy, až se
každý dostatečně nasytí. Zapíjelo se to horkým čajem. Arnošt
dostal plný talíř; Vítek před ním si našel místo u stolu, kývl na
něj a sepjal ruce ke krátké modlitbě. Arnošt usedl, vedle něho
se posadil Charry; ale pokynul, aby jedno místo poblíž nechali
volné.

Arnošt ochutnal a dospěl k názoru, že jejich kuchyně mu
bude docela vyhovovat, i když po mase tu nebyla stopa. Zato
používali ve větším množství koření, nejspíš orientální. Už
polévka mu připadala poněkud zvláštní, ale rychle si zvykal
a za chvíli se živil, jen mu lupalo za ušima. Poprvé za mnoho
let tady byla šance se pořádně nacpat, ještě ke všemu zadarmo;
bylo tedy nutno nelekat se nepřítele a hrdinsky padnout na poli
cti a slávy.

V té chvíli vešla Diana a Arnošt rázem pochopil všechno.
Přišla v černém sametu vyšívaném zlatem, diadém ve vlasech,
náušnice s brilianty; na nahém hrdle náhrdelník ze zlata
a zelených ametystů, na rukou náramky a prsteny. Charry se
trochu pousmál, zato ostatní se tvářili vyjeveně, neboť Diana
nepěstovala samoúčelnou parádu. Kráčela zvolna ve střevících
se zlatými křidélky, se vznešeností hodnou španělského dvora,
pozdravila elegantní úklonou hlavy a usedla na vyhrazené
místo.

„Někam se chystáš?“ zeptal se Charry.



„Zajisté ne,“ pronesla zvonivým hláskem a usmála se na
Arnošta. „Ale doneslo se mi, že máme tu čest hostit zástupce
tisku…“

Arnošt zíral. Pusu měl otevřenou dokořán a hltal ji očima,
jako by právě viděl nějaké zjevení. Podíval se na Vítka, ale ten
si držel ruku u úst, jako by se dusil. Pohlédl na Denise, ten se
mu nepokrytě chechtal do očí.

„Stalo se vám snad něco nepříjemného, pane?“ zacinkal
Dianin hlásek. Mluvila německy a on si pořád ještě nebyl
úplně jist, zda to je tatáž žena nebo jenom neuvěřitelně
dokonalá podoba. Stávalo se přece, že si vznešené dámy
vydržovaly komornou hodně podobnou; a tamta přece byla
služebná, na to mohl přísahat! Diana mu věnovala ještě jeden
úsměv a pak dodala česky:

„Doufám, že i tak vám u nás bude chutnat!“

Arne projevil tiché zbožné přání stát se malou šedivou
myškou a schovat se do té nejhlubší díry. Nicméně Diana se
zvedla a šla se postavit do fronty na jídlo, už o hodně kratší.
Někteří se již dokonce stavěli na přídavek; platil tu zvyk, že
každý si mohl přidat, kolikrát chtěl a na co mu žaludek stačil.

Než přišla, stačil si rozmyslet, co řekne:

„Račte odpustit, paní hraběnko, pokud moje chování
nebylo natolik vybrané, jak jste si zajisté zvykla; ale trapný
omyl mne poněkud vyvedl z míry, jak jistě pochopíte…“

„Vždyť se vůbec nic nestalo!“ zacinkal stříbrný zvoneček.

„Předpokládám, že moje choť vás obdařila jedním ze
svých výstředních žertíků,“ pronesl hrabě Guyrlayowe
s pobaveným úsměvem. „Občas se stává, že se baví na cizí
účet…“

„Tentokrát se zajisté bavila dokonale!“ povzdechl si
Arnošt.

„Ach, byl jste kouzelný,“ řekla Diana. „Jsem vám velice
vděčná, že jste mne vytrhl z té nudy všedních dní…“

„Ach, to nic - ale musím přiznat, že jste svou roli ztvárnila
s obdivuhodnou dokonalostí!“



„Ach… to zajisté poněkud přeháníte!“

„Ani zdaleka! Například vaše čeština… já přímo žasnu!“

„To umím od Vítka a jiných; kromě toho jsem pobývala
nějaký čas v Praze a pak jsme cestovali přes Čechy a Moravu.
Jsem vám vděčna za uznání, zvláště za to, že jste nepostřehl
můj cizí přízvuk, nedokonalé tvoření vět i nedostatečnou
slovní zásobu…“

„Bože můj; vždyť jste naprosto dokonalá! Co se týče
přízvuku, v Čechách žije mnoho Němců a ti mluví daleko hůř!
A pak, přičítal jsem některé zvláštnosti vašemu moravskému
původu. Zahrála jste svoji roli s dokonalostí hodnou mistra!“

Tím byly vzájemné komplimenty ukončeny a přikročilo se
k jídlu; Arnošt se cpal s nezřízenou rozkoší, šel třikrát a ještě
si přidal sýr a ovoce. Jenom litoval, že nemají pivo, zejména
plzeňské. Vítek ho pozval k sobě, ale samozřejmě až po
rozhovoru s Charrym; ten řekl:

„Jak jsem vyrozuměl, jste novinář; dost mne překvapuje,
že jste se odvážil přijít mne navštívit, neboť novináři mne
nemají rádi a říkají o mně jen samé nesmysly. Ne prosím,
nepřerušujte mne, pokud chcete přednášet konvenční protesty.
Byl bych rád, abychom si promluvili jako rozumní lidé…“

„Tím myslíte co?“

„Tím myslím, že zůstanete nějakou dobu mým hostem;
stačilo by vám čtyřiadvacet hodin? Po tu dobu budete
považován za štábního důstojníka, budete moci kamkoliv
vstoupit, kohokoliv na cokoliv se zeptat, vyžádat si všechny
informace. Pokud se bude jednat o tajnou záležitost, budete
samozřejmě důrazně, ačkoliv vlídně odmítnut. Ale vydám
příkaz, aby vám ukázali, co bude možné.“

„To bych byl nesmírně rád…“

„Dobře. Nežádám od vás slib, co napíšete. Byl bych rád,
kdyby to byla alespoň částečně pravda. Ale rozhodnete se jistě
sám…“



Informace pro tisk
Charry de Guyrlayowe pozval Arnošta Fouska do své

pracovny, kde ho přesvědčil, že nejen Vítek, ale také on má
zásoby dobrého pití - Arnošt byl docela dobrý znalec koňaku
a Charry byl docela rád, že dokáže jeho vkus ocenit.

„Takže, vy máte zřejmě starost, kdo jsem; zda Charlie
Rither, který se narodil tady dole ve vsi, běhal bosý po lukách,
oral pole a kácel stromy, nebo hrabě de Guyrlayowe
a arminský císař. Řeknu vám pravdu: jsem to i ono. Prožil
jsem tu dětství a útlé mládí a byl to krásný čas; potom jsem
odešel do světa. Co jsem tam všechno dělal, vám povídat
nebudu, je to dlouhá historie a nevěřil byste jí. Ale stal jsem se
hrabětem ve smyslu toho slova, získal jsem půdu o rozloze
hrabství a hrad, který jsem si sám postavil. Císařem jsem byl
prohlášen z vůle národů, jež tam žijí; na moji hlavu a na hlavu
mé ženy vsadili korunu, kterou od té doby vlastním. Tak se
stalo, že vládnu; lidé tomu nemusí věřit, nechtějí-li, ale můj
národ dal svojí vůli jasně najevo, a já ji uposlechl. Věříte mi?“

„Věřím. Ale většina králů je z královského rodu…“

„Král vaší země přišel od pluhu a oženil se s čarodějkou
z rodu potulných kočovníků. Viděl jsem o tom operu. Prvního
římského krále Romula odkojila vlčice a on musel bojem
získat to město i zemi. Králové starých Řeků pásli ovce na
stráních Hellady, králové Vikingů veslovali na svých
drakarech. Za dávných časů si národy volily krále, kteří neměli
ani čas umýt ze sebe špínu a pot od práce, brali je od pluhu,
pastýřské hole, kovadliny nebo vesla. Králové vstupovali na
trůn v lýkových střevících…“

„O tom jsem slyšel… ale přesto, pane…“

„Dnes vládnou lidé, kteří k tomu nemají sebemenší
předpoklady. Koho z dnešních vládců by lid vyzdvihl na jeho
místo, kdyby na ně nebyl předurčen svým původem? Kdo
z těch lidí by byl schopen jako ruský car Petr vzít tesařskou
sekeru a třeba jediný den pracovat jako jeho poddaní? Kdo
z nich by se uživil, kdyby bylo nutné si vydělávat vlastní



prací? Žádný; ale přepadat druhé, vraždit a loupit dokážou!
Poslali mi zdvořilé ujištění o své pozornosti: jedenáct set
vojáků! Přišli mi vzít, co jsem si poctivě vydělal; ještě se
divíte, že jsem je uvítal jako zloděje a vrahy?“

„No dobře - ale přesto jsou to vojáci!“

„Voják snad má právo být vrahem? Pro něho neplatí
zákony, pro něho neplatí příkazy Písma? Oni snad neznají
slova Nezabiješ! a Nepokradeš! Podívejte: ti lidé byli svými
důstojníky dohnáni až sem; buď aby vraždili, nebo byli sami
zavražděni. Může se někdo divit, že jsem je uvítal šavlí
a kulkami? Může se opovážit říct mi, že jsem nejednal
správně, když jsem se bránil?“

„Snad; ale neměl jste je odsoudit k nuceným pracím!“

„Nýbrž mám je krmit zadarmo, že? Podívejte se na moje
ruce - tyhle mozoly pocházejí od práce. Sil jsem, sázel, hnojil
pole a přiváděl na ně vodu, potom jsem sekal obilí, mlátil,
vyorával brambory a znovu oral. Já a moji lidé; naším
společným úsilím jsme získali jídlo. Tak je to správné, tak si to
přeje Bůh. Nyní mám dát potravu, kterou jsem získal svojí
prací, našim nepřátelům - pro nic za nic? Zavřít do
internačního tábora a živit zadarmo? Ne, to ode mne nikdo
nemůže chtít! Nebo je snad mám nechat umřít hlady? Jsem
přece člověk a i oni jsou lidé; jsou to mladí chlapci a nemohou
za to, že je sem poslali, mají vlastně štěstí, že přežili ten boj,
že žijí! Musím jim dávat obživu; takže od nich musím chtít
práci!“

„Ale… jsou mezi nimi i důstojníci! A důstojnická čest…“

„Čest vrahů a lupičů? To neznám. Ti chlapi měli viset
a měly je oklovávat vrány. Jsem námořník a znám námořní
předpisy: piráti a lupiči se věší na ráhna. Kdybych byl na svém
území, zadrhla by se jim smyčka okolo krku v tu chvíli.
Důstojník pro mne není hájen žádným právem, je to vrah
a člen lupičské bandy. A vůdcem té bandy je Německý císař
Vilém. Kdyby přišel v jejich čele a padl do mých rukou,
pověsil bych ho bez milosti!“

„Když to berete takhle, potom by nebyla žádná ochrana
vojáků proti zvůli nepřátel! Pak by nikdo nechtěl být



vojákem!“

„Já nikoho nenutím. Nepotřebuju vojáky; moji lidé
neumějí cvičit na apelplace ani pochodovat ve tvaru, umějí
jenom střílet a zasáhnout cíl každou ranou. Neumějí útočit
a bránit se dle vojenských příruček; dovedou ale zahnat nebo
zničit toho, kdo je přichází okrást a zavraždit. To je můj názor;
jestli dobrý či špatný, na tom mi nezáleží. Je můj.“

„Nepřipadá vám poněkud… barbarský?“

„Jistě ano. Jsem barbar, vládce barbarské země. Nemáme
tam uhlazené diplomaty ani vojáčky v pěkných uniformách.
Máme tam barbary; jejich vzornou ukázku vidíte na mém
dvoře.“

„Takže vy navrhujete, aby se svět vrátil do časů
barbarství?“

„Já nic nenavrhuji a nic světu neporoučím; docela mi
postačí, když svět nebude vnucovat svoje názory mně. Vládnu
lidem okolo sebe; ti se ke mně připojili dobrovolně, požádali
mne, abych jim velel. Takže to dělám, jak nejlépe umím. Svět
mne o nic nepožádal, tak mu nemám důvod dávat jakákoliv
doporučení.“

Arnošt potřásl nedůvěřivě hlavou. „Vy jste skutečný
vladař, pane! Měl byste skutečně řídit stát. Jste k tomu
povolán! Je škoda, že se soustřeďujete pouze na nějaký
zastrčený ostrůvek, o kterém nikdo ani neví, kde je!“

„Bez starosti, mně to stačí,“ usmál se Charry. „Už brzo tam
odejdu, jen co roztaje led. To bude můj domov; kdo přijde za
mnou až tam, dopadne hůř než tihle chlapci. Ostatně myslím,
že vám to mohu prozradit: jen co budou skončeny opevňovací
práce, pošlu ty vojáčky domů k jejich rodinám a ponechám si
jen důstojníky jako rukojmí. Ale opevnění mít musím, protože
čekám další útok.“

„Vy čekáte, že vás znovu napadnou?“

„Ano, samozřejmě. Tentokrát s větší silou a rozhodností.“

„A co uděláte - když přijdou?“



„Budu bojovat, samozřejmě. Nemohu dělat nic jiného.
Utéci nemám kam; jedině do lesů, a i tam půjdou za mnou.“

„S těmi kluky, co máte? Vždyť vůbec nemáte vojáky; těch
pár střelců vojáci rozdrtí jako švába!“

„Ano, toho se také obávám. Ale co můžu dělat? Kdybyste
byl se mnou tu noc, viděl byste umírat lidi proto, že jsou mými
přáteli. To jsem viděl; a nezapomenu na to nikdy! Byl jsem
v mnoha bojích, mám zkušenosti; ale nikdy si nezvyknu na to,
že mám posílat lidi na smrt a zabíjet nepřátele. Až budu doma,
zavedu tam věčný mír, který nebude smět nikdo porušit.
Věčný mír…“

Arne mávl nevěřícně rukou. „Věčný mír je utopie! Nikdo
nikdy nedokáže přesvědčit lidi, aby se nezabíjeli!“

„Možná. Ale je třeba pokoušet se jim to dokázat, stále
znovu. To je práce pro vás novináře: říkat lidem pravdu. Měl
byste říct lidem, aby se stali lidmi. Já vím, říká to člověk, který
sám má na sobě pečeť dobrodruha, znamení viny… člověk,
kterého si společnost nejen neváží, ale na kterého přímo plije.
Nehněvám se na lidi, že nic nechápou; je mi jich líto.“

„Pane hrabě, vaše slova znějí velice krásně; člověk by
dokonce uvěřil, že to myslíte dobře, když vás poslouchá.
Jenomže praxe je u vás poněkud jiná! Říká se, že vaši lidé jsou
krutí a nelítostní jako vaše šelmy; chcete to popírat?“

„Ne, proč bych měl? Ano, jsme krutí a nelítostní. Jenomže
to podle mne nevylučuje soucit ani lásku. Jsme laskaví i krutí,
naše srdce zná odpuštění i nenávist. Kdo přichází s pečetí
smrti na čele, ten obdrží smrt. Kdo přes všechnu naši snahu
přežije boj, získá naše odpuštění. A kdo přijde jako přítel, bude
vítán.“

„Osobujete si právo rozhodovat o životech lidí?“

„My nerozhodujeme; rozhodne Bůh. Jenom Bůh má právo
určit, zda ten či onen člověk zemře či bude žít. My jsme Jeho
služebníci, posloucháme Jeho vůli. Nemůžeme dělat nic
jiného.“

„Tím myslíte činnost toho vašeho řádu?“

„Ano. Jsme rytíři Boží.“



„Chcete říct, že pokud někdo padl v boji s vámi, potom to
byla vůle Boží, aby zemřel? A co když padne někdo z vašich
lidí?“

„Také to je vůle Boží.“

„No dobře; ale co když zítra padnete vy sám?“

„Bude to přirozený a správný trest za moje hříchy.“

„Uznáváte tedy, že máte hříchy jako jiní lidé?“

„Ano; dokonce víc než druzí. Kromě svých hříchů jsem
vinen také hříchy, které spáchali druzí na můj rozkaz.“

„Když říkáte vinen, měl byste myslet i na trest…“

„Ano; budu potrestán za hříchy svoje i svých poddaných.“

„Proč to tedy děláte?“

„Sloužím Bohu. Bůh mne povolal, abych se stal Vládcem;
špatným nebo dobrým, to je má naděje na záchranu. Snažím se
ze všech svých chabých sil, abych byl dobrým Vládcem,
abych řádně splnil vůli Boží. Ale jsem si vědom, že nikdy
nedosáhnu dokonalosti.“

„Myslel jsem, že jste lepší než jiní lidé! Když jste členové
řádu Templářů, musíte si přece myslet, že vás Bůh miluje!“

„Jsme Templáři a Bůh nás miluje stejně jako jiné svoje
děti. Ale nejsme lepší než druzí; naše víra je v tom, že jsme
normální. Lidé žijící bez Boha jsou ubozí a nešťastní; jsou
nenormální, zatratili své lidské zrození a žijí jako hovada.
Uvědomit si, že jsme služebníci Boží, je pouze první krok na
dlouhé cestě.“

„Uvědomit si? Vy jste si přece svoji službu vybrali sami!“

„Ne. Každý člověk, každý živý tvor slouží Bohu; dokonce
i ty. Nemůže existovat žádná bytost ve vesmíru, která by
dělala něco jiného než sloužila Bohu podle Jeho vznešené
vůle. Rozdíl mezi námi je jen v tom, že my o tom víme
a prosíme Boha, aby k nám byl milostiv a zjevil nám, co od
nás žádá. Ty žiješ bez účelu a čekáš, co ti přinese náhoda.“

„Teď už vůbec nechápu nic! Ani ty vaše rozsudky! Trest
smrti, potom změněný na deset let nucených prací! Je to



humánní?“

„Jsem komthur Templářů. Mojí povinností je trestat tak,
abych tím prokázal co největší službu Bohu a co nejvíc
pomohl těm, kterých se trest týká, tedy hříšníkům. Udělal jsem
pro ně nejvíc, co jsem mohl: zařadil jsem je do řádu. Jako
otroky, ale patří po nějakou dobu Bohu; a Bůh na své lidi
nezapomíná. Právě v této chvíli konají pro Boha službu; jistě
jim bude řádně splacena.“

„Vědí to ti lidé?“

„Někteří už ano. Pro další jsme připravili vzdělávací
kursy.“

„No dobře; ale co když nechtějí?“

„Ptal se tě někdo, zda se chceš narodit? Bude se tě někdo
ptát, zda chceš umřít? Ptali se tě, zda chceš být bohatý nebo
chudý, zda chceš mít kůži bílou či černou? Stejně tak se tě Bůh
neptá, zda mu chceš sloužit. Postaví tě zkrátka na místo, kde
provádíš svoji přirozenou službu. Dobře nebo špatně, to je tvá
vůle. Ale sloužit budeš; jiná možnost neexistuje!“

„Dobře, tak narodit jsem se musel; i to ostatní. Ale potom
mám přece svobodnou vůli se rozhodnout podle vlastního
rozumu! Na to žádného Boha nepotřebuju!“

„Jak často jsi měl ve skutečnosti možnost se rozhodnout?
Nemám teď na mysli, kdy jsi se musel rozhodnout pod tlakem
okolností; svých rodičů, matky, zaměstnavatele. Kdy jsi mohl
učinit skutečně nezávislé rozhodnutí, bez ohledu na cokoliv
vnějšího? Uvažuj!“

Arnošt se zamyslel; pak potřásl hlavou. „To mne
nepřesvědčí! Já jsem se třeba mohl rozhodnout málokdy; ale
někteří jiní…“

„Já jsem císař; jsem-li někomu odpovědný, pak svému
národu. A když uvažuji o svých rozhodnutích, nebylo jich moc
takových, která by byla nezávislá. Většinou jsem se
rozhodoval tak, aby to přineslo co největší prospěch mé
vlasti…“

„Takže ne Bohu?“



„Proč si myslíš, že můžeš Bohu nějak uškodit nebo
prospět? Jsi asi nesmírně pyšný a velikášský, když si myslíš: já
mohu být Bohu přítelem nebo nepřítelem. Ve skutečnosti Mu
nemůžeš ublížit ani prospět, vůbec ničím, co děláš. Prospět
můžeš pouze druhým živým bytostem; Bůh je tak nezměrně
mocný, že i kdybys mu celý život škodil, nepíchneš ho ani
špendlíčkem. Pouze když ti Bůh ve své nekonečné milosti dá
možnost, můžeš pro něj něco udělat.“

„Ale vy Templáři mu sloužíte! Jak to tedy je?“

„Bůh vytvořil tento svět a nás do něj postavil jako
služebníky. Vinou nepříznivých okolností ten svět není
v pořádku; my jsme ti, kdo mají zajistit nápravu. Ani my
nedokážeme napravit celý svět; můžeme prospět jen několika
málo bytostem. To však musíme udělat co nejlépe; jinak
bychom zneužívali Boží dobroty.“

„Myslíte, že já plním správně vůli Boží?“

„Těžko říct; co myslíš ty?“

„Obávám se, že ne; ale co mám dělat?“

„Udělal jsi první krok ve službě, zeptal jsi se. To je
správné. Časem možná získáš odpověď, to bude další krok.
Jak se zdá, vyšel jsi správným směrem.“

„Stále ještě nechápu, jak je to míněno s tou službou.
Nejsem žádný zvláštní odborník na náboženství; v Boha sice
věřím, ale do kostela nechodím, co umřela maminka; leda
když se tam děje něco zvláštního, jako že přijede biskup a tak.
Co bych teda měl dělat, aby… dejme tomu ta služba byla
k něčemu?“

„Všechno je do jisté míry jednodušší, než si myslíš. Nikdo
od tebe nechce, abys dělal něco převratného. Podívej se,
služba koně je nosit svého jezdce nebo tahat vůz; a pokud je to
kůň divoký, tak běhat po stepi, pást se a utíkat před lovci.
Když se někdo zrodil jako zajíc, je jeho službou pást se na
jeteli a prchat před liškami; když přijde jeho období, zamiluje
se do zaječice švarného zjevu a má s ní maličké zajíčky; pak
zase přijde jeho čas, zestárne nebo zeslábne a jedna liška ho
konečně chytí, aby ho sežrala. To je přirozený život…“



„To je přece úplně normální věc!“

„Říkal jsem ti, že od tebe nežádám nic nenormálního.“

„Chcete říct, že se mám pást na jeteli jako zajíc?“

„To by právě bylo nenormální! Chci, abys žil jako člověk:
žil v rodině, staral se o ženu a děti, pilně pracoval, vydělával…
žil tak, jak žije spousta lidí. Normálně.“

Arnošt se podrbal na nose a zjevně nic nechápal.

„Jestli žiješ normálně, tak je všechno v pořádku.“ dodal
Charry a vyčkával, až host něco řekne.

„No… nevím. Nepřipadá mi. Já žiju spíš… z ruky do huby.
Většinou nemám peníze ani co jíst; že bych se oženil, na to
nemůžu ani pomyslet. Podnikání nic nevynáší…“

„Takže žiješ nenormálně?“

„No… vlastně ano. Co byste mi radil vy?“

„Především bych radil, abys mi přestal vykat; je to jedna
z věcí, které považuji za nenormální. Nebo ti připadá, že jsem
víc než jedna osoba? Potom si rozebereme tvůj život - chceš?“

„No… když to musí být…“

„Jsi novinář a píšeš do novin, kterým říkáš Naše pravda.
Píšeš do těch novin skutečně vždycky pravdu?“

„No… to je otázka, co je pravda!“

„Pravda je, že jsem Don Quijote, bojuji s větrnými mlýny,
jsem alkoholik a pomatenec. Že?“

Arnošt zrudl jako opařený rak. „Netušil jsem, že…“

„Že se to dozvím? Bruno nechal ve městě svoje verbíře,
takže tam sledují i tisk, co se z něj dozvědí. Četli jsme si to
včera při večeři; Diana se moc smála a přála si, aby se jí
člověk, co to napsal, dostal pod ruku. Nečekala, že to bude tak
brzy, ale trochu se s tebou pobavila!“

Arnošt pociťoval touhu propadnout se do země; to se mu
stávalo málokdy, v jeho povolání bylo nevýhodné trpět
výčitkami svědomí.

„Nezlobíte se?“



„Nezlobím. Je mi úplně jedno, za co mne lidé považují.
Většinou je dobře, když jsou upřímní. Mnohé z toho je pravda.
Nehodlám se bránit, ani když na mě v novinách útočí bez
příčiny; a nehněvám se na lidi, kteří si takhle vydělávají na
chleba. Já skutečně nejsem člověk, ze kterého si lze brát
příklad. Nejsem tak chytrý jako má žena nebo můj přítel
Baarfelt. Můj rozum nepracuje tak skvěle jako jejich. Možná
je to chyba, ale už jsem takový…“

„Já teda nevím, ale… váš mozek pracuje velmi rychle!
Připadá mi, že rychleji, než ostatních! Řekl bych, že si dokážeš
svoje názory promyslet rychleji než druzí, jenom předstíráš, že
nechápeš nebo že ti to tak rychle nemyslí! Dělat ze sebe
hlupáka je někdy výhoda, hrabě Guyrlayowe. A ti, co ti dali
korunu, to pochopili se záviděníhodnou rychlostí…“

„Tak pozor, chlapče, s tímhle názorem daleko nedojdeš!“
zasmál se Charry. „Radši ho nikdy nevytahuj na veřejnost,
mohli by se ti vysmát. To není správný názor pro noviny…“

„A co kdybych to zkusil?“

„Jak chceš, piš si, co je ti libo; ale pokud chceš citovat
moje vlastní slova, napiš asi tohle: I kdyby byl Guyrlayowe
jen hrouda bláta na cestě, přesto na ni nikdo nesmí beztrestně
šlápnout! Přísahal jsem, že budu bránit právo a spravedlnost -
tak to dělám. Chytrý člověk by se možná přidal k většině, ale
většina jsou Němci. Dokonce mi to nabídli, ale já odmítl.
Protože nejsem chytrý člověk, jsem hlupák. Ale svět někdy
potřebuje hlupáky…“

Arne se přemýšlivě usmál.

„Smím se zeptat, kolik je ti let?“

„Bude mi devětadvacet. Proč?“ usmál se Charry.

„Protože máš na spáncích šedivé vlasy. Mně je pětatřicet,
ale ty jsi mě oslovil chlapče. Působíš starším dojmem, než já;
a mne při tom ničí nouze, pití a nezřízený život. Nebudeš
dlouho žít!“

„Možná. Ale doufám, že stihnu všechno, co mám.“

„Můžu ti říct něco o sobě?“



„Prosím - když už si tak povídáme…“

„Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že můžu žít, jak
sám chci. Měl jsem nádherné ideály, plány a záměry, chtěl
jsem psát krásná slova o krásných věcech, otevírat lidem oči,
ukazovat jim nádheru světa a vznešenost velkých cílů.
Jenomže potom jsem poznal, co je to svět; pochopil jsem, že
z krásných snů člověk může nanejvýš umřít hlady. Zvykl jsem
si psát tak, abych se uživil. To není velký cíl, ale je krásné mít
v břiše aspoň trochu teplé polévky. Lžu písemně a nestydím se
za to. Jednou jsem napsal aspoň část pravdy a hrozilo mi za to
vězení. Tak jsem se rozhodl radši lhát…“

Charry se nerozhněval; spíš vypadal, že se usmívá. „Stejně
by to stálo za to, říct jednou pravdu - nemyslíš?“

„Jo, krásný by to bylo… ale nikdo by mi za to nedal
šesták! Kromě toho jsem spoustě lidí dlužen a musím jim to
splácet. Za pravdu se neplatí, za tu se dávají kopance!“

„Já tě nepřesvědčuju. Dělej si, co chceš. Když ti platí víc
za pomluvy proti mně, tak mě klidně pomlouvej dál…“

„Ale to tak není! Ten článek… když jsi poslal do města
toho studenta, chtěl jsem po něm boty a on mě hrubě odehnal!
A já měl v podrážce díru a bylo strašně mokro! Víš, jak
člověka rozhněvá mokro v botách a prázdno v žaludku?“

Charry se rozesmál. „Dáme ti klidně třeba patery boty,
ještě nám zbyly. Jiné námitky proti nám nemáš? To je
zajímavé, jaké maličkosti jsou pro lidi důležité. Kdybych
nechal vyvalit někde na náměstí sud kořalky, budou mi lidé
jásat vstříc. Když jim ho dá můj protivník, budou po mně
házet kamením. Krásné, co?“

„To je bohužel pravda! Dokud nebudou mít všichni lidé co
jíst, střechu nad hlavou a důkladné boty a oblečení, nebudou
mít smysl pro vyšší cíle a nebudou milovat svoji vládu. Jestli
chceš vládnout, měl bys na to pamatovat…“

„Děkuju ti za tuhle radu; to si pamatovat budu!“

V tu chvíli vstoupil jeden ze studentů, oči navrch hlavy.

„Komthure, přijeli hosté… nikdo se s nimi neumí
domluvit!“



„To potěší! No dobře, tak se na ně jdeme podívat…“

Hosté byli dva a přivezl je v saních dopravce z města,
poněkud vyvedený z míry. Zejména barvou jejich pleti, neboť
oba byli černí jako bota; pravděpodobně otec a syn. Rozhodně
to nebyly tuctové zjevy a snad stojí za bližší popis.

Muži mohlo být tak pětatřicet a vypadal blahobytně;
podsaditý, snad dokonce tlustý, s tváří kulatou jako měsíček
a neustále rozesmátou, takže byly vidět bílé zuby. Jiné části
těla nemohly být prohlédnuty, protože měl na sobě kožešinové
kalhoty, důkladné vysoké boty a hustý kožich; na hlavě pak
kožešinovou čepici. Když si stáhl kožešinovou rukavici,
povšimli si několika zlatých prstenů a širokého zlatého
náramku na pravé ruce; na krku měl pár zlatých náhrdelníků,
v levém uchu náušnici zdobenou velikým rubínem a ve
spodním rtu ozdobu s perlou. Taky v nose měl jakousi
ozdůbku, pro změnu s briliantem; a určitě to nebylo všechno.

„Já Ba M’Burru!“ představil se s radostným úsměvem.

Kolik let je chlapci, nebylo jisté, ale byl velký asi jako
Denis; taky samozřejmě v kožešinách, aby nezmrzl.
Pokukoval po bílých lidech kolem sebe a nervózně pomrkával,
protože se zřejmě trochu bál. Vypadal jako malý čertík.

„To Šššša-híín!“ představil ho Ba M’Burru. „On můj syn!“

„No dobře,“ řekl Charry nejistě. „A co si přejete?“

„Ba M’Burru přišel!“ oznámil černoch hrdě.

„Jsi nám nesmírně vítán… ale kdo jsi a co chceš?“

„Ba M’Burru otrok řádu. Přišel bojovat; Šahin taky
bojovat.“

Charry byl pořád ještě v rozpacích; černý muž chvíli
vyčkával, když se ale nedočkal nadšeného přijetí, řekl:

„Tady komthur Yama-naki?“

„Ano, ten tu je! Denisi, požádej Tošia…“

Denis byl nejzvědavější, takže sehnal Yamanakiho
záviděníhodnou rychlostí. Tošio přišel, uklonil se a vyčkával,
co bude.



„Ty komthur Yama-naki? Ba M’Burru přivedl syna; to
Ššša-hín!“ zasyklo to, jako když se vytasí šavle. „Ba M’Burru
přeje, aby byl Šahin nejlepší bojovník. Ty naučíš.“

Tošio zaváhal a nejistě se ohlédl na Charryho.

„Naučíš!“ trval na svém černoch. „Ba M’Burru dá zlato!“

„Počkej, příteli,“ rozhodl se Charry zasáhnout. „Jestli
dobře rozumím, tak jsi přišel žádat, aby se tvůj syn mohl učit
bojovat u komthura Yamanakiho. Ale teď není vhodná doba;
právě jsme byli nuceni vést válku a nemáme čas někoho učit!
Je to nebezpečné…“

Černoch se široce usmál. „Ba M’Burru řádový otrok! Jeho
otec řádový otrok a otec jeho otec řádový otrok. Šahin taky
řádový otrok; já chci on dobrý! Nejlepší! Dám hodně zlata!“

„Ty chceš, aby se stal svobodným člověkem?“ zeptal se
Arnošt.

„Svobodný člověk - to co? Pff! Šahin řádový otrok;
nejlepší!“

„Začínám chápat,“ řekl Charry. „Jen mi to nepřipadá moc
rozumné! Je tady zima a jde nám o život; skutečně chceš do
tak drastických podmínek uvrhnout svého syna?“

Ba M’Burru natáhl ruku a dotkl se Denise: „To dítě! Žije?
Žije! Šahin ne horší; taky bude živej. Ba M’Burru zaplatí!“

„Přijmeš ho, Tošio?“ ptal se Charry.

Yamanaki si prohlédl kluka, který prozatím neřekl ani
slovo, jenom podezíravě koukal; konečně se objevila Diana,
pochopila situaci a začala se s černochem dohadovat; přestože
toho oba napovídali dost, nezdálo se, že by si porozuměli.

„Tvrdí o sobě, že je řádový otrok,“ vysvětlila konečně. „Já
bych ho tipovala spíš na šmelináře, protože je zřejmě
fantasticky bohatý. Cestuje po Africe a kšeftuje; s čím, to mi
není jasné, asi se vším, co se mu naskytne. Má několik žen
a dětí, tenhle Šahin je jeho miláček. Dítě jeho nejmilejší ženy,
povídal. Šahin znamená sokol. Chce z něj mít bojovníka…“

„Hm… kde se tady vzal?“



Diana se začala opět dohadovat. Ba M’Burru hovořil stále
víc a hlasitěji, mával rukama, šklebil se a dělal všelijaké
ksichty; Diana potřásala hlavou a nechápala. Konečně řekla:

„Jsou s tím trochu problémy, on sice mluví všemi jazyky,
ale všemi mizerně. Zatím jsem nepřišla na to, jaké je
národnosti a víry. Jeho pradědečka někdy někdo zajal v bitvě
a odvlekl do Španělska… tedy, nejspíš. Tam prošel
vzděláváním a výchovou, pak ho oženili a měl syny a dcery.
Tak to pokračovalo; mezitím si celá rodinka pěkně nahrabala.
V současné době se to hraje tak, že když někdo z nich chce
zbohatnout, přijde a hodí se řádu na krk; starejte se o mě,
dobráci, když jste našeho dědečka chytli! Malej Šahin je
nejnovější výhonek rodu…“

„Taky dost dobrý…“ usoudil Charry. „Co s ním?“

„Co by, berem ho; malýho uživíme snadno a velkej…
nevím, jestli nám k něčemu bude, třebas jo. Moc ráda bych si
s ním popovídala; tvrdí, že právě putoval po Maghrebu, to je
oblast Tuáregů; v Timbuktu se dozvěděl, že se tady povede
válka, tak sbalil synáčka a přijel…“

„Od koho se to dozvěděl?“

Diana se nejdřív chvíli dohadovala. „Od čarodějnice.“

„To jsem si mohl myslet. K čemu se Ba M’Burru hodí?
Umí něco?“

Opět delší pohovor. „Tvrdí, že všechno. Tak co, berem?“

„O jednoho víc nebo míň - proč ne?“

Charry podal černochovi ruku a oznámil, že může zůstat,
jak dlouho bude chtít. Jeho syn bude zařazen do výcviku
společně s jinými dětmi, jako je Denis, René atd. Ba M’Burru
obřadně mnoha slovy poděkoval; pak se otočil k synovi, něco
mu vysvětloval a několikrát při tom položil ruku na Denise.
Ten se bavil. Diana napjatě poslouchala a šklebila se.

„Bezvadný, Denisi. Ba M’Burru právě oznámil svému
synovi, že je od teďka tvůj otrok a musí tě všude následovat.
Jseš rád?“

„Děsně - co s ním budeme dělat?“



„Nejdřív ho budeš muset naučit mluvit; nezná ani jediné
slovo v žádné řeči, kterou umíš ty. Mluví arabsky, berbersky,
swahilsky - všemi těmi jazyky mizerně. Taťka na tom není
o moc líp.“

Tošio se zeptal: „Umí Ba M’Burru bojovat?“

Diana to přeložila a černoch se nadšeně rozesmál. Potom
začal vykládat o svých dosavadních hrdinských činech;
pokoušela se to přeložit, ale vyprávění se záhy začalo podobat
pohádkám.

„Nabízí ti, že to můžeš vyzkoušet!“ řekla.

„Bude mi potěšením…“ usmál se Tošio.

Ba M’Burru svlékl kožich a odložil čepici. Ukázalo se, že
pod kožichem má dost pozoruhodný kostým z atlasu
prošívaného stříbrem a zlatem; knoflíky měl z drahokamů.
Styl toho oděvu vzdoruje popisu; nejspíš to nebyl žádný kroj,
ale vlastní fantazie. Přes objemné břicho měl pás, za kterým
nosil: damascénskou šavli, křivou jako přísaha politika, dýku
zvanou džabbár, další dýku s čepelí vlnitou jako kris, několik
vrhacích nožů, jehlic a předmětů neurčitého tvaru; dva
americké revolvery; přes záda pár krátkých mečíků, rovněž
zakřivených. Kromě toho měl ještě na různých místech další
vrhací dýky; všechno to vytahoval, odkládal na stolek u dveří
a my s úžasem sledovali, jak to přibývá. Když se konečně
zbavil všeho toho železa, rozmotal si pás z hedvábí; pod ním
měl šňůru, kterou používají Afghánci ke škrcení nepřátel.
Svlékl i svůj kostým a zůstal v bílé košili. Usoudili jsme, že
teď už žádnou zbraň skutečně při sobě nemá.

Tošio vyčkával a zřejmě oceňoval ty pozoruhodné
předměty; když mu černoch s úsměvem pokynul, Tošio
zaútočil a udeřil ho přímo do sádelnatého břicha. S černochem
to ani nehnulo; mávl tlustou rukou, chytil Tošia za zápěstí
a škubl. Japonec udělal přemet, rozplácl se ve sněhu, ale
vzápětí vyskočil na nohy; vyrazil ze sebe výkřik kiai, kopl
přímo před sebe a zasáhl Ba M’Burru do ramene; černoch jej
však chytil za nohu a znovu poslal do sněhu. Potom se nějaký
čas míhaly v šíleném tanci pouze ruce a nohy, žluté i černé;
oba se na střídačku váleli po zemi, vyskakovali a zase se do



sebe dávali. Tošiův styl jsme už znali, černoch však bojoval
zvláštně: snažil se chytit nepřítele za končetinu a buď s ním
praštit o zem, nebo ho zkroutit, případně zauzlovat. Chvíli
trvalo, než ho Tošio dokázal přemoci, což bylo neobvyklé.

„Tímto způsobem bojují v Japonsku zápasníci sumo,“
vysvětlila Diana. „Mám dojem, že se přiučíme něco nového!“

Tošiovi se to taky líbilo; zkoušeli to znovu a znovu, smáli
se a dohadovali mezi sebou, aniž by si cokoliv rozuměli.
Diana se chvíli pokoušela jim tlumočit, pak to vzdala pro
neschopnost. Avšak ti dva zřejmě pomáhat nepotřebovali.

Arnošt Fousek zíral a nechápal vůbec nic. Položil
Charrymu několik otázek, všechny nesmyslné; Charry řekl:
„Ujišťuju tě, že nevím o nic víc než ty; je to tak, jak slyšíš.
Přijel nás navštívit Ba M’Burru, řádový otrok, se synem
Šahinem. Zůstane naším hostem, jak dlouho bude chtít, bude
se cvičit v boji a taky učit naše lidi. Je vítán…“

„Můžu o tom napsat do novin?“ kulil oči Arnošt.

„Proč bys nemohl? Víš co? Teď nemám moc času; bav se,
jak umíš, třeba se vyptávej ostatních. Sejdem se u večeře, tam
se mě můžeš zeptat na to, co nepochopíš u nich. Ahoj…“

Charry se rozloučil a šel po svých; Ba M’Burru skončil
souboj s Tošiem a ježto byli oba uválení, přijal pozvání do
sauny. Tam mířil taky Denis; malý Šahin ho sledoval jako stín.
Pozvali rovněž Arnošta, k jeho nemalému úžasu; napřed se
zděsil, když se měl svléknout, ale neměl žádnou jinou
možnost. Vytřeštěně zíral, jak Ba M’Burru odkládá kus po
kuse svoje šperky, protože by se mu rozžhavily a bylo by to
poněkud nepříjemné. Nosil na těle víc než kilo zlata, taky
různé drahokamy a perly. Co všechno ještě má, nebylo jasné,
ale Denise zaujala jiná věc: na první pokus přišel na to, že Ba
M’Burru je znalcem nesčetných pohádek a příběhů; rovněž
přítelem četných roztodivných duchů, zjevení a strašidel.
Denis tyto znalosti sbíral s velkou snaživostí, takže se
okamžitě rozhodl, že si černocha oblíbí.

Malý Šahin měl přesně tutéž barvu kůže, jako má Dévi
srst; to se Denisovi velice líbilo. René le Mogniéra nejdřív
potěšilo, že někdo má tmavší pleť než on, ale když Denis



černouška očividně favorizoval, ohrnul René nos a rozhodl se
Šahina považovat za to, co skutečně je: za otroka. Šahin s tím
souhlasil; považoval za přirozenou povinnost řádu se o něho
všemožně starat.

Takže v podstatě žasnul jen Arnošt; i ten však nalezl
v úžasu spřízněnou duši v lázeňském pomocníku Karlovi,
který jim v sauně posluhoval. Byl tu taky vrchní lázeňský
Olgierd, ale ten se bavil jen s Tošiem, neznámo o čem. Ba
M’Burru si povšiml, že Tošio má hlavu vyholenou, až na
copánek a přál si, aby také jeho syn byl podobně upraven;
Denis automaticky zavolal Karla a přikázal mu, aby hostovi
vyhověl.

Lázeňský sluha Karl zaváhal; tvářil se pohoršeně a na
dotaz posléze vysvětlil, že mu připadá nevhodné dotýkat se
černošské kůže. Černochy jednoznačně považoval za nižší
rasu, což Denisovi těžko dokázal vysvětlit; když konečně
pochopil, došlo mu taky, že právě získal možnost Karla účinně
trápit. Přísně tedy nařídil, aby Šahinovi oholil hlavu; avšak
odmítl představu, že by z houští černých kudrnatých vlasů,
tvrdých jako dráty, mohl být účelný samurajský copánek.
Namísto toho navrhl, aby mu ponechal nad čelem chomáčky
jako rohy čertíka; tak bude Šahinův vzhled zajisté dokonalý
a bude působit přirozeně.

Chvíli trvalo, než to Ba M’Burru pochopil; potom začal
jásat, pronášel dlouhá složitá souvětí a Denise hluboce
oceňoval. Během diskuse vyšlo najevo, že jeho rod je
vzdáleným potomkem nějakého černého ďábla a nejspíš
pochází v přímé linii od samého Šejtana, takže považovat
Šahina za čertíka je lichotka přímo nezměrná. Což přijali
všichni kromě Karla a Arnošta, který jednak nechápal, jednak
nevěřil. Nicméně Karl dostal příkaz a musel ho splnit. Dal se
do díla s bručením a nechutí, ale vytvořil na černouškově
hlavě dva ukázkové růžky; Šahin vřískal nadšením.

Poté si Karl postěžoval Arnoštovi na svůj bídný osud.
Sdělil mu, že je ve skutečnosti důstojníkem německé armády
a jmenuje se Haushoffer; byl však zajat a teď prochází
záměrným týráním od všech Templářů. Nutí ho chodit nahý,
posluhovat v lázni a dělat věci, které sami považují za nečisté,



například stříhat ostatním vlasy; ale Karl to všechno přežije,
překoná a stráví, časem se dostane nahoru - a pak se těšte,
rytíři a komthurové!

„Co chceš dělat?“ nechápal Arnošt.

„Nejdřív se musím propracovat ze zajatce na řádného
člena řádu! S tím nebudou problémy, už teď si nedávají pozor
a mluví přede mnou otevřeně skoro o všem. Až ovládnu ty
jejich kejkle, najdu si mezi nimi duchovního Mistra a požádám
ho, aby mě učil. Mohlo by mi to trvat tak čtyři - pět let. Potom
dostanu rytířský kříž; to už budu znát všechna jejich tajemství.
Pak jim ukážu!“

„Templářům?“

„Těm třeba taky; ale hlavně těm idiotům venku!
Důstojníkům, co nás sem poslali, politikům, Židům,
fabrikantům… předvedu jim, co je rytířský řád! Třeba založím
vlastní lóži, německou, germánskou! Lóži čisté rasy a čistého
poznání!“

„Oni s tím souhlasí? Co kdyby tě prokoukli?“

„Už jsem se jim o tom zmínil; jenom se smějou. Někdo mi
říkal, že takové nápady má každý nováček, že mě to časem
přejde. Oni mě považují za nějaké dítě; ale já jim všem
ukážu!“

Arnošt pochopil, že má před sebou chlapíka bytostně
nešťastného a zklamaného, přitom toužícího po uznání. Taky
zjistil, že když mu vhodně polichotí, dozví se od něho spoustu
věcí. Takže mu vhodně polichotil a otevřel tím stavidla
poručíkovy výmluvnosti. Karl dokonce projevil snahu upravit
Arnoštův vlas a vous, jak si bude přát - a velmi se divil, když
to bylo normální přání.

„Budeš asi jedinej, kdo má ještě rozum; všichni ostatní
tady nosí na hlavě hrozné šílenosti! Ty všelijaké jejich copy,
různé ornamenty vyholené na hlavě - no hrůza! A to všechno
chtějí, abych dělal já! Nutit mne k tak ponižující práci!“

„Proč je to ponižující práce?“

„Všichni Templáři jsou čarodějové; každý má nějakou
speciální nauku, co se smí a co nesmí a jak se nechat učesat.



Co vyhovuje jednomu, je přísně zakázaný pro druhýho - no,
nejsou blázni?“

„Určitě jsou; ale proč to všechno dělají?“

„Odstraňují škodlivé vlivy a využívají příznivých.“

„To je nějaký nesmysl, ne?“

„To vůbec není nesmysl, to je rozumná a správná věc; ale
copak se nemůžou všichni dohodnout na jednotným názoru?“

„Tak proč se nedohodnou?“

„Oni říkají, že každý člověk je jiný, takže každý musí
jednat podle své nauky. Takhle to dělají se vším; ani jejich
modlitby nejsou stejné! A co je nejhorší: každý má vlastního
Boha!“

„To snad nemyslíš vážně!“

„Fakt, bez legrace! Každý Templář tvrdí, že Bůh vypadá
jinak, než jak si ho představujou ostatní. Dokonce při
posledním soudu před každého Bůh předstoupí v jiné
podobě!“

„To není možný! A jak teda opravdu vypadá?“

„Že prý je souhrn všech těch představ.“

„Aha… tak to myslím chápu. Tomu se říká umělecká
volnost…“

„Když říkají, že všichni různě chápeme stejnýho Boha?
I pohané, všelijací mohamedáni a Číňani a jiní bezbožníci;
mezi naší svatou vírou a jejich pověrami je menší rozdíl než
mezi rozumem a hloupostí. Tak mi to řekl Olgierd Zajac.“

„To je kdo?“

„Můj šéf; ten co tu vede ty lázně.“

„Jo ták - já myslel, že někdo z těch chytřejších…“

„On k nim patří; je komthur. Oni ho dost berou
a prohlašujou, že je vizionář. Že má vlastní představy
o Absolutní Pravdě.“

„Hm… a to by se nedalo nějak léčit?“



„Oni to nechtějí léčit, jim to vyhovuje. Olgierd občas vidí
věci, který nejsou viditelný pro ostatní, jenže oni mu věří.“

„To mi nepřipadá zrovna jako rozumný přístup!“

„Zdravý rozum je veličina, která má u Templářů skoro
nulovou hodnotu. Všichni jsou nějakým způsobem šílení.“

„A to nikomu nevadí?“

„Vyhovuje jim to. Dokud tady někdo nepřijde o rozum, tak
nemá šanci, aby ho ostatní brali vážně.“

„Říkal jsi jim, co si o tom myslíš?“

„Jistě. Odpověděli: Doba je šílená. Proč bysme zrovna my
měli mít zdravý rozum? Vypadali bychom divně…“

„Taky pěkný. A to k nim pořád ještě chceš patřit?“

„Já k nim budu patřit; jde jenom o to, jak rychle se to
povede. Jen tak se mi může podařit prosadit ozdravení světa.
Někdo už to konečně musí začít léčit - i kdyby to mělo být
ohněm.“

„Jakým ohněm?“

„To je taková jejich speciální nauka; to neznají ani všichni
rytíři. Ale přede mnou se o tom bavili! Existuje kouzlo Ohně;
za dávných časů je čarodějové znali, léčili jím, pomáhali…
Živý Oheň jim dával sílu a moc!“

„Má to něco do sebe, nebo je to jenom taková smyšlenka?“

„Nevím, a docela rád bych na to přišel. Zatím vím jen
tohle: skutečnou pravdu o Ohni tady nikdo nezná, ale spousta
lidí o tom ví víc, než jsou ochotni přiznat. Tak je to tady se
vším!“

Ať byl Karl jakýkoliv, byl zejména prvotřídní sběratel
drbů; Arnošt to vycítil, podstatou jeho novinářské praxe
ostatně bylo vždycky najít někoho podobného, polichotit mu
a tím otevřít stavidla jeho výmluvnosti. Že spousta informací
je zmatených, nepřesných nebo tendenčně zkreslených, s tím
si nedělá starosti žádný novinář; dávno už se smířil s tím, že
podstatu problému chápe obvykle svérázně nebo vůbec ne.
Dospěl k přesvědčení, že v politice vůbec nezáleží na tom, jak



se věci formulují, ale kdo je ochoten poskytnout komu
podporu a pomoc a tím získat sílu. Stejná praxe funguje
v řádu; jestli ten či onen má jinou představu než jeho kamarád,
není rozhodující; je ochoten za něj bojovat, což znamená
hodně.

Karl pozval Arnošta na seminář, který Olgierd vedl
s vojáky; předtím je podrobil výcvikové metodě, kterou Karl
definoval jako vymývání mozku: opakovaně je uváděl do
hypnotického spánku a po probuzení nechal vyprávět, co
prožili. Jedni měli vize zajímavé, jiní dost jednoduché; ale
některé to začalo bavit a sami se hlásili k dalším
experimentům. Byli i takoví, kdo postřehli, že úspěšné reakce
na hypnózu jsou předpokladem lepšího pracovního zařazení
a nestydatě si vymýšleli; ale Olgierd a jeho pomocníci se tím
nenechali zmást a pečlivě zaznamenávali jejich slova.

„Tak jak to teda je?“ ptal se Arnošt. „Má to nějaký smysl,
nebo je to všecko podvod a humbuk?“

„Já nevím, co ti na to mám říct!“ upadl Karl do rozpaků.
„Když ty máš všechno tak hrozně jednoduché: podvod nebo
skutečnost, pravda nebo lež… já můžu říct jenom: těžko
rozhodnout.“

„Přece musí být jasné, jestli je to pravda nebo ne!“

„Kdyby to bylo jasné, nemusely by se provádět pokusy.“

Po tomto vysvětlení se sešli v jednom ze stanů; bylo tu asi
dvacet zajatců, několik strážných a Olgierd. Nejdřív dali slovo
muži kolem třicítky, zjevně nevzdělanému a hrubému. Jeho
řeč byla nesouvislá, zakoktával se, používal nevhodná slova
nebo vůbec nevěděl, jak se vyjádřit. Popisoval své setkání
s bytostí, kterou neuměl popsat, mluvil pouze, že z ní
vycházela taková záře, že si musel zakrýt oči. Tato bytost ho
poučovala, že dopadne špatně, bude-li pít a mlátit svoji ženu.
On naopak přesvědčoval Zářícího, že ženu miluje, stýská se
mu po ní a hrozně rád by šel za ní domů, kdyby nebyl v zajetí;
mlátí ji jen proto, že je běhna a určitě je mu právě teď nevěrná;
a to ještě není jasné, s kým. Požádal, aby mu Zářící ukázal, co
se děje doma; v té chvíli se ocitl ve své chalupě, mohl projít až
do ložnice, aniž by ho kdo spatřil a zkontroloval, že jeho žena



sladce spí - a sama. Prošel však také čeledník a zjistil, že
u děvečky přespává mlynářský pomocník, jehož podezíral, že
dochází za jeho ženou; takže teď neví a má pocit, že manželce
křivdil.

Arnošt měl pocit, že mluvčí vyjadřuje usilovnou snahu
dostat se ze zajetí a dojmout strážce líčením svého citového
života; občas mu připadalo, že pokud si svoje vize nevymýšlí,
aspoň je určitě zkresluje, aby líp vyhovovaly. Olgierd neříkal
nic, dělal si jen poznámky. Ostatní položili vyprávějícímu
několik otázek, jejichž smyslu Arnošt nerozuměl; pak Olgierd
poděkoval a dal slovo mladíkovi jménem Hubert.

Jak Arnošt vyrozuměl, Hubert byl víckrát uveden do
protonace; běžně se vyjadřoval v odborných termínech, chápal
souvislosti a živě se o vše zajímal. Zjevně na něm byla vidět
positivní změna, jejíž dosažení je účelem programu. Z toho
důvodu chodil všude volně jako řádový voják, jeho uniforma
byla vyzdobena znaky řádu a rovněž výraz tváře byl jiný.
Vyprávěl o něčem, čemu říkal Sedmá sféra a kam se usilovně
snažil dostat, ale ostatní mu v tom chtěli zabránit, protože na
to neměl nárok. Slovem ostatní mínil bytosti, které tam naopak
patřily; vlastně ne, že by ho tam nechtěly pustit, podrobovaly
ho neustále nějakým pokusům, během kterých musel řešit
otázky rázu praktického i filozofického. Jeho zážitky byly
neuvěřitelné a vymykaly se chápání, ale nebyly to primitivní
pokusy ovlivnit šéfa pokusu; Arnošt docela věřil, že ty věci
Hubert skutečně viděl. Taky ani jednou nenaznačil, že by chtěl
odtud pryč; naopak, jeho zájmem bylo pokračovat v pokusu,
dokud se do té Sedmé sféry nedostane.

„No dobře,“ řekl Arnošt nahlas. „Ale když se tam
dostanete, jak máte zaručeno, že se odtamtud vrátíte?“

Jeho otázka zazněla tak nepatřičně, až se všichni otočili; za
prvé se dopustil trapné chyby a Hubertovi vykal, za druhé
podobný dotaz byl společensky značně neúnosný.

„Myslím… že se vrátím, když se probudím.“ zaváhal
Hubert.

„Pokud jsem vyrozuměl,“ začal Arnošt, než šum mezi
posluchači dosáhne větší hlasitosti. „Považuješ to, co jsi viděl,



za jistý druh reality. Pokud je to tak, potom se část tvé
osobnosti při tom experimentu skutečně dostává do té Sedmé
sféry?“

„Zatím se tam nedostala! Jenom se tam snaží dostat…“

„To je příčina, že ses pokaždé dokázal vrátit. Kdyby se tvé
mysli podařilo do Sedmé sféry proniknout, kde máš zaručeno,
že se vrátíš? Co když to už nedokážeš, zemřeš nebo se
zblázníš?“

Hubert vypadal, jako by se zbláznil už teď; jen krčil
rameny.

„Odpověz!“ požádal ho Olgierd. „Promysli si to…“

Hubert zvedl oči: „Neřešil jsem, jak se vrátím. Dokonce si
ani nejsem jistý, zda se chci vrátit.“

Někteří přítomní dělali různé poznámky; Arnošt měl
dojem, že si svou otázkou u nich rozhodně nešplhl.

Někdo začal projednávat otázku Vesmírné podoby Boha,
označoval ji výrazem virát-rúpa a uváděl, co o tom říká Bible
a co naproti tomu Bhagavad-gíta; někteří neposlouchali,
Arnošt nechápal.

Konečně Hubert vzhlédl; usmíval se a oči mu zářily.
„Myslím, že jsi mi pomohl, bratře,“ oslovil Arnošta.
„Domnívám se, že právě to je smyslem otázky, kterou mi
položili.“

„Jsi si tím jistý?“ ptal se Olgierd.

„Nejsem si jistý, protože tam není nic jistého. Mám za to,
že jejich dosavadní odmítání je proto, že jsem si doposud
neujasnil, zda se odtamtud chci vrátit nebo ne.“

„Jaký máš teď na to názor?“

„Rád bych to dnes v noci vyzkoušel. Možná se to
podaří…“

„Teď už to nechápu vůbec!“ řekl Arnošt, když měl tu
možnost. „Mně to připadá jako varování, že tam můžeš přijít
o život!“



„Zřejmě ano,“ usmál se Hubert. „Ale dokud se bojíš
o život, nedostaneš se vůbec nikam. Zřejmě ještě mám
v podvědomí nějaký podobný strach; s tím nemůžu překročit
vůbec žádnou sféru.“

„Nemůže přece existovat člověk, který by se nebál
o život!“

Templáři se usmívali; Arnošt pochopil, že řekl něco
hloupého.

„Občas musíš takové primitivní pocity překročit.“ řekl
kdosi.

„Touha žít je pro tebe primitivní pocit?“ vzbouřil se
Arnošt. „Copak ty chceš zemřít?“

„Samozřejmě nechci; je to určitě nepříjemné a mělo by to
jistě špatné následky, ježto jsem zatím nesplnil své povinnosti,
takže v příštím životě bych měl problémy. Ale rozhodně to
není ten primitivní strach o život jako něco nenahraditelného.“

„Život pro tebe nemá cenu?“

„Po tomto životě přijde další život a pak další život; stejně
jako před tímto byl jiný a před ním zase jiný. Samozřejmě,
musím každý svůj život vychutnat co nejdokonaleji - ale kvůli
tomu se ještě nemusím bát. Mám větší strach z poklesnutí než
ze smrti.“

„Takže je to všechno pravda! Jste skutečně…“ Arnošt
zaváhal.

„Šílení fanatici? Jak se to vezme; nám připadá šílený
člověk, který kvůli své momentální bezcenné existenci ohrozí
svoje příští možnosti. Pochop: když mám strach přijít o život,
už jsem o něj stejně přišel, protože žádný nebude! Budu
v postavení, kdy sám budu primitivní, pokleslý, bez
vyhlídek… To tedy nechci!“

„Když zemřeš, co se s tebou stane?“

„Především: duše opustí toto tělo. Dostanu se na místo,
kterému se říká Podsvětí; nebo Soud nebo Hrad Grálu
a podobně. Tam sídlí bytosti s vyšším vědomím; tehdy dostanu
možnost ujasnit si svoje chyby a nedostatky tím, že mi ukážou



uzlové body, ve kterých jsem zklamal - nebo kde jsem se
naopak zachoval dobře. Tam setrvám až do chvíle, kdy budu
znovu povolán k službě; tehdy se znovu zrodím na Zemi nebo
v jiném podobném světě…“

„Kdo tam s tebou bude mluvit? Bůh?“

„Zajisté je to místo, kde je Bůh přítomen; ale nemyslím, že
by se zabýval detaily, na to má různé služebníky. Já sám jsem
se do takové služby přihlásil, proto jsem tady. Tam ti, Vědoucí,
jsou služebníci jako já, jenom o třídu vyšší…“

„Tím chceš říct, že patříš k těm, kdo znají Boží vůli?“

„Ano, částečně. Znám víc než démoni, ale míň než andělé.
Znám částečně to, co dokáže poznat člověk. Na tomto místě
jsem proto, abych se pokusil poznat víc.“

„Ale co když to nestihneš? Když tě zabijou dřív?“

„Musím usilovně studovat a dobře bojovat, aby mě
nezabili.“

„Nebo se do boje vůbec nepouštět!“

„Tím bych prokázal, že neznám nic. To by byla duchovní
smrt.“

„Uvažují takhle všichni Templáři?“

„Nevím. Vím jen tohle: když se dopustím hrubé chyby,
mohlo by se mi stát, že bych nebyl vpuštěn do Hradu Grálu
a nebylo mi dále dovoleno sloužit. Taková myšlenka mě děsí.
Abych předešel podobné možnosti, dělám tohle všechno.“

Arnošt usoudil, že má před sebou ukázku bláznivého
fanatika, jako by ho vystřihl z učebnice; navzdory tomu však
to byl člověk dost mladý, usměvavý, vstřícný, žádný
pochmurný šílenec. Arnošt se rozhodl zjistit, kam až se může
vyptávat:

„Směl bych se tě zeptat na některé věci… ze života?“

„Prosím, když to musí být.“

„Patříš, jak se zdá, ke strážným; jsi Polák?“



„Ne, jsem Němec. Pocházím z Horní Falce. Jméno ti
neřeknu, tím bych ohrozil další lidi. Říkej mi Manfred.“

„Bojoval jsi jako Němec proti Němcům?“

„Především jsem nebojoval; přišel jsem až potom, protože
jsem dostal rozkaz od komthura. Kdyby se znovu bojovalo,
bojoval bych, protože jsem Němec, ale také rytíř Boží. Když
moje vláda nerespektuje Vůli Boží, pak proti ní musím
bojovat.“

„Jak ses dostal do řádu?“

„Studoval jsem na universitě v Karlsruhe; tam mne
kamarád zval na přednášky. Poznal jsem několik lidí, kteří se
tím zabývali, studoval jsem víc a dosáhl jsem setkání
s komthurem a zasvěcení.“

„Co děláš od té doby?“

„Sloužím.“

„Můžeš mi o tom něco říct, nebo je to tajné?“

„Některé věci říct nesmím, jiné mohu. Sloužil jsem
v armádě, pak jsem byl krátký čas jako asistent na universitě.
Posledních pět let jsem pracoval ve státní správě.“

„Máš rodiče, sourozence, manželku?“

„Moji rodiče jsou venkovští statkáři. Můj starší bratr
spravuje rodinný statek, naši jsou už dost staří. Prostřední bratr
je knězem; vídám ho málokdy. Manželku zatím nemám, ale
rodina už na mne začíná naléhat, abych se oženil. Asi to budu
muset udělat.“

„Vědí, čím se zabýváš?“

„Částečně. Zkusil jsem s nimi o tom mluvit, ale neprojevili
pro to dostatečné pochopení, tak jsem je nechal být.“

„Nevadí ti, že nedělají službu tak, jako ty?“

„Ne, proč? Jejich život je v souladu s Vůlí Boží. Nemám
důvodu na tom něco měnit. Kdyby došlo k problémům, zasáhl
bych.“

„K té manželce: slyšel jsem, že se templáři nesmějí ženit!“



„Proč by nesměli? Mohou všechno; pouze si musejí být
vědomi důsledků toho, co dělají. Musím si správně vybrat.“

„Mluvil jsi o nátlaku rodiny; nebudou mít snahu tě
ovlivnit?“

„Mají velmi mnoho takových snah, ale daří se mi
prosazovat své názory. Dva návrhy jsem odmítl, protože ty
dívky nebyly k ničemu, jenom by mi uškodily. Byly bohaté,
ale to nemá význam.“

„Měl jsi někdy nějakou ženu rád?“

„Ovšem; na studiích jsem prožil jednu velkou lásku
a několikrát se mi líbily nějaké dívky. Nebyla to však správná
volba.“

„Jaké máš představy o ženě, kterou si vezmeš?“

„Představy… zvláštní výraz! Písma říkají, že v zájmu
rozvoje lidského rodu dojdou vznešení služebníci Pána někdy
k názoru, že je nutné zaslepit oči některé lidské bytosti tak,
aby považovala jinou lidskou bytost za kvalitativně lepší, než
je objektivně. Tomu se říká láska. Rád bych to ještě někdy
poznal.“

„Tvoje výrazy jsou… tedy, značně bezcitné!“

„Tak dobře, jasněji. Víš, kdo je Amor? Chlapec, který
poletuje s lukem a pro zábavu střílí zlaté šípy lidem do srdce.
Koho tím šípem zasáhne, ten se zamiluje do nějaké ženy.
Stane se směšným svému okolí, dělá hloupost za hloupostí…“

„Ano, to znám. Chceš říct, že tomu věříš?“

„Ano. Skoro doslova.“

„To je ale představa starých Řeků a Římanů!“

„Já vím.“

„Oni dokonce tvrdili, že Amor občas z hravosti spojuje
zcela nevhodné partnery! Považuješ to za možné?“

„Samozřejmě.“

„Takže se může stát, že i na tebe vyjde nevhodná žena?“



„Když bude nevhodná, doufám, že to poznám a vyhnu se
jí. Vtipné to začne být ve chvíli, kdy to bude vhodná dívka,
protože v tom případě se do ní skutečně zamiluji, vezmu si ji
a strávím s ní větší část života. Minimálně pětadvacet let.“

„Proč tuto dobu?“

„Je definována jako doba, kterou musím věnovat výchově
dítěte.“

„Když budeš mít víc dětí?“

„Pětadvacet let od narození posledního. Já chci mít hodně
dětí; kolik se jich narodí, tolik budu mít. Ideální by bylo,
kdyby moje žena byla zdravá, schopná mít hodně dětí a starat
se o ně.“

„Dokážeš je uživit?“

„To je určitý problém. Pravděpodobně se nebudou mít
luxusně ani přepychově; ale vždycky dokážu zajistit, aby měli
co jíst. Jinak bych se dopustil hrubého přestupku.“

„Co když tvoje žena bude mít jiný názor?“

„Těžko definovat, jak moc jiný. Když bude její životní styl
s mým v mírném rozporu, dá se to snést. Horší by bylo, kdyby
se po několika letech ukázala jako nevhodná.“

„To by znamenalo co?“

„Ukázalo by se, že je to trest za moje chyby v minulosti.“

„Jak bys to řešil?“

„Trpěl bych. Nemohu to řešit, musím to vydržet.“

„Zlá žena je trest Boží?“

„Bůh netrestá. Zlé ženy nám posílá Satan Ďábel.“

„Aby narušil Boží dílo?“

„Ne, aby nás potrestal, že na tom Božím díle nepracujeme
dobře. Narušit Boží dílo nedokáže nikdo; ale způsobit škodu
nám lidem, na to je Satan přímo ustanoven.“

„To nechápu! Vysvětli mi, k čemu je podle tebe Satan!“



„Satan a jeho černí andělé vyhledávají osoby, které
porušují Vůli Boží a trestá je za to.“

„Není tedy pravda, že by lidi záměrně provokoval?“

„Ano, to dělá také. Ale svede jen toho, kdo se nechá.“

„Myslel jsem, že Satan jedná z nenávisti k Bohu!“

„To je hloupost. Satan má svoji službu jako každý
služebník Boží. Jeho služba je odstraňovat nevhodné jedince
ze služby. To nemá s nenávistí co dělat. Nenávist je
zaslepenost; zajisté, že Satan je zaslepený, ale ne tak, jak si
myslíme my.“

„Takže nenávidí koho? Lidi?“

„Nenávidí ty, kteří jsou zaslepenější než on sám.“

„Proč nazýváš pekelné stvůry černými anděli?“

„Protože takoví jsou. Jako stvůry je vidí jenom lidé, kteří
se jich bojí. Když předstoupí před Trůn Boží, jsou krásní.“

„Rád bych si ujasnil: Ty tedy věříš, že čerti existují. Kde?“

Manfred s úsměvem rozhodil rukama. „Tady všude kolem
nás.“

„A andělé?“

„Také. Někdy těžko poznáš ďábla od anděla.“

„Můžeme je vidět?“

„Někdy ano. Většina lidí je ovšem neuvidí nikdy.“

„Ty jsi je viděl?“

„Ne. Já to ani nepotřebuji; stačí, že o nich vím.“

„Mění se nějak jejich počet?“

„Přibývá jich, když se chystá nějaká větší akce. Když
vycítí, že budou mít práci, slétnou se ze širokého okolí.“

„Třeba po bitvě?“

„Před bitvou. Po bitvě mají plné ruce práce. Oni vědí
předem, jak bitva dopadne, takže to tak nějak… organizují.“



„Slyšel jsem, že jsou lidé schopní odhadnout budoucnost.
Má to něco společného s tím, co říkáš?“

„Ano. Jasnozřiví lidé se dokážou zeptat a dozvědí se, co
potřebují. Pak se mohou nějak zařídit.“

„Děláš to také?“

„Ne. Mně je vcelku jedno, jak to dopadne. Jde mi jen o to,
abych sám dokázal splnit, co je mým úkolem.“

„Copak nemáš žádné sny, přání, touhy…“

„Mám, samozřejmě. O některých jsem mluvil: toužím po
dobré ženě a po životě v klidu a míru. Možná jej dostanu,
i když nebude tak dokonalý, jak jsem právě říkal. Určitě s tím
bude řada starostí, zlí lidé se budou snažit to všelijak narušit.
Třeba některé moje dítě zemře nebo bude dlouho nemocné;
třeba zemře moje žena, nebo zemřu já. To všechno jsou
neštěstí, s nimiž je nutno počítat.“

„Jak bys je řešil?“

„Jak budu umět. Nevím, co se stane. Jen musím být
připraven.“

„Myslíš, že dokážeš být připraven vždycky?“

„Ne. Kdybych měl jistotu, nebyla by to už hra.“

„Pojímáš celý život jako nějakou hru?“

„Ano. Byly stanoveny výchozí podmínky a zhruba určeno,
jak se to hraje. Detaily se dozvídám obvykle v poslední chvíli;
záleží na mně, jak reaguji. Až hra skončí, dozvím se
výsledek.“

„Tím myslíš po smrti?“

„Ano.“

„Zvláštní představa!“

„Ty to hraješ přesně stejně; pouze neznáš pravidla.“

„Teď už znám, když jsi mi to vysvětlil.“

Manfred se shovívavě usmál.



„Mohl bych tohle všechno napsat do novin?“ ptal se
Arnošt.

„Napiš si to, kam chceš. Jsi si vědom důsledku?“

„Že se mi lidé budou smát?“

„Ano.“

„To klidně risknu. Nebudu psát o sobě, ale o tobě.“

„I to je jistý druh odvahy. Dávej si pozor, bratře; začínáš
konat službu. Když si nebudeš hlídat svoje jednání, mohlo by
se ti stát, že by si tě Pán vyvolil!“

Teď se shovívavě usmál zas Arnošt. „To se stát nemůže.
Hlavně proto, že já nevěřím ničemu z toho, co povídáš. Ani
v Hrad Grálu, ani v ďábla a dokonce ani v Boha. Jsem ateista,
víš?“

„To nevadí. To platí, i když tomu nevěříme.“

„To už jsem slyšel. Ale chci říct jasně: vyptávám se nikoliv
proto, abych uvěřil tomu, v co věříte vy! Vyptávám se, abych
to napsal do novin, třeba i s komentářem, že tomu nevěřím!“

„Odpovím ti: klidně napiš, že jsme všichni blázni a naše
slova jsou diktována duševní chorobou. Klidně cokoliv popleť,
zmotej nebo tendenčně zkruť. Ten správný čtenář to stejně
rozluští.“

„Tak pozor! Jsem poctivý novinář a vždycky píšu pravdu!
Když mi něco vysvětlíš, napíšu to přesně tak, jak jsi říkal!“

„Pokud to pochopíš. Já zase chci vysvětlit, že by se nikdo
z nás nezlobil, kdybys tam zapletl nějaké nesmysly. Jsi teprve
na začátku své cesty, nemůžeš být dokonalý.“

Arnošt si najednou uvědomil, že místo aby seděl
a poslouchal, jak měl původně v úmyslu, se stal protagonistou
diskuse; všichni kolem, Olgierd, Karl, Hubert i vojáci, napjatě
naslouchali. Bylo mu to nepříjemné, byl tu přece jako
pozorovatel!

Olgierd postřehl, že by se měl opět ujmout řízení diskuse;
Arnošt už nediskutoval, jen poslouchal a snažil se pochopit, co
se projednává. Nezvládal to. Manfred se k němu naklonil:



„Nechtěl by sis odpočinout? Nebo si třeba udělat pár
poznámek pro ty svoje noviny? Bylo to na tebe trochu
náročné…“

Arnošt ochotně přijal. „Jak jsi to ale poznal?“

„Vypadá to, že tě diskuse unavila…“

Zavedl ho do stanu, postaveného vedle ostatních; uložil ho
tam do kožešinového spacího pytle a přinesl mu horký čaj
a talíř všelijakých lahůdek. Arnošt si začal uspořádávat svoje
poznámky; potom si začal srovnávat myšlenky a nakonec na
chvíli usnul.

Probudil se asi za dvě hodiny s představou, že se mu zdála
spousta nesmyslů; kromě jiného o něj bojovalo pár černých
andělů s bílými anděli, což mu připadalo jako souboje tetřevů
(ty viděl kdysi v rámci své novinářské povinnosti, reportáže
o myslivcích). Uvědomil si, kde je, co tu dělá a jak je to
všechno zmatené; tak se oblékl a šel zase mezi ostatní.

S údivem zjistil, že mnozí přítomní se na něj usmívají,
zdraví jej kývnutím hlavy a prokazují mu všelijak svoji přízeň;
což se týkalo nejen Templářů, ale i některých zajatců. V té
chvíli mu došlo, co se tu děje: obrovská akce na získání mnoha
těch, kdo se sem proti své vůli dostali. Došlo mu, že Templáři
rozhodně nijak netouží nepřítele zničit, protože by neměli
koho převychovávat. Spíš je jim opravdu líto, že zahynulo
tolik nadějných lidí. Byl z toho trochu vedle sebe, neboť
pochopil také to, že on sám se dostal do soukolí výchovného
procesu. Zdravý rozum mu velel: prchej, dokud je čas. Když
se zapleteš jen drápkem, neutečeš!

Jenže neutekl. Kdosi mu řekl, že za chvíli bude večeře,
takže je zván na večerní pobožnost a přednášku. Arnošt šel.
Prožil pak fantastickou extázi zpěvu, tance a obřadů, které
nechápal; potom vykládal jeden starší muž něco o lékařství,
čemu Arnošt nedokázal porozumět vůbec a nechápal, jak to
souvisí s náboženstvím. Někdo ze sousedů mu řekl, že je Vůle
Boží, aby člověk byl zdravý, takže pečovat o nemocné je
povinnost.

Pak se konala večeře, stejně vynikající jako oběd;
Arnoštovi to chutnalo natolik, že začal uvažovat, zda by se



neměl zdržet ještě pár dní a vychutnat si to. Po večeři zůstal
sedět s některými přáteli a povídal si s nimi.

Taky potkal Manfreda a poděkoval mu za půjčení stanu.

„Dnes v noci v něm můžeš spát.“ usmál se Manfred.

„Děkuji… ale kde budeš spát ty?“

„Nebudu spát. Když, lehnu si v nemocnici.“

Arnošt přikývl. Pak si povšiml, že v Manfredově blízkosti
se rozpačitě usmívá Hubert a došlo mu, že se něco změnilo.

„Ano,“ souhlasil Manfred. „Měl bych ti poděkovat,
pomohl jsi mi něco pochopit. Taky Hubertovi - jen tak
mimochodem.“

„Vůbec nevím, o čem mluvíš!“

„Měl jsem odpočívat před noční službou, ale dal jsem ti
svůj stan, musel jsem zůstat vzhůru. Hubert se na mne obrátil,
měl nějaké otázky. Během času, kdy jsem mu odpovídal, jsem
si uvědomil, že jsem se stal jeho duchovním učitelem. Protože
si to uvědomil taky, domluvili jsme se. Bude to obtížné, ale
chci z něho udělat rytíře Svatého Grálu.“

„Proboha! To jsem však určitě nezpůsobil já!“

„Přímo ne, samozřejmě. Jsi anděl poslaný od Pána, aby
otevřel naše slepé oči. Hubert je v tuto chvíli můj syn nebo
mladší bratr a já jsem se stal za něho odpovědným. Chápeš?“

„Nechápu vůbec! Co budete dělat?“

„Teď se mnou půjde na noční službu v nemocnici. Později
ho zcela vyčleníme ze zajatců, dostane novou totožnost
a odejde se mnou; nevím kam, řád nás někam pošle. Oznámím
to komthurovi, ať on rozhodne. Mám právo ho přijmout, jsem
rytíř…“

„Chápu. Ale co tvoje snaha dostat se do Sedmé sféry?“

„Určitě se tam jednou dostanu,“ usmál se rozpačitě Hubert.
„Ale teď chápu, že musím poslouchat Vůli Boží. Ty výzkumy
mohu klidně odložit; teď je zapotřebí přijmout službu. Bůh
rozhodne, kdy mám přestoupit hranice Sedmé nebo jakékoliv



jiné sféry. Vlastně to je podstatou všeho, co jsem dělal
doposud…“

„Pořád nechápu, co konkrétně budeš dělat!“

„Ani já to nechápu. Ale to už mi vůbec nevadí. Sloužím!“

A Manfred dodal: „Přestal jsem se bát, zda dokážu
vychovat své děti. Jestli to budou tak prima kluci jako Hubert,
tak bych je bral v tu chvíli. Nikdy jsem neměl tak dobrýho
kamaráda!“

Odcházeli; Německá říše přišla o jednoho vojáka a řád
Templářů získal jednoho nového člena. Nestalo se nic víc. Ani
nic míň.

Arnošt Fousek strávil noc v Manfredově stanu; vstal za
svítání, dokonce se pokusil cvičit, ale rychle poznal, že
akrobatické bojové umění pro něj není. Zato Ba M’Burru
i Šahin to zvládali velmi dobře a moc se jim to líbilo. Potom
šel na snídani a velice si na ní pochutnal.

Na rozcvičce chyběl Denis. Arnoštovi pochopitelně
nechyběl, ale nemohl si nepovšimnout, že mezi mladými se
o něm mluví, a to velmi lichotivě. Když se zmínil, okamžitě
zareagovali:

„Jo, o tom bys měl napsat! Pojď se podívat!“

Po celé farmě byly různě rozvěšeny obrazy, velké i malé;
nejvíc jich bylo soustředěno na půdě, které mladí hrdě říkali
Galerie. Arnošt už si jich všiml a líbily se mu; to ještě netušil,
že je maluje Denis. Ochotně a jeden přes druhého mu
vysvětlovali, jak to s ním je.

Denis kreslil rád a dobře. Za normálních okolností tužkou
do bloku, vše co se mu líbilo. Když se někomu z kamarádů
podařilo ho ukecat, kreslil i jejich portréty, někdy velice
směšné karikatury. Tužkou nebo čímkoliv jiným, podle přání
dotyčného, třeba v nové parádní uniformě a se zbraní. Když se
mu kresba nepovedla, klidně ji roztrhal a začal znovu. Tímhle
se bavili v době před útokem, kdy se všichni celkem nudili
a jakékoliv rozptýlení vítali.



Někdy se však stalo, že dostal inspiraci. Říkali, že ho
políbila Múza, ale po pravdě upadl do jakéhosi transu, který
ho nepřešel, dokud svou vizi nerealizoval. Vypadalo to tak, že
zčista jasna začal jevit neklid, přestal komunikovat, chodil po
farmě a něco hledal. Obvykle první si toho všimla Dévi, která
ho bedlivě sledovala, a jakmile se to stalo, chodila s ním
a starala se, aby jeho příkazy byly okamžitě realizovány.

Nejdřív hledal, na co by mohl malovat. Měl vyhraněnou
představu a nebylo to pokaždé to, co by si představovali
ostatní. Obvykle dřevěná deska, kterou si nechal ohoblovat
a vyhladit, nebo plátno, které mu Matěj Vlček ochotně napnul
na dřevěný rám. Ochotně proto, že když Denis něco chtěl, stál
vedle a čekal, dokud to neudělá. Pokud se jednalo o portrét
nějaké dívky, klidně jí sebral oblíbené tričko či jinou součást
oděvu, pokud byla světlá či aspoň jednobarevná. Svoje
požadavky sice řekl (velmi tiše a jako ze spaní), ale zásadně
nevysvětloval. Nicméně když se to stalo, každý ochotně
vyhověl a jen čekali, co z toho bude.

Protože nemaloval skutečnost, ale svoje vize. Měl nějakou
představu, kterou ztvárnil podle své fantazie (nebo čeho).
Dívky maloval jako snové bytosti, víly nebo anděly, někdy
i s křídly. Kluky spíš jako bojovníky či hrdiny. Nikdy nebylo
jasné, koho a podle čeho si vybere, možná to předem ani
nevěděl. Když potřeboval, požádal dotyčného, aby byl s ním,
ale nearanžoval ho do žádné pozice, spíš na něj jen tak koukal.
Občas na ně i mluvil, ale pozor, ne vždy v jazyce, kterému
rozuměli. Denis znal několik řečí, některé dobře, jiné zčásti,
ale to bylo jedno, jeho poznámky stejně nebyly k věci. Jeho
výroky bývaly stejně nepochopitelné jako jeho obrazy.

Lidi maloval zásadně nahé. Zastával názor, že lidské
bytosti, zvláště dívky, jsou bez oblečení krásnější, a jakékoliv
zakrývání je nemravnost. Rád si je v sauně prohlížel, rád se
s nimi mazlil a ještě šťastnější byl, když se ony mazlily s ním.
Kluky obdivoval taky, ale s těmi se pral; když měl dobrou
náladu, provokoval tak dlouho, až ho prohnali a zmučili.
Vřískal a bránil se, ale nedal pokoj, dokud ho to opravdu
nebolelo. Sliby vynucené při mučení moc nedodržoval, ale
nikdo to od něj ani nečekal. Mladí, zvláště Poláci, ho měli
rádi.



Zatímco kresby byly zběžné a jednoduché, na obrazech si
vyhrál s detaily. Velice realisticky a rád vymaloval různé jejich
ozdoby, zvláště zbraně; ani netušili, jak dobře si je prohlédl.
I když detaily těla byly přesné, lidé na jeho portrétech byli
mnohem krásnější než ve skutečnosti. Někdo tvrdil, že
nemaluje realitu, ale jejich vnitřní podstatu. Možná duši?

Zajímavě ztvárnil vlasy. Všem maloval dlouhé a krásné, ať
měli v reálu jakékoliv. Vlály a vlnily se, často v nich byly
zapletené oblíbené šperky a ozdoby. Kluci měli účes vhodný
pro bojovníka, tedy bojový cop, ale také ten byl dlouhý
a vznešený, hodný hrdiny. V realitě měli copánek taky, ale
podstatně kratší a méně ozdobný. Na kresbách to Denis
nedělal, naopak když si někdo nechal udělat nový účes, rád
nakreslil jeho karikaturu. Mladí se stříhali rádi a podivně,
často i násilím v rámci nějaké hry. Denis jim fandil a někdy
docela zajímavě radil.

Sám měl vlasy dlouhé, až mu skoro vadily. Docela rád by
se nechal ostříhat, ale chtěl, aby to bylo s patřičným
rozruchem, tedy s pořádnou rvačkou. Když o tom padla
zmínka, varoval pachatele, že se jim bude krutě, rafinovaně
a zákeřně mstít. Někteří by to docela rádi riskli, ale než se
dohodli, přišla válka a měli jiné starosti.

Při malování nejedl a pil jen vodu, kterou mu nosila Dévi.
Když něco chtěl, řekl si, ale to bylo výjimečně. Když se cítil
unavený, nechal se důkladně olízat. Masáž jazykem šelmy
většině lidí není příjemná, při vědomí u ní obvykle vřeštěl
nebo aspoň sténal, ale v transu mlčel a dělalo mu to dobře.
Občas, když se mu nelíbil nějaký detail, maloval i po dívce,
která před ním seděla. Běžně jí dával podržet štětce, nebo si je
o ni otíral. Mladí se dohadovali, zda si to uvědomuje; někteří
tvrdili, že i v transu vnímá, co se kolem něj děje, jiní to
popírali. Fakt je, že ho při malování Dévi či jiná šelma bránila
před každým rušivým vlivem.

Když skončil, probral se a choval se zas normálně. Někdy
to vypadalo, že sám je překvapen tím, co namaloval. Nic
nevysvětloval, ale rád vtipkoval a dělal si z vlastní práce
legraci. Jeho obrazy byly ale tak krásné, že protesty byly
minimální.



To všechno bylo před válkou. Všechny šokovalo, že čtyři
chlapci a tři dívky, vymalovaní na jeho obrazech, v boji padli.
Stali se anděly? Věděl to Denis předem? Nebo to ví moc, která
ho ovládá? Ať to bylo jakkoliv, od přepadení farmy nic
nenamaloval, ani o tom nemluvil. A po pravdě, všichni měli
dost jiných starostí, takže na to ani nepřišla řeč.

Jenže v noci se najednou probudil a chtěl malovat. Denis
spával přitulen k některé šelmě, obvykle Dévi; občas si vybral
někoho jiného s vysvětlením, že chce nabrat jeho energii.
Okamžitě to na něm poznala a začala mu pomáhat. Prolezli
celou farmu (Denis občas zakopával o spící kamarády, Dévi se
dokázala vyhnout), až objevil rozměrnou desku, na níž měl
Bruno napjatý vysvětlující plakát, když rozdával vojenský
materiál chudákům. Denis si ji odvlekl do svojí kůlny a tem po
celý zbytek noci usilovně maloval. Po paměti. A všichni byli
zvědaví, co to bude.

Arnošt samozřejmě počkal, taky ho to zajímalo. Ani to
netrvalo dlouho, Denis se vypotácel, stěží se vlekl, opíral se
o Džaína a nevnímal nic. Vypil hrnek čaje a okamžitě odešel
spát. Ostatní se nahrnuli do kůlny a prohlíželi si obraz.

Byl to včerejší souboj Ba M’Burru s Yamanakim.
Samozřejmě ne realistický, ale velmi stylizovaný. Jako by
zosobňovali principy své rasy: Tošio Japonsko, Ba M’Burru
Afriku. Obraz byl malován dvěma různými styly, Tošio jako
na dřevorytu od Mistra Hokusaie, Ba M’Burru řvavě
impresionistickými barvami. Diana se sice v Paříži pokoušela
vysvětlit Denisovi, co je impresionismus, ukazovala mu
obrazy předních mistrů van Gogha, Gauguina a jiných, ale
netušila, že si to zapamatoval. Kde asi nabral znalost
japonského dřevorytu? Jistě, v řádové knihovně v Granadě
o tom měli knížky, možná si je prohlížel, ale dokázat to
namalovat? (A olejem!?)

Stejně jako se lišili soupeři, lišilo se i pozadí za nimi. Ba
M’Burru vycházel z africké buše, rozpálené sluncem a plné
života; za Tošiem bylo namalované město s majestátním
hradem. Denis nikdy neviděl ani Afriku ani hrad v Koyanami.
Že byli oba nazí, nikoho nepřekvapovalo, ačkoliv při boji byli
oblečeni. Yamanaki měl dokonale vykreslené všechno svoje



nádherné tetování, Ba M’Burru všechny svoje šperky. A na
kraji obrazu byl vymalován taky Šahin, který mu držel zbraně,
které momentálně nepotřeboval. Tošio bohužel žádné páže
neměl.

Všichni byli nadšeni. Samozřejmě Denise chválili; někdo
řekl, že když konečně začal zas malovat, znamená to, že se
vrací období klidu a pořádku. Jiný namítl, že někteří
z vyobrazených jsou mrtví; není to nakonec zlá věštba pro
každého, kdo se nechá takhle ztvárnit? Možné to bylo!

Až řekl Olgierd: „Nevšimli jste si jedné věci? Ano, někteří
padli - ale všichni bez výjimky bojovali jako hrdinové
a vykonali mnoho slavných činů! Ať to Denis ví nebo neví,
vybral si ty nejlepší z nás; pro každého je nejvyšší čest, když
je jeho vnitřní podoba vyobrazena a projevena přede všemi!
Možná to Denis dělá proto, abychom viděli jejich skutečnou
podstatu a mohli ji ocenit dřív, než je ztratíme!“

„Ty obrazy by měly opravdu viset v nějaké galérii.“ řekla
Diana. „O tom bys měl napsat!“

Nový obraz odnesli do jídelny a zavěsili tak, aby měl
možnost dokonale uschnout. Arnošt zůstal, naslouchal
obdivným komentářům a přemýšlel.

Ale nebylo mu dáno váhat dlouho. Povšiml si ho Vítek
Jeřábek: „Jedeme teď do města na nádraží; nechceš svézt?
Jestli jo, tak se sbal a počkej u saní. Vzal sis ty nové boty
a kožíšek?“

Arnošt uposlechl rychleji, než mu něco došlo. Diana se
s ním vesele rozloučila a pozvala ho, ať co nejdřív přijede zas;
kde je Charry, nevěděl. Pak náhle seděl v saních, dojel na
dráhu a protože právě přijel vlak, nasedl a odjel. Vlastně jen
tak si postěžoval Vítkovi, že nemá na cestu, Vítek se zasmál,
sáhl do kapsy a dal mu padesát zlatých.

„Jenže…“ Arnošt zrudl, v životě mu nikdo nepůjčil
takovou částku. „Nevím, kdy ti to budu moct vrátit…“

„Nedávám ti to proto, abys mi něco vracel. Až bude
správná příležitost, vrátíš to tomu, kdo to potřebuje…“



Teprve ve vlaku mu začalo docházet, že situace je hrozná.
Teď by měl něco napsat do svých novin - ale co? Že hrabě
Guyrlayowe je blázen a jeho společníci šílenci a zločinci?
Uvažoval, jakým článkem by udělal radost panu vrchnímu
komisaři Blöckovi, panu starostovi, mocným a vlivným lidem,
na kterých záleží - jenomže, pořád musel vzpomínat na tváře
těch lidí z Hůrky. Určitě dostanou jeho noviny, určitě si
přečtou, co napíše. Jak by se tvářili, kdyby je pomlouval?

A vůbec - jak bude od této chvíle žít? Chodit po
hospodách, pít, vyhledávat náhodné známosti, vypůjčovat si
od kamarádů menší částky, protože větší mu nikdo nedá,
vracet se domů otrávený a vzteklý, čumět do stropu a trápit se
vlastní bezvýznamností. Žil takhle celý život a nikdy si to
neuvědomoval; ale teď se něco stalo a měl pocit, že by bylo
lepší zemřít než žít takhle.

Domů dojel rozmrzelý a vzteklý; na starého Wernera se
skoro utrhl, když se ptal, jestli má něco do čísla. Zavřel se
v redakci a rozložil před sebe papír, ostrouhal si tužku, usedl
do křesla, zavřel oči a začal promýšlet svůj článek. Potom se
odhodlal a napsal na čistý list titulek:

 

NAVŠTÍVIL JSEM JINÝ SVĚT!
 

Tou větou jako by z něho spadla tíha. Oddechl si
a rychlými, nervózními tahy počal popisovat celé svoje
dobrodružství.



Velká společnost
Dne 3. února v dopoledních hodinách dorazil na Hůrku

pán středního věku v kožichu a elegantním černém obleku,
rozvalený v saních velmi dokonalé práce, tažených
čtyřspřežím. Působil dojmem mazaného obchodního
cestujícího, ale hovořil velmi špatnou němčinou
s francouzským přízvukem a když Charry, který ho uvítal,
přešel na francouzštinu, přijal to s povděkem. Postěžoval si, že
ho stráž v bráně prohledala a vzala mu revolver, který nosil
v kapse převlečníku; když ale Charry zavolal Poláka, který to
provedl, pán zdvořile požádal, aby si ten statečný chlapec
zbraň ponechal jako dárek od něho.

Představil se jako Armand Lesquiére, tajemník
francouzského velvyslanectví; prohlásil, že čirou náhodou
cestuje v blízkosti našeho statku a využívá té šťastné
příležitosti, aby se poklonil paní hraběnce a předal jí dary,
které si pan velvyslanec a paní velvyslancová dovolují zaslat
panu hraběti a paní hraběnce. Namluvil toho víc, ale
z ostatního zřejmě nikdo nemohl být chytrý a méně chápaví
lidé, například Yamanaki, jen usoudili, že si přeje být pozván
k obědu (taky byl).

Charry zdvořile poděkoval a protože Diana už tu byla,
nařídil, aby pod jejím osobním dohledem vynesli dary ze saní
a předali je; což se provedlo v salónu za naší účasti. Napřed
otevřel Charry dlouhé pouzdro z rudého safiánu: v něm ležela
krásná kulovnice se zásobníkem na šestnáct ran, vyrobená
v Lyonu a vykládaná na pažbě stříbrem a slonovinou. Pan
tajemník ji označil za loveckou pušku, ale překvapující fakt, že
je opakovací, umožňoval její použití jako zbraně vojenské.
Charrymu se líbila a moc pěkně poděkoval.

Diana dostala nejdřív přepychově vypravenou publikaci
s mnoha vyobrazeními, která pojednávala o posledních
výzkumech antických lokalit, včetně nalezišť, na kterých kdysi
byla. To pojednání sepsal nějaký známý jejího otce, který ji
samozřejmě znal jako „takhle malou holčičku“, dokonce se
tam o objevech profesora Garricheta pochvalně zmínil. Dále



dostala toaletní soupravu s křišťálovým flakónkem drahé
francouzské voňavky. Toaletní potřeby byly rovněž
přepychové: držadla hřebenů a kartáčů z ebenového dřeva,
rám zrcadla z polodrahokamů. Třetím dárkem byl stříbrný
náhrdelník ze samých drobných lilií, na němž byl zavěšen
emailový medailónek s drobnohledným pohledem na město
Amiens, které bylo jejím rodištěm.

K darům byl přiložen dopis, psaný francouzsky ženskou
rukou:

 

¹

Moje drahá přítelkyně! Až k slzám nás, mne i mého chotě,
dojímá, že jste zatvrdila své srdce takovou nepřístupností, že
s nelibostí vzpomínáte na svoji drahou vlast, v níž jste se
zrodila a prožila tam kouzelné dny svého dětství. Mrzí nás
velice, že jste si doposud nenalezla chviličku času, abyste se
svým manželem navštívila náš skromný příbytek a poskytla
nám tak roztomilou příležitost k setkání s drahou krajankou
i potěšení z trochy příjemné konverzace v rodném jazyce.

Proto prosím, drahá hraběnko, já i můj choť, abyste při
příští své návštěvě v hlavním městě nemíjela náš dům bez
povšimnutí, neboť budete v něm vždycky vítána. Ba dovoluji
si vás vystříhat, že nevyhovíte-li této skromné prosbě,
způsobíte nám velký zármutek a bolest.

 S mnoha srdečnými pozdravy Yvetta de Graccy

 choť francouzského velvyslance.

 

Diana na to přímo zírala. Taky nebylo divu; nikdo doposud
neměl tušení, že by si paní de Graccy přála spatřit Dianu či
Charryho ve svém domě (totiž na velvyslanectví). Jenomže
pan tajemník se úlisně usmíval a pronášel květnaté a nic
neříkající fráze. Diana ho podrobila opatrnému výslechu, co je
vlastně příčinou takové laskavosti; ale ten muž nebyl nadarmo
léta diplomatem. Obšírně odpověděl na každou otázku a kdyby
každé jeho slovo mělo cenu krejcaru, byl by dávno



milionářem; ale konkrétního neřekl nic, zdvořile se rozloučil
a pokračoval v cestě, aby byl do večera někde, kde má být.

„Je to jasné,“ prohlásil Charry, prohlížeje si svoji ručnici.
„Francouzi si vzpomněli, že jsi jejich krajanka a rozhodli se
navázat s tebou diplomatické styky.“

„To bych se moc divila, kdyby po mně toužili! Naposledy
jsme se, pokud vím, rozešli ve zlém! Nepochybuj o tom, že po
nás něco budou chtít; jenom nevím, co by to mohlo být!“

„Zdá se, že na ně zapůsobilo naše vítězství nad Němci. Ale
co je na tom tak těší, to nechápu! Poslali nám věci, které pro
nás mají dost velký význam; dary pro tebe jsou přímo
sugestivní, musí dobře vědět, oč se zajímáme. Lovecká puška,
kterou dali mně, je výtečná a má větší dostřel než naše
opakovačky z Ameriky. A kniha a obrázek Amiensu, to je
přímo výzva ke vzpomínkám na mládí. Toaletní soupravu ty
sice moc nepoužíváš, ale třeba ti chtěli naznačit, že bys o sebe
měla víc dbát…“

„Překvapuje mě zmínka, až přijedeme do hlavního města!
Přece jsme tam byli jen dvakrát, pokaždé kvůli nákupům nebo
jiné nezbytnosti. Teď se tam taky nechystáme…“

„Kdo ví! V každém případě se připrav, že budeš muset
dáreček oplatit, až se tam dostaneme…“

„Ach… dám jí nějaké šperky. Máme jich přece spoustu, co
jsem neuváženě nakoupila; ještě si rozmyslím, které…“

Tím bylo jednání o té věci ukončeno a Charry vyrazil za
stáj, aby vyzkoušel svoji novou pušku.

Dne 5. února dorazil na zpěněném koni poddůstojník ve
vládní vojenské uniformě; když od něho stráž chtěla osobní
zbraně, začal se s nimi hádat, což přivolalo Charryho.
Poddůstojník se hlásil jako kurýr z hlavního štábu a předal mu
velikou zapečetěnou obálku. Byl poslán do kuchyně
k nakrmení a odpočinku. Obálka obsahovala tuhý list papíru se
státním znakem a hlavičkou předsedy parlamentu; rovněž
pečeť nesla státní znak. Na listu bylo napsáno ozdobným
písmem:



 

Vážený a milý pane hrabě de Guyrlayowe!

My, parlament a vláda této země, dovolujeme si požádat
Vás, abyste se dne 8. února t.r. dostavil jako čestný host do
zasedání parlamentu a přijal naše poděkování za hrdinské
činy, které jste vykonal a jimiž jste se nesmazatelně zapsal do
srdcí i mysli všech věrných vlastenců. Dovolujeme si
připomenout, že lid hlavního města i celé země je dokonale
informován o vašich úspěších při statečné obraně své
otcovské půdy a usiluje o to, aby vám byla přičítána čest, jaká
vám právem náleží. Z tohoto důvodu usnesl se parlament
vyznamenat vás válečným křížem I. stupně za statečnost
s meči a brilianty.

Prosíme Vás proto, abyste se řečeného dne dostavil do
budovy parlamentu i se svými důstojníky, neboť vláda
i parlament naší vlasti si přejí stisknout Vaši neohroženou
ruku.

 Předseda parlamentu: podpis nečitelný.

 

„Ježkovy voči!“ řekla Diana a sedla si. „To mě zrejte,
důkladně pohnojte a vosaďte kytičkama!“

„Musím přiznat, že i já mám podobný pocit,“ soudil
Charry. „To jsem tedy nečekal… musíme se poptat toho
vojáka, co a jak! Ať ho přivedou sem, vyslechnu ho…“

„Jo, tak se toho od něj nejvíc dozvíš. Hele, mě ještě
neviděl, a když, tak jen ve dveřích. Počkej tady nebo
poslouchej dírou; já za ním zajdu a pokecám si s ním…“

Diana byla vmžiku ve svém pokoji, shodila se sebe domácí
šaty a vzala si kartounovou sukni, živůtek od kroje a zástěru,
takže s čepcem na hlavě vypadala jako služebná. Vpadla do
kuchyně a řekla Grétě, která se tam točila kolem vojáka:

„Gréto, máš jít okamžitě k milostpaní!“

„Co že mám?“ vykulila Gréta oči.



„Paní hraběnka povídala: Káčo, sežeň Grétu a ať jde
okamžitě sem! Tak jdi, já tady zůstanu za tebe…“

Gréta samozřejmě věděla o Dianině žertu s Arnem, tak
pochopila a odešla, aby poslouchala za dveřmi. Diana zvedla
poklice z hrnců na plotně, mlsně začenichala a pak se obrátila
k vojáčkovi, který se cpal uzeným, zapíjel to vínem
a pokukoval po ní dost chtivým pohledem.

„A hele, fešáku!“ zahlaholila. „Copa’ tady děláme?“

Voják si uhladil kníry a nafoukl se jako krocan. „To já
nesmím každýmu povídat jen tak! Víš, co je to vojenský
tajemství?“

„Ále di!“ Diana mu pohladila ruku. „Šak se to stejně
dozvím od milostpaní! Jsou v hochcimře a čtou tam nějaký
psaní…“

„No - to jsem právě přines! Vod samotnýho předsedy
parlamentu, abys věděla! Víš vůbec, co to je?“

„Vím, šak nejsu blbá! To je velikej pán, co poroučí tam…
no, někde sedí v hlavním městě. A má dlouhý fousy!“

„Tak vidíš! Já tam právě sloužím, v parlamentě!“

„Téda! A copa’ píšou takový velký páni našemu pánovi?“

Voják do sebe hodil skleničku a seznal, že Gréta jako
obvykle šetřila a víno už došlo. Diana napravila chybu
a postavila na stůl celý džbán; poddůstojník si znovu nalil
a řekl:

„Tak abys věděla, váš pán dostane metál!“

„Jéžišmarjá! To takovejhle?“ přejela mu po klopě, kde se
nacházela trochu ušmudlaná stužka.

„No, takovej podobnej, jen krapet větší. Za hrdinství, víš?
Vašeho pána budou vyznamenávat; jako kdysi mě! Já byl
hrdina, tak mě za to vzali k parlamentní stráži… chápeš?“
Chvíli se chlubil svými slavnými činy; Diana počkala, až se
zas napije, potom mu skočila do řeči:

„A co že si na našeho pána tak najednou vzpomněli?“



„Ale - dyť vo něm mluví celý město už pomalu tejden! To
dělají ty noviny, co vo něm furt píšou a moc ho chválej.
Napřed vyšel jeden článek od takovýho nějakýho pisálka; lidi
se moc divili, ježto předtím ten chlap psal něco úplně
vopačnýho. A ejhle! Najednou ho chválí do nebes! Však se
koukni, já tu mám noviny, co vyšly včera. Jestli umíš číst, tak
si to přečti…“

Vytáhl z kapsy složený list, napitý vodou ze sněhu, který
se venku hustě sypal. Diana ho rozložila; byla to Naše pravda
a byl tam článek pod titulkem:

 

VEZME SI NAŠE VLÁDA PŘÍKLAD
Z HRDINY Z HŮRKY?

 

Článek byl psán značně ostře z pozice ochránce lidu;
chválil Charryho, kritizoval vládu a navrhoval různá zlepšení
situace, končil pak plamenným uzávěrem:

„Hrabě Guyrlayowe, zbožný, statečný a čestný muž, který
měl už dávno zasedat na nejvyšších místech našeho státu,
opevňuje svůj statek a připravuje se na utkání s přesilou
nepřátel, zatímco naši stateční generálové se třesou doma
u kamen o svoje majetky a tučné prebendy. Pečuje o chudý lid,
rozdává šaty i obuv a tak pomáhá nejchudším z nejchudších,
zatímco vláda přemýšlí jen o tom, jak by ty chudáky na daních
odřela úplně a nejraději je vysvlékla do naha. A myslíte, že
parlament na to nečinně kouká? Ne, parlament na to přímo
čumí! Čumí na události posledních dní jako tele na nová vrata
- jsme zvědavi, zda zabedněným palicím, které si tam
přičinlivě vyseděly teplá místečka, napadne poučit se
z příkladu, který jim předložil ten nejlepší syn tohoto národa,
hrabě Charry de Guyrlayowe…“

„Jejda, takhle krásně vo našom pánovi eště nikdo nepsal!“
řekla Diana procítěně. „Můžu si to nechat?“

„Ale jo, klidně, já si najdu něco jinýho. Na základě
takovejch hlasů začali lidi nadávat a srocovat se. Tak se



parlamentní schůze usnesla pozvat vašeho pána a dát mu to
vyznamenání…“

„No já čubrním! Ty seš takovej chytrej…“ lísala se Diana.

„To víš, my z města jsme něco jinýho než tyhle balíci!
Chlap jako já je přímo u centra světový politiky, holčičko!
Dovedeš si to vůbec představit?“

Diana si to představit nedovedla, takže zahrnula vojáka
ještě několika lichotkami a odporoučela se, zatímco Gréta šla
dovařit jídlo a na vojákovy řeči odpovídala nervózním
bručením. Diana sdělila výsledek pátrání Charrymu; ten se nad
tím zamyslel a pak si stejně dal vojáka zavolat. Nedozvěděl se
ale nic; poddůstojník před ním stál vypjatý jako struna,
oslovoval ho Vaše Milosti a odpovídal na všechno pouze
„Ano!“ nebo „Ne!“ a když musel přece jen něco říct, řekl:
„Podle rozkazu Vaší Milosti!“ Charry uznal, že vyptávání
nikam nevede a propustil ho s mírným spropitným, za což
voják poděkoval.

Baarfelt, kterému to vzápětí oznámili, pokýval hlavou.

„Čekal jsem to. Zřejmě se budou snažit získat tě do svých
služeb. Přijmeš nějaké místo v hlavním městě u štábu?“

„Nevím. Pokud to bude potřebovat vlast, tak možná
ano…“

„Vlast to potřebovat nebude, tím si buď jist. Ale
generálové a vláda potřebuje možná člověka, který by bránil
zemi proti záměrům německého císaře. Chceš to vzít?“

„Tomáši, narodil jsem se tady, je to má země a mám rád
zemi i lidi, kteří tady žijí. Přijmu, bude-li to třeba. Musím
splnit svoji povinnost vůči vlasti…“

„A Armin?“

„Promluvím se svými šelmami. Oni rozhodnou…“

„To je správné. Ale do města jeď; já zůstanu tady, budu
hlídat, než se vrátíš. Ostatně soudím, že nezaútočí; podle
Dunbarových zpráv je náš odpor a Eýnarrova trestná výprava
na nějaký čas vystrašily a zastavily. Klidně jeď…“



Charry mu poděkoval a požádal, aby se zúčastnil státní
rady. V jídelně se sešel s Dianou, Yamanakim, Tomášem,
Vítkem, Wagierou a Anczewskim; taky tu byly všechny šelmy.
Charry stručně oznámil, jaký dostal dopis - pak řekl:

„Dle názoru Tomáše Baarfelta znamená takový dopis,
pozvání a vyznamenání zastřenou žádost, abych se ujal nějaké
funkce ve státě. Není vyloučeno, že mne pověří důstojnickou
hodností a já budu muset jako velitel nějakého vojenského
uskupení bránit zemi proti Německu, které se připravuje nás
uchvátit. V jiném případě dostanu funkci ve vládních
orgánech. Chci vědět, jak se k tomu postaví zástupci mého
národa!“

Chvíli jsme mlčeli, abychom zachovali důstojnost
zasedání. Pak promluvil jako první Ao Harrap:

„Slušelo by se, abys byl jmenován generálem a velitelem
armády této země! V tom případě můžeš počítat s tím, že
budeme bojovat po tvém boku, kam nás postavíš, jako jsme
činili vždycky. Jsme tady, abychom plnili tvoje rozkazy!“

„To vím - ale tato záležitost se netýká Arminu…“

„Armáda Arminu už jednou opustila svoje pozice a utekla
před armádou lidí. V Japonsku v knížectví Koyanami; a byli
jsme za to veřejně kritizováni. Tentokrát zvítězíme, nebo
padneme!“

Charry se obrátil na rysa, který sledoval zasedání poněkud
nechápavě: „Azgarre, ty znáš možná lidi jinak než moje
šelmy! Co ty soudíš o tom, abychom bojovali za Armin proti
Německu?“

„Cokoliv učiníš, učiníš dobře, Vládče!“ řekl rys Azgarr.

„Hm. A ty, Rigo - co ty soudíš?“

Vlk zapískal nosem a vyskočil na stůl, aby dodal své řeči
větší váhu. Hovořil a mával si do taktu přední prackou:

„Hned po této poradě odejdu z Hůrky a vydám se do
Německa! Tam žijí naši bratři vlci; domluvím se s nimi, že
neodkladně předají zprávu dál do Polska. V Polsce jsou
smečky blízko sebe; smluvil jsem s nimi, že budou předávat
zprávy dál až k Wartovi, králi všech vlků. Až Wart uslyší



radostnou zvěst, že válka s Němci začala, zazpívá oslavnou
píseň měsíční noci a vyrazí se svými smečkami k nám! Wart
se pomstí za svoje syny a dcery a jejich děti; bude dávit jejich
ovce a krávy a když potká člověka se zbraní, zadáví i jeho! To
je Wartovo slovo; a on to učiní! Tak rozhodli vlci!“ promluvil
a seskočil zase dolů.

„Myslím, že bratr Rigo vyjádřil mínění nás všech,“ řekl Ao
Harrap. „Jestliže Armini ustoupí, budou už muset ustupovat
vždycky a ve všem. Musíme lidem vysvětlit, že máme právo
od nich vyžadovat úctu a zdvořilost!“

Charry vstal a pohlédl po řadě do očí každému z nás.
„Rozhodli jste, bratři; a já se ztotožňuji s vaším názorem.
Učiním tak, jak mi bude velet čest, svědomí a zodpovědnost
k národu…“

Vyrazili jsme sedmého února ráno a cestovali celý den, než
jsme se dostali k městu. Noc jsme strávili na statku jednoho
sedláka, který nás v létě navštívil na Hůrce a byl naším
přítelem; ráno jsme pak slavnostně vjeli do města.

Avšak už šestého se vypravil Bruno von Weranski; Diana
mu na to půjčila svůj motocykl, takže tam byl daleko rychleji
a měl tedy celý den a především dva večery na zorganizování
dostatečného rozruchu. Dokázal, že je zejména nadšený šiřitel
zmatků a roznesl o nás po městě takové legendy, že prostý lid
už předem očekával zázraky. Co se týče důvěřivosti, jsou lidé
ochotnější věřit každé hlouposti než kterákoliv kočka; taky bez
problémů získal spoustu kamarádů, kteří mu s organizací
nadšeně pomáhali.

Náš vjezd byl o to slavnostnější, že přes noc napadl sníh
a teď svítilo slunce, takže se oslnivě třpytil. Lidé zaplnili ulice;
když jsme projížděli, sbíhali se a zírali na náš oddíl.

Charry jel v čele v tygřím kožichu, přehozeném přes bílou
námořnickou uniformu; na krku měl komthurský kříž s rubíny,
na hlavě červený turban s velikým smaragdem a pavím pérem.
Namísto šavle měl svůj křižácký meč, ale žádné jiné zbraně.
Po stranách, o půl kroku za ním, jsem jel já a Ao Harrap. Za
námi jela Diana na bělouši Windovi, v bílém kožíšku, bílých
kalhotách a vysokých bílých botkách s pestrým lemováním



nahoře. Všechny kožešiny byly z ledních medvědů, dar rodu
Wulffssonnů. Samozřejmě byla vyzbrojena katanou,
malajským krisem a vrhacími dýkami; nenosila čapku, zato si
vlasy umyla hennou, aby zářily hodně do ruda. Za ní jeli
Tannarrwaghirr a lev Džaín. Následovali je Denis, vystrojený
jako nějaký pestrobarevný papoušek, René v červeném
kabátku a Šahin, snad ještě pestřejší než Denis; bílí kluci měli
kordy, Šahin křivou šavličku. Tošio Yamanaki měl japonské
kimono, Vítek Jeřábek řádovou uniformu černé barvy, avšak
rudé nárameníky komthura. Taky byl s námi Zdravko ve svém
tureckém kroji, rys Azgarr a černá leopardice Dévi ve své
přirozené kožešině.

Následoval korouhevník s Charryho standartou, rudou
vlajkou Arminu s tygrem a osmihrotým křížem; za nimi vedl
Lukáš Anczewski dvacítku dobře vyzbrojených a vystrojených
jezdců, vybraných ze svých Poláků. Bylo tu také pět dívek,
pokud možno nejkrásnějších ze všech; měly sloužit Dianě jako
komorné, ale vzhledem k povaze své paní si mohly být jisty,
že to bude spíš rekreace.

Ulicemi jsme projížděli dostatečně zvolna, aby si nás
všichni lidé mohli prohlédnout; na jednom náměstí nás čekal
Bruno von Weranski a spolu s ním jeho přítel, kterého získal
během včerejší noci, velitel místní studentské gardy. Bylo to
tak, že Bruno byl pozván do studentského kasina, kde
postupně vlivem vína vyprávěl čím dál hrdinštější příběhy;
následkem toho místní studenti došli k názoru, že by také
chtěli vykonat nějaké hrdinské činy. I bylo rozhodnuto, že
vyčkají našeho příjezdu ve slavnostních uniformách a se
zbraněmi (šavličkami, užívanými pouze k soubojům), zařadí
se k nám jako čestná stráž a budou nás doprovázet vpředu
a vzadu. Také objednali kapelu; ta nastoupila do čela,
pochodovala před námi a vyhrávala břeskné pochody.

V této formaci jsme dorazili před parlament; u budovy byl
mocný sběh lidu, parlamentní stráž ve slavnostních mundúrech
hlídala u vchodu a bránila lidu v přístupu do blízkosti budovy,
nejspíš zbytečně. Zastavili jsme před hlavním vchodem; Lukáš
vydával rozkazy, pak podával hlášení Charrymu, potom Bruno
představoval velitele místní gardy. Zněly povely, tiskly se
ruce, pronášely zdravice. Konečně všichni sesedli s koní,



uvázali je u zábradlí a Poláci se postavili k hlídkám před
vchodem jako zdvojená stráž. Studentské gardy se strategicky
rozmístily po náměstí, zatímco kapela vyhrávala a davy jásaly.

Uvítal nás nějaký plukovník, dost překvapený naším
vzhledem a sestavou gardy; očekávali Charryho, nikoliv celou
armádu. Když už se stalo, museli předstírat, že s tím souhlasí;
nikdo by se neodvážil vyvolat jakýkoliv incident. Naši
důstojníci odložili svoje kožešinové pláště v šatně; pak všichni
kráčeli po měkkých kobercích do jednacího sálu, kde jsme byli
očekáváni. Důstojník zastavil u dveří a jak jsme jeden po
druhém vcházeli, vyvolával jména a tituly, které mu Vítek
napovídal. Když vstoupil Charry, vznikl obdiv a šum; a když
se objevila Diana, mnoha mužům uklouzly citoslovce obdivu.

Charry kráčel až k předsednickému pódiu, kde se teprve
zastavil a sklonil hlavu před starobylými lavicemi.

„Dostavil jsem se na vaše pozvání!“ řekl stručně.

Předseda parlamentu byl ctihodný pán, velmi starý a sešlý,
ale přitom mazaný jako liška. Povstal, přivítal nás všechny
dlouhým bezobsažným projevem a potom vyzval panstvo, aby
usedlo do přistavené lavice - což se stalo. Nám nepřistavili nic,
tak jsme si sedli na zem okolo našich lidí.

Pan předseda potom udělil slovo jednomu z pánů
poslanců; pokud se nám projev předsedy zdál dlouhý
a zbytečný, pak projev poslance byl ještě delší a ještě
zbytečnější; aby tomu ještě dali korunu, pozvali na řečnickou
tribunu dalšího pána, který si přinesl tlusté desky papírů;
skutečně je taky všechny přečetl. Páni poslanci při četbě
klímali nebo se tiše bavili, Charry seděl nehybně a vážně
a Diana proklínala svou zvědavost, že sem vůbec lezla. René
le Mogniére se pokusil přimět Denise, aby si hodili pod lavicí
partičku karet; Šahin s ním vřele souhlasil, protože ačkoliv se
doposud nenaučil německy, počítání mu šlo a karty obzvlášť.
Denis odmítl, ale oči mu blýskaly všelijak.

Po projevu třetího pána povstal zase pan předseda
a mluvil; ale proti tomu předcházejícímu utrpení dost krátce.
Potom pokynul; ze dveří v koutě sálu vystoupil důstojník
s rudou poduškou, za ním dva vojáci s tasenými šavlemi,



zavřeštěly fanfáry a všichni vstali. Jen jeden ctihodný poslanec
usnul tak tvrdě, že ho sousedé museli budit a když se jim to
povedlo, rozhlížel se přitrouble kolem sebe a vůbec nechápal,
kde se nachází.

Důstojník s poduškou došel k předsednickému stolku
a předseda vyzval Charryho, aby předstoupil. Charry tak učinil
a předseda mu připjal na levou stranu prsou železný kříž
s blyštícími se brilianty. Poté jej objal a políbil.

Opět byly troubeny fanfáry a poslanci volali: „Sláva!“
a „Vivat!“, tleskali a někteří i dupali nohama. Když potom vše
utichlo, požádal předseda Charryho o, jak řekl, „několik slov.“
Charry přikývl, vystoupil na řečniště a rozhlédl se po sále.

„Drazí pánové, občané a vlastenci!

Především Vás žádám o odpuštění. Nebyl jsem připraven
na to, že budu muset přednášet projevy, proto jsem si
nepřipravil řeč tak dlouhou a precizně vypracovanou, jako
moji ctění předřečníci. Neboť jest psáno v Písmu: Řeč vaše
budiž ano - ano, ne - ne. Proto pravím podle Písma:

Ano - bojoval jsem za práva svá a práva své vlasti. Zvítězil
jsem nad lidmi, kteří mne přepadli, ať už to byli nepřátelští
vojáci či jenom bandité, převlečení za vojáky.

Ne - nikdy se nevzdám své půdy, svého domu, své vlasti,
plodů své práce, které jsem těmato rukama dobyl. I kdybych
odešel do jiné země, kterou jsem si zvolil za své sídlo (což se
stane), budu stále synem této země a nedám jí ublížit, ať už na
ni sáhne svýma špinavýma rukama kdokoliv!

Ano - jako občan a vlastenec budu hájit tuto zemi
kdykoliv, za jakýchkoliv okolností, se zbraní v ruce, na místě,
kde stojím či kam budu postaven svými spoluobčany. Dáváte
mi toto vyznamenání na znamení své úcty a lásky - a já jsem
povinen splatit tu úctu a lásku, jak mi káže čest a svědomí.

Ne - nemám v úmyslu ohrožovat jiné, ať jednotlivce nebo
státy. Miluji mír a nenávidím válku; můj meč nikdy nebyl
připraven útočit a krást, co mi nepatří. Nikdy jsem nevedl
a nepovedu svoje vojáky do války dobyvačné, nechci ani píď



cizí půdy, ani haléř cizího majetku. Ale svoje si ochráním;
a taky ochráním, co patří mé zemi!

V závěru chci říci všem: padla tady slova, abych pomáhal
hájit svoji vlast jako jeden z jejích vojáků. Tedy: jsem zde
a jsem připraven. Rovněž tak moji lidé, ať už ti, kteří jsou zde
se mnou nebo jiní, kteří rovněž přijdou na pomoc, když je
zavolám. Ctihodní pánové, je-li vlast skutečně v nebezpečí,
pak si vezměte moje ruce, moji hlavu i moje srdce.

To je všechno, co jsem vám chtěl říct!“

Za hrobového ticha sestoupil Charry s tribuny a usedl zase
na svoje místo. Poslanci zírali jeden na druhého jako
zkamenělí; starobylé zdi posvátné sněmovny už dlouho
nezažily projev tak rozhodný a nekompromisní, tak jasně
vyjádřené stanovisko. Kdoví, kolik jich ještě bylo připraveno
žvanit a žvanit o ničem, kdoví, jak dlouho mělo trvat toto
zasedání; ale nyní jim bylo trapné se pouštět do zbytečných
projevů. Pan předseda řekl:

„Vážení pánové, snad vyjádřím mínění nás všech, když ze
srdce poděkuji hraběti de Guyrlayowe za jeho procítěný
a vřelý projev. Pokud se týče návrhů, které nám učinil,
přijímám je s nadšením, zvláště od tak skvělého muže, jakým
ráčí být pan hrabě. Parlament se poradí o jeho nabídce, pečlivě
ji rozváží a rozhodne, na kterém místě by byl pan hrabě a jeho
vojáci nejužitečnější své vlasti. Prozatím děkujeme panu
hraběti za jeho vznešenou návštěvu a pokorně prosíme, aby
přijal naše pohostinství a zůstal několik dní v hlavním městě;
je pro něho zajištěno patřičné apartmá v hotelu Imperiál na
účet státu…“

Charry poděkoval, obrátil se a opustil zasedání - my s ním.
Lid venku uvítal Charryho i nás vášnivým řevem; lidé klesali
na kolena a vztahovali k němu ruce, matky jej ukazovaly
dětem. „Ať žije náš hrdina!“ volal dav a ještě: „Ochránče náš,
braň naše životy i statky!“ a ještě jiné podobné výkřiky se
ozývaly. Před hotelem Imperiál, kde jsme měli bydlet, stálo
v pozoru dvanáct četníků, k poctě zbraň, v čele s důstojníkem
s tasenou šavlí. Zato v hotelu byla zajištěna jenom čtyři
apartmá; to pro nás nemohlo stačit ani při nejvyšší skromnosti.



„Nedostali jsme příkazy, prosím…“ kroutil hlavou ředitel.

Ani Tošio Yamanaki se netvářil nijak nadšeně; upozornil,
že se hotel nedá nijak bránit ani proti přímému útoku, ani proti
pokusu přepadnout nás během noci. Kdyby se do hotelu
vplížila například četa nindžů, dalo by se jim obtížně
zabránit…

„Proboha, kde by se tady vzala tlupa nindžů?“ ptala se
Diana.

Tošio se rozhlédl po okolí se značným despektem.
„Skutečně… tady se to čekat nedá!“

„Jenže stejně, co budeme dělat?“ uvažoval nahlas Charry.

„Snad by bylo možné…“ osmělil se policejní důstojník.
„Kdyby třeba Vaše Milost poslala přebytečné lidi domů…“

„Když jsem je přivedl sem, znamená to, že je potřebuju!“
řekl Charry takovým tónem, že policista se neodvážil
protestovat.

„Nedá se nic dělat,“ řekla Diana. „Bruno!“

„Jsem zde, má paní!“ srazil student podpatky.

„Promluv s těmi svými kamarády a zkus nám něco
poradit!“

Velitelé studentů srazili hlavy dohromady. Potom jeden
z nich přistoupil a Bruno ho postrkoval a pobízel.

„Jsem Gustav Halbvogel, Vaše Milosti,“ představil se
rozpačitě mladík. „Studuji medicínu… možná bych mohl
zajistit… jenomže, to není budova odpovídající Vaší
vznešenosti…“

„Konkrétně - co to je?“

„Stará universitní kolej. Teď právě v ní bydlí někteří
chudší studenti, kteří nemají… moc prostředků. Universita ji
měla dát opravit, ale na to nejsou peníze… taky se navrhovalo
ten dům zbourat, ale ani na to nejsou peníze… Tedy, je to tam
dost zanedbané, ale… možná by se dalo…“

„Vejdeme se tam všichni?“



„Jistě; kluky, co tam bydlí na černo, můžeme vyhodit.
Domluvil bych se se zástupcem rektora, je to můj příbuzný…
Ovšem, byly by nějaké starosti s vytápěním. Je tam ústřední
kotelna, ale není žádné uhlí, takže si každý topí tak všelijak…“

„To vyřešíme. Dá se tam vařit?“

„Jistě, je tam kuchyně, velká posluchárna, laboratoře…“

Charry se usmál. „Ano, to mi bude vyhovovat. Můžeš tedy
zajít za tím rektorem a domluvit se? Nastěhovali bychom se
hned…“

Student přikývl, předal velení svému zástupci a spěchal
pryč; my jsme zatím vyrazili tím směrem. Universita byla
malý kousek za městem v zasněženém parku, ale nebylo odtud
daleko do centra, takže to vyhovovalo po všech stránkách.
Studenti nás tam vedli; další jejich kolegové už předem jásali.
Na nádvoří nás uvítal starší profesor, jehož jsme kupodivu
znali, byl nás navštívit na Hůrce; zajímal se, zda bychom
v případě svého pobytu byli ochotni udělat studentům nějaké
přednášky z oborů filozofie, geografie, medicíny či teologie;
Diana ho ujistila, že je ochotna přednášet na jakékoliv téma,
jen když jí bude dána možnost.

Stará kolej nevypadala zvlášť parádně, spíš byla sešlá,
omítka opadala a vše vypadalo zanedbaně. Obyvatelé, chudí
studenti, se netvářili nadšeně, když jim Gustav oznámil, že si
mají sebrat svoje věci a vypadnout; profesor nakrčil nos
a mezi řečí se zmínil, že o žádných studentech v této koleji
neví a ani vědět nehodlá; je jejich soukromá věc, že tam jsou
a neplatí nájemné.

„Proč by vlastně měli odcházet?“ ptala se Diana. „Není
jich tak moc a docela dobře můžou zůstat!“

„Ale… jistě by vás rušili a obtěžovali…“

„Tady bude takový zmatek, že pár lidí navíc překážet
nebude!“ ujistila ho zvesela. „Najedí se s námi a zajistíme jim
taky teplo, protože my si budeme topit v kotelně!“

Takže jsme se hned začali zařizovat; Tannarr vpadl do
kotelny a začal tam chytat myši, Dévi vyrazila na půdu se
stejným úmyslem a Džaín ulehl v kuchyni a nehodlal se hnout,



leda že by dostal něco k jídlu. Po koleji se rozběhli polští
ozbrojenci, zjišťovali, co je kde obsazené a kam by se mohli
nastěhovat oni. Zjistilo se, že skoro celé levé křídlo je volné;
v pravém žili studenti, střední část zabíraly posluchárny,
laboratoře a pracovny. V zadním traktu bylo dost místa pro
koně; taky tam objevili přístavek, ve kterém byl sice
zanedbaný, ale docela funkční bazén.

„To snad není možné!“ řekla Diana užasle.

„Ale ano,“ vysvětloval jí Gustav. „Před lety tady zkoušeli
vodní léčbu podle profesora Kneippa; bohužel potom ji
zastavili, výsledky nebyly tak docela…“

„Bazén vyčistit a napustit,“ požádala zvesela. „Máme ve
zvyku se často koupat; je to zdravé a tělu prospěšné…“

Denis obdivoval sochu nad hlavním vchodem, krásného
mladíka s pochodní pozvednutou k obloze.

„To je Apollón, řecký bůh Poznání,“ vysvětloval Gustav.
„Když se kolej stavěla, doufalo se, že se tu bude dařit
vzdělanosti!“

„To se spolehni! Ale teď bych docela ráda viděla, kdyby se
to tu začalo urychleně čistit. Třeba taky nějaké slamníky nebo
aspoň rohože na spaní… nejsme sice moc nároční, ale…“

Gustav vydal příslušné rozkazy. Kromě jiného se dostavily
dívky z ženské koleje v čele s profesorkou, stoupenkyní
ženského hnutí a absolutní emancipace; zatímco se začala
hádat s Dianou, její svěřenkyně komandovaly kluky
a dohlížely, aby se neflákali a uklízeli. Nejvíc se vyděsili černí
nocležníci; bylo jim nařízeno, aby ve svých kutloších udělali
pořádek a sami se rovněž čistě umyli, což pro ně bylo skoro
tak nepříjemné, jako kdyby je vyhnali na mráz.

Profesorka se jmenovala Odilie Raubvogelová, bylo jí
osmatřicet a byla dcerou vládního rady; velmi vzdělaná,
rozhodná, měla rozvinutý cit pro ochranu slabých a nesnášela
sebemenší odpor. Jako pedagogická pracovnice se nesměla
vdát, ostatně nenalezla dosud manžela, který by byl hoden ji
požádat o ruku; stala se však postupně členkou čtrnácti
různých spolků pro povznesení mravnosti státu, získání



volebního práva ženám, ochranu zvířat a osvobození
barevných z koloniálního područí. Diana byla první žena,
kterou byla ochotna uznat za sobě rovnou.

„Ano,“ přiznala Diana. „Jsem svobodná bytost a považuji
se za nepodléhající nikomu - kromě Boha, ovšem.“

„Jakže, vy věříte v Boha?“ vyděsila se profesorka. „Tedy
to mi promiňte, drahá přítelkyně - ale něco tak
zpátečnického?“

„Ano, já věřím v Boha; a nepovažuji to za zpátečnické.
Ovšem zastávám názor, že Bohu je naprosto jedno, zda v něj
věříme či nikoliv, takže když dáváte přednost ateismu…“

„Pokud vím, církev se za staletí svého vývoje stala
nejhorší brzdou pokroku a utlačovala všechny ostatní! Jak ji za
takových okolností můžete podporovat?“

„Já žádnou církev nepodporuji! Sloužím Bohu, ne
církvi…“

„To tedy nějak nechápu…!“

„Podívejte: když se vám podaří vyvinout zvláštní
přitažlivost k nějaké formě Boha, třeba támhle tomu
Apollónovi, záleží čistě na vás, jakým způsobem ji dáte
najevo. Zajisté existují nějaké autorizované postupy; třeba jsou
zápisy, jakým způsobem byl Apollón uctíván v Delfách, takže
je správné je dodržovat…“

„Moment!“ profesorka Raubvogelová zablýskala očima za
brýlemi. „Vy jako věřící považujete za správné uctívat
Apollóna?“

„Já osobně k němu žádný vztah nemám - ale pokud ho
někdo chce uctívat, pak samozřejmě nemám nic proti tomu;
ráda mu poradím, jak by to měl udělat, aby to bylo dokonalé
a…“

„Ale vy jste přece křesťanka! Nosíte ten maltézský kříž…“

„Templářský, když už. Ano, jsem křesťanka - a co?“

„Jak to tedy jde dohromady s pohanskými božstvy?“



„Jako každá věc, i poznání Boha procházelo určitými
stupni; takže je přirozené, že některé národy měly vlastní
představy…“

„Na to se neptám! Pokládám otázku: jakou představu
o Bohu máte vlastně vy a jak ji uctíváte?“

Diana dvakrát polkla naprázdno. „Hele, nemohly bysme si
tykat?“

„No… snad ano… ale moje otázka…“

„Tak koukej: jako dítě jsem milovala egyptskou Isis
a fénickou Astarté; jsou to obě tak nádherný panenky, že jsem
se jim vždycky chtěla podobat. Teď nejvíc uctívám Paní
Lakšmí, což je manželka Višnua, ale nejradši v podobě Šrímatí
Rádharání; to byla gópí, pastýřka, kterou miloval Kršna na
břehu řeky Jamuny…“

„Já nějak přestávám chápat…“

„To je jednoduchý: nevím jak Isis, ale Astarté je určitě
jedna inkarnace Lakšmí, chápeš? Stejně tak Amon Ra, nebo
ještě spíš Aton je tatáž osobnost jako Višnu nebo Kršna; akorát
Višnu má čtyři ruce, to je kosmetickej detail. Amon Ra je
Slunce, tedy Súrja - nebo řeckej Hélios, ačkoliv Apollón jezdil
na Slunečním voze, pokud se pamatuju…“

„Dost! Proboha, paní hraběnko… jsi si absolutně jistá, že
jsi křesťanka? Tohle nezní moc…“

„Právě ses vychloubala, že jsi ateistka; tak oč ti jde?“

„Protože já… o těchhle věcech bych poslouchala moc
ráda! Já jenom nemám ráda ty velebníčky, co pořád
vyhrožujou peklem…“

„O pekle si taky můžem povídat, jestli chceš!“

„Jenže já v peklo nevěřím - a v čerty taky ne!“

„Jednoho bych ti mohla představit, škoda, že tu není. Jistý
hrabě Guy Feroz - všichni říkají, že je to sám ďábel!“

„Nevěřím! Kde je teď?“

„Kdybych to věděla, pozvala bych ho sem. Moc ho
potřebuju!“



„K čemu, smím-li se ptát?“

„Ale… potřebovala bych nějaký drobnosti…
z čarodějnictví.“

„Cože? Ty umíš ještě ke všemu čarovat?“

„Právě, že neumím; ale on docela dobře…“

Zatímco se dámy dohadovaly, ostatní se pilně zabydlovali.
Dianě posílali hlášení, co už je v pořádku a co je ještě třeba
udělat; dali do provozu kuchyni a začali vařit, Lukáš nařídil
vztyčit před vchodem standartu a jeho jezdci spolu se
studentskou gardou postavili hlídky. Vítek si zařídil v jedné
profesorské pracovně kancelář, pilně tam sepisoval mladíky
hlásící se do služby a hned jim přiděloval všelijaké hodnosti.
Tak se Gustav stal plukovníkem studentské gardy, aniž věděl
jak. Brunovi hrozilo, že bude generálem, ale k tomu by
potřeboval dekret podepsaný císařem Charrym, takže se to
prozatím odložilo.

Denis zjistil, že jednou z místností v zadním traktu je také
kaple; byla ve velmi zanedbaném stavu, ale hned se rozhodl
dát ji do pořádku. Prozatím tam zametli, očistili oltář a Denis
tam hned sloužil obřad podle rituálu, který odkoukal od
tatínka. Studenti tiše žasli a rozhodli se, že kapli musejí uvést
do provozu.

Dianě přišli studenti oznámit, že bazén nejen vyčistili, ale
hned taky napustili; jelikož teplota vody je regulovatelná, pro
začátek zvolili 35o Celsia. Souhlasí paní hraběnka?

„Jestli souhlasím?“ smála se Diana. „S tím si nedělej
starosti - jdu se okamžitě koupat! Musím se trochu zahřát!“

Odilie ji doprovázela až k bazénu; když se ale Diana
začala bez váhání svlékat, zděsila se: „Ty se chceš koupat?
Před muži?!!!“

„A co?“

„Nahá - ukázat se chlípným zrakům těch zvrhlíků?“

Diana blýskla modrými kukadly: „To bych někdy moc
ráda! Kdybych narazila na skutečnýho sexuálního maniaka,
tak jsem ochotná… to ti ani nebudu povídat, co bych! Jenže



všichni chlapi jsou bohužel bábovky a chudákovi holce dá
práci některýho uhnat…“

„Pokud já vím, muži jsou strašlivá stvoření! Nikdy bych se
neodvážila obnažit se před nimi! Ještě by se obnažili i oni…“

„To budou muset, když se chtějí s námi vykoupat.“ Diana
už byla nahá a vůbec jí to nevadilo. „Já myslela, že
emancipovaný ženský jsou odvážnější… ale nevadí, já si
jenom zaplavu a…“

„Počkej! Ty myslíš, že jsem zbabělá?“

„Ale ne - co mně je vůbec po tom? Já jenom, že ty
nejkrásnější holky mezi bohyněma se vždycky předváděly
nahý! Afrodita, Freya, Astarté nebo Parvatí… dokonce
i japonská Amaterasu…“

„Tak… tak dobře! Ale počkej tady… než se svléknu!“

„Dobře. Chlapci, ještě malej moment vydržte!“

Vydrželi, což o to, ale svlékli se také; Odilie si sundala
brýle, avšak stejně pokukovala po jejich nahých tělech.

„Poslouchej, když se zajímáš o ty pohanský kulty… tam
přece patří do náboženství taky… všelijaký sexuální… věci!“

„No jistě!“ souhlasila Diana. „Třebas nejjednodušší
zobrazení Pána Šivy je lingam, jeho ztopořený penis. Stejně
tak se Parvatí symbolizuje jako jóni, což je její vagína…“

„Prosím tě, nemluv takhle! Jsou tady děti!“

Skutečně byly, Denis, René i Šahin; jenže zajímalo je
jenom, kdy si budou moci zaplavat, případně se ve vodě
servat.

„Ty děti to znají nebo by aspoň měly; je to součást výuky.“

Odilie se konečně svlékla; bohužel byla nucena
konstatovat, že na přítomné muže to neudělalo tak zásadní
dojem, jak očekávala. Diana dokonce znala příčinu: profesorka
nepatřila k nejkrásnějším ženám, ačkoliv její inteligence byla
zajisté velmi vysoká.

Diana došla k okraji bazénu a skočila tam po hlavě; hned
po ní se tam vrhl Denis, který na to už dlouho čekal, a za ním



druzí dva kluci. Potom tam naskákali všichni; Odilie zůstala
stát, nejistě pomrkávala a váhala.

„Co je, neumíš plavat?“

„Tedy… umím, ale… nejsem si jistá…“

„Neboj se, na tebe útočit nebudou! Když, tak si slez támhle
po schůdkách, tam není tak hluboko! A počkej, než mě utopí!“

„Cože? Oni by se odvážili…“

Diana ani neodpověděla; zahájila s ostatními tvrdou rvačku
ve vodě, jejíž pravidla byla dost nepřehledná a základním
cílem bylo utopit ty nejlepší. Kromě Diany to byl Denis, který
nadšeně každého provokoval a koledoval si o pár facek;
obvykle nedostal víc než jednu ránu, neboť nesmírně rychle
zdrhal. Nejrychleji tu hru pochopil Šahin a protože plaval jako
vydra, neváhal.

Odilie si takřka nikdo nevšímal; trochu byla ráda, trochu ji
to mrzelo, přece jen byla žena a toužila… po čem vlastně?
Bylo možné, aby při svém postavení a vzdělanosti toužila po
mladících se silnými svaly a rozesmátými tvářemi, kteří
využívají situace a pod vodou sahají dívkám, kam je to přísně
zakázáno, až ubožačky křičí hanbou a v hrůze prchají… ale
ne, vždyť ty potvůrky utečou vždycky jenom tak daleko, aby
je bylo možno snadno chytit! A brání se sice ze všech sil, ale
na ty silné, zdravé chlapce rozhodně nestačí; když dokáží
přemoci nepřítele, jak by se jim ubránila slabá dívka!
Ačkoliv… taková Diana se dá těžko zařadit mezi slabá
stvoření! Odilie nechápala.

Diana po chvíli nechala hry a připlavala k ní; sedly si na
ohlazené kamenné odpočívadlo, ponořené po krk do vody.

„Domnívala jsem se, že jsi velitelka všech těch lidí!“
pravila Odilie a v jejím hlase zazněl káravý tón.

„Já si to myslím ještě teď!“ souhlasila Diana.

„Jestliže takové hry jsou u vás běžné, jak můžeš jako jejich
velitelka zajistit dodržování určité morálky podřízenými?“

„Koupání je pro nás společenská zábava; jako třeba tanec.
Máme snahu pozvednout nejen úroveň hygieny, ale také naučit



všechny se při koupání a sportu chovat v souladu s morálními
principy.“

„To se mi tedy nezdá!“

„Nejspíš proto, že máme na morálku různé názory.“

„Morálka je snad jenom jedna - nebo ne?“

„Pokud vím, morálku určuje konkrétní společnost; není to
nic daného odjakživa, co by nepodléhalo vývoji. Co je morální
dnes, nebylo takové v jiné společnosti…“

„Aha! Takže ty představuješ jinou společnost, než je
naše?“

„Ano. Aspoň se o to snažíme.“

„Co je tedy cílem toho, co nazýváš morálkou?“

„Momentální konkrétní cíl je odstranit zábrany, které
zůstaly ve vzájemném styku mezi mužem a ženou. Dopomoci
jim, aby přemohli své osobní zábrany a odevzdali se jeden
druhému…“

Odilie cítila, že ji jen taková představa rozechvívá zároveň
pocitem hrůzy i touhy. „To nemyslíš vážně!“

„Ale ano. Náš stát potřebuje velké množství kvalitních
dětí.“

„Vysvětlit!“

„Vycházíme z toho, že láska, nebo dejme tomu
zamilovanost, vzniká jako snaha přírody zaslepit zejména
dívku, aby se přestala kontrolovat a dovolila muži, aby ji
oplodnil. Z toho pak vznikají děti, o které se už rodiče starat
musí; ale na děti nemyslí, když jejich vztah začíná. Vzhledem
k tomu, že výchova má za cíl zcela opačné uvažování, je tohle
nutné…“

„To je ale proti morálce!“

„Nemyslím. Podívej, kdyby měl člověk rozum, v životě by
nechtěl mít děti. Jejich výchova zdrží na pětadvacet let, tak to
definuje indická varnášrama-dharma. Zejména ti nejchytřejší
si dávají pozor natolik, že je těžké je přinutit ke svatbě. Sama
jsi toho skvělým důkazem…“



„Já? Co já?“

„Jsi učitelka a dá se předpokládat, že bys uměla dokonale
vychovat spoustu skvělých dětí; přesto žádné nemáš. Takže
kdybys byla moje poddaná, jedním z konkrétních cílů
společnosti by bylo ošálit tě natolik, že bys to dovolila…“

Chvíli trvalo, než Odilie popadne dech.

„To je morálka barbarů!“ vykřikla pohoršeně.

„Já vím. Jsem císařovna barbarského státu.“

„Dovoluješ jim strašné věci!“

„Snažím se, aby se všechny ty dívky vdaly a měly děti.
Snažím se dále, aby je jejich muži měli rádi, starali se o ně
a živili je. Snažím se, aby bylo co nejméně jedinců, kteří
procházejí světem osamělí, s očima upřenýma jen k výšinám
nebes a ke svým vznešeným cílům… Je to tak strašné?“

„Vůbec to neodpovídá společenským zvyklostem!“

„Momentální společenské zvyklosti mě téměř nezajímají.“

„Jsi barbarka! Bojuješ mečem, na kůži máš vytetované
draky… muži a ženy tvého národa chodí nazí a netají se svým
chtíčem!“

„Jsem pro to, aby lidé chodili co nejvíc nazí; zejména děti.
Je to zdravé a podporuje to přirozenou krásu těla. Tetování je
pro nás výzdoba těla; když nenosíš šaty, máš velmi omezené
možnosti se zdobit, tak to děláme takhle. A jsem přesvědčena,
že zdravá touha muže po ženě a ženy po muži je darem
Božím; stejně tak děti, které se z této touhy narodí…“

„Odmítám poslouchat tak nemravné věci!“

„Přesto jsi pořád ještě neodešla. Zůstáváš a líbí se ti tu!“

„Protože přes všechno doufám, že tě přesvědčím!
Neodejdu, to bych ti to moc usnadnila; naopak zůstanu tady
a budu přesvědčovat ostatní, aby se chovali mravně! Jsem
přece učitelka!“

Diana se ušklíbla. „Já ti povím, co se stane. Tak dlouho
budeš přesvědčovat ostatní, až se k nim přidáš. Některý z těch
chlapců se ti zalíbí a ty podlehneš jeho naléhání; nebo ho



dokonce sama svedeš. Uvědom si, že dobývání dívek
rozhodně není překonávání nějakých strašlivých překážek;
očekává aktivní spoluúčast…“

„To tedy nikdy…“ blýskala očima Odilie.

„Uvidíme. My žijeme rychle, protože můžeme každou
chvíli zemřít nebo někam odejít. Každý muž, ať jakkoliv
drsný, touží v hloubi svého srdce vracet se někam domů, kde
ho čeká žena, kterou má rád. I nejkrutější válečník zjihne,
když k němu dítě vztáhne své malé ručičky… To velmi dobře
vím!“

Odilie váhala; mezitím však Dianě oznámili, že přišel Arne
Fousek a prosí o interview. Taky hned hlásili, že je přepychově
oblečený, s falešným briliantem v kravatě a vůbec fešák.

„Tak ať jde sem, ne? Vykoupat se s námi může!“

Arnošt přišel; vypadal podstatně líp a pochlubil se svými
úspěchy. Jeho vyprávění o Hůrce šlo tak na odbyt, že nejen
zaplatil všechny dluhy (udělal hned nové větší), ale ještě se mu
podařilo sehnat lepší papír a kvalitnější tiskařskou čerň, takže
další čísla vypadají rozhodně lépe. Lidé mu můžou utrhat ruce,
jediný, kdo není s vývojem spokojen, je komisař Blöck; ten
naštěstí nemůže situaci nijak ovlivnit.

„Tak jo, budeme o tebe pečovat,“ rozhodla Diana. „Charry
ti dá interview a někdo z koček by ti mohl nadiktovat celý jeho
projev v parlamentě. To by se stihlo do večerního vydání…“

Měla pravdu. Ačkoliv byli v parlamentě zpravodajové,
žádný z nich nestačil Charryho řeč přesně zachytit na papír;
text nebyl nikomu předán, protože žádný neexistoval.
Odškodnili se sice tím, že otiskli v plném znění projevy
ostatních pánů - ale co naplat, Charryho řeč měla jen Naše
pravda.

„A teď si dovolím představit ti paní profesorku
Raubvogelovou - můžeš jí říkat Odilie. Je to osoba velmi
vznešených morálních zásad, takže rozhovor s ní pro tebe
bude přínosem.“ řekla Diana a vylezla z bazénu. „Pokecejte si,
děti - já mám práci!“



Velcí darebáci
Naše nastěhování do Staré koleje neprošlo bez povšimnutí

celého města; kromě jiného se různé konzuláty cizích států
okamžitě začaly zajímat o Charryho plány a záměry. Za tím
účelem začaly chodit pozvánky na nejrůznější společenské
zábavy - na dnešek, zítřek i na týden dopředu, na večírky ke
slavným šlechtickým rodům, státním hodnostářům i umělcům.
Taky bylo pár pozvánek na odpolední soiré, dopolední matiné,
čaje o páté a jiné podobné akce; všechno od lidí, kteří by nám
před měsícem ani neodpověděli na pozdrav. Charry tiše
žasnul, Diana se smála.

Ale na zítřejší večírek u francouzského velvyslance přijít
musela; dostala dokonce osobní pozvánku. Zajásala
a prohlásila, že hned zítra projde město a rozhodne, jak se
vystrojí, načež se Charry zděsil a napadl ji, zda nemá těch
hadrů ještě dost. Byl poučen že nikoliv, protože většinu své
garderoby rozdala kamarádkám, takže chudáček skoro nemá
co na sebe a bude muset jít na ples nahá; to však nedovolí její
nová ministryně školství a kultury madame Odilie
Raubvogelová z důvodu veřejné morálky, takže nezbývá, než
aby Charry sáhl do šrajtofle a zajistil pro svou milovanou nové
ošacení.

Charry chvíli váhal, zda by se neměl se svou milovanou
pořádně pohádat a jednou provždy jí vysvětlit zásady šetrného
hospodaření - avšak zkušenost mu říkala, že Diana nechce znát
žádné zásady, Diana se chce hádat, vřískat, brečet a usmiřovat
se. Jelikož na to právě neměl čas ani náladu, dal jí peníze
a svolení je utratit, jak ji zrovna napadne.

Jeho starosti byly důležitější: vysvětloval velitelům
studentů, jak se organizuje armáda. Když nic jiného, tohle
ovládal dokonale a mohl se patřičně rozjet; pokud měl někdo
nějaké námitky, smetl je se stolu přívalem věcných argumentů.
Jelikož při tom bohatě popíjeli, bylo záhy ustaveno několik
pluků gardy i s velitelským sborem, zbývalo jen doplnit počet
mužstva. Naštěstí se do armády hlásili všelijací další lidé,
například mladíci ze čtvrtí dělnictva, dokonce i chudiny.



Studenti nejdřív odmítali, ale Charry je poučil, že tato mládež
je povahy drsné, životem řádně ošlehané a hodně vydrží;
kromě toho povinností inteligence je vychovávat všechny
ostatní. Tyto myšlenky padly na úrodnou půdu a studenti se
chystali šířit svou vzdělanost, kam to půjde.

Ve večerních hodinách se konala v posluchárně první
přednáška; ještě před tím však obřady poněkud skromnější než
na Hůrce, ale dávající užaslé veřejnosti určitou představu, co
je systém chrámového uctívání. Řada přítomných byli
militantní odpůrci Boha i jeho služebníků, bojovní ateisté; co
viděli, nemohli žádným způsobem narazit na kopyto
proticírkevní agitace, takže jenom zírali. Diana zvolila pro
přednášku téma: Vývoj poznání Boha v průběhu lidské
civilizace a jela jako fretka. Sypala z hlavy fakta, letopočty,
jména božstev dosud uctívaných i zcela zapomenutých,
citovala z Písem, mluvila řecky, arabsky, staroegyptsky, čínsky
i sanskrtem; zastavit ji by mělo podobný efekt jako strčit nohu
pod rozjetý rychlík. Profesorka Odilie tiše jásala a zabývala se
představou, že by hned zítra začala z toho všeho svoje
studenty zkoušet; bohužel neměla skripta, ze kterých by to
nastudovala sama, takže se musela té představy s velikou
lítostí vzdát.

Když přišla řada na otázky, položil nějaký student
důstojníček jenom jednu: „Jaký účel má studovat všechno
tohle za situace, kdy se nepřítel chystá nás vyhladit? Není to
zbytečné?“

„Není!“ zablýskaly Dianě oči. „Válka, i kdybychom v ní
všichni měli padnout, je bezvýznamná epizoda ve srovnání se
službou Bohu! Jsme tu ne proto, abychom se navzájem
zabíjeli, ale abychom sloužili. Proto se šíření vzdělanosti
nikdy nesmí zastavit!“

Potom se konečně podávala večeře; protože všem
chutnala, byli spokojeni a smířili se i s Dianinou přednáškou.

Ráno všichni vstali za svítání, vykoupali se v bazénu
a vyběhli ven, aby si zacvičili; někteří dokonce nazí.
Studentům se zásadně nelíbilo nechat sebou mlátit do sněhu,
ale naopak se jim líbilo provokovat veřejnost, takže nebyli
rozhodně proti. Po cvičení se konala přednáška ze strategie



a taktiky vojenství (Yamanaki), pak snídaně a po snídani
výcvik a semináře.

Průběžně fungovalo přezbrojování studentských gard;
šavličky, užívané k soubojům a hospodským rvačkám, byly
proti těžkým mečům zcela nesmyslné, takže se všichni snažili
pořídit si něco lepšího a pádnějšího. Když se jim to podařilo,
začali s tím hned cvičit; naštěstí při tom nedošlo k více
zraněním, než se dalo očekávat. Sháněli taky střelné zbraně
a munici do nich; s tím byla spousta starostí, takže každý měl
co dělat.

Diana skutečně prošla obchody, vše prohlédla a vyjádřila
se o tom s despektem; nakoupila vlastně dost málo a byla tedy
nucena přišít si na staré šaty nové ozdoby. Tomu věnovala
většinu dopoledne, přičemž s Odilií pilně vymýšlely plán
reformy školství v Arminu i všude jinde. Vzhledem k tomu, že
Arminské školství se zatím skládalo z jedné jednotřídky,
mohly se řádně rozjet.

Po obědě se Diana prospala a pak začala chystat na
večírek. Šel s ní Charry, Vítek, Tošio, já, Tannarr a Ao Harrap.
Chtěli vzít Denise, ale ten se vymluvil, že má lepší zábavu.
Taky další šelmy zůstaly doma - však my to tam zvládneme.

Francouzské velvyslanectví byla secesní budova uprostřed
rozlehlého parku ve vilové čtvrti města; už tam zněla hudba
a do vily proudili vznešení pánové a dámy. Zřejmě očekávali
náš příchod, neboť jakmile se ozvalo Charryho jméno, všichni
pospíšili do hlavního sálu. Pánové ve fracích se řády
a vyznamenáními, dámy v toaletách hýřících přepychem.
Diana v bílém, zářící svými šperky, vypadala mezi všemi jako
drahokam.

Vrhla se k ní dáma něco málo přes čtyřicet, dosti při těle,
ale zajisté dříve velmi krásná a hlavně živá; blýskala klenoty
a šveholila francouzsky:

„Ach, má drahá hraběnko, jsem tak strašně šťastná, že jste
konečně tady! Tušila jsem tedy dobře, že neodoláte hlasu srdce
a navštívíte i v této vzdálené zemi své krajany…“ a mluvila
a mluvila a mluvila. Diana pípala jako ptáček, nedokázala jí
ani skočit do řeči; až se dostavil důstojný pán kolem šedesátky,



s bílými vlasy a trojbarevnou šerpou: Jacques de Graccy,
vyslanec Francouzské republiky. Přivítal nás a podal lidem
ruku, Charrymu s hlubokou úklonou.

„Má drahá, jistě ráda vzpomínáte na naši sladkou Francii!“
pronesla Yvetta de Graccy sugestivně a tiskla Dianě ruku.

„Ó ano, zajisté velice ráda… I když jsem ji při své
poslední návštěvě byla nucena opustit poněkud nakvap a za
dosti zvláštních okolností… Dokonce se při tom i střílelo!“

„Ale hraběnko!“ pan de Graccy vzal Dianinu ruku a políbil
ji. „Kdybych neznal váš vyhlášený smysl pro nevinné
žertování, musel bych se domnívat, že si vymýšlíte! Je přece
dokonale známo, že jste Francii opustili zcela normálním
a běžným způsobem, jak dosvědčují razítka ve vašich
výjezdních dokladech! A jste ve vlasti vždy upřímně vítáni…“

Diana kupodivu neřekla: »To mě teda volemujte růžovou
pentlí, podkasejte a naškrobte!«, nýbrž se usmála jak
nejroztomileji uměla a zašveholila: „Nedorozumění jsou
k tomu, aby se na ně vzpomínalo jako na zábavné příhody,
nikoliv jako nepříjemnosti. Vždy se budu ráda do svojí vlasti
vracet…“

„Vy jistě také znáte Francii, hrabě?“ ptala se madam
Yvetta.

„Ne tak dokonale jako Diana; spíš jen přístavní města
a pak to, co jsme projeli při své poslední cestě. Ale děkuji
Francii za to, že mi darovala tu nejkrásnější a nejmilejší ženu
na světě…“

„Ach Charry… ty vždycky tak přeháníš!“ pravila Diana,
dmoucí se pýchou nad tím prohlášením.

„Ale ne, Diano - jsi ta nejkrásnější růže, kterou lze
v zahradě jako je Francie nalézt! Čímž chci říct, že si
samozřejmě vážím všeho, co z tvé vlasti pochází, ale…“

Pan a paní de Graccy se na sebe podívali trochu zděšeně;
pak se paní Yvetta zvonivě rozesmála. „Ach Bože, vy si
skutečně tykáte mezi sebou! To je tak roztomilé…“

Teď zase byla chvíli v rozpacích Diana; pak pochopila, co
se děje a řekla: „No ano, ovšem - to je zvyklost celého našeho



národa. Nám už to ani nepřijde…“

„Je to trochu překvapující v tak vznešené společnosti!“
řekl Jacques de Graccy, pevně rozhodnut dodržet dekórum.

„Je to milé!“ řekla důrazně jeho choť. „Zapomněl jste, můj
drahý? Je to zvyk všech Arminů - že ano, paní hraběnko?“

„Samozřejmě, ctím národní zvláštnosti! Je-li to vaše přání,
má drahá, můžete si s nimi začít tykat i vy, abyste se
přizpůsobila jejich vytříbené zdvořilosti…“

„To je výtečný nápad!“ vypískla vysokým hlasem Yvetta.
„Nemá-li ovšem paní hraběnka proti takové důvěrnosti
námitek…“

„Já? Ani v nejmenším! Klidně mi tykejte a říkejte
Diano…“

„Ach můj Bože - já jsem Yvetta, má drahá!“

Obě dámy se mlaskavě políbily na tváře.

„Mám za to, drahá Diano, že bych tě měla představit
některým přátelům! Pan hrabě jistě dovolí…“

„Budu mít tu čest prohovořit s panem hrabětem několik
věcí,“ řekl velvyslanec. „Budu vám jenom vděčen…“

Dámy zmizely, velvyslanec se zavěsil Charrymu pod paži
a vedl jej rozmarně do bočních dveří; jimi vyšli na chodbu
a přešli do pracovny, přísně účelně zařízené; na stěnách visely
velké mapy Evropy a Francie.

„Jistě mi nebudete mít za zlé, hrabě, když si dovolím
projednat s vámi některé věci, které by měly zajímat obě
strany…“

„Ani v nejmenším, pane… tuším, že máte titul…“

„Barona, pane. Baron de Graccy.“

„Výtečně, barone. Čím vám tedy mohu sloužit?“

„Ó, nemohu od vás žádat žádné služby! Zcela mi postačí,
že existujete a pracujete ve prospěch své vlasti. Dovolím si vás
ujistit, že zájmy vaší země se kryjí se zájmy Francie!“

„V jakém směru?“



„Například ve směru odporu proti jisté světové velmoci,
která má vůči oběma našim zemím jakési směšné
požadavky…. pokud jsem informován, podařilo se vám
zvítězit nad jejich vojáky!“

„Máte na mysli Německo.“

„Ano, dejme tomu. Chci vám pomoci, milý mladý příteli!“

„Jakou fyzickou podobu by měla mít tato vaše pomoc?“

„Ach, to není v této chvíli důležité… v nejbližší době se
Německo zřejmě nemíní obořit na vaši vlast. Dá se
předpokládat, že k tomu musí učinit jisté přípravy. Nejméně
měsíc bude trvat, než bude toto nebezpečí znovu aktuální…“

„To je dost krátká doba, řekl bych!“

„Jak pro koho. Muž vašeho formátu dokáže za měsíc
připravit k obraně dostatečně silné vojsko, vyzbrojené
kvalitními a účinnými zbraněmi. Nevím, jakou armádu máte
k disposici; ale co se týče zbraní, znám lidi, na něž byste se
mohl v té záležitosti obrátit… chápete-li!“

„Bude-li ta záležitost aktuální, potom samozřejmě využiju
vaší nabídky. Ale stále ještě nechápu, co záleží Francii na
sporu velkého Německa s malým přímořským státečkem…“

„Vysvětlím vám to. Smím se ptát, co víte o Alsasko-
Lotrinské pánvi?“

„Že existuje, víc nic.“

„A nemýlím-li se, něčím vyniká. Měl byste to vědět.“

„Pokud se pamatuji, jenom uhlím, ničím jiným.“

„Správně! A toto uhlí naléhavě potřebuje Německo. Čím
vynikají východní části vašeho státu, co myslíte?“

„No… i tam jsou uhelné doly. Swärzlaant je jich plný…“

„Správně. Císař Vilém spustil na vodu flotilu válečných
lodí v čele s obrněncem Lützenem, nejdokonalejší dílo lodní
techniky, jaké dosud existuje. Je to hora železa a kanónů,
nepřemožitelný obr; ale uhlí, které vlastní Německo, se nehodí
svou kvalitou pro tento typ lodí. Proto Německo potřebuje
Swärzlaant. Dále potřebuje naše Alsasko a Lotrinsko, pro



Kruppovy závody v Porúří. Uhlí je základem průmyslové
výroby, to je vám doufám jasné. A Německo chce být
průmyslovou zemí…“

„Mohou snad uhlí kupovat…“

„Uvažujete naivně, milý příteli. Koupit uhlí od vašich nebo
našich majitelů je méně výhodné než od svých vlastních.
Kromě toho vlastníci uhelných dolů a osoby, které by se jimi
chtěly stát, trvají na obsazení těch území. Přes mrtvoly -
včetně mrtvoly hraběte de Guyrlayowa.“

„Nicméně přesto nemají na ty doly právo! A já jim je
nevydám! Pokud budu mít možnost ovlivňovat nějak dění
v této zemi, budu bránit majetek státu - třeba i se zbraní
v ruce!“

„To je odhodlání hodné hrdiny. Právě v tom vám Francie
nabízí pomoc. Líbila se vám ta ručnice, kterou jsem vám
poslal?“

„Ale ovšem - velice!“

„Kdybyste potřeboval podobné (samozřejmě bez ozdob
a toho drahého kování na pažbě) dokázali bychom je zdejší
vládě, vámi zastoupené, dodat ve větším množství. Až do
deseti tisíc kusů během jednoho roku!“

„To je slovo muže, barone! Kdybych potřeboval dodat
nějaké podobné zbraně svým… přátelům, byl byste ochoten
i k tomu?“

„Nevím, ve které zemi. Pokud to není země nepřátelská
Francii, to bych samozřejmě uskutečnit nemohl. V případě, že
by se ale politika vašich přátel kryla se zájmy Francie, potom
bych mohl ovlivnit firmu, která zbraně vyrábí, aby poskytla
vašim společníkům možnost dohody…“

„To zní velmi dobře! Poradím se s přáteli, samozřejmě.
Vaše nabídka přišla poněkud náhle… a ještě jedna maličkost:
jaké jsou vaše vztahy s německými podnikateli, konkrétně
s baronem Kruppem v Essenu? Jedná se mi o nákup několika
děl větší ráže. Obávám se totiž, že mně by je v žádném případě
neprodal!“



Baron de Graccy se na chvíli zamyslel; přímo fyzicky
viditelně, neboť se škrábal na čele a kroutil očima, čímž chtěl
dát najevo, jak úporně se snaží nalézt řešení.

„Myslím, že by bylo lze zařídit to s pomocí našich přátel
na ministerstvu kolonií. Baron Krupp je především obchodník;
jeho vlastenecké cítění bude silně otupeno, dostane-li
výhodnou zakázku. Samozřejmě, nesmí nic vědět, že jeho
zbraně budou použity proti jeho zemi…“

„Jsem si jist, že dostane-li zaplaceno, nebude o tom
vědět!“ usmál se Charry. „Obchody s panem Kruppem jsou
dosti výhodné, měl jsem už tu čest poznat jeho metody.
V každém případě vám děkuji za pomoc a radu, barone -
otevřel jste mi oči!“

„Naší povinností je pomáhat přátelům! Nepřátelé našich
nepřátel jsou našimi přáteli. Naše vláda mne zplnomocnila,
abych vám to sdělil právě takto; ovšem je vám doufám jasné,
že naše ujednání musí zůstat v tajnosti?“

„Je to i můj zájem, milý barone… buďte ujištěn, že se
svěřím s těmito záležitostmi jen lidem, kteří budou
spolupracovat v našem společném zájmu…“

Pánové se navzájem ujistili, že mezi nimi vládne shoda
a pak se navrátili do tanečního sálu; Charry zjistil, že Diana se
dokázala aklimatizovat natolik, že tančila s mnoha diplomaty
a vysokými důstojníky a bavila se se spoustou jejich
manželek, přítelkyň a dcer. De Graccy představil Charryho své
dceři Blanche, hezké černovlásce, živé po matce a velmi
řečné; Charry si s ní zatančil a pak zamířil k Dianě, která už
taky Blanche znala, dokonce si s ní tykala. Poté Charry tančil
s madame Yvettou a ještě dalšími dámami, až se všichni
unavili.

Diana byla představena staré hraběnce, která se dostavila
až nyní, podpírána dvěma praneteřemi, a okamžitě se uvelebila
do křesla v salónku blízko bufetu. Jmenovala se Natascha de
Verlain, avšak záhy vyšlo najevo, že původem je Ruska z rodu
Grossnoffů, z čehož logicky vyplývá, že je přímým potomkem
cara Ivana Hrozného. Diana nevylučovala, že může být jeho
dcerou, neboť na to vypadala; tvář měla svraštělou jako



mumie, na hlavě paruku, kostnaté ruce jako spáry dravce.
Klenoty a zářivé brilianty mohly těžko vylepšit dojem osoby,
právě vytažené z hrobu.

„Setrvejte prosím, má milá!“ oslovila ji hlasem, ve kterém
zaznívalo skučení větru na popravišti. „Již delší dobu vám chci
položit několik otázek! Dámy, která z vás má slabší povahu
a domnívá se, že nevydrží, ať vypadne nebo si zacpe uši!“

„Ráda vám odpovím, drahá paní hraběnko…“

„Můžeš mi říkat madam Natali. Abychom to zkrátily;
nemám moc času. Vím toho o tobě dost; sleduju to a nejsem
tak hloupá ani tak senilní, jak by si přáli moji dědicové. Vím
taky leccos o tom tvém… pff, řádu! Například, že se zabýváte
čarodějnictvím!“

„To je pro mne dost velká novinka…“

„Pff! Nelži mi do očí; byla by to zbytečná práce! Já nejsem
tak blbá, jak si tady každý myslí, chápeš?“

Diana se rozhlédla po kroužku dam okolo; poněkud
zaváhala.

„Aha! Ty máš strach, že ty slepice něco vykdákají, co?
Jenom se neboj; jsou sice hloupé až Bůh brání, ale nejsou zas
tak hloupé, aby se zbytečně připravily o možnost… jít dál! Tak
mluv: jaké máš zasvěcení? Kam jsi došla v tom tvém řádu?“

„Tedy… pokud je to tak, musím se přiznat, že nikam.
Znám se s několika děvčaty, které toho umí podstatně víc…“

„Aspoň že nelžeš. Kde jsou ty holky?“

„Vím já? Ve Španělsku, v Itálii… taky v Norsku.
Porůznu.“

„Přijdou sem?“

„Nevím; některé možná ano, když bude potřeba…“

„Chci, aby sem přišly. Chci je mít tady! Zaplatím to!“

„Madam Natali, já nevím…“

„Mám peníze, neboj se! Můžu si dovolit zavolat nejlepší
vědmy, které na světě jsou… Chci je tady mít!“



„Jenomže, ty dívky neposlouchají, když jim nařizují
peníze!“

„Aha - no ovšem, to jsem si myslela. Nemyslím, že to
bude nějak lehká práce. Ale jsi ochotna mi pomoci?“

„Snad ano - kdybych věděla, o co vlastně jde…“

„O co! Podívej se na mne, co vidíš? Mrtvolu, mumii,
mršinu! Já brzo umřu; vlastně jsem dávno měla umřít, ale
nenávist mých dědiců mě udržuje naživu. Umíš měnit
negativní energii okolí na pozitivní? Tak vidíš - já umím! Čím
víc mě nenávidí, tím jsem zdravější a tím déle tady budu!
Chachá!“

„Princezno,“ zasáhla Blanche. „Nechcete kávu nebo
chlebíček?“

„Mlč a seď, opice hloupá!“ zakřikla ji madam Natali.
„Nechci kávu, protože mi po ní buší srdce ani chlebíček,
protože mám po něm větry! Chci mluvit s touhle dámou,
rozumíš?“

„Dobře, chápu,“ řekla Diana. „Ale já neumím zabránit
tělu, aby stárlo; ani duši, aby opustila tělo, když nadejde její
čas…“

„Ale u ďábla, neskákej mi pořád do řeči! Já nechci zůstat
tady, v téhle staré zřícenině! Chci umřít a zrodit se znovu; jen
si zachovat dosavadní vědomí, chápeš? Chci se narodit se
svými dnešními znalostmi - a chci vědět, kde a v jaké rodině
se narodím! Abych si mohla odkázat svůj majetek, tedy to, co
mi z něj zbude, až se na něj vrhnou ti supi, notáři a advokáti!“

„Tedy, princezno…“ zaváhala Diana.

„Nepovídej mi, že to nejde! Všecko jde, jen najít ty
správné lidi, kteří to dokážou! V těch tibetských horách,
Himalájích, to dokáže kdejaký žebrák - tak proč ne já?“

Diana se nadechla. „Protože ten žebrák je veliký světec,
mystik oddaný Bohu; ne bohatá rozmařilá dáma, která si to
přeje jen proto, aby si odkázala svoje peníze!“

Madam Natali vdechla, až jí zapískalo v prsou, vytřeštila
oči, nadmula tváře a chvíli se dusila; Diana se obávala, že se



vztekne a smrt ji dosáhne v té chvíli, ale stařena se naopak
rozesmála.

„Konečně někdo, kdo má všech pět pohromadě! Máš
pravdu, děvče; ale peníze nejsou jediný důvod. Pobavila jsi
mě; dokonce se mi udělalo podstatně líp, než bylo ještě
odpoledne! Řekni ještě něco takového, aby mi to udělalo
radost! Aby mi bylo líp!“

„Možná by mělo smysl se nějak léčit. Já bych asi…“

„Léčit se umím sama; léčím taky všechny ostatní, když za
mnou přijdou o radu. Co mi nabídneš? Dietu, čajíček,
zázračný lektvar? Nabídni mi to, co potřebuju! Živý Oheň!“

Diana sebou škubla, ale stará měla vynikající postřeh.

„Jak se zdá, dobře víš, co to je! Tak co - odpověz!“

„Nemáme oheň, princezno. Je mi líto.“

Madam Natali se ušklíbla. „Docela ti věřím. Kdybys oheň
měla, určitě by to vypadalo jinak… Kdy ho budeš mít?“

„Nevím! Vůbec nechápu…“

„Panenko, existuje někde na světě cenná věc, kterou
nemáš? Nebo aspoň o ni neusiluješ? Chceš zapírat, že jsi
poslala jednu sestru na Sever, aby tam hledala Ztracenou Zemi
a Klášter Ohně?“

„Jak to víš?“ vydechla Diana. „Jak to můžeš vědět?“

„Jsem stará, císařovno Ostrova. Hodně stará; tak stará, že
by mi měli probodnout srdce kůlem, kdyby se mě chtěli
zbavit. Ještě tě mám přesvědčovat, že neobtěžuju tenhle svět
zbytečně?“

Diana mlčela. Mohla něco říct, ale to, co by řekla, nebylo
to, co by měla říct. Kolem napjatě poslouchaly ženy, kterým
rozhodně nechtěla prozrazovat nic, co ještě nevědí.

„Podej mi ruku, dcerunko,“ řekla madam Natali.
„Potřebuju si od tebe vzít trochu tvého tepla. Můžu, nebo ti to
ublíží?“

Diana vztáhla levou ruku, stařena si ji položila na srdce
a tak nějaký čas setrvala s očima zavřenýma; dýchala zhluboka



a zdálo se, že se jí do tváří vrací barva. Pak spokojeně
vzdychla:

„Máš tolik energie, že bys utáhla celé město… tou, jak to
teď vymysleli… pff, elektřinou! Taková hloupost, oči od toho
bolí! Ale ty vůbec nejsi unavená, proč? No ovšem, ty se
napojuješ přímo na Boha… ach jo, kdybych to tak dokázala!“

„Co ti brání to dokázat?“ ptala se Diana proti své vůli.

„Moje hříchy, dcero. Jsem stará ježibaba; mám se ti
chlubit, co jsem všechno vyvedla, když jsem byla mladá?“

„Mně nemusíš říkat nic. Ale Bohu bys měla, jestli
chceš…“

„Možná, možná…“ ušklíbla se stará křivě. „Teď povídej,
jestli tvá sestra našla ten klášter! Vzkázala něco?“

„Ne. Ostatně, nikdo nevěří tomu, že ten klášter existuje…“

„Pff! Pitomci! Slepý koťata! Proč se nezeptají? Já tam
byla!“

V Dianě hrklo, ačkoliv to už nějakou chvíli očekávala.

„No co? Jenomže jsem tehdy byla děcko, chápeš? Přivezli
mě tam, nepamatuju si cestu! Jenom vím, že nás táhlo spřežení
sobů; vezl nás starý domorodec, kouřil fajfku a hrozně
smrděl… kozáky jsme museli nechat v dědině, ke klášteru se
nesměli přiblížit!“

„Takže, ten klášter je v Rusku?“

„A co já vím, jestli je to Rusko nebo jaká pekelná končina?
Na sever od Petrohradu, to je jediné, co vím!“

„Na sever od Petrohradu je skoro všechno. I severní pól!“

„Severní pól to nebyl; jsou tam skály, moře, může tam
přistát loď. Varjagové tam jezdili svými drakary; to snad víš,
že první carové Svaté Rusi pocházeli z Varjagů, ne?“

„Vím. Co bylo tam v klášteře?“

„Strýc Andrej řekl: Ta malá tady musí zůstat, dokud
nepomine nebezpečí. Přijměte ji mezi Panny. A Svatej řekl:
Necháme ji tu, dokud někdo nepřijde. Označ mi, komu ji



máme vydat. Strýc Andrej říkal: Sám si ji vyzvednu. A Svatej:
Ty ne. Nepřežiješ ten boj. Zemřeš, bojare. Označ svého
nástupce!“

„Ach… a co bylo dál?“

„Vím já? Dál si to nepamatuju!“

„Snad aspoň víš, co s tebou dělali!“

„Svatej nařídil, aby mě svlíkli a prohlížel moje tělo.
Povídal, že jsem hodně nemocná; že bych umřela, kdybych
zůstala u lidí. Potom vzal veliký nůžky a ustřihl mi copy. Měla
jsem krásný copy, dlouhý až k pasu. Zlatý byly jak pšeničný
pole… ty ustřihl.“

„Proč?“

„V ohni všechno shoří, ne? Potom přišla Panna a odvedla
mne. Pamatuju si, že jsem se koupala v ohni. Musela jsem ho
vdechnout a vydechnout; chrlila jsem oheň jako drak. To bylo
zábavné…“

„Mluvíš o Pannách; kdo je to?“

„Jsou tam Panny; vyvolávají Oheň a vzývají ho. Musejí se
držet v čistotě, aby je poslouchal. Vykládaly mi toho moc,
ale… copak si to já pamatuju? Je to už tak dávno…“

„Jak moc dávno? Kolik let? Šedesát nebo víc?“

„Copak já vím? Copak se to dá spočítat? Já vůbec nevím,
kdy jsem se narodila… To už je tak strašně dávno…“

„Říkáš strýc Andrej. Kdo to byl?“

„Kníže Andrej Oskopov. Byl něčeho ministrem.“

„Co se s ním stalo?“

„Nevím; nikdy jsem ho už neviděla.“

„Komu říkáš Svatej?“

„Byl tam mnich. Neměl vlasy ani vousy; vcházel do Ohně.
Říkal, že je žákem Andreje Rubleva… měl jednu jeho ikonu,
kterou prý zachránil před Tatary. Tvrdil, že pamatuje
nájezdy…“

„To by musel žít celá staletí!“ řekla Blanche.



Madam Natali k ní obrátila hlavu. „Staletí…“ opakovala
tiše. „No jo; to by musel… Hej, dcerunko, posloucháš mě
ještě?“

„Jsem tady,“ řekla Diana.

„Až pro tebe najdou Oheň, vzkaž mi! Vykoupu se v něm
a budu zas mladá a zdravá! Potom si možná vzpomenu, jak se
to dělá… abych mohla umřít a zase se narodit. Oni mi to
vyprávěli… jenomže já už si nic nepamatuju! Tohle tělo
strašně stárne!“

„Vzkážu.“ řekla Diana.

„Tak. A teď… mohla bys mě obejmout? Potřebuju sílu…
a chci teď chvíli spát. Potom, až se probudím, pojedeme
domů!“

Diana ji objala; kostnaté pařáty staré hraběnky ji ovinuly
jako chapadla, madam Natali ji přitiskla k sobě a přímo z ní
sála její teplo, mládí, zdraví. Potom ji pustila, zachechtala se
a opřela se hlavou o křeslo. Odešly a nechaly ji spát.

„Omlouvám se za princeznino chování,“ napadlo Yvettu de
Graccy. „Pravděpodobně ti to bylo nepříjemné, ale víš, ona je
blázen…“

„Ona není blázen,“ řekla Diana zamyšleně. „Blázni jsme
my!“

Charry se rozhodl občerstvit sklenicí vína; proto poděkoval
své partnerce a zamířil k baru, kde usedl vedle nějakého velmi
vlasatého a vousatého mladíka, který seděl na židličce jako
potlučená opice a popíjel cosi nažloutlého. Když Charry
přisedl, obrátil k němu opilé oči a zkřivil rty:

„Vy jste hrabě Guyrlayowe - že? Nebo se mýlím?“

„Nemýlíte se, pane.“

„Tak. V pořádku. Znáte nějakého Astarova? Dimitrije.“

„Ano, to je můj přítel.“

„Tak to jste přítel mého přítele. Nepijte tu břečku, příteli!
Napijte se se mnou pořádného nápoje! Barmane, sklenici!“



Uchopil láhev z tlustého skla a nalil skoro deci. Pozvedl
pak svou sklenici a pohlédl do ní: „V té sklenici se odráží
život!“

„Na zdraví - a na naše přátelství!“ přiťukl mu Charry.

„Na smrt!“ řekl mladík a nalil si tekutinu do hrdla.

Charry cítil, že je to pálenka; vypil ji stejným způsobem
jako jeho společník. Zatmělo se mu v očích a chvíli myslel, že
ho to zevnitř spálí; poznal ruskou vodku, kterou mu dával
ochutnat Andrej Rastopčenkov. Nicméně nedal na sobě znát,
že tento alkohol nepije tak běžně jako vodu.

Mladík ho ostražitě pozoroval. „Zdá se, že jste skutečně
hrabě Guyrlayowe. A že jste hoden mojí pozornosti! Dovolte,
abych se co nejzdvořileji představil: Ivan Pavlovič Starcev,
vojenský atašé velvyslanectví Jeho Prevoschoditělstva cara vší
Rusi…“

„Velice mne těší…“ Charry mu podal ruku.

„Dimitrij Astarov mne požádal, abych vás hlídal. Nechápu
proč, ale slib daný příteli nutno dodržet. Doufám, že vám to
nebude vadit. Což je asi tak všecko, co jsem vám chtěl. Pokud
se se mnou nudíte, což předpokládám, můžete se vrátit ke
krásným dámám.“

„Máte velmi pozoruhodné způsoby!“ usmál se Charry.

„Mám, jaké mám. Komu se nelíbí, může se na mne zlobit.
Pokud jeho drzost překročí meze mé trpělivosti, rozhněvám se.
Jsem přesně takový, jaký může být člověk, kterého poslali do
téhle zapadlé díry z trestu. Vy jste císař nějakého ostrova?“

„Ano, jsem. Proč vás to zajímá?“

„Máte tam ruské velvyslanectví? Mohl bych tam dělat
vyslance; pokud je tam dost vodky. Umím být velmi
užitečný!“

„Pozoruji. Můžeme si o tom popovídat - až budeme oba
trochu střízlivější než teď. Nebyl bych schopen mluvit
vážně…“

„To se vám tak snadno nepodaří. Nevím, jak často býváte
střízlivý vy, já jen zcela výjimečně. A v tom případě mě



hrozně bolí hlava, takže o ničem důležitém nejednám. Pokud
se vám nelíbím opilý, nezalíbím se vám vůbec…“

„Chovám tytéž obavy. Bavte se dobře, pane Starceve…“

„Bez obav.“ pronesl mladík a nalil si další sklenici.

Charry ho opustil, potřásaje hlavou; okamžitě se jej
chopila madame Yvetta a pronesla, káravě zvedaje prst:

„Zpozorovala jsem, že hovoříte s tím mladým atašé
z ruského velvyslanectví! Nedoporučovala bych vám to; je to
krajně zpustlý, nezdvořilý a podivínský člověk. A je tady
z trestu!“

„Taky jsem si toho všiml,“ řekl Charry. „Ovšem považoval
jsem za svoji povinnost být k němu zdvořilý, když byl
pozván…“

„Zveme samozřejmě všechny diplomaty, kteří jsou ve
městě přítomni; je zvykem, že z každé ambasády se zúčastní
některý ze zástupců. Pouze z německého velvyslanectví
nepřijal pozvání na dnešní večírek nikdo. Ovšem tomu se
nelze divit…“

„Ani na okamžik jsem se tomu nedivil…“ uklonil se
Charry.

Diana zbystřila pozornost, když zjistila, že Starcev je Rus.
Okamžitě si přála být mu představena, ale Yvetta odmítala
s ním v tomto stavu promluvit; takže Diana přistoupila sama.

„Smím vám položit otázku, pane?“

Ivan Starcev si ji pozorně prohlédl kalnýma očima.

„Vy smíte cokoliv, madam! Jste jako cherubín z ráje, který
slétá k nám, ubohým smrtelníkům. Poroučejte, já
poslouchám!“

„Pokuste se prosím vystřízlivět - a pak mi řekněte, v jakém
příbuzenském vztahu jste k princezně Natasche de Verlain!“

„V žádném, díky Bohu! Takže i kdyby už konečně umřela,
nedostal bych jedinou kopějku. Z toho důvodu jí přeju dlouhý
život, i když je to stará čarodějnice…“

„Ale pane! Já mluvím naprosto vážně!“



„Prozatím jsem neřekl nic, co bych myslel jako vtip.“

„Znáte paní hraběnku?“

„Pochopitelně! Je velmi málo lidí, kteří by ji neznali.
Jediný, kdo po její přízni bezvýhradně touží, jsou červi na
hřbitově!“

„Vyprávěla mi jisté podrobnosti o rodu Grossnoffů; je to
ruský bojarský rod, ke kterému patří…“

„V tom případě pěkně kecá. Rod Grossnoffů vymřel už
někdy před třemi sty lety, aniž z něj cokoliv zbylo…“

„Nevím - malou Natali odvezl strýček velkokníže do
kláštera, kde potom byla zcela v bezpečí…“

„Blbost. V Rusku není místo, které je možno nazvat
bezpečným. Ten pán měl v hlavě nejspíš piliny; jak se
jmenoval?“

„Kníže Andrej Oskopov.“

Starcev sešklebil rty. „Pokoušíte se mě pobavit, anděli. Co
mi vyprávíte, jsou pohádky. Nebo si z vás někdo dělá blázna.“

„Neexistuje žádný Andrej Oskopov?“

Ivan jen mávl rukou. „O vás říkají, že šermujete líp než
husar! Dokázala byste způsobit, abych se napíchl na vaši
šavli?“

Dianě se zpěnila krev. „Dokázala bych dokonce, abyste se
na ni nenapíchl, ačkoliv sotva stojíte na nohou!“

Starcev propukl v bujarý smích. „Jsi dobrá, anděli.
Jenomže, pro můj účel nepoužitelná. Hledám totiž… řešení
svého života!“

„Nebyla by řešením třeba postel? Nebo aspoň trochu
kávy?“

„Řešením je kulka nebo špička šavle. Jaký je to pocit, když
ti do těla vniká chladná, ostrá čepel? Je to příjemné?“

„Párkrát mě už posekali a pobodali, ale… nic příjemného.“

„Ach; zdá se, že ani ty mi nepomůžeš, anděli. Odlétni…“



„S největší radostí. Ale ráda bych s vámi někdy
promluvila, až budete při smyslech. Dalo by se to nějak
zařídit?“

„Těžko. Obávám se, že to nestihneš…“

„Odjíždíš někam?“

„To ví jen Bůh a car. Takto pravilo Jeho
Prevoschoditělstvo: Jeden průšvih, Ivane Starceve, a jdeš na
Sibiř. Oj, Sibiř! Veliká země, což? Nu, možná je tam větší
zábava než tady…“

„Určitě ano; tak hodně štěstí!“ řekla Diana a šla.
Přistoupila k madam Yvettě a pravila: „Tak jsi měla skutečně
pravdu; od toho člověka se opravdu nikdo nic rozumného
nedoví!“

„Ach, ten!“ zamračila se paní velvyslancová. „Odporný
člověk! Je hrubý a neustále opilý; chová se jako medvěd
z jejich tajgy!“

„Vystřízliví někdy? Chtěla bych s ním mluvit!“

„Nedoporučuji; když je střízlivý, je ještě protivnější.
Zkouší hrát dokonce… ruskou ruletu! Víš, co to je?“

„Slyšela jsem. Do revolveru se dá jeden náboj, bubínek se
roztočí, přiloží ke spánku a vystřelí. Zatím přežil, zdá se…“

Madam Yvetta se zamračila. „Ať si dělá co chce,
ztřeštěnec! Ale napřed ať… poslyš, když umíš čarovat,
nedokázala bys s tím něco udělat? Potřebovala bych, aby se
předtím oženil s Blanche!“

Diana zaváhala; měla pocit, že bláznů je tu víc.

„Proč by se s ní měl oženit?“

„Nechápeš? Je fantasticky bohatý; patří mu šest vesnic!
Kdyby pil po celý zbytek života, nestačí svoje jmění propít!“

„Aha… a Blanche se líbí?“

„Blanche se, pokud vím, líbí každý muž, kterého uvidí.
Stává se jí každou chvíli, že se do někoho zamiluje… pak
s tím míváme všelijaké problémy. Měla by se urychleně
provdat!“



„No… tak ji provdej!“

„A nechceš mi říct, za koho? V téhle společnosti? Každý je
buď ženatý, nebo starý a neschopný, nebo bez peněz! Ten
opilec má peněz, že neví co s nimi a vypadá docela k světu…
jenže…“

„Blanche se mu nelíbí?“

„To se taky nedá tak říct. Možná se mu líbí, ale…“ Yvetta
kývla na sluhu, aby přistoupil se sklenicemi vína, vložila jednu
Dianě do ruky a druhou si vzala sama. „Poslyš, milá
přítelkyně, ty bys mi mohla pomoci. V té vaší společnosti je
zvykem… povídá se, že máte velmi zvláštní a poněkud
uvolněné mravy… což?“

„No… když se to říká!“ nakrčila nos Diana.

„Dám ti Blanche s sebou jako dvorní dámu; vymysli pro ni
nějaký dobrý důvod. Pak tam pozveme Starceva a dáme je
nějakým způsobem k sobě… potřebovala bych, aby byli
hodnověrnými svědky přichyceni in flagranti - pak už nebude
moci couvnout!“

„In flagranti… tím myslíš přímo v posteli?“

„To by bylo velice pikantní…“ zachichotala se Yvetta.
„Ale bude stačit v situaci, která nepřipouští možnost
pochyb…“

„Dobře, rozumím. Co na to Blanche?“

„Ano, s tím budou určité problémy; ale určitě poslechne,
když jí přísně poručím. Je to poslušná dcera; nebo aspoň
prozatím pokaždé poslechla, když jsem jí něco nařídila.“

„Ano, zdá se, že… to chápu.“

„Výtečně, ujednáno. Vyčkej chvíli; hned ji přivedu sem!“

Diana vyčkávala a měla pocit, že se s ní hraje nějaká
podivná hra. Taky už ji napadlo odtud nenápadně odejít, ale
nešlo to.

Blanche přišla, celá rozzářená. „Mamá mi sdělila, že si
přeješ přijmout mě ke dvoru jako svou dvorní dámu! Je to
pravda?“



„Ano, vzala bych tě. Pokud budeš chtít…“

„A budu moci chodit v kalhotách - jako ty?“

„Proč ne? Je to pohodlnější…“

„A jezdit na koni se šavlí? Já jezdím docela dobře…“

„Budeš moci cokoliv, co děláme my…“

„A je to pravda, že se tam koupete - docela nazí?“

„Ale Blanche!“ řekla káravě madam Yvetta.

„Ano, to je pravda.“ připustila Diana.

„A že tam dovolujete volnou lásku?“

„Ale no tak, Blanche!“ pokárala ji znovu Yvetta.

„Pověsti jako obvykle poněkud přehánějí,“ řekla Diana.
„Všechno co se říká, nemusí být pravda!“

„To je škoda. Ale je aspoň pravda, že máš na těle
vytetované obrázky… vypíchané jehlou? Budu si to moci taky
dát udělat?“

„No tak, Blanche!“ pohoršila se Yvetta. „Chovej se jako
dáma!“

„Já se tak chovám, matinko! Přeji si pouze zvěděti, zda
pověsti ohledně dvora císařovny Diany jsou pravdivé, či-li
nic!“

„Sama uvidíš, když přijdeš.“ řekla Diana.

„A to jo! To já přijdu docela určitě! Já už vím předem, že
se mi tam bude moc líbit…“ jásala Blanche.

Diana bohužel neviděla k žádnému jásotu důvod;
přemýšlela, jak by se rozmazlené slečinky zbavila, ale nic ji
nenapadalo.

Yvetta zahlédla v sále nějakého zasloužilého starce, se
kterým hodlala pohovořit; zanechala tedy Blanche v Dianině
péči a vydala se za ním. Blanche si ze všeho nejdřív zaopatřila
novou skleničku - pak počala rozvíjet teorie, jak se jí tam bude
dařit.



„Počkej, děvče, drž se trochu zpátky!“ vyzvala ji Diana.
„Sice jsem souhlasila, že k nám můžeš přijít, ale to ještě
neznamená, že mě nebudeš poslouchat! To není žádná zábava -
to je válka!“

„Jasně, já vím! Když bude potřeba, tak budu taky
bojovat!“

„Hm… s jakou zbraní to umíš?“

„Se žádnou; to se musí? Střílela jsem jednou na holuby, ale
nic jsem netrefila. Asi byla špatná brokovnice…“

„Tak podívej, tvá matka se domnívá, že účelem hry je
provdat tě za Ivana Starceva. Co ty o tom soudíš?“

„Za toho Rusa? Proč ne - povídá se, že je vášnivý!“

„Pokud vidím, je hlavně opilý. Myslím, že by těžko…“

„A, to by ses divila! Chodí do jednoho veřejného domu;
tam ho mají ty holky docela rády, ačkoliv je při tom bije a nutí
dělat všelijaké nemravnosti…“ Blanche se zachichotala. „Ale
pak jim zas rozdává zlaté prsteny a diamantové náušnice…“

„Zdá se, že máš nějak rozsáhlé zkušenosti!“

„Bohužel, to nemám; mamá mě strašlivě hlídá a když se
třeba do někoho zamiluju, všechno mi zkazí. Vůbec mě
nechápe; je stará! Ještě nepochopila, že mladý člověk má být
vychováván s láskou, taktně, aby u něho nedošlo k pocitu
frustrace a zmaru!“

„To ovšem u tebe nehrozí.“

„No, divila by ses! Mamá mě naprosto nechápe, nic mi
nedovolí! Chtěla jsem jet na zimu do Itálie; nepustila mě,
ačkoliv jsem slibovala, že se tam budu chovat slušně!“

„Do Itálie na celou zimu? A samotnou?“

„Samozřejmě, že ne! Pozvala mě Ginetta, to je neteř
italského velvyslance; seznámily jsme se v sanatoriu…
Jenomže mamá mě absolutně nechápe! Že prý jestli je Ginetta
slušná dívka…“

„A je?“



„Proč by nebyla? Jenže mamá… že prý nemůže být slušná,
když si nechala ostříhat vlasy. Copak nemá tušení, co je teď
moderní?“

„Třeba ne…“

„Nesmysl; nechávám si posílat všechny módní magazíny!
Matka si je pečlivě pročítá, ale stejně mi nic nedovolí!“

„Ani dát se ostříhat.“

„No, právě! Stejně si to vynutím; třeba řeknu, že si toho
ruského medvěda nevezmu, dokud mi nedovolí nový účes!
A bude!“

„Blanche, mám pocit, že uvažuješ ještě hodně dětsky…“

„Jak to, dětsky? Bude mi už sedmnáct! Nejsem žádné
dítě!“

„Sedmnáct? Nejsem si jistá, jestli by ses už měla vdát…“

„Ale já se chci vdávat! Samozřejmě, že si toho medvěda
vezmu; bývá pořád opilý, určitě mě nebude tolik hlídat!“

„Nebo tě vezme s sebou domů do Ruska.“

„I kdepak! Tam nesmí, to by ho poslali rovnou na Sibiř!
Car mu dal nějakou výstrahu, že buď bude sloužit v cizině,
nebo…“

„Nebo se ti upije k smrti!“

„Tak ať; k čemu já ho potřebuju?“

„Když se za něj chceš vdát, tak bys ho měla mít snad ráda,
ne?“

„Ale já ho mám docela ráda… jenže…“

„Máš snad ráda někoho jiného?“

„Nemám!“ Blanche se objevily v očích slzičky. „Copak mi
mamá něco dovolí? Jsem ubohá, ode všech opuštěná, smutná
jako víla!“

„Asi nechce, aby ses zkazila, víš? Zdrženlivost je pro
mladou dívku velmi důležitá; kdyby ses třeba do někoho
zamilovala, mohlo by se stát, že bys upadla do neštěstí
a potom…“



Blanche vykulila oči. „No a co? Proč myslíš, že jsem byla
v tom pitomým sanatoriu?“

Teď vyvalila oči zase Diana. „Tím chceš říct, že…?“

„No ovšem! Je to diskrétní klinika, kde ti od toho
pomůžou, když náhodou přijdeš do maléru!“

„Aha, chápu. A ta Ginetta tam byla z podobných důvodů?“

„Pochopitelně; nic jiného tam nedělají.“

Diana zjistila, že začíná rudnout a mráz jí přebíhá po
zádech. „Blanche, já jsem sice hodně tolerantní, ale tvoje
vytříbená představa o mravnosti je… Zkrátka, jestli chceš být
členkou mého dvora, tak budeš muset pochopit, že…“

„No dobře, dobře! Budu si dávat pozor - ale kdyby se zas
něco stalo, slíbil mi ten doktor, že mi zase pomůže!“

„Tak dost!“ Diana jí sevřela ruku, uchopila jeden její prst
a zkroutila do protisměru. „Jestli nebudeš poslouchat co říkám,
tak ti ten prstík zlomím!“

„Aúú… já poslouchám!“

„U mého dvora vládnou náhodou přísnější mravy, než
myslíš! Jedna ze zásad je, že dívky spí pouze s tím, koho mají
skutečně rády; a když z toho otěhotní, potom si to dítě
nechají!“

„Proboha, v šestnácti? To by mi mamá nedovolila!“

„V šestnácti nebo v kolika se to stane; když jsi dost stará,
aby ses s ním vyspala, tak se můžeš taky starat o děcko!“

„Já bych ráda! To by bylo nádherný… ale nebolí to?“

„Bolí! Ale tebe ještě málo, ty bys zasloužila, aby tě bili
třikrát denně místo jídla! A vůbec, já tě u sebe nechci!“

„Ale proč? Já bych moc chtěla být u tvého dvora…“

„To si ještě moc rozmyslím! Jeden malér a jdeš domů!“

„Já budu hodná, slibuju!“

Diana ji nechala odejít a vyčerpaně zakotvila
u občerstvení; tam se jí ujala nějaká starší dáma, která se cpala



šlehačkovými dortíky: „Vidím, že jste se bavila s malou
Blanche, hraběnko! To je moderní, emancipovaná dívka, což?“

„Na můj vkus až moc moderní!“ vzdychla Diana.

„Nedivte se; kdybyste věděla, jak se chovala její matka…“

Dianu rozhodně nezajímalo, jak se kdy chovala Yvetta; ale
dáma na chvíli zanechala pojídání dortíků a vyprávěla jí
o četných skandálech, láskách, potyčkách a soubojích, kterých
byla příčinou; Diana soudila, že hnací silou jejího rozhořčení
je závist. Brzy využila příležitosti a uprchla.

Nejen Ivan Starcev, také mnozí další se dívali sklenicím na
dno častěji, než je zdrávo. Šampaňské, koňak a další dary
sladké Francie tekly proudem, tančilo se a v přestávkách pilně
intrikovalo. Na Dianu se občas obracely dámy, které viděly
náš příjezd do města; zajímalo je její ošacení, hlavně různé
kalhoty, takže jim Diana vysvětlovala, jak je ušít a kreslila na
ubrousky tužkou na obočí. Modistky a švadleny pak nad jejími
výtvory a přáními svých zákaznic prolévaly hořké slzy.

Před úsvitem se potom společnost rozešla, aby se pánové
i dámy vyspali před další činností prospěšnou státu a lidu té
které země. Náš program byl nabitý; odpoledne byli Charry
a Diana pozváni na anglické velvyslanectví na čaj o páté, což
se jim zdálo značně pozoruhodným. Hodlali se tedy aspoň
chvilku prospat, pokud se nepřihodí nějaká živelná katastrofa.
Ovšem ta se už chystala a nic ji nemohlo odvrátit.

Slečna Blanche se dostavila do Staré koleje dle svého
mínění za ranního kuropění, podle našeho tak kolem
jedenácté; to si ještě myslela, že má nárok dostat dobrou
snídani. Pečlivě prohledala celou svou garderobu a usoudila,
že nejvíc se bude hodit sportovní komplet, ve kterém chodila
provádět různé sporty. Jako dívka třeskutě moderní hrála tenis,
chodila se koupat do moře (samozřejmě v koupacím oděvu
dokonale kryjícím celé tělo), jezdila na koni a v zimě lyžovala.
Ze součástí kostýmů k těmto činnostem poskládala cosi, co jí
připadalo vhodné na teď; avšak už si dala šít také kalhoty, což
její modistku přivedlo nejdřív do rozpaků, pak k výbuchu
nadšení.



Diana ji nepřivítala tak nadšeně, jak očekávala. Skoro to
vypadalo, že se bez ní doposud obešla docela dobře, což byla
zjevná nespravedlnost. Poslala ji k ostatním děvčatům, která
už od rána vyučovala jiné a méně význačné dívky z města.
Prozatím do kuchyně, ačkoliv vaření bylo to poslední, oč se
Blanche byla ochotna zajímat.

Nejdřív se urazila, že ji Diana od sebe tak rázně zahnala.
Potom se zamyslela a přišla na to, že je to vlastně výhoda,
protože od děvčat se dozví víc než od Diany. Rozhodla se tedy
překonat svoje zásady a pomoci jim se vším, co dělaly.
Skutečně se o to pokusila a vzápětí dokázala, že je nesmírně
nešikovná a dát jí do ruky nástroj jako třeba nůž na škrábání
brambor by znamenalo ohrozit na životě ji i všechny lidi
kolem. Takže jí po chvíli nůž zase sebrali a navrhli, aby si
jenom sedla a bavila ostatní inteligentní konverzací.

Blanche zajímalo, je-li pravda, že je tady zvykem koupat
se v bazénu, dokonce ve stavu zcela obnaženém. Přesvědčili ji,
že to skutečně pravda je, dokonce navrhli, aby se koupala
s nimi. Těšila se na to od první chvíle, takže naběhla,
odstrojila se a sledovala, jak budou oceňovat její hrdinství.
Nevšiml si toho nikdo, dokonce ani tři studenti, co tam byli.
Pohlédli na ni zrakem téměř lhostejným a dál se dohadovali
o možnosti pronajmutí jízdárny od majitele, který je ničemný
lakomec a požaduje velké peníze, přičemž vůbec není jasné,
zda má v úmyslu vyjít jim vstříc ohledně výběru koní. Pak se
začali dohadovat o postrojích, hádali se a diskutovali, zcela
samozřejmí ve své nahotě, zatímco Blanche se pokoušela
namotat se jim do zorného úhlu, aniž měla sebemenší úspěch.

Pak se to konečně zlepšilo, když přišla skupina dalších;
byli to nováčci, neznali zdejší poměry a ještě si nezvykli. Ti
starší jim museli všechno vykládat: význam tetování, jaký
smysl má který typ účesu, jak funguje vnitřní uspořádání které
skupiny. Při tom se Blanche dozvěděla, že existuje možnost
uzavření bratrství mezi dvěma či více jedinci, když mají
společnou manželku, tedy dívku, se kterou mají milostný styk.
Tato zvyklost jí připadala nádherná a okamžitě se navrhla jako
vhodný objekt pro podobné spříznění, třeba mezi všemi
přítomnými, ale kluci se jen smáli a chvílemi jí připadalo, že si
z ní dělají blázny.



Potom přišel další, nějaký důstojník. Sháněl lidi, kteří by
byli ochotni pomoci při akci, která rozhodně nebude příjemná
ani jednoduchá. Několikrát zdůraznil, že bere jen
dobrovolníky, ale Blanche se stejně přihlásila, ježto už se
nudila a domnívala se, že konečně nastane nějaká zábava.

Jednalo se o to, že ve městě se nacházel dětský útulek,
v němž pobývalo asi třicet kluků a dvacet děvčátek mezi pěti
až čtrnácti lety. Mladší byli v péči kláštera, starší odcházeli do
učení. Tyto děti byli jednak sirotci, jednak potomci osob, které
se o ně nechtěly či nemohly starat. Žádní andílkové, spíš
banda lotrů, s jakými nikdo rozumný nechce nic mít. Poslední
dobou se v útulku rozmohla špína, myši a snad dokonce
potkani, zatímco na dětech vši, blechy a všelijaké nemoci, ne
snad nebezpečné, avšak rozhodně nepříjemné. Kromě toho
správce, opilec a chlap povahy nezodpovědné, není schopen
objasnit, kam přišly peníze, za které má děti živit. Jeho
zástupce, přítel dotyčného studenta, prosí pány, zda by mohli
nějak pomoci.

„Fajn. Co je potřeba konkrétně udělat?“ ptal se důstojník.

„Představuje si to takhle: děti přemístí na dva tři dny sem.
Tam v útulku především zlikvidujeme všechny myši, potkany
a tak, potom to vydezinfikují a udělají pořádek. To si vzali na
starost kluci z chemické fakulty. Medici a zdravotní sestry
mají v úmyslu udělat těm klackům pořádný lékařský
prohlídky, my je máme důkladně vykoupat, odvšivit a tak.
Když ale říkají důkladně, tak tím myslí komplet…“

„Pokud správně chápu, tak je mi jasný, proč s tím otravují
zrovna nás. To vážně nikoho jinýho nemají?“

„Budeš se divit, ani nohu. Krom toho ty děti… no zkrátka,
je to snad první případ, kdy samy něco chtějí. Chtějí k nám.
Připadá jim, že když zůstanou tři dny u nás, dostanou tu jídlo,
nějaký šaty a tak, budou z nich rytíři Svatýho chrámu…“

„Aby je kozel… tomu svýmu kamarádovi řekni, že z něj
stáhnu kůži a ušiju si z ní boty!“

„Můžeš mu to říct sám, přiveze ty děcka.“

„Dík! Fakt kámoš… kdy to bude?“



„Máme tak hodinku na přípravu. Navrhuju rozhodně je
nepouštět do objektu, dokud nebudou křišťálově čistý, takže
svlíknout tady v předsálí bazénu, jejich hadry rovnou do
prádla nebo do kotle na spálení. Město se praštilo přes kapsu
a sehnalo nějaký prádlo, jinak dostanou uniformy po Němcích.
Jásají už předem. Mejdlo, sprchy, horkou vodu… ostříhat
kvůli vším. Franzi slíbil, že jim nechají copánky, jako mají
naši Číňani. Pak půjdou do bazénu a tam můžou řádit, jak
dlouho budou chtít. Doktoři je chtějí brát jednotlivě
a prohlížet. Franzi navrhl udělat pro ně zrovna taky zdravotní
karty, poprvé v jejich životě…“

„Jásám předem! Proboha, proč všechno tohle máme dělat
my?“

„A kdo teda?“

Blanche taky nechápala, co má to všechno společného se
slávou a parádou Arminského císařského dvora a řádu
Templářů, ale nikdo se s ní už nebavil, jakmile se jednou
přihlásila. Přivedli skupinu dospívajících výrostků, kteří jí byli
od pohledu protivní a odhadovala je na lotry; nepochybně to
vůbec nebyl omyl. Jenomže ty děti byly zároveň velice
nadšené vším, co se s nimi mělo dít; ochotně se svlékly, samy
roztřídily svoje hadry na zcela hnusné a ještě použitelné a dva
kluci ty horší odnesli do kotelny a tam nacpali do kotle;
ostatním nadšeně vykládali, jak to tam vypadá a hlásili se, že
budou pomáhat při topení. Jeden ze studentů se jim smál
a nazval je pekelníky, což se jim líbilo. Blanche postávala,
očumovala a nebyla k ničemu, takže jí někdo vrazil do ruky
zvláštní předmět připomínající kleště a požádal ji, aby tím
přítomným dětem ostříhala hlavičky tak, že ponechá na temeni
hlavy chomáč vlasů, ze kterého by se případně udělal ten
copánek. Držela vyděšeně tu věc a v rozpacích cvakala; ale
jeden kluk jí to suverénně vzal z ruky a dal se do toho sám.

„Nějaké problémy?“ ptal se jeden ze studentů.

„Ani ne… já s tím jenom neumím…“

„Nevadí. Tak je budeš brát jednoho po druhým, nacpeš pod
sprchu a důkladně vydrhneš kartáčem. Důkladně, jasný?



Žádný ohledy na protesty, hádky, vykrucování… zkrátka,
budou se lesknout!“

Kluk se strojkem pracoval rychle, zatímco jeho oběť
spokojeně sledovala, jak to pokračuje. Když to bylo
provedeno, prozkoumal si kluk rukou délku svého copánku
a zjevně s ním nebyl spokojen, ale s tím se těžko dalo něco
dělat. Zato řekl: „A co oholit?“

„A nakopat bys nechtěl?“ ptal se student.

„Tak bacha, jo? Ty jejich Číňani to mají kolem vyholený,
já je viděl! Šidit nás teda nebudete!“

„Do držky ti dám, zmetku drzej!“ odtušil vlídně student.

Kluk ohrnul frňák a obrátil se k němu zády. Všiml si
Blanche a nejspíš usoudil, že je jako žena laskavější. „Hele,
nemohla bys mně to udělat ty?“

„Ne… já to neumím!“ řekla a vypadala zděšeně.

„Pchchch! Tak co vůbec umíš?“ otázal se s despektem.

Blanche uvažovala, jestli by se neměla rozplakat. Potom
však se rozhodla postavit nepříjemnostem čelem. „Nekecej
a pod sprchu!“ vyzvala ho rázně. „Máš se umejt!“

Neprotestoval, na rázný přístup byl zvyklý. Namydlila ho,
jak jen to šlo, pak skutečně vzala kartáč a drhla ho, bez ohledu
na připomínky, že by to zvládl i sám. Když z něj opláchla
všechno mýdlo, vypadal dle jejího názoru líp než předtím,
avšak podle svých kamarádů podstatně hůř; dělali si z něho
legraci. Když však jim chtěl jít vysvětlit svůj náhled, Blanche
ho rázně chytila za ucho (za nic jiného se nedalo): „Kampak?
Jseš čistej, tak se neopovažuj přibližovat k těm špinavejm!“

„No jasně!“ řehnil se. „Ani se vás nedotknu, špinavci!“

„Jenom počkej, až tě chytnem!“ ječeli na něho. „Dělej, ať
už mu můžu jít dát do držky…“

Dotyčný vyčištěný jedinec měl jako první právo vstoupit
do bazénu; vlezl do vody, ale protože neuměl plavat, jen se
brodil a vychutnával tu parádu. Nějaký student mu ukázal
tempa, takže se to učil a byl velmi spokojen; mezitím ostříhali
dalšího, Blanche ho vecpala do sprchy a myla. Kluk se



nebránil, naopak se snažil spolupracovat, aby byl co nejdřív
v bazénu.

„S těmahle to jde,“ řekl někdo ze studentů. „Počkej, až
přijdou ty malý, to budeme mít plný ruce práce všichni!“

„Když, tak my vám s tím pomůžem!“ nabízel kluk se
strojkem. „Mně už to docela jde a dokonce mě to baví!“

„Žádný takový, dej to sem!“ volal jiný. „Teď vezmu tebe!“

„Tak jo! Koukám, jak tam ti blázni řáděj ve vodě…“

Rozletěly se dveře a stál v nich Charry, mohutný, svalnatý,
oblečený jen do ručníku okolo boků. V klucích hrklo a klidili
se rychle stranou, ale Charry nehodlal nikomu ublížit, zeptal se
vlídně, jak to jde, pochválil všechny přítomné, osprchoval se,
několikrát přeplaval bazén sem tam, vydřel se ručníkem
a odešel. Kluci se ještě několik hodin dohadovali, jak získat
jeho opálenou kůži, svaly, jizvy, tetování a všelijaké jiné
ozdoby.

Blanche kupodivu vůbec nevnímala, že tady nejvyšší šéf
byl. Měla tolik práce, že jí to bylo jedno. Jeden z kluků se
snažil zlobit, musela se s ním hádat a částečně prát, jenže jak
byl celý namydlený, klouzalo jí to a nemohla ho chytit.
Chechtal se tomu, ostatní mu fandili a bavili se. „Dej mu přes
hubu!“ radil jí kdosi.

Rozmáchla se a jednu mu přišila, jen to mlasklo; ani to ho
moc nevzrušilo, dostal jen to, oč si koledoval. Podrobil se, ale
měla i tak plné ruce práce. Konečně je vyčistila všechny,
ráchali se v bazénu a byli docela spokojení. Některé brali
zdravotníci na prohlídku, ostatní se honili, prali a dělali alotria.

„Heleď ty,“ řekl jeden a snažil se být přítulný. „Seš taková
fajn… ty by ses určitě mohla přimluvit, aby nás tu nechali!“

„Jak nechali? Kde myslíš?“

„No tady, u armády, ne? My budem dělat, co si řeknete;
třebas bubnovat nebo nosit depeše, sloužit oficírům jako
sluhové… jak to vždycky bejvalo! Jenom nás neposílejte
zpátky do pasťáku!“

„Já na to ale nemám vůbec žádnej vliv!“ upozornila.



„Nepovídej! Seš určitě nóbl dáma, to je vidět na rukách.
Vůbec seš taková jemná… jako nějaká princezna!“

Blanche zjihla, dokonce ho pohladila po hlavě. „Uvidíme,
co se dá dělat. Jenomže… tady se vede válka, hochu! Co když
se ti tam třeba něco stane? Co když tě… dokonce zabijou?“

Popotáhl nosem a pokusil se vypadat jako chlap. „Když
holt… to se musí něco riskovat. Jináč to nejde…“

Možná by si povídali dál, ale přivedli další skupinu;
tentokrát v ní bylo i pár děvčat a hlavně menší děti. Větší kluci
se o ně okamžitě začali starat, dokonce dost jemně, protože
malí byli vyděšení a natahovali moldánky. Svlékli je, jejich
hadry odnesli do kotelny; kluci je stříhali, Blanche z nich drhla
špínu a pak posílala do bazénu. Ten jednoznačně nadchl
všechny, cachtali se ve vodě, honili, dokonce zapomínali i na
svůj strach.

Pak přinesl někdo nové prádlo a uniformy; všechno
samozřejmě bylo velké i větším dětem, natož těm maličkým,
ale polské dívky uměly šít a okamžitě všechno upravovaly.
Kluci se radostně nastrojili do uniforem a pyšně se v nich
procházeli.

„Tak - teď ještě sehnat ty kříže na krk!“ zkoušel to jeden.
„Je pravda, že komu jednou Templář podá ruku, ten už je
jejich?“

„No… tak nějak to je…“ zaváhala Blanche.

„Takže - my vlastně patříme k řádu! To je samozřejmý; už
nás přeci nemůžou vyhnat, když už máme i copánky jako
šlechta!“

„Tomuhle ty říkáš copánek, jo?“ smál se mu další, ale
stejně byl rád, když dostal vojenské kalhoty a kazajku.

„Poslouchej, ty,“ řekl kdosi. „Vem ty děcka, co jsou
odbavený; zaveď je do jídelny a dohlídni, aby všecky dostaly
najíst, co se do nich vejde. Určitě mají hlad… a ty se taky
najez!“

Blanche poslechla; děti ji ochotně následovaly, hlad byl
pro ně neustálý nepřítel. V kuchyni oznámila, co a jak,
přinesla jim misky a lžíce a pak sledovala, jak dostávají kopec



zeleniny a kus chleba. Sama si vzala jako poslední, ale stejně
nejedla, musela pomáhat těm malým. Byla s tím spousta práce,
neustále musela malé děti komandovat a usměrňovat, větším
odpovídat na spoustu dotazů. Hlava jí z toho všeho šla kolem.

„Nejradši bych vám tady dva tři nechala na mytí nádobí!“
řekla dívkám v kuchyni. „Aspoň by je to na chvilku zabavilo!“

„To je dobrej nápad… tohle je holka, jestli se nemýlím,
co? Tak ty u nás zůstaň… a třeba ještě dva kluci.“

Neměli námitek, v kuchyni bylo teplo a příležitost něco
dobrého sezobnout. Jedna kuchařka povzbudivě plácla
Blanche do ramene.

„Jseš náhodou fajn holka. Dobrý, že tu jseš…“

„No jo…“ řekla Blanche a málem se rozbrečela.

Charryho a Dianu přijal na anglickém velvyslanectví sám
britský velvyslanec lord Braddington v uniformě zdobené
zlatem, spolu s celou společností vyšňořených pánů a dam.
Oslovil ho hlasem povzneseným:

„Dovolte, drahý hrabě Guyrlayowe, abych vám z pověření
Jejího Veličenstva odevzdal tento řád Svatého Jiří, kterým jste
byl vyznamenán za činy, které jste prokázal britské koruně
v jejích koloniích Hongkongu a na Filipínách; zvláště pak za
likvidaci nebezpečné bandy zločince Johna Prentice
Bulltrougha z Manily, který ohrožoval majetek a životy
poddaných Jejího Veličenstva a který byl dopaden jen vaším
hrdinským přičiněním…“

A zatímco pan velvyslanec hovořil, Charry si uvědomil, že
před dvěma lety byl na něho za tentýž čin vydán zatykač a je
hledán po všech anglických koloniích. Nicméně neřekl nic,
tvářil se koženě a chladně, jak se slušelo a patřilo na britské
ambasádě; konečně pan velvyslanec domluvil, vzal z podušky
řád Sv. Jiří a připíchl Charrymu na prsa vedle záslužného kříže
s meči a brilianty.

Charry pronesl krátkou bezvýraznou řeč, v níž poděkoval
za toto vyznamenání a vzpomněl i svých dávných přátelských
vztahů k britským úřadům a jejich představitelům; na to lord



Braddington vyřídil pozdravení od lorda Greena a jeho choti,
kteří žijí v Londýně a velmi litovali, že Charry a jeho
roztomilá choť Diana je neráčili navštívit, když byli nedávno
v Anglii. Charry se omluvil, že neměl tušení a že při příští
návštěvě se zajisté přijde poklonit atd.

Poté se podával čaj a cukrovinky, dle anglického zvyku
těžko stravitelné a nepříliš chutné; lord Braddington pozval
Charryho do soukromí svého kabinetu, kde ho při sklence
whisky mezi čtyřma očima ujistil, že Británie je ochotna
pomoci mu v každém boji proti Německu, pokud to oslabí
Německé loďstvo a posílí vliv Anglie na vlnách oceánů.
Charry odpověděl, že ho to těší a že v případě potřeby atd. atd.

Diana mezitím vyprávěla dámám, vesměs přítelkyním
Jenniffer Greenové, o svých dobrodružstvích v jižních mořích.
Rozpačitě přiznala, že skutečně nebýt Jenniffer, mnohé
události by byly proběhly jinak; na oplátku se dozvěděla, že
Jenniffer ve svém domě vytvořila něco jako památeční síň,
v níž jsou uloženy různé zbraně, divošské taneční masky
a další výtvory domorodé kultury; líčí hostům, jak těmi
zbraněmi hrdinsky bojovala a často musela zachránit
nerozvážnou Dianu a méně bystrého Charryho, kteří se vrhali
do ztřeštěných dobrodružství a byli by přišli o život, nebýt
hrdinné Jenniffer a moudrého Andrew Greena. Ježto se tím
stala ve společnosti značně populární, chystá se napsat knihu;
jelikož je však literárně nepříliš schopná, svěřila ten úkol
najaté francouzské novinářce, která vzpomínky zpracuje
a různě vylepší. Diana řekla, ať si obě dámy dělají, co chtějí.

Večer strávila naše společnost v Opeře (Giusseppe Verdi:
La Traviatta čili Dáma s kaméliemi); během přestávek pozval
Charryho italský velvyslanec na několik sklenic vína a posléze
ještě na malou večeři na ambasádě, skládající se ze samých
pikantních dobrot, zalévaných rovněž vínem. Pan velvyslanec
měl v úmyslu s Charrym tajně jednat, ale protože se spolu
několikrát napili, uvedl se do stavu tak veselého, že si nebyl
schopen vzpomenout, co od nás vlastně chce. Pozval nás proto
raději zítra na oběd.

V ranních hodinách svolal Charry štábní poradu, kde se
omluvil všem ostatním za neustálé absence při práci; zkusil



vysvětlit, že má tolik společenských povinností, že nic jiného
prostě nestíhá. Ostatní se tvářili poněkud překvapeně
a nechápali, proč jim to vlastně říká.

Vítek Jeřábek odpověděl, že takový vývoj od začátku
očekávali, nijak je nedeptá a vůbec by jim nevadilo, kdyby se
Charry věnoval pouze svým společenským záležitostem a do
žádné práce se nepletl. V současné době se sem přímo hrne
tolik všelijakých dobrovolníků, schopných i méně, že dá práci
všem dát patřičné úkoly. Někteří patří k chudší, leč inteligentní
vrstvě pracujících, jiní k lepší společnosti, která sice nevyniká
pracovním úsilím, zato však nadšením a spoustou peněz.
Diana se zeptala, jak to myslí.

Vítek objasnil, že mnozí příchozí z lepší společnosti,
zejména dámy, mají hlavní starost, jak si v rámci zapojení
pořídit co nejvýstřednější kostým, účes a doplňky. Pak
zaujmou malebnou pozici u bazénu a vypráví svým četným
obdivovatelům o vlastních hrdinských činech; některé se
nechávají fotografovat, aby byly důkazy, že se skutečně na
veřejnosti svlékly do naha. Samozřejmě sem tam něco udělají,
zejména pečují o děti z místního útulku, ke kterým se ochotně
vinou (po ujištění, že ty děti už jsou zdravé, čisté a bez
cizopasníků). Ale stejně…

Diana si vzpomněla na Blanche a položila otázku, co ona.
Vítek potřásl hlavou a přiznal, že Blanche by jim tolik
nevadila, kdyby neměla četné kamarádky a kamarády; ve
volných chvílích lítá po městě a agilně sem nahání všechny, ať
vědí oč jde, nebo ne. Pak se baví jejich překvapením
a případnou neschopností; vše, co se stane, potom za tepla
vytroubí Arne Fouskovi a ten to napíše do těch svých novin.

Nejnovější nápad mládeže jsou čestné a otevřené vztahy ve
společností. Jde o to, že morálka veřejnosti je plná falše,
pokrytectví a předstírání; mládež se pevně rozhodla, že takto
už žít nebudou, naopak čestně a bez skrývání řeknou všechno,
o co jim jde. Týká se to zejména manželství; přijali za svou
zásadu, že každý dokonaný milostný vztah je manželstvím,
takže od teďka chtějí toto vše zveřejňovat bez jakýchkoliv
zábran. Dále chápou, že ačkoliv společnost bigamii odsuzuje
a trestá, ve skutečnosti ji připouští, takže vzniká faktický stav



mnohoženství a mnohomužství, nebo-li současné manželství
s mnoha partnery. Za to všechno hodlají bojovat a legalizovat
to. Opírají se při tom o závěry velkých filozofů, např.
Nietzscheho, výzkumy profesora Sigismunda Freuda a tezi, že
náboženství je zaměřeno nejen proti lidem, ale zejména proti
Bohu.

„Zdá se, že chápu,“ řekl Charry. „Kdo na to všechno
přišel?“

„Těžko říct. Blanche ne, ta vymyslela vlastně jen jedno:
aby bylo jasné, kolikrát je kdo ženatý nebo vdaný, měli by při
každé svatbě nosit v uchu zlatý kroužek. Podle počtu těch
kroužků…“

„Blanche?“ vyprskla Diana. „Vždyť se hrozně bojí
bolesti!“

Vítek jen pokrčil rameny. Přiznal, že není přesně
informován o detailech, ani se o ně nezajímá, má spoustu
práce s opravami dětského útulku. Město na základě
dobrovolných příspěvků najalo skupinu zedníků, tesařů
a jiných řemeslníků, kteří se dali do podstatných úprav, takže
návrat dětí do původní budovy se značně odkládá. Ty opravy
byly zapotřebí už dávno, z různých důvodů se nekonaly
a všelijak se to flikovalo, což vyšlo najevo až nyní. Dětem se
v řádové péči líbí, přestaly mít strach, pohybují se po celé
Staré koleji, do všeho se pletou a chtějí pomáhat. Denis, René
a Šahin se pokoušejí vytvořit z nich úderné komando; bohužel
první úspěch oddílu je, že někde objevili další kluky a holky,
kteří zatím přežívali v chatrčích na jižním okraji města; teď se
připojili ke skupině a vyhrožují, že vědí ještě o dalších. Vítek
se obává, že další překvapení nejsou vyloučena. Položil
zásadní otázku, proč vlastně je má mít na krku právě on.

„A kdo teda?“ zeptal se Charry.

Vítek odpověděl českou kletbou, kterou neznala ani Diana.
Pak pokračoval o svých kontaktech s městskými úřady;
vyjednával už několikrát s různými pány z magistrátu
a uvažuje, že si pořídí za tlumočníka vola. Všichni jsou rádi,
že se konečně něco děje a hodlají kdykoliv přijít na kontrolu,
zda se to děje správně. Avšak: nejsou peníze, nejsou lidi,



předpisy neumožňují to a ono. Když si to vezme na
zodpovědnost hrabě Guyrlayowe, potom je to samozřejmě
jiná, ale oni, úředníci své cti dbalí, by postupovali dosavadním
osvědčeným způsobem, že nakonec každý dosáhne svého
práva, pokud ovšem do té doby nezemře hlady. Zejména
představený místního starobince by nesmírně rád přesvědčil
Vítka, aby po dokončení úprav dětského útulku zaměřil své
úsilí na jejich ústav, neboť také jim padá ten dům na hlavu,
nemají z čeho žít a stařečkové a stařenky trpí četnými
chorobami, které zhoršuje panující vlhko a zima. Kdyby bylo
možno…

Charry se chytil za hlavu a zaklel keltsky.

Vítek se nadechl a zdůraznil, že zvládne vše v jakémkoliv
rozsahu a s jakýmkoliv personálním obsazením; avšak ne
hned! Ať si všichni laskavě uvědomí, že od rána do večera
jenom lítá jako hadr na holi, zařizuje a dohaduje se; rozhodně
odmítá přebírat zodpovědnost ještě za to, co dělá Charry,
Diana a jiní podobní. Ze všeho nejvíc by uvítal, kdyby se
Charryho skupina skutečně odstěhovala jinam, nejraději do
hotelu Imperiál; to by mohl vyhlásit nad Starou kolejí skutečně
klášterní režim, postavit stráže a zásadně oddělit lidi, kteří tam
mají co dělat, od čumilů a zevlounů, kteří jsou jen na škodu. Je
to jasné?

Charry kajícně sklopil uši a odpověděl v tom smyslu, že
Vítek je komthur a jeho záměry jsou zajisté správné a účelné.
Pokud je to zapotřebí, Charry se odstěhuje třeba na Měsíc;
avšak kdyby měl náhodou hlad nebo se chtěl vykoupat, smí se
aspoň přijít najíst nebo si zaplavat v bazénu? Vítek ujistil, že
ho nechtěl naštvat ani si z něj nedělá blázny; ale že by rád…

Charry vydal příkaz, aby bylo vstoupeno v jednání
s hotelem Imperiál a v případě kladného výsledku tam byly
přestěhovány jejich osobní věci a stráže. V té chvíli zasáhl
Tošio Yamanaki a znovu opakoval své výhrady jak k hotelu
Imperiál, tak k celému tomuto městu a státu. Tázal se, jak má
zajistit nerušený klid a ochranu svého pána za těchto
podmínek. Charry odpověděl, že je to jedno, neboť stejně
pořád někde lítá po městě; nepřátel se nebojí a nindžové se



v tomto státě zcela jistě nenacházejí. Tošio se tedy uklidnil, ale
jist si nebyl.

Bruno von Weranski pronesl zásadní projev ohledně
gardistů. Objasnil, že studentské gardy, rozmnožené o ne zcela
jistý počet dobrovolníků, by měly nejen pomáhat sirotkům,
stařečkům, mrzákům a idiotům, ale především cvičit se ve
zbrani; což nejde jednak vůbec, zejména však ve staré koleji.
Požadoval vyčlenění bojových jednotek, které by procházely
skutečným výcvikem, který by měl vést generál Yamanaki;
Bruno je ochoten zajistit dostatek středních velících kádrů, ale
potřebuje instruktory, zbraně, munici atd. Dále potřebuje…

Charry ho přerušil dvěma dotazy:

1. Co po něm vlastně ještě všechno chce

2. Zda není blázen.

Bruno ho ujistil, že ohledně svého bláznovství si není jist,
ohledně požadavků chce jen to, co má k disposici každá
armáda. Což jsou kasárna, výstroj a výzbroj. Charryho
doplňkovou otázku, proč to chce zrovna po něm, přešel bez
povšimnutí a opakoval, že ve Staré koleji nemůže být
ubytováno tolik vojáků.

„Máš nějaké řešení?“ ptal se Vítek.

Bruno zazářil a začal vyprávět o bývalé cihelně, která se
nachází na předměstí; původně se tam skutečně vyráběly cihly,
pak došly zásoby vhodné hlíny, při nějakém neštěstí se zbortila
pec a podobně. Starý majitel se uchlastal k smrti, jeho dědic
uprchl se zbytkem peněz a není známo, co a jak; v současné
době není jasné, komu patří pozemek, zříceniny na něm
a další. Brunovi tu zprávu donesli jeho důstojníci, zajel se tam
podívat a přišel na to, že by se v bývalé správní budově dala
zařídit kasárna, v bývalé sušárně konírny a v domě pana
továrníka štáb; potřebuje to jedinou maličkost a to jsou
peníze…

Charry vybuchl a začal řvát. Důvod je jasný.

Bruno ho ujistil, že to není tak zlé, jak to vypadá.
Především těch peněz nebude zapotřebí tak mnoho. Za další
nějaké peníze už se sešly z dobrovolných darů. Další by se



podařilo sehnat, kdyby Charry dovolil uspořádat reprezentační
ples, dejme tomu v sobotu večer ve všech sálech Reduty…

Charry přiznal, že mu není jasný účel tohoto počínání.

Bruno vysvětlil, že na plese se sejdou absolutně všechny
špičky městské společnosti; on a jeho náhončí tam budou
a naverbují do gardy všechny, kdo se nedokážou ubránit.
Muže, ženy, děti… to je jedno. Jestliže Charry projeví
souhlas…

Charry projevil souhlas: „Dělej si, co chceš. Mně je to
jedno!“

„Můžeme počítat s tvojí účastí na plese?“

„Jistě; proč ne?“

„A s tou starou cihelnou?“

„No, mně je to vlastně taky jedno!“

Poté se porada rozešla; všichni byli spokojeni.

Oběd na italském velvyslanectví se vydařil. Charry byl
dekorován hvězdou řádu Vittoria Emanuela Za rozvoj
přátelských vztahů mezi Italským královstvím a Arminským
císařstvím a další dobré služby, prokázané Itálii a jejímu
obyvatelstvu. Poté měl s panem velvyslancem tajné
diplomatické jednání; na otázku o jeho výsledku mávl rukou
a řekl stručně: „Plané žvanění…“

Večer jsme strávili v paláci nějakého starého vévody
s mladou hezkou ženou; ježto starý pán se odebral na lože
velmi záhy, úlohu hostitele přejal jakýsi italský hudební
skladatel, který byl členem domácnosti a milencem paní
domu; jakou psal hudbu, sice nikdo nevěděl, ale byl to milý
a příjemný člověk a všichni ho měli rádi jako veselého
společníka.

Charry se tam v pokročilou hodinu večerní setkal s Ivanem
Starcevem, jako obyčejně podnapilým. Ten vrhl potměšilý
pohled na Charryho vydekorovanou hruď, křivě se usmál
a řekl:



„Pozoruji, že přípravy k likvidaci hraběte Guyrlayowa
zdárně pokračují; za jeho osobní nadšené účasti!“

„Co tím chcete říct?“ nasupil se Charry.

„Že si z vás dělají vánoční stromeček. Pěkně vám to
tadyhle na prsou cinká, co? Schází už jen stužka francouzské
Čestné legie; taky by neměl chybět kříž Sv. Ondřeje! Pokusím
se přesvědčit báťušku cara, aby vám ho věnoval do sbírky!“

„Děkuji vám za spolupráci! Jak to myslíte s tou likvidací?“

„Že po dokončení výzdoby budete použit jako strašák na
vrabce. Vrabci budou v tom případě nepřátelé tohoto státu,
tedy Němci. Jak se vám ten úkol zamlouvá?“

„Asi stejně jako vaše řeči! Co na tom?“

„Drahý pane, můj přítel Dimitrij Astarov mne sice
požádal, abych dohlížel na vaše zdraví a klidný spánek, ale
nemůžete za žádných okolností očekávat, že vám budu dělat
kojnou. Potřebujete chůvu, drahý příteli. Aby na vás dávala
pozor - jinak hapáte a uděláte si bebíčko!“

„Pozoruhodné příměry - kam jimi ale míříte?“

„Do pekla! Prosím vás, upusťte na chvíli od toho
vznešeného chování! Pózy národního hrdiny hraběte
Guyrlayowa možná oslní ty flákače, ale mně jsou jen
k smíchu. Jste námořník a sedlák, tak si nehrajte na pána, který
nerozumí lidský řeči…“

Charry zaškubal rty: „Tak fajn! Vymáčkni se jasně, kámo,
oč ti jde, nebo tě vynesu v zubech a naklepu sosák, že tě
vlastní máma nepozná!“

„To už je lepší! Tak poslouchej: Jestli sis toho ještě
nevšiml, připravuje se tady tvoje slavná a vznešená poprava.
Všechno tohle jsou přípravné práce. Nezaráží tě, že si tě
předcházejí lidé, kteří by si tě za normálních okolností ani
nevšimli?“

„Už dávno mě přestalo cokoliv zarážet.“

„Před čtrnácti dny, když se poprvé začalo proslýchat, že
bude pozván nějaký pochybný dobrodruh, který se sám
povýšil na hraběte a vychloubá se šíleným císařským titulem,



ohrnovali pánové nos a dámy prohlašovaly, že v životě
neusednou za jeden stůl s holkou z ulice, čímž zřejmě myslely
tvou vznešenou paní choť. Dneska se vytahuje manželka
francouzského velvyslance, že si s tvou Dianou tyká, zatímco
s vlastní dcerou si vykají; a tobě dláždí hrudník
pestrobarevnými plíšky. Co říkáš, stouplo ti to do hlavy?“

„Ještě jsem toho nevypil tolik, aby mi to stouplo do
hlavy!“

„Máš pravdu, to musíme napravit. Ale chci vědět, zda
přičítáš tento náhlý společenský vzestup své vznešenosti,
okouzlujícímu chování nebo své statečnosti? Povím ti pravdu:
je to komplot na tvoje zničení.“

„Hlavně mě překvapuje, že ti o tom předem řekli.“

„Neřekli, ale nejsem padlej na hlavu. Slýchám tu a tam
nějaké narážky: třeba co s tebou bude dál. Dostaneš vojenskou
posádku a úkol bránit vlast; s několika stovkami mužů proti
celé armádě císaře Viléma II. Hrabě de Guyrlayowe, národní
hrdina a vítězný vojevůdce bude předhozen nepřátelské přesile
jako oběť; za ty všechny strejce ve vládě a parlamentu. Až tvá
ušlechtilá krev vyteče na rodnou půdu, pak zapláčí nad tvojí
památkou a vzdají se Německu, spokojeni, že splnili povinnost
k národu. Jako daň válce odevzdali to nejcennější: nejlepší
syny své vlasti!“

„To zní krásně! Ale co když se jim to nesplní? Co když
třeba v tom boji nepadnu? Když budu tak drzý a nepřítele
porazím?“

Ivan Starcev se rozesmál až neslušně nahlas. „To by byl
nejpovedenější vtip, jaký jsem kdy zažil! Chtěl bych vidět, jak
by se protáhly tváře těch pánů, co mají za tvou smrt slíbená
tučná koryta v budoucím uspořádání země! Jenže to se nemůže
stát; nepřátelská přesila bude příliš velká a generalita tě
v rozhodném okamžiku zradí a odmítne pomoc. Nebo ta
pomoc přijde až po konečné porážce a tvé smrti…“

„Možné to je, když to říkáš. Ale co mám dělat? Nemůžu
přece pro strach z nepřítele nesplnit povinnost ke své vlasti!
Nemohu odmítnout bránit ji, když mne o to prosí…“



„Blahoslavení chudí duchem!“ ušklíbl se Starcev.
„Povinnost je povinnost, co se dá dělat…“

„A co je vlastně tobě do toho? Nějak moc se staráš!“

„Jde mi o chleba, prostě řečeno. Bude-li tento stát zrušen,
diplomatická zastupitelství zaniknou s ním. Pochybuji, zda se
najde ještě jeden stát tak pošetilý, aby byl ochoten mne hostit
jako reprezentanta naší drahé vlasti…“

„Aha! Co tedy chceš, abych pro tebe udělal?“

„Nic. Vůbec nic. Klidně se snaž vyhrabat ze svého
vlastního srabu. Já se budu jenom dívat, víš? Jenom dívat…“

„Dokud máš dost vodky, je ti blaze?“

„Přesně tak! Hodně štěstí, miláčku národa; přeju ti, ať ti ta
láska hodně dlouho vydrží…“

Zdálo se, že vše bude pokračovat dle jeho prognózy. Naše
skupina opustila Starou kolej a nastěhovala se do hotelu
Imperiál k nemalému potěšení majitele i parlamentu, neboť
konečně došlo na jejich názor. Brunova armáda rovněž
opustila Starou kolej, stáhla se do cihelny a jejich počínání
nám zmizelo z obzoru. Dozvěděli jsme se jenom, že část mužů
Bruno poslal na Hůrku, zatímco další stáhl z Hůrky sem;
včetně Karla Haushoffera, který přestal být zajatcem a stal se
důstojníkem v neurčitém postavení. Nikdo neví jak se to stalo;
podle Bruna o tom rozhodl Charry, podle Charryho o tom
nemá sebemenší tušení.

Jediný přehled o jejich počínání jsme měli podle lidí, kteří
se přijížděli vykoupat do našeho bazénu; ale i to mělo skončit,
neboť tam urychleně budovali vlastní lázně. Potřebovali je
nutně, tělesná zdatnost a čistota byly součástí jejich programu.
Kromě toho tvrdě razili zásadu povinných účesů následujícího
tvaru: od čela k temeni hlavy proužek vlasů, které tam měly
být sepjaty a zbytek splývat dozadu jako copánek; vše ostatní
bylo vyholeno. Bohužel většina lidí nosila krátké studentské či
vojenské účesy, vystříhané hodně vysoko, takže po úpravě
vznikaly krátké tuhé hřebínky, které se daly snadno ukrýt pod
čapkou. Ze studentských uniforem vznikly uniformy



důstojnické; pro účely výcviku se začaly objevovat zelené,
případně strakaté maskovací.

Vzhledem k povinným účesům nepřicházelo do úvahy, aby
do jejich armády vstupovaly ženy; byl sice vytvořen jakýsi
pomocný dívčí oddíl, který však měl jiné uniformy, o účesu se
nemluvilo a taky povinnosti byly mírnější. Ve velení však
žádná žena nebyla, takže se drby šíříly pomaleji. Pronikl
vlastně jen jediný: totiž že ty oddíly jsou organizovány jako
další řádová lóže, tentokrát pod názvem Bratrstvo Černého
Kříže. Víc se nevědělo.

Charry se s celým štábem zúčastnil slavnostní mše
v katedrále Panny Marie, kterou celebroval arcibiskup; po mši
se nám dostalo pozvání na oběd do arcibiskupského paláce,
neboť byl jakýsi svátek. Arcibiskup byl milý starý pán, který
neměl iluze, že by se o něj Bůh staral někdy jinak než
všeobecnou patronací; proto se snažil seč byl zajistit si přízeň
světského panstva. Jeho slavnostní projevy byly stejné jako
ostatních pánů ze všech kruhů; oproti nim měly jen tu výhodu,
že byly díky latinským citátům dokonale nesrozumitelné.

Když už nás velebný otec pozval, Diana usoudila, že se
sluší dát najevo, jak nás to těší. Zavedla tedy dlouhou
teologickou diskusi jak s arcibiskupem, tak se členy jeho
doprovodu, samými starými praktiky. Oni chtěli mluvit o tom,
že církev svatá je dnešní společností silně zanedbávána,
zejména co se týče darů od zbožných oveček; Diana chtěla
mluvit o projevech jsoucnosti Boží. Zastávala názor, že Bůh
svět přímo řídí prostřednictvím bytostí viditelných (lidí,
případně šelem) i neviditelných (andělů, démonů atd.). Učení
starci se zpočátku snažili ji přesvědčit, že Bůh možná o svět
nějak pečuje, ale je lepší se o to nezajímat, krčit se ve svých
klášterech a dohadovat o detailech učení; zvlášť se soustředili
na rozpory mezi církví obecnou katolickou a všemi ostatními.
Vysvětlovali, že hlavním účelem člověka je mít jasno, že
všichni ostatní žijí v omylu a přijdou do pekla. Diana tvrdila,
že hlavním úkolem věřícího je být plamenným mečem
Hospodinovým.

Za těchto okolností byla ovšem domluva těžká; zejména
klerici mladšího věku, které si moudří učenci pozvali jako



publikum, se začali živě zajímat, jak to myslí. Diana razila
zásadu, že je-li někdo křesťan, pak mu nesmí být lhostejný
nepořádek ve všem, co je kolem něho: chudoba, nemoci,
zločinnost, politické machinace. To vše je třeba zlikvidovat již
zmíněným plamenným mečem; bez ohledu na to, jak vysoko
postavení jsou ti, co to způsobili. Arcibiskupův tajemník se
pokusil připomenout otázku kacířství; Diana na to odpověděla,
že kacířství potrestá Ďábel, který je k tomu účelu ustanoven od
Hospodina; lidé jsou povinni trestat činy jasně viditelné
a definovatelné.

Skončilo to, jak jinak, hádkou; ctihodní starci se rozhořčili
tak, že byli blízko infarktu, zatímco Diana si z nich dělala
očividně legraci. Záhy došlo na její teologické závady,
například ovlivnění buddhismem, hinduismem, zenem, učením
Babylónu, Egypta, Řecka a Vikingů; páni běsnili, Diana se
bavila. Charry navrhoval vzít ji na vodítko a odvléci odtud,
než to dopadne ještě hůř, ale tentokrát se nedala a odešla až
když všem řekla svoje. Dle některých zpráv nařídil tajemník
po našem odchodu arcibiskupství vykropit a kostel znovu
vysvětit.

Z této návštěvy vzniklo několik zápisů, značně se od sebe
lišících; a to tím více, čím delší doba uplynula od záznamu.
Ten první bylo stručné vysvětlení, ve kterých bodech se Diana
a její následovníci mýlí a uchylují od pravdy; potom štvavý
anonymní text, který polemizoval s jejím názorem, že každý
člověk si vodí s sebou svého osobního Ďábla Pokušitele
a Anděla Strážce; tito se tvrdě bijí o jeho duši nad jeho hlavou
a člověk jedná podle toho, kdo zrovna vyhrává. Vůbec tvrzení,
že okolo nás neustále poletuje větší počet různých nehmotných
duchů, jim bylo proti mysli; i sepsali v tom smyslu rozličné
traktáty. Mladí klerici však skrývali i záznamy zcela
protichůdné, opírající se o různé důkazy a všelijaké případy,
kdy tyto bytosti byly viditelné. Jsou obavy, že diskuse se
táhnou až do nekonečna.

Ve večerních hodinách toho dne nám ještě kdosi přinesl
zvěst, že v Cihelně uspořádali Brunovi Rytíři Černého Kříže
podivuhodný obřad, při kterém se zasvětili věčné službě
svému řádu. O půlnoci za svitu pochodní přísahali na svoje



meče; zněla slova o věrnosti a bratrství v boji - ale dělo se také
něco jiného.

„Jde o tohle: oni tam přijímali nějaké nové kluky z města.
Ale povídá se, že… ne docela všichni tam byli dobrovolně.“

„Ale? Jak by je teda přinutili…?“

„Berou mezi sebe lidi, co patří k majitelům továren, bank,
bohaté statkáře a tak vůbec. Tedy ne přímo ty majitele, často
jejich syny nebo dědice. No a… není úplně jasné, jestli oni
skutečně touží po doživotní službě…“

„To je drobný kosmetický nedostatek… ale omluvitelný!“

„No, nevím! Proslýchá se, když si někoho vyberou,
navštíví ho a ukecávají tak dlouho, až jim na něco kývne. Pak
ho nějak zamotají do sítě jeho vlastních slibů… že je bude
podporovat a tak. Většinou samozřejmě dají nějaký dar docela
rádi…“

„Takže na rovinu: oni z nich ždímají peníze?“

„Ano. Taky všelijaké služby: potraviny, věci na sebe,
zbraně… Na oplátku slibují strážní službu v jejich podnicích,
ochranu před zloději a všelijakou verbeží…“

„To je dobré, ne?“

„Kdyby si ti lidé o tu ochranu řekli, tak snad. Takhle to
někdy vypadá, že je nutí. Ti mládenci z podnikatelských kruhů
obvykle nebývají moc stateční, když k nim vpadne pár rváčů
se šavlemi…“

„Vyhrožují jim něčím?“

„To snad ani není nutné. Stačí se na ně podívat.“

„Dobře. Až si bude někdo stěžovat, zasáhneme. Všechno?“

„Jaký má smysl skrápět čepele mečů vlastní krví?“

„To je v pořádku,“ rozzářila se Diana. „Smysl je jasný:
když někdo poruší svůj čestný slib, vlastní zbraň jej zabije…
Nebo aspoň zradí v rozhodující chvíli!“

„I když je takový slib vynucen násilím?“

„Neumím si představit, kdo by dokázal vynutit násilím…“



„Z tebe, samozřejmě! Ale představ si, že jsi gymnazista,
kluk kolem sedmnácti… v podstatě ses jaktěživ nesetkala
s násilím a ničím, co by se dalo nazvat mystikou. Najednou
k tobě přijdou dva tři starší kluci v pěkných uniformách,
podivně ostříhaní, se všelijakými korálky a amulety na krku…
a se zbraněmi. Začnou ti vykládat, že jsou členy řádu, který tě
může povznést do nebes, ale také zničit. Máš možnost buď
vstoupit a být jako oni, nebo se postavit stranou. Co uděláš?“

Diana rozhodila rukama. „Já inklinovala k poznání Boha
už od malička! Vždycky jsem chtěla něco takového…“

„Jo, vidíš! O Bohu se tam moc nemluví…“

„Cože? Když jsou rytířský řád, tak služba Bohu přece musí
být jejich ústřední myšlenkou!“

„Mluví o službě řádu, samozřejmě často. Nevím, jestli
padla slova o Bohu, ale spousta příchozích jsou ateisté. Lidé,
co se považují za moderní…“

„Potom nechápu…“

„Když se někdo považuje za moderního člověka, nevěří
v Boha, protože mu moderní filozofové vysvětlili, že
neexistuje. Ale často věří v čarodějnictví, protože… v tom
ohledu zkrátka filozofům nevěří. Nevěřící lidé bývají často
pověrčiví…“

„Pověrčivost je taky určitá forma víry…“

„Neber to teologicky, ale čistě hmotně. Ti kluci prohlašují,
že jsou čarodějníci a pokud je někdo neposlechne, zničí ho
kouzly! Mají na své straně železo i oheň, jak se říká…“

„Hm. To mají ti kluci dost blbý.“ konstatovala Diana.

„Tak vidíš. Co s tím uděláš?“

„Budeme muset postupovat opatrně. Počítám, že tomu velí
Bruno? To je dost zvláštní kluk a jde rychle nahoru. No,
uvidíme, co se bude dít na tom jejich slavným plese…“

Do všech našich rezidencí neustále přicházeli a odcházeli
lidé; někteří se u nás chtěli zadarmo najíst, někteří očumovali
a jiní měli upřímnou snahu pomoci nebo se aspoň něco



dozvědět. Pokud má někdo rád zmatek a ruch, mohl teď být
dokonale uspokojen. Dokonce i Diana, která milovala veškerá
vzrušení, občas přiznala, že už toho má dost a chtěla by si
odpočinout.

Přišel nás navštívit také host poněkud exotický: chlapík
okolo čtyřicítky, tak malý, že dosahoval Charrymu sotva
k hrudi; měl snědou pleť, černé kudrnaté vlasy, tlusté rty
a především živé úskočné oči, které rejdily po okolí, jako by se
chystal něco sebrat. Oblečen byl do elegantního smokingu, ale
na hlavě nosil červený fez se střapcem. Představil se nám jako
Yuba Effendi, velvyslanec Vysoké Porty v Amsterodamu;
pohříchu hovořil tak špatně anglicky, že mu bylo sotva
rozumět. Postavil se ke stolu, aktovku z černé umělé kůže si
položil před sebe, vypjal se na špičkách a pravil:

„Ve jménu Alláha všeslitovného a milosrdného!

Vysoká Porta rozhodla se po důkladném uvážení, ke
zlepšení vztahů mezi Vysokou Portou a Jeho Excelencí
císařem arminským siddim Charry de Guyrlayowem, jemuž
nechť Alláh dopřeje tisíc let šťastného života, vyznamenat
shora řečeného siddi Charry de Guyrlayowa řádem Mehmeda
Velikého, jakožto nesmírného příznivce a dobrodince
Osmanské říše, která nechť žije věčně! A jelikož vzájemné
přátelství mezi Osmanskou říší a Arminským císařstvím,
kterému nechť Alláh požehná…“

A mluvil a mluvil a mluvil, přičemž pomalu, ale jistě
ztrácel nejen nit svého hovoru, ale i schopnost vyjádřit je
srozumitelnou angličtinou.

Charry stál hodnou chvíli nehybně a vyčkával, až to
dopovídá; pak vytáhl z aktovky krabičku vyloženou sametem
a z té krabičky podivnou mnohacípou hvězdici s hvězdou
a půlměsícem uprostřed mezi paprsky; tento předmět připjal
Charrymu na prsa a udělal mu několik elegantních poklon.

„Nejsem si sice vědom, že bych kdy udělal pro
Osmanskou říši něco dobrého nebo záslužného; ale Vaše
laskavost mne dojala natolik, že jsem se pevně rozhodl
prokázat Turecku nějaké dobrodiní, jak jen to bude trochu
možné!“ řekl Charry. Zdálo se, že si z tureckého velvyslance



dělá trochu legraci. Turek na něj zíral se zájmem a zřejmě se
úporně snažil porozumět; až Diana nevydržela a opakovala
Charryho slova turecky.

V Yuba Effendim hrklo; pomalu se pootočil k ní (jako ženy
si jí předtím ani nevšiml) a potom zvolna, překvapeně pronesl
něco touže řečí. Diana mu odpověděla dlouhým složitým
souvětím a na čele Yuba Effendiho vystoupilo několik kapek
potu.

Až později jsme pochopili, co je vyvolalo; Diana totiž
mluvila turecky, ale tou nejhorší periferní variantou místního
slangu, kterou obvykle nehovoří vyslanci a hodnostáři. Diana
byla jako dítě s otcem na vykopávkách v oblasti Hisarliku,
hrála si tam s tureckými dětmi, povídala si s kopáči a nedělala
si starosti s výběrem slov, která se přiučila. Zatímco její
arabština je takřka bezvadná, o tureckém jazyce se to říct nedá
a Yuba Effendi chvíli lapal po dechu, než pochopil.

„Jak vidím, jste docela dobře schopen dorozumět se s mojí
manželkou,“ konstatoval Charry. „Jsem tomu velice rád, neboť
tak se podaří pohovořit si snadněji než pomocí angličtiny,
která není mým ani vaším rodným jazykem…“

Yuba Effendi to uznal, usedl a přihlížel s tupým
odevzdáním, jak Diana przní jeho řeč vyprávěním o svých
dobrodružstvích v Tróji; těšilo ji, že může vyzkoušet svoje
znalosti a mluvila s nadšením hodným lepší věci. Turek
pochopil, jak k tomu přišla a už ji jen chválil.

Když se ho Charry zeptal, za co mu vlastně předal ten řád,
přišel trochu do rozpaků; potom řekl:

„Víte, moje postavení v Evropě je velice obtížné; má vláda
mne pověřila, abych hájil její zájmy mezi nevěřícími, ale já se
necítím plně schopen odhadnout, co je v které chvíli nejlepší.
Řekli mi, že v této zemi se objevil nějaký hrabě Guyrlayowe;
že je to nový schopný muž evropské politiky a že se může stát,
že bude zakrátko mít velký význam. Co může dělat chudák
politik, který se nechce zmýlit? Jistota je jistota a je vždycky
lepší předcházet si deset hodnostářů, kteří mi nemohou být
užiteční, než znepřátelit si jednoho, který mi může něčím
prospět. Proto jsem tady…“



„A co když moje hvězda pohasne rychleji než vzplanula?“

„Oh, Hazreti… kdo může poznat svůj kismet? Alláh určí
osudy všech lidí na zemi; když se stanete pánem mnoha zemí
a mužem, jenž váží osudy lidí ve své dlani, poklekneme
u vašeho trůnu a skloníme svá čela do prachu. A když se stane
dopuštěním Alláhovým, že vaše hlava padne na popravišti,
řekneme: »Škoda dobrého člověka - ale byl to jeho kismet, je
to napsáno v knize osudu…« a opláčeme vaši památku!“

Charry se melancholicky usmíval. „Možná by někteří lidé
ohrnuli nos nad tou orientálskou vychytralostí, ale mně se na
vás líbí, že jste jediný, kdo mi řekl doopravdy, co po mně
vlastně chce a čeho chce docílit. Provázej vás požehnání
Alláhovo, Yubo Effendi - ať se z vás stane velký politik!“

Turek se mírně usmíval a hleděl na něho úskočnýma
očima. „Nechť Alláh dopřeje totéž i vám, Arminský císaři…
Jste jeden z nejzvláštnějších bělochů, jaké jsem poznal. Směl
bych vám dát ještě jeden dárek - za sebe?“

Charry se zatvářil zaujatě; Yuba Effendi vytáhl z aktovky
dýku s tureckou rukojetí, ve stříbrné pochvě s tepanými
arabeskami a podal mu ji. „Řekli mi, že… nevím, mám-li vám
to tak jasně říkat, ale snad se nedopustím nezdvořilosti vůči
vám, když povím, co jsem slyšel. Řekli mi, že máte jít do boje,
že máte padnout pro větší slávu vlasti. Moji předkové byli
janičáři, chodili bojovat za slávu své země; na to potřebovali
zbraně. Já už je nepotřebuji, bojuji perem a slovem. Ta dýka
pochází ze zbrojnice mých předků; máme jich ovšem víc
a tahle… tu vám dám. Víte… nepřátel bude mnoho a vy…
může se stát, že Alláh dopustí, abyste byl poražen. Ta dýka je
ostrá a stačí jediné bodnutí, aby člověk nepadl… do rukou
svých nepřátel. Neřekl jsem nic zlého? Nehněváte se přece…“

Charry vytasil úzkou, oboustranně broušenou dýku
a prohlížel ji; na jeho čele vyvstala výhružným krvavým
svitem jizva po dávném zranění. Byla to zmínka, že je
rozrušen.

„Ne, samozřejmě… jsem vám velmi vděčen!“

„Víte… Já nechápu zvyky bílých lidí, možná nejsem ani
dobrý diplomat… ale zdá se mi trochu nepěkné od těch pánů



odsoudit na smrt člověka, který chce bojovat za jejich zájmy!
O nás se říká, že jsme krutí… ale každý ví, že jeho smrt… že
ho nepošlou na smrt za odměnu. Chápete to, nebo jsem se
vyjádřil neobratně?“

„Řekl jste to velmi jasně. Děkuji za ten dar, Yubo Effendi.
A chci vám dát jednu radu: odjeďte odsud, jak nejrychleji
můžete. Vraťte se do svého Turecka, jistě tam máte klidný
pohostinný dům, harém a služebnictvo; pijte kávu
a poslouchejte cvrlikání cikád. Tady v Evropě není to pravé
místo pro člověka, jako jste vy. Nebudete tady šťastný… mezi
našimi lidmi.“

„Nejsem šťastný,“ Turek se rezignovaně usmál. „Sloužím
své vlasti, jak dovedu. Slyšel jsem o vás a přál si vás poznat.
Poslyšte - to vždycky zabíjejí lidi jako jste vy? Já jsem se
doposud setkal s lidmi, kteří… s jinými lidmi!“

„Netrapte se tím, příteli. Jsou lepší lidé než já; všechny
nezabijí. Ještě jednou vám děkuji…“

Yuba Effendi přijal naše pozvání na večeři; ujistil se
předem, že součástí hostiny nebude nic, co by nesměl,
například vepřové maso, alkohol a podobně. To mu Charry
mohl slíbit s čistým svědomím; trochu váhal, jak se bude
stavět k předcházejícím obřadům, ale host neměl námitek.
Sám se pravidelně modlil, klaněl se směrem k Mekce
a dodržoval všechny příkazy islámu, takže jsme měli důvod si
ho vážit a ctít. Charry se nenápadně tázal, zda by nemohl
případně udělat pro zájemce přednášku o islámu, jak
v historických souvislostech, tak v současném světě, ale Yuba
se zdvořile omluvil a prohlásil, že není natolik znalý, aby si
byl jist, že přednáška bude dokonalá.

„Je mi to nesmírně líto,“ řekl a zdálo se, že skutečně lituje.
„Žiju mezi cizinci už dlouhá léta a mám pocit, že jsem se za tu
dobu velice vzdálil od kořenů své víry a svého národa. Nejsem
už tím, čím jsem býval a čím bych měl být; možná bych byl
mnohem šťastnější, kdybych zůstal doma v Turecku. Ale
vybral jsem si tuto službu dobrovolně, nesmím tedy naříkat…“

Charry jej ubytoval v hotelu Imperiál; sám ještě zůstal
nějaký čas ve Staré koleji a projednával něco s Vítkem



a dalšími; potom usoudil, že už je zbytečné odtud odcházet,
a rozhodl se tedy najít si nějaké vhodné místo na spaní.

Jak procházel setmělými chodbami, narazil zčista jasna na
dvojici mladých lidí v objetí tak nesmírně vášnivém, že si
téměř nevšímali svého okolí. Zarazil se v rozpacích, protože ta
dívka mu byla povědomá; až po chvíli poznal Blanche de
Graccy. Měla nový, krátký moderní účes, jaký si přála; zato
její milý měl vlasy dlouhé a podle oblečení patřil k polským
gardistům. Když tam Charry chvíli zaraženě stál, uvědomila si
Blanche jeho přítomnost, obrátila k němu tvář a usmála se na
něj. Teprve teď se dokázal pohnout, taky se na ni usmál, otočil
se a odešel.

Ale způsobilo to, že dostal hned lepší náladu.

„Tak vida,“ říkal si. „Přece jen je aspoň někdo šťastný!“



Slavnostní ples
Přípravy na slavnostní ples v Redutě se obešly povětšinou

bez naší účasti; pochopitelně jsme však byli průběžně
informováni, co Bruno von Weranski a jeho muži podnikají.
Vypadalo to, že hodlají do tohoto podniku investovat všechny
prostředky, které získali od štědrých sponzorů, bez ohledu na
ostatní potřeby. Charrymu takové plýtvání moc po chuti
nebylo, ale nechal se přesvědčit, že to je potřebné a nutné.
Sám Bruno se stavil vlastně jen jednou, hrozně spěchal
a zahrnul nás přívalem podrobností, co už zařídil a co ještě
hodlá, než to vypukne. Byl veselý, spokojený, zářil mládím
a optimismem. Přinesl oficiální pozvánky, krásně vytištěné na
křídovém papíře; vysvětloval, že syn majitele tiskárny se stal
jedním z jeho důstojníků, takže hodlají podobné pozvánky
předat či poslat každému z hodnostářů. Dále chtějí vydat
pamětní taneční pořádky, seznamy hostů, jídelní lístky
a podobně, což přispěje k propagaci jak Reduty, tak restaurací,
které jim dodají jídlo, ale v konečném důsledku i tiskárny
samé.

Namlel toho moc, a většinou se to všem líbilo; jeho
posledním požadavkem bylo, aby mu děti z útulku, tedy
chlapci, byli půjčeni jako pážata, eventuálně bubeníci.
Potřeboval ještě trubače, ale ty měl nějakým způsobem slíbené
odjinud. Nám slíbil, že pořídí klukům nové uniformy; zmínil
se nějak taky o divadle, takže Diana právem předpokládala, že
hodlá ty uniformy nenápadně vyškemrat v divadelním
fundusu. Konečně, proč ne?

Protože Charry, Diana a část doprovodu bydleli
v Imperiálu, nebyli přímo účastni na činnosti střediska ve
Staré koleji, natož pak v Cihelně. V koleji vládl Vítek Jeřábek,
v Cihelně Bruno; my jsme podle potřeby pobíhali sem a tam.
Pravidelně nám chodily zprávy z Hůrky, z přístavu (moře bylo
pořád zamrzlé, dokonce snad ještě víc, vyplout se nedalo)
a odjinud; Charry vrčel, že začíná ztrácet přehled, co se kde
děje.

„A tys někdy měl nějaký přehled?“ otázala se Diana.



Charry i nadále bručel; byl zvyklý všechno osobně
kontrolovat, nebo aspoň dostávat pravidelná hlášení, co a jak.
Trpěl obavami, že když u něčeho není, místní velitelé to zvrtají
a on bude muset jejich chyby složitě napravovat.

„Jsi císař,“ řekl mu Vítek. „Nemůžeš být všudypřítomný,
to prostě nejde! Čím dál víc se budeš muset spoléhat na lidi,
které si vybereš a kterým dáš pravomoc a zodpovědnost…“

„Já to chápu; ale stejně tuším nějakou lumpárnu…“ Charry
ani vlastně neměl tak špatnou náladu, jenom si nebyl jist,
odkud se na něj valí nějaké nepříjemnosti. Už dlouho mu
všichni lichotili a podkuřovali mu; to v něm vždy vyvolávalo
podezření.

Zprávy z Německa nechodily žádné; jako kdyby tam
usnuli nebo ztratili veškerý zájem. Pokud bylo jejich záměrem
nás ukolébat do klidu a ospalosti, podařil se jim pravý opak:
Charry znejistěl.

„Nejradši bych jmenoval všude velitelem nějakého tygra
nebo jaguára! Těm se aspoň dá věřit!“

„To nemůžeš! My to chápeme, máme šelmy rádi
a přijímáme je, ale normální lidé s tím nebudou souhlasit
nikdy, to pochop!“

„Právě!“ zamručel Charry a šel.

Těsně před konáním plesu však začaly přicházet dámy
z lepší společnosti; obvykle za Dianou. Pod pečetí přísného
tajemství se jí vyptávaly, co je pravdy na pověstech, které se
poslední dobou šíří všude: že totiž dámy, které se plesu
zúčastní, budou v jeho průběhu obřadným způsobem zneužity.
Diana potřásla hlavou a řekla jednoznačně, že je to vyloučeno.
Dámy však pokračovaly v opatrném vyptávání; posléze
pochopila, že si přejí být především ujištěny, že nic takového
nehrozí, dále že však chtějí slib, že se jim to bude mimořádně
líbit. Diana kulila oči.

„Před námi nemusíš nic zapírat!“ šeptala spiklenecky tlustá
paní radová, u níž na první pohled nepanovaly pochybnosti
o její absolutní počestnosti. „My přece dobře víme, co se děje



při těch vašich akcích! Jen chceme vědět, zda to není
nebezpečné!“

Diana počala opatrně sondovat, co vědí. Zjistila, že
veřejností kolují nejsenzačnější zprávy o mohutných orgiích
sexu a násilí, které organizuje Charry a Diana, kamkoliv
přijde. Nejen že každá žena, která se odváží vstoupit do
řádového sídla, tam okamžitě ztratí svou počestnost a je
postupně zneužita muži, ženami, dětmi, zvířaty atd.; je
podrobena nejrůznějším perverzním útrapám a tak dlouho
trýzněna, až zapomene na své zneuctění a začne se jí to líbit.
I opatrné náznaky vehnaly Dianě červeň do tváří.

„Blbost!“ konstatovala. „Proč bychom to dělali?“

Také to věděla společnost naprosto přesně: nejrůznější
extáze sadismu a pedofilie slouží k vyvolávání Ďábla
a všelijakých jeho démonů; ti potom, jsouce ukojení
panenskou krví, ochotně slouží Templářům při jejich
rouhačských pokusech. Z toho plyne krása, inteligence,
nezměrné bohatství, rozsáhlé znalosti a všeobecné štěstí, jímž
vynikají členové řádu; jak by to bylo jinak možné?

„To jsou přece všecko pitomosti!“ lkala Diana.

„Ale jdi,“ třepala paní radová trojitou bradou. „Nepovídej,
že jsi nikdy v životě neviděla… nějakého ďábla!“

„Jo; nosí mi každý ráno do postele kafe!“

„Tak vidíš!“ řekla radová vyčítavě. „A… kdybychom se
třeba… podrobily těm očistným obřadům… mohly bychom ho
vidět?“

Diana se rozhněvala strašlivým způsobem; málokdy se jí
stalo, že by tak vypěnila. Vyprovodila je co nejdřív, potom
pobíhala po pokoji a vztekle se utrhovala na všechny a na
všechno; především vykřikovala, že se těm babám pomstí.

„To udělej,“ řekl Charry, když mu to hlásila. „Zkus některý
tý ježibabě něco provést - a máš svoje čarodějnictví
potvrzeno!“

„Co dělám?“ ječela Diana. „Tak mi řekni, co dělám
špatně?“



„Jsi mladá, hezká a chytrá. Tři důvody, aby tě nenáviděly.
Ale máš kliku; ve středověku by tě za to upálili…“

Aby vychladla, zaběhla do Staré koleje dát si rozcvičku
s každým, kdo si troufne se jí postavit. Zaplavala si v bazénu,
seřezala několik tréninkových partnerů a dostala lepší náladu;
asi tak, aby si sedla s místními a pobavila se u kávy. Doufala,
že mají zdravý rozum a bude jí s nimi dobře.

Přisedla si k ní Blanche, poněkud unavená a rozpačitá;
včera se do noci pokoušela porozumět lékařským skriptům,
neboť chtěla prosadit svá studia na lékařské fakultě. S tím
narazila na rozhodný nesouhlas celé rodiny; představa, že
dcera velvyslance bude studovat podobné věci se neslučovala
s představou o dívce, ovládající pouze piáno a vyšívání.
Kromě toho Blanche mluvila o svém úmyslu po vystudování
odjet léčit domorodce někam do zapadlých oblastí Afriky; byl
to nápad několika mladíků, s nimiž se poslední dobou
kamarádila.

„Diano… mám takovej dotaz. Ale je hloupej!“

„Dotaz jiného druhu by mě od tebe překvapil. Ptej se!“

„Je pravda, že jsi byla v buddhistickém klášteře?“

„Ano. Ale to není žádné tajemství.“

„A to ses tam na to dala ostříhat?“

„Jo, to se musí. Předejdu tvé další otázce: ne, nehodlám ti
nic dovolit ani tě podporovat v dalších experimentech. Buď
ráda, že ti prošlo to, co sis nechala udělat na hlavě teď.
Vypadáš jako strašidlo, miláčku. Bohužel je to v módě.“

„Ále, nedělej! Naši už se vzpamatovali, je na čase dát jim
další kapku; víš, kdyby to třeba viděli u někoho, kdo se hřeje
na výsluní společenské pozornosti…“

„Konkrétně u mě? A co mají vidět?“

„No… víš přece, jak se češe Bruno a jeho kluci…“

„Nechceš říct, že bys to chtěla mít taky?“

„No - a proč ne? Když to může nosit ona?“

„Která ona, kruci?“



„No - přece profesorka Raubvogelová!“

„Odilie? Už jsem ji pár dní neviděla; co vyvádí?“

„Copak ty opravdu vůbec nic nevíš?“

Diana skutečně nic nevěděla, ale vyděsila se už předem.
Blanche ji ochotně informovala o nejnovějších novinkách:
profesorka Odilie Raubvogelová se stala čelnou členkou
Brunova štábu, vrchní velitelkou všech děvčat a ideologickou
pracovnicí tamtéž. Z toho důvodu si nechala vytvořit na hlavě
předpisový účes, který se stal okamžitě předmětem obdivu
a závisti všech dívek. Jenomže je tak nápadný, že si to
málokterá troufne, nehledě k odporu rodičů, vychovatelů
a soudné veřejnosti.

„Jak se ale mohlo stát, že tak vyrostla?“

„No… když chodí s Brunem…“

„Ona chodí… chceš tím snad říct, že…“

„No ano! Stala se milenkou Bruna von Weranskiho!“

„To ne, proboha! Mohla by mu dělat matku!“

„Nejspíš se jí víc líbí tahle varianta.“

„Já ji přetrhnu!“ konstatovala Diana. „Zavraždím ji!“

„Budeš mít skvělou možnost. Ohlásila, že přijde zaplavat
si v našem bazénu. Tam u nich to nejde.“

Diana nějakou dobu tiše soptila; pak se rozhodla bojovat.
Než Odilie přišla, poněkud se uklidnila a rozhodla se uvítat ji
svým nejzářivějším úsměvem; což realizovala přesto, že ji na
první pohled těžko dokázala poznat.

Přišel totiž důstojník v černé uniformě pruského střihu, se
zlacenými nárameníky a podivuhodným hodnostním
označením; různě po uniformě se vyskytovaly kříže osmihroté,
německé i jiné, ale také další znaky, z nichž některé Diana
identifikovala jako satanistické či aspoň čarodějnické. Když
důstojník, tedy pochopitelně v kalhotách a vysokých botách;
na hlavě měla čapku se štítkem, jejíž dýnko bylo pyšně
zvednuto vzhůru. Nosila odjakživa brýle, teď však měla nové
s kovovými obroučkami, velmi nápadné a přísné. Když smekla



čapku, Diana zjistila, že vlasy má z přední části sepnuté v týle
a odtamtud splývá dlouhý zlatý ohon - vše ostatní bylo
vyholené. Nedovedla se upamatovat, jaké měla profesorka
vlasy předtím; vypadala odjakživa šedivě myšovitě a její
hlavní snahou bylo nevyvolávat pozornost.

„Ach, Diano!“ vykřikla nadšeně. „To jsem ráda, že tě
vidím!“

„Já tebe taky.“ řekla Diana, několikrát se nadechla
a vydechla.

Odilie se hbitě svlékala; kde jsou ty časy, kdy ji představa,
že by se obnažila před lidmi, strašlivě děsila? Plavat se sice
zatím nenaučila, ale vrhla se do vody, chvíli se cachtala, až
kam dosáhla a potom hned pospíšila k ostatním děvčatům.
Diana si všimla, že v rámci péče o tělo se vyholila v podpaždí
i jinde.

„Tak co, jak se chystáte na ples? Rozsvítíme to tam?“

„To doufám!“ smála se Diana. „Co pořád děláš? Vypadáš
pěkně!“

„Viď!“ řekla Odilie spokojeně. „Sluší mi to?“

Diana se dotkla jedním prstem její vyholené lebky nad
uchem. Při tom taky zjistila, že má v levém uchu tři náušnice,
každou jinou; v pravém zatím jen jednu, ale taky z dalšího
páru.

„Zatím to ještě nemůžeme ty holky naučit,“ vysvětlovala
Odilie. „Ale až budu vyučovat na naší fakultě, tak se to
zlepší…“

„Jaký ty holky?“

„No, z řádu! To víš, slečinky ze spořádanejch rodin…“

„Pokud vím, ty jsi taky patřila ke spořádaným vrstvám!“

„Jo - bejvávalo! Přišla nová doba! Konečně, blíží se
dvacáté století; musíme je uvítat explozí čistého Poznání!“

„Nechápu, co máš na mysli, ale ty to určitě víš, takže jsem
klidná. Co s tebou tak zacvičilo, že ses změnila?“



„Udělala jsem jenom to, cos mi radila: vstoupila jsem do
řádu a zasvětila se Službě. A začalo to fungovat, ani bys
neřekla!“

„Konkrétně - co začalo fungovat?“

„Všechno! Od chvíle, co jsem svěřila svůj osud do rukou
vyšší Prozřetelnosti, se mi všechno daří! Nejdřív mi proděkan
nabídl vyšší plat a lepší postavení; chtěla jsem přijmout, ale
potom mi došlo, že by to byly jenom drobty ze stolu s bohatou
hostinou; tak jsem samozřejmě odmítla. Budeme mít vlastní
universitu!“

„Jakou, prosím tě?“

„Řádovou. Bruno ti nic neřekl?“

„Viděla jsem ho jen letmo, asi nestíhal…“

„Má pořád tolik práce! Pomáhám mu jak se dá, ale musím
se ti přiznat, je to obtížné! A taková spousta lidí nic nechápe!“

„Nevadí jim třeba, že…“

„Že s ním spím? Ale je to krásné, že se do mě vášnivě
zamiloval takový chlapec, že? Jsou to nádherné noci… je
silný, neúnavný - prostě skvělý! Omládla jsem s ním o dvacet
let!“

„Jak dlouho myslíš, že ti to vydrží?“

„Na tom nezáleží; chci hlavně dovést Bruna k dokonalosti,
pak ho třeba opustím a najdu si někoho mladšího - ne?“

„Počkej… tak nějak nechápu! Ty jsi přece vždycky
prosazovala neúchylnou mravnost, pořádek, kázeň… to už
neplatí?“

„Proč myslíš? Naopak, prosazuji pořádek i nadále, ale
pořádek vyššího řádu! Ne dekadentní, zdegenerovanou
měšťáckou šedivost, ale očistný plamen! Sama jsi mě to učila,
ne?“

„No… jistě ano. Jen nevím… myslíš, že ti to projde? Mám
na mysli třeba na universitě a tak?“

„Co na tom záleží? Neřekla jsem ti, že se mi všechno daří?
Tři dny po tom, co jsem nalezla pravou cestu, mi Prozřetelnost



dala znovu najevo svoji moc: konečně natáhl bačkory strýček
Egon, ten starý lakomec! Odkázal mi nějaké pozemky
a spoustu peněz; jsem teď bohatá a nikoho nepotřebuju!
Nikoho, chápeš?“

„Aha… co tedy budeš dělat?“

„Dám se na politiku, samozřejmě. Možná odjedu do
Berlína.“

„Na politiku… v Německu?“

„No ovšem! Ten mladý Karl Haushoffer má skvělé styky,
dokázal by nám pomoci se tam prosadit. Přinutíme toho
zmrzačenýho páprdu, aby nás začal brát vážně!“

„Tím snad nemyslíš…“

„No jistě! Jeho Veličenstvo císaře Viléma II.! Tos
nevěděla, že má zmrzačenou ruku? Nerad to dává najevo, ale
my to víme!“

„No ale… s Vilémem jsme ve válce, ne?“

„No právě! Poslyš, ty mi musíš pomoci! Tvůj muž musí
toho blba ještě párkrát pořádně vyklepnout! Udělat z tý jeho
armády cucky! Potom snad konečně pochopí, koho má před
sebou!“

„To si myslíš ty nebo Bruno?“

„To si myslí každý, kdo nemá v hlavě piliny!“

„Já mám pocit, že mám… koho má podle tebe před sebou?
Kdo je tady tak významný, aby před ním císař sedl na zadek?“

„Kdo myslíš? Přece my - řád! To musíme prosadit!“

Diana se chtěla zeptat, kdo vlastně přijal Bruna do řádu
a jaké má zasvěcení, ale ovládla se. Odilie nepotřebovala
povzbuzovat ani srážet v rozletu, stačila si dokonale sama:

„Naše vize je jasná: svět ovládaný řádem! Tvůj muž se
ovšem musí taky přičinit; jeho arminské císařství musí být
dokonalým, skvěle vedeným státem! Státem silných,
seberealizovaných jedinců, bez trapných a bezúčelných
hlupáků, co neustále potřebují nějakou péči! Je pochopitelné,



že o mrzáky a starce se postaráme, ale zneužívat toho nikdo
nemůže. Slabí nemají místo na slunci!“

„No, tedy…“ řekla Diana.

„Musíme být příkladem celému světu; zejména Evropě!
Germánská rasa musí ukázat, že je přímým potomkem
a dědicem Árijského učení a Védského poznání; přesně jak jsi
říkala o přednášce!“

„Templářská práce je především služba Bohu.
Samozřejmě, Védy říkají, že sluha Boží je nejvznešenější ze
všech lidí; nesmíme to ale brát tak, že budeme vyžadovat úctu
ostatních jen proto, že se prohlásíme za Boží sluhy…“

„Ano, Templáři to takhle mají. Máš pravdu. Ale náš
řád…“

„Řád rytířů Černého Kříže?“

„Ještě přesně nevím, jak se budeme jmenovat. Uvidíme…“

Diana potřásala hlavou. Blanche, která zatím napjatě
špicovala uši, teď řekla: „Já teda žasnu!“

Odilie ji vzala na vědomí: „To je taky jedna z těch, které se
ještě bojí! Neříkala jsem ti už dávno, abys přišla mezi nás?“

„Já bych ráda - ale naši, víš…“

„Vaši! To proto, že se neumíš prosadit! Uvědom si: tvá
vůle je vznešená, je součástí vůle Prozřetelnosti! Tvoji rodiče
jsou hodní a laskaví lidé, to já vím; ale jsou převrácenci!
V dnešním světě spousta mužů má duši ženy a spousta žen
duši muže; je třeba to pochopit a prosadit nápravu! A to
musíme udělat my!“

„Kdybych si měla představit ženu s mužskou duší, tak jsi
to především ty!“ řekla Diana nejistě.

Odilie se sebevědomě usmála. „Někdo musí vzít na sebe
prokletí odpovědnosti za ostatní! Až vychováme novou
generaci, svět lidí dokonalých a seberealizovaných, pak už to
bude lepší! Ale nesmíme se nechat spoutat! Copak jsem ti
neříkala, co máš dělat?“

„Když… já se toho trochu bojím!“ pípla Blanche.



„O co ti jde? Vlastně ani nebudeš muset nic dělat, jenom
se tam položíš; všechno ostatní obstarají druzí!“

„Moment - co konkrétně?“ ptala se Diana.

„Zasvěcení, samozřejmě!“

„To by mě zajímalo! Jak se u vás dělá?“

„Úplně jednoduše; dokonce ani ostříhat se na to nemusíš
dát, když jsi taková hodná malá slepička…“ pohladila
profesorka Blanche po jejím střapatém účesu. „Jenom si klidně
lehneš na ten stůl, oni už všechno ostatní udělají sami…“

„Lehne si na stůl?“ řekla Diana. „Co s ní budou dělat?“

„Použijí zkrátka její tělo jako… dejme tomu oltář!“

„To mi připomíná spíš černou mši než zasvěcení!“

„Žádná mše, bílá ani černá! Mše je křesťanská zvrhlost;
skutečná pravda je někde zcela jinde! Vyvolání přírodní
síly…“

„Kvůli čemu je tedy zapotřebí oltář z těla dívky?“

„Protože žena je symbolem plodivé síly přírody, to je
jasné!“

„Během obřadu se s ní někdo z kněží spojí, že?“

„Pochopitelně, to je součást… Aby ji přijal do řádu!“

„Tak se to ale u nás rozhodně nedělá!“

„Jenom neříkej! Však my dobře víme, že jsi čarodějka!
Princezna Natascha de Verlain je stará rafika, ale hloupá
rozhodně není!“

„Nevím, co říkala… Ale děsím se předem!“

„Neříkala nic. My nepotřebujeme žádné hloupé rady, sami
víme, co máme dělat! Však uvidíš - a ty, Blanche, taky!“

Blanche vypadala, že by to riskla. Diana byla na infarkt.

„Tobě se asi líbí, Odilie, když použijí tvoje tělo jako oltář?
Dokonce ses dala kvůli tomu takhle pěkně vyholit…“

Diana tušila, že profesorka to přijme naprosto vážně.



„Tělesná čistota je samozřejmou podmínkou očisty
duševní! Když náš kněz provádí rituál, musí být pochopitelně
zcela čistý; jak jinak by mohl předstoupit před tvář
Prozřetelnosti?“

„Z čehož vyrozumívám, že jakýsi rituál se skutečně
provádí; mám právo se dozvědět jaký - nebo je to tajné?“

„Co se ti tady od začátku snažím naznačit? Přijď mezi nás,
sama uvidíš! A říkám ti předem: bude se ti to líbit. Já byla
samozřejmě taky dlouhá léta zaslepená, ale teď jsem otevřela
oči a vím, co se kolem nás děje. Od téhle chvíle už žádná
iluze, jen čisté a pravdivé poznání…“

„Zvrhlé poznání?“

„Někdo by to mohl nazývat zvrhlost. Převrácenci,
dekadenti, zaprodanci křesťanského tmářství… Ale my víme
svoje!“

„Kolik lidí se už tímto způsobem… připojilo?“

„Každým dnem jich přibývá! Je pravda, žen přibývá
pomaleji; mají strach podrobit se očistnému plameni, který
hoří na oltáři Pravdy. Ale vy zajisté nejste zbabělé, co? Řekni,
Blanche!“

„No… zbabělá nejsem, ale…“

„Tak se někdy zastav! Jako nově příchozí máš právo
vybrat si muže, se kterým se při obřadu spojíš; ačkoliv někdy
je krásné si zastřít tvář šátkem a podrobit se volbě Osudu.
Když s potěšením vyčkáváš, koho ti Prozřetelnost pošle…“

„Počkej… to se taky dělá?“

„Jeden z moc hezkých obřadů je tento: muži a ženy se
shromáždí v sále; je jich buď rovný počet, nebo mužů může
být o něco víc. Potom se zhasne a každý si někoho vybere; je
pěkné, když nevíš předem, kdo bude tvým mužem…“

„A tvůj Bruno s tím souhlasí?“

„Bruno je člověk nové doby, vysoce morální; netrpí
přízemními pocity jako žárlivostí na kus masa, kterým je tělo!
Jsme duše; duše si zachovává svou nezávislost stále! Ani já
nežárlím, když si vychutná některou nově přišlou sestru…“



„Jo, takže tam opravdu každej s každým…“ Blanche se
otřásala studem a opovržením, ale Dianě bylo jasné, že by se
podobných pocitů dokázala velmi rychle zbavit, kdyby měla
šanci.

„Když dochází ke kontaktu těla s tělem, dochází zároveň
také k propojení astrálních těl, vytvoření společné aury; že je
to tak, Diano? Když se spojíš třeba se mnou…“

„Počkej… to jde taky žena s ženou?“

„Proč by to nešlo? Jsme duše; vnější slupka není důležitá!
Mezi kluky se taky dělají všelijaké hry… ale co na tom
záleží?“

Diana už se dozvěděla dost. Usmála se: „Někdy se stavím;
jenže, máme pořád spoustu práce. Víš, Charry…“

„Nevadí, my máme čas. Charrymu pochopitelně také vyřiď
naše upřímné pozvání… sama jsem na něj zvědavá! Když
uvážím všechny ty řeči, které se o něm povídají…“

Diana kývla. „Asi budu muset jít. Jdeš se mnou, Blanche?“

„No… já bych ještě chvíli zůstala…“ špitla dívka.

Diana neřekla nic; ještě jednou přeplavala bazén sem tam,
pak vylezla a otírala se. Při tom sledovala, jak si Blanche
povídá s Odilií, kulí očka a tiše žasne.

»Ty už jsi ztracená, panenko. Možná ne teď hned, ale
dostane tě… dřív nebo později. Nevadí, třeba to přežiješ ve
zdraví…« přemýšlela při oblékání a pak při cestě do
Imperiálu.

Okamžitě požádala Charryho, aby ji přijal k rozmluvě;
udělal to a ona mu přednesla náležitě připravenou verzi toho,
co se dozvěděla.

Charry nad tím chvíli uvažoval. „Hm… co s tím budeš
dělat?“

„Nevím, co bych měla. Právě o tom jsem se chtěla
poradit!“

„V tom případě se neptáš toho správného. Nevím, jak
ukáznit profesorku Raubvogelovou. Dokonce ani nevím, co si



počít s Brunem Weranskim. Kdyby to byli nepřátelé, tak…“

„Já vím. Je jedno přísloví: Bože, chraň mne před přáteli!
Nepřátelům se ubráním sám…“

„Doufám, že jsi jí nedala žádné zasvěcení…?“

„Nedala; a nemám pocit, že by po nějakém toužila.
Naopak, ona moc dobře ví, že tím, co provádí, nejsme nadšení.
Ona ani nechce, abychom s tím souhlasili. Chce si hrát…“

„Nechápe, jak je ta hra nebezpečná?“

„Naopak, chápe velmi dobře. Není hloupá, Charry; pouze
bezbožná. V její řeči se ani jednou neobjevilo slovo Bůh. Říká
Prozřetelnost; to je totéž a není to totéž. Ve skutečnosti je to
jedno z označení Boha; ale ona to chápe jako něco mimo, něco
iracionálního, co lze použít jako… deštník!“

„Počkej, uklidni se. Výkonnou moc zatím žádnou nemá!“

„Má Bruna; ten kvůli ní nařídí cokoliv. A Bruno má
vojáky, svou gardu… sice zatím nejsou nejlepší, ale jsou
rozhodně odhodlaní! A to, bohužel, k čemukoliv…“

„Vybrali si tuhle cestu dobrovolně?“

„No jistě! Ale Charry, oni si jsou jistí, že tohle je naše
cesta! Myslí si, že Odilie je řádná členka našeho řádu;
nedokážou pochopit, že se obrátila k temné straně Učení, že je
zneužívá! Copak to můžeme nechat jen tak?“

„Diano, máš dost moci, abys ji zlikvidovala. Najdi nějakou
vhodnou příležitost. Já se postarám s tímtéž o Bruna, pokud
dojdu k přesvědčení, že je to třeba.“

„Jak to chceš udělat?“

„Postavím ho do první linie boje. To nebude těžké, Bruno
sám po tom touží. Jeden boj přežil, jako málokdo z jeho kluků;
je válečný hrdina a když ho pošleš do akce, bude na vrcholu
blaha!“

„Nedoporučuji. Odilie se stala jeho milenkou a strašně se
na něho upnula. On na ni zatím také, ale je to mladý kluk
a brzy ho zlákají jiné; nebo ona si najde někoho jiného. Ale
jestli přijde někde o život a ona to přežije, stane se pro ni



doživotním ideálem, bude ho všude chválit jako poloboha,
udělá z něj svatého patrona té bandy! Mrtvý bude ještě
nebezpečnější…“

„Myslíš… jako Jerzy Lasęka?“

„Charry, oni nejsou naši nepřátelé! Oni jsou naše
převrácené tváře; jsou přesně takoví jako my! Naučili se od
nás skoro všemu, a učí se velmi rychle a velmi dobře! Odilie
se mnou diskutovala, používala proti mně moje slova…“

„Ty myslíš, že kdyby došlo k odborné diskusi, nedokázala
bys její chyby v Poznání odhalit?“

„Jenom jednu: středem jejího světa není Bůh, ale ona
sama. To však sama přiznává; zbožným lidem se směje, říká
jim pámbíčkáři, svíčkové báby. Nám se určitě taky směje; ale
potřebuje nás! Kdyby jejím následovníkům došlo, že stojí
mimo, mnohý by se od ní odvrátil. Ztratila by moc a vliv…“

„Tak jim to vysvětli!“

„Jak? Jim se to líbí! Chtějí si užívat a ještě to mít seshora
schváleno! Ona jim dovolí všechno: sexuální perverze, střídání
partnerů, výstřednosti všeho druhu; určitě se taky opíjejí jako
hovada a kdoví co ještě. A ještě jim naznačí, že takové chování
se líbí Bohu a je tudíž správné!“

„Právě jsi řekla, že v Boha nevěří!“

„Tak promiň - Prozřetelnosti. Jestli je na tom něco
špatného, nechť Prozřetelnost zasáhne! Jelikož se
Prozřetelnost neprojeví, je to určitě správné. To nejsou moc
chytří lidé, víš?“

„Třeba ta malá Blanche se mi docela líbila!“

„Blanche je milá dívka, ale velice přístupná přesvědčování.
Stačilo ji pozvat mezi naše chlapce a děvčata, a už se ochotně
zapojila, pracovala v nemocnici usilovně a ochotně… taky si
tam našla nějakého kluka, viděla jsem ji s ním. Jenomže teď
zas touží poznat, co dělají oni; a přidá se stejně ochotně.“

„Myslel jsem, že je chytřejší…“

„Všichni mladí jsou takoví! Odilie mluví téměř těmi
samými slovy, co my; jejich řád je otevřen pro každého,



dokonce nemusí ani nic riskovat. Naši Poláci opustili své
domovy, bojovali, každý z nich někoho doma nechal… šli do
neznáma, do nejistoty; ani teď ještě nemají vyhráno! Ti velmi
dobře vědí, že svět není taneční parket… Brunovi rytíři chtějí
být stejní nebo ještě lepší, ale zatím si to představují jako
lunapark!“

„Bruno už přece bojoval!“

„Bruno je veliký idealista; a rozhodl se být komthurem, ať
už čehokoliv. Bruno skutečně věří, že vede svoje muže dobře;
Odilie tomu věří snad ještě víc! Bruno možná občas
zapochybuje, ale ona mu okamžitě všechny pochybnosti
rozmluví. Třeba poukazem na to, že my to děláme taky tak -
a všechno je v pořádku.“

„Tak počkej; uklidni se a uvažuj! Čím mohou být
nebezpeční? Mají nějakou možnost nám uškodit?“

„Nám ne, samozřejmě. Ale škodí svým vlastním lidem!“

„Víš to jistě?“

„Vedou je do záhuby! Lžou jim, zatajují jim důležité věci!“

„Ale oni si vybrali je za velitele; nikoliv nás! Můžeme jim
vysvětlit, v čem je omyl; ale to můžeme jen jednotlivcům!
Většině se to líbí, jsou tam spokojení a šťastní…“

„Ty myslíš, abychom nedělali nic?“

„Podívej, Diano: někteří lidé jsou schopni se nejdřív
naučit, co mají dělat a jak to mají dělat. Jiní se vrhnou do
života jako nadšení amatéři; dělají jednu blbost za druhou, ale
nakonec se přece jen něčemu naučí… nezavrhoval bych je
předem!“

„Ty bys samozřejmě nikoho nezavrhl! Nikoho nekritizuješ,
nikomu nepřikládáš zlé úmysly… Jsi takový hodný dobrák,
co? Dokonce bys jim ty zvrhlosti odsouhlasil! Nemáš chuť se
zapojit taky?“

„Přestaň vyvádět, nemáš tady žádné diváky! Ne, nemám
chuť se připojit a domnívám se, že mám ještě zbytek zdravého
rozumu. Budu myslet na to, abych zasáhl; ale žádnou



splašenou akci nedovolím. Zmatek není nejlepší metoda
nápravy…“

Diana se zatvářila vztekle. „Dobře, budu se snažit
ovládnout! Ale jestli mě ta stará vražda bude provokovat…“

„Možná bychom si měli rozdělit úlohy,“ uvažoval Charry.
„Já se soustředím na Bruna; je to pořád ještě můj důstojník. Ty
zkus vypracovat bojový plán na Odilii; ale pozor, musí to být
plán, který nemá chybu! Žádné nesmysly a ukvapenosti!“

Diana se klepala vztekem. „Přetrhnu ji jak hada! Zničím
babu jednou provždy, rozšlápnu ji jako červa…“

„A když se ti to nepodaří?“

„Proboha Charry, neštvi mě! Nestačí, že mi ubližuje každý
na koho se podívám? Musíš ještě ty…?“

„Pokud se ti to zdá, díváš se ze špatné strany. Uklidni se!
Dovolila jsi jí, aby narušila tvůj klid a vyrovnanost; stalo se
někdy v tom tvém klášteře, aby se někdo rozhodoval
v hněvu?“

Diana se zarazila; kousla se do rtů a chvíli mlčela. „Ta
mrcha! Ta podlá bestie!“ zasyčela potom. „Tak ona mě
dostala!“

„Ještě ne; ale dáváš jí určitou šanci…!“

„Tak to se neboj; té babě šanci nedám! Vpadnu tam
a zruším ji; ale tak chytře, že… ještě teda nevím jak, ale…
potřebovala bych Veroniku nebo Valérii nebo… zkrátka holky
z řádu! Ony toho znají víc; určitě by si uměly poradit…“

„Ano Diano,“ řekl Charry vážně a klidně. „Když se ti to
nepovede po dobrém, můžeš použít kouzel.“

Diana se zarazila a pohlédla mu do očí. Chvíli tak zůstali;
potom řekla tiše a pomalu: „Už dlouho jsme spolu necvičili.
Taky jsme spolu už dlouho nemluvili. Měli bychom někdy…“

„Hodně věcí jsme spolu už dlouho nedělali.“ řekl.

Přistoupila a objala jej pažemi kolem krku. „Děkuju…
Pomohl jsi mi. Ani jsem nevěděla, že…“

„V toku dní nemíváme tak často příležitost se zastavit.“



Najednou byla docela klidná. Obrátila se k zrcadlu na
stěně, levou rukou si přidržela vlasy nahoře a pravou přihladila
těsně k hlavě ty nad uchem. „Slušelo by mi to?“ ušklíbla se.

„Zkus to!“ řekl bezstarostně; už se zase usmíval.

„Myslíš, že jsem se zbláznila?“

„Ani ne. Jenom seš takovej malej, roztomilej… zbabělec.“

„Ty!“ z očí jí zasršely blesky. „Já tě… kousnu!“

„Tvoji leopardi beztak nic jinýho neumějí!“

„Tvoji tygři…“ najednou mu ležela v náručí; co povídala,
tomu vůbec nebylo rozumět. Ale taky to nebylo důležité.

„Ožralství a pití hanebné i jiní zjevní hříchové aby
žádnému ze stavů, ani čeledi a poddaným jich, ani jinému
žádnému trpíni nebyli, neb jest to věc dobrým činiti nenáležitá,
nepoctivá a před Bohem i lidmi ohyzdná.“ pronesl Charry
vážně. „Tak praví kurfiřtský výnos. Jsem zvědav, jak to
dopadne dneska!“

Vítek Jeřábek uvažoval, co má říct, když drží v ruce
džbánek plný piva; napil se, otřel pěnu hřbetem ruky a ušklíbl
se.

„Takže pochodňový průvod, jo?“ pokračoval Charry.

„Nejen to. Pochodňový průvod až večer. Odpoledne
tancovačka na náměstí, opékání volů, čepování piva všem…“

„Platí radnice?“

„Přispívá, zajisté dobrovolně. Páni radní vytušili potíže…“

„Naše účast je povinná, nebo se zkusíme vymluvit?“

„Naše účast není žádoucí; postačí až na plese.“

„Co se tedy bude dít?“

„Nic. Lidová zábava, kolotoče, střelnice, horké párky.
Obyčejný lid dostane šanci poznat, kdo to s ním myslí dobře.“

„Jdeš tam?“

„Já ne, ale Diana se chystá. Už půl hodiny si vybírá,
v čem.“



Schválně nahlédli; Diana přecházela mezi velkým
zrcadlem na stěně a malým v koupelně, oblečená do náušnic
a náhrdelníku, měla v jedné ruce kalhoty od uniformy
a v druhé cestovní sukni.

„Tak mi poraďte, co si mám oblíknout!“ vyzvala je. „Mám
takovej dojem, že ať si vezmu cokoliv, bude to vždycky
špatně!“

„Zůstaň tak, jak jsi,“ smál se Charry. „Sluší ti to!“

„A blbej takhle náhodou nejseš?“

„Co budou mít ti ostatní?“ ptal se Vítek.

„Ti, co na nich záleží, černý uniformy. Slavnostní…“

„Proč ji teda nemáš taky?“

„Protože nejsem v tom jejich spolku, sakra! Copak seš
tak…“ Diana si uvědomila, s kým mluví, a mávla rukou.
„Přestaňte si ze mě dělat srandu, kluci! Radši mi poraďte…“

„Střízlivě, nenápadně, s možností převlečení!“ řekl Vítek.

„Tak cestovní,“ rozhodla. „Vyčkejte, za deset minut jsem
tam!“

„Nezdá se ti, že tvoje žena hrozně lže?“ ptal se Vítek.

„Ale ani ne… akorát nezná hodiny!“

„A ven, oba dva!“ rozkřikla se. „Nevšimli jste si, smetáci,
že se tady převléká dáma?“

Opustili ji tedy, ale kupodivu se oblékla skutečně dost
rychle. Dalších kritických připomínek se zdrželi, jenom jí
popřáli hodně úspěchů; šla bojovat i za ně.

Na hlavním náměstí a v přilehlém parku (bývalém
zámeckém) byla hlava na hlavě, vesměs měšťané a lid.
Hostinští čepovali pivo, víno i kořalku, prodavači opékali
klobásy, uprostřed se točili na rožni dva voli, stánkařů se
sladkostmi a pikantnostmi bylo nepočítaně. Městská kapela ve
slavnostních uniformách hrála ty nejlepší kousky
a vylepšovala lidem náladu.



Pořadatelskou službu a organizaci zajišťovali mladíci
v černých uniformách, velmi elegantních a vznešených; Dianu
vesměs znali, takže se stavěli do pozoru a nadšeně jí
salutovali. Pochopitelně se s nimi zdravila a chválila je za
všechno: za nové uniformy, parádní šavle i výrazné účesy.

Přes náměstí se k ní rozběhl vojáček jako panenka; sotva
však přiběhl blíž, byla nucena opravit své mínění: panenka
jako vojáček. Blanche v černé uniformě s parádním kordíkem
na zdobeném opasku, v přiléhavých kalhotách, vysokých
naleštěných botách, ve studentské čepici s vysokým dýnkem.
A na první pohled na ní bylo vidět, že si zase něco udělala
s účesem.

„To jsem šťastná, Diano, že jsi tady!“ vykřikovala. „Hele,
jak mi to sluší? Řekni, vypadám aspoň trochu jako voják?“

„Vypadáš jako carský granátník a jde z tebe hrůza.“
polichotila jí Diana. „Sundej tu čepici a pochlub se!“

„No, dala jsem se ostříhat!“ Blanche zářila pýchou, hlavu
měla vysoko vyholenou a na ní hřeben vlasů trčící do výšky.
„Škoda, že jsem to nevěděla, než jsem se dala přistřihnout
poprvé, to bych měla parádní ocásek… jako mávátko!“ Švihla
na zkoušku alespoň tím co jí zbylo, ale nebylo to nic moc.
„Jedna holka má perfekt copánek dlouhej až na záda; když jím
švihne…“

„No fajn. A co tomu říkají vaši?“

„Co by říkali? Co mi do toho mají co kecat? Však to
doroste, kdyby něco… ale já to takhle budu nosit pořád!“

„Hlavně, že ti nenamrznou uši.“

Blanche si narazila čepici, vzala se za ušní boltce
a roztáhla je co nejvíc do stran. „Říkal mi jeden kamarád, že
mám uši jako netopýr! Co myslíš, kolik si mám dát do kterýho
náušnic?“

„Takže bylo všechno, jak se patří?“ mrkla Diana.
„Zasvěcení na oltáři… s někým z kluků…?“

Blanche zamrkala řasami. „To ti musím povídat… ale ne
tady, ono je to přísně tajný! Pojď bokem, dáme si svařák!“



Svařené víno vonělo už zdálky - sedly si na lavičku
dostatečně daleko od kapely, aby je nerušila svou muzikou.
Blanche povídala páté přes deváté; co povídala, mlela pantem:

„Tak jak povídala Odilie; počkej až uvidíš, jak jsem
vyholená všude po těle! Vůbec nic jsem dělat nemusela,
všechno zařídili sami, šoupali se mnou jako s piánem…
Položili mě, lili na mě víno, dokonce mi tam zastrčili svíčku!
Kolem pochodně, bubínky, píšťaly… Odilie říkala takový
mantry!“

„Odilie se vyzná…“ ocenila Diana.

„Hele, nech se taky zasvětit! Budeš moct nosit uniformu…
Ale ty bys vlastně mohla, jseš ze spřátelenýho řádu! Já mám
dokonce dojem, že ti nějakou zařídili; nechceš se převlíct?“

„Proč ne, když Odilie dovolí…“

„Odilie bude hrozně potěšená! Nařídila nám, že tě všechny
musíme na slovo poslouchat, protože ty seš… jak to řekla? Jo,
bytost obdařená prorockým duchem! Žes jí otevřela oči…“

„Já si jí taky velice vážím,“ ocenila Diana. „Víš, Odilie
není obyčejná lidská bytost; kdybys věděla, co už zažila
v předešlých zrozeních! Včera jsem zkusila trochu meditovat
a vyhledat, čím byla ve kterém svém životě… no, divila by
ses!“

Blanche vykulila oči, ale hloupé otázky nekladla; bylo
jasné, že putování duší mezi různými těly pro ni není
překvapením ani hádankou. Odilie školila svoje svěřenky
dokonale.

„Nemám v tom ještě docela jasno. Ale řeknu ti aspoň tolik,
že byla už několikrát upálená nebo jinak potrestaná smrtí za
svoje názory. Taky za bezbožnost a čarodějnictví…“

„Vážně?“ Diana měla pocit, že by měla Blanche zatlačit
oči zpět do důlků, jinak jí vypadnou.

„Kdyby se Odilii podařilo vrátit v protonaci zpátky, před
toto nebo několik předcházejících zrození, dozvěděla by se
hrozně zajímavé věci! Prožila by řadu životů, no…“

„Můžu jí to říct?“



„No… já nevím, radši ani ne! Není to bezpečné!“

„Odilie se nebojí žádného nebezpečí! Vědecké poznání je
pro ni cennější než ubohý lidský život!“

„Nemyslím, že by ji něco ohrožovalo na životě! Ale mohla
by se dopracovat nějakých znalostí, které by jí… mohly
uškodit!“

„To teda nechápu, jak!“

„Kdybys to chápala, neptala by ses.“

„Hele, co jsem byla já… v předešlým životě?“

Diana se zatvářila moudře. „Těžko říct… nejsem si jistá,
jestli jsi byla vůbec člověk. Možná máš za sebou nedávno
nějaké zvířecí podoby; doufám, že ti to nevadí…“

„Vůbec ne, já mám zvířátka ráda! A Odilie byla taky
zvíře?“

„To určitě ne. Spíš se obávám, že… nějaký mocný
démon.“

„Opravdu, jo? To by vysvětlovalo tu její magickou moc…
víš, že je nesmírně mocná? Koukej, jak je dneska hezky, to
zařídila určitě ona, i když říkala, že pochybuje…“

„To jí chválím; skutečná čarodějka se svou mocí
nechlubí.“

„Bezvadný! Fantastický! Špica!“ jásala Blanche. „Hele, já
bych si s tebou o tom někdy hrozně ráda popovídala víc… ale
teď mám hrozně práce a musím letět… fakticky, hrozně
ráda…“

A Blanche se vystřelila na oběžnou dráhu kolem náměstí
takovou rychlostí, že se ani nestihla rozloučit. Diana se mohla
s klidem vrátit domů, svou práci právě udělala. Ale bylo
hezky, muzika se jí líbila a měla příjemný pocit, že by mohla
ještě někomu něco zákeřného provést. Zůstala sedět a vybírala
si.

Aby byla nálada ještě lepší, předstoupil před kapelu jeden
důstojník, student filozofické fakulty; přednášel dlouhá, složitá
a krásná souvětí, ovšem Diana těžko chápala, o co mu jde.



Posluchači zjevně nechápali taky, ale bylo jim to jedno,
protože je očividně chválil. Ty výroky, které pochopili, byly
nepochybně lichotivé: moudří občané, stateční vlastenci,
rozvážní a uvážliví měšťané. Aha, tak to jsme určitě my!

Diana věnovala pozornost projevu až ve chvíli, kdy náhle
padlo Charryho jméno; vzápětí ji to překvapilo, protože řečník
hovořil o časech, kdy země (poněkud menší a v jiných
historických souvislostech) byla velkovévodstvím,
kurfiřtstvím a kdoví čím ještě. Ty časy samozřejmě nikdo
nepamatoval, ale na veřejných budovách z té doby zůstaly
vznešené znaky, taky tu byl zámek, dnes využívaný jako
museum, hrobky velkovévodů v katedrále…

Diana s překvapením vyrozuměla, že mladík požaduje, aby
se Charry stal velkovévodou; jakým způsobem se tak stane,
nehodlal národu objasňovat, taky to nikdo nechtěl vědět. Ale
ta myšlenka je okamžitě nadchla, radostně křičeli a provolávali
slávu. Mladík se kromě jiného nenápadně zmínil, že to dnešní
pivo je na útraty vznešeného pána z Guyrlayowu a voly dal do
souvislosti s místními radními a parlamentem; národ se vesele
smál a tleskal.

Potom vystoupil jiný mladík; odpovídal na četné projevy
lidové vůle, požadující, aby bylo obnoveno velkovévodství
pod moudrou správou pána z Guyrlayowu, souhlasil s nimi
a chválil je. V jeho řeči taky padla zmínka, že ministerským
předsedou by se za této vlády mohl stát náš milovaný maršál
Bruno von Weranski; a Dianě okamžitě došly souvislosti.

No ovšem; Charry vítězoslavně vtáhne do starobylého
zámku. Ale v museu se bydlet nedá a v Imperiálu mu to jde na
nervy, odtáhne tedy zvesela domů na Hůrku, a jakmile
rozmrzne moře, odpluje na nějaký Ostrov. Odtamtud bude
posílat rady a pokyny svému věrnému poddanému, maršálovi
(premiéru, místokráli) Brunovi; vznešená paní Odilie
Raubvogelová (třeba podá ruku panu von Weranski jako věrná
a oddaná choť) bude sídlit na nějakém strategicky výhodném
místě, sledovat cvrkot a ve vhodnou chvíli zasáhne. Charry
a Diana budou daleko, Bůh vysoko - kdo by si s nimi dělal
nějaké starosti? To ale vůbec není hloupá myšlenka!



Další řečník už bral zřízení velkovévodství jako hotovou
věc; zmínil se, že v takovém případě bude požadavek
velkovévody vůlí státu a německý císař si nedovolí ani
špitnout. Naopak, sluší se, aby představitelé státu zasedli
v císařské dvorní radě; zajisté Charry, ale kdyby nemohl, však
on se někdo vhodný najde!

Dianě přestalo chutnat svařené víno. Zato pochopila, kam
fouká vítr a musela jít okamžitě nahlásit změnu situace
ostatním. Během cesty uvažovala, co by jim provedla, kdyby
měla tu možnost.

Charry vyslechl tu zprávu a zamračil se; Diana se naopak
drze šklebila: „Já svůj díl práce vykonala; poštvala jsem tu
malou hloupou žábu na Odilii tak dokonale, že budou mít
panenky pěkně co dělat, aby to zvládly! Jestli to zkusí
s protonací…“

„Budou k tomu volat tebe. Samy to nezvládnou!“

„Pch!“

„Zvládneš to ty, když na to přijde?“

„To se uvidí. Myslíš, že jsem zobala vtipnou kaši
nadarmo?“

„Mám dojem, žes jí sezobala dost málo.“

„Ty si dávej pozor, velkovévodo! Jinak budeš zasedat
támhle na té zřícenině a nic ti nepomůže. Co uděláš
s Brunem?“

„Když bude nejhůř, pokoušu ho.“

„Kdybys nezvládal, zapískej! Třeba přijdu na pomoc!“

„Chlubila ses, žes už svou práci vykonala…“

Diana pohodila hlavou. „Heleď lásko, Blanche ten účes
vyloženě sluší! A uniforma je taky pěkná, jenom trochu
morbidní…“

„Celou dobu čekám, kdy s tím začneš. Potřebuješ půjčit
břitvu?“

„Nechceš tím naznačit, že bys mi to dovolil?“



„Má smysl ti v něčem bránit?“

„Ty už mě nemáš rád!“

„Mám, ale…“

„Tak ukaž jak!“

„Ne, teď nebude nic! Máme jiný starosti…“

„Když jsem byla ostříhaná, strašně rád jsi mě hladil po
hlavě; říkal jsi, že tě to vzrušuje! Myslíš, že by tě to teď…“

„Diano, já pracuju! Co tě zas bere, že tě pořád napadá…“

„Tak dobře; když nic, tak nic. Ale budeš ještě prosit…“

Diana se vztekle vydala ke dveřím, zakopla přes můj ocas
a hned věděla, na kom si vyleje svou zlost: „Musíš se tady
pořád válet jako mršina? Nemůže ten tvůj pruhovanej kožich
zahnívat jinde?“

„K službám,“ řekl jsem a vstal. „Kde by ti to
vyhovovalo?“

„Kdekoliv… počkej, řeknu Árrín, aby tě pokousala!“

„Máš smůlu, nemáme právě vhodný období. To jenom vy
lidé pořád myslíte na milování, ať je doba jakákoliv…“

„Jseš blbej jak daleko vidíš!“ rozkřikla se. „A ještě za
roh!“

Potom odešla a já usnul. Asi neměla náladu.

Ples měl začít v osm večer. Okolo šesté přišel do hotelu
Karl Haushoffer a přinesl Dianě černou uniformu, téměř na
míru. Byla tím nadšená, radostně ho uvítala a velice děkovala.

„Mám ti být k službám,“ oznámil pyšně. „Kdybys
potřebovala kadeřníka nebo tak něco… Naučil jsem se to
velmi dobře!“

Diana ho chtěla vyhodit, ale zaváhala. „Domníváš se, že
ses stal dobrým služebníkem pro vznešené dámy?“

„Ve službách vašeho řádu jsem se naučil leccos,“ usmál se.
„Zdá se, že postavení řádového otroka není tak bezúčelné!“



„A tobě rychle stoupl hřebínek!“ ušklíbla se. „Ale posaď
se, můj drahý otroku; a povídej, jak se ti daří u Bruna!“

„Lepší než vyprávět je ukázat! Nechceš mezi nás někdy
přijít?“

„Uvažuji a váhám. Viděla jsem v životě už ledacos, ale
černou mši ještě ne. Jsi si jist, že bych vám to nějak
nenarušila?“

„Především, neděláme žádné černé mše; to bych si
vyprosil…“

„Tak satanistické obřady. Jestli řekneš, že neděláte ani to,
tak jsi mimo obraz. Musela bych ti říct: sám nevíš, co děláte!“

„Nejsem přívržencem Satana!“

„Dobře; tak čeho jsi přívržencem?“

„Zdravého rozumu a čistého Poznání!“

„Poznání ze stromu Dobrého i Zlého? Čteš občas Bibli?“

„Ve škole, jako každý. Měli jsme samozřejmě náboženství,
ale… nikdy mě to moc nezaujalo. Páteři a jejich kecy…“

„Povídej mi o tom chvilku, zatímco se budu česat. Budu tě
tedy používat jako páže, když chceš, pomůžeš mi se
ustrojit…“

Česala a strojila se schválně pomalu, dávala mu možnost
řádně se vymluvit. Ne že by ji zajímaly jeho kecy, ale tušila, že
od něho se dozví nejvíc o aktivitách ostatních. Karl vyprávěl
opatrně, nebyl si jist, co smí a co nesmí říct; byl to docela
příjemný intelektuální souboj a Dianu bavil.

„Jednou bych se rád podíval do zemí, odkud pochází
Yamanaki a ti ostatní… Japonsko, Čína, Indie! Kdybych
někdy mohl…“

„Kdybys zůstal v řádu Blesků, možná by to šlo.“

„Chceš říct, že u Černého Kříže to nepůjde?“

„Určitě taky, ale ne s naší pomocí. Váš řád je váš řád,
nemůžu se do vašich věcí plést, to snad chápeš!“

„Ale já bych… Kdybys třeba přešla k nám…?“



„Karle, nejdůležitější v našem světě je povinnost! Co
chceme či nechceme, je až druhořadé. Dokud to
nepochopíš…“

„Ale ano, já to chápu…“

Ať chápal nebo ne, bylo to nejspíš jedno. Diana vnímala,
že jím cloumá směsice protichůdných pocitů, intelektuálních
i sexuálních - uvědomovala si, že ten chlapec po ní touží tak
šíleně, že je schopen a ochoten dopustit se jakýchkoliv
pošetilostí.

Ale je to ještě chlapec! Skoro dítě! varoval ji rozum.

Usedla před zrcadlo, kartáčovala si vlasy a zkoušela je
sepnout soustavou sponek tak, aby vypadaly jako jejich
předpisový účes. Moc jí to nešlo, Karl stál za ní, dýchal jí na
krk a tiše trpěl. Jeho ruce se svíraly touhou vnořit se do jejích
zlatých kadeří, hrát si s nimi, mazlit se… sevřít chladnou,
vražednou, krutou ocel břitvy, přejet po kůži a oddělit alespoň
část. Diana cítila, jak v těch prstech škube energie, které není
dovoleno proudit; zlá, nepřátelská energie, stejně jako vše, co
zmítalo tímto chlapcem. Diana pocítila Nepřítele nablízku.

Ano, je to dítě. Ale vybral si ho Satan, aby mne napadl.
I teď je v něm přítomen. Domnívá se, že konečně dostal šanci.

Pohlédla do zrcadla. Sledovala vlastní tvář a odhadovala
svoje síly. Účes, který si vytvořila na hlavě, měl rozhodně
daleko k jakékoliv dokonalosti. Byl to paskvil, to bylo jasné.

Satan, odvěký Nepřítel. Už dlouhá léta protihráč, který
nemá šanci. Nikdy mu ji nedala, vycítila jeho útoky dlouho
předem, elegantně jim uklouzla nebo se obloukem vyhnula,
zasmála se a šla jinam, kde neměl tak velkou moc. Dohlížela,
aby se v její blízkosti neobjevil nikdo, kdo se dal ovládnout.
Chránila se. Ale teď přišel Satanův služebník sem a stojí za
jejími zády.

Vytáhla všechny sponky, spustila vlasy na ramena. Chlapec
Karl za jejími zády vzrušeně dýchal; váhal, jak ji upozornit, že
dokud se nesvěří jeho rukám, nikdy to nebude dokonalé.

Ale já jsem čarodějka.

„Vlastně, proč ne? Jak si to představuješ, Karle?“



Pocítila, jak se rozezvonily všechny pekelné zvony.
Nepřítel dostal šanci dotknout se jednoho ze Svatých! Jeho
moc okamžitě prostoupila Karla Haushoffera, nevinnou loutku
ve svých rukách.

„Předpis říká ostříhat nad ušima a stáhnout tadyhle na
temeni. Tobě by to moc slušelo!“ odvážil se říct.

„Říká předpis něco o přesné šířce toho zbývajícího
pruhu?“

„To ne, ale bývá zvykem tak…“ ukázal.

„Ne, to by asi nebylo v pořádku. Vem to tak… maximálně
tři centimetry nad ucho, víc ne. To bude stačit.“

„Ale… to ti těch vlasů zůstane moc! Když pohneš hlavou,
budou poletovat… jako plamen ohně!“

„Já vím!“ usmála se spokojeně.

Skutečně věděla. V té chvíli jeho ústy promluvil On. Není
pouze Nepřítel; taky jeden z oddaných. Ten, kterému byl dán
úkol oddělit zrno od plev, dobré od špatných. Kdyby byl
jenom Nepřítel, snadno by ho odehnala. Ale teď už mu musí
dát šanci ji vyzkoušet. Zatančit si s tím starým kozlem…

„Když ti to budu dělat… ta uniforma, aby se neušpinila…“

No ovšem; Diana svlékla kabátek uniformy, potom i bílou
košili, která k ní patřila. Zůstala ve spodním tričku, správně
vytušila, že je to dráždivější než kdyby se svlékla úplně.
Ostatně, Karl si ji měl možnost dostatečně prohlédnout už
doma na Hůrce. Jenže tam ještě nebyl tak dokonale propadlý
peklu jako tady, pod péčí Odilie Raubvogelové. Diana cítila,
jak se nad ní sklání, vdechuje její vůni, přemáhá vzmáhající se
vlnu vášně svého těla.

Zvykl sis vnímat svou službu jako sexuální akt, hlupáčku.
Máš dost velkou smůlu; ale překonáš to. Ten, kterému sloužíš,
se chystá dát ti spoustu dárků: vysokou inteligenci, znalosti,
cesty do dalekých zemí… uskutečníš všechno, co si přeješ.
Budeš velmi mocný, vlivný… a moudrý. Svým způsobem.
Vybral sis pána…



Karl vzal do ruky nůžky. Diana hleděla do zrcadla, oči
široce rozevřené. Aktivovat veškerou energii! Jako když tasí
svůj meč a chystá se zasadit úder; je to hra, je to tanec, je to
Zen! Jakmile se tě dotknou jeho ruce, začne boj!

Karl zasunul špice nůžek do jejích vlasů, stříhal pramen po
prameni a odkládal na stolek před zrcadlo. Pracoval pomalu,
s láskou a péčí, vychutnával si tu rozkoš dotýkat se jí, mazlil
se s její hlavou i se svou zbraní. Byl šťastný a spokojený, jako
před milostnou extází. Když takto stříhal jiné dívky, bylo to
pro něho předzvěstí brzkého tělesného uspokojení; podvědomě
totéž očekával i nyní. Vlna vášně se v něm vzdouvala.

Satan se dotkl svými spáry hlavy zasvěcené čarodějky.
Z konečků jeho prstů proudily mocné vlny energie, tak silné,
jaké používal málokdy; také ho vzrušila šance ji přemoci,
získat, ovládnout. V tom rozčílení se přestal kontrolovat
a použil tak mocnou sílu, že překonala jeho vlastní opatrnost;
protože Starý Drak nebyl hloupý a dobře věděl, jak moc musí
být uvážlivý. Usekával spárem kadeř po kadeři, sál z nich sílu
a ty kadeře v jeho drápech uvadaly, odkvétaly a zmíraly. Ale
ještě jich hodně zbývalo…

„Paráda!“ řekla Diana, prohlížeje se v zrcadle. „Skutečně
ses toho hodně naučil… můžeš ještě kousek. Aby to bylo
pěkné…“

„Co ti řekne tvůj manžel?“ zeptal se s nadějí.

„Přežije to. Povolil mi to předem.“ zklamala ho.

Satanská energie klouzala Dianě po lebce, způsobovala
svědivé mravenčení a pokoušela se proniknout dovnitř. Víc,
víc, ještě víc té zlé síly! Přemoci, ovládnout, zničit! Karlovy
prsty sebou škubaly v křeči, vzpouzely se, chvěly; příliš
nedokonalé lidské ruce, ubohý nástroj pro Knížete Zla. Starý
Drak poprvé pocítil, že si vybral služebníka, který na svůj úkol
nestačí; ale teď už se s tím nedalo nic dělat.

Karl přejel prsty Dianě po ostříhaných zbytcích, spolkl
sliny, které mu úporně vyvstávaly pod jazykem, a zeptal se
s nadějí: „Můžu ti to trochu… vyholit?“

„Samozřejmě! Dej se do toho!“



Míchal štětkou mýdlo a ruce se mu klepaly. Zmítal se
v přílivu sil, mávaly jeho tělem, ať chtěl nebo nechtěl. Hlavu
měl jako v ohni, třeštila mu, vzpomínal na podivné, dávno
zapomenuté věci, viděl nejasné vize budoucnosti, dokonce
všelijaké zmatené představy, které nedokázal zařadit. Bylo mu
zároveň strašně špatně, ale cítil, jako by mu narůstala orlí
křídla. Nechápal to, nemohl nic pochopit. Byl nástrojem,
nikoliv tvůrcem, ale jeho oči a jeho mysl byly slepé.

Jen si troufni, Starý Draku! Pojď se nechat pohladit po
svých zlatých šupinách… ale dej si dobrý pozor! Jsem
Pastýřka draků; nebo jsi už zapomněl? Dokážeš vůbec
zapomínat? Dokážeš něco víc než podléhat své vášni
a nevědomosti?

Ještě mocnější zbraň: ostří břitvy. Nebezpečná, zlá věc.
Ruce, které se chvějí; ale Nepřítel nemohl dovolit, aby
vytryskla jen kapka krve. Ne takhle, proti vůli oběti; překročil
by Zákon, jeho počínání by bylo bezúčelné, všechna námaha
zbytečná. Však ona se sama podrobí… potom přijde čas!

Břitva seškrabávala mýdlovou pěnu i se zbytky vlasů,
zůstávala za ní hladká kůže. Karl přejížděl konečky prstů po té
kůži, kontroloval, zda někde nezůstal chloupek, který by ještě
mohla jeho břitva odseknout. Bylo jich ještě hodně… ale tam
nahoře, kam nesměl. Chvíli váhal; kdyby to byla obyčejná
holka, třeba by se vymluvil, že mu ujela ruka, zajel výš, na
území, které má zakázané… však ona by se podrobila, třeba
by se trochu zlobila, ale nakonec by si dala říct. Ale jako
kdyby se mu postavila do cesty neviditelná překážka: nesmíš!
Co to znamená?

Sevřel její hlavu v dlaních a pokoušel se vzpamatovat.

Satan sevřel její hlavu do spárů. Teď jsi moje! Odevzdej se
mi, vydej svoje opevnění, otevři svoje brány! Zvítězil jsem!

Čarodějka udeřila veškerou svou mocí, kterou mohla
postrádat, aby neohrozila vlastní život. Mocná energie
rozechvěla všechny tři vesmírné sféry; dokonce zrcadlo před
ní se zakalilo a sklo v oknech začalo drnčet. Starý Drak zařval
bolestí; tohle nečekal. A vzápětí se vesmírem rozlehl vítězný
výkřik Pastýřky draků.



Posloužil jsi, hlupáčku? Nastav svoje krásné plazí hlavy se
všemi svými korunami a rohy - tvoje paní dostala chuť si na
nich zatančit! Pamatuješ se ještě, jak na tvých hlavách tančil
Pán, když jsi byl hadem Kálijou ve vodách řeky Jamuny? Teď
na nich tančí Jeho služebnice a zpívá o Pánové slávě! Nemá
moc ze sebe, je Déví Dásí, služebnice Pána; nic ji nemůže
ohrozit!

Karl Haushoffer se zlomil vyčerpáním. Naopak Diana
pohodila hlavou, její vlasy zavlály jako plamen. Posloužil jsi,
hlupáčku. Co je ti teď, proč se kácíš? Ublížil ti někdo?

Věděla, že ublížil. Uchopila ho do náruče, podepřela,
odvlekla k lůžku a uložila. Jeho organismem toho večera
procházelo hodně sil, o nichž neměl tušení, tam i zpátky, dobré
i špatné. Kdo by to vydržel? Tichým, laskavým šepotem
a vlídným dotykem ruky ho uspala; dokonce mu zkusila
přivolat příjemné sny.

Zastavila se uprostřed pokoje; byla přímo nabitá energií.
Díky ti, Draku, snažil ses; tvá energie je sice špatná, ale já
jsem Déví Dásí a dokážu ji zpracovat. Hodná ještěrka…
Vyzkoušela si pár úderů a kopů proti stínovému soupeři, jen
tak z bujnosti, ale sklo v oknech se opět rozdrnčelo a záclony
se zahoupaly. Pane jo, dneska musím být zvlášť opatrná, abych
někomu neublížila!

(Už to vidím, jak mi bude zase zítra zle!)

Oblékla se, zapjala pečlivě kabátek černé uniformy.
Sepjala vlasy v zátylku a nasadila na ně čapku. Nikdo nemůže
říct, že nejsem podle předpisu! Jsem rytíř Černého Řádu! Teď
se těšte!

Když vyšla na chodbu, jeden z číšníků (skrz naskrz
prolezlý chtíčem, závistí a chamtivostí, tedy peklu propadlý)
se po ní zálibně ohlédl a představil si cosi nemravného. Sekla
ho, aniž se otočila. Démon, který nepozná nadřízenou,
nezaslouží slitování.

Charry byl už oblečen, seděl u stolu a četl hlášení, které
mu před chvílí přinesli. Diana pocítila, jak ho bolí oči; moc
čte, bude brzo muset začít nosit brýle. A je unavený, chudák!
Objala ho, aniž tušil proč, ovinula ho pažemi a cpala do něho



energii; ale on se domníval, že mu tak dává najevo svoji lásku
a hned se mu udělalo líp, vzpamatoval se a dostal dobrou
náladu. No vida, pak že se energie nedá kloudně použít!

Položila mu špičky prstů na oči; trochu se bránil, ne že by
ho to bolelo, ale asi to nebyl příjemný pocit. Stimulace
a masáž očních nervů ale nemusí být nutně příjemná, hlavně
že funguje. Když ho pustila, rozesmál se: „Diano, ty máš snad
opravdu kouzelnou moc! Před chvilkou jsem byl jako prase po
první ráně; dokonce jsem ani neměl chuť nikam chodit! Teď se
cítím jako omládlý; jako kdybys mi dodala sílu!“

Ani nevíš, jak moc máš pravdu!

„Tak co, jak mi to sluší? Karlíček se snažil, hodný
chlapeček! Za odměnu jsem ho uspala, do rána nebude vědět
o světě…“

„Odjakživa říkám, že seš miláček. Koho rozškubneš dál?“

„Dneska večer se chystám vzít to po řadě. Démoni, stavte
se do fronty, na všechny se dostane!“

„Sršíš energií a vypadáš nebezpečně! Nemám si dávat
pozor?“

„Ty snad ani ne; ale jinak všichni!“

V koutě spal lev Džaín; Diana k němu vztáhla ruku
a z jeho hřívy zasršely blesky. Vymrštil se a koukal zblble.

„S tím budeme taky muset něco udělat, vypadá jako
smeták! Já teda nemám nic proti tý jeho hřívě, ale takovej tygr
třeba…“

„Prosím tě, aspoň těm kočkám neubližuj!“

„Zatím jsem ještě nikomu nic neudělala!“

(Při cestě halou zaregistrovala Diana přítomnost zlého, leč
velice nešťastného ducha; byl to duch stavitele toho hotelu,
který šidil zaměstnance tak vehementně, že po infarktu byl
nucen bloudit po objektu, dokud svoji ničemnost neodčiní.
Nebylo mu pomoci, neboť peníze vyždímané z dělníků vrazil
do banky a ta zatím slušně prosperovala; ale Diana postřehla,
že by odčinil část svého prokletí, kdyby se zjevil současnému
řediteli a objasnil mu, že okrádat hosty je velice nepěkné



a vede rovněž do pekel; ostatně, když se bude po pořádku
zjevovat ve snu všem vedoucím zaměstnancům a upozorňovat
je, že krást se nemá, nemůže udělat víc škody, než oni
zákazníkům. Duch poděkoval, rozkolísal síť elektrického
vedení a tiše se vypařil.)

Vyšli z hotelu, nasedli do saní a zamířili k Redutě. (Diana
si všimla, že jednoho koně bolí oteklá spěnka, ale kočí, ačkoliv
si toho všiml, zastává názor, že to ještě vydrží. Působením na
dálku zmírnila bolest ve spěnce a ochladila ji, avšak přesunula
tuto bolest na kočího; tomu se udělalo špatně, usoudil, že už
konečně přestane pít a až je doveze k cíli, obrátí to domů.
Kterážto předsevzetí toho večera opravdu dodržel.)

Před Redutou se tísnil dav čumilů, kteří nedostali
pozvánky ani si nezakoupili vstupenky. Většinou byli
účastníky odpolední zábavy ve městě, měli ještě dobrou
náladu a spoustu alkoholu v krvi, takže provolávali slávu.
Někteří ovšem nadávali, protože jim připadalo nespravedlivé,
že jiní lidé jsou bohatí. (V davu se nacházel rovněž zlodějíček,
který právě vytahoval z taštičky peněženku dámě v kožichu.
Diana zaregistrovala jeho chamtivost a práskla ho přes ruku,
až peněženku upustil. Všiml si toho hromotlucký průvodce té
dámy a na místě lumpa ztrestal. Měl štěstí, v příštím zrození
už si to neodpyká.)

Před vchodem stál špalír Brunových vojáků v černých
uniformách, s pochodněmi v rukou; skupina kluků mlátila do
bubínků, dívky hrály na píšťalky. Všichni měli černé
uniformy, bílé rukavičky a slavnostní náladu; namísto
studentských čepic nosili lodičky, takže bylo vidět vyholené
hlavičky.

Gardisté udělali K poctě zbraň!, Charry a Diana vstoupili
do sálu. Diana jenom vzdychla: na parketu se tisklo tělo na
tělo, nad jejich hlavami pod klenutým stropem démon na
démona. Aby tu nebylo tak pusto a prázdno, další démoni se
sytili kouřem cigaret a doutníků, výpary z piva, vína a lihovin,
vůní smažících se kuřat z kuchyně, závistí, chamtivostí,
touhou po sexu. Zkrátka prostředí nesmírně vhodné k souboji.

Ale nejdřív zachytila Diana úpěnlivou prosbu o pomoc;
u stolku v rohu seděla hraběnka Natascha de Verlain a přímo



se kácela stářím, vyčerpáním a únavou. Diana pocítila soucit.
Bože můj, že si ta stará striga už jednou nedá pokoj! O co jí
ještě jde? Ano, o život! odpověděla si sama a rozhodla se. Je
nepochybné, že za svoje životní skutky skončí v pekle, ale
nemusí to být už tento večer. Přistoupila, uctivě se sklonila
a uchopila stařenčinu vyzáblou ruku do dlaní; pak ji dokonce
přitiskla k čelu. Madam Natali pocítila příval energie,
vzpamatovala se a mírně se usmála, když Dianu zdravila.

Ale to se už blížila profesorka Odilie Raubvogelová; na
tváři jí utkvěl zářivý úsměv a okolo ní se houfovali pekelníci
všeho druhu a určení. Vykřikovala už zdaleka:

„Ach ne, Diano, to se mi snad jenom zdá! Ty - v naší
uniformě! Dokonce sis nechala upravit účes, to ti ale tak sluší!
Já jsem tak strašně šťastná, že tě tady vidím!“

Diana mohla říct, že to překvapení nemůže být tak veliké,
když jí uniformu sama poslala, ale tušila, co je důvodem:
upozornit celý svět, že s ní Diana kamarádí. Něco řekla,
smyslu to nemělo, ale Odilie to ani neočekávala. Ječela na celý
sál:

„Doufám, že se nebudeš zlobit, ale Blanche mi povídala
něco o tom, co jsi jí prozradila… Já jsem to okamžitě zkusila,
totiž meditovat, víš; a viděla jsem takové věci, tak úžasné
věci! Co já už jsem toho v předcházejících životech prožila!“

Diana věděla, co prožila a viděla, byly to samé nesmysly,
neboť se nachází v hluboké nevědomosti a iluze s ní cloumají;
nicméně se usmála a pronesla přívětivě:

„To jsem ráda! Kdybys chtěla, můžeme to ještě zkusit…“

„To víš, že bych ráda! Až tady skončí ten frmol, někam si
na chvilku sedneme… Byla bych strašně šťastná…“

O tom ani nepochybuju. No - jen počkej, zajíci!

Přiletěla Blanche, rozzářená, spokojená, pitomoučká jako
právě narozené kůzlátko. Za krkem jí seděla drápatá nestvůra,
cenila tesáky a vyplazovala jazyk, sahající až k pupku.

„Diano, tady je to bezvadný! A jsou tu taky naši, to je fajn,
ne? Ani mi nenadávali za ten účes, to je přeci bezva, ne?“



„Jo, to je bezva.“ řekla Diana a nechala se odvléci.

Velvyslanec de Graccy se tvářil škrobeně, zato jeho choť
Yvetta byla v náladě rozverné. „Ale je to pěkné, že se ta naše
holka tak napravila, ne? Představ si, Diano, ona chce jít
dokonce studovat! Co jsme se my do ní nahučeli, aby
vystudovala nějakou fakultu, ale ona ne, že na to nemá hlavu;
ale když jí to nařídila její duchovní učitelka, tak najednou…
Ta profesorka Raubvogelová má na naši malou skutečně dobrý
vliv…“

Diana se ušklíbla. „Až na ten účes, co?“

Madam Yvetta se zatvářila koketně. „Ale, vždyť jí to
docela sluší, ne? A ty to máš taky, tak co? A kdyby bylo
nejhůř, však to za čas doroste! Když jsem byla malá, byla
u nás epidemie cholery, všecky nás ostříhali, aby tělo mělo sílu
se vzpamatovat…“

„Tak to je bezva.“ konstatovala Diana.

„Co říkáš,“ naklonila se velvyslancová spiklenecky
k jejímu uchu. „Jak by to vypadalo, kdybych… třeba jako… se
jenom tak malinko… připojila? Profesorka Odilie říkala, že by
to šlo!“

„Po čem toužíš?“ zeptala se Diana. „Nechat se ostříhat,
nosit tu černou uniformu nebo se zapojit do vzdělávání?“

„No… tak všeobecně, ne? Od všeho trochu!“

„Pomáhej ti Bůh se správně rozhodnout!“

Diana poodešla ke stolku, který pro ně byl vyhrazen. Už
tam seděl Denis, pil brčkem limonádu a vypadal jako mládě
skřítka.

„Teda, ty dneska perlíš!“ blýskl na ni okem. „Zahrajem
si?“

„Hele, co ty o tom víš?“ zbystřila pozornost.

„Nic. Jenom jsem si přivedl komando. Chceš je vidět?“

„Jak to, že já je nevidím?“

„Protože z tebe páchne ďábel na sto honů! Sedíš dobře?“



Denis pomalu položil dlaň na její ruku. Diana zavřela oči;
pak je všechny uviděla. Jednoho s tváří Jerzy Lasęky, pokud to
vůbec mohla poznat v té záři. Dalšího s Denisovou tváří…
vzpomněla si na jeho bratra Kryštofa, jehož portrét měl Tomáš
v pokoji. Také ti z Polska, kteří odešli vzhůru s Jerzym, muži,
ženy i děti. Jejich zářící okřídlená těla svištěla prostorem,
čepele zbraní se blyštěly. Zatím se drželi v jiné úrovni než
démoni, takže nemohlo docházet k přímým střetnutím. Ale
byli tady.

„Myslíš, že se něco semele?“ zašeptala.

„Sama víš, že dneska tady bude rušno! Nebo snad ne?“

„Jak k tomu mohlo dojít?“

„Přesně stejně jako u tebe. Už to dál nešlo vydržet!“

„Co dokážou… ti tvoji?“

Denis jí pomohl soustředit pozornost na jednoho gardistu;
byl už od rána účastníkem všeho co se dělo, a protože
průvodním zjevem bylo pivo, sotva se držel na nohou. Aby
zvládal situaci, podpíral ho z každé strany jeden démon, další
mu seděl za krkem a podněcoval ho, aby se ještě napil a aby se
pokoušel sbalit dívku, co byla s ním. Za normálních okolností
se mu to absolutně nemohlo podařit, neboť vypadal odporně
i ve střízlivém stavu, ale dívka měla vnímání zastřeno
démonem chlípnosti, dále démonem pýchy a samozřejmě
alkoholem. To, že se na ně zaměřili Diana a Denis, přilákalo
též pozornost zářících bytostí; náhle a bez vyzvání se jich
několik vynořilo z vyššího prostoru, jako draví ptáci se snesli
na démony a jejich duhová křídla do nich bušila, jako když
labutě brání hnízdo. Démoni, kteří podpírali gardistu, jej
samozřejmě nechali upadnout a s křikem prchali, řídící démon
se sice pustil do boje, ale v tu ránu se ocitl pod čepelemi a jen
z něj lítaly chlupy i šupiny. Gardista se svalil na zem, úder do
žaludku způsobil, že se mu udělalo špatně, takže dva kamarádi
byli nuceni ho vzít pod rameny a odvléci na toaletu, kde začal
vrhnout. Taky démoni držící ve spárech dívku dostávali nářez;
tím pádem si děvče uvědomilo, v jak ubohém postavení
a ohavné společnosti se nachází, rozbrečela se a začala
vykřikovat, že chce domů.



Diana vyprskla smíchy. „Myslíš, že tohle je řešení?“

„Ubohá situace, ubohá společnost, ubohé řešení,“ smál se
Denis. „Všechno existuje jen ve vztahu ke konkrétním
osobám. Zaslouží si snad někdo z přítomných lepší
zacházení?“

„Jaké by bylo lepší řešení?“

„Odejít co nejdál z těchto míst. A vzít s sebou všechny,
kdo se chtějí zachránit. Město je pekelné místo, to přece
víš…“

„Chtěla bych se dát taky do boje!“

„Zruš Odilii! Pak se tady všechno rozsype… Je možné
sejmout závoj nevědomosti z očí těch lidí. V opilosti často
někdo pochopí a pozná, jak bídně žije… bohužel to poznání
dlouho nevydrží!“

„Jak tohle všechno víš?“

„Ale Diano! Už dobrou hodinu tady šíříš takovou energii,
že se probouzejí i strašidla… a že bych si toho nevšiml já?
Perfektně jsi zrušila Karlíčka… a ten souboj byl taky fajn…“

„Potřebovala jsem někoho, kdo by mi pomohl! Byla jsem
na dně, tak jsem se začala bránit… když se šelma brání,
kouše!“

„Dost dobrý… hele, jestli se ti chce, projdi se sálem,
trochu pohovoř s lidmi a zkus některým něco vysvětlit. Když
někdo ještě není úplně v lihu, nechá si dost říct. Hlavně si
dávej pozor sama na sebe… Já tady teď moc nezmůžu, ale je
tu pár lidí, kteří se zlomit ještě nenechali. Tošio, Vítek -
většina Templářů má s sebou vyšší ochranu. Škoda, že to
nevidíš…“

„Poslechni, Denisi… ty tohle všechno vidíš pořád?“

„No… pořád ne, ale většinou. Když chci…“

„Mám ti závidět? Jak je to možný?“

„Jsem snad dítě, ne?“

Diana ho objala a přitiskla se k němu. Denis přejel
nosíkem po vyholené kůži nad jejím uchem a zašeptal



obdivně: „Smrdíš peklem! Já to jednou zkusím taky…“

A tak Diana opět vyrazila do sálu. Velmi rychle potkala
madam Yvettu, která se tvářila povážlivě a hlásila jí potajmu:
„Měla bys o tom vědět! Právě se dostavil hrabě von
Enzglauben, vojenský atašé německého velvyslanectví…“

„To mě jenom těší! Poslali jsme jim pozvánku…“

„Víš doufám, kdo je hrabě Enzglauben! Vynikající střelec,
taky skvělý šermíř - povídá se, že má na svědomí už čtyři
souboje! Tři z jeho protivníků… jsou mrtví!“

„Mých nepřátel už zemřelo daleko víc!“

„Nežertuj, Diano! Jsou obavy, že tady hrabě Enzglauben
chce vyvolat nějakou výtržnost!“

„V tom případě ho chytnu za límec a vyhodím!“

„Když říkám výtržnost, tak tím myslím souboj!“

„Když říkám vyhodím, tak tím myslím zmlátím jako
nezralý žito, zesměšním před širokou veřejností a jestli se
opováží vytasit na mě nějakou čepel, useknu mu obě uši.
Můžeš mu to vyřídit!“

„Nemyslím, že jde po tobě! Spíš po tvém muži!“

„Ten chlapec si zřejmě neváží života. Dělá zásadní chybu.“

„No, jak chceš… já tě jenom varovala…“

Diana si zpovzdálí prohlédla hraběte Enzglaubena.
Nevypadal moc nebezpečně; nevypadal vlastně nijak, jediné
charakteristické rysy na něm byl knírek a jizvy po souboji na
tváři. Taky byl hlupák; když zapátrala, postřehla obzvlášť
ohyzdného démona, který ho zaslepoval a neustále mu
zdůrazňoval, že je ze všech nejlepší.

Diana řekla: „Ach jo!“ a zamířila k baru.

Tam seděl Ivan Starcev, pil vodku a melancholicky
sledoval svět okolo. Když ji spatřil, svezl se z barové židličky
na kolena, políbil jí ruku a řekl: „Cherubín Boží sestoupil na
tuto zemi…“

„Ale Ivane,“ usmála se. „Už zase opilý?“



„Je možné v tomto světě přežít střízlivý?“ otázal se vlídně.

„Nevím. V každém případě bych to ráda zkusila…“

„Dej si jednu se mnou; víš, že tě miluju!“

„Nemůžu, je mi líto; ještě mám nějakou práci…“

„V tom případě jdi potěšit tetičku Natali; shání se po
tobě!“

„Netušila jsem, že hraběnka Natali je tvoje teta!“

„Zcela nepochybně není; ale přesto ji nenech bez pomoci.
Je už strašně stará a potřebuje, aby o ni někdo pečoval.“

Diana skutečně zamířila tím směrem, ale nezdálo se, že by
na tom byla hraběnka hůř než předtím; naopak, oči jí blyštěly
a tvář zrůžověla napětím. „Co se tu dnes večer děje,
holubičko? Cítím se, jako by mi bylo nejmíň… o třicet let
míň…“

„To je dobře, princezno. Drž se, dokud můžeš!“

„Takhle ne, děvče! Když jsem při smyslech, tak chci taky
nějaký úkol! Pověz, co pro tebe můžu udělat?“

„Co bych od tebe mohla chtít? Tady snad ani…“

„A co je to, co tady okolo nás pořád poletuje? Mouchy
snad?“

„Nevím, co vidíš!“

„Děvočko moje, já vidím živé, mrtvé i ty, co se ještě zatím
nestihli narodit! Nebo mi nevěříš?“

„Začínám tušit, že máš pravdu! Akorát nevím, co…“

„Dovedla bys mě zhypnotizovat?“

„Cože? Totiž… já nevím! Možná vím, jak se to dělá, ale
nikdy jsem to… teda, vlastně dělala, ale…“

„Uklidni se, holubičko moje! Zkus být klidná jako já, hned
ti to půjde! Dneska je přece takový skvělý den! Cítím se
mladší než za posledních třicet let; jako kdyby vzduch přímo
jiskřil!“

„On jiskří, princezno! Všude tady kolem…“



Diana si sedla k jejímu stolu. Několikrát zhluboka
nadechla a vydechla; potom řekla: „Nebudem si hrát na
schovávanou; správně jsi poznala, že se dneska něco děje.
Zkrátka, mocnosti seshora i zdola se rozhodly, že si to tady
rozdají. Nevím, na které straně jsi ty, ale zdá se, že jsi to
poznala.“

„Jsem stará, panenko; strašně stará, víš? Už dávno jsem
měla opustit tento svět, ale nechce se mi, tím to je! Dnes se mi
vůbec nechce - i kdybych mohla, neodešla bych! Když je tu
tak veselo…“ hraběnka se napila z kameninového hrnku, který
stál před ní na stole; Diana zkusila poznat čichem, jaké je to
víno, ale vůbec to nebylo víno, nějaký alkohol tam sice byl,
ale hlavně spousta různých bylinek. Zároveň jí plynuly hlavou
informace: ty bylinky sesbíral hraběnce dle jejích pokynů
sluha Jevdokij, už taky stařec nad hrobem. Jejich síla za
určitých okolností byla schopna porazit koně.

„Joj, kde jsem to přestala? Ano, měla bych už přestat
hyzdit tento svět, viď? Moji dědicové po tom nesmírně
touží… pokud už dávno neumřeli stářím, neutrápili se
chamtivostí, holoubci! Jenže já nikam nejdu; tady se mi líbí!
Kak skazať? Zůstanu tady, dokud tu budu něčím užitečná!
Víš?“

„Zdá se, že tě chápu, princezno…“

„Dneska je tak skvělý večer… tak povídáš, Andělé Boží
slétli na tuto zem; oj, dobře se stalo! Ale kde jsou oni, tam se
slétnou taky ti druzí. Bude boj… dobré by bylo dneska odejít!“

Diana dvakrát polkla naprázdno.

„Uspi mě, děvče, zkus to! Třeba tady… dnes večer si
nikdo ničeho nevšimne, lidé jsou hlupáci! Zkus to, teď hned!
Nadiktuju ti píseň, kterou používají Zaklínačky Ohně, ty
panny z kláštera tam na severu! Je to možná jediné, co si
pamatuju…“

Diana mrkla, co se děje kolem; všichni se cpali, pili, tančili
a flirtovali, jako kdyby očekávali konec světa a museli
všechno stihnout ještě dnes večer. Působilo to trochu šíleným
dojmem.



„Zkusím. Dívej se mi do očí!“

Jedna z hraběnčiných společnic, již velmi stará Lotyška,
která vzdor tomu pořád ještě neuměla kloudně německy,
postavila na stůl svíčku a zapálila. Diana vzala hraběnku za
ruce, hleděla do jejích hluboko zapadlých, vodově vybledlých
očí a zdálo se jí, že se dívá do očí sově. Cítila hluboko ve
svém nitru znalosti dívek ze Španělska: Valérie, Veroniky,
Renée. Ano, ta chvíle vzájemného spojení tam u bazénu…
informace hluboko zapadly, ale nosila je stále s sebou. A ještě
starší znalosti: dívek z buddhistického chrámu v Barmě. Ani to
nebylo nejvíc; oči leopardího čaroděje Assiwatharrana, moc
Griissirna, knížete jaguárů; nebo snad ještě něco hlubšího?

Nikoliv hraběnka Natali; samotná Diana se ponořovala
hluboko pod hladinu své současné existence. Okolo ní zmizel
současný svět a zůstala jen stará, mumii podobná šamanka,
která se s rozkoší vracela kamsi do minulosti, kdy byla mladá
a možná pohledná, kdy prožívala lásky i nenávisti s lidmi
dávno mrtvými a působila pozdvižení ve všech třech světech.
Najednou začala tiše zpívat; Diana měla připravenou tužku
a ubrousek, pustila její ruce a psala, velice rychle, zpočátku
latinkou, ale vzápětí přešla na arminský tibr, protože nestíhala.
Natali opakovala text třikrát po sobě, takže Diana mohla
zkorigovat a opravit chyby; pak se zarazila a vynořila
k plnému vědomí.

„Co to znamená?“ ptala se Diana, prohlížeje text.

„A što ja znaju? Nevím, nerozumím tomu. Panny to
zpívají, když zaklínají oheň. Píseň k ovládnutí ohně, no…“

Diana nebyla příliš důvěřivá; ale zarazila se, když pohlédla
na svíčku, která byla ještě před chvílí nová. Teď z ní zbývaly
sotva třetina, což nebylo možné, kdyby… alespoň na chvíli byl
s nimi skutečný Živý Oheň. Ten, který dokázala probudit
Kateřina.

„Nezapomínej: potřebuješ čistou pannu! Jenom ta zvládne
Oheň. Jinak se to nepodaří…“

„V jaké je to řeči?“

„Što znaju? Nejspíš elfsky.“



„Cože?“

„První, kdo to naučil panny, byli elfové. Takoví tvorové
z lesů. Vypadali jako lidi, ale nebyli.“

„Nevím, zda existuje elfská řeč. Nevím, zda existují
samotní elfové… moc tomu nevěřím!“

„Pch! Tamten maličký je elf… no, ten co si hraje se svojí
legií andělů! Čaroděje Baarfelta syn… Baarfelt sám má krev
elfů, tak taky všechny jeho děti!“

„Ale no tak! Nevěřím…“

„Tak tomu věř! Víš, jak vznikli králové Varjagů? Lupiči,
krvaví válečníci pobili elfy z lesů, ale jejich ženy a dcery si
nechali ve svých stanech, aby jim rodily děti! Jo, tak to bylo!“

„Denis bude mít v každém případě radost. Pohádky jsou
jeho obor; čím fantastičtější, tím lepší!“

„Kašlu na to, z čeho má kdo radost nebo smutek. Povídám,
co je tady pravda. Spousta lidí jsou potomci elfů a nikdo o tom
neví; to poznáš, když přijdeš do lesa. Když se probudíš
v houští, začíná svítat a rosa se chvěje na trávě… Ech, smutno
mi je!“

Diana potřásla hlavou; hlavně pečlivě schovala svoje
záznamy.

„Teď jdi, panenko. Kdybych náhodou dnes večer umřela,
tak se moc nediv… je vhodná chvíle. A já jsem hrozně
unavená. Jdi zas jinam, já teď budu chvíli odpočívat.“
Hraběnka Natali se opřela hlavou o svoje křeslo a bez rozpaků
usnula.

Diana se tiše odplížila; šla říct Denisovi, že je původem
elf. Reagoval přesně tak, jak očekávala: nadchlo ho to.

„Jenom já, nebo všichni z rodiny?“

„Když má krev elfů tvůj otec, tak pochopitelně všichni…“

„Tak to vysvětluje spoustu věcí. Bezva, to jsem chtěl
vědět!“

„Tak na, tady máš text ve své mateřštině, můžeš studovat!“
Dala mu ubrousek, na který pořídila záznam. Hned se začal



zajímat, ale nezdálo se, že by mu to moc šlo, i když tibr
ovládal.

Diana se zvedla a šla nenápadně prosondovat, o čem si
povídá hrabě Enzglauben s profesorkou Odilií; nepochybně se
hádali, neboť slyšela výrazy jako: „Ten umazaný kravák… ten
lupič a vrah, který se ještě ani neumyl od hnoje…“ Nesnažila
se radši zjistit, koho má na mysli, ale viditelně se snažil
vyvolat spor, aby mohl být vyzván. Byl opilý, ale ne zase tak
moc.

„Co chtěl?“ zeptala se Diana, když šel dělat rozruch jinam.

„A, je to naprostý idiot!“ mávla rukou Odilie. „Nemá
všech pět pohromadě; říkala jsem mu to, ale… s oslem se
nedomluvíš!“

„Vidím, že jsi pěkně rozjetá!“

„Jsem, to je fakt. Dneska se tady dějou věci; někteří moji
chlapci pijou jako houby a nic, další vypijou jednu skleničku
a hned se kácejí! Jako kdyby tady něco poletovalo ve
vzduchu!“

„Poletuje, Odilie. Škoda, že to nevidíš!“

„Ach, ať si tu lítá, co chce! Slíbila jsi mi, že mě uspíš; jak
to vypadá s tvými sliby? Chtěla bych vidět, co bylo předtím!“

„Teď jsem to natrénovala na hraběnce Natali. Mám pocit,
že bych dokázala zhypnotizovat i slona!“

„Tak vypadnem, ne? Bruna tady necháme, má ještě pár
zajímavých jednání; ale vezmeme s sebou Blanche, ta je
hrozně dobrá…“

„Tak jo. Kdo chce kam…“

Opustily sál a obsadily jeden z hostinských pokojů; číšníci
jim neměli snahu bránit, kupodivu sotva stáli na nohou.
Ukázalo se, že Blanche je sice hrozně dobrá, ale dnes večer
totálně mimo; jen se dostala do pokoje, bleskově se svlékla do
naha a chtěla se milovat, lhostejno s kým. Hlasem třaslavě
blekotavým vyčítala Dianě, že má hlavu vyholenou málo
a tělo vůbec; dávala sama sebe za příklad a měla pravdu.
Diana jí dala kopačku špičkami prstů přímo do ostříhané



hlavičky; Blanche zavyla bolestí, odpotácela se do koupelny
a začala na sebe pouštět sprchu; bylo slyšet, jak si tiše, avšak
usilovně prozpěvuje.

„Proboha, co se to dneska večer děje s tou holkou?“ děsila
se Odilie; taky se už svlékla a uložila pod deku do postele.

„Nediv se - rvou se o ni andělé s démony.“ vysvětlila
Diana.

„Nedělej si blázny!“ ušklíbla se Odilie.

„Nedělám. Má strážného anděla a ten osekává křídla
a drápky všem démonům, co jsi jí nasadila zvenku i zevnitř.
To bolí…“

„Neříkej takový nesmysly; nebo se mi o tom ještě bude
zdát!“

„To si piš, že jo! Jestli se mi to povede, tak uvidíš dokonce
virát-rúpu, vesmírnou podobu Boha!“

„Nekecej! Dobře víš, že v Boha nevěřím!“

„To tě neomlouvá. To můžou vidět i psi pohanští…“

Odilie se tvářila nepřívětivě; pak ale položila dotaz: „A to
je něco z dalekýho Východu, nebo nějaká křesťanská
zhovadilost?“

„Z Indie. To, co viděl Ardžuna v Bhagavadgítě…“

„Tak to jo, to beru…“

„Ale vyděsíš se! Dostaneš z něj hroznej strach!“

„Nevadí! Tak ať…“

Diana s patrným potěšením uložila kamarádku do postele,
řádně ji zabalila do pokrývek a uspala. Ať byla Odilie ateistka
jaká chtěla, na představení se těšila jako dítě na vánoční
stromeček. Diana neměla potuchy, co skutečně uvidí, ale
snažila se; jednu chvíli ji napadlo, jaké pro ni bude mít
následky obtěžovat Nejvyššího Pána, ale zahnala tu myšlenku
daleko pryč.

„Nebudeš z toho mít… nějakej průšvih?“ šeptala Odilie.

Diana se zarazila; že by docházelo k přenosu myšlenek?



„Nevím… možná jo. Třeba se budu muset ještě párkrát
zrodit do tak ohavnýho místa, jako je tenhle lidskej svět…“

„A to kvůli mně riskuješ? Já tě mám tak ráda, Diano…“

Diana se kousla do rtů; pak ji náhle objala a pevně
přitiskla: „Máš mě ráda? A vidíš, já tě někdy skoro
nenávidím… Nebo že by to byla taky láska?“

„Je to láska, Diano - já to cítím!“ kvílela Odilie. „Možná
jsem blbá, ale tohle vím jistě. Ty miluješ celej svět… já bych
moc chtěla bejt jako ty - víš?“

„No jo - tak už spi.“ řekla Diana a soustředila se na
ponoření jejího vědomí do hlubiny nevědění.

„A ty se prober!“ zabušila na dveře koupelny, kde se
Blanche pořád ještě sprchovala a zpívala si při tom.

Dveře se rozlétly, Blanche vytančila a vypadala jako
zmoklý vrabčák ještě víc než obvykle. „Já chci tančit! Teď
hned jdu tancovat dolů do sálu!“

„Ty si lehni a spi, nebo…“ pohrozila Diana.

„Já se o ni postarám!“ nabídla se další dívka, která
pečovala o klidný a nerušený spánek Odilie. Byla poněkud
méně bystrá, ale možná díky tomu taky méně opilá a tudíž
důvěryhodná.

„A já si chci zatančit na náměstí! A nahá!“ ječela Blanche.

„Neblázni, víš jak tam mrzne?“ Diana postřehla, že žádná
její námitka nemůže dívkou otřást; tak jí klidně a s rozmyslem
dala další tečku do hlavy; zvenčí to vypadalo, jako by ji
pohladila.

„On to není zas tak blbej nápad s tou oholenou šiškou,“
řekla spokojeně a pomohla dívce Blanche uložit.

„Myslíš, že bych se měla taky vyholit?“ rozzářila se dívka.

„Jo, klidně celá. Na Blanche dávej pozor a kdyby chtěla
odejít, tak dohlídni, aby se aspoň trochu oblíkla. Jasný?“

Dívka jí to odsouhlasila; Diana měla pocit, že by byla
schopná odsouhlasit i světovou válku.



Na chodbě se na chvíli zastavila a opřela o sloup. „Zle je!“
pravila do ticha. „Už mi docházejí síly…“

Neboj se! řekl někdo z ticha, Ještě jich máš dost!

„No tak jo.“ odpověděla a šla dolů.

Dole měl sólo Bruno von Weranski; rozvíjel tam svoje
názory na znovuzřízení velkovévodství. Charry k tomu
přistupoval značně rezervovaně a nejevil žádné nadšení; zato
hrabě Enzglauben pěnil jako prostředek na nádobí. Co pěnil -
přímo soptil:

„Cože? Ten pirát? Pacholek od krav?“

„Jestli se to vaší Excelenci nelíbí, nemůžeme nic dělat,“
smál se Bruno. „Ale my to prosadíme!“

„Celý svět se vám vysměje! Kdo vůbec je ten Rither? Zná
ho ve světě někdo? A kde vůbec je - je tady, mezi námi? Ať se
ozve!“

Na Charryho se soustředila pozornost všech, takže byl
nucen promluvit, ale udělal to velmi vlídně: „Možná by bylo
lepší, abychom si o tom pohovořili až zítra - ne?“

„Kdo jste, pane? Nějaký číšník… nebo co?“ ptal se atašé.

„Charry Rither, hrabě de Guyrlayowe.“

„Hrabě? Kde jste k tomu přišel? Ukradl nebo vyhrál
v kartách?“

„Ten titul jsem dostal… od Griissirna, krále… ale to bych
vám musel dlouho vysvětlovat. Asi nemáte tolik času, pane…“

„Hrabě Manfred von Enzglauben! Na rozdíl od vás já jsem
se už jako hrabě narodil! Vy jste prý myl kravám ocasy, je to
pravda? A pak jste se plavil na lodi jako námořník!“

„Ano, to všechno je pravda.“ usmíval se Charry.

Manfred se chystal pokračovat v urážkách; všem okolo už
bylo jasné, že má chuť vyprovokovat Charryho k souboji.
Charrymu to bylo jasné taky, ale bavilo ho nechápat
a Manfreda spíš brzdit.



Vtom se mezi přihlížejícími jako had protáhl Ivan Starcev;
trochu se potácel a jak se tak motal, pořádně vrazil do hraběte
Enzglaubena; ten se po něm vztekle ohlédl, ale pak zahučel
jen: „Pardon!“ a obrátil se zase k Charrymu; rozhodně neměl
zájem se zaplést s ruským atašé.

„Jakýpak pardon?“ pronesl Ivan Starcev. „Narazil jste do
mne, pane! A nyní se mi omlouváte jen tak přes rameno?“

„Narazil jste do mne vy, pane! A nerušte; hovořím teď
s tímto - jakkoli pochybným - gentlemanem!“

„To vás neomlouvá! Urazil jste mne! Chcete snad tvrdit, že
vám lžu, když říkám, že jste do mne narazil?“

„Nevím, zda lžete; ale zcela jistě jste opilý!“

„To je možný, že jsem opilej - ale z toho se vyspím!
Kdežto vy jste hlupák a ničema, pane - a to vám zůstane!“

„Pane!“ vzkypěl Enzglauben. „Kdybych měl čas se s vámi
špinit, potom byste draze zaplatil tato slova! Ale právě teď
mne čest nutí vyřídit určitý spor s tímto pánem…“

„Štó to pro tebja česť?“ zasmál se Ivan. „Ty žádnou čest
nemáš - do tebe si může kopnout každej!“

Enzglauben se ocitl v nepříjemné situaci; namísto co by
dokázal vyprovokovat k souboji Charryho, o což mu šlo, sám
byl nyní hrubě urážen Ivanem Starcevem; a nevypadalo to, že
by někdo chtěl nějak zasáhnout a Rusa přibrzdit. „Pane,
kdybych nebral ohledy na váš podnapilý stav…“

„Žádný takový řeči!“ vykřikl Ivan drze a chytil ho za
klopy smokingu. „Napřed si vyřídíte tu věc se mnou! Říkám
a opakuju, že jste hlupák a ničema - a trvám na tom!“

„V tom případě jste mne urazil, pane!“

„Jsem připraven dát vám zadostiučinění, pane, jaké budete
chtít a kdy budete chtít! Očekávám vaše svědky, pane!“

„Nebudu se bít s člověkem, který neví, co povídá! Jste
opilý, nezodpovídáte za svá slova, pane; pohovoříme si, až
ráčíte vystřízlivět! Pánové, beru vás za svědky, že jsem s tímto
pánem zacházel mírně! A nyní dokončeme náš rozhovor, pane
Rithere!“



Chtěl se otočit k Charrymu, ale Ivan jej rázně obrátil
k sobě a vrazil mu políček. „Jste nejen hlupák, ale i zbabělec!“

„To je víc, než mohu snést!“ zařval Enzglauben. „Dobrá,
pane; vyřídíme náš spor, jak si přejete! Jste šlechtic?“

„Ovšem. Moje rodina pochází od Jurije Dolgorukého!“

„V tom případě se cítím nucen přijmout vaši výzvu! Kdy
a kde se sejdeme?“

„Pokud proti tomu nic nemáte, venku na ulici září svítilny.
Vy se postavíte k jedné, já k druhé. Je to dvacet kroků…“

„Máte na mysli pistole, jak vidím! Ovšem abyste si
nemyslel, že vás chci zavraždit bez možnosti obrany,
ponechám vám čtyřicet kroků. Jste s tím srozuměn?“

„Mně je to jedno. Pistole máte jistě s sebou. Vaši
svědkové, pane von Enzglauben?“

Hrabě kývl na dva muže z přihlížejících. Ivan Starcev se
úkosem rozhlédl a pak řekl: „Prosím, aby mými svědky byli
pan de Guyrlayowe a baronet Wessly. Přijímáte?“

„Ovšem, s radostí!“ řekl Enzglauben. „Páni svědkové,
ujměte se své práce…“

Baronet Wessly byl vojenským atašé anglického
velvyslanectví; tvrdý, nepřístupný mladý muž s ostrými rysy
a téměř bílými vlasy, dokonalý gentleman a obraz všech
mužných ctností. Svědkové hraběte Enzglaubena vypadali
rovněž velmi seriózně; byli to mladí místní šlechtici. Dohoda
o souboji byla lehká, protože se vlastně účastníci dohodli
sami; svědkové mohli zmírnit podmínky jen tím, že určili, aby
padla jen jedna rána z každé zbraně. Ovšem Enzglauben byl
znám tím, že zabije každého, kdo se mu postaví, a jeho
svědkové se tím netajili.

Protože došlo k tomuto nechutnému incidentu, někteří
z hostů se kvapně sbírali a odcházeli; ostatně čas dávno
překročil půlnoc, blížilo se už k ránu. Charry se zlobil a když
přišel k Ivanovi, který se uvelebil na obvyklém místě u baru,
řekl s netajenou trpkostí: „Jak se zdá, máš v úmyslu zkazit
všechno; i náš ples!“



Ivan nevypadal vůbec opilý; spíš se dobře bavil: „Na tom
nezáleží - ale zachráním ti život, a možná i kariéru!“

„O můj život se ty nestarej; takových jako je on jsem už
viděl hodně - a vždycky jsem zvítězil!“

„Vidím, že moc nechápeš, kamaráde! To je chyba; příště
už tě z kaše nikdo nevytáhne. Ten muž tě přišel zabít! Poslali
ho, aby tě vyprovokoval k boji a aby tě zabil!“

„To jsem pochopil. Ale viděl jsi, že jsem se nehodlal
nechat vyprovokovat. Byl bych se ho zbavil po dobrém!“

„Nevěř. On mě se taky nezbavil; a taky se se mnou nechtěl
bít! Chtěl bojovat s tebou…!“

„Tak jsi ho měl nechat! Byl bych mu dal co proto…“

„Hloupost; nic bys mu nedal! I kdybys ho zastřelil, nebylo
by to v pořádku. Ty jsi občan téhle země a on diplomat. Za
souboj s diplomatickým zástupcem se jde do vězení, jestli to
nevíš! Zítra by tě zatkli a pustili možná za deset let; to bys
mohl o svých ambicích povídat dědkům na lavičce! V každém
případě by souboj s ním znamenal konec tvojí kariéry!“

„A co ty? Ty si myslíš, že ti pošlou děkovný dopis, když
ho zabiješ? Že nebudeš potrestán?“

„Mně se nemůže nic stát; nanejvýš budu vypovězen ze
země. Ale… on prý je dobrý střelec. Aspoň to říkají.“

„Tím chceš naznačit, že ti nevadí, když tě zabije?“

„Eh! Mně je to jedno!“ mávl Ivan rukou.

Zbylí hosté pokračovali v zábavě; Wessly a Němcovi
svědkové zatím nalezli příhodný kus silnice s udupaným
sněhem, kde se mohl souboj konat, a nyní volali duelanty.
Charry doprovázel Ivana, mračil se, zatímco Ivan se usmíval
a prohodil i pár sarkastických vtipů. Enzglauben se choval
vyzývavě.

Jeden ze svědků a Wessly nabíjeli pistole, zatímco Charry
a druhý svědek odkrokovali vzdálenost a zapíchli do sněhu
klacky na určených místech. Ivan se klidně postavil na svoje
místo, svlékl smoking a pak vestu; zůstal v košili, dokonce si ji
rozepjal u krku. Enzglauben se tomu podivil:



„Nebylo ujednáno, že se svlékneme do košile! V této zimě,
pane, to považuji za holý nesmysl…“

„A što? Na Sibiri je větší zima!“ smál se Ivan Starcev.
„Když pána velkomožného nezastřelím, třeba umře na zápal
plic!“

„Já zůstanu v kabátě!“ řekl pevně hrabě.

Ivan pokrčil rameny. Charry vzal jeho svršky a řekl:

„Stejně nesouhlasím. Byl bych to s ním srovnal!“

„Kdybys projevil zbabělost,“ řekl Ivan přes rameno.
„Nemohl bys být důstojníkem. Bylo to neřešitelné. Takhle je
to lepší.“

Wessly přistoupil a podal Ivanovi pistoli; ten ji vzal, ani se
nepodíval do zámku, jen ji potěžkal v ruce. Oba svědkové se
vraceli ke střední lampě, kde se sešli s druhými dvěma; všichni
společně ustoupili na chodník.

„Na můj povel!“ řekl Wessly. „Tři… dva… jedna… pal!“

Oba soupeři drželi pistole ústím k zemi; naráz je zvedli,
skoro současně padly dvě rány. Jenže Enzglaubenova rána šla
někam stranou; vzápětí hrabě pustil pistoli, přitiskl ruku na
prsa a podklesl v kolenou. Pokusil se udělat krok, jenže neměl
už sílu. Klesl na kolena, pak se sesul tváří k zemi.

Ivan Starcev, s křivým úsměvem na tváři, přistoupil ke
svědkům a vrátil jim svou pistoli. „Kdybych takhle pomalu
střílel na lovu medvědů v tajze, už bych nebyl mezi živými.“
řekl a pomalu si rozhrnul košili. Na jeho zarostlých prsou bylo
znát stopy medvědích drápů.

Výstřely probudily blízké okolí; okna se otvírala, objevilo
se tu několik nočních či ranních chodců, za několik minut
přiběhl taky strážmistr se dvěma četníky.

„Milosrdné nebe!“ vykřikl. „Co se tu přihodilo? Kdo zabil
toho ubohého muže?“

„Já.“ Ivan si právě zavazoval kravatu, otočil se a upřel
zraky na strážníka. „Byl to řádný souboj, tito pánové jsou
našimi svědky. Jsem Ivan Starcev, atašé ruského
velvyslanectví.“



Strážmistr netušil, co by měl v tak prekérní situaci říct
nebo udělat; zvláště když v téže chvíli vplula na scénu
Blanche, oděna do župánku víc než nedostatečného.

„Co se tady děje - to je nějaká zábava?“ otázala se
zvonečkovým hlasem. „Tak že nezavoláte, když se něco
veselýho děje!“

„No dovolte, slečno!“ urazil se strážmistr. „Trochu úcty,
ne?“

„K tobě?“ ovinula ho Blanche pažemi. „Já si pochopitelně
vážím každý úřední osoby… ale co se to tady vlastně děje?“

Diana se pokusila ji odvést, zatímco Ivan si zapínal kabát.

„Budu nucen to hlásit!“ napadlo konečně strážmistra.

„Předpokládal jsem to,“ řekl Ivan klidně. „Děkuji vám za
spolupráci, pánové; zřejmě budu nucen opustit vaši společnost
a jít s tímto pánem. V případě potřeby jistě dosvědčíte, že
souboj byl veden dle řádných podmínek!“

Všichni mu to slíbili; strážmistr si zapsal jejich jména
a pak se zasalutováním odešel; tituly a funkce na něj udělaly
značný dojem. Pánové se rozloučili chladně a zdvořile; stejně
už nikdo neměl chuť se bavit.

„Půjdeme spát!“ rozhodl Charry. „Stejně už je ráno…“

Zejména různí hosté se kvapně ztráceli; velvyslanec de
Graccy s chotí Yvettou se marně pokoušeli vysvětlit své dceři
Blanche, co se vlastně přihodilo, pak ji nacpali do kočáru
a odvezli; Diana doufala, že jí v soukromí dají na zadek, ale
obávala se, že jsou na to příliš kultivovaní - stejně by to už
nepomohlo.

„Z toho bude průšvih.“ konstatoval Bruno von Weranski.
„Co myslíš, neohrozí to naše plány?“

Charry po něm zuřivě loupl okem. „Především: tvé plány,
Bruno. Já zatím považuju tvůj nápad s obnovením
velkovévodství za pustý tlach a nesmyslnou boudu na lidi;
zvlášť kdybych měl tím vévodou být já. Ale jelikož lidé jsou
hloupí, nevylučuji, že bys mohl mít úspěch; třeba s nějakým
jiným vévodou!“



Bruno se pokoušel vyzvídat proč, ale Charry odmítal
diskutovat na jakékoliv téma. Naopak, sháněl se po
Yamanakim. Tošio nebyl pochopitelně daleko a ve vhodnou
chvíli se objevil.

„Nařizuji bojovou pohotovost,“ řekl Charry. „Nevím, co se
bude dít, ale pro jistotu svěř hlídání střízlivým a odpočinutým
mužům, kontrolu šelmám. My teď půjdeme spát…“

„Ano, pane.“ řekl Tošio a klidně odešel.

Hraběnka Natascha de Verlain seděla u svého stolečku, oči
měla rozšířené a nevypadala unavená; zato její společnice
poklidně dřímaly, opřené o čalouněná křesla.

„Odletěli!“ pravila s nevýslovným smutkem. „Všichni
odletěli! Zářící cherubíni i ještěrky s blanitými křídly! Nikdo
nezůstal!“

„Je po všem,“ řekla jí Diana. „Splnili svůj úkol… Jenom
bych moc ráda věděla, kdo vyhrál!“

„Nikdo nevyhrál; nikdy nikdo nevyhrává. Přijdou -
odejdou. Jako lidé, holubičko,“ vzdychla princezna Natali
a vzala ji za ruku. „Také my přicházíme a odcházíme… já se
domnívala, že bych mohla odejít už dnes večer. A vidíš,
neodešla jsem; dokonce jsem byla nucena přihlížet, jak náš
Ivánek ztrestá toho… otrapu!“

„Ano, Ivanovi jsme vděční.“ souhlasila Diana.

„A dole bude o jednoho pekelníka víc! Už dávno si to prý
zasloužil… zabíjel lidi s potěšením!“

Číšníci vtrhli do sálu a odnášeli sklenice a talíře,
vysypávali popelníky; někteří už začínali stavět židle na stoly.

„Ty znáš budoucnost,“ řekla Diana. „Co bude dál?“

 

„Co špatně začalo, to skončí špatně.

Ale co začalo dobře, to rovněž skončí špatně.

Jestli ti připadá, že všechno jde dobře, znamená to pouze,
že jsi něco nepostřehla.“



 

pravila zadumaně princezna.

„Nepotěšila jsi mě…“ konstatovala Diana.

„Já jsem tě nechtěla potěšit. Ptala ses, odpovídám. Vím, že
zemře ještě spousta lidí. Ach, kéž bych byla mezi nimi!“

Diana ji objala, políbila a pomohla vzbudit její dámy. Ty se
probíraly ztěžka, kvokaly jako slepice a zmateně se pokoušely
pomoci princezně odvléci se do jejího kočáru.

„Ach!“ pravila Natascha de Verlain. „Jak je na světě
smutno bez andělů…“



Velitel pevnosti
Zatímco Charry, Diana a další protagonisté sladce

odpočívali, síly Dobra i Zla zahájily bitvu, nejdřív na
stránkách tisku; začal s tím Arne Fousek v Naší pravdě, kde
líčil celou událost jednoznačně: Nevychovaný, nekulturní a do
pitoma opilý hrabě von Enzglauben se potácel po sále a urážel
kdekoho, až se společnosti zastal statečný a rozvážný Ivan
Starcev. Enzglauben se bohužel nedal utišit a trval na souboji,
takže Ivan byl přinucen souhlasit; během střetnutí hrabě
nešťastnou náhodou vkročil kulce do cesty a byl smrtelně
zraněn. Charry se v celé záležitosti choval vzorně, snažil se
přecházet provokace klidně a dovolit hraběti, aby se prospal
a později omluvil; bohužel však…

Proněmecký tisk mírně zaváhal, neboť se nejdřív musel
zeptat v Berlíně na instrukce; jejich příkazy počítaly s osobní
účastí Charryho nebo někoho z jeho lidí v boji. Pak spustili
tirády na téma divokého a neurvalého medvěda z ruské tajgy,
zbabělosti Charry Guyrlayowa a celkově pokleslé úrovně
plesu; Enzglaubena líčili jako germánského hrdinu, který se
statečně postavil barbarům z Východu a bohužel položil za
svoje názory život.

Když se Charry probudil, dostal k obědu nejdřív Naši
pravdu, potom taky ty německé noviny. Řekl na to: „Hm…“

Po obědě přišli páni z vyšetřovací komise, značně
rozpačití, neboť neměli jasno, co si mají myslet. Charry jim
stručně sdělil, co považoval za potřebné. Ve skutečnosti už
věděli všechno líp od číšníků, různých žvanilů a vlastních fízlů
přítomných na plese, ale oficiální stanovisko pana Guyrlayowa
bylo důležité. Přijali pozvání k občerstvení, ale chovali se
stísněně. Pak slíbili, že komise zaujme nějaké jednoznačné
stanovisko a odešli.

Charry celé odpoledne vysílal spojky na Hůrku i jinam,
také přijímal hlášení poslů, kteří přijeli odtamtud. Ve všech
našich střediscích se pravidelně střídaly stráže, ale nic se
nedělo.



Arne Fousek měl rovněž závistivé konkurenty, majitele
a vydavatele konkurenčních drobných novin; ti mu záviděli, že
má úzké vztahy k našemu dvoru a zprávy z první ruky
a hledali, čím by ho trumfli. Toho dne se podařilo vydavateli
Večerníku, že jeho plátek vyšel s titulky:

 

„Senzační odhalení pozadí souboje na
plese v Redutě!

Zastřelil velvyslance, protože se mu
nelíbil účes snoubenky!“

 

To bylo tak: redaktor Večerníku objevil, že by mohl nějaké
informace získat od slečny Blanche de Graccy; navštívil ji
tedy. Blanche ho přijala ve svůdném negližé, nicméně
s dokonalým make-upem a v náladě hovorné. Objasnila mu, že
ruský atašé Ivan Starcev je jejím snoubencem a nesmírně ji
miluje, zatímco hrabě Manfred von Enzglauben se pokusil ji
svést a byl odmrštěn; proto se ze vzteku vyjádřil, že se mu
nový účes Blanche nelíbí. Takovou urážku nemohl Ivan nechat
bez trestu, proto ho zastřelil.

Redaktor Večerníku pronesl pár zcela nesmyslných výrazů,
načež se zeptal, zda může slečnu vyfotografovat v tom jejím
účesu, pokud to tak lze nazvat. Blanche svolila, což znamená
dovolila mu půlhodinovou manipulaci s fotografickým
přístrojem, během níž vylíčila svoje názory na osvobození
ženy od středověkých předsudků. Vyložila mu, že zatímco po
staletí byla žena pouhou hříčkou v násilnických rukou
šovinisticko-barbarských mužů, dnes se otvírá příležitost jasně
dát světu najevo, že žena má tytéž, ne-li větší práva jako muž;
při té příležitosti se zmínila o emancipaci, volebním právu
a polichotila své velké učitelce profesorce Odilii
Raubvogelové.

Na další dotazy připustila, že její vzhled je vskutku
poněkud výstřední; avšak to jen ve srovnání se zpátečnickými
a zcela nesmyslnými představami, jak má vypadat žena. Řekla,



že během sedmi tisíc let vývoje lidstva se představy o ženské
kráse rozličně vyvíjely, jak by mohla vysvětlit Diana
z Guyrlayowu; že i v budoucnosti se budou nadále vyvíjet,
takže Blanche je předvojem nové doby, osvobozené od
předsudků. Dále slíbila, že ve dvacátém století se budou ženy
běžně ukazovat nahé či ozdobené jen svými šperky, délka
vlasů bude kolísat od nuly ke dvěma metrům a mezi ozdoby se
bude počítat tetování i kost v nose.

Redaktor požádal, zda by na závěr nemohla své názory
stručně shrnout. Blanche se hluboce zamyslela a pak
prohlásila, že ji mrzí pouze jediná věc: že nemohla Manfreda
Enzglaubena zastřelit sama. Přesto doufá, že osvobození ženy
v budoucnosti dojde tak daleko, že skutečná dáma bude smět
bez okolků zastřelit každého, komu se na ní bude cokoliv
nelíbit. Potom popřála všem ostatním emancipovaným dívkám
hodně úspěchů a rozloučila se.

Diana si přečetla její výroky, vzdychla a odjela do Cihelny
za Odilií. Tam vládla nejistota, nálada na bodu mrazu; nikdo si
nebyl jist, jak to dopadne. Odilie byla značně rozladěná,
uvítala Dianu sice přátelsky, ale bylo znát, že se ještě
nevzpamatovala po minulé seanci. Diana soudila, že je to
vhodná příležitost vysvětlit některé skutečnosti, a hned se do
toho dala.

Jenže zjistila, že udělala zásadní chybu a nepovšimla si
jedné věty z řádového učení: Každý přijímá informace na své
dosavadní duchovní úrovni. Takže Odilie sice viděla vše, co jí
Diana velkomyslně zařídila; ale pochopila to jako vize, které
nemají se skutečností nic společného. Že v kosmu existují síly
Řádu, které bojují proti silám Chaosu a že z toho vznikají
úchvatné střety energií, věděla i předtím; ale jakožto
přesvědčená ateistka považovala ty síly za vznikající ze sebe
samých, nikoliv řízené dle vyššího plánu. Diskutovala
s Dianou hodně dlouho, ale výsledek byl jednoznačný: obě
strany setrvaly na svých názorech a posílily mínění, že ten
druhý je pitomec.

Zajímavější bylo, co se dělo s Karlem Haushofferem; ten
se ve svém snu dostal do změti zcela démonských mocností,
ale že byl značně inteligentní, vyvodil si z toho, že existuje



nějaká cesta vzhůru. Jakmile na to přišel, vydal se po ní, až
dorazil do Velkého Světla a tam se sebe démony definitivně
setřásl, neboť tam nesměli. V tom Světle si vyjasnil, že jeho
povinností je Světlo hledat i v hmotném světě; pak se probudil.
Diana mu vysvětlila, že jeho vize se týká Neosobní záře
brahma, což je jeden z aspektů energií Nejvyššího Pána,
vhodný zvláště pro ateisty a podobnou chamraď; nicméně je
možné se do této neosobní záře dostat, dokonce se s ní i spojit.
Vysvětlovala mu, že zejména démoni osobně zabití Nejvyšší
Osobností Božství se vrátí do neosobní záře, takže jestliže je
Karl démon (což najisto lze předpokládat), je na správném
místě.

Dále měl Karl vizi, že založí po mnoha letech mystický
řád, který se bude podobat Brunovým Černým rytířům; avšak
nikoliv on osobně, nýbrž někdo z jeho žáků. Z toho pochopil,
že se stane velkým duchovním učitelem a byl naplněn
nesmírnou radostí. Diana mu vyložila, jaké jsou povinnosti
gurua; což nepochopil, ale měl radost. Zeptal se v té
souvislosti, jaký smysl a účel má znamení zvané svastika;
zalomený kříž ho nesmírně přitahuje jako symbol a není
vyloučeno, že si ho vyvolí jako osobní znak. Diana řekla, že je
to symbol boha Slunce Súrji, ale svastiku lze nalézt
u všemožných kultur, dokonce i jihoamerických Indiánů. Karl
si umínil, že bude tak usilovně studovat, až něco vykoumá.
Diana mu popřála hodně úspěchů a řekla, že doufá.

V pondělí začínalo zasedání parlamentu. Očekávali jsme,
že bude trvat řadu dní, než dojde k nějakému výsledku, ale
kupodivu už během dopoledne vypracovali usnesení, takže
nám mohli poslat po důstojníkovi parlamentní stráže pozvání,
aby se Charry laskavě dostavil do odpoledního zasedání.
Učinili jsme tak s veškerou možnou pompézností; lidé na
ulicích nás nadšeně zdravili, zřejmě byli přesvědčeni, že naše
vítězství nad Enzglaubenem je zárukou nějakého prospěchu
pro celý stát.

Pan předseda parlamentu slavnostně oznámil:

„Parlament v dorozumění s vládou, zvláště ministerstvem
války, rozhodl se požádat pana hraběte de Guyrlayowe
o pomoc v boji proti případným nepřátelům vlasti a požádat



ho, aby oblékl uniformu důstojníka naší armády a bránil vlast
třeba i vlastním životem. Hrabě de Guyrlayowe, jste ochoten
bojovat za svoji vlast a chránit ji před nepřáteli?“

Charry odpověděl: „Ano, jsem připraven!“

„Žádáme vás, abyste přednesl slavnostní přísahu!“

Charry přistoupil k předsednickému stolu, položil ruku na
kříž, který tam stál a opakoval po ceremoniáři:

„Já, Charry Rither, hrabě de Guyrlayowe, přísahám na
svoji čest a svědomí, že budu čestně plnit svou občanskou
povinnost a bránit milovanou vlast, kamkoli budu postaven.
Budu nesmiřitelně vystupovat proti všem nepřátelům vlasti,
poslouchat své nadřízené a bránit právo a spravedlnost.
K tomu mi dopomáhej Bůh!“

Poté políbil kříž a podepsal se pod text přísahy, který mu
byl předložen. Předseda parlamentu mu podal ruku a pak se
oba pánové slavnostně políbili na tváře.

Načež přistoupil starý bělovlasý generál s dlouhým
plnovousem; v ruce držel červené desky, z nichž četl
třaslavým hlasem:

„Ministerstvo války po předchozím projednání se zástupci
parlamentu a vlády země rozhodlo se udělit panu hraběti de
Guyrlayowe hodnost majora armády a jmenovat ho velitelem
pluku, umístěného v pevnosti ve Swärzbeecku, jehož
dosavadní velitel byl pověřen jinými úkoly. Ministerstvo války
uděluje tuto poctu panu hraběti de Guyrlayowe po zralé úvaze
vědomo si, že hrabě de Guyrlayowe jakožto čestný muž…“

Generál četl dál, ale Charry ho přestal vnímat; na tvářích
mu vystoupily ostře rudé skvrny. Protože se nikdy nečervenal,
byl to výraz vzteku; též mimo jiné zaťal pěsti. Nicméně přijal
jmenovací dekret i podání ruky pana generála a když dozněl
potlesk, řekl:

„Zdá se, že naše vlast má sdostatek lidí, kteří jsou ochotni
padnout při její obraně - když může posílat své věrné někam
do horoucích pekel a dávat jim hodnosti, jaké má kdejaký
kluk! Muži, kteří přišli bojovat proti mně, měli vyšší hodnosti;
ale plukovník zůstal na bojišti a major dřepí v mém sklepě!“



Vyvolalo to trochu rozruch; předseda sněmovny se
zakuckal zlostí a generál řekl hašteřivě:

„Co se vám nezdá, mladý muži? Snad byste se nechtěl
rozčilovat nad nízkou hodností? Měl byste vědět, že dle
vojenského dienstreglamá nemůže dosáhnout vyšší hodnosti
nikdo, kdo nedosáhl potřebného věku! Vám je, pokud jsme
informováni, devětadvacet let; přitom majorem nemá být
nikdo, komu není víc než pětatřicet! Učinili jsme pro vás
výjimku; a vám se to ještě nelíbí? Plukovníkem nesmí být
nikdo před padesátkou a generálem se podle řádů stávají
zasloužilí bojovníci až v šedesáti letech…“

Charry se nasupil: „Před pěti lety jsem velel armádě!
Bojoval jsem, dokonce zvítězil, jinak bych tu nebyl! Vy jste
zřejmě velmi starý a zasloužilý; můžete mi říct, kolik vy jste
vyhrál bitev?“

„Nikdy jsem nebojoval přímo! Ale získal jsem zkušenosti
během dlouhých let služby; a říkám rovnou, že mladík, který
nemá válečnou školu, ani odpovídající zásluhy, se nemá právo
tady nijak rozkřikovat…“

„Přilepím si bílé fousy z vaty a půjdu dělat Mikuláše!“
vrčel Charry. „Dobrá, přísahal jsem, že budu plnit svoje
povinnosti, kamkoliv mě pošlete. Kdy mohu odjet do toho
Swärzbeecku, nebo kam jste mě to poslali?“

„Kdykoliv vám bude libo, samozřejmě. V souvislosti s tím
si dovolujeme vás pozvat na večírek na vaši počest, který
uspořádá ministerstvo války ve svých reprezentačních
prostorách. Vaši spolupracovníci jsou samozřejmě zváni; rádi
bychom vás ujistili, že nepřipustíme žádné výtržnosti, které
vás posledně tak…“

„Bohužel, jsem nucen se omluvit,“ Charry se mírně
uklonil. „Jsem časově zaneprázdněn a ztratil jsem už hodně
času pobytem v hlavním městě. Odjedu do Swärzbeecku hned
teď.“

„Hned teď? To je poněkud překvapující rozhodnutí!“

„Nevidím proč. Budeme cestovat během noci, ráno
bychom měli být na místě. To můžeme pohodlně stihnout.



Cesta vlakem trvá asi sedm hodin, s různými železničními
problémy dejme tomu deset. Můj pobočník se okamžitě vydá
na velitelství Železnic to zajistit.“

Pánové zírali jeden na druhého s otevřenými ústy.

„Prosím vás…“ řekl předseda parlamentu. „Oni tam ale
vůbec nic netuší! Nevědí, že má přijít nový velitel; plukovník
odjel už před třemi týdny a nyní… nebudou připraveni!“

„Já jim to už vysvětlím. Ukážu jim jmenovací dekret, je to
tam jasně napsáno. Kromě toho jim můžete dát vědět
telegraficky.“

„To bohužel nejde,“ řekl generál. „Telegrafické spojení je
přerušeno, sněhová kalamita potrhala dráty a vyvrátila sloupy.
Nebude možné je nijak upozornit… snad byste měl vyčkat!“

„Nevadí,“ mávl rukou Charry. „Dobře, že mi říkáte o tom
telegrafu; to je ostuda, spojení by mělo fungovat! Dám ho
opravit - pošlete mi co nejrychleji pět nebo šest vojenských
odborníků, kteří se vyznají ve výstavbě spojení. Lidi
dodám…“

„Ale… hrabě!“ Generál pozvedl ruku, ale pak se vzdal
svého snažení. „No dobrá, jak si přejete! Snad by bylo dobře
vás upozornit, že posádka ve Swärzbeecku nepatří právě
k elitním složkám armády. To byste měl vědět…“

„Tušil jsem to. Přeju vám hodně štěstí ve vaší zodpovědné
práci pro blaho státu, pánové! A děkuji vám za tu čest!“

Charry se otočil na podpatku a opustil zasedání
parlamentu; ani jsme ještě nebyli venku, a už poslanecké
lavice zahučely hlučným hovorem a rozepřemi. Charry si toho
nevšímal; už během chůze po chodbě vydával příkazy:

„Vítku - vrátíš se na Hůrku a oznámíš všem, co se stalo.
Hlavně Baarfeltovi. Pak vezmeš všechny zdravé muže naší
obrany, vyberete tak sto zdravých a silných zajatců a vyrazíte
na pochod do Swärzbeecku. Pošlu ti někoho naproti. Slabé
a lehce zraněné zajatce naložíš do železničních vagónů
a pošleš domů do Německa; mám jich už po krk. Nic jim
nevysvětluj, vůbec se s nimi nebav. Toho kluka…



Maulhaltena, pošleš s nimi, jeho brečení mi jde na nervy.
Ostatní si necháš.“

„Rozumím a provedu.“ řekl Vítek.

„Tomášovi pošlu dopis, ale vyřiď mu, že potřebuji
naléhavě hlavně vysílačku. Komthurské sídlo bude přímo
pevnost; vlastně, mám z toho docela radost. Je daleko od
tohohle hnízda, které obyvatelstvo troufale označuje za hlavní
město…“

„Docela tě chápu!“

V našem hotelu nás očekával Arne Fousek, Bruno von
Weranski, ale též Ivan Starcev. Arne byl nadšený, Bruno
nejistý, Ivan trochu skleslý a kupodivu naprosto střízlivý,
ačkoliv měl k disposici Charryho bar. Všichni už věděli
o Charryho vystoupení v parlamentě a docela s ním souhlasili.

„Budu potřebovat tiskového atašé,“ řekl Charry Arnovi.
„Nechceš jít ke mně do služby? Prozatím bys zůstal tady ve
městě a tiskl ve svých novinách, co od tebe budu potřebovat.
Noviny mi budeš posílat po dráze, nechám si je tam
vyzvednout!“

„Ovšem, s radostí! Copak můžu dělat něco jiného? Vybral
jsem si tvou stranu, tak teď už musím…“ řekl Arne nadšeně.

Zato Ivan se tvářil skepticky. „Takže tě udělali velitelem
posádky ve Schwarzbergu. Další krok k šibenici…“

„Proč myslíš? Posádka jako posádka; nedali mi sice
žádnou vysokou hodnost, ale hezky mi to vysvětlili…“

„Jo - mám informace. Víš doufám, co je Schwarzberg?
Ne? Tak tedy zkrátka a dobře: trestný pluk. Posílají tam
všechny, které jinde nechtějí. Zločince, výtržníky, opilce,
anarchisty, blázny a sociální demokraty. A hraběte
Guyrlayowa.“

„Přesně ten typ lidí mám nejraději,“ usmál se Charry.
„Nechceš tam vzít nějaké teplé místečko u štábu?“

„Děkuji, nechci,“ zachechtal se Ivan. „Balím kufry
a opouštím tuto krásnou zemi. Budu pravděpodobně
vyhoštěn.“



„Domů do Ruska?“

„Chraň Bůh! Prozatím odjedu do Holandska. Možná se
vrátím, možná se spolu ještě napijeme. Co tomu říkáš?“

„Budeš vždycky vítán!“

„To mi spadl kámen ze srdce. Tak se tam měj,
kamaráde…“

Stiskli si pevně ruce a Ivan odešel; ve dveřích se ještě
zastavil a řekl: „Kdyby ses viděl s Dimitrijem Astarovem dřív
než já, řekni mu, že plním sliby, které jsem mu dal. Ahoj…“

Charry se za ním chvíli díval, jak kráčí po ulici. Takovou
poctu hned tak někomu neprokázal.

Město Swärzbeeck, německy Schwarzberg, leží ve
východní části země, dost blízko hranic císařského Německa.
Odjakživa bývalo ohavné, chudé a bezvýznamné; pak se
zjistilo, že skoro celé leží na uhlí, začalo se těžit a někteří
obyvatelé postupně bohatli, nikoliv ovšem všichni. V současné
době se několikrát zvětšilo, ale ošklivé je pořád a pochybuju,
že se to někdy zlepší. Střed jakž takž ujde: staré náměstí
s radnicí, katedrálou, kašnou se sochou Sv. Floriána,
renesančními a barokními kupeckými domy, obchody
a hospodami. Do stráně se táhne panská čtvrť s lepšími
stavbami zbohatlíků, už není tak pěkná, ale taky se z ní
neobrací žaludek na první pohled. Avšak činžáky pro horníky,
hutníky, ženy z tkalcoven a podobně jsou strašlivé a to celé je
obkrouženo chatrčemi, které si chudáci postavili sami.
Namísto kanalizace, vodovodu a řádných ulic je tam bahno,
smetiště a potkani. Občas se město rozhodne některé z těch
prostranství vybourat a postavit tam něco účelného; třeba
nádraží, na které jsme přijeli. Jenomže vzápětí vznikne o kus
dál ještě větší chudinská kolonie.

Pevnost není ve městě, nýbrž asi hodinu a půl cesty na
kopci. Je z města vidět, pokud tomu nebrání kouř a mlha. Toho
rána mlha byla, hustá jako mléko a nepěkně páchnoucí. Dějiny
pevnosti jsou dlouhé, leč nikoliv spletité: dřevěné hradiště
místního feudála, pravidelně vypalované při každém střetnutí
až do doby, kdy se naštval a nechal hrad postavit z kamene.



Potom pro změnu pokaždé vyrabovaný a čas od času srovnaný
se zemí. Ve třicetileté válce přišel místní baron nejdřív o celý
majetek, pak o život; hrad zabral stát a zahájil přestavbu na
vojenskou pevnost, během níž však došly vládě peníze i fakt,
že pevnost není k ničemu. Další přestavby se konaly tímže
způsobem: slavnostní zahájení, poboření části objektu,
vyčerpání peněz a dlouhá, leč bezúčelná snaha nějak zajistit,
aby pevnost nespadla lidem na hlavu. Nakonec vznikl objekt,
který se už nehodil k ničemu jinému, než dát ho do správy
vojákům jako kasárna. Vojáci zlikvidovali vše, co jim
nepřipadalo účelné, rozkradli nebo zašmelili vnitřní zařízení
a vybudovali bastiony, věžičky, dělové nástavby a další části
účelné i nesmyslné. Taky masivní strážní věž nad bránou,
která je mohutná a obitá železnými pláty. Kromě zubu času
ovšem na pevnost nikdy nikdo nezaútočil; ani neměl důvod,
fortifikace podobného druhu přestaly mít účel před stopadesáti
lety.

Nádraží je velké, zejména jeho nákladní část; náš vlak tam
přijel ve čtyři ráno, k nemalému úžasu personálu. Charry si
počínal velkoryse, objednal si lokomotivu s vagóny pro lidi,
koně i náklad a to všechno taky zaplatil, takže nádražáci měli
důvod být ochotní a snažit se. Když nám pomohli vyvést koně,
naložit na ně zbraně a materiál a opustit nádraží, odešli utrácet
slušné spropitné do bufetu pro zaměstnance a okamžitě o nás
začali šířit drby svým místním kolegům.

Charry se postavil do čela oddílu a zamířil k pevnosti;
několik nočních chodců tiše žaslo a domnívalo se, že vidí
přeludy, jistě z nemírného pití alkoholu. Když jsme se blížili
k hradbám, měl Charry trochu obavy, zda po nás někdo
nezačne střílet, ale bez starosti, nikdo si nás ani nevšiml,
ačkoliv povinnost držet hlídky určitě existovala. Dojeli jsme
k bráně a zastavili před ní; Charry zabušil na bránu bičíkem,
údery zněly do ticha jasně a zvučně, ale nikdo nereagoval.

„Tak co?“ ptala se Diana. „Budem troubit nebo střílet
z děla?“

„Hele, mám je probudit?“ šklebil se Denis. „Pamatuješ,
Diano, jak jsi udělala budíček ve Španělsku? Stačil by jeden
impuls…“



„Kde ses to naučil, kluku darebácká?“ smála se.

„Od tebe, samozřejmě! Prosondoval jsem tvoje vzpomínky
a…“

„Tak ukaž, jak ses to naučil!“

Denisovi dělalo dobře, že ho všichni sledují; soustředil se
a vyslal mentální signál, po kterém se začali plašit naši koně.
Co se dělo v pevnosti, těžko říct; ale když Charry opět udeřil
na bránu, ozvaly se zevnitř šátravé kroky a někdo otevřel
špehýrku v bočních dvířkách: „Co se děje? Co blázníte
uprostřed noci?“

„Jaká noc? Je po šesté, dávno máte být vzhůru!“

„Co nám budete povídat, panáčku? Co jste zač?“

„Otevřete! Jsem major Guyrlayowe, nový velitel!“

„Cože? Teď v noci? To bude nějaký nesmysl!“ bručel
strážný.

„Dám tě zavřít, až zčernáš; potom poznáš nesmysl!“ zařval
Charry. „Otevři bránu, nebo na tebe vlítnu osobně!“

Voják ani neuvažoval, jak by to dokázal; viděl víc jezdců,
takže pomalu pootevřel jedno křídlo vrat. Charry vletěl dovnitř
jako puma a my ostatní se hrnuli za ním. Rozespalý voják by
možná zaváhal, kdyby si nás lépe prohlédl, ale teď už neměl
šanci, než pochopil, co a jak, byli jsme všichni uvnitř. Charry
nemusel ani vydávat rozkazy, Poláci se rozjeli po nádvoří
a hbitě obsazovali všechny vchody a východy. V pevnosti se
probouzeli lidé, žasli, co se to děje a jak brutálně byl přerušen
jejich sen; rozsvěceli, nadávali, vykřikovali. Vesměs se jim to
nelíbilo.

„Pane, já nechápu…“ řekl voják, drbaje se na hlavě.

„Chápat nemusíš. Zavři bránu a zavolej velitele!“

„Ale… co tohle všechno znamená? Co se vůbec děje?“

„Ujímám se velení v pevnosti. Kde je ten velitel?“

„Kapitán spí,“ řekl další voják, který vylézal ze strážnice.
„V noci byl pryč, ve městě. Zakázal, abychom ho budili…“



„Tak jdi a stáhni ho za nohy. Polej ho, když nebude
vstávat! A vůbec; Lukáši, zatrubte alarm!“

Lukáš se obrátil k jednomu z Poláků; bylo mu teprve
patnáct a zastával místo trubače. Kluk přiložil ke rtům
signálku a vehementně zatroubil; nebyl to signál naší armády,
ale polský krakowský hejnal, což ovšem nevadilo.

Ze strážnice se zatím vyštrachalo několik vojáků
v uválených a nedbale oblečených uniformách; zívali
a vypadali vyjeveně. Zřejmě noční hlídky; velitelem byl četař,
připomínající gorilu jak zjevem, tak inteligencí.

„Ty jsi velitel stráže? Jsem major hrabě de Guyrlayowe,
nový velitel posádky! Tady máš jmenovací dekret!“

Četař chvíli brejlil do papíru; pak si uvědomil, že ho drží
obráceně, otočil ho a namáhavě slabikoval.

„Ty neumíš ani číst, pitomče?“ zahřměl Charry. „Kdo tady
umí číst, aby to rozluštil? Ty, černookej?“ ukázal na
nejmenšího a nejslabšího z vojáků, který měl na nose brýle.

„Ten tak leda hebrejsky,“ zasmál se četař. „Je to Žid!“

Charry seskočil s koně. „Ty drž radši hubu! Žide, čti!“

Voják četl třaslavým hlasem dekret; asi se neurvale
vyhlížející osoby v tygřím kožíšku bál. Ostatní se ještě víc báli
nás šelem, protože jsme se zatím rozmístili všude po nádvoří.

Přiblblý četař usoudil, že bude vhodné postavit se do
pozoru.

„Odpusťte, pane majore! Nečekali jsme vás!“

„Voják čeká vždycky všechno nejhorší. Kde je velitel?“

„Pravděpodobně spí… všichni páni důstojníci ještě spí!“

„Jeden důstojník má držet noční službu. Kde je?“

„Páni důstojníci služby většinou… nedrží. Už dlouho je
nikdo nepřišel v noci kontrolovat…“

„To jsem pochopil. Vyhlas poplach a dej nastoupit
mužstvo!“



Četař se rozeřval; honil vojáky po pevnosti a ti běhali sem
tam, aniž v tom byl nějaký jasný smysl. Rozsvěcela se další
okna, šarže klely a křičely, vojáci nadávali a chvatně se
oblékali. Charry stál se založenýma rukama uprostřed dvora
a zamračeně pozoroval ten zmatek.

Najednou se z jednoho baráku, navenek trochu lepšího,
vybatolil chlapík v uniformě kapitána, zívaje na celé kolo.

„Hlásili mně, že přijel nějakej major! Kde je?“

„To jsem já,“ řekl Charry. „Tady je můj dekret!“

Kapitán však zíral na něho a ne na papír. „Nemáte
uniformu! Anebo… to je nějaká cizí! Jak je to možný?“

„Nestačil jsem si ji dát ušít. Byl jsem jmenován majorem
teprve včera v poledne. A taky jsem novým velitelem
pevnosti!“

„Aha! No pěkný. Tak vás vítám, pane… ale bylo potřeba
kvůli tomu budit pevnost uprostřed noci?“

„Je sedm ráno a vy máte mít budíček o šesté. Za chvíli
bude úplné světlo, tak kde máte jakou noc? Já v noci spal, ale
teď jsem vzhůru! Co kdyby napadl pevnost nepřítel, taky byste
spal?“

„Nepřítel? Nenechte se vysmát, pane! Co by tady dělal?“

„Docela nedávno jsem měl tu čest bojovat s nepřáteli!
Jsem si jist, že brzo budeme mít to potěšení znovu!“

„Ach, k čertu… to mi připadá… Hlava se mi může
rozskočit! Můžete mi vysvětlit, co jste vlastně zač, a co jsou
tohle za lidi? A co tu proboha dělají ta hrozná zvířata?“

„Můžu. Jsou to moji důstojníci. Představím vám je, až se
sejde posádka. Jsem zvědav, jak rychle dokážou nastoupit!“

Kapitán shrábl hrst sněhu a začal si jím třít čelo.
Nenápadně jsem k němu došel odzadu a očichal ho; dospěl
jsem k názoru, že si ho těžko v dohledné době oblíbím. Vůbec
se mi zamlouvalo málo lidí, jak důstojníků, tak i vojáků. Řekl
jsem to Charrymu, ale ten nedal najevo, že by mi rozuměl.



Pomalu se scházeli důstojníci, všichni se tvářili vyjeveně.
Taky se objevili poddůstojníci, personál a vojenští sluhové,
všichni s očima navrch hlavy. Charry čekal klidně
a nevzrušeně, až celý ten herberk vyrukuje na dvůr.

„Zdá se, že jsou všichni, pane!“ řekl kapitán.

„Podejte hlášení!“

„Pane majore, posádka pevnosti ve Schwarzbergu
nastoupila v plném počtu! Dva tisíce sto patnáct mužů,
osmdesát šest poddůstojníků a čtrnáct důstojníků. Hlášení
podává zástupce velitele kapitán Janssen!“

„Děkuji, pane kapitáne. Promluvím teď k vojákům.“

Charry přešel okolo řady a mračil se; vojáci si prohlíželi
pána v tygřím kožíšku a s ohromným mečem dost nevraživě
a usuzovali, že takového blázna ještě v životě neviděli.

„Vojáci!“ řekl Charry velmi zvučným hlasem, zvyklým
překřikovat dunění rozbouřených vln. „Dovolte abych se vám
představil a sdělil několik skutečností, které by vás měly
zajímat. Jsem Charry Rither, hrabě de Guyrlayowe, major
a velitel vaší posádky. Tady je můj jmenovací dekret; pan
kapitán Janssen si ho přečte a potvrdí moje slova.

Snad bych měl o sobě říct několik slov. Narodil jsem se
jako vesnický kluk, otec byl rolník. Vystudoval jsem námořní
akademii, pak jsem sloužil na lodích, byl řemeslníkem
i vojákem. Říká se devět řemesel, desátá bída; je to možné, ale
mám za to, že umím ledacos a co neumím, nechám si ochotně
a rád vysvětlit. Takže zkuste pochopit, že mě jen tak někdo
neoblafne!

Vaše pevnost a posádka se mi nelíbí. Nejsem přítelem
šikanování vojáků, ale aby na noc nebyly postaveny hlídky,
abych musel osobně budit pohotovostní oddíl, je na mě trochu
moc! Projdu si celou pevnost a rozhodnu, co dál!

Byl jsem informován, že tahle posádka je určena jako
trestná, jak pro vojáky, tak pro důstojníky. Počítal jsem
s nejhorším, proto jsem vzal s sebou vlastní důstojníky
a vojenský oddíl. Moji Poláci převezmou prozatím ostrahu
pevnosti, než se mi podaří vytvořit odpovídající jednotku



z vašich řad. Pokud se vám nezdají, ujišťuju, že jsou to
ostřílení bojovníci, prošli válkou - přestože nemají uniformy.
Ostatně, uniformu nemám ani já, na to si budete muset
zvyknout, než si ji nechám ušít.

Ze začátku vás bude zarážet, že moji lidé mi tykají a říkají
křestním jménem. Na to si zvyknete. Taky já budu každému
tykat. Pokud přejdu u někoho na vykání, doporučuji tomu
člověku, aby mi šel až na další s cesty. Dále upozorňuji, že
vojenskými tresty jsou: vězení, bičování, nucené práce
a poprava. Nebudu váhat jich užívat v případě, že se to ukáže
nutným. Jsem pověstný nesmiřitelností k nepřátelům vlasti!
Zabíjím ty, kteří se postaví proti Bohu, vlasti a svým
povinnostem! Byl bych rád, kdybyste si toto varování všichni
zapamatovali!

Teď bych si dovolil představit vám svoje důstojníky…“

Charry přešel k naší skupině; každého představil jménem,
včetně nás šelem. Vojáci zírali dost vytřeštěně, protože neměli
tušení, že bychom mohli patřit k armádě. Důstojníci zase se
zdráháním přijímali existenci Diany, Yamanakiho, Zdravka
atd.

„Dovolte, pane majore,“ řekl kapitán Janssen.
„Představujete nám tu lidi, kteří zjevně do armády nepatří!
Vaši manželku jsme ochotni akceptovat, pochopitelně, někteří
důstojníci jsou ženatí; ale to neznamená, že se bude plést do
velení!“

Charry stáhl hněvivě obočí. „Pokračujte, kapitáne!“

„Vaši lidé jsou… echm… dejme tomu vaše služebnictvo,
nebo jak tomu chcete říkat! To budou bydlet tady,
v kasárnách? Jaké má být vlastně jejich postavení?“

„Budou vykonávat práci odborných instruktorů.“

„Dobře, to je dejme tomu váš problém. Ale doufám, že od
nás neočekáváte, že budeme přijímat jejich rozkazy!“

„To záleží na vašem uvážení…“

„Smím prosit o objasnění této… těchto slov?“



„Moji lidé jsou odborníci na určitou problematiku.
Správně jste řekl, nikdo z armády nemá povinnost je
poslouchat. Ale bude pro něho v každém případě výhodné,
když uposlechne.“

„Výhodné? Tento termín vojenské předpisy neznají!“

„Všichni, kdo tady jsou, tu mají nějaké povinnosti. Čas, po
který jsou povinni tady být, mohou trávit různě; buď se budou
stavět proti všemu, nebo jej účelně využijí k vlastnímu
prospěchu - k tomu slouží pomoc mých lidí. Pokud nechtějí,
potom je k tomu ovšem nikdo nebude nutit.“

„Prospěch? Pořád nechápu, co tím míníte!“

„Právě tohle: soustavným dotazováním dojdete ke
schopnosti stát se dokonalým velitelem. Naučíte se to od mých
lidí.“

„Jste přesvědčen, že jsou lepší než my?“

„Nevím. Pokud nejsou, budou se učit oni od vás.“

Janssen potřásl hlavou. „Musím se přiznat, že to nechápu!“

„Dovolíte alespoň, abychom vám k pochopení dopřáli
čas?“

Janssen to vzdal. Charry se obrátil k vojákům: „Domnívám
se, že to je pro začátek všechno. Má někdo něco ke mně?“

Vojáci koukali jeden na druhého; jeden zvedl ruce
a přeložil je přes sebe ukazováčky, což bylo smluvené gesto.
Byl to řádový signál; zřejmě viděl na Charryho prsou
komthurský kříž.

„Ty! Vystup a řekni, co mi chceš!“

„Pane majore, snad bych měl upozornit,“ vmísil se
Janssen. „Ten muž je nebezpečný spiklenec! Neměl byste brát
vážně…“

„Opravdu?“ pokrčil Charry jedním ramenem. „Tak
děkuji…“

Voják byl mladý, urostlý a zachmuřený; přistoupil
k Charrymu a zůstal stát v pozoru.



„Jmenuješ se?“

„Nicolas Oberon, pane.“

„Co mi chceš říct?“

„Nic, pane majore.“

„Učinil jsi znamení, že jsi členem řádu Blesků. Můžeš
mluvit; netajíme se svojí příslušností!“

„Ano pane, vidím kříž. Ale… nejsem členem řádu. Byl jím
můj otec Anton, ale už je mrtev. Naučil mě tohle řádové
znamení. Taky mi vysvětlil význam kříže, co máte na krku…“

„Kdo byl velitelem tvého otce?“

„Rytíř Ludvík d’Enghiem.“

„V pořádku, Ludvíka znám. Zařaď se do mého
doprovodu!“

„Ale pane majore!“ řekl Janssen. „Myslíte vážně…?“

„Ano, myslím to vážně. Zařazuji tohoto vojáka do skupiny
vhodné k přidělení závažnějších funkcí. Máš něco proti
tomu?“

„Dovoluji si jenom upozornit, že doposud byla tomuto
mladíkovi projevována ta nejvyšší nedůvěra! Jeho posudky…“

„Nepochybuji o tom, kapitáne.“

Charry se zase obrátil k vojákům. „Ještě nějaké
připomínky?“

Vojáci stáli a tvářili se rezervovaně. Asi mu nevěřili.

„Dobrá. V tom případě se můžete rozejít. Skončil jsem.“

Charry se odvrátil a kráčel spolu s kapitánem ke štábnímu
baráku. Lukášovi dal jenom příkaz, aby poslal na strážní
věžičky svoje Poláky; kapitán na ně zíral s krajní nedůvěrou.

„Opravdu soudíte, majore, že tihle muži mají nějakou
vojenskou cenu? Vypadají spíš jako bandité - s těmi dlouhými
vlasy a pestrými kabátky… co je to vůbec za bandu?“

„Jsou to moji vojáci. Pod mým vedením nedávno přežili
tvrdý boj s nepřítelem. Vítězný boj, podotýkám.“



„Pravděpodobně se schovali někde ve sklepě, ne? Takový
kluci jako támhleten usmrkanec, by měli plný kalhoty…“

Charry kývl na označeného Poláka; bylo mu šestnáct a byl
podobný spíš děvčeti než vojákovi. Chlapec přistoupil blíž:

„Tvoje Svatost si přeje?“

„Ukaž panu kapitánovi svoje záda!“

Vojáček zapíchl ručnici do sněhu, svlékl kabát a dal
Charrymu podržet; pak si přetáhl přes hlavu košili. Jeho záda
byla samá jizva, teprve nedávno zhojená; navíc měl na rameně
čerstvý šrám, který způsobila nepřátelská šavle.

„Takhle vyzdobili našeho Janusze němečtí policajti.
A takhle jim odpověděl on!“ Charry vzal ručnici a ukázal
kapitánovi osm zářezů na pažbě. Potom vzal Polákovu šavli
a na rukojeti předvedl dalších šest.

„Chcete tím říct, že tenhle kluk zabil čtrnáct lidí?“

„Jenom ty, které si pamatuje. Možná jich bylo víc.“

Charry propustil Janusze, ten se oblékl a zase odešel bez
jediného slova navíc; kapitán Janssen se rozpačitě škrábal na
bradě a nebyl schopen chvíli nic říct.

„Doufám, že nechcete tvrdit, že bojovala i vaše paní
choť… nebo dokonce tenhle kluk!“ ukázal prstem na Denise.

„Moje žena už bojovala v mnoha válkách; neradím, aby
ses jí stavěl na odpor se zbraní v ruce. A Denis už taky vrátil
do pekla několik nepřátel. To jinak nejde…“

„Vrátil do pekla?“

„Zlí lidé přicházejí z pekla, aby trýznili zemi a nevinné
obyvatelstvo. Když je zabiješ, vrátíš je tam zpátky.“

„Stejně mi to připadá divné! Ženy a děti jako vojáci?“

„Musí umět zabíjet, protože i oni mohou být zabiti.“

„Ale odporuje to vojenským předpisům!“

„Zkuste to brát jako můj rozkaz!“

Kapitán sklopil hlavu. „Dobře. Pane majore, bylo zvykem,
že velitel pevnosti obýval služební byt v důstojnickém baráku.



Vaše rodina tam asi bude bydlet… ale kam dáme ostatní?“

„Je možné několik řešení. Jednak že budou bydlet
s mužstvem, ale nevím, jak by vám to vyhovovalo. Druhá
možnost je, že obsadí některé ubikace, které jsou volné. Jak
vidím, celé támhleto křídlo vypadá opuštěně… Pak také můžeš
trvat na tom, že budou bydlet mimo pevnost. Rozhněval bych
se, ale musel bych se podřídit, předpis je předpis. V tom
případě by si postavili nějaké… přístřešky v okolí.“

Janssen zaváhal. „Snad… je to hodně lidí, ovšem, ale… je
tu dost opuštěných ubikací. Ovšem, v tom křídle se netopí
a delší dobu ani neuklízí, vypadá to tam určitě hrozně…“

„Zařídí se tam. Děkuji, prokázal jsi mi službu.“

„S radostí, pane majore. Teď snad… ať se ti muži ubytují.
Směl bych vás pozvat na… malou snídani?“

„Najedli jsme se po cestě… ale s obědem jsme počítali
tady. Budou s tím asi trochu problémy…“

„Proč? Vydám hned rozkazy kuchařům, aby připravili
slavnostní tabuli! Co si račte přát k obědu?“

„To je právě ten problém. Strava, kterou přijímáme,
podléhá určitým pravidlům. Pokud se máme stravovat
s vojáky, budu nucen poslat do kuchyně někoho, kdo bude na
přípravu dohlížet.“

„Jakým pravidlům?“

„Některá jsou zdravotní, jiná… ideová. Člověku škodí
jednak potraviny zkažené, jinak připravené… nekvalifikovaně.
Doposud jsem byl zvyklý klást na výživu velký důraz.“

„Je zvykem, že se pro důstojníky vaří zvlášť kvalitně, na to
dohlížím! Když už tady jsme, tak ať nás armáda aspoň dobře
živí, ne? Počítám, dneska bychom mohli pro mužstvo udělat
slavnostní oběd na počest vašeho příjezdu… vydat porci rumu,
aby to přijali s potěšením…“

„Ano, jistě. Ale stejně si kuchyni prohlédnu.“

Janssen se nervózně šklebil. „Promiňte, pane majore… jak
jste dlouho v armádě, pokud se smím ptát? Vaše zvyklosti…“



„Přibližně osmnáct hodin. Byl jsem přijat do armády včera
kolem druhé hodiny odpoledne, přesněji to nevím.“

„Aha… takže tomu mám rozumět, že jste civilista,
mimořádně povýšený do vojenské hodnosti?“

„Přesně tak. Co jsi ty v civilu?“

„Nikdy jsem nebyl v civilu, pane. Jsem vojákem
z povolání, absolventem vojenské akademie… sloužím od
patnácti let!“

„Chápu. Také mám ve své armádě profesionální vojáky.
Třeba kníže Tošio Yamanaki je vojákem od narození.“

Janssen si změřil Tošia nepřátelsky; poznal, že je Japonec,
ale člověka takové národnosti viděl poprvé. Tošio se tvářil
jako obvykle netečně, mírně povznesen nad okolní svět.

Naši vojáci obsadili křídlo, které jim Janssen vykázal.
Bylo to tam hrozné, holé stěny, trosky kasárenského nábytku,
všude špína a zima přesně jako venku.

„Pro začátek to stačí,“ konstatoval Charry. „Kamna tu jsou,
tak do nich nasypte všechno, co se dá spálit. Nejdřív upravte
do obyvatelného stavu tyhle místnosti v přízemí…“

Lukáš Anczewski vydával příkazy; Poláci prolezli jako
kobylky celý objekt, vraceli se a podávali hlášení. Charry jim
naslouchal spolu s Lukášem, Janssen stál vedle a nerozuměl.

„Vypadá to dobře,“ konstatoval Lukáš. „Ve sklepě je
kotelna, dokonce rozvod teplé vody! Můžeme si tu zařídit
koupelnu?“

„Pochopitelně! Všechno, co považuješ za potřebné…“

„Dovolil bych si upozornit, že vaše apartmá je vybaveno
veškerým komfortem!“ vmísil se Janssen. „Bývalý pan
plukovník si potrpěl na moderní zařízení…“

„Podívám se na svůj byt.“ souhlasil Charry.

Důstojnický barák byl jedinou částí kasáren, která
vypadala jako opravená v poslední době. V oknech byly
záclony, na chodbách běhouny a v bytech koberce; ten



Charryho byt byl dokonce zařízen s jistou dávkou měšťáckého
přepychu.

„Diano, máš možnost se tu zařídit,“ prohlásil Charry.
„Možná by stálo za úvahu dát ti k ruce nějakého sluhu…
Oberone!“

„K službám, pane majore!“

„Vyber mi šikovného mládence jako důstojnického sluhu!
Chci někoho, kdo nekrade, nepije pánovu kořalku a chová se
slušně!“

„Ano, pane. Jaké má mít politické přesvědčení?“

„To je mi jedno. Máš někoho na mysli?“

„Zajisté, pane. Jmenuje se Gabriel Kérac.“

„Socialista a buřič! Bývalý číšník, funkcionář jakési
pochybné strany! To nedovolím!“ ozval se Janssen.

„Přiveď mi ho. Podívám se na něj.“ rozhodl Charry.

„Nechápu, proč jste přijal toho muže do svých služeb!“
pronesl Janssen, když Oberon odešel.

„Zná vojáky a ví, jak s nimi zacházet. Bude mi užitečný.“

„To já znám taky! Je to banda, na kterou platí jen jedno:
pořádný bič a honit je kolem dvora!“

„Velmi správně. Až bič selže, zeptám se na radu Oberona.“

Charry ve svém pokoji odložil všechny nepotřebné
součásti oděvu, dokonce i tygří kožíšek; chodil teď v bílé
námořnické uniformě se všemi svými vyznamenáními.
Důstojníci užasle zírali na řádový kříž s rubíny, který nosil na
prsou.

„Nyní provedu inspekci stájí a výzbroje!“

Důstojníci si vyměnili pohledy. Janssen se ošíval a pokusil
se něco namítat, ale Charry se zamračil a kapitán zmlkl.

Stájníci, kteří se lopotili v nízkých zatuchlých sklepeních,
plných hnoje a špíny, málem omdleli, když uviděli, jak se
dovnitř hrne tolik všelijakých důstojníků. Charry se musel
sehnout, když chtěl vejít; navzdory zimě venku tu byla spousta



much, koně stáli po kolena v hnoji, zatímco četař, desátník
a dva starší vojáci seděli u stolku s pivem a kartami. Vymrštili
se, pokoušeli se ty předměty schovat a tvářili se zděšeně.

„Co je tohle?“ ukázal Charry kolem sebe.

„To je… konírna, pane majore!“ zakoktal četař.

„Konírna? Co tady dělá ten hnůj?“

„To není hnůj, prosím! To je sláma… podestýlka. Vaše
Milost zřejmě netuší, že koním je třeba podestýlat…“

Charry zavrčel jako tygr; popadl ty dva chlapy za šňůry na
prsou a jedním škubnutím je utrhl. Potom jim utrhal
nárameníky; četař se pokusil o odpor, ale Charry mu podkopl
nohu a poslal ho hubou do té „podestýlky“. Desátník se bránil
jenom slovně, ale Charrymu se tento způsob vysvětlování
zalíbil, chytil ho za krk a nacpal mu hlavu do močůvky; držel
oba tváří v nevábné tekutině a vůbec nedbal, že sebou škubou
v nebezpečí života; až když se začali dusit, pustil je.

„Tato zvířata, pánové, jsou koně; mají právo žít v čistotě!
Vy jste prasata, protože jim ty stáje nečistíte! Prase nemá
právo být povýšeno do hodnosti četaře, desátníka a tak!
Chápete?“

Oba degradovaní poddůstojníci si stírali s tváří hnůj
a tvářili se nevraživě. Ostatní vojáci se bleskurychle chopili
pracovních nástrojů a snažili se předstírat práci. Charry
zablýskal očima:

„Máte tři hodiny na to, aby tahle stáj i všechny ostatní byly
čisté jako knížecí apartmá hotelu Alcron. Jíst se bude moci ze
země, koně vyhřebelcovaní, dobře ošetření. Pokud to tak
vypadat nebude, dám všechny zavřít!“

Vyšel, aby vstoupil do sousední stáje. Obraz bídy a utrpení
byl tentýž s tím rozdílem, že zřejmě slyšeli přes prkennou
stěnu jeho řev a urychleně se dali do práce. Charry si je změřil
výhružným pohledem a ani nevstoupil dovnitř; do třetí stáje
jen nakoukl a obrátil se k důstojníkům:

„Jak pozoruji, pánové, nejedná se o nedbalost jednotlivých
stájníků, ale komplexní zanedbávání povinností. Proto také
náprava musí být komplexní! Předvést správce stájí!“



„Neukvapoval bych se, pane majore!“ konejšil ho kapitán.
„Kdybyste navštívil stáj pro důstojnické koně… je to ta
poslední… jistě byste shledal všechno v pořádku!“

„Nevylučuji. Avšak vemte na vědomí, že kůň je ušlechtilé
zvíře, které má svá práva. Tato práva jsou ve stručnosti čistota,
dobré krmení a slušné zacházení. V mých stájích platí, že
každý kůň musí být v dokonalém stavu, pokud od něho
vyžadujeme plnění jeho povinností. Tyto herky by nedokázaly
donést jezdce do útoku!“

Snědý nadporučík v rajtkách postoupil dopředu. „Dovoluji
si vám oponovat, pane majore! Jako velitel jízdy vám zaručuji,
že jízdní oddíl splní jakýkoliv rozumně uložený úkol k vaší
plné spokojenosti…“

„To taky vyzkoušíme. Zatím je ve stájích nepořádek; za
špínu a nekázeň odpovídá správce stájí. Kde je?“

Správce stájí byl setník hrubé tváře, už na pohled
nepříjemný, páchl alkoholem. Postavil se do pozoru a zíral
upřeně Charrymu do obličeje, snažíc se vypadat vojensky.

„Co říkáš tamtomu?“ ukázal Charry palcem dozadu. „To je
podle tebe v pořádku? Hnoje po kolena a močůvka v uličce?“

„Vojáci jsou nedbalí, pane majore!“ zasalutoval setník.
„Jenom by se to flákalo, válelo a chlastalo! Chce to jich pár
zavřít, pak se budou snažit! Říkám jim to každej den, pane!“

„Když já někomu něco říkám, většinou poslechne!“

„To teda nevíte, jaký hovada jsou stájníci…
s prominutím!“

„Nevím. Moji pacholci vždy udělají, co řeknu. Zdá se, že
především je špatný správce. Zkusíme, jak budou vojáci
poslouchat někoho jiného. Předej mi klíče a všechny
dokumenty od stájí. S okamžitou platností tě zbavuji funkce.
Oberone!“

„Ale pane!“ zajektal setník zuby. „Pane, já přece…“

Charry si ho nevšímal. „Oberone! K čertu, kde vězíš?“

Oberon se propletl mezi důstojníky. „Pane majore, sháněl
jsem vašeho sluhu, vojína Gabriela Kéraca…“



„A sehnal jsi ho? Sem s ním!“

Gabriel Kérac měl chytrý obličej, číšnický knírek
a pozorné oči; byl štíhlý a vypadal křehký, ale útlé ruce měl
pevné. Zarazil se v pozoru a ani se nehnul, když jsem ho
očichával.

„Ty jsi Kérac? Dokázal bys dělat správce stájí? Oberone,
sluhu mi vybereš jiného… Odpověz!“

„Ano, pane majore, když… ale…“ řekl Kérac.

„No, co se ti nelíbí? Je ti to málo?“

„Pane majore, dovolte mi promluvit!“

„Copak ti stojím na jazyku?“

„Pane majore, nehodím se za správce stájí. Nikdy jsem
nedělal s koňmi, vůbec se v nich nevyznám! Jsem z města…“

„Jak se opovažuješ odporovat panu majorovi?“ zařval
kapitán.

„Nech ho! Když tomu nerozumí, je lepší, když to řekne.
Koho tedy navrhuješ na to místo, Kéracu?“

Kérac se ohlédl na Oberona; pak řekl váhavě: „Snad
Belliniho?“

„Předvést toho Belliniho!“ nařídil Charry.

„Ale… to je komediant! Byl u cirkusu!“ děsil se kapitán.

„Koně u cirkusu bývali vždy v pořádku! Kde je?“

„Momentálně ve vězení… pro urážku důstojníka!“

„Trest přerušit! Oberone, jdi a přiveď ho!“

„Profous mě neposlechne! Jsem jen obyčejný voják…“

„Jestli tě neposlechne, zastřelím ho; vyřiď mu to. Když
chceš, vem si tohle a připni si to!“ Charry sebral četařský
nárameník a šňůry, které utrhl předešlému majiteli. Kapitán
Janssen obrátil oči k nebi, ale neřekl k tomu ani slovo.

„Čím byl ten Bellini u cirkusu?“

„Krasojezdec. Předváděl nám jednou všelijaké kousky…“



„Nadporučíku! Proč jsi ho neudělal velitelem výcviku?“

„Přece jsem nemohl… komedianta! Dělal jen šaškoviny,
stál koni na hřbetě, podlézal mu pod břichem… to je dobrý
v cirkuse, ale voják má nějakou vojenskou čest! Nemůže dělat
klauna!“

„Umím stát na hřbetě koně a ještě střílet. Umím mu taky
podlézt pod břichem a nepovažuju to za šaškárnu. Vojáci, které
jsem tuhle viděl v bitvě, nedokázali nic jiného než sekat šavlí
kolem sebe jako blázni. Jeden se na mne vrhl, ale nezvládl víc
než useknout vlastnímu koni ucho. Kůň ho samozřejmě shodil
a já mu podpatkem přerazil vaz. Taky máš takové jezdce?“

„Proboha… co to bylo za oddíl?“

„Podle štítků na postrojích část čtyřiadvacátého pluku
jízdy. Císařského Německa, samozřejmě…“

„Čtyřiadvacátý pluk? Ten je přece považován za elitu!“

„Nebylo to na nich vidět. Konečně, to si předvedem při
výcviku. Koní máš plný stav? Včetně předepsaných rezerv?“

Nadporučíkovi vystoupily na čele krůpěje potu. „Ano!
Téměř…“

„Takže nějací koně ti chybějí. Kolik?“

„Asi… tak asi dvacet. Byli vyřazeni pro špatný stav…“

„Hm… tihle taky nevypadají nejlíp! Postaráš se co nejdřív
o doplnění stavu. Ještě si o tom promluvíme.“

Nadporučík poodstoupil a viditelně si oddechl. Zatím se už
vracel Oberon, za ním mládenec s vlasy jako uhel a snědou
pletí; zřejmě se neoholil, takže mu na tváři vyráželo strniště.
Kromě toho neměl opasek a v botách tkaničky, jak se sluší na
vězně; následkem toho šmajdal.

„Podle rozkazu přivádím vojína Belliniho!“ hlásil Oberon.

Charry vojáka obešel. Ten na něho zíral překvapeně; nebyl
totiž při apelu a netušil, kdo je ten muž v podivné bílé
uniformě. Kromě toho viděl nás šelmy a nejspíš ho dost
zaráželo, že chodíme volně. Nicméně k Charrymu pocítil
respekt.



„Ty jsi Bellini? Ital nebo co?“

„Ne, pane. Bellini je umělecké jméno… jsem artista!“

„Krasojezdec, jsem slyšel. Jaké jsi národnosti?“

„Moji rodiče pocházeli z Uher… to je na jihovýchod
odtud. Ale já jsem se narodil tady… pak jsem cestoval po
Evropě.“

„Z Uher? Tam mají dobré chovy koní… odkudpak
přesně?“

„Z Nyiregiházy… asi nebudete znát…“

„Opravdu ne. Byl jsem v Budapešti, znám Balaton
a Nagykaniszu. Ale líbilo se mi tam…“

„Och, skutečně?“ Bellini se zazubil. „Uhersko je krásné,
pane komthure, věřte mi to!“

„Jak víš, že jsem komthur?“

„Promiňte, pane! Nevím, jak vás titulovat… neznám
hodnost na vašich náramenících…“

„To je uniforma námořního kapitána. Ale jak víš, že jsem
komthur? Slyšel jsi o tom něco?“

„Člověk, kterej žije z dobroty svých bližních, musí znát
mocný tohoto světa! Doufám, že jsem nezpůsobil něco
špatnýho…“

„Ne, to ne! Poslyš, povídej mi o sobě! Ve kterém cirkuse
jsi pracoval a co jsi tam dělal?“

„Cirkus se jmenoval Warinsky, po řediteli. Byl Polák…“

„Umíš polsky?“

„Trochu ano.“

„Mám ve své družině Poláky; budete si rozumět…“

„Byli jsme artistické číslo Šest Bellini, krasojezdci. Čtyři
muži, dvě dívky. Ti muži jsme byli já, moji bratří Arpád
a Lájos, pak Franz, snoubenec mý sestry Aranky a Lájosova
žena Gretchen. Dělali jsme všecko možný: vysokou školu,
kozácký hry a Arpád dokonce cvičil šest lipicánů. Byli jsme
skvělý číslo, pane!“



„Už dlouho jsem neviděl nikoho pořádně jezdit na koni!
Můžeš předvést něco ze svého umění - speciálně pro nás?“

„Ale… jestli to pan kapitán dovolí?“ zaváhal.

„Pan kapitán dovolí. Vyber si koně!“

Bellini srazil podpatky a rozběhl se do jedné stáje. Charry
se opřel o dřevěnou stěnu a čekal, co se bude dít.

„Pane majore, skutečně nenahlížím, že by bylo vhodné…“
pravil vážně kapitán Janssen. „Pomyslete, že úcta, kterou mají
vojáci cítit ke svému veliteli…“

„O to se postarám já. Uvidíš, že úctu ke mně budou cítit,
i když jim to nebudu poroučet. Aspoň vždycky se to tak
stalo…“

„Pane majore, mohou se dívat vojáci?“ ptal se Oberon.

„Mohou? Musejí se dívat! Jen tak se něco naučí. Svolej
je!“

Oberon vydal rychle několik rozkazů; vojáci vyběhli
z kasáren, srovnali se okolo dvora do čtverhranu a přihlíželi.

Bellini vyjel ze stáje na strakaté klisně, opatřené sedlem se
zkrácenými třmeny; ježto dveře byly nízké, vyjel na boku
koně, přitisknut k jeho tělu. Taky měl jiné boty, zjevně ne
vojenské. Zvedl se zpátky do sedla a objel dvůr tanečním
krokem; zdálo se, že klisna je uvyklá jeho produkci. Bellini
vytáhl nohy ze třmenů, v jízdě seskočil na zem, vyskočil opět
na hřbet koně, seskočil na druhé straně a kousek běžel po
zemi; opět nasedl a nohou se zaklesl za krk koně, takže byl
vykloněn do boku téměř vodorovně. Pak se postavil na hřbet;
několikrát vyskočil, obracel se tváří do stran nebo dozadu, na
hřbetě běžícího koně udělal salto a jistě dopadl. Taky
několikrát podlezl koni pod břichem, pak provedl stojku na
rukou; saltem se dostal do sedla, ale nedal nohy do třmenů,
když dojížděl před Charryho, naráz se zvrátil dozadu, přes
zadek koně udělal kotoul a jistě dopadl na nohy.

„Výtečně! To bylo skvělé! Jak děláš ten přemet nazad do
stoje?“



„To bych vám asi těžko vysvětloval, pane! Je to náš
cirkusovej trik… Pochybuju, že by to pan major dokázal!“

Charry chvíli rozvažoval. „Zkusit se to může!“ rozepjal
opasek a zarazil svůj meč do sněhu. Potom si svlékl kabát
a podal Kéracovi, který se tvářil vyjeveně.

„Co chcete dělat, pane majore?“ zděsil se kapitán.

„Jdu si osedlat koně.“

„Na to snad… jsou stájníci!“ namítl nadporučík.

„Ty myslíš, že neumím osedlat svýho koně?“ potřásl
Charry hlavou a odběhl. Diana si šeptala s Denisem, Bellini se
tvářil opatrně. „Co chce dělat?“ zašeptal Kéracovi.

„Zkusí jezdit na koni jako ty!“ řekl Denis maďarsky
a Bellini se na něj vyjeveně otočil.

„Ty umíš maďarsky, chlapče?“

Denis přistoupil a začali si povídat tou řečí, takže jim
žádný nerozuměl; až do chvíle, kdy se objevil Charry. Bellini
obhlédl jeho vraníka a seznal ho schopným; taky způsob jízdy
ho přesvědčil, že má před sebou zkušeného jezdce a žádného
hlupáka. Artista přimhouřil oko a čekal, co bude.

Charry pustil koně do stejnoměrného klusu. „Abys věděl,
že nejsem bačkora!“ vykřikl, uvolnil nohy ze třmenů a udělal
na hřbetě koně podobnou stojku, jako předtím Bellini. Vojáci,
kteří předtím artistovi tleskali, teď zírali mlčky, protože to od
majora nečekali. Jenom naši Poláci se smáli.

„Tak,“ řekl Charry, když dojel k Bellinimu. „A teď ukaž
ten přemet dozadu!“

Bellini seděl v sedle; jeli klusem podle sebe a Charry
bedlivě přihlížel, jak se cirkusák odrazil a padl dozadu.
Pokýval hlavou a řekl: „Teď já…“ Přemet se mu povedl, jen
dopad nebyl čistý, Charry neudržel rovnováhu a padl do
sněhu. Vmžiku byl na nohou a potřásal hlavou.

„Čistý to není, ale před ranou šavlí by mě to zachránilo!
Jen se nesmějte, pánové; v boji to může pomoct v případě, že
nestíháš krýt útok nepřítele. Stejně jako nasedat za jízdy, třeba
takhle!“



Charry udělal dva skoky, odrazil se a skočil za Belliniho na
jeho klisnu. Levičkou zachytil jeho krk a pravačkou naznačil
úder dýkou do prsou. „Tak co, kdo z vás umí tohle?“

„Jenže bych vás shodil, pane!“ řekl Bellini.

„Zkus to!“

V tu chvíli Bellini sjel po boku koně; Charry taktak udržel
rovnováhu, Bellini podlezl pod koněm a vylezl na sedlo
z druhé strany. Charry se držel řemenů ze všech sil jako opice
větve.

„Dobrý, parťáku!“ pochválil Bellini. „Takhle se udržet…“

„Já totiž taky nejsem dnešní! Takhle podlézt koně
dokážu…“ Aby mu to Bellini věřil, Charry se o to pokusil,
jenže klisna už toho měla dost, podivně poskočila a Charry
letěl znova do sněhu. Vyskočil, doběhl ke svému vraníkovi
a počal na něm předvádět to samé, co udělal Bellini. Tomu jen
blýskaly oči:

„Hezký, pane komthure! Jste stejně dobrej koňák jako já!“

„Uznání odborníka potěší! Jak se jmenuješ… křestním?“

„Bello, ale po otci Béla. Béla Bellini.“

„To příjmení vzniklo z toho, viď? Dokázal bys takhle
naučit jezdit ostatní vojáky… řekněme do čtrnácti dnů?“

„Pokud to nebudou vyložený dřeva, tak proč ne?“

Charry odvedl koně, vrátil se a oblékl si kabát i pás
s mečem; potom se vrátil k cirkusákovi.

„Poklekni, Bélo Bellini!“ vyzval ho a překvapený chlapík
sklouzl do sněhu. Charryho meč se svistem vyjel z pochvy
a Charry se dotkl obou ramen klečícího.

„Bélo Bellini, povyšuji tě na podporučíka jízdy a jmenuji
vedoucím výcviku jízdního oddílu. Jmenovací dekret podepíšu
dnes večer. Podej mi ruku!“

Béla vstal a oba si stiskli ruce.

„Pane majore, protestuji proti tomuto neuváženému
kroku!“ řekl nadporučík v rajtkách. „Já se cítím nucen



upozornit…“

„Na nic jsem se neptal! Bélo, upozorňuji tě, že do tvé
pravomoci patří taky dohlížet na pořádek ve stájích a na
obsluhu koní. Vyber si solidního správce stájí a navrhni ho
k povýšení, je-li to prostý voják. Nyní můžeš jít!“

Podporučík Bellini scvakl podpatky, až to třesklo.

„Komthure, přísahám při Bohu všemohoucím, že tohle
vám do smrti nezapomenu! Chlapci - našemu panu majorovi
třikrát Hurá!“

Vojáci se nedali pobízet; to, co viděli, bylo příliš nečekané.
To „Hurá!“ bylo tak hromové, až se z vrcholku staré věže
vzneslo hejno překvapených kavek.

„Pánové, během odpoledne bych rád vykonal menší
vyjížďku do okolí, spojenou s další rozcvičkou,“ řekl Charry.
„Budeme zajisté po dobrém obědě, takže projížďka nezaškodí,
což?“

„Jistě, pane!“ pronesl proviantní důstojník, poručík
s otupělou flegmatickou tváří. „Budou řízky s bramborovým
salátem, každej dostane sklenici rumu… a důstojníci
samozřejmě víno!“

„Dobře, dejme tomu. Směl bych si prohlédnout kuchyni?“

„Ale klidně, pane. Už jsem dal příkazy…“

Zřejmě skutečně dal, neboť v kuchyni se pilně vařilo;
Charry neměl v úmyslu dělat okamžitě zásadní změny, takže
odsouhlasil všechno. Diana by měla jistě řadu připomínek, ale
dostala pokyn nevyvolávat zbytečné spory.

„Zaujaly mne ty kanóny nahoře na hradbách,“ prohlásil
Charry. „Jsou tam k něčemu, nebo je to součást výzdoby?“

„Zajisté, jsou plně funkční! Chcete si je prohlédnout?“

Charry samozřejmě chtěl; prošel ochozy a vylezl i na
hlavní věž, kde byla děla pamatující jistě třicetiletou válku;
věž sama ostatně měla základy z doby Vikingských nájezdů.
Bohužel, kanóny od třicetileté války nebyly čištěny, takže
zrezavěly a byly naprosto k ničemu.



„Neschopnost a ledabylost je zřejmě v posádce
dominantním zjevem! Tyto kanóny jsou nebezpečnější obsluze
než nepříteli; například tento by se při prvním výstřelu roztrhl
a pobil všechny vojáky okolo! Kdo je zodpovědný za
dělostřelectvo?“

„Poručík Smidt; ale ten byl před dvěma měsíci odvelen!“

„Má štěstí; dal bych ho přivázat před jeden z kanónů
a vystřelit z pevnosti ven! Kdo to dělá po něm?“

„Zatím nebyl nikdo určen, pane. Neměli jsme velitele…“

„Dobře. Zajistím odborníka přes dělostřelbu, mám svého.
Zatím by ale bylo vhodné… Oberone! Potřebuji dva až tři
muže znalé řemesla. Kováře, soustružníky, zámečníky… něco
takového. Máš někoho podobného? Budou poddůstojníky!“

„Myslím, že bych měl! Ale… jsou to političtí!“

„To je mi úplně jedno, hlavně ať umí pracovat. Sežeň je,
pak mi je přijdeš představit. Dám jim na starost opravu děl…“

„Pane majore, my přece máme svoje lidi!“ řekl kapitán.

„Já vím, neschopné a líné! Všem flákačům vlastnoručně
utrhám ty hvězdy a prýmky a nakopu je… kam se patří.
Nevěřím jim!“

„Věříte víc politickým? Socialistům a anarchistům?“

„Mám s nimi ty nejlepší zkušenosti. Důstojník je silný
pouze tehdy, může-li se opřít o vojáky. Zatím tady mám jen
svoje Poláky a šelmy, kterým mohu důvěřovat. Musím naučit
všechny ostatní být takoví, abych se na ně mohl spolehnout…“

Důstojníci se tvářili rozladěně; Janssen se rozhodl zeptat:

„Pane, připadá mi, že vybíráte ty lidi… podle jistého klíče.
Je to tentýž, který používáte při výběru svých… vojáků?“

„Ano. Jsem rád, že se na to ptáš.“

„Co jsou ti vaši lidé lepšího, než každý jiný?“

„Jsou členy řádu Templářů. Z toho vyplývá, že jim
důvěřuji. Jen jim, nikomu jinému.“

Janssen hněvivě stáhl rty. Povšiml si Ao Harrapa a dodal:



„Jak se zdá, taky svým ochočeným šelmám! Nebojíte se,
že někoho kousnou, když je necháte takhle pobíhat? Nebo je
někdo…“

„Moje šelmy patří k řádu, věř tomu nebo ne. Nekousnou
nikoho bez příčiny a pokud se někdo pokusí ohrozit je, zabijou
ho. Jsou k tomu cvičené.“

„To by musel být dost divný výcvik!“

„Je jiný, než který znáš ty. Dá se říct, že využívá
ovlivňování mysli každé osoby, člověka či zvířete. Je to delší
výcvik, který vyžaduje… určité schopnosti.“

„Mluvíte o tom, jako by to bylo… nějaké kouzlo!“

„Někomu zvenčí to tak může připadat.“

„Jsem realisticky uvažující člověk; když vidím pouťového
kouzelníka, nemyslím si, že má v cylindru ukryté králíky, ale
že dokáže používat nějakých triků. Váš výcvik jsou taky jen
triky?“

„I tak se to dá definovat.“

„Poslali vás sem proto, abyste… to na nás vyzkoušel?“

„To není třeba zkoušet, Janssene. To je vyzkoušeno během
dlouhých staletí na mnoha místech a mnoha lidmi.“

Kapitánovi to neudělalo žádnou radost. „Myslím, že
chápu. Byl to důvod, proč jste se stal majorem a velitelem
posádky? Pak samozřejmě uposlechnu všech vašich
příkazů…“

„Milý kapitáne, uvažování v kategorii zázrak, trik,
experiment a podobně je nesmyslné a zavádějící. Templářská
technika, to je zřejmě správná definice. Stav výcviku mých lidí
je součástí širšího výchovného procesu; moji lidé nejsou
závislí na státu ani na armádě; ale stát a armáda se cítí být
závislá na nich. Takže si nás najali… dejme tomu jako
experty.“

Janssen sklopil oči a přebíral si to v hlavě. „Dobrá, majore
Guyrlayowe. Jsi u nás vítán a já souhlasím se všemi tvými
rozkazy - ale ať mě čert vezme, jestli to chápu!“



Stiskli si ruce a mohli jít na oběd.

Jenže já jsem považoval za svou povinnost přitočit se blíž
k Charrymu, když si myl ruce: „Když s tebou mluvil ten
kapitán Janssen, lhal ti. Nevěř mu, není vůbec tvůj přítel!“

„Ani na chvíli jsem si to nemyslel. Kromě toho, před chvílí
se mnou o tom mluvil Ao Harrap. Taky mu nevěří. Ani většině
důstojníků. Co říkáš na Oberona, Kéraca a Belliniho?“

„Ano, to jsou poctiví lidé. Setník, co byl správcem ve stáji,
taky není špatný, ale je velmi hloupý. Nedoporučuji ho.“

„Dobře, Aflargeo. Proběhni se ve volném čase trochu mezi
vojáky a poslouchej, co se povídá. Musíme vzít vládu do ruky
co nejpevněji. Myslím, že na Oberonovi, Kéracovi a Bellinim
můžeme stavět. Důstojníci jsou od začátku proti mně…“

„Já budu dávat pozor.“ slíbil jsem.

Slavnostní oběd probíhal v důstojnické jídelně; z našich
tam pozvali tolik lidí, kolik se jich vešlo a které považovali za
důstojníky. Nám dali všechny zbytky od masa; kromě toho
někteří nás krmili tím, co z oběda nepokládali za stravitelné.
Tady panoval zvyk, že velitelé jedli lépe než mužstvo; to
dostalo sice taky řízek s bramborovým salátem, ale podle
jejich nadšení bylo jasné, že to je výjimečná příležitost. Polští
jezdci měli možnost jíst s mužstvem; někteří odmítli, jíst maso
jim nepřipadalo správné. Vojáci dostali taky příděl rumu;
následkem toho se rozveselili a pokoušeli vyzvídat, co jsou
naši jezdci zač; ti si počínali rozvážně a pokud nechtěli,
odmítali rozumět německy. Zatím nedošlo k žádnému
konfliktu.

Důstojnický oběd byl onačejší, s předkrmem a různými
dobrotami, neboť Janssen dal jasné pokyny, aby se kuchaři
vytáhli. Zřejmě hodlal na Charryho udělat dojem; Charry tedy
taky vydal pokyny, aby se všichni chovali zdvořile a pohoštění
přijali. Především nechal kapitán přinést velkou spoustu
různých láhví; a už to šlo: aperitiv, koňak, víno, rum. Po
důstojnickém zvyku ve velkých sklenicích a do dna!

Charry není zásadním odpůrcem alkoholu; první sklenici
vypil, při dalších si však obvykle jen svlažil rty a používal



různých triků, aby pít nemusel. Diana se vymluvila, že je
unavená po cestě, což jí jako dámě byli nuceni věřit. Tošio
Yamanaki nedával najevo, že by rozuměl německy. Lukáš si
přisedl k mladším důstojníkům a vysvětloval jim, co je to
askeze. Poslouchali ho se zájmem, aniž by cokoliv chápali.

Janssen čím byl opilejší, tím byl více přátelský; zakrátko
už by se to dalo nazvat termínem vlezlý. Pokoušel se tahat
rozumy, kladl čím dál stupidnější otázky a bylo vidět, že přes
usilovnou snahu se neustále točí v jednom kruhu: proč vlastně
poslali toho bláznivého chlapa s jeho podivnou armádou, když
jim to všechno ve Schwarzbergu tak pěkně šlo. Pokoušel se
vysvětlit Charrymu, že jeho metody výcviku, opřené
o dlouholetou praxi, jsou nejlepší; žádné jiné nejen že je
nepřekonají, ale ani nemohou existovat. Pokud si někdo myslí
něco jiného než Janssen, je buď idiot, nebo nepřítel státu.
Nebo ne?

Charry se držel; vyhlásil pro dnešek neubližování druhým,
takže nechal kapitána rozvíjet svoje teorie. Bohužel, Janssen
během oběda pil víc a víc; jeho důstojníci se samozřejmě
zařídili podle příkladu svého velitele a lili do sebe sklenici za
sklenicí. Taky ztráceli soudnost a jejich proslovy se změnily
v nesouvislé blekotání; naši měli alespoň možnost odhadnout
jejich duševní obzor. Bohužel, nic moc.

Konečně to Lukáše přestalo bavit, pod nějakou záminkou
se zvedl a vyšel ven; před jídelnou posedával na zábradlí Bello
Bellini, kouřil a šklebil se. Lukáš si sedl vedle něho, ale cigáro
odmítl, protože drogy neuznává v žádné podobě.

„Tak koukám,“ oslovil ho Bello. „Že ten tvůj šéf taky
dodržuje starou zásadu lampasáků: pěkně kecá, co? Povídal,
že chce jet po obědě na projížďku a podívat se na výcvik…“

„Když to řekl, tak to taky udělá.“ usmál se Lukáš.

„Jo, zdali! Po tom, co se děje v lampasácký jídelně, nebude
schopnej stát na nohách, natož vsednout na koně!“

„A co se tam děje, podle tvýho?“

„Všichni pijou jako o život; neval mi klíny do hlavy, kluci,
co tam obsluhujou, jsou mý kámoši. Už mi hlásili, jak se



rozjíždí kapitán Janssen; a tvůj pán s tím statečně drží krok!“

„Já jsem viděl něco jinýho, ale uvidíme.“

„Vsadíme se?“

Lukáš se zašklebil. „Sázka je nemravnost, to nevíš?
Znamená to spoléhání na náhodu a nikoliv na nekonečnou
milost Boží!“

„Ty seš taky jeden z těch chytrejch! Tak mi poraď, jak
mám díky nekonečný milosti Boží vyškemrat takový jezdecký
boty, jaký máš ty a tvý lidi! Chtěl jsem je nad tebou vyhrát…“

„Stačí si říct, máme jich ještě… několik. Jakou máš
nohu?“

Chvíli si povídali o výstroji; Lukáš se zmínil, že by jeho
muži měli mít uniformy jako místní (s určitými detailními
změnami), na což Bello reagoval kladně.

„Hele, provianťák je stará svině, ale ve skladě je pár kluků,
se kterýma se dá mluvit. Kolik toho potřebuješ?“

„No… potřebuju, aby naši kluci vypadali jako vojáci.
Takže by to chtělo uniformy, jaký mají ostatní; kalhoty,
kabátky, čepice. Kožíšky si necháme vlastní a teplý vložky
taky…“

„Co uděláte s těma vašima vlasama? Žádnej voják přeci
nemá takový pometla na hlavě!“

„S tím se nedá dělat nic; jsme šlechta a naše zákony
nařizujou, že musíme nějak vypadat…“

Bello chvíli uvažoval. „Hele, provianťák je zlitej jako pes,
nevypadá to, že by se dneska k něčemu zmotal. Jdi zpátky
a nějak ho příznivě pošolíchej; já naklapu za chvilku
s příkazem k vydání těch mundúrů. Zvládneš to?“

„Spolehni se. Když, tak zapojím šéfa.“

„Pokud tě bude vnímat!“

„To je můj problém, brácho!“

Oba pánové na sebe mrkli a už šli po svých. Lukáš ohlásil
tiše Charrymu, co a jak, Charry kývl a vyzval proviantního,



aby si s ním připil. To důstojník samozřejmě rád; když mu ale
začal něco vykládat ohledně výstroje, nebyl schopen chápat.
Lukáš kriticky stáhl rty, ale Charry s úsměvem položil ruku
důstojníkovi kolem ramen a přátelsky ho objal; přitom se dotkl
špičkami prstů jeho spánku. Vstoupil Bello a když viděl, jak se
Charry s proviantním motají v družném objetí po sále, jen se
ušklíbl. Ale předložil mu několik papírů; Charry řekl:
„Podepiš to!“, proviantní si nechal dát do ruky tužku
a podepsal se všude, kde Bello ukázal. Neměl sice ponětí, co
dělá, ale nepoložil ani jedinou otázku, což byla jeho oblíbená
hra. Pak ho Charry odvlekl na místo, usadil a laskavým
popleskáním propustil ze služby.

„Teda… ten Tygr je snad čaroděj!“ vydechl Bello.

„Je čaroděj.“ řekl klidně Lukáš.

Armádní sklady byly chaoticky rozmístěny po celé
pevnosti, jak se stavitelům zrovna hodilo. Byl v nich
neuvěřitelný nepořádek, zmatek a chaos, který se čas od času
někdo pokoušel zvládnout, leč bezvýsledně. Avšak postupem
doby situace vykrystalizovala tak, že krom spousty materiálu
potřebného i zbytečného se tam sešla vybraná společnost, již
přesně definovat není snadné. Snad by se dalo říci náboženští
fanatici, osoby, jimž přesvědčení nebo víra zakazovaly vzít do
ruky zbraň. Čelnou roli mezi nimi hráli Svědkové Jehovovi;
někteří odmítali službu v armádě tak zásadně, že bylo nutno je
uvěznit, mírnější formy byly poslány sem, aby prospěli vlasti
aspoň péčí o válečný materiál. Víra jim káže nedotýkat se
zbraní; u materiálu to není tak jasné, každý si to vykládal po
svém a téměř neustále se hádali. Ve skladu měli poměrný klid
a příležitost si vyjasnit svá stanoviska; což činili rádi
a neustále. Když mezi ně přišel někdo normální, buď během
krátké doby odešel, nebo se k nim připojil.

Bello zásadně odmítal jakékoliv diskuse na náboženská
témata, skladníky měl ale rád, neboť byli osobně příjemní,
vzdělaní a sympatičtí. Pochopitelně vpadli rovnou doprostřed
největší hádky; projednávalo se, zda je Charry vtělený
Antikrist, sluha Šelmy, která přijde před koncem světa nebo
jen hloupý důstojník, který si není vědom svého počínání.
Když spatřili Lukášův komthurský kříž řádu Sv. Jiří, srotili se



kolem něho jako hejno moskytů a začali dorážet. Lukášovi
zaplály oči a okamžitě kontroval - vysvětlil jim stručně zásady
oddané služby, systému řádů a jejich propojení. Bello zatím
seděl na balíku přikrývek a nekouřil, protože Svědkové
Jehovovi to nemají rádi; ovšem trochu ho to zlobilo.

„Hele, přišli jsme sem fasovat materiál!“ připomněl.
„Nechtěli byste se hádat jindy a jinde, panstvo?“

„Jo, to je pravda,“ souhlasil Lukáš. „Naši jezdci už čekají
venku, že si vyfasujou kalhoty, kabáty a…“

„Ať si tvoji ďáblu propadlí chlapi vezmou, co chtějí!“
křičel nejohnivější ze Svědků. „Proviantní podepsal prázdný
papíry, tak tam potom dopíšem, co bude potřeba! Ale ty mi
vysvětli, jak můžeš tvrdit, že jméno Boží Jehova není jediné
myslitelné! Copak jsi nečetl Bibli? Jasně se tam říká…“

Lukáš kývl na Bella, ten kývl na Poláky a ti vpadli do
skladu jako hejno kobylek. Chvíli hledali po regálech,
bednách, balících a temných koutech, pak je diskuse zaujala
a každý hodlal přispět svým dílem a svými zkušenostmi.
Lukášovi dalo dost práce, než je odtamtud s náručí věcí
vykopal ven.

„To si teda vysvětlíme!“ křičel za ním Svědek. „Počkej,
jestli se potkáme o Armageddonu - tobě to speciálně
vysvětlím…“

„Ty mně? Neudržíš v ruce šavli, nádhero! Chci vidět, jak
bys při Pánově Druhém Příchodu bojoval!“

„Bůh sám bude bojovat proti takovým pekelným zrůdám!
Zahladí vás všechny i s Tygrem Guyrlayowem, to uvidíš!“

„Hele, hlavně nezapomeň přijít večer na přednášku, ty
chytrej! Tam se můžeš vykecat, jestli máš chuť!“

„Vy tady budete konat přednášky, jo? Myslíš, že ti to
dovolí?“

„Speciálně kvůli tobě jo! Kluci už objevili správný
sklepení na chrámovou místnost, teď ji holky zařizujou…
A taky kuchyně se tam dá zařídit! To bude něco jinýho než ty
zdejší blafy!“



„V životě nevezmu do huby jídlo obětované modlám!“

„Vážně? A že Svatej apoštol Pavel říká: Nikoliv to, co do
úst přichází, je špatné, ale to, co z úst vychází…?“

„Pavel z Tarsu nebyl žádnej Svatej! To jste si zpotvořili vy,
pohanští katolíci, papeženská chátra…“

„Já nejsem katolík, ale nevadí; Svatýho Pavla si vážím…“

„Protože jseš absolutně nevzdělanej!“

Bello Bellini mávl rukou a šel poradit ostatním, jak má
zhruba vypadat správná uniforma; kluci se strojili, moc se jim
to líbilo a začínali až na ty účesy vypadat jako vojáci.

„Jenže ty korálky na krku a všelijaký ozdoby? Vypadáte
spíš jako Indiáni než vojáci!“

„To ještě počkej, až si na kabátky našijem všecko, co…
Tobě se tvá uniforma líbí? Nechtěl by sis ji nějak vylepšit?“

„Jsem voják, ne? U cirkusu jsem měl krásnou uniformu na
naše jezdecký číslo; červenou a žlutou, takovej husarskej
kabátek…“

„Proč bys ho nemohl mít i tady? Jseš přece důstojník!“

„No, Tygr by mi to asi dovolil; ale co Janssen?“

„Tvůj problém…“ krčil rameny Lukáš.

Bello se divně šklebil a otálel s nějakou otázkou. Konečně
se odhodlal: „Hele, ty vaše křížky… to je znak toho řádu, co?
Jaký jsou vlastně… podmínky ke vstupu?“

„To ti může bejt jedno. Bezbožný ateisty neberem!“

„No, ty seš milej! A Jehovovy Svědky bys bral?“

„Svědkové jsou sice blbci, ale ne ateisti.“

„Ty myslíš, že jsem bezbožník? A ke komu jsem se modlil,
když jsem spadl z hrazdy a ležel ve špitále… co?“

Lukáš se zarazil v pohybu. „Nevím, ke komu ses
modlil…“

Bello si musel nejdřív zapálit nové cigáro. „Víš, u nás měli
v kostele takovej obraz: kající Máří Magdaléna. Moc pěkná



holka; byla to teda děvka, že, ale… pak se obrátila a… Tak
když jsem ležel se zlámanejma hnátama, tak jsem na ni
vzpomínal. Když je svatá, tak by mně mohla pomoct, ne?“

„Vypadá to, že pomohla. Kosti máš srostlý.“

„Víš, Pámbu… ten je na mě moc vysoko. Ale ta holka byla
moc hezká. Už jsem hrozný léta nebyl doma, v našem
kostelíčku. Možná už tam ten obraz ani není. Ale…“

„Odvážil by ses nosit na krku templářský kříž?“

„K tomu je potřeba nějaká odvaha?“

„Je to služba, Bello. Bude se s tebou zacházet jinak,
než…“

„Jako se zachází s tvejma klukama? Koukni, co vydrží
nějakej patnáctiletej smrad, to vydržím taky… ne?“

Lukáš otevřel svou sedlovou brašnu a z jedné přihrádky
vylovil několik křížů; některé byly po padlých. „Měl bych po
tobě chtít přísahu, ale… zatím nejsi tak znalý věci, abys mohl
spolehlivě říct, na co přísaháš. Zatím to nos jako ozdobu…“

„To teda bude pěknej poprask mezi chlapama…“

„Já vím. To je součást strategie.“

Bello procházel místnostmi, které si Poláci zařizovali jako
své nocležny. Zvlášť ho překvapilo, že největší místnost
zařizují jako kostel, sice hodně svérázný, ale zajímavý.

„Jestli na ni někde narazíme, můžeš si sem klidně pověsit
taky tu svoji Magdalénku; na stěnách je ještě fůra volnýho
místa…“

„Hm… ale co je zač támhleten tlustej pantáta? Něco
z Číny?“

„Buddha. Siddharta Gautamma z rodu Šakjámuni; toho
uctívají naši Číňané a taky komthur Yamanaki. Velice
hezky…“

„To se Svědci pominou! Křesťany ještě jakž takž
snášejí…“

„Všichni tam nejsou Svědci, ne?“



„Ale jo; taky Adventisti Sedmýho dne, Baptisti… oni jsou
asi každej z jinýho hnízda, já se v tom nevyznám. A taky
pacifisti, který se s nima jenom svezli. Skladníci jsou
pozoruhodnej spolek; občas někoho ukecají, aby se k nim
dal…“

„Tak od teďka je tady o jednu partu víc.“

Do chrámu prokličkoval Denis: „Lukáši, Charry se nechá
ptát, jak s tou vyjížďkou! Už ho to tam přestává bavit… Jejda,
ty máš pěkně hnusnej mundůr! Mohl bych mít taky takovej?“

„Na tvou vejšku by tam nebyl, zůstaň si jak seš!“

„Tak to pardon,“ bránil se Bello. „Naše sklady nejsou
žádnej malej bordel… my klidně vystrojíme i trpajzlíka!“

„Vážně?“ smál se Denis. „A co elfa?“

„Heleď, ty elfe, jestli chceš, kmitej do skladu a vyřiď jim,
že ti mají dát něco na sebe, oni budou vědět. Ale jestli se tam
zakecáš a nepřijdeš do čtvrt hodiny, tak…“

„Já a zakecat se? Bavím se jen s vysoce vyspělými
duchovními osobnostmi, to bys mohl vědět!“

Denis vyjel jako fretka a Lukáš se smál: „No, nezabil bys
ho?“

Potom nařídil svým chlapcům nástup; Bello pospíšil
k jezdectvu a taky vydával rozkazy. Vojáci poslouchali
poněkud zmateně, ještě si nezvykli, že jejich velitelem je
cirkusák, který jim předtím připadal jako dost pochybná
existence. Vyváděli svoje koně, Bello kontroloval postroje a na
místě nadával každému, kdo ho neměl v pořádku. Pokud se
týkalo kondice koní, měl taky připomínky, ale s tím se nedala
učinit náprava tak snadno.

„Vyčkej chvilku,“ řekl Lukáš. „Musím se poohlídnout po
klukovi; už je v tom skladu trochu dlouho. Třeba ho tam
mučej…“

„Ať si to vychutná! Já bych ho přetrhl jako žábu…“

Denis seděl ve skladu na kupě přikrývek, byl jen ve
spodkách a skladníci mu přešívali kalhoty a kabátek, zatímco
on je vášnivě přesvědčoval o nadřazenosti elfů nad čímkoliv



ostatním. Přijímali to celkem bez odporu kromě jediného
bodu, totiž stop elfské krve v žilách evidentně lidského dítěte.

„Co to tady vyvádíš, lumpe?“ otázal se vlídně Lukáš.

„Klídek, za moment to bude!“ řekl Denis. „Vydrž
chvilku…“

„Já myslím, co jim tady valíš do hlavy za klíny?“

„No, je to pro ně novinka; ale když malej Ježíš diskutoval
s učenci v Jeruzalémským chrámu, tak taky takhle zírali!“

Vůdčí Svědek vyletěl a počal ohrožovat Denise jehlou,
kterou mu přešíval kalhoty. Něco křičel, ale nebylo mu
rozumět.

„Vzteklost je výrazným znakem posedlosti démony,“ krčil
rameny Denis. „Kdybys mi ty gatě nejdřív dodělal, tak já
bych…“

„Tady je máš a vypadni!“ řval Svědek. „Pohanský pověry
mi sem nikdo zatahovat nebude, rozumíš?“

„Nejsem hluchej!“ Denis si natáhl kalhoty a konstatoval,
že mu dokonale sedí. „Teď se jedu projet, ale potom přijdu
pokecat…“

„Doufám, že ne!“ dával mu další muž kabátek. „Rozvrátil
bys nám tady pracně vytvořenou konfesní jednotu…“

„Písmo říká: Jděte do světa a učte všechny národy!“ řekl
Denis, zavíraje za sebou dveře. „Proč ne taky skladníky, co?“

„Ve vzduchu se vznáší milión facek!“ upozornil ho Lukáš.
„Víš, že některá by mohla přistát na tvým čenichu?“

„Zkuste si to, frajeři!“ volal Denis a hnal se ke svému koni.

Charry vyšel z jídelny; mračil se a vypadal jako čert.

„Připraveni k odpolední vyjížďce?“ ptal se.

„My ano - a ty?“

Charry se znechuceně rozhlédl; nezdálo se, že by se mu
oddíl nějak moc zamlouval. Přesto zavelel: „Do sedel!“

„Páni důstojníci s námi nepojedou?“ zajímal se Bello.



„Někteří ano.“ ukázal Charry hlavou na pár zhroucených
postav, které se malátně ploužily ke koním. Dokonce i kapitán
Janssen se odvážil; dokonce vykřikoval, že nám všem ukáže,
jak se jezdí na koni. Jezdecký nadporučík se pokusil
zkontrolovat svoje muže, ale jeho snahy byly vysloveně
chaotické a nesetkaly se s úspěchem.

Poláci vyskákali na koně, smáli se a vyjížďka je bavila;
možná byli pyšní na svoje nové uniformy, ačkoliv neměli nač.
Když jsme nasedli také my, mnozí vojáci znejistěli; neviděli
náš příjezd a tak netušili, co všechno umíme. Charry však
nepřipustil žádné zdržování, zavelel a celý oddíl vyrazil
bránou ven.

Bylo hezky; přesněji řečeno, bylo líp než hnusně. Slunce
sice svítilo, ale nehřálo; nebylo teplo, ale taky nemrzlo. Našim
lidem se to docela zamlouvalo, vojákům se nezamlouvalo nic.

Charry jel v čele, po jeho boku Diana; na druhou stranu se
cpal Janssen, takže mu to dovolili. Za ně se seřadili pevnostní
důstojníci, snažili se tak dát najevo Polákům a podobným
lidem, že se jim absolutně nemůžou vyrovnat. Našim to bylo
jedno, dělali si ze všeho legraci. My jsme se přidali k nim,
taky Denis a jeho dva kamarádi René a Šahin. Ten zvlášť
vyvolával pozornost svou černou pletí; Denis oběma slíbil
uniformy, jakou má sám, takže se kluci měli nač těšit.

Bello Bellini řešil jistý problém, totiž zda se připojit k nám
nebo se cpát mezi důstojníky. Nakonec se rozhodl nechat
sporný problém, aby se vyřešil sám; zamával na něj Lukáš,
takže zajel k němu a pokračoval v nějakém předešlém
rozhovoru.

Nicolas Oberon se připojil k jednomu polskému chlapci,
který mluvil dost dobře německy; pochválil jeho uniformu
a dodal, že pokud by měl zájem se dát ostříhat, může to zařídit.
Harcer se ale jenom smál a pohazoval hřívou.

„Nesmí se!“ vysvětloval. „Kdybych se zbavil hřívy, tím
bych se zaprodal Satanovi! To nesmím…“

„To je nesmysl, žádný Satan neexistuje!“ tvrdil Oberon.



„Moc toho nevíš!“ cenil jezdec zuby. „Kdo teda zabil otce,
matku i maličkou sestřičku? Kdo poslal kozáky do naší vsi?“

„Netušil jsem, že ti kozáci vyvraždili rodinu! A cos dělal?“

„Utekl, co jiného? Pan komenditor Lasęka mi život
zachránil, harcera ze mě udělal! Do smrti mu budu sloužit!“

Nicolas jen potřásl hlavou. Pak si všiml jedné věci: „Proč
nosíš v uchu ty náušnice? To je nějaká ozdoba?“

„To je za moje svatby. Tři ženy, tři náušnice.“

„Ty máš tři manželky? Copak jsi mohamedán?“

„Proč? Křesťan jsem - ale se třemi děvčaty jsem svatbu
slavil. To snad ničemu nevadí, nebo ano?“

„Já bych řekl, že ano! A tvůj velitel to dovolí?“

„Pan polkównik ví, jak krásná žena dovede hlavu
zamotat!“

„Komu říkáš plukovník? Hraběti de Guyrlayowe?“

„Ale ne - náš plukovník, Lukáš Anczewski!“

„Nechápu! Ten kluk že by měl hodnost plukovníka? To je
přece nesmysl, když sám Guyrlayowe je jenom major?“

„A - to jsou vaše počty. Po našem počítání kdo velí pluku,
ten je plukovník. A kdo velí armádě, ten je generál…“

„Čemu velí Guyrlayowe?“

„Svojí zemi. Je císař!“

„Nepovídej! Že mu tykáš, jako kdybys s ním pásal husy!“

„Tak čest káže. Kdo mu jinak řekne, ten ho hrubě uráží.“

„Kdo jsi potom ty, že tak mluvíš?“

„Já? Osyp Horylko, rycar božij.“

Nicolas došel k názoru, že povídat si s Poláky postrádá
smyslu; ale musel uznat, že jezdci jsou skvělí a svoje koně
ovládají přímo mistrovsky. Totéž poznal i Bello; vojáci jeli
dost dobře, ale důstojníci se v sedlech sotva drželi, nejspíš
vlivem alkoholu. Charry nařídil klus, potom cval - za jízdy
tasil meč a sekal do větví stromů nad cestou, čímž shazoval



ostatním na hlavu sníh; Dianu to začalo bavit, předjela ho
a sesypala mu za krk celou závěj. Pochopitelně, Denis se nedal
pobízet.

„Zahrajem si kendo?“ vykřikoval. „Tošio, zkusíme to na
koních?“

„Ty mlč, nebo dostaneš výprask!“ varovala Diana.

„Já chci výprask! Teď hned! Tošio, hrajem!“

„Co vříská to dítě?“ zeptal se neopatrně Janssen.

„Tošio Yamanaki naučil naše jezdce takovou hru; říká jí
kendo na koních,“ vysvětloval Charry. „V jeho vlasti Japonsku
existuje výcviková metoda, které se tak říká. Boj dřevěnými
meči.“

„Dřevěnými?“ ohrnul Janssen nos. „To je pro malé děti,
ne?“

„Nejspíš jsi to ještě neviděl. Slouží k nácviku boje mečem,
aby se soupeři naučili zasahovat protivníka. Existuje na to
takové brnění; přilbice, chrániče na ruce a nohy…“

„Proti dřevěným klackům? Nedělej si ze mě blázny!“

„Kdyby se nebojovalo klacky, málokdo by to přežil.“

„Tak to chci vidět!“

Charry se ohlédl po svých lidech. „Kdo má chuť si
zahrát?“

Nastalo vzrušení, všichni naši se hlásili. Charry ukázal
rukou a přeložil pro důstojníky: „Kdo chce hrát, musí si sehnat
patřičný klacek. Denisi, nějakou pěknou větev… Prosím!“

„S radostí!“ Denis vytasil kord z toledské oceli, vjel do
lesa a hledal, kde by usekl větev dostatečně dlouhou
a pružnou.

„Tedy, zdá se, že moc k boji ty svoje jezdce necvičíš!“
smál se Janssen. „Mlátit se dřevěnými klacky, kdo to kdy
slyšel?“

„Zítra ráno budeme cvičit boj holýma rukama. Jestli
vstaneš dost brzo, můžeš si přijít zacvičit.“



„Hej, chlapče! Mně uřízni taky jeden klacek!“ řval kapitán
na Denise; ten s potěšením přikývl.

„Neradím ti…“ začal Charry, ale Janssen nesnášel
podceňování:

„Pánové! Hrajeme, ne? Když chtějí hosté dostat
výprask…“

Důstojníci vyřešili situaci snadno, poslali vojáky, aby jim
klacky sehnali. Diana a Tošio si patřičnou zbraň nalezli sami;
Charry se zatím pokoušel vysvětlit důstojníkům pravidla.
Dojel jsem Denise a pomáhal mu; Tannarr vylezl na strom
a osekával větve, mírně zakřivené a parádně pružné.

„Někdo tady bude bit,“ poškleboval se Denis. „Zrušíme ty
panský náfuky, Šahine? Načechráme jim peříčka?“

Černoušek nadšeně třepal hlavou a pohazoval růžky vlasů.
René tak nadšený nebyl, ale zvykl si uhýbat, když to šlo.

„Podstatou, pánové,“ vysvětloval Charry důstojníkům. „Je
srazit protivníka úderem meče… ve vašem případě šavle.
Kdybych někoho sekl katanou, nepřežije to, proto se používá
dřevěná tyč, zhruba stejně těžká jako skutečná zbraň. Hraje se
na tři smrtelné údery, pokud někdo nevzdá. Není-li úder
smrtelný, může bojovník pokračovat… pokud zvládá.“

„Nevím, proč by neměl! Co ho donutí?“

„Bolest, Janssene. Pokud na ni není trénovaný… To
cvičení kromě jiného slouží k překonání bolesti. Cvičíme svoje
vojáky, aby se dokázali odpoutat od problémů svého těla…“

„Ty děti taky?“

„Především ty děti. Jsou to velmi nadaní žáci…“

Nadaný žák Denis přijel, protočil ve vzduchu tyč a hodil
Charrymu, málem s ní rozbil kapitánovi nos. „Dobrá, jo?“
křičel.

Charry klackem zatočil a vyzkoušel ji. „Jo, dík…“

„Jak drze se ten kluk chová!“ pohoršil se kapitán.

„Drze? Ani bych neřekl; chová se přirozeně.“



Janssen se jen ušklíbl, přijal od Reného klacek a místo
díků se na něj zamračil, protože se mu ani dost málo nelíbil.
„Taky jeden takovej… co je to vůbec zač? Indián?“

„No, kdyby si pomaloval tvář…?“ zauvažoval Charry.

„Stačí říct, komthure!“ blýskl očima René. Už delší dobu
měl přání, aby mu někdo vytetoval na lícní kosti šikmé čárky,
ale zatím mu to nebylo dovoleno. Vykřikoval sice, že
v Arminu to bude v pořádku a mimo Ostrov už nikdy žít
nechce, ale…

Charry mu pohrozil klackem, René se zamračil a zajel
Denisovi za záda; jeho oblíbenou taktikou bylo utloukat
ochromené soupeře, které předtím vyřídil Denis. Nebo Šahin;
protože černoušek se sice dosud nenaučil kloudně žádnou řeč,
kterou se u nás mluvilo, ale bojovat mu šlo skvěle. Tošio s ním
byl velice spokojen.

Charry zatleskal a pokynul, aby se jezdci shromáždili:
„Všichni, kdo to ještě neznáte, dobře poslouchejte! Tato hra je
mimořádně náročná, zvlášť pro koně! Pamatujte si, že účelem
není jim zpřelámat nohy, ale naučit se pohybovat v terénu!
V lese je hluboký sníh, pod ním můžou být jámy, kořeny a tak,
takže každý si bude počínat rozumně! Je lepší prohrát než
přijít o koně!“

„Jsme jezdecký pluk, majore!“ zamračil se kapitán.
„Domnívám se, že každý z nás už někdy lesem projížděl!“

„No jen aby… Tak má každý zbraň? Kdo nebojuje z cesty,
aby nějakou neslízl! Jakmile zavelím…“

„Dostaneš do řepy!“ zatočila klackem Diana.

„To milostivá paní taky bude…?“ zarazil se Janssen.

Charry místo odpovědi zařval jako tygr. Zavířil sníh
a všichni naši lidé se okamžitě na někoho vrhli; já se pokusil
napadnout Tannarra, ale byl šikovnější a mrštnější než já,
takže jsme si vzájemně vykrývali údery.

Kapitán Janssen dostal ránu klackem, aniž věděl jak; všiml
si jenom, že ho praštil černoušek. Hrozně zaklel a pokusil se
jej dohonit a vrátit mu to, vzápětí dostal další zezadu
a postřehl, že to byl ten černovlasý ničema, který mu dal



klacek. Kapitán se sotva držel na koni, pro jistotu se dal na
útěk, ale zároveň sledoval, jak se naši jezdci honí po lese
a buší do sebe klacky. Musel obdivovat rychlost a přesnost
Diany, Tošia, Lukáše i jiných; vojáci, pokud se vůbec odvážili
hrát, byli biti jako žito a neměli šanci. Jenom Bellinimu se
podařilo chvilku odolávat dokonce i Dianě, díky svému
jezdeckému umění a faktu, že udeřit koně se považuje za
nečestné. Pak praštil kapitána nějaký Polák a srazil ho do
sněhu; když se vyhrabal na nohy, mohl už jen stát a sledovat,
jak se druzí honí a vzájemně napadají.

„Teda… to jsem ještě neviděl!“ konstatoval Bello, když
sletěl s koně jako hruška a chvilku mu trvalo, než svou klisnu
chytil.

Lukášovi planuly oči, chechtal se a pohazoval hřívou:

„Nasedej, hrajem dál! Ještě máš dva životy…“

„Blbost, jenom jeden! Jednou mě sejmula Diana,
podruhý…“

„Tak to zapři, stejně si to nikdo nepamatuje!“

„Ale… porušení pravidel…“

„Kašli na to!“ mávl klackem Lukáš. „Diana a Tošio jsou
třeba nesmrtelný, dokud je někdo nesundá s koně! Jenomže to
by…“

Tošio Yamanaki letěl proti nim, točil v ruce klackem
a copánek jej pleskal do vyholené hlavy. Vyrazil výkřik kiai,
vrhl se proti Lukášovi a smetl ho dvěma skoro současnými
údery. Protože Bello právě nasedl, sekl klackem dozadu, aniž
se podíval, zasáhl ho do ramene a znovu shodil. Než se Bello
dokázal postavit na nohy, byl už zas daleko odtud.

Lukáš se hrabal ze závěje a plival sníh. „Komthur
Yamanaki; seznamte se!“ pravil. „Máš ještě chuť?“

„Víš, že skoro jo?“ rozhněval se Bellini. „Jdem na něj?“

„Teda, odvahu máš, ale…“

„Toho Japončíka bych bral jako číslo do programu!“

„Tak dobrý - zároveň ze dvou stran, jo? Zkusíme…“



Lukáš se postavil ve třmenech a zařval japonsky: „Žlutý
drak už neplivá oheň! Troufneš si…?“

Tošio právě odrážel z jedné strany Denise, z druhé Šahina;
René předvídavě odpadl už před chvílí. Vyrazil ze sebe řev,
který se líbil dokonce i nám a přetáhl černouška, až vyletěl ze
sedla, srazil se v letu se zasněženým smrčkem a sjížděl po něm
dolů. Denis se ocitl sám proti Japonci, což bylo nebezpečné;
odrazil dva údery, pak ji dostal a šel ze sedla taky. Tošio vyjel
proti Lukášovi a Bellovi a po cestě přetáhl Dévi, která se
rozhodla pomstít za bolest způsobenou Denisovi. Lukáš se
chvíli bránil, zatímco Bello najel zezadu a udeřil Tošia do zad.
Tošio zařval, srazil s koně Lukáše, pak se vrhl na Bella
a napadl ho z několika stran současně, jako by měl nejmíň šest
rukou; jak Bello padal s koně, spatřil, jak zezadu na Tošia
skočila Dévi a strhla ho na zem s sebou. Tošio řval jako šelma,
vymrštil se na nohy a nakopl černého leoparda chodidlem,
protože klacek někde ztratil.

Bello najednou stál proti němu a nevěděl, co dělat;
Yamanaki stál po kolena ve sněhu, šikmé oči mu nervózně
šilhaly do stran a očekával útok s holýma rukama. Z druhé
strany postupoval Lukáš; Bello váhal, ale Tošio dvakrát tleskl
rukama a něco křičel. Pak Lukáš zaútočil, Tošio vyskočil
a kopl ho chodidlem do hrudníku; Bello taky zaútočil,
Japoncova pěst ho zasáhla a smetla, ale byl ještě schopen se
postavit na nohy. „Bojuj!“ řval Tošio. „Dokud žiješ, útoč!“

Bello se na něj vrhl, v poslední chvíli se zarazil, skočil
a kopl ho podobným způsobem jako on Lukáše. Taky Lukáš
útočil, téměř současně; Bello to bohužel zjistil, až když letěl
stranou po Japoncově úderu. Namotala se do toho ještě Dévi,
ale Bello zaslechl cval koně a viděl, jak se proti nim řítí Denis;
klacek výhružně natažen dopředu. A potom Tošio vyskočil
z místa do výšky, napřáhl chodidlo proti chlapci a vyrazil ho
ze sedla. Byl to jeden z mistrovských kopů a Denis neměl
šanci. Skončil tedy ve sněhu stejně jako ostatní; Tošio se chvíli
rozhlížel, odkud přijde další útok, potom složil ruce a všem se
uklonil.

Lukáš se potácel, kolena se mu klepala. „Tošio, ty mě
jednou opravdu zabiješ!“ vzdychal. „Jseš nebezpečnější než



tajfun!“

„Učím tě být tvrdý,“ odpověděl Tošio. „Víš, jakých chyb
ses dopustil, že? A ty?“ ukázal na Bella.

„Já… no, teda…“ zaváhal Bello.

Tošio ho uchopil za ruku a ukazoval mu, jakým způsobem
mu měl zasadit úder. Mezitím přišel taky Denis, držel svou
Dévi za ucho a uklidňoval ji, protože na Tošia ošklivě vrčela.

„To sražení s koně mě musíš naučit!“ křičel. „To už jsi mi
udělal potřetí… a nikdy se mi nepovede se ubránit!“

„Nemůže se ti to podařit, dokud nepochopíš, co je Zen.“
usmál se Japonec a uklonil se mu. „Neposlechl jsi moji radu,
abys bojoval stylem motýla; jak bys tedy mohl zvítězit?“

„Žádný styl motýla písma nepopisují! Neposmívej se mi!“

„Já vím; je na tobě, abys ho vymyslel!“

Denis si jenom odplivl do sněhu.

Bello nějak nechápal situaci; Lukáš mu vysvětlil:

„Komthur Tošio Yamanaki je Zenový mistr; učitel
bojového umění. Jeho povinností je naučit nás bojovat, jak
nejlépe to půjde. Musí najít alespoň jednoho žáka, který bude
lepší než on; dokud se mu to nepodaří, nesmí opustit tento
svět…“

„A koho všechno učí?“

„Tebe také!“ ukázal Tošio rukou. „Zítra ráno!“

Potom se otočil a rozhlížel se, kam zmizel jeho kůň.

Byli s námi vlci; jejich hra zase byla chytat nám zaběhlé
koně a přivádět je zpátky. Bylo už dávno po boji, naši se
skvěle pobavili, ale vojáci se většinou váleli po zemi
a skuhrali.

„Tak to bylo kendo na koních,“ vysvětlil Charry. „Uznáváš
teď, že kdybychom používali šavle, moc by nás nezůstalo?“

„Uznávám… ale nepochopím!“ vzdychal Janssen. „Takové
surové rány… k dámě jako je madame Diana! Nebo ty
děti…?“



„Kdyby neuměli bojovat, nepřežili by.“ řekl Charry.

Zatímco naši jezdci nadšeně komentovali výkony svoje
i soupeřů, kapitán Janssen se zabýval zcela jinými úvahami.
Když jsme opět vyjeli na cestu, řekl: „Překvapuje mě, že se
nijak nesnažíš udržet si autoritu svých lidí! Nedivil bych se,
kdyby tě za chvíli přestali poslouchat! Když tě kdejaký kluk
může mlátit klackem po hřbetě, nebude dlouho trvat
a přestanou tě brát jako velitele…“

„Především, nemůže mě mlátit kdejaký kluk, pouze člen
mého oddílu. Za druhé, aby mě zasáhl, musím nejdřív udělat
chybu; je přirozeně správný trest, že když se nekryju, dostanu
tečku. Mám za to, že je lepší dostat při hře klackem, než v boji
šavlí. Taky já mám zbraň a nemazlím se s nikým, to jsi viděl.
A když to budeš brát takhle: každý z mých lidí je zasvěcený
rytíř nebo něco na té úrovni. Kdyby se dopustil urážky jiného
služebníka Božího, došlo by u něj k hrubému poklesnutí; to
žádný z nich neriskne.“

„Jaký je nejhorší trest v tom… řádu?“

„Ztráta členství. Vyhnání.“

„No - to je moc nepotrestáš!“

„Jak myslíš. Zcela jistě takové riziko nikdo nepodstoupí.“

„Tak dobře. Za co se to dává?“

„Nevím; za mého velení se to ještě nestalo. Uvědom si:
takový rozsudek by především poskvrnil ty, kteří by jej
vynesli. To už je lepší provinilce zabít, tak aspoň neztratí
čest…“

„Zabít je lepší než vyhnat z nějaké… skupiny?“

„Neočekávám, že bys to pochopil. Ale moji lidé to tak
berou.“

Janssen zmlkl a přemýšlel. Charry se pokusil odhadnout,
co asi kapitánovi táhne hlavou: usilovná snaha pochopit, proč
právě tihle přišli sem, do jeho života. Až doposud byl
spokojený, plnil povinnosti jak uměl, pobíral docela slušný
plat a za to nemusel podávat žádné převratné výkony. Možná
doufal, že bude do hodnosti velitele povýšen sám. Možná



očekával velitele stejné mentality, jako byl on; v každém
případě byl přirozený běh věcí v posádce hrubě narušen
a kapitán neví, jak se chovat. Zkusil se zapojit, plnit rozkazy
ke spokojenosti nového pána, ale brzy se přesvědčil, že na to
prostě nemá. Co udělá dál? Přirozené by bylo, aby se začal
bránit. Stane se to?

Podobnými úvahami se rozhodně nezajímal Denis;
shromáždil svoje dva kamarády a nenápadně naznačil, aby se
oddělili od ostatních a zajeli do lesa. Přidala se k nim Dévi,
ještě trochu rozladěná po bitce, v níž do jejího miláčka bušili
jako do pytle zrní. To se stávalo často a někteří se jí kvůli
tomu smáli; neschopnost se ovládnout a rychle přenést přes
hněv byla přestupek. Denis to dobře věděl.

„Tak co, jak to hodnotíte?“ ptal se.

„No - dobrý, no.“ konstatoval René neurčitě.

Šahin vycenil všechny zuby a vypadal spokojeně.

Dévi vypadala jako obvykle; běžný člověk by se jí polekal.

„Nechápete nic? Dostali jsme se očividně mezi béčka! Ti
chlapi pro nás nejsou vážná konkurence, vybušíme je, kdy si
řeknou! A co víc, nikdo na nás nebude mít čas, nechají nás
dělat si, co budeme chtít! Nevyužijem toho?“

„No, to by se dalo… ale jak?“

„Ještě nevím… ale určitě by šlo…“ Denis se zamyslel.

Projížděli lesem; to se jim líbilo víc než v oddíle, kde byli
nuceni brát ohled na menší jízdní schopnosti některých lidí.
Denis popohnal koně do kopce, s kopce, roklinou; zde byly
zvlněné pahorky, zarostlé značně neudržovaným lesem. Já
i ostatní šelmy jsme rychle zjistili, že lovecké možnosti tu
budou větší než na Hůrce; tam zvěře rychle ubývalo, částečně
naším přičiněním. Tyhle lesy budou jako lovecký revír
nevyčerpatelné.

Ale Denise zaujalo něco jiného - na jednom vršku tam
vyrostl strom tak starý, že by jej těžko objalo několik lidí. Byl
to dub, věkovitý a všelijak zjizvený, ale jedna část kmene byla
přece jen doposud živá. Okolo dubu bylo přivaleno několik
kamenů; nebo že by tam zůstaly od dob tání ledovců?



V každém případě to bylo velmi podivné místo, až Denis
zarazil koně a zamyslel se.

„Co je? Proč zastavujem?“ ptal se René.

„Počkej! Tohle… na tomhle místě něco je!“

Denis se ohlédl na Šahina, který se choval divně, rozhlížel
se kolem a tvářil číhavě, skoro jako šelma. Denis uvázal koně
ke křoví a brodil se hlubokým sněhem vzhůru k dubu; ostatní
také sesedli a následovali ho. Došel k dubu, objal jej a přitiskl
tvář ke kůře, jako by v ní něco hledal.

„Je starý. Velice starý…“ řekl dřív, než se René zeptal.

Dévi čenichala v křoví a ježila hřbet. Jevila neklid.

„Tak co je tady?“ naléhal René.

„Pramen. Především pramen. Teď jistě zamrzlý, ale mezi
kořeny vytéká potůček. Velmi dobrá voda!“

„To bych se divil.“ René udělal pár kroků a zapadl až po
pás; zanadával, protože mu do boty vnikla voda. „Máš pravdu;
právě v té vodě stojím! Sakra, pomozte mi se vyhrabat…“

Šahin zaváhal, jestli ho nemá radši přitlačit, ale koukl na
Denise a rozhodl se být lidský. Společně pomohli Renému, ale
sníh při tom rozryli jako stádo divokých kanců.

„To je skvělá voda!“ prohlásil Denis, když ji ochutnal.
„Plná života, tryskající přímo z hlubin matky Země! Vykoupu
se v ní!“

„Teď hned? V tom mrazu?“ zděsil se René.

„A co? Nejsme tohle tělo!“

Denis se skutečně hbitě svlékl a chvíli se válel ve sněhu;
měl v tom směru dobré zkušenosti ze sauny, takže to pro něj
bylo docela příjemné. Šahin zaváhal, René rázně odmítl.

„Skvělé! Vynikající!“ smál se Denis; přistoupil k dubu
a opřel se zády o jeho rozpraskaný kmen. Vztáhl ruce a chvíli
tak zůstal s očima zavřenýma. Tiše si prozpěvoval, aniž
pronesl jediné srozumitelné slovo. Dévi ho okouzleně
sledovala.



„Na toto místo nosili druidové oběti.“ řekl konečně.
Objevil jednu větev, která se mu z nějakých důvodů
zamlouvala; dýkou si odřízl těsně u hlavy pramínek vlasů tam,
kde byly nejdelší, vylezl a pevně jej na tu větev přivázal. Pak
sjel dolů, ještě se několikrát převalil ve sněhu a dovolil Dévi,
aby ho olízala.

„Proč to všechno děláš?“ ptal se René nechápavě.

„A proč ne?“ odpověděl Denis.

Potom se oblékl a pobídl koně, aby dohonili ostatní;
nebylo to těžké, někteří muži měli všelijaké potíže a zdržovali
ostatní. Charrymu se to nelíbilo, ale předvídavě ponechal
všechny problémy k vyřízení podřízeným.

Jelikož René nechápal účel Denisova počínání, svěřil se
s tím jednomu z Poláků; ten také nic nechápal, ale zeptal se
jiného. Ještě během odpoledne se o tom dozvěděli nejen naši,
ale i mnozí vojáci; někdo to donesl do skladu a s fantastickými
podrobnostmi vyprávěl tamní náboženské společnosti.
Svědkové Jehovovi se upřímně zděsili a po poradě vydali
verdikt:

„Je to nešťastná duše, propadlá peklu! Škoda, že tak
hrozné prokletí postihlo tak malé dítě…“

„Je ještě mladý! Bylo by možné ho zachránit!“ řekl někdo.

„Ano! Zachráníme ho my!“ rozhodl jiný.

Když nic jiného, aspoň o zábavu měl Denis postaráno.

Večer se konal v nové chrámové místnosti první obřad;
Poláci konali bohoslužbu v podobě, kterou vytvořili jejich
předchůdci z prvků křesťanských i asijských, zpívali zbožné
písně a nabídli Božstvům první jídlo, uvařené v jejich kuchyni.
Pochopitelně pozvali hosty: Oberona, Kéraca, Belliniho,
některé další vojáky. Zvali taky společnost ze skladu; někteří
pohoršeně odmítli vůbec jen uvažovat o účasti na obřadu tak
pohanském a barbarském, jiné to zajímalo, další přišli, aby
vysvětlili těm kacířům, jaká je správná cesta. Přednášku měl
Lukáš Anczewski, nebyla moc dlouhá a byla spíš vysvětlením,
co je řád Svatého Jiří, jaké jsou jeho činnosti a návaznost na



ostatní náboženské spolky. Po přednášce se konala
několikahodinová hádka společná a řada hádek soukromých,
ve dvojici či malé skupince. Jinak než hádka se tyto diskuse
definovat nedaly, jejich účelem nebylo dojít k nějaké
objektivní pravdě, ale potřít soupeře.

Denise to po určitou dobu bavilo; potom prohlásil, že
půjde raději spát a spolu s ostatními kluky odešel. Ale spát
nešli, ačkoliv zalezli do spacáků a hlavy si položili na hebký
kožíšek černé leopardice Dévi. Neboť Denis řekl: „Přišel jsem
na skvělou myšlenku! Víte, co je to přenos vědomí mezi
dvěma a více osobami?“

René nevěděl, Šahin nerozuměl.

„Myslím, že bych dokázal propojit svoje vzpomínky s vaší
myslí tak, abyste během noci přejali všechno, co nosím
v hlavě! Zdálo by se vám to… ale zítra byste to věděli,
chápeš?“

„No… dá se říct, že chápu.“ řekl René a nechápal.

„Ale dovolíte, abych to vyzkoušel, ne?“

„To víš, že jo!“ René měl oprávněnou obavu, že kdyby
odmítl, byl by přinucen násilím. Znal Denise a věděl, že není
rozumné se bránit, když chce někomu prokázat dobrodiní.

„Je fajn, že máme místnost jenom pro sebe!“ pokračoval
Denis spokojeně. „Když to tady spustíme, nic se nestane
a nikoho dalšího to nemůže zachytit! Dévi nás pohlídá, že?“

Dévi byla ochotna udělat cokoliv, co si Denis přál.
Nevěděla sice, co by konkrétně měla hlídat, ale rozhodla se, že
zakousne každého cizího, kdo by sem jenom nos strčil.

„Tak zalehněte a spěte! Pošlu vám zajímavý sny, to se
budete divit!“ řekl Denis a dohlédl, aby skutečně usnuli.
Potom si lehl taky sám, a za chvíli už žádný z nich nevěděl
o světě.



Výstraha
 Posláním hole je podpírat člověka,

 smutkem hole je dotýkat se věčně bahna,

 radostí hole je bránit uklouznutí člověka,

 extází hole je dotýkat se člověka,

 problémem hole je, že nemůže mluvit,

 přáním hole je být člověku na blízku

 a pak jednou, možná…

Naši rytíři vstávali za úsvitu a protože koupelna ještě
nebyla v provozu, šli se nazí vyválet ve sněhu na dvoře. Přes
noc hustě sněžilo a napadl čerstvý, což zejména Denisovi,
Dianě atd. velmi vyhovovalo. Koupání plynule přešlo do
rozcvičky, kterou vedl samozřejmě Tošio; vojáci, kterým se
podařilo být už vzhůru, jen nechápavě zírali, co vyvádějí.

Potom se šli obléknout; tehdy došlo také k prvnímu
konfliktu. Totiž jeden voják, muž poněkud hrubších mravů,
byl přemožen touhou po jedné z polských dívek. Nebylo divu,
byla doopravdy hezká a předváděla se svlečená, nic zlého
netuše. Vlezl za ní do pokoje a když si pročesávala dlouhé
vlasy, vrhl se na ni a přitiskl jí zezadu dlaně na prsa.
Považoval se za silného, měl v plánu ji přemoci a ukojit své
chlípné vášně, jenže stalo se něco zcela jiného. Dívka se
prudce ohnala lokty dozadu a zasáhla ho do žeber; pak se
vyškubla a kopla ho do podbřišku, načež do něj chvíli bušila
rukama i nohama. Nakonec jej přirazila ke stěně a stiskla mu
prostředníkem krční tepnu, až se začal dusit. Sice při tom nic
neřekla, ale v jejích očích si zřetelně mohl přečíst, že by ho
byla schopna zabít. Ovládla se však a nechala ho odejít; lépe
řečeno odplazit se po čtyřech.

Kuchyně ještě nepracovala tak, jak je zvykem na Hůrce
i ve městě, ale na snídani to stačilo. Několik přátel přišlo
ochutnat a zdrželi se na ranní bohoslužbu a přednášku;
kupodivu nedošlo k žádné hádce, ačkoliv tu byli i Jehovisté.



Charry za celou dobu nepromluvil a do ničeho se nepletl;
hlavní slovo měl Lukáš. Čtyři muže poslal se saněmi do města
pro zásoby; vrátilo se jich však šest, aniž bylo vysvětleno, jak
k tomu zázraku došlo. Další zázrak byl, že nějací vojáci, jimž
byly včera vydány nové uniformy, je dnes potřebovali znovu;
leč skladníci byli zbožní lidé, na zázraky zvyklí.

Kapitán Janssen rozhodně za úsvitu vstávat nehodlal; když
tedy opustil lůžko, umyl se, nasnídal a zapálil si doutník,
uvolil se přijmout podřízené. Vzápětí na něj vylili kýbl
stížností: Charryho muži se tvrdě a nelítostně ujímají velení
v pevnosti. Oni stanoví systém hlídek, vše kontrolují, do všeho
šťourají; nařídili, aby nad bránu byla vyvěšena standarta císaře
Arminu s tygrem a osmihrotým křížem. Když chtěli instalovat
noční světlo, zářící do okolí, jeden důstojník se pokoušel jim
v tom bránit, že to jsou kasárna a nic takového tu není
zvykem. Lukáš mu rázně odpověděl:

„Toto je především komenda Templářů!“

Charry vyslechl Janssenovy stížnosti s neotřesitelným
klidem.

„Hm. A na co si stěžuješ?“ zeptal se.

Janssen opakoval zvýšeným hlasem totéž, co řekl už
předtím.

„Chápu, to jsem slyšel. Ale co z toho se ti nelíbí?“

Janssen to zopakoval ještě jednou; tentokrát už sípal.

„Ano, jistě. Ale já chci vědět, na co si stěžuješ hlavně!“

Janssen vztekle odešel a práskl za sebou dveřmi.

Charry řekl: „Štábní porada!“

Na poradě byli kromě našich lidí pouze Kérac, Oberon
a Bellini.

„Bello, máš toho nového správce stájí?“

„Ano. Čeká venku…“

Bellini nám představil mladíka mohutné postavy
a dobromyslné, prostoduché tváře. Byl to selský synek
odjakživa zvyklý pracovat ve stájích a chlévech, vůbec mu



nedělalo potíže zorganizovat tam práci. Moc řečí nenadělal
a neslynul žádnou velkou chytrostí, ale zdálo se, že je poctivý
a rázný. Charry mu podal ruku a slíbil povýšení na setníka, což
ho navýsost potěšilo a byl ochoten pro pana majora skočit do
ohně.

„Jsou už napsané dekrety pro vás tři?“

„Mluvil jsem o tom s písařem,“ řekl Oberon. „Vymlouvá
se… je to taková štábní krysa, odjakživa držel s velením.
Myslím…“ na chvíli zaváhal, rozhlédl se po ostatních.

„Dokonči to!“ řekl Charry.

„Ne všichni přijímají… změny s nadšením.“

Charry chvíli mlčel a mračil se. Pak řekl:

„Dozvěděl jsem se, že někteří z vašich lidí mají zájem
o účast ve výcviku. Potřebuji vědět, kteří to myslí vážně a pro
které je to jen pokus šplhat nebo nějak se vytahovat na ostatní.
Zrovna jim řekněte, že je za žádných okolností nečeká nic
dobrého.“

„Oni to vědí, pane majore!“

Charry svraštil obočí. „Nechtěl by sis laskavě
zvyknout…?“

„Jo; promiň, Charry!“

„Takže: pokud se k nám přidají, musí očekávat, že na ně
budou v dohledné době kladeny podobné nároky, jaké klademe
na své členy. Sám jsi viděl, že to bude náročné!“

„Ano. To je právě ten důvod.“

„V pořádku. Tak je teda přiveď ukázat!“

Těch vojáků bylo asi deset; tvářili se nejistě a bylo na nich
vidět, že pro mnohé to je nejdůležitější rozhodnutí v celém
dosavadním životě. Zvlášť nyní, když stáli proti Charrymu.
Zatím o něm neslyšeli to nejlepší a když ho teď viděli před
sebou, moc se to nezlepšilo. Byl vyšší než většina ostatních,
měl do tmava opálenou pleť, hřívu černých vlasů,
zachmuřenou tvář.



„Podívejte, mládenci,“ oslovil je nijak zvlášť přívětivě. „Já
chápu, že máte dobrou snahu; ale jestli máte zdravý rozum,
ještě si to rozmyslete. Na tom, co chcete udělat, není nic
moudrého ani prospěšného. Jste docela sympatičtí mladí muži,
máte svoje rodiny, zaměstnání, životní perspektivy. Až
vypadnete z armády, budete se moci oženit, mít děti, podnikat,
zbohatnout, být spokojení; proč k tomu všemu ještě chcete být
Templáři?“

„No… a to bysme při tom nemohli?“ zeptal se někdo.

„Ale jo, co by ne… jenže určitý riziko tady je. Víte, kdo se
začne moc kamarádit s ozbrojenými mnichy, dostává sám
občas chuť sloužit Bohu. Někdo víc, někdo míň. Někteří
natolik, že pak zanedbávají svoje hmotné zájmy. To byste
přece nechtěli!“

„Copak Bůh nechce, abychom mu sloužili?“

„Bohu je to v podstatě jedno. Potěší ho, když pro něj
uděláš něco, co bys nemusel; ale smíří se i s tím, že to
neuděláš. Už si za dlouhá tisíciletí zvykl, že lidé dělají samé
pitomosti, škodí jeden druhému, všem kolem i Bohu
samotnému. Odpouští jim to, protože si je vědom, že lidé jsou
v podstatě pitomci. Takže, když chceš zůstat pitomec, je lepší
nebrat na Boha ohledy.“

„A co mám dělat, když nechci být pitomec?“

Tu otázku položil Gabriel Kérac; Charry se k němu otočil.

„To nechce nikdo; přesně takhle uvažuje většina našich
rytířů. Pane Bože, já přece nejsem takovej blbec jako ostatní!
Jenomže, bereš na vědomí, že tím, že budeš nosit na krku
osmihrotý kříž, se nestaneš lepším ani Bohu milejším?
V nejlepším případě se staneš Bohu normálním. Normální
člověk miluje Boha nade všechno a každého člověka jako sebe
samého. Dokážeš to?“

„No… to teda nevím!“

„Ještě že jsi neřekl, že ano. Já to nedokážu, a to jsem
komthur - třeba nepřátele, ty co nás přišli zabít. Nenávidět,
zabíjet dokáže každé hovado. A já si uvědomuji: ano, jsem



hovado. Toužím zabít jinou živou bytost. Ode mne chcete,
abych vás něco učil?“

„Neznáme nikoho lepšího.“ řekl Oberon.

„Aha. Tak to se nedá nic dělat. To vás budu muset
přijmout… ale doufám, že to časem některé z vás přejde
a vrátíte se mezi normální lidi. Když už to nebudete moci
vydržet, nemusíte mi to nijak hlásit nebo se omlouvat. Stačí se
tiše odplížit…“

„A do té doby máme dělat co?“

„Lukáš Anczewski vás každého přidělí k jednomu našemu
rytíři. Ten vám vysvětlí… některé věci. Kdo bude mít otázky,
může se později zeptat mne, Diany, Denise… kohokoliv.
Nejdřív musíme z téhle peleši lotrovské udělat normálně
obyvatelné místo pro lidské bytosti; bude s tím trocha práce.
Když nám s tím někdo nebude chtít pomoct, nezlobte se na
něj. Neubližujte mu… nanejvýš mu dejte pár do držky!“

Vojáci se rozesmáli. „Říkáte, pane majore, že nemáme
ubližovat; ale včera ten trénink v boji na koních, dnešní
rozcvička… sami se přece učíte tvrdě bojovat!“

„Bojovat není nic špatného. Neříkám, abys nebojoval, ale
abys nikomu neubližoval, to není totéž. Identifikuješ se
přespříliš se svým hmotným tělem, zatímco nejsi tohle tělo,
nýbrž duše. Tělu můžeš rozbít hubu, zmlátit je do bezvědomí;
když neublížíš jeho duši, nic hroznýho se nestane…“

„Dneska ráno… vykládal jeden kluk, že se pokusil šáhnout
na jednu z těch holek… a ona ho hrozně zmlátila!“

„To měl štěstí. Asi měla dobrou náladu. Jinak by ho
zabila.“

„Zabila? Ale… proč?“

„Sám říkáš, že se pokusil ji obtěžovat. To děvčata
nesnášejí.“

„Já jsem viděl něco jinýho! S těma klukama se voděj
tak…“

„Jsou to jejich chlapci. Tamten byl cizí.“



„Myslíte, že by ho skutečně dokázala zabít?“

„Kdyby byla v dobré náladě nebo kdyby se jí líbil, tak ne.
Nanejvýš by mu zpřelámala kosti nebo vyřadila z činnosti
některé důležité orgány. Nařídil jsem děvčatům, aby se
chovaly něžně.“

Vojáci už raději neměli další otázky; Lukáš je přidělil ke
svým rytířům a poslal pracovat.

Charry nejdřív prohlédl konírny; vypadaly už líp, což ho
potěšilo. Bello jej doprovázel a upozorňoval, jaká opatření kde
učinil; Charry všechno schvaloval. Vojáci z pilnosti vymetli
i pavučiny z rohů a oškrábali ze stěn plíseň; podlahy byly
čisté, ze stání voněla čerstvá sláma. Bello měl v úmyslu dát
konírny i vybílit, jen co se sežene nějaké vápno.

„Už to tady vypadá jako u nás v cirkuse!“ usmíval se.

„Jenom škoda, že tu nemáme slony a velbloudy,“ řekl
Charry. „Nebo bys je nedokázal vycvičit?“

„Já dokážu všechno; cvičil jsem i medvědy! Jenom je
mít…“

Dnešního dne se Charry hodlal zaměřit na inspekci
lazaretu, věznice a skladiště. Špitál shledal kupodivu v dobrém
stavu, ačkoliv ho vedl opilý a zcela neschopný štábní lékař,
měl k ruce dva saniťáky, kteří byli v civilu doktoři. Kromě
toho byli členy studentských revolučních spolků, přívrženci
radikálních a zcela zásadních změn ve světě; Charry se s nimi
zabral do diskuse a hodinu a půl se hádali, zatímco štábní lékař
se pokoušel vpadnout do jejich řeči nějakými připomínkami,
ale během čtvrthodiny zcela ztratil souvislost, tak si jen
naléval pálenku a přitrouble blekotal. Charry nařídil oba
saniťáky povýšit a doktorovi pohrozil, že pokud se během
brzké doby neupije k smrti, dá ho zavřít pro špatnou péči
o nemocné. Zvlášť ho zarážel velký počet nemocných se
střevními a žaludečními potížemi - byl toho názoru, že by to
tak být nemělo.

„Totiž… to je špatnou stravou!“ vysvětloval jeden
z lékařů. „Když jsou vojáci špatně živení, často zkaženými
konzervami…“



„Copak ty nemáš vliv na jídelníček?“

„Až do teďka jsem neměl vliv na nic; důstojnická kuchyně
ty problémy samozřejmě nemá…“

„Kontroloval jsem stravu mužstva a nenašel žádné
závady!“

„Protože mají strach! Kdybys ale prohlídl jejich sklady…“

„Neboj se, prohlídnu. Jak je to se stravou pro vojáky?“

„Vrchní účetní nakupuje dost často za přemrštěnou cenu
maso, který už pěkně smrdí! V mouce jsou červi, na
bramborách plíseň, zelenina… co komu zbyde! Teď v zimě
obzvlášť…“

„To si myslíš nebo to víš jistě?“

„Patřili jsme do teďka k mužstvu, ne? Jedli jsme to, co
ostatní vojáci, tak jsme to mohli pěkně prozkoumat.“

„Opravdu? Dobře… soustředím se na to!“

Pak šel Charry do vězení; nacházelo se ve sklepení věže
a bylo to vězení skutečně ukázkové, spíš hladomorna než co
jiného. Jak bylo vybudováno ve třináctém století, tak zůstalo,
až na to, že vojenská správa nechala přidělat lepší železné
mříže a ocelí pobitá dvířka do jednotlivých cel. Ve vězení bylo
čtrnáct vojáků; Charry nic nevyšetřoval a všechny propustil.

„Jestli jsou ničemové, budou do týdne zpátky! A jsou-li
slušní, stane se dobře, když je pustím.“

Potom se Charry vydal do skladu. Lukáš mu představil
vybranou společnost skladníků a ti se na oplátku pochlubili, co
soudí kdo z nich o Charrym a celém řádu. Ne že by ho to
nezajímalo, ale byl poněkud zvědav na inventuru vybavení;
což je záležitost, která zas jediná na světě nezajímala
skladníky. Jejich rozhovor trval dlouho, ale ani zdaleka nebyl
na úrovni.

„Za ten brajgl tady přece někdo musí zodpovídat!“ trval na
svém Charry. „Dovedu pochopit, že vám je vcelku jedno, jestli
máte o tisíc párů bot víc nebo míň; ale máte snad nějakého
šéfa, který by to měl kontrolovat a mít o tom přehled!“



„Šéfa samozřejmě máme. Pana vrchního účetního.“

„To je důstojník, že? Proč tady není?“

„Proč by tady měl být?“

Soustavou dotazů Charry zjistil zhruba toto: Vrchní účetní
je poručík, který má absolutní důvěru velení, ježto dokáže
trvale zajistit dostatek všeho, co důstojníci potřebují, to jest
jídla a alkoholu; je-li třeba, rád půjčuje ostatním peníze
a netrvá na okamžitém splacení. Za to všichni zavírají oči nad
jeho systémem hospodaření a nestarají se, co koupil a za kolik.
Skladníci toho na něj ovšem vědí hodně; v podstatě dokáže
prošmelit cokoliv za cokoliv, vždycky na tom vydělá a armáda
to zaplatí.

„A to s tím nic neděláte? Vám je to docela jedno?“

„Proč ne? Stejně skončí co nevidět v pekle!“

Charry byl upřímný věřící, avšak na rozdíl od Svědků
nebyl přesvědčen, že svět se řítí do zániku a nedá se s tím nic
dělat, tím méně pak s osobami, které ovládá Satan Ďábel.
Trval na tom, že si s vrchním účetním velmi rázně promluví;
taky to udělal.

Poručík mu nejdřív vysvětlil, že spolupráce se skladníky
není lehká, neboť jsou vesměs blázni. Kdyby bylo po jeho,
poslal by je co nejrychleji do civilu jako osoby vojenské
služby nehodné; když ale armáda soudí, že je třeba je tady
držet, on z dobroty srdce je umístil do skladu a umožňuje jim
tam přežít. Z toho vyplývá, že je přece nezištný lidumil - nebo
ne?

„To možná ano, ale to teď neřešíme! Já chci vidět účetní
knihy! Doufám, že účetnictví v této posádce není složitější než
na obchodní lodi; tam jsem účetního dělal a vyznám se
v papírech aspoň natolik, abych poznal švindl!“

Charry si skutečně vynutil předložení dokladů; na první
pohled bylo vidět, že v nich toho spousta chybí. Z účetní knihy
bylo vytrženo hodně listů, mnoho údajů proškrtáno, přepsáno
či vyškrabáno a nahrazeno novými. Nejdůležitější listy
samozřejmě scházely úplně a účetní na otázku po jejich osudu
nadhodil, že je snad sežraly myši.



„Tak myši, jo? Pane vrchní účetní, mám takový dojem, že
byste si měl svoji výpověď důkladně promyslet. K tomu účelu
slouží obvykle vězení; nedělám to rád, ale budu vás tam muset
poslat!“

„Do basy? To nemůžete - jsem přece důstojník?“

„Byl jste. Oberone, odveď ho tam a dej zavřít! Prověříme
si jeho hospodářství… a zrovna navrhni někoho, kdo to zná,
aby nám tu udělal důkladnou a kompletní revizi!“

Poručík začal dost sprostě nadávat, ale dva vojáci ho
popadli a už ho vlekli do sklepení. Po cestě mu přidali pár
štulců a kopanců, po čemž už dlouho toužili; pak za ním
zaklapla ocelová dvířka a tam mohl řvát a proklínat, jak chtěl.

Oberon doporučil jednoho z vojáků; byl absolvent
obchodní akademie, tichý a hluboce depresivní mladík, který
ze světa kolem sebe chápal jenom čísla; hned se dal do
uspořádávání kanceláře a když se dozvěděl, že mu budou
pravidelně nosit jídlo a nebude muset chodit na cvičák, slzel
štěstím.

„Připadá mi zvláštní,“ řekl Charry Oberonovi. „Že se
v této posádce najde tolik vyloženě podivných lidí. Jako kdyby
každý byl postižen nějakou nezvyklou duševní úchylkou…“

„Tak to nevím; ale tenhle kluk to má z nešťastný lásky.
Hrozně se zamiloval - a celkem pochopitelně neměl úspěch.“

„Hm… co to bylo za holku?“

„To nebyla holka. Byl to spolužák. On je… jak se to říká?“

„Jo aha, chápu. To se všeobecně ví?“

„Kluci se mu kvůli tomu smějou. Někteří ho všelijak
týrají…“

„Tak dobře. Nechte ho v kanceláři a nikam ho nepouštějte.
Snad aspoň tam bude mít trochu klidu.“

Oberon přikývl a chvíli uvažoval. „A s těma
zvláštnostma… to je totiž tak: armáda ty lidi sbírá. A když
jsou s nima někde jinde potíže, tak je posílá sem. Za trest.“

„To se týká taky důstojníků?“



„To nevím, ale vypadá to, že jo.“

„Proč jsem tady já - co myslíš?“

„Jak já můžu vědět, co jsi komu udělal?“

Charry to přijal jako správné mínění. Raději se šel podívat,
jak Bello Bellini vede výcvik jízdy na louce pod pevností.
Bylo hezky a slunce svítilo, až se sníh třpytil. Bellini vedl
výcvik úplně jinak, než bylo zvykem; osobně jezdil mezi
vojáky, vytýkal chyby, vysvětloval, jak zacházet s koněm a jak
s ním co nejlépe spolupracovat.

„Jezdec a kůň musí být partnery, ne nepřáteli! Kůň, který
se bojí svého pána, je k ničemu; musí k němu cítit lásku
a snažit se pro něj udělat, co si pán přeje! V hlavě koně je totiž
mozek, dost velký a mnohem inteligentnější než například
v hlavě četaře Halhubera nebo svobodníka Stimta! Kůň má
přirozenou potřebu vyhovět člověku, který mu umí vysvětlit,
co si od něho přeje. Dobrý jezdec si s koněm rozumí na jediný
dotek; nemusí nikdy používat biče ani ostruh…“

„Nad koňskejma rozumama může přemejšlet nějakej
komediant, ale ne voják!“ ozval se četař Halhuber. „Voják má
jiný povinnosti než dumat, co si myslí kůň ve svý hloupý
palici! To nemůže nikdo dokázat - pane podporučíku!“

„Dokáže to i desetiletý chlapec, jak jsme viděli. Podívejte
se na mladého pana Baarfelta: jezdí na koni, jako by se
vznášel, ani to nevypadá namáhavě! Když potřebuje zatočit
doleva, klepne ho levou nohou nebo jen přenese váhu nebo
přeloží otěž; není potřeba trhat udidlem. Ostruhy nenosí
a místo bičíku používá konce otěží. A přesto jezdí líp než
například pan četař, jehož kůň má po zadku samý šrám od
biče! Pan četař, kdyby se díval jinam, než pod nohy svýho
koně, zakrátko sletí ze sedla a jeho kůň, kdyby neměl vyšší
morální úroveň než jeho pán, by ho musel ukopat k smrti…“

„Poslyšte, pane důstojníku! Já sice vím, že mě nemáte rád;
ale jsem podstatně lepší jezdec a sloužím v armádě o dvacet let
dýl než vy! Možná vás novej pan major mohl povýšit, ale
nemohl vám dát ty zkušenosti a rozum, co máme my!
Nedokázal byste přinutit ty mizerný líný chlapy, aby šli za
váma do boje…“



„Nevidím důvod, proč bych měl vést vojáky do
nepřátelské palby jako na jatka! Jsou jiné způsoby boje než jít
jako beran a nekoukat napravo, nalevo! Vy jste nás učil útočit
čelně nebo obchvatem zezadu. Jenže naši polští přátelé tvrdí,
že útoky lze vést všelijakým jiným způsobem; třeba lstí!“

„Tcha! Vojácký rozumy!“ pohodil hlavou svobodník Stimt.
„To bysme dopadli, kdybysme dali na špinavý Poláky!“

„V každém případě teď velím jízdě já; vy budete
poslouchat, co vám řeknu! Lituji, ale…“

„Tak já ti něco povím, ty komediante zasranej!“ Četař
Halhuber se rozhodl porušit služební subordinaci, přijel blíž
a běsnil: „Ty seš nejlepší příklad toho, že kdyby praseti
narostly rohy, rozbourá celej chlívek! Cos byl včera? Blbej
cirkusák! Dneska seš podporučík a podle toho, jak lezeš
Tygrovi do prdele, budeš brzo kapitán! Ale ve skutečnosti seš
pořád stejný hovno jako předtím! Akorát víc smrdíš!“

Bello Bellini se jenom ušklíbl. Četař pokračoval:

„Čumím na tebe a nestíhám se divit! V životě jsem tě
neviděl se ani pokřižovat, nikdá by mi nenapadlo, že bys mohl
věřit v Boha! Snad tak v nějaký komediantský strašidla…
A najednou nosíš na krku templářskej kříž! Bello Bellini, rytíř
Svatýho chrámu! To má teda Pámbíček pěkný obránce! Jen co
ten major zas vodejde, bude z tebe stejnej flákač a ulejvák jako
předtím!“

„Proč by měl odejít? A kam?“ ptal se někdo.

„Copak nevidíte? Toho chlapa sem poslali, protože je
evidentní cvok! Za těch dvacet let služby jsem takovejch
viděl! Rozbourá tady všecko, nenechá kámen na kameni; pár
lidí zavře, někoho sesadí, druhýho povýší. Všichni budem lítat
jak hadr na holi; pak mu nahoře odpustěj, daj mu vo hvězdičku
výš a pošlou někam na generální štáb zahřívat židli. A nám
pošlou jinýho…“

„Ještě většího blba…“ dodal kdosi.

„To by snad už ani nešlo!“ soudil Stimt.

„Aby ses nedivil! Blbů je pořád dostatek, různýho druhu.
Tenhle Tygr je sice zvlášť vyvedenej kousek, ale zato



vyvolává pozornost celýho okolí. Ten tady dlouho
nezůstane…“

„Co teda radíš?“

„Přežít! Dělat, co si vymyslí; a pěkně potichu koukat, aby
nás to moc nebolelo! Proto budem poslouchat i tebe, ty
blbečku; ale pořád ještě je velitelem jízdy nadporučík Meyer,
nezapomínej! Jen co tahle šaškárna skončí, tak ti to spočítám!“

„Naše náklonnost je vzájemná, četaři!“

Krátce po této výměně názorů přijel Charry; bylo na něm
vidět, že si přišel zajezdit a řádně protáhnout tělo před
obědem. Bello se mu svěřil, že se jeho velení nesetkává
s úspěchem.

„To se nediv,“ mávl Charry rukou. „Je to první den;
zvyknou si. Nejdřív je musíš přesvědčit, že jsi lepší než oni…“

„To půjde těžko! Mohl by mi Lukáš dát nějakýho harcera
k ruce? Kdyby tu byli dva nebo tři…“

„Jednoho bych ti poslat mohl. Přijel dnes ráno z Hůrky.
Ale… je trochu zvláštní.“

„Víc než ti ostatní?“ zbystřil pozornost Bello.

„Pokud ti nevadí, že je muslim. Původem polský Tatar,
jeho rod pochází z Krymského chanátu, za válek
v sedmnáctým století se usadili někde v okolí Lwova. Ten kluk
studoval filozofii na universitě v Kyjevě, ale měl tam nějaký
problémy… Celá jejich rodina vede permanentně spory
s každým státem, který zrovna je u moci - jeho starší bratr je
momentálně na Sibiři…“

„Ano. Zdá se, že rozumím.“

„Jmenuje se Nazir. Představím ti ho při obědě.“

Řečený Nazir byl oblečen do arabského kroje, nosil kolem
hlavy zelený šátek a kníry mu trčely svisle dolů až pod bradu.
Před jídlem se modlil arabsky a když pohlédl na Bella
velkýma očima mandlového tvaru, zdálo se, že jím hluboce
pohrdá.

„Já jsem Bello Bellini. Charry říkal, že bys…“



„Mojí touhou je ti sloužit, bratře.“ naklonil hlavu Nazir.

„No, sloužit… Snad bys mi mohl pomoci s výcvikem!“

„Učiním vše, co bude v souladu s Alláhovou vůlí!“

Bello raději zmlkl, seděl vedle něho a po očku ho
pozoroval. Nebyl si jist, zda není blázen; poznal u cirkusu
všelijaké artisty, kteří pocházeli z islámských zemí, ale ti byli
podstatně evropštějšího vzhledu i chování. Navíc se snažili co
nejvíc zastřít, že jsou původem Orientálci; tenhle na to byl
hrdý.

Skutečnost byla o něco mírnější: před příchodem na Hůrku
byl Nazir celkem slušný, ničím nevynikající mladík, který se
do Jerzyho povstání zapletl více méně náhodou. Do té doby
bylo jeho ideálem vysedávat po kavárnách, přátelit se s jinými
studenty a litovat se, že nemá možnost se víc uplatnit. Jeho
rodina nebyla chudá, ale bylo jich v ní hodně a Nazir nepatřil
mezi ty, kdo měli největší podíl na rodinném jmění. Mohl
očekávat, až vystuduje, že se dostane do státní služby a dvacet
let v ní bude postupovat krůček za krůčkem, vzhledem ke
špatné pověsti svých příbuzných bez protekce a tudíž zvolna.
Pokud ovšem neudělá to, co mnozí jeho předkové: nezaplete
se do průšvihu. Průšvihy byly různého druhu: politické,
finanční, kvůli ženám či všeobecným hádkám; ale společným
jmenovatelem vždy bylo, že dotyčnému povolily nervy a něco
provedl. Pravidelně se při projednávání našel někdo, kdo si
neodpustil poznámku, že horká asijská krev se opět projevila.

Nazir (tenkrát se jmenoval Boris Andrejevič) nenáviděl
zmínky o svém původu. Nenáviděl muslimy všeho druhu,
nenáviděl křesťany, protože mu vyčítali, že jeho předkové byli
mohamedáni, nenáviděl Boha, protože sice neexistuje, ale
pořád se mu plete do života. Přátelé a spolužáci postřehli, že je
na takové řeči extrémně citlivý; takže jakmile ho chtěli
popíchnout, už padaly podobné narážky. Boris se hádal,
vztekal, ale nedal se vyprovokovat; byl si vědom, že na to
dojeli všichni před ním. Až do chvíle, kdy ho v nějakém klubu
kdosi představil mladému muži, jemuž říkali Jerzy Lasęka; ten
první mu dal najevo, že si ho váží, chápe ho a považuje
všechny jeho nedostatky za přednosti. Prodiskutovali tenkrát



celou noc při nesčetných šálcích kávy; výsledkem bylo, že
Boris Andrejevič začal uvažovat v jiných souvislostech.

Pořád ještě byl kavárenský povaleč a žvanil; ale zatoužil
ve svém srdci být tasenou šavlí Alláhovou. Mečem Božím,
který si to jednou provždy vyřídí se všemi, kdo jím pohrdali,
smáli se mu, popichovali ho… kdo zavírali jeho příbuzné,
vyhazovali je ze státní služby, upírali jim právo na pozemky,
dávali jim pokuty, konfiskovali jejich jmění pro dluhy; byl to
nepřehledný řetězec letitých křivd, které všechny je nutno
potrestat. Nazir seděl v kavárně, popíjel kávu a snil o pomstě
na všem a na všech. Taky si ujasnil, kdo jsou jeho spojenci, ale
to jen tak mimochodem.

Potom vzplanulo povstání a spolu s ním také oheň
v Nazirově srdci. Při první příležitosti vyzval na souboj
bohatého mladíka, který mu už dlouhá léta pil krev; kdyby mu
jen rozsekl obličej, jak je zvykem ve vznešených kruzích, asi
by to prošlo, ale on mu vrazil šavli do břicha a ještě s ní v ráně
otočil. Pochopitelně musel zmizet; tak se špinavý, hladový
a jen v tom, co měl na sobě, prosekal na Hůrku.

Tam dostal kromě jiného nové doklady; od té chvíle byl
Nazir. Pestrá náboženská společnost, která tu existovala, ho
nesmírně zaujala, živě se o všechno zajímal. Avšak zjistil, že
muslimská víra je zastoupena jen Černohorcem Zdravkem, což
mu připadalo nespravedlivé; půjčil si tedy od Diany korán
a začal číst. Diana mu vysvětlila, že německý překlad koránu
není korán, jediné autorizované znění je arabské a to nemá
šanci se naučit. Nazir se začal intenzivně učit arabsky; obrátil
se o pomoc na Olgierda a ten ho začal učit svým technikám
cvičení mysli. Když byl na Hůrce hrabě Feroz, též se leccos
přiučil; byl velice nadaný. Byl rytířem Svatého Jiří, ale
pošilhával jinam: toužil se stát komthurem nějaké muslimské
lóže řádu, šajchem dervišů nebo tak něco, v tom ještě neměl
jasno.

V hlavním městě s námi nebyl, protože Charry usoudil, že
je pro normální lidi nepřijatelný; Nazir s tím souhlasil. Ze
všech lidí jediná Diana tvrdila, že je to skvělý kluk, který si
jen dělá ze společnosti legraci. Samotný Nazir si vypracoval



osobitou filozofii, kterou nesmírně rád uplatňoval. Byl
vznětlivý, občas nerozvážný - a nesmírně ctižádostivý.

„Po obědě máme cvičit,“ řekl mu Bello. „Pojedeš s námi?“

„S radostí,“ usmál se Nazir. „Prý jste včera hráli kendo?“

„No… ano. To byl Charryho nápad!“

„Škoda, že jsem při tom nebyl!“

„Taky patříš k těm, kteří rádi dostávají klackem po
hřbetě?“

„No, občas nějakou dostanu. Ale víc jich rozdám.“

„Aha. Asi už jsi taky někoho zabil?“

„Ano.“

„Bylo jich hodně?“

„Nepočítal jsem je.“

Bello se kousl do rtu. Všichni ostatní Poláci měli perfektně
spočítáno, kolik nepřátel připravili o život; Bello byl letitým
posluchačem cirkusáckých historek a tak jim moc nevěřil,
ačkoliv věděl, že bitvu svedli a přežili. Nazir neměl chuť mu
něco vyprávět a na opatrné narážky řekl:

„Alláh poslal pod můj meč několik nevěřících psů. Splnil
jsem Alláhovu vůli, jak si přál.“

„Myslíš, že budeme opět muset bojovat?“

Nazir pokrčil rameny. „Co já vím? Tohle je džihád, svatá
válka. Když bude potřeba někoho zabít, zabiju ho.“

Bello prakticky navrhl, aby Nazir vyfasoval uniformu;
jeden ze skladníků seděl kousek od nich, stačilo říct. Bohužel,
ten mladík fanaticky nenáviděl Tatary, protože o nich četl
nějaké ošklivé pomluvy v knížkách. Nazir byl první muslim,
kterého viděl na vlastní oči a byl poněkud překvapen, že nemá
na hlavě rohy.

Nazir přijal pozvání do skladiště a když byl představen
tamní sešlosti, složil jim zdvořilé arabské poklony. Přesně to si
nepřáli; ale Bello rázně utnul vznikající hádku a požádal, aby
ho nejdřív vybavili uniformou se všemi náležitostmi, a teprve



potom mu sdělili své názory na jeho víru. Nazir projevil
ochotu se převléknout a rychle odložil vše, co se nehodilo.

Skladníci užasli; celé jeho tělo bylo pokryto tetováním,
včetně hlavy, vyholené až na pramen vlasů na temeni.
Tetování v několika barvách: fantastické ornamenty, zdobící
kolem dokola kaligrafické nápisy z koránu. Muselo to dát
hroznou práci, ale Nazirovi kamarádi byli trpěliví a ochotně
vyhověli, když o to požádal. V současné době uvažoval, kam
by si ještě měl dát co vytetovat; zbývala chodidla, dlaně
a obličej. Chodidla a dlaně se zásadně nedoporučují, ježto jimi
procházejí čakry ovládající tělesné funkce; obličej pak podléhá
zvláštním pravidlům, která ještě nestačil dokonale poznat.

„Teda poslechni!“ zaplály Bellovi oči. „S tímhle tetováním
bys mohl vystupovat u cirkusu! Kdybys ještě třeba něco
uměl…“

„Například co?“ usmál se Nazir.

„No… třeba nějaký fakírský kousky! Pálit si chlupy na
rukou ohněm nebo si probodávat tělo jehlama…“

Nazir se usmál. Ve skladu používali všelijaké předměty,
třeba svíčku, zavírací špendlíky a tak. Vzal hořící svíčku
a přejížděl ohněm po své ruce; chloupky prskly a vzplanuly.
Pak vzal zavírací špendlík, vbodl si jej pod kůži a zavřel.
„Ještě něco?“

Bello zamrkal a spokojeně přikyvoval. Skladníci zírali.

„Teď to není potřeba!“ ujistil ho Bello. „Zbytečně se
zraňuješ, když tady není žádný publikum…“

„Můžeš to dejme tomu považovat za trénink. Občas
cvičím; je to užitečné na překonání primitivního pocitu
bolesti.“

„Tebe to fakt nebolí?“ ptal se někdo ze skladníků.

„Bolest už jsem překonal; zpočátku pomáhala, teď už je mi
naprosto lhostejná. Samozřejmě, kdybych byl vážně raněn,
určitým způsobem by mne varovala… ale tohle nejsou žádná
zranění!“



„Jak to děláš?“ ptal se Bello. „U nás byl jeden, co taky
předváděl fakírský kousky, ale ten měl zasunovací meče, těma
se probodával… měl v nich nádržky s kuřecí krví…“

„Moje krev je pravá, když to chceš vědět. Ale mečem bych
se neprobodával; to ať za mě udělá nepřítel, až k tomu dojde!“

„A ty cvočky, co máš v uších?“ ptal se někdo.

Nazir se dotkl několika stříbrných ozdob. „To byl
experiment na vyřazení některých zbytečných funkcí těla.
Tohle ovládá bolest; tu náušnici mi dali první. Pak další:
ovládání horka a chladu, snadnější upadnutí do transu, noční
vidění. Ty náušnice jsou v bodech, kterými procházejí čakry,
proudy energie, která řídí celé tělo. Předtím jsem to
potřeboval.“

„Teď už ne?“

„Teď už ovládám celé tělo myslí.“

„Jak jsi to dlouho studoval?“

„Dost. Skoro tři měsíce.“

„To teda… nechápu! Jak jsi to dokázal?“

„Tím nejjednodušším a nejlepším způsobem. Uvedli mne
do transu, já jsem si četl a oni mi dělali to tetování, aby
stimulovali mé tělo bolestí a já líp vnímal. Šlo to krásně…“

„Malej Denis blekotal cosi o přenosu vědomí; to umíš
taky?“

„Ano. Můžu propojit kterékoliv dva jedince a uspat je;
když se probudí, má každý z nich znalosti toho druhého. Taky
to se mnou dělali, tak jsem se to naučil.“

„Co když ti třeba… nebudeme věřit? Jak to dokážeš?“

„Hlupákům nebudu nic dokazovat. Moudrý důkaz
nepotřebuje.“

„Mohl bys nám něco z toho předvést?“

„Pokud mám vystupovat jako kejklíř, vyžaduji publikum
a aplaus. Pokud je to zapotřebí k dobrému účelu, provedu to
bez potlesku.“



„Kdybych se třeba chtěl naučit nevnímat bolest; šlo by
to?“

„Jistě. To mohu naučit kohokoliv. Podstatou je pouze, jestli
se dokážeš odpoutat od své bezvýznamné tělesné schránky.
Spousta lidí považuje svoje tělo za něco cenného nebo
důležitého.“

„Ale tělo přece je cenné a důležité!“ vpadl někdo.

„Kdo si to myslí, je pošetilý hlupák.“ prohlásil Nazir
a zkoušel si vojenskou košili.

„Ano,“ konstatoval tiše Bello. „Zdá se, že přesně tohle je
ten správný člověk, kterého nám měli poslat.“

Něco zcela jiného se domníval nadporučík Meyer, který se
přišel odpoledne osobně přesvědčit o stavu výcviku. Byl nucen
uznat, že Nazir je skvělý jezdec a virtuózně ovládá svou šavli;
ale nad jeho názory mu zůstával rozum stát. Navíc pochopil,
že Nazir ho ani na chvíli nebere vážně; na všechno odpovídal
citáty z Koránu, případně poučkami z řádových nauk. Někteří
vojáci se smáli, jiným to bylo fuk, další se vztekali; ale bylo tu
několik mužů, které jeho řeči zaujaly a vzbudily v nich touhu
se něco naučit.

Meyer si šel stěžoval Janssenovi, Janssen Charrymu.

„Tak vidíš, jak to dopadá podle těch tvých novotvarů! Až
do včerejška byl mezi vojáky klid; teď se staví jedna polovina
proti druhé a ten tvůj Bellini mezi nimi dělá rozbroje! Vede
buřičské řeči, uráží svoje nadřízené a žvaní nesmysly…“

„To se poddá,“ řekl Charry klidně. „Dal jsem mu k ruce
zkušeného instruktora, ten mu pomůže…“

„Tím myslíš toho Turka? Viděl jsem ho, vypadá jako
strašidlo!“

„Ano, některým tak může připadat. Ale je velmi schopný.“

„Rozhodně je učí věci, které nejsou ve vojenských
regulích! Nikdy se nic takového necvičilo!“ skuhral
nadporučík Meyer.



„To věřím. Ale kdybych já bojoval podle vašich regulí,
padl bych v první bitvě. Nevadí, zítra si vyzkoušíme výcvik
v praxi. Uspořádáme manévry; kromě jízdy vytáhne i pěchota,
utvoříme družstva a bude se cvičit taktika…“

„Neměl jsem na mysli tohle, pane! Spíš jsem myslel, že by
se mělo něco říct podporučíku Bellinimu; omezit jeho
zpupnost a odpor vůči nadřízeným!“

„Nadřízeným Belliniho jsem já; a nepozoroval jsem, že by
měl ke mně nějaký odpor!“

„Pane majore, vy očividně nadržujete svým lidem
a různým oblíbencům! A poškozujete nás, staré důstojníky,
osvědčené a zkušené! To je naprosto nepřípustné, pane!“

„Přesvědč mě, že jsi lepší, Meyere, a budu nadržovat tobě!
Nevím, o čem se dohadujeme, pánové. Jsme důstojníci této
armády, naším cílem má být, aby byla co nejlepší. Přivedl
jsem zkušené instruktory, kteří mohou zvýšit její úroveň; jestli
je někdo neposlouchá, pak je proti samotnému jejímu účelu!“

„Když to berete takhle, pak ovšem…“

„Když chcete, promluvím s Bellinim. Upozorním ho, že by
měl být k méně schopným důstojníkům… shovívavý.“

Charry odešel, důstojníci zuřili. Ve skutečnosti s Bellinim
nemluvil, zato s Lukášem. Ten krčil rameny.

„Ptal jsem se ho na toho Meyera. Bello se dal slyšet, že
takový zrádce mu mužstvo kazit nebude.“

„Skutečně použil slova zrádce? Nerozváděl to nějak blíž?“

„Mluvili jsme polsky, použil slovo zdrójca. Ptal jsem se
ho, co tím myslí, ale mávl rukou, že nebude nikoho
pomlouvat.“

„Slovo zrádce je velmi ošidné a nevím, zda bych mohl
věřit člověku, který takto označil druhého důstojníka jen tak
bez hlubší příčiny! Poslyš Lukáši, popovídej si s ním o tom;
můžeš mu říct i to, že si na něj Meyer stěžoval. Taky se
dohodni s vojáky, co o tom vědí oni. Třeba se něco dozvíš…“

„Nezdá se mi vhodné takhle… špehovat!“



„Lepší sto nepřátel před sebou jak jeden v zádech! To bys
měl vědět; kdyby ve vaší organizaci nebyli zrádci, jistě bys
nyní velel pluku doma v Polsku!“

Lukáš si přetřel tvář dlaní. „Zjistím, co tím myslel.“

Charry ho propustil a zavolal si Yamanakiho, který přes
den vyspával a vylézal z úkrytu až k večeru jako sova.

„Jsi jediný, na koho se mohu spolehnout během nočního
klidu. Včera proběhla noc normálně; byl bych rád, kdybys
dohlédl taky dneska na pořádek a kontroloval hlídky…“

„Ano, pane. Dnešní noci nikdo z nich nespal a všichni
plnili své povinnosti, jak měli. Ale když jsem je obcházel, měl
jsem dojem, že většina z nich má ze mne strach! Nevěřím
jim…“

„Třeba se jen lekli tvého zvláštního vzhledu?“

„Možná; ale někteří mají špatné svědomí! A já nevím
proč!“

„Já vím, Tošio, že všichni tady nejsou přátelé. Je naším
úkolem oddělit přátele od nepřátel!“

„Je také naším úkolem oddělit nepřátelům hlavu od těla?“

„Teprve když jistě víme, že jsou nepřátelé…“

Tošio řekl: „Ano, pane!“ a šel po svých.

Kapitánu Janssenovi se nelíbila docela jiná věc: „Připadá
mi nevhodné, že se straníš ostatních důstojníků, Charry! Opět
budeš jíst se svými lidmi v tom vašem křídle? A pořádat tu
zvláštní bohoslužbu, přednášku a tak?“

„Ano, budu.“

„V naší posádce bylo odjakživa zvykem, že důstojníci tráví
večery společným posezením; utužuje to jejich vzájemné
přátelské vztahy a napomáhá lepšímu pochopení ve službě!
Takhle to vypadá, jako bys ostatními pohrdal!“

„To mne mrzí. Ale v řádových komendách je zase zvykem,
že se konají pravidelné přednášky a společné večeře. Přijďte se
mezi nás podívat, každý je vítán…“



„To už s námi nikdy nebudeš jíst? Co je špatného na naší
stravě, že dáváš přednost… nějaké zelenině?“

„Viděl jsi, že jsme se ten první den dali pozvat na oběd;
snad jsme vás tím dostatečně uctili! Mluvíš o utužení
vzájemných vztahů; ale já především musím udržovat vztahy
se svými lidmi. Jsou to členové mého řádu, moji bratři
a sestry!“

„Mám dojem, že ti rozumím: ty chceš, abychom se vám
podřídili? Těm vašim zvláštním zvykům, pochybným mším,
vegetariánské stravě, kterou ještě navíc očarujete, než ji dáváte
lidem?“

„Nežádám od nikoho nic. Když ti to nevyhovuje, nedělej
to, já ani nikdo jiný se na tebe nezlobí.“

„Ale ty se našim zvyklostem nepodřídíš!“

„Ne, s tím nepočítej.“

„Patří ke tvým povinnostem chovat se jako důstojník!“

„Patří k mým povinnostem chovat se jako komthur
Templářů.“

Kapitán Janssen se zamračil a vypadal velmi nepřívětivě.

„Podívej se,“ uklidňoval ho Charry. „Každý člověk má
jako člen nějaké lidské skupiny svoje zvyklosti, práva
a povinnosti. Pokud jsou v souladu s ostatními, je to
v pořádku. Pokud jsou v rozporu jako ty naše, nedá se nic
dělat; musíme si na to zvyknout!“

„Ale jak to působí na mužstvo? Máš svoje lidi a cizí lidi;
těm svým nadržuješ, cizí bereš jako druhořadé! Co si mají
myslet?“

„Nevím, jak jinak bych si měl počínat!“

„Jmenoval jsi nové poddůstojníky, dokonce důstojníka!
Všichni ti muži se zapojili mezi tvoje lidi a dosáhli tím
okamžitě výhod, jaké ostatní nemají! Jako bys přímo vyzýval
všechny ostatní, aby se přidali k tvému řádu!“

„Přeháníš, příteli! Nebereme lidi do řádu tak snadno! Jistě,
je velmi snadné vstoupit, stačí projít branou; ale získat nějaké



zasvěcení už trvá podstatně déle a je mnohem obtížnější…“

„Ze tvých lidí ho všichni mají?“

„Samozřejmě.“

„Kdy ho dosáhnou Bellini, Oberon a Kérac?“

„Těžko říct; to záleží na mnoha okolnostech…“

„Ale zcela jistě to dostanou! Budou jako ostatní…?“

„Pokud se nedopustí nějakého přestupku, tak jistě ano.“

„Kdy bych ho mohl dosáhnout - třeba já?“

„To je dost obtížná otázka, víš! A ty po něčem takovém
toužíš?“

„Jsem kapitán, tvůj zástupce! Připadá mi nemožné, že
existuje část posádky, která mi nepodléhá; která mě dokonce
nebere vážně! Ať chci nebo nechci, já to zasvěcení musím
dostat, abych vůbec mohl dávat rozkazy těm lidem - ne?“

Charry se zatvářil tak rozpačitě, že Janssen pochopil.

„Kdybych do vašeho řádu vstoupil, budu tam muset
začínat úplně od začátku? Chceš říct, že mě nebudou brát
vážně nikdy?“

„Berou tě jako kapitána armády. Copak ti to nestačí?“

„Zaslechl jsem, že někteří tví lidé mají taky důstojnické
hodnosti! Poláci říkají svému veliteli dokonce plukovníku!“

„Ano, Lukáš Anczewski je plukovníkem polské jízdy.“

„Plukovník, který vykonává práci četaře?“

„On je plukovníkem, dokonce komthurem! Tady slouží
jako velitel švadrony, protože jsem ho o to požádal. Kdyby
nebyl tady, sloužil by jako plukovník u svých lidí.“

„Jaké hodnosti mají ti ostatní?“

„V mnoha případech nevím; je to pro nás více méně
bezvýznamné. Duchovní hodnosti samozřejmě znám! Všichni
Poláci jsou rytíři; někteří ještě zasvěcení nemají, ale Lukáš je
velmi spolehlivý a jistě jim je udělí, jen co si bude nezvratně



jist, že si to zaslouží. Pak můžou bez problémů dostat
jakoukoliv hodnost.“

„Už to chápu! Pro vás jsou důležité vaše hodnosti
komthura, rytíře a tak! Jestli má někdo vojenskou hodnost, je
pro tebe bezvýznamné, jak říkáš! Já jsem pro tebe
bezvýznamný kapitán?“

„Jsi můj zástupce, uklidni se! Já tě respektuju, ale…“

„Ale jsem míň než kterýkoliv jezdec s hodností rytíře!“

„Ve službě Bohu je to jinak, pochop! Moji lidé mají smysl
právě proto, že slouží Bohu; přísahali to! Všelijaké státy,
armády, důstojnické patenty jsou dočasná záležitost, ale věčná
oddaná služba život za životem je věc důležitá, takže
musíme…“

„Tohle všechno věděli, když tě tady dělali velitelem?“

„Říkám to každému při každé příležitosti; měli by to
vědět.“

„Už chápu, co mínil ten klacek, když říkal: »Tohle je
především komenda Templářů!« Jenom nevěřím, že tohle
chtěli ve štábu!“

„Nevím, co chtěli. Obrátili se na komthura Templářů
a žádali, aby přijal vojenskou hodnost majora v pevnosti
Swärzbeeck. Mojí povinností je sloužit Bohu na kterémkoliv
místě, na něž jsem postaven. Přijal jsem povinnosti majora
a velitele, chci je konat dle svého nejlepšího svědomí a jestli
mi dokážeš, že dělám nějakou chybu, vezmu to na vědomí
a napravím se. To je přirozená součást mé služby Bohu.
Chápeš?“

„Chápu! Ale taky chápu, že je to sprostej podraz
generálního štábu na mě a na všechny poctivý důstojníky, co
tu jsou! Poslali nám na krk hordu šílenejch fanatiků - proč?“

„Protože jste si to asi zasloužili.“

„Byl bych radši, kdyby na tvém místě byl někdo normální!
Nějaký obyčejný voják, který třeba není tak dobrej se šavlí, ale
dokáže se chovat jako člověk! Nevadí ti to? Nezlobíš se?“



„Ne. To je přirozená reakce člověka na nepřirozené
podmínky.“

„Tobě dokonce ani nevadí, že tě nenávidím? Kdybys byl
normální, vyzveš mě kvůli tomu na souboj!“

„Tohle je souboj. Chci tě naučit milovat Boha; potom si
snadno zvykneš na řád i na naše zvláštnosti. Vyhraju, když tě
to naučím. Prohraju ve všech jiných případech.“

„A ještě mi to klidně řekneš? Přišel jsi ukrást lidem duši!“

„Ano. Proto jsem tady.“

„To si já nenechám líbit!“

„Bojuj, kapitáne Janssene; máš šanci! Braň se, jak umíš.
Třeba vyhraješ a ubráníš se. Já ti říkám jen toto: mým cílem je
dostat všechny, kdo jsou tady; učinit z nich služebníky Boží.
Cokoliv jiného je pro mne špatné.“

Janssen už nebyl schopen se hádat; sípal vzteky.

„Kdybychom se už neviděli, tak dobrou noc!“ řekl Charry
a šel na přednášku.

Ráno byl opět třeskutý mráz; naši se vyhrnuli při budíčku,
aby se nazí váleli ve sněhu. Při rozcvičce však přišel Tošio
Yamanaki a tvářil se povážlivě. Charry s ním odešel stranou.

„Účetní, kterého jsi včera uvěznil, v noci zemřel. Nechal
jsem u vězení Ao Harrapa, Tannarr hlídá profousa a oba
strážné, kteří měli v noci službu.“

„Pojď! Oberone, sežeň Janssena a pošli ho do vězení!“

Charry vpadl do vězení jen v košili a spodkách; kromě
jaguára a leoparda tam hlídali ještě dva Poláci. Profous zíral
vytřeštěně před sebe, strážci se klepali strachy. Charry zjistil,
že do cely vstoupil pouze profous; vězně nalezl úplně
studeného, s očima nepřirozeně vytřeštěnýma a jazykem
vyhřezlým, tmavě fialovým. Tvář byla šedivá až do černa,
zkrátka vypadal hrozně; na těle však nebylo znát stopy násilí.

Charry poslal Oberona pro lékaře; zatím se rozhlédl po
cele a objevil talíř se zbytky jídla. Ao Harrap je očichal



a vyjádřil se, že jídlu nevěří; Janssen sice tvrdil, že je to
vyložený nesmysl, ale Charry talíř schoval pro expertízu.

Přišel jeden z mladých lékařů, starý byl opilý ještě od
večera a nedokázali ho probrat. Tvářil se znepokojeně,
prohlédl mrtvého a prohlásil: „Je to jed! Z druhu jedů, které
vyvolávají prudké křeče a bolesti, proto má takový výraz ve
tváři a vyhřezlý jazyk. Hádal bych na cyankáli. Kdyby byly po
ruce zbytky potravy…“

Charry mu předal talíř a lékař slíbil provést expertízu.
Kromě toho hodlal udělat pitvu a dal za tím účelem odnést
mrtvolu do nemocnice. Charry zatím pátral po původu jídla.

„Udělal jsem to, co vždycky; v kuchyni jsem vzal polní
šálek s jídlem a přinesl to vězni!“ vypovídal jeden strážný.

„Kdo ti dával to jídlo?“

„Stálo na obvyklém místě. Vrchní kuchař mi řekl: je to
připravený; ještě se smál, že jen pro jednoho! Včera tam byl
ještě plnej kýbl…“

„Co to bylo za jídlo?“

„Kaše z prosa a kousek masa. On kuchař… no, když on
pan poručík šéfoval taky zásobování kuchyně! Tak mu
přilepšil…“

„To je v pořádku. Jedl někdo ty věci kromě vězně?“

„Ne, my máme menáž v kuchyni před začátkem služby.“

„Dobrá. Kdo všechno měl k potravě pro vězně přístup?
Kdo věděl, že je to zrovna pro vězně?“

„Všichni, pane. Esšálek stál na okně kuchyně, okolo chodí
každý, kdo jde do jídelny. Bývá tam vždycky připravený jídlo
pro vězně… a každej ví, že to je pro ně.“

„Takže otrávit je mohl kdokoliv. Vstoupil někdo do vězení
včera v noci? Například, když jste spali…?“

„My jsme nespali, pane! Byl tady váš… tento pán!“ ukázal
strážný na Yamanakiho. „Může potvrdit, že nespíme!“

Tošio kývl hlavou. „Zkontroloval jsem stráž ve vězení. Ale
nenapadlo mi podívat se i na vězně…“



„To nevadí. Chtěl jsem jenom vědět, kdy zemřel. Poslyšte,
před smrtí přece musel křičet… neslyšeli jste nic?“

Žádný ze strážných se nepamatoval na nic, co by byl
ochoten prozradit. Charry je ještě chvíli vyslýchal, pak je
nechal jít a vrátil se do našeho bloku.

Neznámo jak, ale rozkřiklo se to rychle; vojáci se polekali,
každý se hnal po své práci a chránili se přijít na oči veliteli,
o němž bylo známo, že je vznětlivý. Charry obeslal k výslechu
kuchaře a personál kuchyně; podle očekávání nevěděli
o ničem, či nechtěli vědět. Janssen se tvářil vážně, byl
pobledlý a nezvykle tichý; ani nic nenamítal proti Charryho
způsobu vyšetřování.

Světlo vnesl do věci mladý lékař, který se vrátil od pitvy.
„Skutečně byl otráven, ale při nejlepší vůli nemůžu říct, jakým
jedem. Není to cyankáli, jak jsem myslel podle slabé vůně
hořkých mandlí; není to ani strychnin, jak by odpovídaly křeče
a výraz obličeje. Je to nějaký speciální jed… k chemickému
rozboru nemám bohužel prostředky…“

„Řekl bych, že jed na krysy, ten mají ve skladu trvale
k disposici,“ řekl Janssen. „Napadá mi, že se třeba mohl
otrávit sám, ze strachu před trestem…“

„To… lituji, ale to není možné, pane kapitáne!“ řekl lékař.
„Totiž, tento jed nelze použít jako jed na krysy! Krysa má
jemný čich i chuť, okamžitě by poznala, že jídlo je otráveno!
Poznají to i šelmy pana komthura…“

„Kromě toho byl účetní zatčen podle mého názoru zcela
nečekaně! Dal jsem ho sebrat a hned zavřít, nemohl si jed vzít
s sebou; že by ho nosil po kapsách, to bych dost pochyboval!“
řekl Charry.

„Podezřívali jsme ho! Mohl zatčení očekávat!“

„Hm, dejme tomu. V jaké formě byl ten jed?“

„Byla to tekutina, podle toho, jak byl rozložen v potravě.
Byla přimíchána do kaše; kdyby to byl prášek, musel by
člověk dost dlouho míchat, než by se mu podařilo tak
rovnoměrně ji rozdělit!“

„V jakých nádobách nebo v čem se takový jed uchovává?“



Lékař se zamyslel. „Pravděpodobně byl ve skleněné
ampulce. Je to zatavená nádobka asi takhle veliká…“ ukázal
na palec roztažené prsty. „Ampulka je dost křehká; stačí
odlomit jeden konec a nalít jed do jídla. Podle mého názoru
stačí na otrávení několik vteřin, po které se vrah zastavil
u okna, kde stála miska pro vězně. Mohl se na něco zeptat
kuchařů, přitom vztáhnout ruku nad jídlo. Nemuseli nic
poznat…“

„U okna se mohl zastavit kdokoliv!“ řekl Janssen. „I já
jsem mluvil s kuchaři, kontroloval jsem, zda je všechno
v pořádku! Jestli na okně stála miska, to ovšem nemůžu
vědět!“

„Doktore, co radíš k zamezení opakování takového
případu? Kdo vraždil jednou, může vraždit znovu; a tentokrát
může zabít mne nebo pana kapitána…“

Lékař chvíli uvažoval. „To je pravda, pane, to může!
Pokud nevíme, kdo to byl, musíme podezřívat všechny,
i kuchaře a pány důstojníky. Jídlo může otrávit kdokoliv, ale…
pokud vím, vaši lidé nejedí s ostatními! Proč vlastně?“

„Podléháme náboženským předpisům; jídlo musí být
obětováno na oltáři a než je dostaneme na talíř, smí se ho
dotýkat jen služba v kuchyni. Naše předpisy jsou tak přísné, že
téměř zabraňují, aby se do jídla mohl dostat jed.“

„Docela fajn nápad; od teďka budu jíst u vás, smím? Chtěl
jsem navrhnout, aby vaše šelmy před každým jídlem prověřily,
zda v něm není jed… má charakteristickou vůni, kdyby to
očichaly…“

„To je sice chytré, ale nedokonalé!“ řekl Janssen. „Co když
si ten vrah opatří jed, který není možno ucítit?“

„Pochybuji. Opatřit si jed není jednoduché, zvlášť takový!
Proti obyčejnému jedu na krysy je tenhle účinnější; takový jed
nevydají hned tak v každé lékárně! A chemickou laboratoř
nikdo nemá!“

„Zajímavé,“ řekl Charry. „Ty ses už někdy setkal
s takovým jedem? Nebo tvůj kolega?“



„Ne, pane, ještě nikdy. Byli jsme tím dost překvapeni,
protože takové jedy… nejsou běžné. Mohli by je mít skutečně
jen lidé, co chtějí zabíjet. Traviči!“

„Jedy dostávají také příslušníci tajné služby,“ řekl Oberon.
„Například německé. A říše není odtud daleko!“

„Naše tajná služba taky fasuje jedy.“ řekl kapitán Janssen.

„Dobře. Budeme všechno jídlo kontrolovat.“ rozhodl
Charry.

Rozcvička byla bohužel přerušena touto události, ale
Lukáš v ní nařídil pokračovat; prohlásil, že udržování denního
pořádku je důležité za jakýchkoliv okolnosti, takže se všichni
vrátili na cvičák a zkoušeli stínový boj. Během té doby však
několik desítek vojáků požádalo, zda by se nemohli stravovat
s námi; další zatím vyčkávali, asi si byli vědomi, že dát se
s námi do spolku znamená různé další problémy.

„Jestli u nás bude chtít jíst víc lidí, budeme mít potíže!“
hlásil Lukáš Charrymu. „Nemáme dost potravin…“

„Zajedeme na nákup. Nakrmit musíme každého, kdo
přijde!“

„Jak to budeme platit?“

„Zatím peníze máme, ne? Když bude potřeba…“

„Budeme živit vojáky za peníze řádu?“

„Budeme muset, Lukáši. Dej do kuchyně víc pomocníků.“

„Nemáme lidi na obsazení všech funkcí! Mělo by se…“

„Pošlou nám z Hůrky, to už jsme zařídili.“

Lukáš se tedy podřídil.

Aby však dostali snídani, museli se vojáci zúčastnit ranní
přednášky; Poláci na to elegantně dohlédli. Tvářili se divně,
měli řadu dotazů hloupých a některé docela inteligentní. Přišli
taky skladníci, ve větším počtu než minule; rozvířili diskusi na
téma jídel obětovaných modlám, o čemž je řeč v biblické
knize Daniel; poté byla řeč o hostině krále Nabuchodonozora,
Babylónské kultuře a uctívání jejich bohů. Hlavní slovo měla
Diana, která má snad jediná o tom nějaké ponětí.



„Problém je v tom, že všechny ostatní kultury mají
pokračování, ale Babylónská byla bohužel zničena beze stopy.
Co o ní víme, vyplývá jenom z Bible a vykopávek. No,
existuje ještě pár informací z různých starých knih, ale…“

„Jaká byla jejich božstva?“ ptal se Oberon.

„Hlavním bohem byl Baal, samozřejmě. Většina lidí však
uctívala hlavně Astarté; to byla roztomilá holka, nejspíš nějaká
částečná inkarnace indické Lakšmí, bohyně štěstí, manželky
Pána Višnu…“

Přihlásil se Denis: „Diano, neodbíhej! O Lakšmí povídáš
každou chvíli, protože to dokonale znáš; teď chcem slyšet
o Astarté!“

„Ty, miláčku, bys o ní neměl vědět vůbec nic!“ zablýskala
Diana očima. „Ani to jméno bys neměl znát, nebo se zkazíš!“

Denis se okamžitě začal zajímat o stupeň víc; taky mnozí
další.

„Co je závadného na Paní Astarté? Dělala něco zlého?“

„Ona ani tak ne, ale její vyznavači. Dívky, které sloužily
Paní Měsíce, měly povinnost poskytovat sexuální služby
každému, kdo byl jejím vyznavačem. Dalo by se říct, že do
služby Paní Astarté se muž dostal tak, že se vyspal
s chrámovou tanečnicí. Chápeš, Denisi, že to je pro tebe
nevhodné?“

Denis to chápal, nikoliv však Bellini: „Tak proč v tom
někdo nepokračuje, když to bylo tak bezva náboženství?“

„Protože to nikdo nezná, chápeš? Nikdo neví, jakým
způsobem se konají obřady Baalovi a Astarté; jsou to stará
božstva, která už nemají na nic vliv a obnovení jejich kultu
není možné! Ani kdyby nějaký vizionář přesně vyčetl, jak se
to dělalo a vyrobil návod, nedá se navázat přerušená
kontinuita…“

Diana se upřímně snažila přesvědčit všechny o své pravdě;
taky jich většinu přesvědčila. Nikoliv však Bello Belliniho; ten
šel po přednášce za Nazirem a ptal se ho, zda je to pravda.



„Určitě ano; Diana lže sice ráda, ale při přednáškách nikdy.
Ne že by byla tak pravdomluvná, ale co povídá, jsou tak
hrozný fláky, že to docela stačí.“

„Opravdu není možné nějak získat informace o uctívání
Astarty?“

„A proč - ty bys to chtěl zkusit?“

Bello pokrčil rameny. „No, to snad ani ne…“

„Zapomeň na to; je to nesmysl!“

„Tak dobře. Já na to zapomenu.“

„Dostal by ses do konfliktu se všemi křesťany a dokonce
i se mnou; jsem oddán Alláhovi a trosky Babylónské říše jsou
dneska na území, kde žijí muslimové! Nepokoušej se nás
provokovat!“

„Říkám snad, že chci? Vy Templáři jste strašný blázni!“

Bello Bellini odešel - a myslel si svoje.

Charry si přál zvědět, jak pokračuje Lukášovo pátrání
ohledně záležitosti nadporučíka Meyera. Lukáš hlásil:

„Mluvil jsem o tom s Bellinim, ale nemá to smysl, má
zamotanou šišku kvůli Dianině Astartě. Moc se mu líbí, že
vyznavači Astarté můžou pít víno, jíst maso, mají tam ty
holky… Slíbil jsem mu sehnat nějaký materiály!“

„Bellini je idiot a ty druhej. Dál?“

„Tvrdí, že Meyer prodal padesát nejlepších koní jednomu
šíbrovi z města. Jmenuje se Stillerbach a je to Němec, který
má bratra v Říši. Přes toho bratra koupila ty koně přímo
německá armáda, o peníze se rozdělili Stillerbach a Meyer.“

„Ví to Bellini jistě?“

„Ano. Dokonce jmenoval vojáky, kteří koně hnali
k obchodníkovi a na jeho příkaz pak přes hranice do Německa;
tam si je převzali němečtí vojáci. Mám tři jejich jména…“

„Dobře. Pošli mi Oberona, Janssena, Belliniho a sežeň ty
muže. Taky Tošia Yamanakiho!“



První přišel Tošio a Charry mu vysvětlil: „Dávej pozor!
Nechám předvést nadporučíka Meyera, toho velitele jízdy.
Možná ho budu chtít zatknout. Kdyby chtěl použít zbraně
nebo se případně otrávit, zadržíš ho! Potřebuji ho živého!“

Tošio se jenom usmál.

Vzápětí přišel Janssen; rozhlížel se po Charryho kanceláři
a nic se mu tu nelíbilo. Ani křesťanské obrazy na stěnách, ani
polička s Dianinými asijskými soškami božstev, kde doutnala
vonná tyčinka. Ba ani Charryho a Dianiny meče, zavěšené na
zdi.

Charry ho usadil ke svému stolu. Pak vstoupil Bellini a tři
vojáci, dost vyjukaní z toho předvolání k majorovi; tušili, že
jim bude zle nedobře. Poslední přišel Oberon.

„Oberone, půjdeš a požádáš nadporučíka Meyera, aby se
ke mně dostavil. Potřebuji s ním mluvit. Pustíš ho do dveří
prvního, zavřeš dveře a postavíš se k nim!“

Oberon srazil podpatky a odešel; za chvíli se vrátil
s Meyerem. Když nadporučík viděl tu sešlost, zarazil se;
Bellini mu nebyl sympatický vůbec, tři vojáci v něm
vyvolávali nepříjemné vzpomínky. Lukáše a Tošia znal jako
Charryho lidi a Janssen už od rána vypadal schlíple
a nešťastně.

„Přejete si, pane majore?“ zeptal se kurážně.

„Ano, přeju si. Přeju si vědět, komu a proč jste prodal
padesát nejlepších koní z vojenské stáje a napsal do záznamů,
že byli vyřazeni pro nemoc a špatný stav!“

Meyer nic nepostřehl, ale kapitán se zarazil. Pamatoval si,
že Charry varoval lidi, kterým jednou začne vykat.

„Pane majore, hlásím, že tato zlovolná lež je pomluva, na
niž nebudu brát ohled! Jsem důstojník a mám svoji čest!“

„Nezabývám se pomluvami, ale fakty. Je pravda, že ve
stájích chybí padesát koní z předepsané kvóty. Dále je pravda,
že je v zápisech, že byli vyřazeni a odprodáni za směšně
nízkou cenu koňskému řezníkovi. Nicméně tito vojáci tvrdí, že
odehnali na váš rozkaz tyto koně obchodníku Stillerbachovi



a na jeho přání pak do Německa, kde je předali vojákům. Co
na to řeknete?“

„Je to podlá lež těch hovad! Řekněte mi do očí, jestli jste
něco podobnýho říkali!“ zařval nadporučík na vojáky.

Vojáci zírali napřed na nadporučíka, pak na Charryho. Ten
ovšem vypadal výhružněji než místní důstojníci, kromě toho tu
byl Yamanaki a taky my šelmy. Jeden z vojáků pokrčil
rameny: „No… odehnali jsme je…“

Charry sňal se stěny a vytasil svoji katanu. „Vojáci! Budete
přísahat, že vypovíte pravdu, čistou pravdu a nic než pravdu!
Lukáši, podej jim Bibli! Položte na Bibli levou ruku, pravou
na můj meč a přísahejte! Kdo odmítne přísahat nebo bude
potom křivě svědčit, tomu tímto mečem useknu hlavu!“

Vojáci zbledli jako křída; ale jeden po druhém odpřisáhli.

„A teď řekněte, zda je toto obvinění pravdivé!“

„Ano, pane, bylo to tak, jak jste řekl!“ pravil jeden a druzí
dva horlivě přisvědčovali. „Ano, pan nadporučík prodal koně
do Německa! Dal nám každýmu dvacku, abysme mlčeli…“

„Tak! Co vy na to, pane Meyere?“

„Mohu tady přísahat, že si to ti tři darebáci vymysleli, na
návod toho komedianta Belliniho! Lžou a očerňují mě
z nenávisti! Věříte jim nebo důstojníkovi vašeho pluku, pane?“

„Věřím svým očím a zdravému rozumu. Nedá se nic dělat;
Bellini, přivedeš z města Stillerbacha!“

„Ale veliteli!“ zarazil se Janssen. „To přece nejde!“

„Proč by to nešlo? Vem si deset jezdců, zajeď tam a přiveď
ho! Za tři hodiny můžeš být zpátky…“

„Ano… a co když nebude chtít přijít?“

„Když někoho o něco žádám, vždycky vyhoví! Pokud
neumíš lidi pozvat tak důrazně, aby přišli, nejsi dobrý velitel!
Zdravko! Pojď sem!“

Obrovitý Černohorec vstoupil a zůstal mlčky stát na prahu.



„Pojedeš s ním a přivedeš muže, kterého ti ukáže.
Rozumíš?“

„Ano, Svatosti. Budeš ho tady mít!“ přikývl Zdravko a šel.

Nadporučík Meyer si otíral pot z čela; zřejmě už vytušil, že
je ohrožena jeho kariéra. „Pane majore! Přece nemůžete věřit
všemu, co vám napovídají takoví dobrodruzi!“

„Sám rozhodnu, čemu věřit. Prozatím bych vás prosil,
abyste mi vydal svou šavli a revolver!“

„Má to snad znamenat, že jsem zatčen?“

„Zatím pouze zadržen. Lituji, ale jste podezřelý ze
spolupráce s nepřítelem. Prodávat vojenskou výzbroj nepříteli
je zrada vlasti, pane! A já jsem povinen trestat nepřátele -
i zrádce!“

Meyer se rozhlížel kolem sebe; Tošio mu obratně vytáhl
revolver z pouzdra a hodil Lukášovi, vzápětí odebral
nadporučíkovi taky šavli. Meyer se pokusil bránit, ale Tošio ho
udeřil loktem do břicha a vzápětí hranou dlaně přes zátylek;
složil se jako pravítko, jen zakňučel.

„Majore, to už je příliš! Musím protestovat!“ vyletěl
kapitán Janssen. „Nemůžeme jednat s důstojníkem jako se
zločincem!“

„Kdo prodává nepříteli koně, je zločinec,“ řekl Charry.
„Seberte toho chlapa a odveďte ho! Ao Harrape, budeš ho
hlídat, spolu s vojáky. Jíst zatím nedostane, aby ho někdo
neotrávil…“ Vtom Charrymu něco napadlo a dodal:
„Prohledejte ho!“

Tošio ho prohledal a nenašel nic, zvláště ne ampulku
s jedem. Charry pokrčil rameny a dal podezřelého odtáhnout.
Zatím ne do vězení, ale do jedné z místností v našem bloku.

Tři vojáci, kteří byli propuštěni ve zdraví, samozřejmě
nemlčeli; kromě toho každý viděl, jak Bellini a deset jezdců
společně s holohlavým Černohorcem vyrazili do města
a domýšleli se, že něco se bude dít. Shlukovali se na dvoře,
zírali do oken štábu a diskutovali. Charry neříkal nic; studoval
seznamy o hospodaření s koňmi a Diana mu pomáhala.



Bellini se vrátil za tři a čtvrt hodiny i se zajatcem; toho
vezl Zdravko na sedle svázaného, polomrtvého strachy. Vojáci
vrazili do dvora ve městě, vyděsili služebnictvo i rodinu pána
domu, sebrali ho a odvlekli, sotva se stačil teple obléci. Řekli
jenom, že je to rozkaz pana majora.

Stillerbach byl okamžitě předveden před Charryho
a Janssena, kterému Charry doporučil, aby se nepletl do
vyšetřování. Obchodník Janssena znal, ale muž v barbarské
bílé uniformě se spoustou podivných řádů na kabátě mu nebyl
známý ani sympatický. Přesto sebral všechnu odvahu:

„Jakým právem jste si dovolili mne zatknout a převézt
sem? Jak se opovažujete vložit ruku na občana a řádného
muže?“

„Dnes ráno jsem zatkl nadporučíka Meyera,“ řekl Charry
klidně a ponuře a Stillerbach zbledl ještě víc. „Zatkl jsem ho
pro nezákonné kšeftování s koňmi, kteří patřili vládě. Meyer
se v plné míře doznal a svědčil, že jste to byl vy, kdo ho přiměl
k tomu činu, že jste od něj koně koupil, zaplatil a informoval
ho, že budou převezeni do Německa a tam prodáni armádě!“

„To je lež!“ zapískalo to v hrdle tučného obchodníka -
vzápětí sepjal ruce a klepal se strachy.

„Meyer to tak líčí. Skutkovou podstatu dosvědčili tři
vojáci, kteří proti své vůli pomáhali při akci. Kromě toho
nadporučík Meyer tvrdí, že jste ho přinutil a podplatil, aby tu
transakci provedl!“

„Hnusně lže, pane! Sám mě naváděl a sliboval, že dodá
ještě další koně, jen co dostane čerstvé zásilky! On sám mě
přesvědčoval a žádal, abych to zařídil! Taky zisky měl největší
on; já jsem se do toho obchodu pouštět nechtěl, dostal jsem se
do toho jenom náhodou…“

„To je možné! Ale upozorňuji, že vojenský soud se na to
bude dívat trochu jinak. Svedl jste důstojníka k nečestnému
jednání, na to je jediný trest. Provaz, pane Stillerbachu! Je mi
líto vaší vdovy a sirotků. Odveďte ho!“

„Ne!“ muž zaječel jako zapichované prase. „Milost! Pane
majore, přiznám se ke všemu! Dosvědčím všechno! Proboha,



já nechci zemřít, nechci!“ klekl si na zem, plazil se k Charryho
stolu a skučel.

„Dobře, sedněte si tam k tomu stolu! Oberone, dej mu
papír a pero. Podrobně vypíšete všechna fakta, která jsou vám
známa o celém případu, spolu se všemi jmény osob, které se
zúčastnily. Vše bude prověřeno a překontrolováno. V tom
případě usoudím, že se jedná o kajícné doznání a upřímnou
lítost a pokusím se vám nějak zachránit život…“

Stillerbach usedl ke stolu, vzal do třesoucí se ruky pero
a pod Zdravkovým dozorem počal psát; pot se z něj lil a zdálo
se, že co nevidět omdlí. Charry ho chápal; po jízdě ve
společnosti vojáků, svázaný na hřbetě koně, navíc myšlenka
na smrt - to nepotěší!

Charry se zabýval jinými záležitostmi, dokud obchodník
nezakončil svůj elaborát. Potom si pečlivě přečetl jeho
výpověď, nechal ho na každé stránce podepsat a řekl: „Dobrá,
přimluvím se za vás u vojenského soudu. Můžete počítat s tím,
že popraven nebudete. Prozatím však zůstanete v našem
pohostinném vězení. Odveďte ho a zavřete!“

Stillerbach se jal opět prosit, ale nebylo mu to nic platné.
Belliniho vojáci ho odvedli do vězení a zavřeli. Charry zatím
nechal předvést nadporučíka Meyera.

„Nedá se nic dělat, Meyere. Výslechem Stillerbacha bylo
beze všech pochyb zjištěno, že jste se skutečně dopustil
vlastizrady. Budete souzen vojenským soudem. Odveďte ho!“

„Pane majore, protestuji proti takovému zacházení!
Vyslechněte mne, prosím, a změňte svoje rozhodnutí!“

„Nechci nic slyšet; kromě plného a upřímného doznání.
Dejte mu do vězení pero a papír, může si zatím psát. Papíru
víc; mělo by to obsahovat i poslední vůli…“

Meyer se vytrhl svým strážcům: „Ty pacholku od krav!
Přitáhne odněkud ze zavšivený chalupy a bude nám
rozkazovat? Janssene, jak můžeš poslouchat toho smradlavýho
civila? Vždyť je blázen, kterýho sem poslali, aby se ho
zbavili! Zavřete toho šílence a jeho lidi, ne mne!“



Charry sevřel rty a vstal, ale Janssen ho zarazil pokynem
ruky. „Okamžik, pane majore! Meyere, možná jsi býval mým
důstojníkem a možná i mým přítelem. Ale zjistil jsem nade vší
pochybnost, že jsi skutečně zloděj a zrádce! Lituji, musím
souhlasit s Charrym!“

„Tak mu vlez do prdele, ty… Vy mě chcete obvinit? Jen
počkej, kapitáne, i ty budeš jednou na mým místě! Ten blázen
chce zničit všechny důstojníky, to je jasný! A ty přijdeš na
řadu taky, to si piš!“

„Já se nemám čeho bát!“ řekl kapitán Janssen chladně.
„Svědomí mám čisté a ani pan hrabě mi nemůže dokázat, že
bych se něčeho dopustil! Ale vy ano, nadporučíku; proto jdete
do vězení!“

Meyer se vztekal, nadával a zuřil; ale odvedli ho a zavřeli.
Charry nechal prohledat jeho pokoj a zabavil všechny
písemnosti; zakrátko mezi nimi skutečně nalezl vlastnoruční
Stillerbachův dopis, týkající se vyrovnání finančních otázek;
kromě toho měl Meyer v papírech i kopie stvrzenek na přijaté
finanční odměny od Stillerbachovy banky. Tyto doklady byly
víc než průkazné; dále Stillerbach napsal v doznání, že má
zase vlastnoruční Meyerovy úpisy, které to potvrzují.

„Případ je zcela jasný,“ řekl Charry. „Nezbývá, než svolat
polní soud a toho ničemu odsoudit!“

„Cože?“ nevěřil Janssen svým uším. „Ty ho chceš soudit
sám?“

„Ne sám. Bude souzen řádným polním soudem podle
pravidel. Budu tomuto soudu předsedat, a budou v něm tři
důstojníci, čtyři poddůstojníci a čtyři vojáci. Důstojníky
vybereš sám, seržanti a vojáci budou jmenováni na základě
volby.“

„To znamená, že chceš, aby soud zasedal už zítra?“

„Proč až zítra? Je sotva poledne, soud může zasednout
odpoledne či večer. Večerka je v deset, do té doby bude
vynesen rozsudek.“

„Ale… když má soud zasedat, musí vynést rozsudek!
A v tomto případě nemůže jít o jiný rozsudek, než smrt!“



„S tím počítám.“

„Ale my přece nemáme hrdelní právo!“

„Popravuje se sekerou, nikoliv právem. Kata mám -
Zdravka. Jde jen o to odsoudit toho muže. Popravu nařídím
sám!“

„V naší armádě se popravuje provazem! Oběšením…“

„Prosím, to už je jedno. Může být oběšen, zastřelen nebo
napíchnut na kůl, jak kdo chce. Zradil a bude potrestán!“

Zpráva o soudu se roznesla po celých kasárnách; vojáci se
shlukovali, rokovali a většinou souhlasili s rozhodnutím -
okamžitě si zvolili zástupce, taky poddůstojnici vybírali.
Janssen jmenoval do tribunálu proviantního důstojníka a ještě
jednoho, třetím měl být sám.

Charry rozhodl, že soud bude konán veřejně na dvoře
kasáren před nastoupeným plukem; dal tam vynést stůl a židle
pro tribunál a osvětlit dvůr pochodněmi, neboť už byla tma.
Sám byl oblečen do svého tygřího kožíšku, taky všichni naši
byli teple oblečeni; kdo z vojáků teplé věci neměl, tomu byla
zima. Přesto nikdo neodešel; všichni byli zvědaví na rozsudek.

Charry zahájil přesně o sedmé přelíčení tím, že sdělil, jak
se dozvěděl o Meyerově zločinu. Pak vypovídali svědkové,
Bellini a tři vojáci, kteří museli znovu přísahat na Bibli a meč,
potom Stillerbach, který byl spoluobžalovaným. Nakonec
přišla řada na Meyera, který seděl na svém místě zpupně
a vyzývavě a občas pronášel uštěpačné poznámky.

„Snesli jste, jak vidím, spoustu svědectví a důkazů!“ smál
se Charrymu do očí. „Dobře, když to chcete vědět, prodával
jsem koně Němcům. Ale nejsem sám! Generální štáb prodal
Němcům už dávno celou zemi a jde mu jen o to, jak ze sebe
svalit vinu za tento čin! Každý něco prodává; ten pár koní, ten
materiál ze skladu, ten třeba tajné zprávy nebo lidi! A vy
chcete sám a bez pomoci tohle všechno zvrátit? Jste směšný,
majore Guyrlayowe. Možná mne můžete odsoudit, ale vás
budou taky soudit! Budou vás soudit za všechno, i za to dnešní
představení! Jste cirkusák jako Bellini, dáváte lidu chléb a hry
a čekáte, že vám bude provolávat slávu! Tak prosím, račte si



mne soudit; ale já vám říkám do očí, že vy a váš soud mi
můžete políbit prdel!“

Charry to strpěl bez jediného hnutí ve tváři; vojáci
zašuměli, ozvalo se několik zlých výkřiků. Charry je uklidnil
hrozivým pohledem a řekl: „Pánové, račte vynést rozsudek!“

Do hrobového ticha se jedenáctkrát ozvalo: „vinen“. Také
Charry řekl „vinen“ - a když skončili, pravil:

„Tento soud usnesl se právem, že obžalovaný nadporučík
Meyer je vinen zločinem vlastizrady a spolčování
s nepřítelem; dále krádeže svěřeného majetku a jeho prodeje.
Dle zákonů republiky se odsuzuje k trestu smrti provazem
a ztrátě občanských práv. Kromě toho bude zbaven hodnosti
a cti!

Pokud se týče obchodníka Stillerbacha, není členem
armády a ačkoliv je jeho čin obzvláště zavrženíhodný
a zločinný, nelze jej za něj popravit. Tímto se Stillerbach
odsuzuje k deseti letům nucených prací.“

Stillerbach sebou trhl, jako by ho něco spálilo. Málem se
svalil z lavice; potom vyskočil, sepjal ruce a začal
srdcervoucně řvát jako pominutý. Charry to chvíli mlčky
poslouchal, pak pokynul, stráže obchodníka stáhly na lavici
a jeden voják mu pohrozil pěstí. Stillerbach zmlkl a jen sebou
škubal.

„Odveďte odsouzeného Stillerbacha do vězení! Jeho
rodinu o rozsudku uvědomím sám.“ řekl Charry - a stráže už
muže vlekly, ačkoliv se vzpíral a byl i tak dost těžký.

„Odsouzený Meyere, máte právo posledního slova!“

Nadporučík Meyer povstal a rozhlédl se okolo sebe.

„Vidím, pánové, že jste mne všichni hodili přes palubu!
Dokonce i kapitán Janssen, můj obzvláštní přítel a příznivec.
Myslíte si asi, že vás to ochrání před výstředními rozsudky
toho pacholka od krav! No dobrá, tak si mě klidně pověste; ale
vy taky budete viset, jako já! Myslíte, když mě obětujete, když
mu nacpete do chřtánu pár dalších, co nemají čistý svědomí,
že se zachráníte? Houbec - požere vás jednoho po druhým!



Upozorňuju toho dobráka, co otrávil účetního, že první po
mně je na řadě on, ať je to kdokoliv! Kdybych to věděl, práskl
bych jeho jméno už jen proto, abych nevisel sám; ale nevím!
Ten kluk na to stejně přijde, má svý špicly a svoje metody!
Jestli bude chtít pověsit všechny, co něco ukradli a zašmelili,
budete viset všichni, pánové, jak tady stojíte! I ty Janssene,
nemysli, že o tom nevím! Důkazy nemám, ale čiperka
Guyrlayowe si je najde! Tak vám přeju, abyste přišli brzo za
mnou!

Copak nevidíte, jak si s váma hraje? Přitáhl se svým
cirkusem jako komediant: má zázračný šermíře, cvičený
šelmy, pouťový kouzelníky i šašky! A vy čumíte na ty zázraky
a pomalu mu začínáte všechno věřit! Vojáci Boží, co? Banda
komediantů, celej ten jejich řád! Komedianti v žoldu Tří
velkých lhářů: Buddhy, Krista a Mohameda! Tihle dokonce
všech tří zároveň! Dělají z vás blbce, ti svatouškové, zbožní
rytíři! Zblbnou vás, vymejou vám mozek, až z vás udělají
stejný blázny, jako jsou sami! Ale mně je to fuk; patří vám to,
když jste pitomci!“

Meyer se posadil a přehodil si nohu přes nohu. Charry
pokrčil rameny: „Tváří v tvář smrti byste měl být pokornější!
Rozsudek bude proveden za svítání. Jakého vyznání chcete
kněze?“

„Kašlu na kněze! Nevěřím v Boha, jakéhokoliv vyznání!“

„Jak chcete. Půjdete nyní tam, odkud jste přišel;
a odtamtud na popraviště, kde budete pověšen za hrdlo, až
zemřete; a Bůh buď milostiv Vaší duši…“ Charry povytáhl
z pochvy svůj meč a s třesknutím ho zarazil zpátky.

Meyer vstal a pod stráží odešel do vězení. Na jeho tváři
nebylo znát žádné pohnutí. Charry složil papíry a odstoupil od
stolu; kývl na Oberona: „Zajedeš se saněmi do města
a přivezeš pastora. Řekni mu, o co půjde. Ať s ním zůstane…“

Toho večera se přednáška nekonala; zato Charry požádal
Lukáše, aby sloužil zádušní mši za Meyerovu duši. Ačkoliv
kuchaři se vyznamenali a večeře byla vynikající, moc toho
nesnědl, spíš se jen v jídle nimral a přebíral, aniž by něco



vybral. Diana za ním přišla, sedla si vedle něho, ale nedotkla
se ho. Mlčela.

„Tohle není pěkná práce,“ řekl tiše arminsky. „Dělal jsem
už všechno možné… ale tohle je hnus! Já vím, ten chlap
zaslouží provaz, vědí to všichni a rozhodnutí je až vzácně
kolektivní. Ale jak to vypadá, ostatní nejsou lepší! Co když
budu muset dát oběsit ještě někoho?“

„Není to první člověk, kterého jsme zabili,“ odpověděla
stejně tiše. „Neber si to tak…“

„Prostřelit někomu lebku v boji je jednoduché a většinou
potom nemáš výčitky svědomí. Kdyby na mne vytáhl pistoli,
bylo by po něm v tu ránu. A nedělal bych si s tím starosti!“

„Jenže někdy je třeba zabít s chladnou rozvahou! Toho
muže si nemůžeme dovolit nechat v zádech! Je zrádce a zradil
by znovu - co kdyby místo koní prodal nás?“

„Každý z nich by nás utopil na lžičce vody. Dokonce
jednoho zabili, abych se nedozvěděl pravdu! I když
vyšetřování nevedlo nikam, vím, že ho zabil někdo
z důstojníků. Vojáci říkají, že kradli všichni, i s kapitánem. Ale
kdo kradl tolik, že mu stálo za to zabít člověka, aby se na to
nepřišlo? Nechápu to; při tom pořád do něčeho šlapu, jako
slon do porcelánu! Potřeboval bych tu mít Baarfelta; je chytrý,
zkušený, jen se podívá a všechno je mu jasné! Já dělám chybu
za chybou a už i vojáci chápou, že nejsem ten pravý muž na
svém místě…“

„Možná - ale jsi jeden z nich! Řekla bych, že ti věří a mají
tě rádi. Opíráš se o vojáky, to je dobré; je třeba vybrat ty pravé
muže a dát jim moc. A sesadit ty staré, protože ti nemůžou být
užiteční, nanejvýš tě zradit. Je třeba říct pravdu veřejně
a všem! Neboj se; čím víc budeš říkat pravdu, tím víc budou
vojáci souhlasit s tvými činy!“

Charry pokývl hlavou; pak vztáhl ruku a dotkl se jejích
vlasů. Jel pomalu rukou až nad ucho, kde začínala plocha,
vyholená při Brunově plese; mírně přejížděl bříšky prstů po
vzrůstajícím strništi. Diana vzdychla; při jejich prvním
milování po souboji se Satanem v podobě Karlovy holičské
břitvy je to oba vzrušovalo natolik, že uvažovala o dalších



experimentech. I teď věděla, co to znamená; ale taky věděla,
čím se Charry trápí.

„Jsem s tebou,“ řekla. „Jsem tady… neopustím tě!“

„Alespoň ty mi zůstaň…“ šeptal. „Alespoň tobě můžu
věřit! To je víc než všechno ostatní! Neopouštěj mne,
Diano…“

„Už dávno jsem ti to přece slíbila…“ dotkla se rty jeho
ruky.

Vzápětí se ohlédla ke vchodu do jídelny. Přicházel kapitán
Janssen, tvářil se povážlivě a nevypadal, že přišel na večeři.

Přesto Charry kývl na službu, aby mu donesla misku;
protože to byla polská dívka, dala si záležet, aby to byly extra
dobroty.

„Nepřišel jsem se nacpat vaší zeleninou!“ řekl Janssen
rozladěně. „Mám daleko vážnější starosti!“

„Děláš chybu, je to vynikající! A zcela jistě ne otrávené!“

Kapitán jídlo přijal, pěkně vonělo a dokonce i vypadalo.

„Co to je? Nějaká asijská kuchyně?“ ptal se, když
ochutnal.

„Částečně ano, ale mnohem evropštější, než je tam
zvykem. Kdyby kuchaři používali tolik koření, co v Asii,
nikdo by to nedokázal sníst. Nám věř, my jsme tam byli!“
usmívala se Diana.

Janssen na ni pohlédl vyloženě nepřátelsky. Na rozdíl od
Charryho, jemu se tahle žena nelíbila ani trochu.

„Chci mluvit o Meyerovi! A nejlépe… pouze s tebou!“

„Já se taktně vzdálím!“ usmála se Diana a skutečně odešla.
Místo ní se přišoural Tannarr, lehl si k nim a olizoval si tlapu.

„Jde o tohle: jak chceš pokračovat?“

„Pokud vím, soud rozhodl. Další bod je poprava.“

„Ty ho chceš skutečně dát pověsit?“

„Jaké jiné vidíš řešení?“



„Co dejme tomu… milost? Třeba v posledním okamžiku,
se smyčkou na krku, aby se poučil? Před nastoupeným
plukem…“

„Myslíš, že se poučí?“

„Už teď určitě lituje svých činů!“

„Pokud něčeho lituje, tak toho, že ho chytili. Když mu
dáme milost, bude to znamenat pro ty ostatní, že je taky
slavnostně odsoudíme, ale pak se lekneme a necháme je
běžet.“

„Pro jaké ostatní?“

„Pro všechny, kteří také zradili vlast.“

„Zrada vlasti… dost velká slova, nemyslíš? Meyer není
žádný zrádce! Zašmelil koně, protože si chtěl nakrást,
potřeboval ty peníze. Nevím, třeba je prohrál v kartách nebo
co! Že je prodal zrovna Němcům, to je jasné: dali nejvíc…“

„Podle jeho závěrečné řeči to tady byl běžný způsob
obchodu?“

„Myslím, že každý někdy někomu něco prodal! Platy
nejsou velké a každý nemá takový majetek jako ty, aby
sponzoroval armádu! Dáš za to oběsit všechny? Taky bys mohl
začít se mnou…“

Charry potřásl hlavou. „Obchody s Němci jsem dělal i já.
Použil jsem k tomu zboží, které bylo mým majetkem, ať už
vlastním nebo svěřeným; ten majetek jsem rozmnožil a získal
výhody, které jsem získat chtěl. Vlastně mi nejde o těch
padesát koní ani další zašmelený materiál, ale… snad o tohle:
nadporučík Meyer je zcela nemorální osoba se škodlivým
vlivem na vojáky. Jeho smrt bude pro všechny výstrahou.“

Teď bylo zas na Janssenovi, aby se zamyslel.

„Meyer je běžný důstojník, jakých jsou u armády tisíce.
Morálku žádnou nemá, to je pravda. Ale nezpůsobil vojákům
ani ničemu jinému větší škodu, než druzí. Je naprosto
průměrný, bezvýznamný, zkrátka jeden z tisíce. Proč na něho
padl los?“

Charry se zhluboka nadechl, pak vydechl. „Byl dopaden.“



„Přestože ho odsoudil vojenský soud, je to tvoje
zodpovědnost! Soudili jsme, jak sis přál; i milost bude jen tvé
rozhodnutí! Máš v rukou jeho život, rozmysli se jak chceš. Já
tě dál přesvědčovat nebudu!“

Janssen vstal a aniž cokoliv řekl, odcházel. Misku se
zbytky večeře postavil na nejbližší stůl.

Charry zůstal sedět. Mechanicky pohladil leoparda po
kožíšku.

„O co kráčí?“ zeptal se Tannarrwaghirr. „Hele, jestli ti jde
jenom o to, můžem to udělat takhle: chlapi vyvedou toho
Meyera na procházku, on se dá na útěk… já skočím, kousnu
a je to! Budeš mít po problémech a žádná odpovědnost na tebe
nepadne!“

„Jenže to nejde,“ podrbal ho Charry pod krkem. „Takhle
bych si uměl poradit taky! Musí být dána veřejná výstraha
všem ostatním! Proto musí nadporučík Meyer viset za krk na
šibenici!“

„Když musí, tak musí! Svěř to támhle tomu, co zrovna
přichází!“

Kdo přicházel, byl Nazir. S Charrym komunikoval
málokdy, nebylo mezi nimi tak vřelé přátelství, jako
s Lukášem a dalšími.

„Pane, dovol mi vyjádřit… prosbu!“ usmál se mírně.

„Jistě, mluv!“

„Nedávej popravit toho muže! Dej mu milost!“

Charry překvapeně zamrkal. Soucit čekal od leckoho, ale
zrovna od Nazira tedy ne. Spíš by očekával něco zcela jiného.

„Když za něj prosíš ty… Ale proč?“

„Svěř mi ho do naší péče! Zkusíme ho převychovat;
vyzkoušíme, jestli ho dokážeme společnými silami změnit!“

„Jakým způsobem?“

„Odsoudil jsi ho ke ztrátě hodnosti, takže je teď obyčejný
vojín. Přijmeme ho do pluku a budeme vychovávat.
Všelijakými způsoby, budeme působit na jeho tělo i na jeho



mysl… chtěl bych si vyzkoušet některé mentální techniky,
které…“

„Tím chceš říct, abych vám ho dal na pokusy?“

„Ano!“ usmíval se dobrotivě Nazir.

„Myslíš, že by si chtěl zachránit život - za tu cenu?“

„Kdyby chtěl, neměl by ten experiment smysl. Potřebuji
právě někoho, kdo zásadně nechce. Je dost inteligentní,
bezbožný, spíš karikatura člověka než bytost zrozená k obrazu
Božímu! Láká mě probudit jeho duši, odblokovat jeho mysl…
vrátit mu lidskou hodnotu, chápeš?“

„To tě naučil Olgierd? U koho jsi to studoval?“

„Chodím na všechny přednášky! Olgierdovy,
Baarfeltovy… nejvíc mi ale pomohl Guy Feroz! Naučil mě,
jak odstranit zábrany v mysli zkoumaného tak, aby si toho ani
nevšiml, když nebudu chtít…“

„Aha; takže žádný soucit! Je ti líto, že to nemůžeš zkusit?“

„Proč zbytečně ztrácet jednoho cenného člověka! Svěř mi
ho do péče na tři měsíce a já z něho vychovám…“

„Děkuji, stačí. Nemáš ještě dost těch, které jsme ti už
dali?“

„Ti nejsou tak perspektivní. Meyer by mohl být daleko
lepší! Kdybychom ho řádně zapojili…“

„Budu o tom přemýšlet, Nazire. Děkuju ti!“

„Do rána času dost…“ usmál se Nazir a odešel.

Charry chvíli zhluboka dýchal.

 

»Když člověk začne považovat čas za ztracený, v tu chvíli
umřel. Já kostky rozhodil, však minuly hrací plochu.
Zašlapány budou v zapomnění a hráč ztratil smysl.

Když po dobrém jsem neuspěl, zbývá použít násilí. Poteče
krev; a až mě budou věšet, jen já zase budu vědět, proč…«

 



Tohle řekl jeden z velkých duchovních mistrů; Charry si
nemohl vzpomenout, kdo a při jaké příležitosti, i když Diana
by to možná věděla. Ale nechtěl se jí ptát. Nechtěl vůbec nic,
protože si čím dál jasněji uvědomoval, že musí něco udělat.
Ale co?

Něco příšerného, šíleného, nesmyslného. Tak šíleného,
jako byla extáze pokání v Granadě při velmistrovských
volbách; toho rána…

„Yamanaki!“

Tošio se jako obvykle dostavil během několika vteřin.

„Potřebuji tvoji pomoc. Chci vstoupit do meditace
způsobem, který není tak zcela tradiční… kromě tebe potřebuji
Zdravka a… Nazira. Ano, ti budou nejlepší.“

„Jsme ti k službám, pane. Co chceš dělat?“

„Nejsem si jist správností svého rozhodnutí ohledně soudu
nad tím mužem. Proto chci požádat o pokyn, jak si mám
počínat. Mohu ho obdržet v meditaci, pokud za něj zaplatím
svojí krví.“

Tošio neřekl ani slovo, snad jen v šikmých očích mu
zaplanuly zvláštní plamínky. V každém případě souhlasil se
vším.

„Budeš tomu obřadu velet; kromě toho převezmeš velení,
pokud bych nebyl schopen. Důvěřuji ti…“

„Splním tvoji vůli, můj pane…“

Vojáci překvapeně sledovali, jak se pod Tošiovým velením
dali naši Poláci do činnosti. Sám Yamanaki se prošel po
hradbách, až našel jedno velmi vhodné místo: plošinu u hlavní
brány, kde stálo několik děl. Tam nařídil instalovat dva kůly na
rozsah paží; muži je zatloukli do zmrzlého sněhu a zpevnili
dalšími břevny tak, aby se nedaly snadno poškodit. Poláci byli
zruční tesaři, takže jim to nedalo moc práce.

Pochopitelně, taková činnost vyvolávala pozornost
ostatních; někteří soudili, že se už staví šibenice pro Meyera,
ale mátlo je, že konstrukce je k tomu účelu poněkud nevhodná.
Další dle vzrušení Templářů usuzovali, že se jedná o něco



jiného; vyptávali se a bylo jim řečeno, že se mohou zúčastnit,
jestliže chtějí a vydrží do skončení příprav. Samozřejmě
vydrželi.

Jediný, kdo se nezúčastnil ničeho, byl Charry. Klečel před
oltářem a tiše se modlil se zrakem upřeným na plamínek
olejové lampičky; Diana klečela kousek šikmo za ním a také
se modlila.

Tošio chodil přes den ve vojenské uniformě, ale pro tu
chvíli se převlékl do slavnostního kimona; dokonce si nechal
narychlo vyholit hlavu a nově uplést copánek, aby vypadal
zcela dokonale. Přistoupil zcela tiše a oslovil pána: „Je čas!“

Charry vstal. Jistými pohyby odložil veškerý oděv; pak
kráčel za Yamanakim a mlčel, oči upřené před sebe, aniž by
cokoliv viděl. Vojáci mu uhýbali, když kráčel bosýma nohama
ve sněhu; Tošio ho zavedl na plošinu, kde již byly zapáleny
dva ohně. Pár vojáků jim svítilo na cestu pochodněmi.

Před kůly se Charry zastavil a ještě jednou se tiše
pomodlil; potom Tošio vyňal z pouzdra dlouhou stříbrnou
jehlici, Charry vyplázl jazyk a Tošio mu jej probodl
i s tvářemi; druhou jehlicí probodl spodní ret, jazyk a horní ret,
kde ji upevnil závlačkou. Tyto nástroje používají kajícníci při
obřadu zvaném kawadi, zvlášť v jihovýchodní Asii. Od té
chvíle nemohl Charry promluvit ani slovo.

Dva Poláci připoutali svému veliteli ruce ke kůlům; další
tiše začali zpívat žalmy, jaké obvykle zpívají při
bohoslužbách. Nazir a Zdravko, obnaženi do půl těla,
přistoupili každý z jedné strany s devítipramennými důtkami,
zvanými devítiocasá kočka. Na Tošiův pokyn počali v rytmu
zpěvu šlehat Charryho tělo. Neřekl nic, ani nemohl - a i kdyby
mohl, neudělal by to. Vojáci zpívali, Zdravko a Nazir se
rozmachovali důtkami a střídavě pokrývali císařovo tělo
krvavými šlehy. Yamanaki stál před Charrym a oddaně hleděl
do jeho tváře.

„Proč to dělá?“ ptali se vojáci, kteří nic nechápali.

„Protože je to zapotřebí.“ řekl Bello Bellini.

„A jak dlouho bude… takhle?“



„Dokud neupadne do bezvědomí.“

„A potom?“

Bello na mluvčího pohlédl tak, že voják udělal dva kroky
zpět.

Ze svého bytu vyšel kapitán Janssen; chvíli stál
a nechápavě zíral na tu šílenou scénu, pak potřásl hlavou
a zmizel. Taky další důstojníci přicházeli a zírali; mnozí
vyjadřovali různá mínění. Naši lidé nic nevysvětlovali,
s nikým se nebavili. Jen postávali okolo a sledovali pánovo
pokání.

Také Meyer a Stillerbach mohli vidět na plošinu ze svých
cel; vlastně pokojů, v nichž byli střeženi. Stillerbach kvílel
strachy; Meyer mlčel, jen svíral rukama mříže v oknech, až
dostal křeč do prstů.

Když sníh kolem dokola zrudnul krví a Charrymu
podklesly nohy, Tošio zvedl ruku a zastavil bičování.
K Charrymu proklouzl Denis, nadzvedl mu hlavu, zkoumal
životní funkce. Pak nabral hrst sněhu a otíral mu tvář. Charry
se probral a očima, jinak nemohl, dal pokyn Tošiovi.

„Pokračujte!“ nařídil Tošio.

Zdravko a Nazir byli také rádi, že si mohli chvíli
odpočinout; na jejich obnažených tělech se přes panující mráz
perlily kapky potu. Jak pokračovali ve své činnosti, propadali
postupně extázi zvrhlého nadšení; mimovolně si vybírali
místa, která ještě nebyla dostatečně pokryta rudými pruhy, aby
je mohli rozšlehat do krve. Při každém rozmachu stříkaly
dokola rudé kapičky.

„Nebude to stačit?“ zašeptal Oberon Lukášovi.

„Já bych nepřestal…“ odpověděl komthur Anczewski.

Charry podruhé upadl do bezvědomí. Denis kývl na
Šahina, který přinesl houbu nasáklou posilujícím nápojem; to
bylo jediné, čím mohli přes stříbrné jehlice dodat pánovi sílu.

„Pokračujte!“ velel Tošio Yamanaki.

Žalmy Poláků připomínaly kvílení zatracenců; mnozí
propadali extázi natolik, že poklekali do sněhu, bili se do



obličeje nebo si nehty drásali tvář.

Janssen vyběhl znovu ze svého obydlí. „Nechte toho!“
řval. „Proboha, nechte toho šílenství! Nebo mi z toho praskne
hlava!“

Nikdo mu nevěnoval pozornost.

Když Charry do třetice klesl, Tošio pokynul, aby zanechali
své brutální hry. Bylo na čase, jeho tělo bylo jediná krvavá
rána. Odvázali Charryho ruce, otírali mu krev sněhem a pak ho
zavinuli do kusu látky, která rovněž okamžitě zrudla krví.
Odnášeli ho do kaple; nosiči pochodní kráčeli před a za nimi,
zvláště po schodech. Teprve v kapli odstranil Tošio jehly
z jeho tváří.

Charry byl v bezvědomí; Tošio, Lukáš, Diana a Denis
ošetřili jeho rány hojivými mastmi a položili ho na provizorní
lůžko; pak jej střežili a naslouchali jeho nesouvislým
výkřikům. Mohlo se stát, že by promluvil něco důležitého,
proto Diana pečlivě zapisovala vše, čemu porozuměla.

Postupně všichni odešli spát; jenom v kapli se svítilo.

Ráno začalo jako obvykle budíčkem našich vojáků; všichni
dělali vše jako obvykle, mytí ve sněhu, rozcvičku; samozřejmě
tam nebyl Charry, Diana ani Tošio; rozcvičku vedl Lukáš.
Zúčastnila se spousta vojáků; zvykali si rychle. Po cvičení se
chystala poprava - postavit vhodnou šibenici je velmi
jednoduché, stačí trám vysunutý přes hradbu a prkno, na němž
bude stát odsouzenec. Pak se prkno uvolní, smyčka na hrdle se
zadrhne a muž zůstane viset z hradby dolů…

Lukáš nařídil polnice a bubny; na jejich signál nastoupila
celá posádka ve slavnostních uniformách. Tošio Yamanaki
samozřejmě ve svém slavnostním kimonu s meči za pasem;
také řada ostatních považovala za potřebné vzít si oděvy, které
jim připadaly nejslavnostnější. Všichni Templáři měli
samozřejmě rytířské kříže, odznaky své moci. Také Bellini,
Oberon a Kérac.

Katem byl jmenován Zdravko. Obcházel šibenici a střežil
ji; čas od času pohlédl k obzoru a kontroloval, jak dlouho je do
východu slunce. Slušelo se, aby odsouzenec zemřel s úsvitem.



V davu to zašumělo, když se objevil Charry. Jako obvykle
byl ve své bílé uniformě, přes ramena měl přehozen tygří
kožíšek. Jen se pohyboval poněkud toporně, jako by byl loutka
zavěšená na drátech; na tvářích měl krvavé rány po jehlicích.
Jeho důstojnici zdravili úklonou se sepnutýma rukama;
odpovídal jim rovněž úklonou. Neříkal nic, ale zdálo se, že
vnímá.

Stráže vyvedly z vězení nejdřív Stillerbacha, který musel
přihlížet popravě, pak samotného Meyera. Měl ještě na sobě
uniformu s nárameníky, ale ruce spoutané za zády - vypadal
podstatně hůř, než včera večer. Klopil hlavu, nohy mu
klouzaly na umrzlém sněhu. Za ním kráčel pastor a hlasem
vemlouvavým šeptal modlitby; zpočátku mu nadporučík
sprostě nadával a vyháněl ho, později se uklidnil, rozmlouval
s ním, snad se dokonce pomodlil a vyzpovídal. Pastor jasně
vysvětlil, že nechápe, jakými pravidly se řídí Charry a ostatní
v pevnosti; přišel splnit povinnost, doprovodit odsouzence
a po ostatním mu nic není.

Zavířily bubny a odsouzenec zvedl hlavu. Spatřil šibenici,
nelítostné tváře vojáků a tvrdou, kamenně chladnou tvář
komthura Guyrlayowa. Věděl, že je ztracen a byl s tím zřejmě
smířen; pohlédl každému do tváře a sklopil oči.

Na Charryho příkaz přečetl vojenský písař z papíru
rozsudek; poté jeden důstojník přistoupil k Meyerovi, utrhal
mu nárameníky a označení z blůzy. Oberon mu podal
Meyerovu šavli, důstojník ji vytasil, přelomil o koleno a hodil
mu ji pod nohy.

Potom vyvedli odsouzence na hradby; také mu rozvázali
ruce.

„Rudolfe Meyere, smíte vyslovit poslední přání!“ řekl
Janssen.

Meyer zvedl hlavu, v očích mu zablesklo a řekl: „Aby vás
všechny… ale ne, nic! Sklenici pálenky, smím-li prosit!“

Charry kývl hlavou. Jeden z důstojnických sluhů se
rozběhl do kuchyně a vmžiku byl zpátky se sklenicí a láhví
koňaku. Meyer si nalil plnou sklenici a pil - hltavě, jako by to
byla voda. Když dopil, chvíli vzrušeně dýchal; pak si nalil



další plnou sklenici. Zřejmě mu koňak spálil hrdlo, protože
dýchal sípavě; mrštil láhví o kamennou zeď, aby se zbytek
koňaku rozlil, a pak za láhví hodil i sklenici.

„Jsem vám k službám, pánové!“ řekl hrdě.

Zdravko jej vzal za rameno a vedl k šibenici; přehodil mu
okolo krku oprátku, potom jej postrčil na konec prkna. Za ním
proklouzl pastor, dal Meyerovi políbit kříž a šeptal modlitbu,
odsouzenec se s ním ale už nemodlil.

Tak tam stál nad propastí, s rukama na švech kalhot; trvalo
mu to asi moc dlouho, obrátil se a řekl: „Tak co je? Na co se
čeká? Já jsem přece připraven…“

„Na východ slunce.“ řekl Lukáš Anczewski.

Tošio Yamanaki zvedl ruku. Zdravko odkopl soudek
s olovem, prkno se převážilo a Meyer spadl do prázdna.
Slyšeli jsme zachroptění; pak jeho tělo zůstalo viset na
konopné smyčce a jen se pomalu otáčelo.

Několik lidí vzdychlo, jeden z důstojníků měl slzy v očích.

Charry konečně promluvil, trochu ztěžka, zřejmě přemáhal
bolest od probodených tváří a jazyka: „Přísahal jsem, že budu
zabíjet nepřátele, kde na ně narazím. Svou přísahu plním, jak
vidíte. Tak zemře každý, kdo ohrozí moji posádku; jakýmkoliv
způsobem. Pamatujte si to! Nechť je každému osud toho
nešťastného muže poučením!“

Bylo hrobové ticho - do toho ticha opět zazněl Charryho
hlas: „Nyní poklekněme a pomodleme se za jeho duši!“
A první poklekl do sněhu, sepjal ruce na svém komthurském
kříži a nahlas opakoval:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích…“

Vojáci poklekli, i ti, kdo v Boha nevěřili. Pastor zíral na
Charryho s děsem v očích; slýchal, že fanatická zbožnost
Templářů se někdy projevuje zvláštními způsoby a nevěděl, co
počít.

Po společné modlitbě Charry vstal a zavelel: „Rozchod!“
tak klidně, jako by se nic nestalo - a vojáci se rozešli. Charry
pokynem přivolal důstojníky: „Nyní budu odpočívat.



Považujte to, prosím, za příznak únavy a tělesné
nezpůsobilosti, za kterou se omlouvám. Po dobu mé slabosti
prosím komthura Yamanakiho, aby se ujal velení.“

„Ano, pane.“ uklonil se Tošio.

Ale Janssen s tím nebyl spokojen. „Proč on a ne já? Jakou
má vůbec ten člověk hodnost, že ho pověřuješ velením?“

„Tošio Yamanaki zastával jak ve vlasti, tak u arminského
císařského dvora hodnost generála a polního maršála. Složil
přísahu Bohu a je svým životem zodpovědný za její
dodržování; mám k němu absolutní důvěru. V případě, že by
se mu nepodařilo splnit moje rozkazy, cítí povinnost zemřít
vlastní rukou. Až budu mít někoho dalšího tak oddaného, dám
svoji důvěru jemu.“

Janssen jen potřásl hlavou a odešel.

Také Charry odešel - ulehnout.



Andělé smrti
Přestože Charry ulehl, život v posádce měl pokračovat dál,

jako by se nic nestalo. Lukáš vyslal vojáky na nákup potravin;
aby si případně věděli rady, rozhodla se Diana jet s nimi. Pak
si to rozmyslela a rozhodla se poslat Lukáše a jet, až se vrátí.
Lukáš znal důvod; zastavil se na dráze a vyzvedl tam čtyři
dívky a deset chlapců, kteří zrovna dorazili z Hůrky. Když
přijeli do pevnosti, Diana je uvítala, nařídila je ubytovat
a vydat jim uniformy a teprve potom odjela sama.

Každý voják má nárok na vycházku, pokud ji dostane od
svého nadřízeného. Bello Bellini požádal o vycházku, byla mu
schválena a tak doprovázel Dianu do města. Diana mířila do
místní vzdělávací knihovny, aby tam obnovila své informace
o historii Babylónu a jeho náboženství. Bello zamířil do
nevěstince.

Při svém přehledu o pamětihodnostech města Swärzbeecku
jsem se nezmínil o zařízeních toho druhu, protože mne ani
naše lidi většinou nezajímá. Avšak mnozí jiní se o ně zajímají,
a to velmi živě; k nim patřil Bello, neboť jeho sexuální
potřeby byly značně rozsáhlé. Dalo by se říct, že většinu svého
žoldu utratil za návštěvy v lokále zvaném Červená růže;
zbývající pak v jiných podobných. Tyto podniky se nacházely
ve dvou uličkách, přiléhajících celkem blízko k náměstí, ale
zakroucených tak, že počestní občané nebyli nuceni jimi
procházet, pokud sami nechtěli. Byli mnozí, co zásadně
popírali, že by vůbec měli nějaké povědomí o neřesti v tomto
městě, natož pak, že by tam kdy vlastní nohou vkročili.

Bello nic nepopíral - proč taky, že? Zamířil do Červené
růže zcela bez váhání, a že bylo dosud zavřeno, tak zadem, což
nebylo neobvyklé. Vlídně pozdravil stařenku, která usilovně
drhla schody a otázal se, zda jeho přítelkyně již vstala a v jaké
je náladě. Stará měla rozhodně dobré informace; odpověděla,
že Zrzka vstávala za časného rána, tedy kolem jedenácté, nyní
již překonala ranní omrzelost a bude tudíž v náladě přijatelné.
Bello vykouzlil na svém obličeji ten nejkrásnější úsměv, něžně
zaklepal na dveře jednoho pokoje a vstoupil.



Dáma, která tam ležela na pohovce, oděna jen do
rozkošného župánku, kouřila cigaretu z dlouhé špičky, popíjela
kávu a líně listovala v románu obsahu eroticko-drasticko-
krvavého, mu však věnovala pohled značně znechucený.

„To seš ty?“ zeptala se hlasem nevěstícím nic dobrého.

„Kdo by to mohl být, lásko?“ otázal se Bello a naladil hlas,
kterým obvykle hýčkal své milenky.

„Máš peníze?“ položila mu další zásadní otázku. „Nebo
jako obvykle potřebuješ nakrmit a půjčit na cigarety?“

Bello pochopil, že ji musí informovat o zásadních
změnách. Shodil z jedné židle změť svršků a usedl na ni. „Zdá
se, že sis na mně nevšimla jedné zásadní změny! No, jenom se
na mě pořádně podívej! Nevidíš důstojnickou uniformu?“

„To vidím! Půjčil sis ji, aby ses dostal z kasáren? Nejspíš
tě za to zavřou jako obvykle. Nevadí, patří ti to!“

„Ne, vůbec! To je moje uniforma! Jsem teď důstojník!“

Informace Zrzku zaujala. Posadila se a prohlédla si ho
s určitým zájmem. „Zbláznili se tam už konečně všichni?“

„Ne - spíš to vypadá, že dostali rozum a ocenili mé
kvality!“

„To bys mě rozesmál! Pokud vím, jediná tvoje kvalita se
skrývá v podvlíkačkách; jenomže o té lampasáci obvykle
nevědí!“

„Lásko moje!“ řekl Bello důrazně. „Poslouchej mě
konečně! Stala se spousta věcí! Přišel novej velitel, pochopil
co jsem zač, tak mě udělal podporučíkem a velitelem jízdy
a vzali mě taky do… no, to ti vyložím pozdějc! Zkrátka, jsem
teď významná osobnost!“

„Hm… a dali ti taky zálohu na plat?“

Bello místo odpovědi vytáhl ze šrajtofle několik bankovek.

Teprve teď začala Zrzka uvažovat o jeho slovech vážně.
Vše, co jí povídal předtím, už povídal leckdy jindy,
poslouchala ho, ale nevěřila mu nikdy ani slovo. Kromě toho
mnozí jiní často říkali všelijaké věci, které jí byly taky fuk.



Byla povahy zdravě realistické, uvyklá počítat jen s reálnými
příjmy. Peníze byly jediná věc, které skutečně věřila.

„Tak moment… dáš si kafe, že? Já ti ho udělám a ty mi
zatím můžeš povídat, čím jsi zblbnul toho novýho šéfa!“

Bello se dal do vyprávění, ale zásadně se mýlil, pokud se
domníval, že ho poslouchá. Zrzka sice vnímala důležité
informace, ale při tom uvažovala nad svými problémy, kterých
byla řada. Ten nejdůležitější byly její současné konflikty
s majitelkou podniku, zvanou Madame a slynoucí chamtivostí
zcela nebývalou. Nedávno se Madame pohádala se všemi
svými zaměstnankyněmi, když požadovaly větší podíl na
zisku; pohrozila jim vyhazovem, ony zase jí, že odejdou,
udělají se pro sebe a nechají ji zemřít hlady, protože už dávno
by neulovila ani slepého harfenistu; obě strany bohužel věděly,
že naplnění jejich hrozeb není reálné. Avšak…

Zrzka se bohužel nenacházela ve zvlášť vynikajícím
postavení. Používala v minulosti několik jmen, avšak bohužel
na žádné neměla sebemenší doklad; původní jméno, na něž
doklady měla, pečlivě tajila, neboť je zaznamenáno v nějakých
papírech na policejní správě v nelichotivých souvislostech.
Kdyby se to Madame náhodou dozvěděla, měla by ji v hrsti;
naopak kdyby se Zrzce podařilo získat nějaké nové papíry,
zbavila by se Madame i svých problémů. Kdyby se například
vdala…

Možnost svatby byla jednou možností, které Zrzka čas od
času promýšlela. Už se dokonce kdysi kdesi vdala, jenže
doklady toho svazku později pečlivě zničila; její manžel byl
občas laskavý a dokonce při penězích, ale jinak byl kasař;
pokud jsou informace správné, v současné době v kriminále.
Netoužila se dozvědět žádné bližší podrobnosti. Kdyby se
třeba znovu vdala a vzala si Bella, mohla by se s ním později
zas rozvést; při obou úředních aktech by jí soud vystavil nové
doklady. S těmi by mohla změnit působiště a zamést za sebou
stopy oháňkou s bravurou, vyhrazenou jen liškám.

Záporem tohoto plánu byl ovšem sám Bello; cirkusový
artista, věčně bez peněz a v postavení udržovaném více méně
iluzemi, nebyl ta správná osoba k čemukoliv. Během jejich
známosti do něho už nastrkala spoustu peněz, sice v drobných,



leč vytrvalých půjčkách - později vyzvěděla, že některé z těch
částek utratil s jejími kolegyněmi, které upřímně nesnášela.
Větší urážky se vůči ní nemohl dopustit; taky už ho párkrát
vyhodila, strašně se pohádali a prokleli do pátého kolena s tím,
že už se víckrát nesejdou; krátce na to se připlížil v zuboženém
stavu a prosil tak dojemně, že ho vzala na milost, nakrmila,
ošetřila a půjčila znovu. Nyní mu přálo štěstí, má peníze a je
možná opravdu důstojníkem; to ale určitě nebude dlouho trvat,
prokouknou jeho schopnosti nebo si to sám něčím pokazí.
Kdyby ho neznala!

Co že to povídá? Zrzka zbystřila pozornost, neboť blekotal
cosi o fénické bohyni Astarté. Toto téma v jeho rozhovoru
nebylo obvyklé; chvíli váhala, zda se nejedná o nějaké
cirkusové číslo, ale k ničemu se jí to nehodilo. Zarazila se.
„Co že to jseš?“

„No, slyšíš dobře! Komthurem Templářů a veleknězem
bohyně Astarté! Velmi významná osobnost!“

„Já vím - jako obyčejně. Co to je?“

Vyprávěl jí o Astarté, o Dianě a o systému řádových lóží.
Zatím dodělala kávu, předložila mu ji a tentokrát ho
poslouchala.

„Tak jestli tomu dobře rozumím, ten řád se skládá ze
spousty částí podle různých křesťanských sekt, jo?“

„Nejen křesťanských; třeba Diana je buddhistka nebo
hinduistka, to já vůbec nechápu. Nazir je mohamedán,
Yamanaki zen-buddhista a ti ostatní… já se v tom moc
nevyznám, ale…“

„Ale ty ses rozhodl si založit v tom blázinci něco
vlastního?“

„Ano! Správně jsi to pochopila!“

Držela v ruce cukřenku; ruce se jí rozklepaly a zaváhala,
zda mu ji nemá hodit na hlavu. Kdyby nebyla její vlastní,
určitě by to udělala. Tak aspoň začala křičet: „Že seš pitomec,
jsem věděla odjakživa! Ale že si takhle zahráváš, jen co ses
vyšplhal trochu nahoru, to nepochopím! Když už tě mezi sebe
vzali, tak děláš všechno, aby tě zas vyhodili?“



„Ale ne, proč? Já ti vysvětluju, že tam založím vlastní
lóži!“

„A poletíš jak černej pasažér z rychlíku! Opovaž se jim to
tam nějak narušovat a ten tvůj šéf tě vynese v zubech! Já bych
to udělala, jen jak tě vidím; on je zřejmě slepej, tak si to nekaž,
poslouchej co ti poručí a nedělej blbosti!“

„Zrzečko, lásko má, poslouchej mě…“

„Já nejsem blbá, chápeš? Znám flanďáky moc dobře;
každej má na kazatelně plnou hubu, jak je hřích ohavnej
a hnusnej! No jasně, oni to moc dobře musej vědět, protože
když přijdou sem, tak jsou největší prasáci, víš? Aby to
vylepšili, tak potom namísto zaplacení začnou udělovat dobrý
rady a kázat, jak se máme radši napravit, než se válet v bažině
hříchu… Aby ušetřili!“

„Já vím, lásko, ale…“

„A nejvíc se snažej štvát jeden na druhýho! Jeden farář na
jinýho, oba dohromady na biskupa a biskup… no fuj! Katolíci
na protestanty, protestanti na novokřtěnce a ti zas… Zkrátka,
dát se k nim znamená riskovat hlavu! A ty do toho spolku
vlezeš ještě s nějakou šílenou Astarté! Máš rozum?“

„Mám! Protože tohle náboženství nikde není, nikdo ho
nezná, jenom pár zmínek v Bibli a v učených knížkách, který
nikdo nečte! Když budu velekněz Astarté, můžu si povídat co
chci a nikdo mi nic neřekne! Už jsi to pochopila?“

„Pochopila jsem, že tě zavřou. Nevím za co, ale zavřou tě
docela jistě. Protože jseš pitomej!“

„Náhodou, mám to vykoumaný! Diana mi vyhledá
v knihovně, jak se to dělalo tehdy. Ale teď poslouchej:
součástí toho kultu byla chrámová prostituce; existovaly
kněžky, které se odevzdávaly během obřadu věřícím, tím je
získávaly pro svou bohyni…“

„To myslíš vážně?“

„To chci zavést tady.“

Zrzka usedla na svoje kanape a počala si cuchat prsty
krásně rudé vlasy, které patřily k jejím největším ozdobám.



„Já věděla, že tě zavřou! A co chceš ode mě?“

„Nenapadá tě nic?“

„Napadá mě toho spousta. Všechno proti zákonu.“

„Když budeme náboženská organizace a budeme
organizovat zbožná shromáždění, během kterých bude
docházet k uctívání Astarté, měli bychom mít taky takový
holky, který budou…“

„Zadarmo?“

„No… zadarmo samozřejmě ne. Zbožní věřící zaplatí něco
jako dar bohyni, a ty dívky potom…“

„A já se tam mám ztrapňovat, chápu. Děkuji, nechci!“

„Ale ne! Ty to budeš organizovat!“

„Bello, ty seš cvok!“ pronesla Zrzka upřímně. „Vždycky
jsi byl blázen a soustavně ses zamotával do průserů. Teď ses
vypjal až do neskutečných výšin. Dřív tě mohli zavřít
maximálně do basy u vás v kasárnách, teď ti hrozí kriminál
natvrdo! A mně taky!“

„Každý, kdo tam bude, se zúčastní dobrovolně! Ty
chrámové tanečnice musí slíbit, že budou dodržovat
náboženské předpisy, nebudou si stěžovat, nebudou nic chtít…
Ty jako velekněžka je naučíš, jak se chovat!“

„Já a velekněžka? V žádnýho boha nevěřím, co jsme se
učili v náboženství, jsem dávno zapomněla a o historii nic
nevím! Co tam budu vlastně dělat?“

„Prakticky to, co teď. Akorát budeš mít na tváři zlatou
masku!“

„Zlatou?“

„No… pozlacenou, ze začátku. Nějakou pěknou.“

„Ostatní holky taky?“

„Pochopitelně. Žádná nebude smět sejmout masku pod
trestem smrti, aby se nevědělo, kdo je. Ani prozradit svý
jméno!“



„To by mi celkem vyhovovalo… Co ještě budem mít
oblečený?“

„Nic.“

„Vůbec nic?“

„Ozdoby, šperky a tak, samozřejmě. Jinak nic.“

„Úplně nahý holky?“

„A úplně nahý zákazníci. Vidím to takhle: přijdou, odložej
si u vchodu v šatně a půjdou do lázně. Tam jim budou holky
pomáhat při umývání, uvítají je, pohostí… Pak si pán bude
moci vybrat, zavede ji nahoru, pokoje budou vybavený
soškama bohyně… ale když někdo bude chtít, může to dělat
rovnou ve svatyni před velkou sochou, pustíme mu k tomu
nějakou muziku…“

„Žádný piáno jako u nás?“

„Seženeme gramofon! Pořád takový přízemní
problémy…“

„Jestli to chápu, navrhuješ, že si zařídíme speciální podnik,
ve kterým budeme zákazníkům rvát do hlavy, že nejsme
obyčejnej bordel, ale náboženský zařízení. Myslíš, že nám to
projde?“

„Když to bude mazaně vedený, proč ne?“

„No fajn; kde na to vezmem peníze?“

„Řád je velice bohatej…“

„Bello, ty blázne! Já o nich slyšela; jestli šáhneš na jejich
peníze, tak oni tě žalovat nebudou; oni tě rovnou podříznou!
Tomu vašemu majorovi se říká Tygr; hádej proč!“

„Jenže já jsem jeho kámoš, víš? Moc dobrej kámoš; tak
dobrej, že se za mě postaví a vytáhne mě třeba z průseru…“

„Takovejch kámošů máš víc, já vím. Některý seděj ještě
teď!“

„Zamysli se nad tím, lásko! Zamysli se přímo hlavou,
prosonduj možnosti a rozhodni se…“



„Ať přemejšlím jak chci, vidím to pořád na spoustu
paragrafů: podvod, kuplířství, organizování prostituce, veřejná
nemravnost a urážka náboženství. Navíc problémy s tvým
velitelem. Vážně chceš tohle všechno riskovat?“

„Počkej, miláčku, bereš to špatně. Já už jsem s tím začal;
teď už přestat nemůžu. Bohyně Astarté by mi to nedovolila.“

Zrzka nastražila uši a naježila hřbet. A rozkřikla se: „Kdo?
Jo ták, ty už ses dohodl s nějakou flundrou, která ti tam bude
dělat tu tvou bohyni, jo? Já věděla odjakživa, že máš jinou, ty
hajzle, ty podvodníku, somráku zlodějskej…“

„Ne, počkej! Nemám žádnou ženskou, dej pokoj! Skutečná
bohyně Astarté, ta z Babylóna! Zdálo se mi o ní!“

„A byl jsi napranej jako dělo!“

„Klid děvče, neděs se. Víš, jak jsem vždycky obdivoval
Máří Magdalénu? Tu z našeho kostelíčka…“

„Jo. Vždycky, když ses napil…“

„Je to ona. Její inkarnace… no, znovuvtělení! Zkrátka,
různý dávný bytosti se zase vtělujou do lidí, chápeš?“

„Strašidlo?“

„Ale ne, pořád! Zkrátka Paní Astarté, taky Ištar, Astoreth
a tak, při Kristovým příchodu na svět přišla jako Máří
Magdaléna; proto prodávala holubice, chápeš? Astartě se
holubice obětovaly, tak aby se polepšila, musela je prodávat.
Tak snad chápeš, že to byla pořád jedna a ta samá holka, ne?“

„Jo. Ne. Chápu, že seš naprosto…“

„Zjevila se mi v noci. Hádej, jak vypadala!“

Zrzka obrátila oči ke stropu svého budoáru.

„Jako ty!“ řekl triumfálně. „Jsi její částečná inkarnace!“

„Dík. Seš milej. A dál?“

„No vážně! Jeden text říká, že její vlasy jsou jako plamen
ve větru! Tvoje vlasy mají barvu plamene a…“

„To jsem tak hrozně rozcuchaná? Neříkej…“



„Ale ne, já myslím barvu! I ostatní znaky: ráda se miluje -
jako ty; je na peníze - jako ty…“

„Já že jsem na peníze? To snad… já tady toho otrapu
živím, cpu do něj uškudlený šestáky, půjčuju mu, kdy si
řekne…“

„Myslím tím, že máš ráda dárečky a všelijaký ozdoby na
sebe!“

„To snad každá ženská, ne? Bello, ty seš opičák;
nemravnej, hnusnej, oplzlej… jako ty opice u vás v cirkuse!
Přerazit ses měl, když jsi tenkrát spadl s tý hrazdy nebo
čeho… byl by od tebe aspoň konečně pokoj! Já už vidím, že ty
nakonec doopravdy tu svoji šílenou sektu založíš a já… Já se
snad půjdu utopit!“

„Ale proč, lásko? Vždyť já to myslím dobře…“

Přistoupila k němu a ovinula mu hlavu pažemi. Přitiskla si
ho k hrudi a dovolila, aby začal systematicky pokrývat její tělo
polibky. Při tom hovořila: „Ty seš přeci takovej blázen! Kdyby
ty tvý nápady aspoň někdy k něčemu byly… jenomže ty, když
se ti podaří něco vymyslet, tak je to vždycky nějaká blbost!
Kdybych já tě neměla ráda…“

Stáhla ho k sobě na kanape a pomohla mu zbavit se
posledních částí oděvu, které ještě měl. Na oplátku z ní on
stáhl župánek i ty části prádla, které jí zůstaly.

„Tak jo,“ řekla něžně. „Pak se hezky oblíkneme a půjdeme
do města. Musíme vymyslet, za co utratíme ty tvoje peníze…“

Tento den proběhl v pevnosti Swärzbeeck jako ukázka, jak
by vypadalo velení v případě, že by se kompletně svěřilo
Templářům. Tošio bedlivě dohlížel, aby vše, co se týká našich
lidí, bylo v absolutně dokonalém pořádku; zato vojákům
nepatřícím do řádové armády nevěnoval žádnou pozornost.
Cvičilo se, samozřejmě, ale o to se starali Lukášovi chlapi.
Vládní vojáci byli jako zmrazení; sotva na ně některý rytíř jen
pohlédl, ihned se stavěli do pozoru a uctivě vyčkávali, co jim
nařídí. Možná na ně mělo takový vliv tělo nadporučíka
Meyera, které ještě viselo přes hradbu. Za panujících mrazů to
ničemu nevadilo.



Kapitán Janssen se choval tak opatrně, jako by tancoval
mezi vejci. Jeho heslem se stalo: Nic nerozhodnout, se vším
počkat. Byl možná ochoten komunikovat s Tošiem, ale ten se
nehodlal bavit s ním. Byl si vědom, že část posádky ho
neposlouchá a nebere vážně; vlastně existovaly tři části. Jedna
část byli Templáři; druhá bývalí důstojníci a jejich přívrženci;
třetí, největší, pak tvořili muži, kteří neměli vyhraněný názor,
koho poslouchat hodlají a koho nikoliv, jednali podle okamžité
nálady a prospěchu, jaký jim to mohlo přinést. Ti se teď
davově přidávali na stranu Templářů; někteří dokonce tak
aktivně, že byli přijati do první skupiny.

Janssen řešil otázku, jak budou mocenské přesuny
pokračovat a jak na to má reagovat on. Hlubokým zamyšlením
došel k poznání, že možnosti obrany jsou minimální, téměř
žádné. Velení zjevně přálo Charrymu, proto ho sem poslalo;
hříchy a prohřešky Janssena & spol. dosáhly takového stupně,
že je nadřízení hodili přes palubu a vyslali trestajícího anděla.
To se stává často a Janssen to věděl; jenom včas nepostřehl, že
se dopustil něčeho tak zlého. Kdo ví, čím si poškodil reputaci;
provedl toho hodně a většina mu prošla - proč tedy teď
narazil?

Bránit se nemělo cenu, Tygr si provede svou a nic ho
nezastaví. Naopak má cenu se přikrčit, plnit příkazy a tiše
sbírat různé důkazy proti majorovi; ve vhodné chvíli třeba
informovat lidi, které by to mohlo zajímat. To dělal odjakživa
a dosáhl v té hře jistého mistrovství. Ano, to je správná
metoda; ale aby se s ním vůbec nějak počítalo, je nutno
proniknout do řádu.

Naštěstí jsou Templáři nesmírně lehkověrní. Stačí projevit
zájem, a oni každému okamžitě vyjdou vstříc. Charry mu
vysvětlil, že první zasvěcení znamená, že si některý rytíř
pamatuje cizího jedince a začne na něj uplatňovat svůj vliv;
pěkná blbost, ale dobrá výhoda, protože oni mu od té doby
poskytují všemožnou pomoc. Stačí zatnout zuby a začít chodit
na přednášky…

V tomto rozpoložení Janssen souhlasil s rozmístěním
vlajek po pevnosti. Sluší se, aby na nejvyšší věži vlála státní
vlajka, to bylo odjakživa a v pořádku. Charry si přál, aby jich



bylo víc, pokud možno na všech věžích - proč mu nevyhovět,
praporů je dost. Potom si přál nad hlavní branou svoji
císařskou standartu; to se přes určitý odpor taky stalo. Teď
rozhodl Yamanaki, že si každý komthur vyvěsí svou standartu;
tak se to sluší a tak to bude. Janssena se samozřejmě na nic
neptal, ale když mu to přišli jeho věrní nahlásit, kapitán mávl
rukou. Tak přemístili Charryho císařského tygra na věž
o stupeň vyšší a nad bránu vyvěsili Lukášovu polskou vlajku
s modrým křížem, Tošiovu standartu s nápisem v japonštině
a Nazirův zelený prapor s mečem. Že Nazir není komthur?
Koho to zajímá?

A kdo je tady vlastně komthur? Z právního hlediska je po
tom každému mimo řád úplné… správně by vojáci neměli
poslouchat ani brát vážně nikoho, kdo nemá důstojnickou
hodnost. Jenomže, zkuste to říct do šikmých očí Tošio
Yamanakimu, který se chová, jako by tohle byl jeho hrad
uprostřed Ósaky! Nebo Lukášovi, který někde prý má hodnost
plukovníka, jeho lidé mu tak říkají a místní se to od nich
rychle naučili! Je komthurem třeba Diana? Nebo dokonce
Denis? Oni samozřejmě vůbec nestojí o to, aby je muži
přijímali jako své velitele; to vojáci samotní se hledí vlichotit!

Večer měla Diana přednášku o historii Chaldejské říše,
jejímž hlavním městem byl Babylón. Byla nabitá vědomostmi
a chrlila je ze sebe kulometným tempem. Příběhy bohů
Marduka, Baala, Astarty a dalších vyprávěla ovšem zábavnou
formou, místy předehrávala. Na vhodných místech zařazovala
citáty z Bible, občas podle obrázků četla klínopisné tabulky.
Když líčila, jak bůh Enkidu vzal muže jménem Utanapištim do
archy během potopy, zareagovali skladníci Jehovistického
vyznání a počali se hádat; jejich diskuse trvala skoro hodinu,
aniž kdokoliv jiný cokoliv pochopil.

Účast na přednášce byla tak velká, že se lidé do sálu téměř
nevešli. Ale jídla bylo dost, nově příchozí dívky se snažily a ze
skladu poslali velkou spoustu surovin na vaření. Bello Bellini
seděl v první řadě a přemýšlel tak hbitě, jak jen mu cirkusácká
nátura dovolovala. Snažil se pobrat co nejvíc informací, které
by se mu mohly hodit; nevhodné okamžitě házel za hlavu.
Odjakživa dělil všechno na dvě části: informace zcela
bezúčelné a takové, co se daly použít do čísla.



Po přednášce Dianě poděkoval a ona ho odměnila tím, že
si při večeři sedla k němu. Bello požádal, zda by nemohla
případně text své přednášky nějak sepsat, třeba na stroji;
souhlasila velmi ochotně. Pak se zajímal, jak vlastně bohyně
Astarté vypadala. Na totéž se ptal už třikrát a Diana pokaždé
v průběhu vysvětlování někam odbočila, takže bylo jasné jen
to, že různě na různých vyobrazeních. Totéž se chystala udělat
i teď, tak Bello s mírnou třesavkou položil další otázku: jak by
měla vypadat na vlajce pluku zasvěceného právě Astarté.

Dle dosavadních zkušeností by měla reakce být nepříznivá;
Diana se naopak nadchla. Vzápětí vysvětlila Bellovi, že
existuje věda zvaná vexilologie, pojednávající o vlajkách. Její
zásadou je, že musí přijít kov na barvu nebo barva na kov,
nikdy jinak; aby byla ta zásada dodržena, musí mít Astarté
barvu kovovou, nejlépe zlatou. Zbývá vyjasnit, jaký bude
podklad. Neměl by být zelený, aby se nepletl s Nazirovým
praporem Prorokovým; neměl by být modrý, aby to neštvalo
Lukáše a neměl by být ani červený, aby to příliš
nepřipomínalo vlajku Arminu. Tak si vyber!

Bello s úžasem zpozoroval, že mluví o jeho pluku jako
o zcela hotové věci. Když líčil Zrzce své nadšené plány, ani
zdaleka se nedomníval, že by se mu mohly zdařit; jeho
obvyklé zkušenosti byly, že se vše povedlo kompromisně, tak
napůl. Diana přijala kladně nejen plán na vlastní pluk, ale
i vlastní lóži. Bello se raději nepokusil připomenout, že v řádu
nezískal ani základní zasvěcení; takové maličkosti ji netrápily.
Bello si představil, jak by na ty plány reagovali jiní; například
kdyby nějakému představiteli církve navrhl, že si zřídí naproti
jeho kostelu chrám konkurenční církve. Diana očekávala, že
bude konat Astartě obřady; dokonce mu vysvětlovala, jak!

Bello se opatrně zmínil o Zrzce jako o budoucí kněžce;
zkusil taky vysvětlit, kde dělá doposud a co. Byl připraven
okamžitě svá slova zmírnit nebo odvolat, kdyby to Dianu
naštvalo, ale tu nic takového ani nenapadlo. A co víc -
souhlasila!

„Sexuální vyžití je pro zdravé muže, zvláště mezi
pětadvaceti a padesáti lety, nesmírně důležité!“ prohlásila
důrazně. „Pokud bojovník pociťuje v tomto směru určité



nedostatky, není spokojen. Naopak, pokud má možnost
projevit se jako nadstandartní samec, vztahuje tuto svou samčí
agresivitu i na ostatní projevy samce, tedy boj o nadvládu,
o území a tak…“

„Ty seš tak vzdělaná!“ vzdychl obdivně, neboť nechápal.

„Chápej: stalo se, že jeden voják z nedostatku uspokojení
potřeby sexu napadl naši dívku; ona ho sice odmítla, ale nijak
se na něj nezlobí, samozřejmě. Zamyslela jsem se nad tím;
potřeba vybití energie je přirozená a správná, je vhodné, aby
byla uspokojena! Představuju si to tak, že mužům, kteří budou
nejlepší ve výcviku, by se umožnily přednostní návštěvy
u žen, které budou sloužit jako Astartiny kněžky…“

„Jestli to chápu, tak mají chodit do bordelu za odměnu?
A já bych to měl jako… organizovat?“

„Proč ty? Říkal jsi, že tam máš nějakou… kamarádku!“

Bello si představil lůžko, na němž strávil dnešní
dopoledne. Při tom dostal náhlý záchvat osvícení: „Už vím,
jakou barvu má mít ten prapor! Zrzka má na posteli takový
vínově rudý přehoz ze sametu; uprostřed je už prodřený, tam
by přišla ta zlatá bohyně… dost veliká, aby…“

„Jo, klidně,“ kývla hlavou Diana. „Zítra tam zajeď
a domluv to. Měli bysme mít ve městě nějaké středisko, které
by… působilo propagačně a tak. Nábor nových vojáků do
pluků, navazování úzce přátelských vztahů
s obyvatelstvem…“

Bellovi připadalo, že sní a nemůže se probudit.

„Doufám, Diano, že chápeš správně, co je to za místo,
o kterém mluvím! Je řeč o nevěstinci… o bordelu! Víš, co se
tam dělá?“

Diana na něj klidně upřela pozorné modré oči: „A kam
chodí muži jako ty? Očekávám, že tam získáš nějaké posily…
třeba mezi nezaměstnanými mladými muži…“

Bellovi se v hlavě rozletěl kolotoč nápadů, co všechno by
mohl dokázat a stihnout. Všecky ty nápady sice byly poněkud
pochybné, ale kdyby třeba vyšly…? Diana s nimi souhlasí, což
znamená, že Charry bude souhlasit taky. Nábor do pluku?



Samozřejmě znal různé lidi, kteří v současné době neměli co
dělat, od poctivých kluků, jejichž pracovité ruce nikdo právě
nepotřeboval až po povaleče, pochybné existence a drobné
chmatáky… Udělat z nich armádu?

„Myslíš, že by nám to prošlo… u vrchního velení?“

„Zítra tam zajedeš,“ řekla Diana. „O velký štáby se
nestarej; ale vezmeš mi na poštu pár dopisů. Máme přátele ve
městě!“

Pak se rázně zvedla a šla psát dopis Odilii Raubvogelové.

Bello ještě před ulehnutím udělal první nábor do církve
bohyně Astarté. Když vylíčil kamarádům, jakým způsobem se
tato panenka uctívá, projevovali živý zájem až nadšení; když
se zmínil, že Tygr i jeho choť souhlasí a považují to za činnost
vysoce zbožnou, hlásil se skoro každý. Bello jim nasliboval
všechno možné - potom šel v klidu spát.

Ráno Charry vstal jako obvykle a šel na rozcvičku; vojáci
si prohlíželi jeho tělo pokryté stopami bičování a tiše žasli.
Kérac se odvážil se přímo zeptat, zda ho ty rány nebolí;
Charry se vesele usmíval a odpověděl:

„Nikdy mi nebylo líp než teď! Bolest v určitých případech
kladně stimuluje duševní činnost, pomáhá při získávání
energie a jejím správném využívání… Zkus si to někdy!“

Asi to byla pravda, ježto byl od rána aktivní až běda. Jen
tak mimochodem schválil vše, co dělal Tošio; pak prohlásil, že
po snídani zajede do města vyjednávat s okresním hejtmanem.
Janssen se bezvýsledně pokusil vnutit do delegace, ale Charry
mu řekl, že až jindy.

Bello vyjel podstatně dřív a už od rána pobíhal po městě,
aby něco zařídil. Kromě jiného zjišťoval finanční situaci
různých podniků ve vykřičené čtvrti; hlava mu z toho šla
kolem, ježto tam byl dlužen každý každému. Nabyl dojmu, že
kdyby někdo sehnal peníze na zaplacení nějakého dluhu, uvedl
by tím do pohybu lavinu všelijakých transakcí, vedoucích
k řešení. Kromě jiného zjistil, že situace Madame není tak
skvělá, jak by měla být; tedy odírá své slečny nikoliv



z vrozené hrabivosti, jak soudí Zrzka, nýbrž balancuje nad
propastí.

Bello také zjistil, že po městě se o Charrym povídají věci
zcela neuvěřitelné. Pomluvy a drby jsou normální věc; ale lidé
neměli sebemenší pochybnosti, že každý člen řádu Templářů
je mocný černokněžník a sám ďábel mu chodí pro cigarety
a pivo. Když se Charry objevil, po ulicích se srocovaly davy
diváků, všichni na něj čuměli a matky ho ukazovaly dětem.

Charry v bílé uniformě, tygřím kožichu, s křížem na prsou
jel v čele oddílu, nedíval se napravo ani nalevo, nejspíš se
nemohl ještě pořádně hýbat po tom výprasku. Doprovázela ho
Diana ve svém bílém kožíšku a Denis, který se vystrojil dle
vlastní fantazie. Nejdřív zastavili u krámku krejčího, který měl
ušít důstojníkům slavnostní uniformy; měl je téměř hotové, ale
ruce se mu klepaly, když jim je zkoušel. Slíbil Charrymu, že
budou hotovy odpoledne a že si je může buď rovnou odvézt,
nebo si pro ně poslat.

Potom odjeli k budově okresního hejtmanství; u zábradlí
před tou krásnou novou budovou uvázali koně a dali vojákům
rozchod, kromě dvou, kteří vpadli do vrátnice a projevili přání
tam čekat, případně hrát s vrátnými karty, v čemž jim bylo
vyhověno. Charry a Diana šli nahoru.

Okresní hejtman jim vyšel vstříc; byl to padesátník zdravě
ruměného obličeje, dlouhých knírů a předpotopních názorů.
Už na první pohled se mu Charry nelíbil; neměl obvyklou
uniformu ani obvyklé chování důstojníka. Charry si nevšímal
překvapení hejtmana, podal mu ruku a řekl:

„Dovolte, abych se představil! Jsem major hrabě de
Guyrlayowe. Toto je moje choť a pobočník Diana de
Guyrlayowe. Jsem přidělen jako velitel do pevnosti, která
ochraňuje město. Přišel jsem, abych s vámi dohodl podmínky
spolupráce…“

„Ano, to jistě… Račte se mnou, prosím!“ Vyjevený
hejtman je usadil do křesel ve své kanceláři, nabídl jim
doutníky a portské. Charry nekouřil, ale skleničkou nepohrdl.

„Tedy, abychom to dlouho neprotahovali!“ hovořil Charry.
„Jak jistě víte, pevnost je určena jednak k ochraně města,



jednak je sídlem posádky, která brání celý kraj. Za tím účelem
je nutné, aby obyvatelstvo vším způsobem podporovalo
činnost armády. Zatím se tak ovšem nedělo.“

Hejtman si vrazil do úst doutník a zapaloval si ho; nedařilo
se to, ruka se mu třásla rozčílením.

„Například jistý Stillerbach! Prý obchodník, ale zřejmě
podlý zrádce a německý špion! Kupoval koně armády
a prodával je do Německa. Zavřel jsem ho na deset let.“

Hejtmanovi vypadl doutník z úst. „Vy jste ho zavřel?“

„Pověsit jsem ho dát nemohl, není vojenská osoba. Chtěl
jsem vám to jen říct, aby nevznikly nějaké dohady.
Samozřejmě, když někoho v okolí zavřu nebo popravím, dám
vám o tom vědět. To je mezi slušnými lidmi samozřejmé!“

„Pane majore… já dost dobře nechápu pohnutky vašeho
jednání!“ vypravil ze sebe hejtman.

„To je jednoduché: bráním naši společnou vlast.“

„A za tím účelem jste uvěznil váženého občana, otce
početné rodiny a všemi ctěného obchodníka?“

„Má rodinu? Ach, jeho dětí je mi upřímně líto. Nemohou
za bídné zločiny svého otce. Nebudu bránit městu, aby jim
nějak usnadnilo jejich těžké postavení. Ale lituji, se
Stillerbachem už armáda přišla o tolik, že si nemůže dovolit
další oběti…“

„Snad by mohl být uvězněn v městském vězení!“ nadhodil
pan hejtman opatrně. „Jistě by mu tady bylo lépe než u vás…“

„To je pravda; ale já potřebuji lidi na práci. On totiž byl
odsouzen k nuceným pracím…“

„Proboha! Vždyť to nevydrží, nikdy nepracoval!“

„No vidíte - nejvyšší čas, aby se to naučil.“

„Pane hrabě, vy nehodláte spolupracovat! Vy se vysmíváte
těm nejsvětějším citům, které jsou vlastní lidské společnosti!
Apeluji na váš humanismus a občanské svědomí, a vy mi
odpovídáte posměšky! To vůbec není příklad hodný obdivu…“



„To je mi jedno! Lituji, ale Stillerbach mne připravil o víc
než padesát koní, nehledě k dalším škodám! To je
směrodatné.“

„Koně, koně! Co je to proti životu člověka?“

„Já s těmi koňmi musím vést válku - a nemám je. Mé
poslední slovo je, že Stillerbach stráví deset let na galejích;
jiné řešení si nedokážu představit!“

Hejtman sevřel hlavu v dlaních. „Vidím, že s vámi bude
těžké pořízení, majore! Doufám, že nemáte další požadavky na
naše ubohé město?“

„Prozatím ne. Až na to, že potřebuji pár místností… nejlíp
v tomto domě nebo některém poblíž. Hodlám tady zřídit svoji
komandaturu; odtud budu spravovat záležitosti města
a kraje…“

„Vy budete…? Ale přece… na to jsem tady já!“

„Ovšem, ovšem. Proto chci být tady u vás, abychom se
mohli na všem dohodnout a naše zájmy se nekřížily.
Chápete?“

„Vy přece nemůžete mít žádné zájmy ve městě a v kraji!
Vaší pravomoci podléhá přece jen posádka!“

„V případě, že vyhlásím výjimečný stav, stávám se
automaticky velitelem obrany celého okresu.“

„Proboha! Proč byste vyhlašoval výjimečný stav?“

„Nikdy nemůžete vědět, co bude nutné učinit. Jsme ve
stavu bezprostředního ohrožení, hejtmane. Musíme být bdělí!
Naše meče jsou připraveny setnout hlavu prvního, kdo se
odváží postavit se nám na odpor!“

Charry vytáhl o kousek svůj meč a třeskl jím na dotvrzení
svých slov. „Vlast nám svěřila zodpovědný úkol: chránit
životy a majetek občanů. Kdybychom nesplnili tento úkol,
čeká nás opovržení, hanba a potupná smrt! Jsem pevně
rozhodnut…“ Charry asi pět minut pronášel podobné
bombastické fráze, zatímco hejtman zíral s otevřenou pusou.

„Zdá se, že jsem poněkud podcenil nebezpečí, které nám
hrozí!“ řekl pak. „Jsem si jist, pane majore…“ konejšil



Charryho uklidňujícími frázemi, poukazoval na své
vlastenectví, na neutuchající snahu plnit povinnosti; přitom
neustále zíral na jizvy na tvářích, pozůstatek jeho pokání.
Skončil tím, že vyklidí několik místností v přízemí pro
Charryho komandaturu.

„Budu vám velmi vděčen! Natáhnu si sem telefon
a ponechám několik spolehlivých mužů pro všechny případy.
Děkuji vám, pane; ještě přijdeme! Nyní si moje choť přeje
prohlédnout město a také uskutečnit některé nákupy…“

Hejtman je vyprovodil málem až na ulici a ujišťoval.
Charry se choval povzneseně a pyšně, jako by mu patřil svět.

„No vida,“ řekl, když byli zase sami, pro jistotu arminsky.
„Pan hejtman nám zobe z ruky; to dělá strach z fanatiků! Ani
jsem nečekal, že nám vyhoví… teď se dáme do vnitřního
rozhlodávání rodiny Stillerbachovy!“

„Co s nimi máš v úmyslu?“ ptala se Diana.

„Když dokázali přepravit přes hranice padesát koní do
Německa, dokážou dostat i dvě stě koní z Německa sem.
A dostanu je zadarmo a bez úplatku. Jinak toho jejich papínka
utýrám k smrti ve své robotárně. Uvidíš, jak budou kňučet…“

Denis mohl na Charrym oči nechat; hlesl obdivně: „Ty
dokážeš tak perfektně spojit fanatickou oddanost
s praktičností…“

„Pochopitelně! Pověst šílenýho fanatika je k nezaplacení;
když ji jednou předvedeš, nikdo si netroufne se ti postavit na
odpor.“

Prošli město, nakupovali a chovali se vlídně; přesto pro ně
ceny byly o poznání menší, sladkosti pro Denise dokonce
zadarmo. Majitel nejlepší restaurace je přišel osobně požádat,
aby u něho přijali oběd; když mu Diana vysvětlovala, jaké
požadavky má na vhodné jídlo, nejdřív ztuhl, pak propadl
záchvatu nadšení a hned projevil zájem obohatit jídelníček
jejími recepty.

Do restaurace za nimi přišel Bello; vlídně ho uvítali,
usadili ke svému stolu a chvíli s ním rozmlouvali. Pak



zasalutoval a zase odešel; víc nepotřeboval. Celé město už
vidělo, že je s panem hrabětem zadobře a patří k jeho štábu.

Zrzka čekala v cukrárně naproti; několik jejích kolegyň
opatrně kroužilo kolem a sledovalo, co bude. Bello vyšel
velmi spokojen, nabídl své dámě mužné rámě a vydal se do
podniku, aby tam jednal s Madame. Ne, že by ji předem
informoval, ale stará intrikánka byla nadaná duchem
věšteckým, takže průšvihy obvykle vytušila.

Bello se choval, jako by velitelem posádky byl jmenován
on; dal si nalít kávu a podat koláčky (dost mizerné), pak
předestřel Madame svoje plány: Její podnik se stane centrem
rozkoše pro vojáky Astartina pluku. Za tím účelem bude
příslušně chrámově vyzdoben (na dluh). Dívky, které budou
uznány za způsobilé služby vznešené bohyni Astarté, budou
vybaveny novými kostýmy (na dluh). Zeď, která odděluje
zadní trakt podniku od sousedících prádelen, vyvařoven
a kůlen, bude zbořena (muže na práci dodá Bello zdarma)
a tyto provozovny přičleněny k podniku. Jejich majitelé jsou
téměř na mizině, takže rádi své objekty pronajmou (na dluh).
Úpravy a adaptace budou možná něco stát, ale Bello je
rozhodnut v tom směru napomoci četnými úplatky (za hotové,
případně přísliby do budoucna). Řízení firmy bude svěřeno
osobě znalé, uvážlivé a v branži dlouho pracující, totiž Zrzce;
jmenování společnicí firmy by Bella velmi potěšilo, rovněž
patřičný podíl na zisku (za hotové).

Madame na základě dlouholetých zkušeností postřehla
určité výhody tohoto návrhu. Také drobnou, leč závažnou
výstrahu: Bello je velice zadobře s panstvem a má momentálně
řadu možností jí všelijak znepříjemnit život, když odmítne.
Zrzku nesnášela od první chvíle a považovala ji za vychytralou
mrchu, což se nyní potvrdilo. Bella znala jako práskaného
mizeru, který se velice rád zadarmo dobře poměje, ale platit
zásadně nehodlá. Všechny tyto vlastnosti však byly u jejích
známých obvyklé; jala se tedy vyjednávat o penězích,
procentech na zisku a podobně. Bello ji ujistil, že jeho vklad
do podniku spočívá pouze ve vytváření iluze, že hodlá firmu
zabezpečit svým vlivem, případně i kapitálem; nemá však
jedno ani druhé. Veliteli zvanému Tygr je osud Červené růže
absolutně lhostejný a pokud sem kdy vkročí, zcela jistě na tom



firma nevydělá, neb sebemenší pokus chtít po něm peníze by
vyvolal jeho hněv a pomstu; ale ždímat peníze z jiných mu
nijak nevadí.

Madame skromně poodhalila stav svých financí; byl
bohužel ještě horší než stav jejího zdraví, eventuálně postavy
(která kdysi dávno vyvolávala u mužů davové šílenství). Bello
ji ujistil, že si je toho vědom, ale že se hodlá zasadit, aby
zbožní členové jeho pluku chodili utrácet svoje peníze zásadně
sem a uctívali tady bohyni Astarté dobrým jídlem, pitím
i milováním; k tomu by měly sloužit koupelny, kuchyně
a podobně. Kromě toho je nezbytně nutno přijmout další
děvčata z řad nadšených amatérek mladšího věku, které se
zatím potulují po ulicích; tyto čistě umýt, vhodně obléknout
a naučit chovat. Zajistí Zrzka. Možná bude dobré přetáhnout
od konkurence pár lepších zkušených dam, což Zrzka opět
prosonduje, domluví a případně jim dá poučení.

V té fázi diskuse Madame ztratila nervy a začala ječet, že
se Bello zbláznil; přestože soustavně vysvětluje, jak je na tom
špatně s penězi, on pořád vymýšlí nové a ještě dražší investice,
na které nikdo nemá! Bello zůstal naopak klidný jako želvička;
objasnil Madame, že nemůže ani snít, že by z něj vypadly
nějaké peníze, ale slíbit je může komukoliv v jakémkoliv
množství. Jako ochránce a samozvaný advokát Zrzky,
společnice firmy, může navštívit každého věřitele a zapůsobit
na něj soustavou slibů a hrozeb; to bude určitě účinkovat.

Madame se zhroutila; podlehla a slíbila vše. Bello jí
pohrozil uzavřením řádné smlouvy, jakmile bude o čem ji
uzavřít, vlídně poděkoval a odešel i se svou favoritkou; od té
chvíle byla Zrzka paní šéfovou, kdežto Madame strašákem do
hrachu. Okamžitě uspořádali oslavu všech těchto změn, na
kterou pozvali kde koho; konala se různá diplomatická jednání
zjevná i skrytá, během nichž vzrostla sláva bohyně Astarté
a rozsah plánů na její uctívání. Kdo a kdy začal Bellovi říkat
komthur-plukovník, není jasné, ale hodnost se okamžitě ujala.

Charry se po dobrém obědě vrátil na hejtmanství. Polák
Franek, který už vyhrál asi patnáct zlatých a byl tím pádem
v dobré míře, jej okamžitě informoval:



„Čeká tady na tebe nějaká bába, hejno dětí a nějaký další
lidi vymustrovaný jako na funus. Mluvili s hejtmanem; slyšel
jsem jen, jak mu nadávala, že nic nedělá a on odpovídal:
»Nemohl jsem nic dělat! Je to úplnej blbec, fanatik, šílenec!
Musí mít strašnou protekci, když ho nechají tak řádit!« Pak
zašli do dveří…“

„Fajn, dobrý. Tvař se dál drsně!“ Charry se obrátil
k Dianě. „Jdem na to! Kdybych byl v koncích, tak něco
trefnýho řekni, ale prosím tě, nepřeháněj… Chápeš?“

„Jasně! Nejsem spadlá z jahody!“ odvětila a šli na věc.

Dáma, která čekala, byla kulatá a velmi zhýčkaná; nyní
navlečená do černých šatů, které jí byly dost malé, a vylepšená
kosmetikou, aby vzbuzovala v mužských srdcích žádost
a touhu. Jejích dětí bylo pět, jako schody; srdce se nad nimi
roztékalo žalem, když se všechny najednou rozječely, jak měly
poručeno. Kromě toho tu byl vážný starý pán (strýček),
několik dam černě oděných a prohnaně vypadající pán
v brýlích s aktovkou; advokát.

Okresní hejtman představil sešlost jako rodinu
Stillerbachovu, jež přišla orodovat za uvězněného tatíčka. Paní
Stillerbachová si počala hořce stěžovat, ostatní dámy jí
přizvukovaly a během přestávek vpadaly děti hořkým pláčem
a skučením. Charry usedl do křesla (aniž jim nabídl), opíral se
lokty o stůl a tvářil se zcela nepřístupně. Diana se rozložila na
pohovku, usmívala se a tvářila pobaveně. Advokát číhal, jak
zaútočit těžkými zbraněmi.

Charry je trpělivý z Arminu, kde poslouchal sáhodlouhé
litanie našich rodových pověstí a historek, jakkoliv dlouhý
projev ho neznechutí. Proto klidně vyčkal, až se rodina
Stillerbachova vyčerpá. Když dáma konečně zmlkla, ujal se
slova on. Krátce, leč výstižně vylíčil zločiny a prohřešky otce
Stillerbacha a uzavřel tím, že vlast a zákon jsou posvátné
a žádají svobodu toho muže, ne-li přímo jeho život. Dále
prohlásil, že jen jeho laskavosti může budoucí vdova děkovat
za to, že její manžel doposud nevisí vedle svého komplice
Meyera.



Na to počala dáma opět hořekovat a vzlykat, a mluvit
a mluvit. Charry opět vyčkával; po skončení jejího nářku
opakoval v kostce to, co už řekl. Jen to ještě vylepšil, že
Stillerbachovi bude umožněno pilně pracovat na nucených
pracích, aby alespoň tímto způsobem vynahradil armádě
ztrátu, kterou jeho zločiny utrpěla.

Dáma se chtěla dát opět do ječení (třetí reprízy), ale
advokát ji zarazil a zeptal se, jak by si pan major představoval
takovou náhradu škody. Charry se probral k životu.

„Doufám se nedomníváte, že by se armáda dala podplatit?“

„To samozřejmě ne! Ale jistá náhrada škody by byla
zajisté polehčující okolnost! Musíte uznat, že pan Stillerbach
se zločinu dopustil jen z nerozvážnosti a byl sveden oním
zlotřilým důstojníkem, to je evidentní…“

„Polehčující okolnost by to zajisté byla,“ připustil Charry.
„Dalo by se to možná chápat jako účinná lítost…“

„Jsem rád, že to uznáváte! O jakou částku by se tak asi
mohlo jednat? Odpusťte, ale jednám poprvé s představitelem
armády…“

„Nejde mi o peníze! Stillerbach zašantročil koně! A já
koně nutně potřebuju. Dvě stě kusů!“

Advokát zůstal paf. V duchu počítal, co to bude stát.

„Upozorňuji,“ ozvala se Diana. „Že to nebudou žádné
drožkářské herky! Ty koně, co zašantročil, byli nejlepší rasy
a měli mimořádnou cenu! Bude je přebírat zkušený
chovatel…“

„Pokud vím, pan Stillerbach prodal pouze padesát koní!
Byli bychom ochotni nahradit tuto škodu…“ navrhl advokát.

„To mluvíte o těch posledních. Předtím jich bylo jistě
mnohem víc, sám to přiznal. Dvě stě, řekl jsem!“ pravil
Charry.

„S tím nemůžeme souhlasit!“ řekl advokát.

„Taky nemusíte. Nikdo vás nenutí.“



„Kdyby to bylo alespoň… sto! Snad bychom nějak
dokázali zajistit…“ vykrucoval se obratně.

Diana vstala z pohovky. „Pojeď domů, Charry. Tihle
měšťáci mě nudí… jaktěživ se s nimi nedohodneme!“

Charry pokrčil rameny; složil svoje papíry, strčil do
náprsní kapsy kabátu a začal se oblékat. Stillerbachovi na ně
zírali, oči doširoka vytřeštěné; až madam se vrhla k Dianě.

„Paní hraběnko, jste žena a máte soucit! Probůh, přimluvte
se u svého manžela, ať nás neničí! Dáme i těch dvě stě koní!“

Diana na ni pohlédla zrakem blyštícím pohrdáním:
„Vyjednávat s příslušníky nižších kast je tak únavné! Proč
musíme zrovna my být postiženi tak ohavnou karmou?“

Nikdo nic nechápal, samozřejmě. Diana se dala uprosit,
aby si sedla a vysvětlila svá stanoviska. Učinila tak ochotně
a hbitě:

„Tři vyšší kasty lidské společnosti se dělí na třídu
bráhmanů, kněží a myslitelů; kšatriů jako bojovníků a vaišjů
jako kramářů, obchodníků a jiných majitelů peněz. Zájmy
těchto tříd se liší: zatímco pro bráhmany je prvořadé sloužit
Bohu, zájmem bojovníků je chránit svoji čest a pořádek ve
státě. Kupci jsou hnáni chamtivostí a touhou po penězích. Je
pochopitelné, že tyto třídy se těžko mohou na něčem
dohodnout!“

„No ale… snad by to šlo!“ namítl strýček v černém.

„Šlo by to pouze v případě, kdyby si koňští handlíři
laskavě uvědomili, kdo jsme: služebníci Boha a ochránci
vlasti! Zatímco váš Stillerbach je zrádce a ničema, který vlast
poškozuje, v Boha nevěří a cti se vysmívá! Tři sta koní za jeho
život je vám hodně? Tak ho klidně nechte shnít ve vězení,
lakomci!“

„Proboha… říkali jste přece dvě stě koní!“ vyjekla dáma.

„Teď říkám tři sta! Venku před budovou to už budou čtyři
sta a na okraji města pět set. Račte si vybrat moudře
a uvážlivě; my nemáme čas se dohadovat. Plníme svoje
povinnosti!“



Diana sebrala ze stolu svoji katanu a zasunula ji za opasek.
Madam Stillerbachová málem padla do mdlob; advokát srazil
hlavu k její a tiše jí něco vysvětloval.

„To vypadá, jako byste na tom chtěli vydělat!“ řekl
konečně. „Víte, kolik bychom museli zaplatit za tři sta koní?“

„Vy, pane, jste šúdra, nebo-li osoba námezdně pracující!“
řekla mu chladně. „A chráníte zločince. Bylo by lépe, abyste
mlčel!“

„Ale přece jenom, tolik peněz…“

„Abych nezapomněla; výživa toho koňského handlíře není
zadarmo. Budete posílat měsíčně sto zlatých na jeho výživu.
Jinak budeme nuceni jeho stravu patřičně omezit; nejsme
chudobinec!“

Dámy překvapením mrkaly očima a zíraly na Dianu jako
na zjevení z příšerného sna. Advokát nechápal, co se to děje.

„To by snad neměl být problém,“ řekla Stillerbachová. „Ať
to vyřešíme… dáme těch tři sta koní, jak si přejete!“

„Do čtrnácti dnů! Jakmile je budeme mít a naši zvěrolékaři
je prohlédnou, propustíme toho zloděje na základě milosti.
Když koně nebudou do měsíce, dáme ho pověsit.“

„Ale paní hraběnko, snad…“ řekl hejtman.

„A co? Budeme každého darmošlapa opatrovat? Likvidace,
nebo náhrada škody! Je to dost jasné, Stillerbachová?“

„Ano, paní hraběnko!“ vydechla tlustá milostpaní.

„No proto! Aby si každý koňský handlíř myslel, že se nad
nás bude povyšovat? Smlouvu přinese váš advokát nahoru
k nám do pevnosti, jen co ji sesmolí. Ať tam nejsou
pravopisné chyby, nebo se pod to nepodepíšu. Půjdeme,
Charry?“

Advokát se nadechl k odpovědi, ale rozmyslel si to. Paní
Stillerbachová sebrala příbuzné a děti a vypadla se všemi ven.

„To se jim krásně protočily panenky!“ libovala si Diana.
„Teď ať nám někdo řekne, že jíme státní chleba zadarmo!“



„Zatočila jsi s nimi sice krásně, ale přece jen dost drsně!
Budou si asi stěžovat?“

„Vážně? A kde?“

Na zpáteční cestě se stavili u krejčího a vyzvedli si nové
uniformy; Charry zaplatil poukázkou na státní pokladnu a bez
řečí přehlédl i malý omyl směrem výš, jehož se krejčí dopustil.
Proto byl mistr nanejvýš spokojen, Charry, Diana i Denis se
hned přestrojili do nového, a staré uniformy sbalili s sebou.

V pevnosti nebylo ani zdaleka všechno v pořádku. Bránu
hlídali Poláci, Belliniho jezdci a šelmy, ostatní střežili naše
křídlo. Velel jim Tošio Yamanaki v kimonu, s rukou na své
kataně. Vojáci se houfovali okolo důstojnického baráku
a pokřikovali.

„Co se tady děje?“ ptal se Charry Lukáše Anczewskiho.

„Obtíže s jídlem. Dali jim guláš ze shnilého masa.“

„A hleďme! Co jsi udělal?“

„Nic. Nakrmil jsem naše lidi. Taky ty, kteří… zkrátka naše.
Vojáci začali vykřikovat, že… vpadli do kuchyně, něco tam
taky rozbili, pak se vloupali do skladu alkoholu a opili se.
Někteří; další agitují proti nám, ale mnozí taky pro… nevím!“

„Jsem ochoten přijmout jejich delegaci. Řekni jim to.“

„Nebude potřeba. Jde sem Oberon a Kérac.“

Přicházeli, spolu s nimi tři další. Charry jim dovolil vejít
do své kanceláře a vyčkával, co budou povídat.

„Jde o to, pane majore, že takhle to dál nejde! Voni mají
svý lidi, naši šéfové mají svý lidi! Voni svý lidi živějí sice
jenom zeleninou, ale dobře; a na nás kašlou, tak nás živěj
smradlavým masem! Co my máme? Chcípnout? Můžem za to,
že nejsme vaši?“

„Nepochopil jsem přesně, co chceš, ale myslím, že
nemůžete.“

„Jde o to, pane,“ ujal se slova Oberon. „Mužstvo vůbec
není spokojeno s tím, co nám dávají jako jídlo! Já vím, že
vybraní muži mohou jíst v kuchyni Templářského řádu; ale



nejsou všichni vojáci naši? Neměla by se Tvoje Svatost starat
i o ně?“

„Máš pravdu, měl bych se o ně starat. Jak se zdá, někdo si
nebere k srdci moje včerejší ponaučení. Ten chlap tam ještě
visí a už si zase někdo koleduje o provaz! Kdo je to?“

Vojáci ucouvli. Z Charryho šla hrůza.

„Snad by ses měl osobně přesvědčit…“ řekl Kérac.

„Ano, snad. Jdu do kuchyně; sežeňte někoho z doktorů.
Tošio, hlídej naše objekty. Oberone, potřebuji komando
spolehlivých mužů na zatčení a zajištění případných
provinilců!“

„Pane, kterýkoliv voják je ochoten…“

„Ne kterýkoliv! Spolehlivý, jsem řekl! Máš takové?“

„Ano, Svatosti. Zajistím četu spolehlivých mužů!“

Charry vyšel na dvůr; kráčel přímo proti davu vojáků
a neměl ani žádnou zbraň. Přesto se před ním všechno
rozestupovalo. Mířil do důstojnického baráku, tam zabouchal
na dveře a bylo mu skoro ihned otevřeno. Kromě důstojníků
byli uvnitř kuchaři a někteří další, kteří s tím měli něco
společného.

„Zaplať pámbu, že jsi tady!“ uvítal ho Janssen. „Ti chlapi
se snad zbláznili, či co! Nedostali nic horšího než jindy, tak…“

„Myslíš?“

„Maso je poněkud uleželé, ale když je připravovali,
nevšimli si žádných podstatných závad. Potrestáme je podle
řádů…“

„Janssene, ty a proviantní půjdete se mnou to zkontrolovat.
Jen se nebojte, vojáci vám nic neudělají!“

Charry zase vyšel a šel do kuchyně; Janssen zaváhal,
potom se však odvážil. Proviantní se krčil za jeho zády.
Kuchaře vzali Oberonovi muži mezi sebe a chránili je jako
eskorta.

Vojáci vykřikovali různé připomínky; jak k důstojníkům,
tak k Charrymu a Templářům. Všeobecný názor zněl, že



panstvo se krmí vybraně, kdežto mužstvo by nechali
chcípnout.

„Nevěnoval jsem prozatím pozornost masité stravě,
protože se jí vyhýbám,“ řekl jim Charry klidně. „Ne, že bych
měl k ní tak velký odpor, ale u nás je zvykem jíst jinak a říkám
rovnou, kvůli vám to měnit nebudeme. Vaše strava bude vždy
horší kvality než strava Templářů, protože my podléháme
usměrňujícím opatřením, které pro vás neplatí…“

„To bych chtěl vědět, proč!“ vykřikoval jeden voják.

„Vaše strava podléhá předpisům armády. Ty předpisy
stanoví, jaké množství čeho a za jaké peníze musí obsahovat.
Naše zase předpisům, které stanoví řád. Jíme levněji
a z hlediska armády hůř, ale vojenské předpisy zkrátka
nedodržujeme. A nebudeme!“

Vojáci nadávali a tvářili se vztekle, ale netroufali si.

„A zdraví mužstva?“ zeptal se lékař, který jim šel naproti.
„Že lidé z vojenské stravy onemocní, někteří dokonce
zemřou?“

„To už se také stalo?“

„Co já pamatuju, zemřelo už nejmíň patnáct lidí…“

„Ti nezemřeli na špatnou stravu!“ bránil se Janssen.
„Jejich chorobopisy mluví o nemocech, které se nedaly
vyléčit…“

„Chorobopisy vyplňoval doktor, který mrtvé ani neviděl!
Když je opilý, podepíše i vlastní rozsudek smrti!“

„To můžeme příležitostně zkusit,“ řekl Charry. „Ta
záležitost bude dalším bodem jednání komise. Teď prověříme
kuchyni…“

Vrazili do kuchyně; lev Džaín tam ležel u kotle a tvářil se
velmi nevrle, neboť ani jemu se maso nezamlouvalo.

„Tak, teď ta bestie chlupatá všecko sežrala a máme po
pátrání! Co na to řeknete, majore?“ poškleboval se proviantní.

Charry odklopil poklici, nabral do sběračky guláš
a pozvedl si ho k nosu. „Fuj! Smrdí jako rasův pytel! Pane



proviantní, zkuste si laskavě sníst několik soust! Zvláště
věnujte pozornost masu, které je už na omak shnilé a slizké!
Kromě toho se v guláši nacházejí červíci, kteří v tom mase
byli. Dobrou chuť!“

Proviantní a po něm ostatní si prohlédli guláš a s odporem
se odvraceli. Charry se tvářil zle.

„Kuchaři! Proč jste použili na vaření tohle maso?“

„Jiný tam už není! Pan proviantní řekl, že to mám vzít…
Ono je v magacínu už jen tohle maso… to lepší jenom pro
důstojníky! A taky… když je pan účetní mrtvej, nemá kdo
koupit nový!“

„Vařilo se z tohoto masa často?“

„No jéjej! Jiný přeci nemáme… vždycky, když to šlo!“

„A vy jste to taky jedl?“

Kuchař zrozpačitěl. „No… nějak na mě jaksi nevyšlo.
Někdy ale taky… nebylo vyhnutí. Povídal jsem to panu
proviantnímu, a on mi řekl, abych dával do omáčky víc
koření…“

„Tak!“ Charry se rozhlédl. „Drahý pane kuchaři, je mi
velice líto, ale budu vás asi muset předat polnímu soudu pro
ohrožení bojeschopnosti posádky. Jste zatčen!“

„Mě?“ zaječel kuchař. „Proč mě a né tohohle? On přeci
kupuje maso, on za to může! Už když ho přivezou, bejvá
shnilý! On za to dostává provize od velkoobchodníka, ne já!“

„Co vy na to, pane proviantní?“

Proviantní důstojník se mračil: na kuchaře, na Charryho,
na Janssena, dokonce vrhl zlý pohled i na Džaína, že hlídal
a nevzal maso. Charry rozhodl: „Jdeme do magacínu!“

Ve skladu se nacházely sudy se soleným masem, z něhož
se vařilo pro vojáky; vzadu visela čtvrtka telete, zmrzlá
a kupodivu dobrá - důstojnická strava. Charry osobně vypáčil
bodákem jeden sud a rýpal do masa. Požádal mne, abych to
očichal a já byl nucen konstatovat, že v něm byli červi dávno
předtím, než zmrzlo. Až se rozmrazí, ukážou se.



„Pane majore, oklamali mne!“ křičel proviantní. „Prodali
mi tohle maso jako kvalitní! Nemůžu za to - a nevím nic
o nějakých provizích! To kuchař, závidí mi a hněvá se, že jsem
ho trestal za špatnou práci!“

„Kdy jste kupoval tohle maso?“

Proviantní zrozpačitěl - a mlčel.

„Přejímací listiny!“ bafnul Charry.

Proviantní neudělal nic, ale kuchař přistoupil k polici
v rohu magacínu a předal Charrymu volně složené papíry.
Charry hbitě našel ty pravé a zamával jimi proviantnímu před
nosem.

„Před čtrnácti dny! Tohle maso se nemohlo v panujících
mrazech zkazit během čtrnácti dní, to je nesmysl! Koupil jste
vědomě podřadný materiál, nejspíš někdy na podzim. Kvalitní
maso, o kterém se píše v těch papírech, jste prodal a nahradil
tímhle sajrajtem, abyste otrávil vojáky a připravil stát
o ochranu před nepřítelem! Odevzdejte zbraň, jste zatčen!“

„Ne!“ zaječel v panické hrůze proviantní a padl na kolena.
„Pro Boží smilování! Janssene, vy jste to věděl, zachraňte
mne!“

„Co se opovažujete takhle lhát?“ kapitán zbledl a kolena se
mu zatřásla. „O své vůli jste to dělal, já nevěděl nic! Jste
ničema, pane poručíku!“

Charry si zachmuřeně přeměřil oba dva. „Oberone!“

„Ano, Svatosti?“

„Zatknout proviantního, vrchního kuchaře a vedoucí směn.
Odveď je do vězení a dobře hlídej! Anczewski!“

„Svatosti?“

„Jmenuji tě předsedou stanného soudu s proviantním
důstojníkem a všemi jeho pomahači. Vyšetříš jeho zločiny
a všechny okolnosti, zjistíš, se kterými obchodníky byl ve
spojení, od kterých bral provize za zkažené a nekvalitní zboží,
kolik a od koho. Všechny ty lidi zatkneš a přivezeš sem na
pevnost. Tošio ti pomůže.“



„Ano, pane. Dovol mi upozornit…“

„Mluv!“

„Obvyklý postup je ten, že vyšetřovatel zjistí skutečnosti,
které přednese nezávislému soudu. Kdybych já byl
vyšetřovatelem, předsedou soudu by musel být někdo jiný.
Třeba Yamanaki…“

„Máš pravdu, právo musí být skutečně dodrženo. Tošio
nedávno viděl, jak se takový soud koná, může spolehlivě dělat
soudce! Ty mu předložíš důkazy, on vynese rozsudek a dá mi
ho k podepsání.“

Janssen chytil Charryho za ruku. „Pro Boží smilování,
majore! Přece nechceš toho muže vydat na smrt! Jistě, udělal
chybu, ale jinak plnil svoje povinnosti vždycky perfektně;
a vojákům se až na malé výjimky nic nestalo! Vojna není dívčí
internát…“

„Právě proto. Bude souzen a popraven. Já se nebudu
s nikým špinit! Naučil jsem Yamanakiho, jak zjednat
spravedlnost…“

„Uvaž, že je to Japonec, nižší rasa, která nemá ponětí
o zvyklostech a obyčejích bělochů! Viděl jsem, že neumí
pořádně ani německy, čtení a psaní jsou pro něj španělská
vesnice! Vůbec se nevyzná v zákonech, to nebude řádný
soud!“

„Kníže Yamanaki je generálem mé armády a mým
ministrem! Co se týče nízkosti jeho rasy, o tom si dovolím
pochybovat. Zákony Boží zná dokonale a nebojí se jich
používat. Kromě toho, pokud chceš, můžeš být obhájcem
a obžalované zachránit!“

„Je generálem? Má vyšší hodnost než…?“

„Samozřejmě. Kníže Yamanaki je můj zástupce.“

„Tvůj zástupce! Tvoje armáda, tvoji ministři! Jednáš, jako
kdybys byl nějakým králem!“

„Jsem císař Arminu a z Boží milosti komthur Severní
Evropy. Yamanaki je generál arminské armády a můj poddaný.
Věřím mu.“



Janssen na chvíli zavřel oči. „Já jsem voják tohoto státu;
budu dodržovat jeho zákony a budu…“ mávl rukou a odvrátil
se.

„Beru na vědomí. Teď záležitosti kuchyně. Potřebuji
nějakého spolehlivého člověka, který to tu dá do pořádku!“

„Navrhuji sestru Petronylu,“ řekl Lukáš. „Je dobrá
kuchařka!“

„Někdo z tvých lidí?“ vybuchl Janssen.

„Polská dívka, jedna z nejlepších. To by ovšem znamenalo,
že se v této kuchyni zavedou naše zvyklosti. Takové opatření
nemůžeme vojákům vnutit násilím. Oberone…“

„Myslím, že můžem!“ řekl Nicolas rázně. „Toho hnoje od
kuchařů už má každý dost! A konečně se budou všichni
stravovat ze stejných kotlů!“

„Kromě důstojníků!“ řekl Janssen. „Naše strava…“

„Jsem pro,“ usmál se Charry. „Ale budou vám ji muset
vařit jiní lidé a jinde, než ve společné kuchyni. Naše představy
o čistotě jsou poněkud přísnější…“

„To snad nemyslíš vážně!“

Ale stačil jediný pohled a Janssen pochopil, že to vážně
myslí. Vojáci, sotva se dozvěděli o změně, propukli v jásot;
když mezi nimi Charry procházel, provolávali mu slávu.

„Lukáši, řekni to Petronyle a dej jí k ruce nějaké lidi. Nebo
ať si sama vybere…“

Sestra Petronyla patřila ke skupině, jež přišla s některou
z prvních vln polských uprchlíků; vyznala se v medicíně,
vaření i boji šavlí. Při péči o děti chytla vši, od té doby chodila
ostříhaná na ježka. Bůh ji neobdařil zvláštní krásou, její tvář
připomínala kobylu, byla rázná a tvrdá. Německy hovořila se
zřetelným polským přízvukem a očividnou nechutí. Kdo byl
jednou jejím podřízeným, do smrti ji nenáviděl.

„Bude potěšením ta služba přijít!“ sklonila před Charrym
hlavu. „Na odborná práci vezmu svý děvčata, pomocné
činnosti někoho vybrat!“



Charry jí poděkoval a popřál hodně úspěchů; potom se
ztratil, než začne šikanovat celé okolí.

Denis využil panujícího zmatku, sedl si před zrcadlo
a propíchl si stříbrnou jehlicí tvář; Diana ho chytla, když si
zkoušel zvětšit otvor, aby hodně krvácel a vypadal nápadně.

„Zbláznil ses?“ rozkřikla se.

„Ale… chtěl bych to taky zkusit! Víš, na Charryho teď
všichni tak koukají… s obdivem! Kdybych měl takový
jizvy…“

„Seš úplně blbej!“ řekla a ještě chvíli mu nadávala. Potom
se jí ho zželelo a přisedla k němu. „To musíš takhle…
Tadyhle, asi dva centimetry od ústního koutku, je správný
místo… jedna tvář, jazyk vyplázneš asi takhle… propíchneš,
pak druhou. Ano, bolí to, ale za chvilku přestane…“

„Tys to už někdy zkoušela?“ prohlížel její tvář
s nedůvěrou.

„Sama ne, ale viděla jsem to. Tak drž… ale bude to bolet!“

„Nevadí! Aspoň na chvilku, než to ukážu klukům!“

„Půl hodiny - pak se vrať, ať ti to můžu vytáhnout!
A vyplázni ten jazyk… aspoň nebudeš chvilku plácat
nesmysly!“

Denis si skutečně nechal propíchnout tváře, pak pobíhal od
jednoho ke druhému a předváděl se. Většinou mu nadávali
a jeho to nesmírně těšilo. Vrátil se trochu později, než řekla,
ale velice spokojený.

„Jseš darebák! Měla bych ti nasekat na zadek,“ povzdychla
si.

Pronesl něco nesrozumitelného a prohlížel se v zrcadle.

„Nebudeš ani moc jíst!“

„Mimořádnej půst,“ mávl rukou. „Nacpal… u oběda.
Chceš ty něco? Můžu… nějak pěkně oplatit?“

Diana mávla rukou - pak se na sebe podívala do zrcadla
a prsty si přejela po zarůstající hlavě nad ušima. „No… vlastně
bys mohl.“ připustila.



Denis vyskočil a sháněl se po břitvě a holicím mýdle.

„Tygra… příznivě stimuluje? Eroticky…?“ zeptal se.

„Jak ty se opovažuješ o tom něco vědět?“ rozkřikla se na
něj. Pak ho objala, přitiskla k sobě a olízla mu krev z tváře.

„Stejně jseš príma kluk…“ zašeptala.

Lukáš Anczewski vytvořil tým, který pečlivě prověřoval
celé dosavadní hospodaření. Už druhý den přinesl Charrymu
návrhy na první zatčení ve městě; Charry souhlasil a Lukáš
vyslal jezdce. Za pár hodin přivezli do pevnosti čtyři spoutané
obchodníky, nejbohatší muže města; vzápětí za nimi se tu
objevil okresní hejtman na koni, spolu se čtyřmi strážníky. Byl
vyděšený na smrt a sotva se na tom koni držel.

Strážní předvedli hejtmana před Anczewskiho. Ten jej
vyslechl se vší myslitelnou zdvořilostí a poslal ho za
velitelem, to jest Yamanakim. Tošio přivítal hejtmana
povzneseně a hrdě, zatímco hejtman se tvářil vyjeveně; bylo to
způsobeno hlavně tím, že dosud nikdy neviděl příslušníka jiné
rasy než bílé.

„My nepovolali tebe na naše pevnost!“ vysvětlil mu Tošio
svojí bídnou němčinou. „My potěšeni, tebe tady máme, ale až
budeme potřebovat tebe, my na tebe jezdce pošleme!“

„Přišel jsem o své vůli! Jdu se otázat, co zamýšlíte se
čtyřmi váženými občany města, které jste vytáhli z jejich
domovů a převezli bez vysvětlení sem na pevnost!“

„Ti muži porušili příkaz mého pána! Oni přísně
vyslechnuti, a jestli provinili, zemřou!“

„Vašeho pána? Koho tím myslíte?“

„Můj pán Charry Guyrlayowe, Vládce Nebe a Země, císař
Arminu a tím i světa, který roven bohům!“

„Tím míníte majora Guyrlayowa, velitele pevnosti?“

„Tu hodnost a funkci mu dali vy. Já nikdy neodvážil urazit
tak nízká ohodnocení. Člověk, který řekne císař Arminu,
major nějaká pevnost, on zemře - hlava nepatří na krk!“



Hejtman se poškrábal za uchem. „Poslyšte, vidím, že se
spolu asi nedohodneme! Mohl bych mluvit s panem de
Guyrlayowe?“

„Nikoliv. On ne přikázal já tebe k němu pustit. On svůj
pokoj se svá žena, rozhodl milovat pod ochranou mého meče!“

Letitý státní úředník vytřeštil na Japonce oči; chvíli se mu
zdálo, že špatně chápe, co mu povídají. „Teď - ve dne?“

„Můj pán ví, co dělá!“

„Já vás ale prosím, abyste ho zavolal! Bude jistě rád, když
se mnou bude moci hovořit! Je to v jeho zájmu!“

„Já prach pod nohy mého pána. On dal mi vládu celá
pevnost; ne říkal já rušit! Žádná já porušit jeho rozkazy!“

„Pro všechny svaté! To vám vydal ty lidi na milost
a nemilost? Jak si to vlastně představuje ten pán? Poslyšte, ti
muži vašemu soudu nepodléhají, chápete?“

„Co na zemi nebo na nebi, co nepodléhá vůle mého pána?
I ty pod vůle mého pána! Ty porušíš jeden zákon, hlava pryč
od těla jako ostatní. Neruš tady, nebo pán řekne: zemřeš
vlastním mečem!“

Hejtmanovi vystoupily na čele kapky potu. „Poslyšte, milý
příteli! Tohle je padesátka; když mne pustíte k majorovi, jsou
ty peníze vaše! Chci mu oznámit důležitou věc, rozumíte? On
bude šťastný, když se se mnou uvidí! Je to jeho rozkaz!“

Tošio chvíli váhal. „Ty se mnou!“ řekl potom. Hejtman mu
vsunul do kapsy peníze, Tošio je vytáhl a podal nejbližšímu
vojákovi. „Já ne beru dary od nepřátel můj pán!“

„Já přece nejsem nepřítel!“ řekl ohromeně hejtman.
„Uzavřeli jsme přátelství a spojenectví!“

„Ne! Leopard Tannarrwaghirr pil pach tvoje tělo. On říká
ty zlý člověk. Chraň před hněvem Vládce světa; ty ublížíš, ty
zahyneš!“

Hejtman se ohlédl; spatřil za sebou leoparda a málem se
složil. Předtím žádnou šelmu neviděl a netušil, že existují; toto
zjištění mu rozhodně nebylo po chuti.



Charry byl skutečně v pokoji s Dianou, ale netrávili čas tak
příjemně, jak se Tošio domníval. Četl si protokoly z výslechů,
zatímco Diana právě zaujímala jogínskou pozici, zvanou
Dhanur akarana ásana neboli Luk a šíp, která napomáhá
k protahování a posilování svalstva ramen. Při tom se
pokoušela vysvětlit svému muži, že by měl také cvičit, neboť
je to blahodárné; a jako vždy byla při cvičení pochopitelně
nahá.

Tošio přistoupil ke dveřím a zaklepal na ně způsobem,
jaký na světě používal jen on, takže ho Charry pochopitelně
vyzval, aby vstoupil. Okresní hejtman však Tošia odstrčil
a vpadl dovnitř sám, vzápětí však vytřeštil oči a nechápal.

Charry zvedl oči od spisů. „Přejete si, pane?“

Hejtman nedokázal odpovědět; zíral na Dianu a nechápal,
jak se dokázala tak zvláštně zaplést a proč to dělá. Uvědomil
si, že je nahá, že má na těle několik barevných kreseb tetování,
podivuhodný účes a na rozdíl od něho není v rozpacích;
zvolna se rozvinula, protáhla jako kočka a nevzrušeně si šla
vzít kimono.

Charry vstal; hejtman zjistil, že je v suknici zvané dhótí,
má široký hrudník a mohutné svaly, to vše pokryté jizvami,
šlehy po bičování a tetováním; na prsou též srstí podobnou
šimpanzí.

„Jste nám vítán, hejtmane, ačkoliv jsme vás nezvali!“
pronesl výstražně. „Děkuji ti, Tošio, můžeš jít…“

„Ach bože, hrabě!“ vydechl hejtman. „Už jsem myslel, že
mě ta žlutá opice k vám ani nepustí! Pro boží smilování, co se
vlastně děje? Už zase se zatýká - odvezli čtyři naše přední
občany a po městě se povídá, že je… chcete soudit!“

„Ano, to je pravda. Ti lidé prodávali posádce zkažené
potraviny, maso i další věci. Vyslechneme je a odsoudíme, jak
se patří.“

„Proboha! K smrti?“

„Civilisty k nuceným pracím. K smrti mohu odsoudit jen
vojáky za přímou vlastizradu. Ale asi to udělám.“



„To snad není možné! Jak můžete dělat takové hrozné
věci? Vždyť si osobujete větší práva než soudy, než vláda…
všichni!“

„Přísahal jsem, že budu chránit vlast proti jejím
nepřátelům. Svoji přísahu plním, jak se sluší a patří. Lituji, že
jste byl nucen kvůli svým bezúčelným obavám opustit svůj
dům a přijet až sem… snad přijmete malé pohoštění! Diano,
čaj a cukroví!“

Diana přinesla skutečně čaj a misku sladkostí, ale
hejtmanovi nechutnalo jedno ani druhé; užasle zíral jak na
zařízení pokoje, tak na Charryho a Dianu. Už sice nebyla nahá,
ale to, co oba měli na sobě, hejtman nemohl uznat za slušný
oděv.

„Je mi nesmírně líto, že se vám teď nemohu plně věnovat,
ale právě si procházím protokoly z výslechů těch zločinců!“
řekl Charry s vlídností až nečekanou. „Rozhodnout v té věci je
velmi zodpovědná záležitost… to zajisté chápete…“

Hejtman postřehl šanci předvést se jako hrdina, který
zachrání čtyři počestné občany města před lidožroutem, pokud
bude chytrý a obezřetný. Začal něco mektat o slitování
a právním státě.

„V každém případě si dovolím vás pozvat, abyste přijal
naše pohostinství a setrval mezi námi! V odpoledních
hodinách se bude konat soudní jednání, kterého se doufám
zúčastníte… Prozatím jsem požádal poručíka Belliniho, aby se
vám věnoval!“

Hejtman si nevšiml, že by Charry vydal nějaký příkaz;
pouze zavrčením vyhnal leoparda, který se povaloval u kamen
a zjevně se nudil, protože vrčel a sekal packami po Dianě
pokaždé, když kolem procházela. Paní hraběnka se ho ovšem
nijak nebála, naopak do něho s chutí kopala bosýma nohama,
různě po něm šlapala a tak, ovšem tak rychle, že ji nestíhal
chytit. Tato hra se hejtmanovi zdála vrcholně nebezpečná, ale
šílených věcí tu bylo víc.

Bello Bellini se dostavil velmi rychle; Charry ho představil
jako poručíka a Bello nejdřív myslel, že se přeřekl, ale velitel
pokračoval: „Pan Bellini je velmi zkušený muž a přál bych si,



aby vedl ve městě naši náborovou kancelář. Z toho důvodu se
bude muset pohybovat v prostředí… dejme tomu zábavných
podniků. My nemáme tak často možnost se do takových míst
dostat…“

„Zábavné podniky? Máte tím snad na mysli… ona
zařízení, jež slušní občané jaksi… zásadně neberou na
vědomí?“

„Ano, přesně to!“ usmál se Charry. „Souhlasím s vaším
názorem, že o činnosti podobných hotýlků lépe nevědět; na
druhé straně existují občané, kteří taková zařízení potřebují.
Třeba naši vojáci žijí sami; kde mají trávit své volné chvíle?“

„Právě vojáci jsou bohužel živlem, který velice podněcuje
neřest a nemravnost v našem městě!“ hejtman ani nečekal, že
bude mít možnost pohovořit zároveň o tomto ožehavém
tématu. „Je známo, že kdykoliv se jich ve městě sejde větší
počet, opíjejí se velmi nechutným způsobem, vyvolávají
výtržnosti, zhusta kvůli ženám pověsti víc než pochybné,
perou se jak mezi sebou, tak s občany, hulákají po ulicích
a rozbíjejí veřejné osvětlení!“

„Skutečně? Pokud k tomu opravdu dojde, pak vás ujišťuji,
že já nebo někdo z mých podřízených… třeba poručík Bellini,
tuto záležitost přísně vyšetří a spravedlivě potrestá! Na druhé
straně však vojáci nějakou zábavu potřebují; neposuzoval bych
je přísně, neboť určitá míra agresivity je přiměřená jejich
postavení. Jak zajisté víte, voják musí být statečný
a odhodlaný; když ho horká krev přiměje postavit se na obranu
dámy…?“

„Obranu dámy? Nevidím důvod nazývat tak vznešeným
slovem rvačku v opilosti kvůli ohavné děvce!“

Diana převzala štafetu: „Je evidentní, že každý lidský
jedinec si hledá kontakty na své přirozené úrovni! Otázka
prodejné lásky je mnohem složitější, než myslí nepoučení lidé
a zajisté by bylo lépe, kdyby tato problematika neexistovala
vůbec, ale na druhé straně voják potřebuje sexuální vyžití jako
každý člověk!“

„Překvapujete mne, hraběnko, že máte tolik pochopení pro
neřest a veřejnou nemravnost!“ žasl hejtman.



„Pro neřest a nemravnost nikdy; ale sex je přirozená
potřeba každého zdravého člověka, jemuž v tom nebrání
fyzické či morální usměrňovací pokyny. Védské písemnictví
pamatuje i na tuto oblast lidského života; proto existuje spis
zvaný Kámasútra, jenž sepsal mnich jménem Vatsjájána
Mállánága v šestém století. Tam doporučuje, aby se muž
věnoval sexu minimálně jednou denně…“

Zatím Bello s překvapením konstatoval, že Charry a Diana
se chovají nezvykle velkomyslně k takové lidské štěnici, jakou
je beze sporu okresní hejtman; Charry mu to okamžitě
vysvětlil:

„Pomoz mi, Bello! Vem toho blba pod křídlo, vláčej ho po
baráku a diskutuj s ním, o čem bude chtít. Máš právo probrat
zásoby alkoholu; nebude vadit, když se zmažete jako klokani!“

„Provedu!“ zajiskřilo Bellovi v očích. „Jak dlouho?“

„Odpoledne zasedá soud. Chtěl bych ho tam mít.“

Bello se hbitě zapojil do hovoru; Diana mu předala
hejtmana a oba odešli. Nově jmenovaný poručík přišel na
skvělou myšlenku, že s hejtmanem postupně navštěvoval
jednotlivé důstojníky a při každé návštěvě navrhl přípitek.
Zakrátko se to hejtmanovi začalo líbit, pronášel své názory
a Bello zdvořile naslouchal.

Proviantní důstojník zcela rezignoval. Při konfrontaci se
svými dodavateli se zhroutil a nejenže se ke všemu přiznal, ale
ještě vyžvanil další věci, o kterých se doposud nevědělo.
Kupčíci nejdřív zapírali, ale v přízračné atmosféře tohoto
místa na ně postupně padala hrůza. Na hradbách stále ještě
visela mrtvola a nikdo nepochyboval, že zakrátko přibude
druhá.

Když došlo k soudnímu jednání a oni postřehli mezi
přítomnými pana hejtmana, na malý okamžik začali doufat;
bohužel hejtman byl ve stavu tak vláčném, že byl ochoten
udělat cokoliv. V tomto rozpoložení podepsal Bellovi několik
důležitých listin, s nimiž spojka ještě téhož dne odjela do
Červené růže. Teď přihlížel jednání, naslouchal výpovědím
a souhlasil se vším. Charry vůbec při jednání nebyl, soudu
předsedal Yamanaki, veřejným žalobcem byl Anczewski,



obhájcem Janssen. Dopadlo to přesně tak, jak každý očekával:
proviantní dostal trest smrti, všichni čtyři obchodníci po deseti
letech nucených prací. Charry rozsudek podepsal, pak ho
Bello předložil hostovi; a okresní hejtman se poslušně
podepsal, dokonce tam otiskl i úřední razítko, které nosil
s sebou v kapse; načež usnul na stole jako špalek.

Probudil se až druhý den ráno; s hrůzou zjistil, že vedle
prvního důstojníka visí z hradeb druhý. Existuje předpis, že
tělo popraveného musí viset na šibenici čtyřiadvacet hodin,
aby mohla být spolehlivě konstatována smrt; nebožák Meyer
tam byl už přesčas, ale země byla zmrzlá, tak se na to
pozapomnělo. Teď bylo rozhodně nutno to řešit.

Okresní hejtman se teprve nyní dozvěděl, co vlastně včera
podepsal; rozplakal se, když viděl ty rozsudky k nuceným
pracím a pokoušel se namítat, že byl opilý; Bello jej ubezpečil,
že všichni ostatní byli naprosto v bdělém stavu, při plném
vědomí a svědomí a rozsudek platí, o čemž svědčí i to, že byl
vykonán. Okresní hejtman zaštkal a vydal se zpátky do města,
vyléčit se a vymyslet, co vlastně dělat dál.

Charry se zatím zabýval personálním obsazením posádky.
Petronyla se osvědčila dokonale, kuchyně zářila čistotou, byla
nově vyzdobena, jídlo chutné a dle řádových zvyklostí. Pár
nespokojenců sice mělo připomínky, že jídlo bez masa jim
chutné nepřipadá, ale Petronyla je poslala do míst ještě
nechutnějších. Další připomínky měli Svědkové Jehovovi
ohledně pokrmu modlám obětovaného; Charry jim slíbil, že si
pro ně vyhradí čas k velké a zásadní diskusi, nejlépe některou
neděli. Co budou dělat do té doby, byl jejich problém.

Proviantní důstojník vedl kancelář, v níž se blahobytně
vedlo několika zkušeným poddůstojníkům; měli možnost
přikrádat si v neomezené míře, za což kryli zlodějské
hospodářství svého pána. Ty časy teď skončily; Charry je
zbavil hodnosti a přeřadil do trestné roty stejně jako některé
kuchaře, na něž toho prasklo přespříliš. Jejich první povinností
bylo vynosit zkažené jídlo za pevnost do rokle a tam spálit;
puch byl hnusný, ale nic jiného se nedalo dělat. Někteří
iniciativní jedinci navrhovali, aby přidali na kupu odpadků



i mrtvoly Meyera a proviantního, ale přece jenom usoudili, že
by to neprošlo.

Dále bylo nutno jmenovat nové důstojníky. Belliniho
povýšili, Kéraca a Oberona jmenovali, několik dalších se stalo
četaři, desátníky, seržanty. Vyvstal však problém, koho
jmenovat na místo proviantního; Charry se obrátil na Oberona
a ten našel vhodného kandidáta. Při uspořádávání účtů
a vyhledávání zločinů předešlého vedení se zvláště
vyznamenal jistý Abraham Kesseles, inteligentní mladík
příjemného vystupování. Charry ochotně souhlasil; ale kapitán
Janssen se vzchopil k nečekanému odporu:

„To snad nemyslíš vážně! Ne, to nedovolím!“

„Proč? Je inteligentní a dobrý obchodník…“

„No ano - ale je to Žid! Copak to na něm nevidíš?“

„Vidím; a co? Jako voják je k smíchu, to vím, ale
v obchodování Židé odjakživa vynikali…“

„Žid, špinavý, smradlavý Žid! Ten má být důstojníkem?
Zasmradí tady všecko svojí židovinou! To nedovolím!“

„Nebuď směšný, prosím tě! Máme tu lidi všech
národností; tak proč ne Žida? Já ho rozhodně chci!“

„Ale s důstojníky jíst nebude! Já odmítám posadit se s ním
za jeden stůl!“ běsnil Janssen.

Charry pokrčil rameny a nechal si předvést Abrahama. Ke
všemu neštěstí byl na mladíkovi židovský původ na první
pohled vidět; měl výrazný nos, tmavé vlasy a jiskrné oči,
povahy byl mírné a jistým způsobem ušlechtilé, což mu
působilo mezi hrubými vojáky soustavné potíže. V armádě byl
nešťastný a trpěl šikanováním druhých; když se dozvěděl, co
s ním Charry zamýšlí, hluboce se klaněl, líbal mu ruku
a sliboval, že bude papíry udržovat ve vzorném pořádku
a neukradne ani pětník. Ke štěstí mu docela postačí, když
nebude muset brát do ruky pušku ani šavli.

Velmi spokojená byla Diana; spustila na mladíka
hebrejštinou, bohužel starobylou církevní, kterou ovládal
minimálně. Hovořil jiddiš, ohavnou míchanicí hebrejštiny
a němčiny; ani v Písmech se nevyznal, jeho otec byl moderní



obchodník pokrokových názorů, snažil se všemožně zastřít
svou etnickou příslušnost a z toho důvodu nedal syna vzdělat
v thóře, natož pak talmudu či kabale. Diana se rozhněvala
a ostře mu (hebrejsky) vynadala.

Abraham se omluvil, že se v záležitostech víry skutečně
nevyzná a v Boha příliš nevěří; začal mluvit o obchodě, ale
Dianu nemohl udržet ani pár koní. Vztekala se skoro jako
Janssen; Žid, který nevěří v Boha a nectí zvyklosti předků, to
pro ni byla urážka tak hrubá, že ji nemohla strávit. Od chudáka
Abrahama až doposud celý svět chtěl přesně opačný přístup;
sotva vyhověl, už se střetl s nepochopením. Rozpačitě
zakoktal, jestli by mu dovolili navštívit ve městě strýce Izáka
a sdělit mu tu převratnou novinku; Diana ohrnula nos:

„Jdi, prosím tě, ať tě nevidím! A stav se v synagoze a tam
se aspoň hodinu modli, aby sis pamatoval, že bezbožník je
horší než pes; protože pes aspoň žije podle Boží vůle, ale ty
ne!“

Abraham vycouval, otřepal se a ve zbrusu nové
důstojnické uniformě odjel do města za strýcem Izákem.

Jelikož dva oběšenci na hradbách nevypadali zrovna
esteticky, rozhodl Charry, že trestná rota konečně vykope
hroby a pohřbí je; ale vtom dorazil do pevnosti Vítek Jeřábek
na motocyklu a hlásil, že zajatci (zbytek, který si Charry chtěl
nechat na práci) dorazí zítra dopoledne. Bylo tedy rozhodnuto
ponechat viselce na místě jako výstrahu, že pán pevnosti se
nehodlá mazlit s nikým.

„Jsem rád, že jsi tady, Vítku! Chtěl jsem tě požádat, zda by
ses neujal funkce proviantního důstojníka, ale našel jsem na to
schopného místního mladíka; až na Dianiny výhrady. Jak
vidíš, byl jsem nucen dát dva důstojníky pověsit…“

„Začínáš dobře, jak vidím! Jestli budeš potřebovat,
pomůžu ti; ale považuju za lepší, aby co nejvíc pravomoci
dostali místní lidé. Přece jenom, jsme tady cizinci…“

„Bude s tím spousta práce; čtyři největší dodavatele jsem
musel dát zavřít a nevím, kde seženu jiné. Možná je budu
muset za čas pustit na podmínku; snad je to napraví…“



„Vidím, že opravdu neztrácíš čas! Baarfelt vzkazuje, že by
ti rád předal nějaké zkušenosti; ostatně, řád taky nezapomíná
a vyhlásil kvůli tobě mobilizaci. Během doby ti pošlou nějaké
posily; máš připravit ubytování tak tisícovce mužů a koní.
A taky by ses měl co nejdřív objevit na Hůrce!“

„Zajedu tam, jak jen budu moci.“

„Nijak to neodkládej! Tomáš chce odjet do Španělska
i s Evou. Už vstala a chodí po pokoji, je v pořádku a dítě taky
bude, říká Tomáš. Požádal Julii, aby mu poslala svoje saně; už
jsou na cestě a za dva tři dny budou na Hůrce. Tomáš chce
odjet přes Belgii a Francii, protože Francouzi otočili a chtějí se
smířit…“

„Zajedu tam některý den na motocyklu. Když jsi tady,
mám komu svěřit velení, aby nemusel pořád velet Tošio…“

„Tošio je velice spolehlivý. A nahání lidem hrůzu.“

„Vím. Co chce Tomáš ve Španělsku? Souvisí to zřejmě
nějak se smrtí velmistra dona Diega… děje se tam něco?“

„Ano.“

„Tomáš si tam chce pohlídat svoje zájmy?“

„Když zemře velmistr, všechny dohody padnou; brzo
zjistíme, že přesně k takovému vývoji došlo.“

Charry se zamračil. „Jak to vypadá na Hůrce? Co ranění,
lodě, přípravy k odjezdu?“

„Ranění se uzdravují, lodě jsou zamrzlé a lidí moc
nepřibývá. Všecko v dokonalém pořádku. Zajatce jsem poslal
domů a nechal si jenom stovku zdravých chlapů a ty
důstojníky, jak jsi říkal. Jdou pěkně čiperně a mají úctu
k šaržím. Musíme Němcům přiznat, že mají dobré a poslušné
vojáky; stačí jim dát patřičný rozkaz a překopou ti
zeměkouli…“

Charry se zasmál; potom zavolal Oberona a nařídil mu,
aby dal připravit ubytování pro zajatce. Vítek s ním ještě chvíli
seděl, pak se zvedl a vracel se k zajatcům, dohlížet na jejich
ozbrojený doprovod. Vojáci obdivovali jeho motocykl a žasli,
když slyšeli, že sem přijdou Němci. Janssenovi a ostatním



vysvětlil Charry důvody jejich existence velmi jednoduše:
vůbec.

Po poledni oznámila stráž, že se k pevnosti přibližuje něco
nevídaného; Tošio se na to šel podívat a vynadal vojákům, že
nepoznají automobil. Byl černý, hranatý, veliký a nemotorný,
na dvířkách s nějakým znakem. Charry osobně vyšlapal na
ochoz brány a pozoroval ho dalekohledem; nebylo to jeho ani
Baarfeltovo auto, bylo to něco cizího. Pro jistotu vyhlásil
pohotovost.

Automobil dojel po nedbale proházené cestě až k pevnosti,
tam zastavil. Po straně se otevřela dvířka a z nich vyhlédla
drobná zmačkaná tvář se svislými kníry, připomínající
smutného skřítka; Charry zajásal a seběhl po schodech.

Z auta se vybatolil celý don Horacio Almetta, v plné
nádheře svého zjevu; Charry ho chytil do náruče a zvedl ze
země jako chrousta, přičemž vykřikoval: „Horacio! Smrti bych
se nadál dřív než tebe! Jsem strašně rád, že jsi tady, potřebuju
pomoc… málem si nevím rady!“

„Jak vidím, poradil sis docela dobře,“ rozhlížel se Almetta.
„Tohle má být slavnostní výzdoba na naši počest?“ ukázal na
viselce, kteří se mírně klátili ve větru.

„Ne, to jsem se jen zbavoval lidí, kteří se mi nehodili. Je to
tady poněkud zanedbané; jeden prodával koně nepříteli, druhý
kupoval zkažené potraviny a otravoval vojáky. Taky jsem
sesadil na dvacet poddůstojníků a jmenoval pár nových. Já
jsem major, co chceš být ty?“

„Býval jsem polním maršálem řádové armády. Dotáhnu to
u tebe aspoň na kapitána?“

„Máš ho mít. Kolik máš lidí?“

„Sedm; jsou to řádoví specialisté. Španělé.“

„Výtečně! Zajeďte dál! Jak jsi na tom se zbraněmi? Já
mám jenom pár starých kanónů a taky pušky nejsou
nejlepší…“

„Mám jednu strojní pušku, samopaly, opakovačky. Ale
vévoda Escambrray má moderní děla, snad ti nějaké pošle.“



„Skvělé! Tvoji vojáci se mi moc hodí; zatím musím
všechny důležité úkoly svěřovat svým Polákům a šelmám. Na
místní se plně nemůžu spolehnout, i když těm, co jsem sám
jmenoval, věřím.“

„Jestli chceš, udělám ti s nimi psychologické testy! Uspím
je, v hypnóze řeknou, co si opravdu myslí!“

„To my už jsme dál; chlapci dělají pokusy s přenosem
vědomí, přímým vyučováním lidí z mozku do mozku.
Například Nazirovi to jde skvěle; taky se snaží malý Denis, ale
potřebovali bychom nějaké odborníky!“

„Počítám, že přijdou s řádovou armádou; blíží se sem
jeden chlapec z Itálie, rytíř Palmiro Corsi. Má dvě stě jezdců,
ale jde jim to pomalu, cestují přes Švýcarsko a každý
jednotlivě. Miguel připravuje svoji baskickou compagnu; kolik
jich bude, nevím.“

„Escambrray byl jmenován vrchním velitelem?“

„Velmistr mu věří. Carialti přibral pár komthurů a rytířů;
taky se chystá využít loďstva, které má Llago di Rienzi.
Musíme se udržet do otevření moře; jakmile bude možné plout
po moři, zaútočí Rienzi na německé přístavy a lodi, hlavně
obchodní. Knassenova baltická flotila se rovněž chystá udeřit
a přidá se loďstvo ruského cara; o tom už Thor vyjednával
s admiralitou v Petěrburku.“

„To všechno zařídil Carialti?“

„Ne, Baarfelt. Myslel jsem, že to víš; Tomáš hovoří skoro
každý den s našimi lidmi. Vytipoval i místa prvního útoku.
Přivezl jsem ti nejnovější vysílačku, budeš moci hovořit
s celým světem. Anténu hodíme na věž, pohon má na benzín,
malý motorek…“

„Výtečně! To jsem zrovna potřeboval!“

„Řád na tebe myslí dnem i nocí…“

„Nejlepší, co mohl poslat, jsi ty!“

Vtom se objevil Janssen; zamračeně pozoroval, jak z auta
vylézá sedm mužů v černých kombinézách a stěhují ven řadu
předmětů: strojní pušku, zvláštní opakovačky, bedny střeliva.



Došel k nim a přihlížel; ani si ho nevšimli. Něco jim řekl
a jeden odpověděl španělsky, čemuž kapitán nerozuměl.
Pospíšil k Charrymu:

„Co má zase znamenat tohle, majore?“

„To jsou moji vojáci. Sedm zkušených specialistů ze
Španělska. Řádoví vojáci, nejlepší na světě.“

„Mohl bych aspoň vědět, kolik jich ještě přijde? Neustále
tady zvyšuješ počet svých ozbrojenců; a moje vojáky
sesazuješ!“

„Co mám dělat, když nemají ani kvalifikaci, ani morální
úroveň? Ostatně, dovol mi představit: komthur Horacio
Almetta, můj náčelník štábu. Polní maršál řádových vojsk.“

„Tvůj náčelník štábu? To znamená, že budeme mít vlastní
štáb?“

„Už ho máme. Za nějaký čas sem dorazí důstojníci; pak
budeme nuceni začít pracovat poněkud jiným způsobem než
doposud. Zatím se pokus uvítat dona Horacia, jak se sluší
a patří…“

Kapitán se na Almettu zamračil, otočil se a šel pryč.

„Nevadí, Horacio,“ smál se Charry. „Pojď ke mně; Diana
bude moc ráda. Musíš mi povědět, co je ve Španělsku
nového…“

Mario di Carialti rozbil svůj hlavní stan v Toledu, přímo
v srdci Španělska, nedaleko Madridu; miloval to staré,
vznešené, krásné město. Řádový palác pocházel ze čtrnáctého
století a byl od té doby renovován velmi sporadicky, takže to
v něm vypadalo jako ve středověkém hradu. Centrem paláce
byl rytířský sál, pustý a nevlídný, dokonce tmavý, neboť
slunce pronikalo několika úzkými vysokými okny. Nebyl tu
jen příjemný chládek, ale přímo zima; páni rytíři však byli
v hřejivých zimních uniformách.

Seděli okolo stolu; mladí, vlasatí, s ostrými rysy opálených
tváří. Llago di Rienzi, Securio Lobo Villablanca, Felipio
Scivarroni, vévoda Miguel d’Escambrray. S nimi zástupce
komthura portugalského rytíř de Lugaś, nově jmenovaný



zástupce pro Paříž Simon de Regniére a italský rytíř Giovanni
di Castellamonte. Na stole mezi nimi byly poházeny mapy,
operační plány, nákresy a též slonovinové ukazovátko se
stříbrným hrotem, které používal nový velmistr, Mario
Carialti.

Tváře starých velmistrů a komthurů na stěnách byly
šedivé, zahnědlé a pohoršené. Co znamená ten hluk mladých
hlasů u stolu pod nimi? Co chtějí kluci s komthurskými kříži
na místech, vyhrazených důstojným starcům? Velmistři
a komthurové se divili; a divili se ještě víc, když naslouchali
vzrušeně přeskakujícím hlasům těch mladíků, jak plánují boj.
Nejvíc křičel zvučným hlasem vévoda d’Escambrray; Carialti
se zas snažil sekundovat mu pokud možno co nejztřeštěnějšími
nápady.

Mapa na stole byla mapa Německa; červenými, modrými
a zelenými tužkami do ní byly zakresleny šipky a čáry. Řádoví
rytíři se chystali napadnout nešťastnou zemi; každý z nich byl
generálem, velel sice sotva dvěma stovkám bojovníků, zato
všemožných specializací. Escambrray mohl jakž takž zaručit,
že dodá svoje Basky; budou-li ovšem ochotni opustit hory
a táhnout někam do horoucích pekel proti nepříteli, který jim
nic neudělal. Dále byla k disposici španělská rytířská jízda;
dost pochybná, neboť nejméně dvě století nebojovala jako
kompaktní vojsko, ale spíš na vlastní pěst. Mezi Italy
naverboval předvídavý Palmiro Corsi těch dvě stě jezdců,
ochotných jít do boje na první zavolání. Byly oprávněné
obavy, že ostatní se nebudou scházet tak ohnivě. Dále měl řád
skotskou armádu generála Donalda MacLawwena;
a naposledy pět tisíc ubohých a naprosto nespolehlivých
banditů a lupičů, jež používal k vyřizování méně vznešených
cílů.

„Nesouhlasím s metodami starých, jako například
Almetty!“ rozkřikoval se Escambrray. „Hospodářský nátlak je
možná účinný, ale jinak naprosto zdlouhavý a pomalý a my
potřebujeme pomoci Charrymu rychle! Uznávám jenom sílu
zbraní!“

„Nikdo ti přece neodporuje!“ usmíval se El Sangre
Villablanca. „Jde jenom o to, že nemáme prostředky pro



takový boj!“

„Řekni to na rovinu - nemáme lidi!“ doplnil
Castellamonte.

„Kolik lidí má ten Guyrlayowe?“

„Nevím. Vypadá to uboze; tak asi dva tisíce, snad něco víc.
Kromě toho má stovku vlastních lidí a těch, co poslal
Dunbar!“

„Nemohl by se ten Dunbar víc snažit? Dobýváme jeho
území!“

„Kdyby si dokázal Německo dobýt sám, nepotřeboval by
nás!“

„Dva tisíce jezdců je zoufale málo!“ soudil El Sangre.

„Zřejmě zcela bez odpovídajícího vedení!“ dodal de
Lugaś. „Když nic jiného, mohli bychom mu dodat
důstojníky!“

„To je fakt, důstojníků máme dost!“ popíchl je di Rienzi.

Mario zaklepal prsty o stůl: „Pánové, Guyrlayowa
nesmíme nechat padnout! Je to náš člověk, jeden z mladých
komthurů řádu! Laskavě si uvědomte, že přišla naše chvíle,
čas k ovládnutí světa! Tohle je jen první střetnutí; Guyrlayowe
je rozený válečník, zkušený a chytrý; a co je ještě cennější:
nemá zbytečné předsudky. Je to muž schopný v případě
potřeby dobýt Evropu!“

„Pokud vím, zatím chce odjet na ten svůj ostrov!“ řekl
Llago.

„Ještě tam neodjel! Zatím ho drží Baarfeltův vliv; ale
Baarfelt v poslední době značně upadl. Musíme si přiznat,
pánové: stárne a dětinští. Je přímo neuvěřitelné, že ve své
provincii ztratil vliv tak ostudným způsobem! Prohrál
Rakousko i Polsko, ostatní části jsou vratké. Podle toho, co
jsem slyšel, obletuje tu svou křepelku, které někdo udělal
jakési směšné zranění, a o nic dalšího se nestará!“

„Vyjednal s Knassenem pomoc ruské Baltické flotily!“
namítl di Rienzi. „A prý úspěšně…“



„Ech, to je k ničemu! Kronštadt je zamrzlý a než roztají
ledy, nemůže se s ruskou flotilou počítat!“ řekl El Sangre.

„Baarfelt je diplomat, zvyklý řešit každý spor jednáním
a tajnými intrikami.“ řekl Castellamonte. „Guyrlayowe je řeší
šavlí! V současné době potřebujeme spíš Guyrlayowa.
Baarfeltova chvíle přijde, až bude na čase uzavírat mírové
smlouvy!“

„Zatím není čas na mír!“ pohrdlivě stáhl rty Escambrray.
„Zatím jsme teprve začali; leda by oni žádali o mír! My
budeme vyjednávat až po vítězné bitvě!“

„Lidé, kteří se odvážili napadnout velmistra řádu v jeho
sídle, nebudou chtít uzavírat mír!“ řekl Scivarroni.

„Bratři!“ blýskl očima Carialti. „Zdá se, že všichni
zapomínáme na odkaz mého předchůdce, zvěčnělého dona
Diega: Potrestej Německo krví a ohněm! Přikázal mi to a já
jsem povinen splnit tento posvátný odkaz! Krví a ohněm,
rozumíte? Ne jednáním!“

„Já jsem připraven,“ pokrčil rameny vévoda
d°Escambrray. „Na první výzvu jsem ochoten zaútočit!“

„Chyba je, že padl Baarfeltův syn Lasęka,“ řekl El Sangre.
„Polská jízda by je rozdrtila jako švába! Ten Charryho
komthur Anczewski je k tomu zřejmě nedonutí! Měli
bychom…“

Ale neřekl, co by měli. Dveře se otevřely a vstoupila
Veronika Mendoza di Castro, v černém, vážná a zachmuřená.
Muži k ní otočili hlavy a udiveně sledovali, jak kráčí ke stolu.

„Co ty tady chceš?“ zeptal se Carialti.

„Chci se zúčastnit porady! Myslím, že osud řádu je také
mým osudem; jako dcera velmistra mám právo mluvit do
rozhodnutí, která přijmete!“

„Kdyby tu byl don Sancho, Diegův syn, potom by možná
měl právo něco takového žádat. Ale ty nejsi jeho syn!“

„Jsem jeho dcera. Ty sám, Mario, jsi zastával názor, že
mezi mužem a ženou nemá být činěno rozdílu. Není jej
odmítáš?“



„Žena nechť ve shromáždění mlčí!“ řekl vévoda
d’Escambrray.

„Jak kde! U Arminského dvora si žen váží!“

„To je věc Charry Guyrlayowa, zda dovolí své ženě
zúčastnit se porad! Tady jsme v Toledu; tady má žena
maximálně právo vyčkat, zda jí muži řeknou, o čem hovořili!“

„A co když řád bude ode mne něco potřebovat?“

Mario di Carialti pokynem ruky zjednal ticho. „Moje
drahá, snad sis všimla, že situace se poněkud změnila! Dokud
jsi byla nejstarší dcerou a miláčkem svého otce, komthura
a později velmistra, mohla jsi vše, co jsi chtěla. Vydržovala sis
vlastní dvůr, pořádala divadla, plesy, zábavy. Mohla ses
dokonce projíždět nahá na koni po zdejším náměstí!

Jenže tvůj otec zemřel a ačkoliv toho velice litujeme,
nemůžeme ti poskytovat takovou ochranu, jakou ti dával on.
Jsi už dospělá žena, a snad znáš kromě řádových škol i svět.
Svět pozoruje tebe i tvé chování; jsi povinná řídit se jeho
požadavky. Podle zákonů světa má žena jediné právo: výhodně
se provdat a být řádnou manželkou. Mohu-li ti něco doporučit,
je to tohle.“

„K tomu mne řád dvacet let učil a vychovával? Abych si
vzala nějakého nekňubu a starala se o něj jako o malé dítě?
Například abych si vzala tebe, který sám nemáš rozumu víc
než mezek? To ne! Myslím, že přišla chvíle, kdy mám
povinnost splatit, co jsem dlužna! Chci pomoci řádu v boji, jak
se sluší na řádovou rytířku a Mendozovu dceru!“

„Snad bychom mohli potřebovat ošetřovatelky!“ řekl El
Sangre.

„Ne!“ řekl vévoda d’Escambrray. „I kdybychom
potřebovali ženy ke službě ošetřovatelek, pak nikdy ne tuhle
a jí podobné! Je vám doufám známo, že mravy našich dívek
bývají víc než volné! Nemohu potřebovat, aby v mé armádě
vznikaly spory a hádky o přízeň té které slečny! Velmi lituji,
sestro.“

Veronice zrudly tváře. „Domnívám se, že jsem natolik
svéprávná, že si mohu sama zvolit, s kým chci žít; takové



právo má každý muž a nechápu, proč bych je neměla mít já!
Možná tě mrzí, Migueli, že jsi to nikdy nebyl ty, i když jsi
žádal o mou přízeň! Ale bohužel nejsi ten, komu bych byla
ochotna dát svoje srdce!“

„Nám se nejedná o tebe, rozuměj!“ usmál se Carialti.
„Jenomže, je tady ten tvůj dvůr! Například tvá sestra střídá
nápadníky velmi často! A jiné ještě častěji!“

„Jednu slušnou jsme mezi sebou měly; jistou Isabellu de
Rega! Svedl ji nějaký podlý darebák slibem věčné lásky; ale
za čtrnáct dní už se k ní nechtěl znát! Nevíš, kdo to byl?“

Mario ani nezrudl při té připomínce. „Neumřela na to,
utěšila se velmi rychle a jak se zdá, zvykla si! Viděl jsem ji
onehdy s nějakým mládencem z El Sangrovy jízdy!“

„Ano, máš pravdu, na to umře málokterá! Doufám, že bys
jí byl v tom případě šel aspoň na pohřeb. Kromě toho, ani vaše
mravy nejsou takové, aby mohly být příkladem; a chlubíte se
tím docela bezostyšně! Teď mluvím o tobě, Migueli
Estragone!“

„Jsem jaký jsem! Povinnosti k řádu jsem vždy plnil a to
ostatní není důvodem k probírání na tomto místě!“

„I já jsem, jaká jsem. A taky já plním povinnosti k řádu!“

„Ale jsi žena! Na mravy ženy se vždycky bere přísnější
měřítko! Pamatuj na to, že tvoje dívky by mohly ohrozit
mravnost armády!“

„Tvojí armády? Pokud se pamatuji, tvá armáda měla
odjakživa ve zvyku vraždit, pálit, loupit a znásilňovat! Nevím,
co by na tomhle morálním profilu mohly moje dívky ještě
pokazit!“

„Podívej děvče,“ ozval se Castellamonte. „Chceme tě
uchránit od bojů a vřavy válečné! Musíš to pochopit…“

Veronika pohodila vzdorně hlavou. „Já to chápu. Tak se
tady hoši mějte! Ať se vám nezapaří mozečky samou prací!
Byla by vás hrozná škoda, vy vzory občanských ctností!
Adieu…“



Vyběhla odtamtud s tvářemi rozpálenými do ruda. Její
průvodce, mladý muž s rytířským křížem na krku, ji čekal před
vchodem.

„Blamáž!“ zavrčela. „Vyrazili mě jako nějakou… Nedá se
nic dělat, musím do toho šlápnout sama!“

„Říkal jsem ti to! Co chceš tedy dělat?“

„Odjedu ke dvoru arminské císařovny. Doufám pojedeš se
mnou a budeš mi pomáhat - a ne tady s těmi…“

„Veroniko, to ode mne nemůžeš chtít! Chápej, situace…“

Veronika na něj vytasila drápky: „Situace! Pozoruji už
tvou situaci nějaký čas - a chápu, odkud vítr fouká! Můj otec
je mrtev a já už nejsem velmistrova dcera, viď? Hodně jsi za
poslední dobu ochladl, můj drahý. Dokonce tě podezřívám, že
by ses mě rád zbavil. Tak prosím, máš příležitost!“

„Veroniko, mám tě rád, ale pochop taky moje postavení!
Dokud to šlo, dělal jsem pro tebe všechno, co jsem mohl; ale
nyní je jiná doba, já musím plnit svoje povinnosti…“

„Tak víš co? Dneska večer budeš spát se svými
povinnostmi a ne se mnou!“ Mávla mu před očima pěstí
a vyběhla ven. Před branou na ni čekal osedlaný kůň;
naskočila do sedla a vyrazila. Mladík se za ní rozběhl - ale
když viděl, že ji nedohoní, vzdal to.

Veronika nejela daleko; zamířila k renesančnímu
letohrádku uprostřed rozlehlých zahrad. Několik dívek
a chlapců (ale děvčat víc) se tam rozvalovalo na lehátkách ve
stínu cypřišů, za uspávajícího šumění fontán. Valérie a dvě
další ležely na slunci a vystavovaly těla jeho mírným
paprskům.

Valérie vstala, když viděla Veroniku; zarazila se, neboť
tvář její sestry byla rozhořčená. Valérie se chtěla ptát, co se
děje, ale Veronika zamířila přímo k tygřímu náčelníku
Gassarrovi, který podřimoval opodál na trávníku. „Gassarre!
Pověz mi: sloužíš mně, nebo komu? Řekni, kdo tě najal?“

Tygr Gassarr vždy chvíli přemýšlel, než něco řekl.
Nerozuměl pořádně španělsky a musel si to nechat projít
hlavou.



„Můj pán Reggio mi dal příkaz, abych zůstal se svými
tygry tady a chránil muže jménem Diego Mendoza di Castro.
Ty jsi jeho dcera. Proto teď zůstávám a poslouchám tebe.“

„Tak poslouchej! Vznikl spor mezi mnou a Mario
Carialtim, který je teď velmistrem. Poslechneš mne nebo
jeho?“

„Tebe. Já i moji tygři.“

„Tak dobře. Chceš jít pomoci v boji Charry
Guyrlayowovi?“

„Samozřejmě. Je to můj pán!“

„Tak svolej tygry! Jdeme do boje!“

Valérie, která naslouchala jejím slovům, zatleskala rukama
jako dítě, když dostane hračku. „Táhneme do boje? A kdy?“

„Okamžitě. Svolejte všechny, kdo chtějí jít se mnou!
Dívky povedu já; chlapci, pokud chtějí jít s námi, jsou vítáni.
Ať si zvolí svého velitele. Zbraně dle vlastního výběru.“

„Takže tě přijali do spolku?“

„Vyhodili mě. Sprostě a bez okolků! Řekli, že bysme
pokazily jejich skvělé mravy! Páni kluci s námi nedrží partu!
Už je ti to dost jasný, drahoušku?“

„To potáhneme do boje samy?“ divila se jedna. „Bez
mužů?“

„Třeba se tam s nima sejdem. Ty bez nich nemůžeš být ani
těch pár dní? Třeba tam budou jiný pěkný kluci…“

Valérie se zatvářila kysele. „A tvůj Tonio jde s námi?“

„Dala jsem mu kvinde. Je zbabělec a vypadá to, že s náma
držel jenom z prospěchu. Postavil se proti mně.“

„Já ti to povídala vždycky,“ ohrnula Valérie nos. „Co se
týče mě, já teda jedu! I kdyby mi to třeba zakázali! Konečně,
my přece řád nepotřebujem - řád potřebuje nás!“

„Takhle nekecej! Nějaký velení mít musíme!“

„Máme vlastní řád, ne? Čistého srdce… co ty na to,
Veroniko?“



„Když to taťka prosazoval, ještě jsem se mu smála…
Jenomže, teď jsem abatyše a měla bych se rozhodnout…“

„Myslím, že ostatní už rozhodli za tebe.“

„Přesto. Chci od každé jmenovitě vědět, jestli jde s námi
nebo zůstane tady. Nebudu se na nikoho zlobit; jen chci znát
počet šavlí, které budu mít za sebou!“

Nastala krátká, leč vzrušená diskuse; některé dívky se
zdráhaly postavit proti mužům, mezi nimiž měly blízké
přátele. Další jim nadávaly, že podléhat chlapům mimo lůžko
je pošetilost; nakonec se jich většina přihlásila.

„Tak poslouchejte moje rozkazy! Okamžitě se všechny
rozjedete do svých domovů, vezmete si koně, zbraně
a všechno ostatní. Sejdeme se za čtyři dny v přístavu San Juan
de Nieva. Zajistím osobně loď, která nás odveze do Belgie,
možná do Holandska. Obě země jsou nám přátelské. Dál
pojedeme na koních. S pomocí Boží snad k císařovně Dianě
dorazíme!“

„Nezapomeňte dát vědět Julce Baarfeltové!“ připomínala
jedna. „Jistě se ráda přidá… To je fajn, budeme zas parta!“

Velmistr evropské části řádu don Mario di Carialti se
dozvěděl o existenci dívčího spolku ještě téhož dne. Našel si
totiž v Toledu milenku, děvče hloupé a dobrosrdečné; když se
k ní večer po celodenní práci vrátil, nalezl své lůžko prázdné
a chladné. I vzplanul spravedlivým hněvem a sháněl svou
milenku; ale zjistil jenom, že sbalila pár věcí a odjela.

Až po dlouhém pátrání zjistil u vyjeveného černošského
sluhy, že slečna se stala jeptiškou a odjela do kláštera.

Mario Carialti rozhodil rukama a kroutil hlavou.

„No tohle!“ řekl. „No tohle…?“

Když Charry a Diana s Almettou osaměli, vytáhl Horacio
z kapsy tlustý svazek bankovek. „Ještě jsem přivezl tohle.
Snad se vám to bude k něčemu hodit…“

Diana se toho rychle zmocnila. „To jsou marky! A kolik?“



„Nevím, to je jedno. Tady máte ještě…“ Almetta tahal
z každé kapsy takový svazek a házel na stůl. Charry se nestačil
divit.

„To se mi nezdá, že by se řád takhle praštil přes kapsu!“

„Prohlídni si ty bankovky pořádně!“

Charry jich několik vytáhl a prohlížel, dokonce proti
světlu. „Nic na nich nevidím! Jsou to peníze jako jiné…
proč?“

„Protože tahle kupa má cenu tak asi dvacet marek
dohromady.“

„Tím chceš říct, že jsou to falešné peníze?“

„Jak se to vezme. Jsou pravé; jenom je nevydala berlínská
říšská banka, nýbrž my. Jinak nemají žádnou vadu.“

Diana podrobila bankovky další pečlivé prohlídce.
„Skutečně na nich nemůžu objevit žádnou změnu! Dokonce
jsou i ohmatané jako skutečné peníze! Nemýlíš se, Horacio?“

„Nemýlím, jsou to skutečně padělky. Ale jak vidíte sami,
dokonale k nerozeznání. Pokud ovšem nemá Německá banka
nějaký spolehlivý způsob, jak je rozpoznat.“

„Co série a číslo?“

„Myslí ti to, děvče. Ale i to jsme zařídili; číslo se mění
automaticky, série po deseti kusech.“

„Takže nelze odhalit žádný rozdíl! Kolik jich můžeš mít?“

„Kolik chceš. Zařízení je zatím složeno v Löwenbeckově
bance, ale můžeme ho převézt sem a instalovat. Tuhle kupku
stačí muž, co to obsluhuje, udělat za tři hodiny.“

„Fantastické! Dáme si to převézt sem, jenom co najdeme
cestu, jak bankovky šikovně dostat do oběhu! To už
zajistíme…“ rozhodl Charry. „V každém případě jsem ti
vděčen!“

„Velmistr si přál, abychom ztrestali Německo krví
a ohněm,“ usmál se Almetta. „Touto cestou bude zpustošeno
víc než ohněm; a krev z něho poteče sama, jen nastavit nůž…“



Španělé se v posádce zabydleli rychleji, než se dalo čekat.
Napřed se spřátelili s Poláky, potom i s prostými vojáky. Věrní
špiclové to sdělili kapitánu Janssenovi, kterému se to moc
nelíbilo; ale proti Charryho rozkazu se neodvážil nic
podniknout.

Večer se vrátil mladý Žid Abraham Kesseles. Přijel na
kolesce tažené koníkem a řízené pacholkem, plné potravin;
nechal je složit u skladu potravin a potom se dostavil
k Charrymu, který právě prováděl Almettu po hospodářských
budovách.

„Pane majore… mám k vám prosbu!“

„Prosím, mluv. Podle možnosti ji splním!“

„Pane majore, prosil bych, zda byste mi neprokázali tu čest
a nepojedli dnes večer z mých zásob! Dovolil jsem si dodat
pro vaši kuchyni něco ze svého, abych vám tak poděkoval za
laskavost, kterou jste mi projevili…“

„Ale klidně - proč ne?“

„Charry, pamatuj se!“ bránil se kapitán Janssen. „Nejdřív
máš tolik řečí o čisté stravě - a najednou chceš brát něco od
Židů? Kdoví, jestli to neotrávili!“

„Ty jsi buď zaslepený nenávistí, nebo se nepamatuješ, co
se píše v Bibli!“ řekl Charry udiveně. „Knihy Mojžíšovy jasně
mluví o tom, co je to čistá strava a jak s ní zacházet. Beru za
předem prokázané, že si tak počínají; takže to můžeme jíst!“

Petronyla důkladně prozkoumala potraviny a vyjádřila
s nimi souhlas. Pustila dokonce Abrahama do kuchyně
a projednávala s ním jídelníček na dnešní večeři; o mase,
ačkoliv košerovaném, se sice odmítala bavit, ale židovská
kuchyně obsahuje i bezmasá jídla, která mohli vybrat. Dnešní
večeře chutnala všem, uspokojila dokonce i zhýčkaného
Almettu. Charry Abrahama hlasitě chválil.

„Jenom mi nejde na rozum, jak jsi to tak najednou sehnal!“

„Můj strýček Izák Morgenstern je přece obchodník
s potravinami! Nebylo to nic těžkého; dal mi to z lásky
a vděčnosti k vám…“



Charry se zatvářil velmi hloupě; kdo ho nezná, jistě by
netušil, že právě v takových chvílích přemýšlí velmi
intenzivně.

„No dobře, dobře. Jen tak dál, chlapče…“

Během noci dorazili zajatci; Vítek chtěl spát doma, tak je
trochu popohnal. Byli sice velmi unaveni, ale došli a byli
celkem v pořádku. Dozorci je ochotně předali místním
vojákům, ti je zahnali do prázdné konírny a tam zavřeli. Vítka
potěšilo, že se tu objevil Almetta; chvíli si ještě povídal
s Charrym o zajatcích a pak šli konečně spát.

Ráno byli vojáci nemálo překvapeni, když zjistili, že
Templáři nečiní valného rozdílu mezi zajatci a našimi lidmi;
Němci volně chodili kamkoliv, s námi jedli, cvičili, chodili na
přednášky. Vítek vybral komunikativní typy, kteří měli zájem
udělat nějaký pokrok, svou povinnost pracovat pro nás
považovali za logický důsledek zajetí a přijímali jej; tady měli
provádět stavební úpravy jako ubikace pro přicházející vojsko
řádu. Společně s nimi přišlo několik Brunových studentů, už
v černých uniformách, další Poláci, Číňané… vojáci jen žasli.

Charry si dopoledne půjčil koženou bundu a čepici, nasedl
na motorku a jel do města. Velení předal Yamanakimu, čímž
zabránil Janssenovi odjet za ním, neboť Tošio prohlásil, že má
zakázáno kohokoliv z pevnosti pouštět. Lukášovi vojáci však
už od rána byli v lese, vybírali stavební dříví.

Charry nechal motocykl stát u kašny, požádal místního
strážníka, aby mu ho hlídal; dobrý muž tím byl poctěn,
důležitě si nakroutil kníry a počal nadávat očumujícím
klukům. Charry přešel náměstí a zamířil do židovského ghetta,
které se nachází v západní části města. Ačkoliv se Abrahama
zeptal na cestu, zakrátko zabloudil v úzkých křivolakých
uličkách; až došel k synagoze, tyčící se uprostřed
několikapatrových omšelých domků. Tam se zdvořile zeptal
na dům Izáka Morgensterna a nějaký mladý muž ho tam
dovedl. Nebylo to daleko a byl to dům výstavnější než jiné;
měl tři poschodí, přičemž každé patro bylo o něco širší než
předešlé, takže připomínal stupňovitou pyramidu postavenou
na špičku. Charry rázně zabušil na dveře.



Otevřel starý muž a pátravě si prohlédl Charryho vojenský
oděv, koženou bundu a čepici. Neviděl hodnostní označení
a nebyl si jist, co tady ten voják vlastně chce.

„Copak si od nás přejete, vojáčku?“ zeptal se.

„Přál bych si mluvit s panem Morgensternem.“

„I jen račte dál! Pan Morgenstern přijde za okamžik. Vy
jste shora… z pevnosti?“

„Ano. Přicházím odtamtud.“

„A sám…?“

„No ovšem - já se nebojím. Proč?“

„Vojáci z pevnosti přijíždějí většinou po deseti.“

„Nepřicházím pána zatknout. Chci s ním jen promluvit!“

Stařeček se odšoural; zakrátko se objevil muž středního
věku s výrazně židovským obličejem, usměvavý a čiperný,
oblečený do čistého kaftanu. Šveholil nějaké zdvořilosti a zval
Charryho dál, do své pracovny. Charry šel; místnost byla dost
dobře zařízena elegantním nábytkem, na stole stály stříbrné
svícny. Morgenstern usadil Charryho do křesla a nabídl mu
kávu.

„Směl bych nyní zvědět účel vaší návštěvy?“

„Jsem major Charry de Guyrlayowe, velitel pevnosti.“

Žid zvážněl a protáhl tázavě obličej. „Je mi velikou ctí,
Vaše Milosti! Ani bych se nenadál… není právě obvyklé
vstupovat do domu Izraelity pro muže vašeho postavení…“

„To je možné; ale já vstupuji, kam chci a ne kam je
obvyklé. Přišel jsem vám poděkovat za potraviny, které jste mi
poslal po svém synovci Abrahamovi. A zeptat se na ceny.“

„Urazil byste moji hrdost, pane hrabě! Byl to můj dar;
pokud ovšem smí Žid dávat dary muži, jako jste vy…“

„Může.“ Charry se usmíval a prohlížel si pracovnu.
Morgenstern seděl v křesle napjatý a pozorný - ale nezeptal se.

„Nevím, zda vám Abraham vyprávěl o… našem bývalém
proviantním a o jeho konci. A o obchodnících z města.“



„Lhal bych, kdybych to zapřel. Truchlivá záležitost; celé
město hovoří jen o tom…“

„Mohu vám to stručně zopakovat. Proviantní důstojník
bral od obchodníků zkažené potraviny za plnou cenu, což
platila armáda. Samozřejmě, že se o výtěžek takto získaných
peněz s obchodníky dělil. Dal jsem ho pověsit a podvodníky
zavřel na nucené práce.“

„Tak jsem to slyšel i já.“

„Ovšem tímto opatřením jsme se dostali do nemalých
obtíží. Je samozřejmé, že bychom dokázali zajistit náhradní
zdroje potravin, ovšem s potížemi. Vy jste obchodník, máte
dobré styky a chuť do podnikání, vlastní vašemu národu.
Napadlo mi, zda nechcete dodávat armádě.“

Morgenstern mrkal překvapeně kulatýma očima a mnul si
ruce.

„Tedy… abych řekl pravdu… dost mne to překvapuje!
Nebývá zvykem, aby se důstojník obracel na člověka, jako
jsem já…“

„Zvyky bývají různé. Já většinu zvyklostí neuznávám.
Přišel jsem za vámi, protože jsem někde slyšel, že vy Židé
máte obchodní talent. Chci se přesvědčit, co je na tom
pravdy…“

„Právě ten obchodní talent mi brání říci k vaší nabídce
rozhodné slovo. Není zvykem obchodovat se Židem tak, aby
na tom Žid vydělal…“

Charry se zasmál. „Když jsem byl malý chlapec,
nakupovala pro mne matka všechny šaty u Žida, který se
jmenoval Mojzeš. Pokaždé, když jsme něco koupili, dostali
jsme slevu proti ceně, která byla stanovena. Jednou proto, že
jsme první zákazníci, jindy pro jiný důvod. Žid Mojzeš mi
dával bonbóny a když jsem si u něj kupoval oblek, dokonce
přidal sadu kapesníků. Moc jsme se divili, že je tak laskavý,
když naši obchodníci nedávali většinou ani slevu, ani žádný
dárek. Jednou mi řekl: „To máš tak: Žid, když prodává,
prodává vždycky se ztrátou a pořád pláče, že obchody jsou
špatné, že ho to neuživí a že se tímhle obchodem zruinuje. Ale



vždycky vydělá!“ To mi povídal ten starý moudrý Žid. Už je
mrtev, ale přesto si to pamatuji. A chtěl bych vědět, zda je to
pravda…“

Izák Morgenstern se díval na své bílé ruce a usmíval se.
„Jste zvláštní muž, pane! Ještě než jste přišel, dostal jsem od
svých obchodních přátel o vás vyjádření. Říkali, že jste…
s prominutím… člověk nepříliš chytrý. Zdá se, že se ti lidé
mýlili. Rozhodně jste chytřejší, než si myslí.“

„Děkuji za uznání. Já vím, že nejsem tak chytrý, jako vy
nebo vaši soukmenovci. Jsem, jaký jsem, a stačí mi to.“

„Přesto: jak si představujete naši spolupráci?“

„Úplně jednoduše. Vy budete dodávat, co je zapotřebí.
Naše objednávky bude vyřizovat můj nový proviantní
důstojník, Abraham Kesseles. Vy budete dodávat; podotýkám
v nejlepší kvalitě. Na to budou naši lidé přísně dohlížet…“

„Ano, ano,“ pokýval rozpačitě hlavou. „Překvapilo mne,
že jste se odvážil… jmenovat Abrahama důstojníkem.
Dokonce mu svěřit péči o zásobování… To by nikdo
neudělal!“

„Je obchodník, pokud vím. A domluví se s vámi. Jak se
domluvím já s ním, to už je moje starost.“

„A ceny? Ceny budete stanovit vy?“

„Stanovte si ceny, jaké uznáte za vhodné. Samozřejmě
bych byl rád, kdyby byly aspoň trochu přiměřené. Nebudou-li
vyšší než dvacet procent nad průměr, zaplatím to. V markách.“

„Cože - v německých markách?“

„Ano, samozřejmě. Dokonce vám mohu dát i zálohu.“
Charry sáhl do kapsy a podal Židovi svazek bankovek.

Morgenstern hbitě uvažoval. Pak řekl váhavě: „Před chvílí
jsem vyjádřil mínění, že nejste tak hloupý jako většina gójů.
Že jste dokonce velmi chytrý. Z toho, co jste mi právě řekl,
vyplývají dvě možnosti: buď ta, že jste skutečně hloupý gojim,
ovšem tu zamítám, protože žádný gój by nemohl být tak
hloupý. Potom druhá možnost, že s tím obchodem není něco
v pořádku.“



„Nevím, co by nemělo být v pořádku!“

„Pane hrabě, děti Izraelské neuvykly darům z nebes! Od
chvíle, kdy Hospodin seslal Mojžíšovi na poušti manu
nebeskou, nedostal náš národ z nebe téměř nic. A toto vypadá
na dar nebes; zdráhám se uvěřit, že to myslíte vážně. Vypadalo
by to, jako byste na nás chtěl prodělávat. To není dobrý
obchod!“

„Třeba jsem skutečně tak zvláštní, že chci prodělat!“

„Nebo taky ne! Řekněte mi, v čem spočívá to, co jste mi
neřekl. Neprozradím to. Pokud to půjde, budu s vámi
spolupracovat. Ten obchod mne láká a jsem ochoten nést
trochu… rizika.“

„Hm. Napřed mi řekněte, jaké jsou vaše vztahy
k Německu.“

„Německo mi nikdy neublížilo; ale nikdy mi taky
neudělalo nic dobrého. Mým příbuzným ovšem Němci
ubližují; mám samozřejmě na mysli Izraelity sídlící v říši…“

„Ano, ovšem. Máte s nimi obchodní spojení?“

„Velmi časté a živé.“

„Mohl byste tyto bankovky… Mohl byste za ně
obchodovat tam v Německu? Například něco koupit?“

„Ovšem, to samozřejmě udělám! Jsem přece obchodník!“

„Tedy, řeknu to jasně: tyto bankovky, jakmile je
převezmete, hleďte co nejrychleji odvézt do Německa a tam
proměnit ve zboží. Pokud možno na různých místech
a různými lidmi…“

Morgensternovy oči živě zaplály a na rtech se objevil
úsměv: „Tak je to tedy! Pane hrabě, kdybyste nebyl gój, musel
bych se domnívat, že vás Hospodin obdařil obchodním
talentem hodným synů Izraele. Mohu se podívat na ty
bankovky?“

„Samozřejmě.“

Žid prohlížel marky dlouho a důkladně; pak se obrátil zpět
na Charryho: „Nepozoruji na nich žádné změny, ať pátrám jak



pátrám! Mohl byste mne upozornit…“

„Ne. Sám nevím o žádných chybách a ti lidé pracují tak,
aby chyby nenastaly. Jsou to právoplatné peníze.
Předpokládám, že i Německá banka by měla stejný názor…“

„Německá banka má experty z oborů chemie a fyziky,
kteří jsou schopni vydat o tom možná jiné svědectví,“ usmál se
Morgenstern. „V každém případě jsem pochopil, o čem je
řeč.“

„A vaše vyjádření?“

„Přijímám, samozřejmě. Těším se na takovou spolupráci.“

„Dobrá. Nežádám od vás provize ani nic podobného,
ostatně to nepotřebuji, mám k dispozici různé prostředky. Ale
bezpodmínečně žádám, abyste plnili moje příkazy, jak budou
dávány. To je jediná podmínka našeho obchodu…“

„Na to se můžete spolehnout! Zapojíme do té věci všechny
své obchodní partnery. Jsou to spolehliví lidé; myslím, že jim
můžete plně důvěřovat…“

„V každém případě já o ničem nevím a k ničemu se
nebudu moci přiznat,“ usmál se Charry. „Pro případ, že by se
někdo z vašich obchodních partnerů měl snahu přiznat a třeba
získat nějakou odměnu za prozrazení… se mnou a mými
přáteli nejsou žerty!“

„Naším živlem je obchod, nikoliv zrada!“ usmál se
Morgenstern. „Vy lidé z dálky jste zvláštní a příjemní, bylo by
s vámi skvělé přátelství; jenom kdybyste si před léty vybrali za
objekt své soustředěné péče jiné místo, než zrovna
Šalomounův chrám…“

Charry se usmál; podal Morgensternovi ruku a opustil jeho
dům. Morgenstern střelhbitě zauvažoval; potom vyšel z domu
a zamířil k synagoze. Během chvíle rozeslal několik
židovských mladíků na různé strany; po hodině se sešli v bytě
šámesa, strážce synagogy, staří bradatí židé, majitelé
největších obchodů v celém ghettu.

„Bratři, Veliký je Jehova Bůh Izraele, jehož nazývají též
Adonai!“ pronesl k nim Morgenstern. „Neopustil svoje dítky
v zemi Babylónské, ani v Egyptě, ba ani zde. Seslal manu



nebeskou pro nás všechny… a bude záležet na nás, jak toho
využijeme!“

A starci sklonili hlavy dohromady a počali si tajuplně
šeptat hebrejštinou, znějící jako tajemná zaklínadla…



Julietta
 „… nothing compare to You…“

 (Nic na světě se ti nevyrovná)

 Sinéad O’Connor

Hrabě la Venzini neměl dobrou náladu od chvíle, kdy se
Julietta vrátila ze Španělska. Přišla změněná; byla zamyšlená,
tolik už nevyhledávala zábavy a rozmary, jako spíš vážnější
záležitosti; často se zabývala úvahami o věcech hospodářských
a namísto rozhazování peněz se snažila je získat. La Venzini to
od ní odjakživa vyžadoval, přesto ho znepokojilo, že se tak
změnila; několikrát s ní hovořil a ona byla poslušná a mírná
jako ovečka, což ho u ní dost překvapovalo.

Návštěva naprosto cizího muže, který mu poslal vizitku se
jménem Msgr. Spagelli, jej zarazila; a když ten pán vstoupil,
seznal hrabě, že je to osoba duchovní. Netušil, kdo to asi bude,
ale zdálo se mu, že je to člověk nebezpečný.

„Je mi velkou ctí, monsignore, že jste poctil svojí
návštěvou můj nehodný dům! Smím zvědět účel vaší
návštěvy?“

„Přišel jsem zabránit pařátům ďáblovým dotknout se cti
vašeho domu a pověsti vaší… dcery.“

La Venzini zbledl. „Toto prohlášení je krajně podivné!“

„Ale pravdivé, pane. Ano, ve vašem domě se usídlil ďábel.
Vztahuje spáry nejen po duši vašeho dítěte, ale i po cti vašeho
jména. Víte, čím se zabývala slečna Julie ve Španělsku?“

„Pokud vím, byla se dvorem arminské císařovny hostem
nějakých přátel… snad dokonce duchovního stavu!“

„Já mám lepší informace. Vaše dcera vstoupila do řádu
Blesků, o kterém jste již jistě slyšel. Stala se kacířkou, zradila
svatou víru a postavila se do řad jejích nepřátel. Kromě toho se
dala do služeb muže, kterého máte oprávněné důvody
nenávidět. Muže, který má jméno Sorroni - nebo ještě lépe
Baarfelt!“



La Venzini nemohl zdržet výkřik bolestného překvapení.

„Nejen to, pane. Vaše dcera ví, že je nemanželským
dítětem onoho muže. Ví to a je na to pyšná! Podepsala jeden
ze svých dopisů Julia von Baarfelt. Věděl jste to?“

La Venzini křečovitě svíral roh stolu. Chtěl něco říct, ale
slova mu uvízla v hrdle.

„Dále se vaše dcera seznámila s mužem jménem Jan
Dunbar. Je to jeden z komthurů řádu Blesků; kacíř, původem
lutherán, nepřítel svaté víry, člověk zlý a ničemný. Propadla
jeho kouzlu dokonce natolik, že se zapomněla a strávila s ním
noc, aniž se s ním předtím dala spojit svatým poutem
manželským. Dále pak…“

„Dost!“ vykřikl la Venzini. „Dost, nechci nic slyšet!“

„Nechci vám působit nepříjemnosti. Přicházím
z povinnosti varovat vás před zlem, které se řítí na vaše
počestné jméno! Není vyloučeno, že hanba, jíž propadla ta
nezdárnice, se provalí na veřejnost; že počestní lidé odvrátí
tvář od nešťastného erbu rodu la Venzini. Jsem povinen
zabránit takovému neštěstí, pokud mu chcete zabránit i vy!“

„Co ode mne chcete?“ zeptal se zlomeně hrabě.

„To vy byste měl něco žádat od církve svaté!“ řekl kněz
mírně.

La Venzini seděl chvíli nehybně a mlčky, s hlavou
v dlaních. Pak zvedl oči: „Bylo by možné, aby se provdala za
toho… jak jste řekl jeho jméno?“

„Jan Dunbar. Ne, není to možné. Bylo by to hanbou pro
vaše jméno i pro celou rodinu…“

„Potom tedy zbývá jediná možnost - klášter!“

Kněz sklonil hlavu. „Zbožné sestry kláštera v Corrassonu
jsou připraveny ujmout se své nešťastné družky, budete-li chtít
jim ji svěřit. Církev svatá obejme pobloudilé dítě svou
laskavou paží a bude ji chránit proti nástrahám ďáblovým…“

Po tváři starého muže skanula slza. „Otče, jste na místě
Božím, mohu s vámi tedy mluvit otevřeně. Vím, že Julietta
není moje krev, vím, že ji zplodil zlořečený Baarfelt! Ale věřil



jsem své pošetilosti, že se to nedozví, že bude… že bude chtít
být mojí dcerou! Že mne bude mít ráda, jako já mám rád ji…“

Kněz naslouchal jeho citovým výlevům beze slova
i jakéhokoliv hnutí tváře. Teprve chvíli poté, co hrabě la
Venzini umlkl téměř se zavzlykáním, pronesl velmi vážně:

„Věc je ještě závažnější, než se domníváte, milý synu!“

„Co by mohlo být ještě horšího?“

„Zřejmě považujete narození Julietty za výsledek
nemravného vztahu… určitého vzplanutí vášně mezi vaší
ženou a tím mužem?“

„No ano… nebylo snad tomu tak?“

„Nikoliv. Slečna Julietta přišla na svět v důsledku určitého
předem připraveného plánu; stejně jako všechny ostatní jeho
děti. Víte snad nebo tušíte, že Baarfelt je to, čemu se říká
vědec?“

„Ano, to zajisté je! Právě tím se vetřel do mého domu;
proradně předstíral, že hodlá vyléčit úpornou neplodnost,
kterou bohužel trpěla moje žena. Právě tehdy se stalo…“

„Dělal v té době nějaké pokusy… pochybného rázu?“

Hraběti se chvěly ruce i hlas. „Ano… bohužel ano! Činil
věci nesmírně… choval se hanebně! Nerad bych o tom
mluvil!“

„Jsem kněz, milý synu; mně můžete říct cokoliv!“

„Připadalo mi to již tehdy skoro jako čarodějnictví!“

„Všichni Templáři jsou černokněžníci, to je známé!“

„Kdybyste však tušil, monsignore, jak nechutné výzkumy
činil! Jen ty, co jsem viděl, postačily, abych se upřímně
zhnusil; vsunoval do… spodního otvoru mojí ženy skleněné
trubičky, bral jimi vzorky jejích výkalů! Měsíční krve
a různých takových odporností… já to ani nedokážu říct!“

„Jen u ní, nebo také u jiných?“

„Jak se vám mám přiznat? Požádal mne, abych mu poskytl
vzorek svého semene! Prohlížel je dokonce pod mikroskopem!



Dotýkal se mého… ohanbí takovým způsobem, jakým bych já
nikdy…“

„Proč jste to připustil?“

„Jak to mám říct? Víte, byl jsem tehdy mladší… a moc
jsem chtěl mít dítě! On mi slíbil, že zjistí příčinu…“

„Uklidněte se, prosím; je to již řada let! Musím přiznat, že
některé z těchto postupů jsou v lékařské praxi docela běžné.
Mám za to, že zřejmě nejste velkým přívržencem
nemravností?“

„Ve svém mládí jsem zajisté připustil, aby došlo
k určitému… poklesnutí mravů, to ano. Navštěvoval jsem
povětrné ženštiny, na takových místech… v těch domech, že
ano. Ale nikdy jsem o tom nehovořil se slušnými lidmi; natož
pak s duchovním!“

„Jste vzdělaný člověk, hrabě. Víte-li pak, že existuje zvrhlá
věda, která se nazývá genetika? Pojednává o metodách, kterak
ovlivňovat zrození zvířat s určitými vlastnostmi, zkouší se to
na myších nebo krysách, ale bohužel, jde to i na lidech!“

„Důstojnosti! Zrození člověka je přece záležitost posvátná;
rozhodnutí, zda má přijít na svět dítě, je vyhrazeno Bohu!“

„Ano, velmi správně! Avšak onen Baarfelt se rouhavě
pokoušel způsobit, aby se děti rodily dle jeho přání!“

„To je nesmírně opovážlivé, až trestuhodné jednání!“

„Ano, to bezesporu je! Usmyslel si, že přivede na svět
mnoho dětí s různými ženami, pocházejícími z různých
národů; plánovitě si k tomu vybíral osoby ve vyšším
postavení, bohaté, vlivné; také bohužel paní hraběnku la
Venzini. Je mi to velmi líto…“

„Tím chcete říct, že ji zrádně zapletl do svých rejdů?“

„Ano; přesně tak to bylo. Použil své zvrhlé vědy, zapletl ji
do spárů Satanových; neboť ovlivnit narození dítěte je
narušením vůle samotného Boha! Snad chápete, jak strašlivě
se rouhal!“

„Za to by měl být potrestán!“



„Trest jej zajisté nemine; Otec Nebeský je spravedlivý.
Naším úkolem je ale zabránit dalšímu pokračování rodu. Věda
genetika, o které jsem se zmínil, bohužel napomáhá zvrhlým
vědcům ještě dále rozšiřovat dědičné vlastnosti určitých
jedinců. Dalo by se snad říct, že Baarfeltovy vlastnosti
i vzhled se projevují nejen v jeho dceři, ale také… projeví se
v jejích potomcích!“

„Ne! Probůh, to ne! Tomu musíme zabránit!“

„Ano, vím. Musíme zajistit, aby Julie nikdy neměla dítě!“

La Venzini si to představil; ale byl citlivý a kultivovaný,
takže se při tom znovu rozplakal.

„Nyní musíte zatvrdit své srdce, milý synu! Hospodin
přikázal oddělit zrno od plev. Vím, vaše srdce je plné smutku
a hněvu; ale musíte jednat tak, jak vám poroučí rozum! Vaše
dcera je ztracena pro svět; vy jste však povinen zachránit její
duši. Ačkoliv je to pro vás těžké…“

„Ne!“ řekl hrabě sotva slyšitelně. „To nemohu…“

„Poraďte se s Bohem a on vám dá radu. Zpytujte svoje
svědomí, ptejte se Pána na nebesích, co činit. Ta nešťastnice se
dopustila hříchů dle zákonů Božích i lidských. Na vás je,
abyste učinil přítrž tomuto spuštění mravů a zachránil ji pro
království nebeské! Bohulibými činy ještě můžete zrušit
záměry netvora, spasit svou i její duši, neboť Bůh jest
nekonečně milosrdný…“

La Venzini mlčel; jenom jeho ruce se křečovitě svíraly.

„Ponechám vás vašim myšlenkám. Rozhodnete-li se
poradit se se mnou ještě jednou, najdete mne na modlitbách
v chrámu Panny Marie Pomocné. Buďte sbohem, milý
synu…“ Kněz se uklonil mlčícímu muži, sepjal zbožně ruce
a vyšel ven.

Hrabě la Venzini seděl dlouho bez pohnutí a zíral na kříž,
zavěšený na stěně. Jeho rty neslyšně ševelily modlitby. Teprve
za čas sebral dosti síly, aby si dal zavolat Juliettu.

Když se zastavila před jeho stolem, krásná a vznešená, byl
jeho hlas už opět kovově zvučný a tvrdý. „Pozval jsem vás,
milá dcero, abych s vámi promluvil o vašem chování;



obzvláště ve Španělsku! Donesly se mi jisté zprávy, jako byste
se tam dopustila nepřístojností, jaké nemohu trpět ani
schvalovat! Co mi k tomu můžete říct?“

„Pouze to, že nevím, na co narážíte, pane!“

„Například na druh lidí, s nimiž jste se stýkala; a to více
než důvěrně! Nevím, jakého druhu jsou vaše povinnosti
u dvora; však doslechl jsem se, že jste tam vyhledávala
společnost mužů, že jste dokonce jednomu z nich podlehla!
Ruměnec na vaší tváři, jenž pozoruji, mne přesvědčuje, že
mám pravdu!“

„Otče, pokud někdo říká něco takového, potom zlovolně
lže! Nedopustila jsem se žádného poklesku; pokud jsem
navštěvovala společnost mužů, pak jsem se řídila jen vaším
přáním, abych si mezi nimi nalezla manžela.“

„A s jakým výsledkem, smím-li se ptát?“

Julie se zhluboka nadechla. „Provdám se, otče, jakmile
k tomu od vás obdržím svolení!“

„Tak. Kdo je ten šťastný muž?“

„Vévoda Jan Dunbar.“

La Venzini se zachytil stolu. „Vévoda? Kde je jeho
panství?“

„To si nejsem přesně jistá. Někde v Německu nebo
snad…“

„Nebo snad? Lžete, slečno! Nebo snad v Arminu nebo na
Měsíci, chtěla jste říct? Váš Dunbar je stejně pochybným
vévodou, jako váš pán císařem! Doslechl jsem se o něm jinou
věc: je to ničema, dobrodruh a jeden z předáků zlořečeného
kacířského řádu Templářů! Co mi můžete namítnout na tuto
informaci?“

„Templáři nejsou kacíři ani ničemové, otče. Vy byste je
mohl znát, používal jste jejich služeb, když se vám to hodilo!
Jan mne má rád a je ochoten se se mnou oženit; rozhodla jsem
se přijmout jeho nabídku…“

„Tak! Vy jste se rozhodla! Ovšem já jsem se rozhodl jinak;
vy se neprovdáte za toho muže, ať už je vaším milencem či



nikoliv. Vaše přečiny překročily únosnou míru; a já jsem
povinen chránit dobré jméno našeho rodu a také vaši duši!
Rozhodl jsem, že se odeberete do kláštera zbožných sester
v Corrassonu a strávíte tam zbytek života ve službě Bohu;
abyste poznala nebezpečnost svého konání a upřímným
pokáním odčinila svoje hříchy…“

„To neuděláte, pane!“ vykřikla Julie rozhořčeně.

„To udělám, slečno!“ řekl hrabě neméně pevně.

„V tom případě odmítám přijmout vaši vůli!“

„Naštěstí jste doposud nedosáhla plnoletosti a mám právo
disponovat vámi, jak uznám za vhodné!“

„Upozorňuji vás, že se proti vašemu rozhodnutí postavím
celou silou a mocí, kterou mám k disposici!“

„Chcete říct: silou řádu Templářů! Ale jsou mocnější síly
na tomto světě než vtělený Satan! Spravedlnost Boží i světská
vás přinutí respektovat rozhodnutí svého otce!“

„Otec by netrestal svoji dceru tak strašně! Vy nejste můj
otec, pane!“

La Venzini se vztyčil s rukou napřaženou jako anděl
pomsty: „Ano, já nejsem váš otec; nyní jste to řekla! Obloudil
vás onen zlořečený Baarfelt, nalhal vám, že je vaším otcem
a tím vás vyrval ze společenství rodiny, kterého jste užívala!
Nebyla jste taková před setkáním s oním mužem! Přestala jste
vidět svého otce ve mně, slečno, poněvadž vás ošálila jeho
kouzla!“

„Baarfelt mi nikdy neublížil, i když vy mu zlořečíte.
Naopak, byl ke mně laskavější než vy!“

„Ano, protože zlo se vždy skrývá za laskavostí a hřích za
pozlátkem! Je psáno: kdož šetří metly své, nenávidí syna
svého; já nešetřil metly na vás, abych vás vychoval! Hříšný
lotr, který rozvrátil moje rodinné štěstí, však se nestyděl
zneužít vaší nezkušenosti pro své záměry; a vy jste přijala jeho
zvrácené úmysly za svoje! Styďte se, slečno!“

„Nemám se za co stydět! Neučinila jsem nic špatného;
rozhodně ne tak zlého, abych za to byla trestána doživotním



žalářem!“

„Nazýváte milost Boží trestem a příbytek svatých žen
žalářem? To je jen důkaz vaší zvrácenosti!“

„Když se vám tolik líbí život v klášteře, jděte si tam sám!
Budete mít možnost odpykat i svoje vlastní hříchy; kterých jak
sama vím, není málo…“

„Já odpykal svoje hříchy příkladným životem, slečno!
Nikdo na světě mi nemůže nic vyčítat!“

„Kromě mne a kromě mojí matky, pane!“

„Mlčte! Ničemná, nezdárná dívko, padlá ženo, nemáte
práva pozvedat svého hlasu! Rozhodl jsem - a vy jděte!“

„Půjdu! Nejen odsud, ale i ze zámku. Nemáte mi co
poroučet a já si od vás nedám zkazit život…“

„Ne! Rozhodl jsem a mé rozhodnutí platí jako zákon! Nyní
půjdete do svého pokoje, v němž setrváte pod dozorem až do
večera, kdy se dostaví notář a sepíše smlouvu, ve které vás
nadosmrti uvrhnu do kláštera. Rozumíte?“

Současně hrabě la Venzini zazvonil na zvonek; vstoupili
dva silní, ačkoliv nepříliš inteligentní sluhové. Diana by je oba
složila na jednu hromadu; Julie však ještě nebyla tak zkušená,
takže se neodvážila s nimi zápasit. Kromě toho se rozplakala;
hrabě pokynul a sluhové Julii odvedli.

Ve svém pokoji Julka ještě chvíli plakala; pak se maličko
uklidnila a počala rozumně uvažovat. Umyla si obličej, trošku
se upravila a rozhodla, že uteče z domova. Její pokoj byl sice
ve druhém patře zámku, ale slýchala, že lze sešplhat dolů po
svázaných prostěradlech. Ta myšlenka ji trochu rozveselila,
tak se rychle převlékla do jezdeckých kalhot, které se jí pro
tento účel zdály nejvhodnější. Kromě toho vybrakovala svou
skříňku na klenoty a z toaletního stolku vybrala všechny
peníze. Klenoty a peníze chtěla nejdřív složit do kufříku,
potom jí došlo, že tento způsob dopravy není nejrozumnější
a složila je do batůžku, který se dal zavěsit na rameno nebo na
záda. Rozhodla se vyčkat doby soumraku; tehdy už bude
v zámku klid a zmenší se nebezpečí, že by ji někdo spatřil.
Muži před jejími dveřmi hlídali poctivě a neochvějně;



přesvědčila se o tom, když požádala o dovolení jít na toaletu
a oba hlídači ji tupě sledovali.

Hraběnka Gina la Venzini se dozvěděla o rozhodnutí svého
chotě od Juliiny staré chůvy; ta se to opět doslechla od
jednoho ze sluhů, kterého poslal hrabě s dopisem k notáři, aby
se dostavil o osmé hodině večerní. Gina la Venzini vzplála
nepříčetným hněvem - chvíli vztekle křičela a tloukla rukama
do tapetované stěny i do předmětů okolo sebe; pak starou
služebnou propustila (spíš vyhodila), poklekla k velkému
domácímu oltáři se spoustou sošek svatých a počala se modlit
k Panně Marii, která oltáři vévodila.

Modlitba ji sice neuklidnila, ale vnukla jí zřejmě nějakou
myšlenku; Gina la Venzini vstala a s tváří kamennou jako
mramor se dala ohlásit u svého chotě. Přijal ji okamžitě se
zdvořilým chladem, který mezi manžely panoval už dlouhá
léta.

„Přišla jsem, pane, abych se vás dotázala, jaké záměry
chováte s mou dcerou!“ pravila hraběnka důstojně.

„To vám mohu vysvětlit velmi rychle a jednoduše. Dospěl
jsem k názoru, že její chování neprospívá ani cti rodu, ani
samotné Juliettě; proto jsem rozhodl, že vstoupí do kláštera.
Ještě dnes o tom bude sepsána smlouva a doufám, že tuto
smlouvu rovněž potvrdíte svým podpisem, madame!“

„Doufáte marně, pane! Nedovolím vám zničit život své
dcery!“

„Velmi dobře jste formulovala tuto větu, paní! Řekla jste,
že je to vaše dcera. Ano, je vaše a muže, který býval mým
přítelem; muže jménem Baarfelt! Ale doufám nechcete, aby
tato pohana, která spočívá na vaší pověsti, vyšla najevo! Byl
bych nucen nejen ztrestat svoji dceru jako dívku neposlušnou,
ale také vás jako ohavnou cizoložnici…“

Tvář hraběnky se zaskvěla vší její dávnou krásou, když
řekla: „Ano, pane, jsem cizoložnice, a Julie není vaším
dítětem! Ani jste si to nikdy nemohl myslet; neboť sám dobře
víte, že jste nebyl schopen zplodit dítě! Není to moje, ale vaše
hanba, pane; a co se týče mé pověsti, mám právo si s ní dělat,
co chci. Ale mluvíme o Julii; já nedovolím, abyste jí ublížil!“



„Před lidmi i před Bohem je mojí dcerou; mám právo s ní
učinit, cokoliv uznám za dobré pro ni i pro sebe!“

„Varuji vás, pane, ještě jednou! Zničil jste můj život; avšak
nedovolím vám, abyste zničil i život mé dcery!“

„Vaše hrozby jsou směšné, madame! Zákony této země
dají vždy za pravdu mně!“

„Nad zákony této země je ještě jeden, vyšší zákon: zákon
Boží! A ten vás odsoudí, hrabě la Venzini! Pamatujte, abyste
byl smířen s Bohem ve své poslední chvíli!“

„Ještě neumírám! Spíše se starejte vy o svoje spasení; vy,
která jste zhřešila nejtěžším zločinem! Nebo budu nucen
i o vás říci, že jste žena padlá a zneuctěná!“

Gina la Venzini přistoupila blíž k němu.

„Naposled: odvoláte svoje rozhodnutí?“

„Naposled: neodvolám! A žádám vás, abyste odešla!“

V té chvíli vytáhla hraběnka ze záňadří dlouhou úzkou
dýku a vrazila ji svému choti až po jílec do prsou. Hrabě la
Venzini vykřikl a klesl na stůl; Gina vytrhla dýku a křičela mu
do tváře: „Touto dýkou jsem vás chtěla zabít té noci, kdy jste
se se mnou oženil! Dvacet let jsem čekala na chvíli, kdy se
budu moci pomstít - za sebe i za svoje dítě!“

Hrabě chroptěl; snažil se uchopit zvonek, ale Gina bodla
ještě podruhé, potřetí… La Venzini klesl na zem. Chtěl ještě
něco říct, ale krev mu zalila hrdlo a nedokázal ze sebe vypravit
slůvko. Gina stála nad ním, dokud neskonal.

Nato opustila jeho pokoj a zamkla za sebou na klíč, který
uschovala do kapsičky svého živůtku.

Vrátila se do svého pokoje; na jejích šatech ulpěla krev,
která se jí hnusila, proto šaty svlékla a nacpala do kamen. Byl
chladný den, tak bylo zatopeno; kamna byla kachlová, ještě
z doby renesanční, zdobená rodovými erby la Venziniů, jejich
manželek a příbuzných. Bezmyšlenkovitě hledala ve skříni;
napadlo jí, že se stala vdovou, proto si oblékla šaty černé.

Potom přistoupila k sekretáři, který obsahoval její šperky
a nevelkou, ale také ne nepatrnou částku, kterou si uškudlila



z peněz na domácnost. Ačkoliv to o ní manžel netušil, věděla
velmi dobře, kolik co stojí a dokázala s penězi hospodařit
chytře a obratně. Nyní vytáhla vše, co měla, a spolu se šperky
uložila do malého kufříku. S tím kufrem vyšla na chodbu
a vydala se do křídla, kde byly pokoje Julietty.

Sluhové se doposud nudili před Julčinými dveřmi;
hraběnka si je změřila pánovitým pohledem a vyzvala je:
„Jděte si po své práci! Tady už nemáte co dělat!“

„Milostpán nám nařídil hlídat slečnu!“ řekl ten chytřejší.

„Přicházím z apartmá pana hraběte! Odvolal svoje
rozhodnutí!“

„Jo? To bych ale musel slyšet od něho!“

„Hrabě je poněkud rozrušen. Žádal, aby ho nikdo
nevyrušoval! Rozhodl právě, že svou dceru vydědí a vykáže ze
svého domu. Slečna Julie opustí zámek ještě dnes!“

Sluhové se podívali jeden na druhého, ale hraběnka
vypadala velmi odhodlaně, tak pokrčili rameny a odšourali se.
„Panský manýry!“ bručel jeden z nich. „Napřed ji chce dát
zavřít do kláštera, potom ji dokonce vyžene! Fuj; aby je
všecky čert odnes do samýho pekla…“

Gina otevřela dveře pokoje a spatřila ke svému překvapení
dceru, jak sedí na posteli a navazuje prostěradla. Chvíli vůbec
nechápala, proč to dělá, proto taky řekla: „Teď toho nechej, na
to není čas! Udělá to komorná, jestli je třeba. Musíš rychle
zmizet!“

„Právě to mám v úmyslu,“ odtušila Julie. „Hodlala jsem
sešplhat po těch prostěradlech dolů do zahrady!“

„To už nebude nutné. Ale odejít musíš, co nejrychleji!“

„Venku jsou dva sluhové, jestli to nevíš.“

„Poslala jsem je pryč. Tady jsem ti sbalila několik
maličkostí: své šperky a nějaké peníze. Snad ti to postačí, mé
drahé dítě; bojím se, že tvoje další příjmy budou nějakou dobu
omezené…“

„Teda mami, ty máš stejný nápady jako já! Tak to přisyp
k tomu, co jsem si už připravila! Brašna je lepší než kufřík, dá



se zavěsit přes rameno… S kufrem se blbě cestuje!“

„Vezmeš si koně,“ řekla Gina. „Musíš odjet rychle…“

„Zdržovat to nebudu. A co on? Nebude se… vztekat?“

„Ne… myslím, že už nebude. Hovořila jsem s ním, má
maličká. Musíš pryč; on by tě dal zavřít do kláštera! Musíš
rychle utéci, aby… aby tě nenašli.“

„Já vím, maminko! Jsi strašně hodná…“ Julie uchopila
ruku své matky a vtiskla na ni polibek. Gina ucukla, jako by ji
popálila žhavým železem a ve tváři jí prudce zacukaly svaly.

„Moje ubohé dítě!“ vykřikla a uchopila Julii do náruče.
„Má ubohá malá holčičko!“ Vzlykala, objímala ji a hladila po
vlasech, hystericky, téměř šíleně; Julie to přikládala rozrušení
nad svým odjezdem.

„Víš, má malá, asi nevíš všechno!“ řekla pak Gina. „On na
to nepřišel sám - byl u něho nějaký kněz a řekl mu to! Budeš
se asi muset vyhýbat i tomu knězi…“

„To jsem pochopila. Budu se muset vyhýbat každému
člověku, který může mít něco společného s jezuitským
řádem…“

„Madonno!“ vydechla Gina. „Co máš s jezuity?“

„Čekám to už dlouho. Chtějí se mi pomstít, protože jsem
jim zkazila plány. Tam ve Španělsku, víš? Chtěli někoho
zabít… já to prozradila.“

„Byla to válka, kterou… kterou vedl Baarfelt?“

„Ano, maminko, pořád ta samá.“

„Tak. To je zlé, má ubohá holčičko! Vyhýbej se jim,
prosím tě pro všechno na světě! Kněžím, mnichům, policii…
všem. Budou tě pronásledovat, štvát jako zvěř… a ty jsi proti
nim sama!“

„Nejsem sama. Mám přátele, ti mi pomohou.“

„Když mi bylo tolik, co tobě, chtěla jsem jít do boje po
boku tvého otce… míním Baarfelta. Chtěla jsem… Bože
můj!“ Gina la Venzini skryla tvář do dlaní a plakala.



„Neboj se, matko! Já jsem silná, nemám z nich strach! Ale
ty tady zůstaneš a budeš muset čelit zlobě svého muže! Je mi
tě líto, maminko! Kdybych mohla zůstat s tebou a pomoci
ti…“

„Mně nic nehrozí!“ vzpřímila se Gina. „Jsem v rukou
Božích a Bůh rozhodne, co se se mnou stane!“

„Pomohu ti!“ řekla Julie. „Jen co se dostanu k našim; hned
ti nějak zařídím pomoc. Jenom aby on… aby tě neztrestal za
můj útěk! Bude to těžké, maminko…“

„Ne. On už mi nemůže ublížit,“ usmála se Gina. „Neboj se
ničeho, má malá. Jen se rychle dej na cestu; čas kvapí…“

Julie se s ní naposledy políbila; Gina objala její hlavu
a tiskla ji k sobě, jako by ji nikdy nechtěla pustit. Ale potom ji
odstrčila a zašeptala: „Jdi, moje malá… buď šťastná!
Šťastnější než já…“

Julie vyběhla ze zámku; v konírně osedlala svého
jezdeckého koně a po kratším rozmyšlení i koně svého otce,
výtečného vraníka berberského původu, který byl ovšem
projížděn jen stájníkem a z toho zbujněl a zpanštěl. Hrabě la
Venzini nemiloval jízdu na koni. Oba koně se už těšili na
cestu; Julie nasedla na svého grošáka, vraníka vzala za otěž
a vyřítila se ze zámku.

Gina se vrátila do svého pokoje a poklekla před oltářem.

Večer se dostavil notář a s ním dva svědkové. Sluhové
chtěli ohlásit notářovu návštěvu pánovi, avšak dveře jeho
pokoje nalezli zamčené, což je překvapilo. Notář, starý přítel
rodiny, požádal, aby mohl mluvit s paní domu; Gina se
dostavila, vznešená a téměř krásná přes povadlost, kterou léta
utrpení po boku jejího chotě pokazila její půvab.

„Nemůžete hovořit s mým chotěm!“ řekla.

„Ale on mne požádal, abych se k němu dostavil!“ namítal
notář, poněkud udiven jejím zjevem i oblečením.

„Přesto s ním nemůžete hovořit. Zabila jsem ho.“

Notář chvíli myslel, že jde o špatný žert; hraběnka mu
podala klíč od manželova pokoje a řekla:



„Zavraždila jsem svého manžela, hraběte la Venziniho.
Jeho mrtvolu najdete v jeho pracovně. A nyní žádám, aby mne
nikdo nerušil v mém zármutku…“ A vrátila se do svého
pokoje.

„Ta ubohá žena se pomátla!“ usoudil notář a spolu se
správcem a několika sluhy pospíšil do pracovny; tam skutečně
nalezl na zemi ležícího hraběte, již chladného.

„Nedá se nic dělat!“ rozhodl po ohledání místa. „Jakkoliv
mne k této rodině váže dlouholeté upřímné přátelství, cítím se
povinen upovědomit o tom policii!“

Policejní vyšetřovatel poručík Boccerinni nevynikal příliš
velkým ostrovtipem; nicméně znal velmi dobře rodinu la
Venzini a byl služebně nejvýše postaveným detektivem
neapolské kriminální služby, kterému je možno takový úkol
přidělit. Po notářově oznámení se dostavil do zámku, kde
s pomocí svých lidí provedl patřičné ohledání místa činu,
sepsal spoustu protokolů a vykonal vše, co bylo v jeho silách.

Kromě jiného vyslechl i hraběnku; ta jej přijala zdvořile
a se vší noblesou svého původu a vychování. Bez vytáček
přiznala, že zavraždila svého muže a popsala dokonce velmi
stručně, jak to učinila. O důvodech svého činu odmítla hovořit.

Poručík Boccerinni nepovažoval za vhodné dát ji převézt
do policejního vězení; kromě toho okolnosti případu mu
připadaly neuvěřitelné. Dostavil se proto na poradu ke svému
nadřízenému, častému hostu společenských setkání u la
Venziniů a příteli rodu. Tento starý pán vyslechl hlášení
s čelem zachmuřeným a pak se zeptal: „Jak se při tom tvářila
hraběnka?“

„Velmi klidně; až neuvěřitelně klidně při jejím
temperamentu a tom, k čemu se přiznávala. Zapůsobilo to na
mne strašným dojmem, pane!“

„Nepůsobila na vás dojmem dámy vyšinuté?“

„Ano, i tak bych to mohl formulovat. Vypadala, jako by
nebyla zcela při smyslech.“

„Obávám se, že máte pravdu, Boccerinni! Hraběnka
prožila jistě velký a strašlivý šok…“



„Jsem si tím jist, pane! Zavraždit svého manžela…“

„Víte jistě, že jej zabila, Boccerinni?“

„Přiznala se k tomu; zcela dobrovolně a z vlastní vůle! Ani
jsem jí nemusel klást žádné sugestivní otázky. Zdálo se mi, že
se k tomu přiznává ráda.“

„Tak vidíte, chlapče. A jaký jste z toho měl dojem?“

Boccerinni se tvářil neurčitě; nevěděl, co šéf chce.

„Jak jistě víte, citlivé povahy se někdy chovají různě!
Mám za to, že hraběnka nalezla svého chotě mrtvého;
a v rozrušení a nenadálém pohnutí mysli si vsugerovala, že jej
zabila sama. Je to velmi inteligentní a křehká dáma; věřil byste
tomu, že by byla schopna tak surového činu?“

„Až do dnešního dne bych to nikdy nebyl připustil!“

„A nyní - jste přesvědčen beze všech pochybností?“

„Musím přiznat, že nikoliv, pane!“

„Tak vidíte! Vraťme se do zámku; doprovodím vás!“

Neznámo jak se novina rozlétla po městě; všichni povaleči
a čumilové, kterými je Neapol proslulá, jejich hádavé vlezlé
ženské a uřvané děti se hrnuli k zámku, aby aspoň zdálky
viděli místo hrozné tragedie. Dostavila se též policie, aby
kordonem chránila zámek; přesto někteří pobertové vnikli
dovnitř a odnesli spoustu stříbrných lžiček, šálků a podobných
drobností; při té příležitosti bylo několik lidí zatčeno.
Kriminalisté se sotva protlačili do paláce.

„Šílené!“ funěl starý pán. „Nevěřím tomu ani trochu. Jak
by mohla tak kultivovaná žena jako Gina… hraběnka,
považte!“

„Ano, Vaše Excelence, máte zcela pravdu!“ otíral si pot
z čela poručík Boccerinni a tušil další nepříjemnosti.

Ty nastaly, když se dostavil jakýsi kněz; dav i policisté jej
vpustili dovnitř, neboť měli podvědomou úctu před osobou
stavu duchovního. Kněz se představil jako monsignore
Spagelli a uvedl, že má některé důležité zprávy pro
vyšetřovatele.



„Navštívil jsem dnes po poledni hraběte la Venziniho,“
řekl, když jej vzali k výslechu. „Informoval jsem ho
o skutečnostech, které jsem se doslechl o nebožtíkově dceři
Julii. Prosím, abyste šetřili informace, které jsem se dozvěděl
v rámci zpovědního tajemství…“

„Samozřejmě!“ přikyvoval Boccerinni.

„Na základě těchto faktů rozhodl se hrabě la Venzini, že
pošle svoji dceru do kláštera zbožných sester v Corrassonu.
Nicméně slečna Julietta nebyla s tímto rozhodnutím
srozuměna, neboť se jí příliš zalíbilo v hříšném životě…“

Boccerinni se zatvářil pohoršeně. „Jak je to možné?“

„Mohu říci jen tolik, že propadla vášni k jistému muži,
který nebyl této cti hoden,“ vysvětloval kněz. „A její vášeň
byla tak silná, že by ji byla schopna dohnat i ke zločinu!“

„Co tím chcete říct?“

„Že láska matky je tak veliká, že by byla schopna chránit
dceru před jakýmkoliv nebezpečím; i před trestem za tak
odporný čin, jakým je otcovražda!“

„Proboha! Vy se domníváte, že tu vraždu spáchala
Julietta?“

„Ano. Hrozilo jí, že ji otec pošle do kláštera. Naproti tomu
její matce nehrozilo nic; je známa jako osoba zbožná
a ctnostná, neměla důvod vraždit svého manžela! To jistě
uznáte…“

Boccerinni se tvářil nedůvěřivě, ale počínal věřit. „Slečna
Julietta není nikde k nalezení!“ řekl váhavě.

„Doporučoval bych vyhlásit po ní pátrání,“ navrhl
Spagelli. „Jistě naleznete nějakou její fotografii, kterou byste
mohli rozeslat do ostatních krajů a na hraniční přechody…“

„Vy se domníváte, že by mohla utéci za hranice?“

„Evidentně. Sluhové říkají, že ve stáji chybějí dva koně.
Pravděpodobně na obou jela sama, její přátelé mají ve zvyku
brát s sebou zásobní. Předpokládám, že se pokusí překročit
hranice a dostat se ke svým spolčencům…“



„Víte snad něco i o těchto jejích… přátelích?“

„Ano. Ale jsou tak vysoce postaveni, že by se policie jistě
zalekla jejich vlivu a couvla by před nimi.“

„Oho! Ctihodnosti, to urážíte naši policii!“

„Omlouvám se. Jsem jen skromný služebník Boží a nebylo
mým úmyslem nějak vám radit ve vaší obtížné práci…“

„Ach ne, tak jsem to nemyslel, prosím vás! Jsme vděčni za
vaši pomoc; víte mnohem více než my! Mohl byste uvést
nějakou stopu, kdo by mohl té nešťastné dívce pomáhat?“

„Ano… jsem si téměř jist, že vím, kam prchá. Slyšel jste
někdy o Gierolammo Voglarim, florentském komthurovi?“

„Ne. Ale předpokládám, že bude ochoten pomoci policii
v pátrání po té dívce!“

„Svatá prostoto!“ povzdechl si kněz. „Předpokládám, že
zcela jistě nebude! Odpřisáhne vám, že ji v posledních dvou
měsících nespatřil ani okem a nic o ní neví; přitom ji bude
skrývat někde ve svém paláci…“

„To by přece bylo křivé svědectví!“ zarazil se policista.
„Za to by mohl být souzen a potrestán!“

„Pokud se pamatuji, od třináctého století bylo mnoho
komthurů jejich řádu popraveno, ale ještě žádný nebyl trestán
pro křivé svědectví. Nic mu nedokážete, pane!“

„Dám jeho dům úředně prohledat policií!“

„Nesmysl. V jeho paláci je tolik tajných úkrytů, průchodů
či skrýší, že si s vámi mohou hrát na kočku a myš tak dlouho,
dokud vám nedojde trpělivost. Naše naděje je v něčem jiném:
ta dívka nemůže do nekonečna zůstat v úkrytu, jednou musí
vyjít a pokusit se dostat za hranice!“

„Jste si tím jist?“

„Vždycky přecházejí hranice, když jsou ohroženi. Je to
takový jejich zvyk. Stačí pátrat po ní po celé Itálii; když dáte
fotografii pohraniční stráži, jistě ji najdou. Kromě toho se
pokusím zajistit, aby se po ní poohlédli naši lidé. Ta dívka se



dopustila prohřešků nejen proti státu, ale i proti Bohu; a Bůh
trestá pobloudilé, jak zasluhují!“

„Dobrá, monsignore, využiji vašich informací a děkuji
vám za ně. Ale ještě: co s tou ubohou paní la Venziniovou?“

„Jsem přesvědčen, že je-li vinna, pak jen nezměrnou
láskou ke svému dítěti, ačkoliv takovou lásku nezaslouží.
Navrhoval bych prozatím ji umístit v některém nervovém
sanatoriu pro osoby jejího společenského postavení, kde by si
utužila chatrné zdraví. Myslím, že je to naše lidská
povinnost!“

„Ano, to je dobrý nápad! Děkuji vám, monsignore, za
všechno!“

„Učinil jsem jen to nejmenší, čím jsem byl povinen církvi
svaté a Tovaryšstvu Ježíšovu. Jděte s pokojem, milý synu;
budete-li někdy potřebovat moji pomoc, obraťte se na mne…“

Julietta dorazila do Florencie expresním vlakem z Říma,
kde geniálně zmátla pronásledovatele tím, že svoje koně
zanechala na předměstském statku jednoho přítele; tam se také
převlékla do šatů prosté ženy z lidu. Potom si zakoupila
jízdenku třetí třídy a ztratila se v davu všelijakých uječených
venkovanů, kteří měli namířeno na sever za prací. Snažila se
nevyvolávat pozornost až do chvíle, kdy nevydržela vřískání
a lamentaci jakési tlusté ženské z Kalábrie, jejíž dítě stonalo na
horečku. Těch dětí bylo kolem ještě pět a všechny napjatě
přihlížely, když Julietta malou prohlížela; konstatovala
žaludeční katar, který vyřešila masáží bříška a pokusem
vysvětlit matce, jak má dítě živit na cestách. Přestože se
snažila mluvit co nejlidověji, okamžitě pochopili, že má
rozsáhlé znalosti převyšující jejich; kladli jí proto různé
otázky, nejdřív z oboru lékařského, potom i dalších. Když jí
však začali strkat peníze, aby jim věštila z karet, konečně jí
došlo, že dělá nějakou chybu.

Ve Florencii jí trvalo dost dlouho, než se jich zbavila; ti
dobří lidé si přáli, aby je doprovázela, pomáhala jim
vyjednávat s úřady a některým četla spletité údaje jízdního
řádu. Kromě toho ji jeden starý sedlák prosil, aby zaříkávala
ducha jeho zesnulé manželky, kterému vadí, že si vzal druhou



ženu sice mladší, ale tak zchátralou, až se Julka divila; nějaká
dívka, dle vzhledu pasačka koz, ji žádala, aby jí přičarovala
bohatého manžela, pokud možno s úmrtním listem v kapse.
Nebylo nejmenších pochyb, jakou profesi jí ti přisuzují.

Konečně se jim vytratila a prokličkovala do paláce;
Gierolammo Voglari vyslechl její zprávy s podmračeným
čelem a protože byla dost unavená, dal ji nakrmit a uložit do
jedné z cel pro hosty. Vzápětí poslal zprávu Almettovi na
Charryho pevnost Swärzbeeck, neboť Baarfeltova vysílačka se
mu neozvala.

Julie prospala celou noc a probudila se za časného rána,
celá rozlámaná, neboť ji trápily příšerné sny. Nejhorší byl
hrabě Feroz, který ji usilovně o něčem přesvědčoval, aniž byla
schopna pochopit, o čem. Když otupěle zírala do tmy
a chystala se vstát z lůžka, zaslechla na chodbě rázné kroky;
vzápětí vstoupil do cely Voglari, ve stavu mnohem
vzrušenějším než kdy jindy. Na stůl položil noviny a řekl:

„Očekával jsem od tebe poctivější jednání! Přinejmenším
jsi mi mohla říct všechno a nelhat!“

„Co jsem ti měla říct?“ probudila se Julka definitivně.

„Tohle!“ Voglari uchopil noviny a vrazil jí před oči přední
stránku s její fotografií. Titulky řvaly černí:

„Strašlivá tragedie na šlechtickém sídle!

Nezdárná dcera zavraždila svého laskavého otce!

Krvavý konec rodinného rozvratu rodu la Venzini!“

Julie zbledla jako křída. Podívala se na Voglariho, jako by
od něho očekávala pomoc a podporu; pak řekla tiše: „To není
možné! To přece nemohli udělat!“

Voglari ji uchopil za ramena. „Mluv, děvče, prosím tě!
Zabila jsi ho opravdu? Klidně mi to řekni, potřebuju to!
Pomohu ti tak jako tak, ale musím znát skutečný stav věcí!“

„Ne, nezabila jsem ho! Věř mi, udělala bych to, protože
byl zlý a zasloužil to; ale nedokážu nikoho zabít!“

„Tak kdo tedy? V novinách píšou, že se k tomu přiznala
tvoje matka, aby tě zachránila před trestem a zmátla policii…“



„Matka…“ zašeptala Julie nepřítomně. „Matka… když
přišla, měla černé šaty! Nikdy nenosila… proboha, dej sem ty
noviny!“

Popadla je do chvějících se rukou a četla novinářský
článek, přeplněný dezinformacemi, úvahami autora
a bombastickými frázemi tak, že se sotva dala vysledovat
skutečnost. Článek popisoval první fázi pátrání, ale nepadlo
tam ani slovo o řádu; nicméně jedna věta zaujala Julčinu
pozornost: „Podle informací rodinného kněze hodlal otec
zapůsobit na svou dceru, aby vstoupila do kláštera…“

„Oni! Byli to oni, jezuité! Jejich člověk navštívil otce
a řekl mu to, vím o tom… chtějí mne zničit! Píšou tady
o rodinném knězi, ale náš zpovědník je starý a nikdy nechodí
k nám do zámku, nemohl vědět o tom úmyslu… Byl to někdo
z nich!“

Voglari přistoupil k oknu; třel si bradu a uvažoval: „Takže
je jasné, že dokonale vědí o všem, co hodláš dělat. Vědí
dokonce i o tom, že jsi tady. To je pochopitelné…“

Julie počala plakat; čím dál tím víc. Voglari přemýšlel, ale
když její pláč neměl konce, okřikl ji: „A jsi si skutečně jistá, že
toho muže nezabila tvá matka?“

Julka přestala plakat a přemýšlela; pak přímo vykřikla:
„Pro smilování Boží - ona tam zůstala! Oni ji zatknou, budou
vyslýchat a soudit… Já musím jít za ní! Musím jí pomoci!“
Vymrštila se a v záchvatu nerozvážnosti chtěla vyjít z pokoje;
Voglari ji zachytil, chvíli s ní zápasil a pak ji srazil na lůžko.

„Takhle ne, prosím! Tím bys nepomohla sobě ani své
matce! Přenech to nám, máme svoje zkušenosti!“

„Ale má matka je v nebezpečí!“

„Tak ať; zavinila si to sama! Proč se do toho pletla?“

Julka v úžasu nad jeho tvrdými slovy vyvalila oči.

„Když někdo potřebuje udělat židli, zjedná si na to
truhláře!“ rozčiloval se Voglari. „Ale když potřebuje udělat tak
důležitou věc jako vražda, kazí to sám jak umí, a ještě si myslí,
že to dělá dobře! Jako tvoje matka. Dělala to někdy?“



„Ne!“ vydechla překvapená Julie.

„No prosím! Když něco neumí, tak se do toho nemá
pouštět!“

„Copak ty jsi nikdy nikoho nezabil?“

„To neříkám; ale nikdy mě nechytili! To je rozdíl…“

„Tak teď poraď, jak jí mám pomoci!“

„Ty vůbec nijak. Ty budeš mít dost starostí sama se sebou.
Musíš to nechat povolaným odborníkům.“

„Ale já jí chci pomoci! Je to moje matka, rozumíš?“ Julie
na něho křičela; znovu propukla v pláč, tentokrát přímo
hysterický. Padla na zem, bila hlavou o podlahu a kopala
kolem sebe.

Voglari se k ní sklonil a položil jí ruku na hlavu.

„Spi!“ řekl a Julie rázem ztuhla. Voglari ji vzal do náruče
a položil na její lůžko. Hladil ji po čele a spáncích, až se ztuhlé
dívčiny rysy pomalu rozjasňovaly. „Spi, spi…“ šeptal. „Nic tě
nebolí, na nic nemyslíš… Klidně spi!“

Rozhlédl se po pokoji, sebral noviny a vyšel z cely.
Rychlými kroky kráčel ambitem, až se setkal s mladým
vojákem, který zas hledal jeho.

„Je zle, komthure! Policie obkličuje zámek. Na cestách
jsou hlídky. Pro jistotu jsem vyhlásil pohotovost pro naše
stráže!“

„Neodváží se sem vniknout! Pro jistotu upozorni
frekventanty vyšších ročníků, ale zbraně ať nechají schované
v tajných skrýších. Kdyby přišli, musíš schovat Juliettu,
chápeš? Uspal jsem ji, nechám ji do zítřka v transu. To ji
uklidní.“

„Ano. Co budeme dělat dále?“

„Čekat, milý Beppo. Můžeš se modlit, chceš-li. Já jdu do
věže k vysílačce a pokusím se domluvit s Charrym a ostatními.
Kdyby něco, ať mi dají okamžitě vědět…“



Pátrání po uprchlé Juliettě la Venzini nepřinášelo žádné
pozitivní výsledky. Dívka jako by se propadla do země;
zmizela a nebyla k nalezení. Policie se obrátila na Voglariho,
který je přijal velmi zdvořile a nabídl jim, ať provedou v jeho
paláci domovní prohlídku. Boccerinni, který pátrání vedl,
odmítl jeho nabídku a prohlásil, že mu věří. Voglari vyjádřil
mínění, že policie brzy uprchlici dopadne, krátce pohovořil
o vzrůstající zločinnosti a rozloučil se ve vší zdvořilosti.

Pacholka Enrica, který odvážel ze stáje hnůj na pole,
zastavili odpoledne dva karabiníci a vyslýchali ho, zda neviděl
cizí ženu v paláci. Pacholek Enrico Julii skutečně neviděl,
kromě toho si nebyl jist, koho považují pánové za cizího,
neboť hosté volně přicházejí a odcházejí a žádný není cizí. Pro
jistotu popřel všechno a oni mu pro jistotu propíchali hnůj
bodáky ručnic.

Julietta spala čtyřiadvacet hodin hypnotickým spánkem;
vzbudila se na Voglariho pokyn značně zesláblá a vyčerpaná,
nicméně klidnější a přístupnější rozumné domluvě. Pojedla
a pohovořila s Voglarim, ale při sebemenší zmínce o matce
propukala v pláč. Voglari ji těšil jak uměl, ale dokázal ji utěšit
jen tím, že matka bude dopravena do nervového sanatoria na
ostrově Capri, kde o ni bude jistě dobře postaráno.
Gierolammo se znal se šéflékařem toho sanatoria, neboť ho
před třiceti lety učil hypnóze do té míry, jak pan doktor
potřeboval. Když se dozvěděl o Gině, usoudil, že je to
v nejlepším možném pořádku.

Julie, pobledlá a s kruhy pod očima, zvolna upíjela čaj.
„Vím, kdo nám může pomoci,“ řekla opatrně. „Neviděl jsi
někdy v poslední době hraběte Guy Feroze?“

„Naposledy na volbách; sem do Florencie moc nejezdí.
Proč?“

„Je jediný, kdo nám může v této situaci pomoci!“

„No, nevím… proč zrovna on?“

„Copak to nechápeš? Je to všechno jeho dílo! Věděl to
dopředu, mohl tomu zabránit, ale nechtěl… chce se mi
pomstít!“



„Počkej, děvče; obávám se, že přeháníš! Guy Feroz je
řádový rytíř; myslíš, že má náladu na dětinské hry?“

„Guy Feroz je vtělený ďábel.“ řekla vážně.

Voglari s úsměvem potřásl hlavou. „Jak se zdá, budeš
potřebovat na vzpamatování delší dobu, než jsem si myslel…“

„Nevěříš mi? Kdybys věděl, co všechno mi říkal
v Německu!“

„Jeho výstřední způsob žertování zajisté znám. Ale také
vím, že nikdy neublížil nikomu, kdo si to nějak nezpůsobil.
Nebo snad máš dojem, že sis to zavinila… třeba nějakou
provokací?“

„Já - provokovat jeho?“

„Jsi velmi hezká dívka a Guy je znám obdivem ke
krásným ženám. Jistě s tebou žertoval; ale ty jsi přítelkyní Jana
Dunbara. Možná jsi Ferozovo dvoření odmítla příliš
nezdvořile?“

„Ale tak to vůbec nebylo! Vyhrožoval mi - tvrdil, že mi
vezme tu krásu, o které všichni mluví! Teď dokonce i ty…“

„Julie, uklidni se! Jedna věc je, že jsi skutečně mimořádně
hezké děvčátko; naproti tomu druhá, že ta krása ti při veškeré
možné péči vydrží tak dvacet let a bude jí soustavně ubývat.
Není to obsah upozornění, která ti adresoval?“

„Ano, je; ale on chtěl… vyhrožoval mi…“

„Jak a čím?“

Julie se dotkla prsty svých dlouhých hebkých vlasů. „Víš,
ona tam vznikla taková dost nesmyslná diskuse; byly tam
zachráněné děti z Polska, zavšivené, plné nemocí. Tak je
v rámci léčení ostříhali a aby jim to nebylo líto, udělali z toho
určitý druh společenské zábavy… no a potom…“

„Feroz chtěl, aby ses dala ostříhat taky?“

Julie neřekla nic, jen sklopila oči.

Voglari se rozesmál. „Žertoval; nic víc!“



„To nebyly žerty! To bylo… nebylo to poprvé ani
naposledy! Potom přišly další náznaky, že buď přijdu o vlasy
nebo o hlavu; čím dál víc jsem v ohrožení…“

„Až se z toho stalo nebezpečné trauma,“ kývl Voglari. „Já
jsem kromě jiného taky psycholog, děvče. Vyhrožoval tak
jenom tobě nebo i nějakým dalším děvčatům?“

„V podstatě všem, co byly ve Španělsku: Veronice, Valérii,
Dianě… Některé dokonce podlehly nátlaku, třeba Renée nebo
Agnes Wulffssonnová, teď si říká Freya - daly se ostříhat…“

Gierolammo se usmál. „Začínám chápat. Ty chceš vlastně
tímhle vším navrhnout, abychom tě ostříhali a vydávali za
chlapce, abys odtud mohla snadněji uprchnout. No, proč ne…“

„Ale já vůbec nechci…!“

„S tvou tváří a touhle nápadnou hřívou budeš vyvolávat
všude pozornost, to přece chápeš! Dnešní móda ostatně
preferuje účesy, které já osobně považuji za trestný čin proti
lidskosti; ovšem moderní slečny se mnou hluboce nesouhlasí.
Budeš se muset smířit s tím, že nějakou dobu budeš vypadat
jako kluk… a potom moderní dáma z lepších kruhů, než ti to
doroste…“

Julie jej uchopila za ruku a přitiskla k ní tvář. „Ale ty mi
vůbec nerozumíš! Tímhle to neskončilo - a neskončí!“

„Co tedy ještě?“

„On mne bude dál pronásledovat! Jednou mě docela
zničí!“

„Guy Feroz? Prosím tě, nepřeháněj!“

„Pořád vidím jeho oči! Nedopřeje mi klidu, dokud se
nezbavím jeho satanského vlivu! Musím ho nějak zahnat,
pomoz mi!“

Gierolammo trochu zvážněl. „Ty jsi panna, viď?“

„Co to s tím má společného?“

„Víc, než si myslíš. Proč vlastně…“

„Záleží na tom? Nechci se obětovat nějakému… Mám ráda
jednoho muže, Janka Dunbara - a nechci žádného jiného!



Jenom on smí…“

„Jan Dunbar se chystá připojit k Charryho armádě. Pospěš
tam za ním; třeba mu to udělá radost!“

„Bude tam víc lidí; všichni, na kterých záleží! Sejde se tam
výkvět řádu; taky všechny Valkýry ze Španělska, kromě těch,
co odjely do Arminu. Jen ty se zachránily; všechny ostatní
budou předhozeny Ohni, jenž plane v Ősgardu…“

Starý komthur ji objal, přitiskl k sobě a nechal hovořit:

„Nebudu nikdy šťastná - nenajdu klid, dokud se neočistím
Ohněm! Jen On může spálit tu trýzeň, která cloumá mým
tělem! Feroz to věděl; ať byly jeho žerty jakkoliv hloupé, byla
v nich skutečná pravda, jako ve všem, co řekne nebo udělá!“

„Nemám Oheň,“ řekl Gierolammo. „Ani nikoho, kdo ho
umí udělat. Ale začínám ti rozumět, panno. A je mi tě líto.“

„Je možné, že jsem v některém ze svých předchozích
zrození byla pannou v Ősgardu? Že jsem se koupala v Ohni?
Byla Valkýrou?“

„Nevím, čím jsi kdy byla; ale vím, že to není důležité.
Jestli je to tak, jak říkáš, máš skutečně pravdu; samotné tvé
bludné představy jsou teď pravda. Až se zbavíš svých
nádherných dlouhých vlasů, nalezneš klid; pošlu ti jednu
dívku, která se v tom vyzná, stará se velice pečlivě o svého
chlapce i jeho kamarády. Taky je dost dobrá zaklínačka;
vyhovuje ti to?“

Julie malomyslně škubla hlavou.

„Ale vím, že to nebude konec. Pomoci ti může Jan Dunbar,
až tě ujistí, že mu ani v nejmenším nevadí tvá proměna.
A potom… víš, Živý Oheň ti nemohu slíbit. Je jen málo
takových, kteří mají vůbec nějakou vzpomínku na očistný
plamen. Možná ty sama víš víc než kdokoliv, kdo je teď tady
v Evropě.“

Julie zvedla oči; vypadala teď jako smutný bílý leknín.

„Děkuju ti, Gierolammo, že se o mne tak staráš. Hodila
jsem se ti na krk jako kámen, jako závaží… ale ty jsi tak
laskavý!“



Voglari jenom shovívavě zkřivil koutek úst.

„Pošli mi to děvče, domluvím se s ní. A děkuju…“

Komthur si povzdechl, pohladil ji po vlasech, odešel
a zanechal ji vlastním pošetilým myšlenkám. Když procházel
chodbou, mimovolně propletl prsty rukou a začal se za ni tiše
modlit.

Tomáš Baarfelt by byl zajisté ochotně vzal na svá bedra
starost o blaho svojí dcery; ale v této době byl právě na cestě.
Opustil se svou ženou Evou-Marií Hůrku a cestoval
v přepychových Juliiných saních napřed do Holandska
a Belgie, potom dále přes Francii až do Španělska; jeho
konečným cílem byla Mallorca, kde hodlal svoji ženu léčit
z jejího zranění. Mohl si to docela dobře dovolit, neboť vláda
Francie prostřednictvím svého velvyslance ujistila Charryho,
že jí Baarfeltova návštěva bude vítána a že mu budou
nápomocni v každém ohledu.

Eva-Marie se už vzpamatovala ze svého zranění, těšila se
na cestu a byla šťastná, že je s milovaným mužem. Její otec
prolil mnoho slz, když se dozvěděl o jejím rozhodnutí odejít
a už nikdy se nevrátit; byl k ní léta tvrdý a necitelný, ale nyní,
když mu odcházela, cítil prázdnotu ve svém srdci. K čemu
nyní bude jeho bohatství, statek, rozlehlé polnosti - když je
nemá komu zanechat? Také Evina matka plakala, navíc
obviňovala muže, že dceru svojí nelítostností vyhnal.
Odpovídal jí nevrle a nepřátelsky; ale musel přiznat, že má
část pravdy.

Denis Baarfelt schvaloval rozhodnutí svého otce stejně
nadšeně jako kterékoliv jiné; přál oběma všechno dobré, ale
nežádal, aby mohl jít s nimi. Naopak, velmi ho zaujal život
v Charryho vojenském táboře a rozhodl se zůstat tam až do
skončení války. Všichni jsme slíbili Tomášovi, že o něj
budeme pečovat a nedáme mu ublížit, takže se otec a syn
Baarfeltové rozloučili a Tomáš vyrazil na svou dlouhou cestu.

Tak se ani nedozvěděl o starostech, které trápily Julii.

Po několika dnech se dostavila do řádového paláce ve
Florencii starší dáma důstojného vzezření v cestovním oděvu



s velkými kufry - Gierolammo Voglari ji uvítal velmi nadšeně
a okamžitě zavedl k Julii; ta ji rovněž nadšeně uvítala:

„Tetičko Margo! Jak jsem ráda, že tě vidím…“

Teta Margo ovšem musela nadšení hodně předstírat, když
spatřila to zubožené stvoření, které trávilo svoje dny ve strohé
klášterní cele. Ani nebyla moc k poznání; kamarádka jí
ostříhala vlasy dle poslední chlapecké módy, ale Julka je
vytrvale česala tak, aby co nejvíc přilnuly k hlavě a vypadala,
jako že vůbec žádné vlasy nemá; navíc si vynutila velké
zrcadlo, ve kterém se co nejčastěji zhlížela a ubezpečovala se,
jak je strašně ošklivá. Její sebetrýznění, deprese a občasné
záchvaty pláče Voglariho trápily, ale věděl, že je snadno
nenapraví.

Teta Margo studovala psychologii možná kdysi dávno, ale
o trápení dospívajících dívek věděla dost z rozsáhlých
zkušeností; takže promluvila sice nakvašeně, ale hlasem
veselým:

„No - já se zrovna moc neraduju, ovečko moje! To je taky
nápad honit mne, starou osobu, po všech čertech a ďáblech,
abych ti pomáhala ve tvých ztřeštěných nápadech! A vůbec,
nemáte tady ani trochu bezpečno! Víš, že mi kontrolovali
doklady, když jsem sem šla? Slídí ti tady okolo karabiníci
a krysy, můj drahý; měl bys je radikálně vyhubit! Kromě toho
jsem viděla špiclovat kolem tvého zámku taky něco jezuitů.
Došel ti jed na myši?“

„Vše má svůj čas, Margo,“ smál se Voglari. „Prozatím je
naší největší starostí tadyhle Julie…“

„Já vidím, já vidím! Ale Bože, ovečko moje, ty vypadáš
hrozně špatně! Kruhy pod očima, tvářičky pohublé, bledá jako
sýr… nevypadáš vůbec zdravě, má milá!“

„A to se tomu divíš?“ zarazila se Julie. „Matku mi zavřeli,
mne samotnou pronásledují a já snad mám rozkvétat jako
růžička?“

„Ale ne, kdežpak! Tohle je akorát tak dobře. Nevypadáš si
už ani moc podobná, děvče. To je dobře; Jindra vypadá hůř!“



Teta Margo požádala Voglariho, aby jí rozvázal
šněrovačku, což ten učinil se zkušenostmi dávajícími najevo,
že mu taje ženského oblečení nejsou záhadou. Nato vytáhla ze
šněrovačky několik listin a knížku v tuhých deskách,
a položila všechno na stůl.

„Pro jistotu jsem to schovala, kdyby se rozhodli pokochat
krásou mého těla! Nesměj se tak drze, Voglari! Bývaly doby,
kdy by za podobný pohled dali muži život… No, kousek
života docela určitě. Tady to máš, ovečko!“

»Ovečka« Julie přece jen byla zvědavá; vztáhla ruku
a vzala do ní cestovní pas. „Heinrich von Raune? Jindra si na
mě vzpomněl?“

„Nechává tě moc pozdravovat. Půjčoval mi tu knížku
hrozně nerad a nesmíš se nechat chytit, nebo tě prý přetrhne
jako hada; co si vzal tu cácorku, hrozně zpanštěl a zpyšněl.
Taky ztloustl; vůbec si už nejste podobní. Na tom pase naštěstí
ještě jo…“

„Já pojedu na Jindrův cestovní pas?“

„Jenom do Švýcarska; Jindra se moc smál, když si tě
představil jako kluka. Taky jsem byla zvědavá, jak ti to sluší
bez vlasů; není to zas tak hrozný, jak by mohlo. Ještě budeš
potřebovat knírek, ten nalepíme; taky tě naučím trochu
přimalovat. Umíš kouřit? Jindra totiž kouří jako fabrika, řekla
jsem mu jasně, že s takovou bude mít brzo bronchitidu
a tuberkulózu, ale copak si někdy někdo z vás dá v něčem
poradit?“

„Počkej, Margo! Neříkej, že se ti nehnusím takhle
ostříhaná!“

„Naopak, docela ti to sluší. Malej Denis zas vypadá s těma
svýma loknama jako holka, tak se to vyrovná…“

„Když ty si ze všeho děláš legraci!“

„To ještě není nic proti tomu, jak budou řvát smíchy holky!
Teda, Diana zůstane nad věcí, jak ji znám; ale Veronika,
Valérie a ty ostatní malý potvůrky! Však zrovna teď cestujou
kolem Evropy na krk Guyrlayowům; Mario je rázně vykopal
ze Španělska, že mu nebudou rozvracet morálku. Víš o tom?



Jo, a postav se, musím tě přeměřit kvůli hadrům; mám
okamžitě nahlásit telegramem tvý míry kvůli uniformě. Sigrid
mi vzkazovala, že ti mám dát zrovna pár pohlavků, že ses
neozvala.“

„Sigrid - to je kdo?“

„Sigrid Wulffssonnová, vrchní krejčová v tý fabrice. Dělají
vám tak nádherný hadry, že budeš řvát a lézt po zdi, až je
uvidíš! Že prej vám je hodí rovnou do Schwarzbergu…“

„Ale já vůbec nevím, o čem mluvíš!“

„To je normální; copak tys někdy něco věděla? Nekoukej
na mě jako čerstvě vyoraná myš; radši se chystej na cestu!“

Julka se nenápadně ohlédla do zrcadla, vjela si prsty do
vlasů a rozčechrala je; tvářila se nešťastně.

„Nojo, jak zmoklej vrabčák! Tadyhle máš Jindrovu fotku;
udělám z tebe ještě pěknějšího kluka, než je on. Gierolammo,
sehnal jsi pro ni to oblečení? Odtud vykličkuješ jako můj kočí;
ve městě se pak převlíkneš do lepšího. Toho kluka, co mi řídí
koníčky, snadno zahraješ, je to naprostej idiot…“

„No jo - ale co bude s maminkou?“

„Bože můj, ty bys toho chtěla po starý ženský! Je jí špatně
v tom sanatoriu? Já se v životě tak neměla jako ona! Jen co
budeš v bezpečí ty, začnem se starat o ni. Já osobně tam
dojedu a vezmu tvoji matku na kratší projížďku po moři.
Kdyby ta zábavná cesta náhodou skončila někde ve Valencii,
za to přece nikdo nemůže; nebo myslíš, že ano?“

Julie se poprvé usmála a objala tetu s upřímným polibkem.

„Ale no! To si schovej pro svého ženicha, jestli nějakého
máš! Chtěl si tě myslím vzít mladý Dunbar, pokud ho
chceš…“

„Pochybuju, že o mě bude ještě mít zájem!“ pohladila si
Julka zamyšleně vlasy. „Moc líbit se mu asi nebudu!“

„Ale, Janek není puntičkář. Ostatně kdyby věděl, co tady
s tebou zamýšlejí, je schopen vyhlásit Itálii válku. Bude jen
rád, že tě má, ať už ostříhanou nebo vlasatou…“



„Ty seš na mě tak hodná, tetičko!“ vzdychla Julie.

„A ty seš hloupá káča! Tak sedneš si před to zrcadlo?
Musím ti přidělat nádhernej mužnej knírek!“

V těch dnech přijela do Říma slečna Magda Szomódiová
ve společnosti svého strýce Jánose Ásaghiho, majitele padesáti
tisíc vepřů a k tomu přiléhajících pozemků, vesnic i jejich
obyvatel, to vše v Uherské pusztě. Otec pana Ásaghiho vlastnil
pouze pět tisíc vepřů, nicméně už tak byl velmi bohat; pokud
se týče strýčka Jánose, ten měl peněz, že nevěděl co s nimi
a kromě neteře Magdy je neměl komu odkázat, neboť vzdor
bouřlivému životu zůstal bez legitimních potomků. Magda
byla dcerou jeho sestry, rovněž velmi dobrodružné dámy, která
nyní po úmrtí svého manžela (sňatek z rozumu) trávila svoje
vdovské dny milostnými aférami a utrácením peněz po barech
v Budapešti a Vídni.

János Ásaghi se rozhodl neteř Magdu provést po svatých
místech, neb dívka jevila stopy zvlčilosti až lehkomyslnosti,
zděděné po svojí matce. Za tím účelem přijeli oba do Říma,
kde objemný strýček vodil křehkou dívenku po chrámech,
palácích, musejích a památkách. Magda se zajímala kromě
všech těchto věcí i o mladé muže, a přestože neuměla ani
slova italsky, dokázala si s nimi dost dlouho povídat, k velké
strýčkově nelibosti.

V jednom z chrámů ulpělo na slečně Szomódiové též oko
jednoho z modlících se mnichů; tento sledoval Magdu a jejího
strýce až do hotelu a pak urychleně běžel podat hlášení; ani ne
za dvě hodiny se přiblížil k hotelu železem obitý vůz plný
strážníků, zvaný v civilizovaných zemích Zelený Anton.
Komisař, který jim velel, se vyptal na slečnu Magdu a poté ji
šel navštívit do pokoje, kde zdvořile oznámil, že je zatčena pro
vraždu svého otce a bude odvedena do vězení.

Magda Szomódiová neuměla italsky a nechápala, co od ní
ti lidé chtějí; rovněž její strýc János Ásaghi nechápal vůbec
nic, neboť ani on nebyl mocen italštiny. Když však policisté
chytili jeho neteř za útlé ruce a vlekli ji dolů a do vozu, rozlítil
se jako bdělý strážce její ctnosti a mohutnýma rukama zmlátil



sedm strážníků na jednu hromadu. Teprve když přišla posila,
podařilo se jim ho přemoci, spoutat a dopravit na komisařství.

Tam je napřed celou jednu noc trápili tím, že je nutili
mluvit italsky, což nedokázal jeden ani druhý. Potom
přesvědčovali Magdu, že se jmenuje Julietta la Venzini
a zabila svého otce. Jejímu ujišťování ani dokumentům vůbec
nevěřili a prohlašovali, že si doklady pořídila falešné, aby
mohla jistěji utéci z Itálie a vyhnout se spravedlnosti.

Magda taková nařčení rázně odmítala; ale zarazila se, když
jí ukázali dvě fotografie. Byly to skutečně její obrázky!
Samotná Magda by zaváhala, jestli ji někdo potají
nevyfotografoval, kdyby to nebylo v tak zvláštních situacích.
V oněch dobách nebylo nijak obvyklé si dát dělat podobenky,
trvalo to dlouho a vyžadovalo komplikovanou aparaturu. Ta
Julietta na to nejspíš měla; na jednom obrázku byla
vyobrazena na krásném grošovatém hřebci, kterého jí Magda
okamžitě začala závidět, neboť jako dívka z krve uherské
jezdila s větrem o závod, až za ní vlála dlouhá černá hříva
vlasů. Ještě zvláštnější byla druhá fotografie; tam stála opřena
o stožár nějaké plachetnice, oblečená jen do pruhovaného
trička a krátkých kalhot pod kolena! Magda by dala cokoliv za
kalhoty, třeba až ke kotníkům; ale přísný strýček János by ji
přerazil a společnost postavila na pranýř, kdyby se opovážila
takhle obléknout! Musí to být pěkně oprásklá holka, ta
Julietta! Tak se s ní třeba seznámit…?

János Ásaghi zuřil a napadal všechny, kdo vstoupili do
jeho cely. Když mu přivedli německého tlumočníka
a objasnili, za co sedí, vynadal jim do volů a idiotů a poslal je
do míst, která jsou rozhodně dost vzdálena od slušnosti.
Policisté se s ním dlouho hádali a různě se mu snažili dokázat,
že je sluhou jakési Julietty la Venzini, kterou v životě neviděl
a za kterou úporně považovali jeho neteř Magdu. Jmenovali
taky spoustu jiných lidí, které neznal a nepřál si je poznat.
Odmítal všechno a nadával jim tak sprostě, že to tlumočník
nedokázal ani přeložit.

Třetího dne se Ásaghi přiznal, že zná jméno Baarfelt; muž
toho jména kdysi (před osmnácti lety) zajišťoval jakési
dodávky masa Rakousko-Uherskému vojenskému eráru. Oba



pánové si na tom pěkně namastili kapsy; kromě toho měl
Baarfelt jisté pletky s jeho krásnou sestrou, dokonce se kvůli
ní serval v csárdě s několika chlapci ze sousedství. Nicméně
potom odejel a od té doby už o něm János nikdy neslyšel
a odmítal o něm slyšet nyní; tehdy se stalo nutným sestřičku
Magdu urychleně provdat. To přiznání policii nesmírně
potěšilo, protože to byla první konkrétní věc, kterou vůbec
doznal. Vyslýchali proto jeho i dívku tím usilovněji a zakrátko
je přinutili k přiznání, že jsou skutečně těmi, za které je
považují.

V té době se dostavil poručík Boccerinni a jeho stín,
jezuitský kněz Spagelli. Prohlédl si Magdu a konstatoval, že je
sice navlas podobná Julii, ale bohužel o dobrých deset
centimetrů menší než Julka, což lze těžko zfingovat. Že tedy
policisté nepolapili Baarfeltovu nezdárnou dceru, ale další dítě
tohoto neúnavného otce, zcela nevinnou; alespoň ve směru,
který je jí kladen za vinu. Ze stejných důvodů je tedy nevinen
i její strýc, pokud nepočítáme napadení úředních osob
a zdemolování kanceláře.

Byla to hrozná blamáž; policie byla nucena se oběma
cizincům omluvit a ocenit příkoří, které jim bylo činěno,
značnou finanční částkou, nad kterou policejnímu řediteli
zaplakalo srdce. Nicméně přesto nebyli hosté spokojeni
a vyjádřili to nejen rozsáhlými citovými výlevy v tisku, ale
i oficiálním protestem přes Rakousko-Uherský konzulát
v Římě. Policie byla napadána ze všech stran a ředitel byl jako
na jehlách.

„Vy jste idiot, Boccerinni! Koukejte najít tu pravou holku,
nebo uvidíte, co se s vámi stane!“

Nepříjemné bylo, že dozor u Voglariho zámku byl zatím
odvolán, neboť považovali další setrvávání stráží na tom místě
za zbytečné. Boccerinni vykonal vše, co bylo možné, aby byla
Julie nalezena - leč marně.

Monsignore Spagelli byl povolán ke koadjutorovi řádu
a bylo mu mezi čtyřma očima důvěrně sděleno, že místo
provinciála řádu na Ďábelských ostrovech je trvale uvolněno
a připraveno pro toho člena řádu, který se nejvíce znemožní.
Poslední provinciál zemřel před půl rokem na malárii,



předešlého snědli lidožrouti. Nabízí se tedy krásná kariéra
mučedníka pro víru.

Asi v téže době přecházel pohraniční přechod v Lugganu
mladý muž, vážný, tmavě oblečený, velmi hezký a se
šviháckým knírkem, avšak bledou tváří, v níž se zračilo
nedávné utrpení. Předložený pas na jméno Heinrich von Raune
vyvolal u celníků a pohraničníků patřičnou úctu, takže ho
odbavili dost rychle, což nebylo za posledních dní pravidlem.

„Co že je tady takový zmatek?“ tázal se Heinrich von
Raune, když už zasunoval svůj pas do náprsní kapsy
převlečníku. „Jindy přece celní prohlídka netrvá tak dlouho!“

„Ale,“ mávl kníratý celník rukou. „Hledají nějakou holku!
Je to nóbl dáma a zapíchla prej svýho tatíčka…“

„Domníval jsem se, že ji už chytili…“

„Jo, to noviny taky psaly. Jednu už chytly, ale asi je jim to
málo, tak potřebujou ještě jednu. Tahleta prej je navlas
podobná, jenže to nejni vona. Píšou, že je to ňáká její nevlastní
sestra či kýho ďasa. To bude dost divná famílie!“

Heinrich von Raune se usmál. „Podstata úspěchu je mít
hodně dětí a všechny skoro stejné. To je výhoda velkých
rodin!“

„Prosím? Nějak nechápu, co tím myslíte…“

„To nevadí. Třeba to někdy pochopíte.“ usmál se Heinrich
a s půvabnou úklonou přešel přes hranici do Švýcarska.

Bodrý důstojník pochopil o šestnáct hodin později, když se
dostavil vyšetřující důstojník poručík Boccerinni ještě
s nějakým mužem v civilu a ptal se na Juliettu.

„Ne, ne a ne!“ stál na svém celník. „Žádná taková žena
tudy neprošla ani ji neprovezli v žádném voze! Mohu to
odpřisáhnout!“

„A tento muž?“ pán v civilu vytáhl jinou fotografii.

„Inu, prošel tudy podobný člověk, ale měl knírek a…
U čerta! Když vidím ty dvě fotografie vedle sebe…“

„Jak se ten člověk jmenoval?“ vyjel si Boccerinni.



„Heinrich von Raune. Ještě se mnou žertoval…“

„Idiote! Byla to ta holka, aby ji čert vzal! Heinrich von
Raune je její nevlastní bratr a podle všeho teď sedí ve Vídni
a směje se nám!“

„Panebože!“ vydechl celník. „Ženská? To není možné! Ale
jsou si ti dva podobní, to se musí nechat! Jo, proto on říkal, že
to je výhoda velkých rodin! Kolik je jich vlastně celkem?“

„Čert ví, možná i dvacet! A to o mnohých ani nevíme!“

„A to všichni přijdou sem? To bude pěknej zmatek!“

„Už jsem vám řekl, že jste idiot!“ zavrčel Boccerinni.
„Probůh! Musíme rychle zajistit tu starou! Určitě jí někdo
přinese zprávu, nebo se pokusí… Rychle, Spagelli, do
Neapole!“

Pozdě, milý poručíku! Když oba dorazili do sanatoria na
ostrově Capri, zjistili, že se tam Gina la Venzini už nenachází;
odjela s jistou milou starší dámou na projížďku po moři. A že
se nestihly vrátit? Zřejmě přistály někde jinde, to se může při
námořní plavbě docela dobře stát. Jistě se brzy ukážou…

„Jo, někde jinde!“ rozčiloval se Boccerinni. „Nejspíš
někde ve Francii nebo ve Španělsku! Kdo byla ta stará bába?“

„My přece nejsme policie; neobtěžovali jsme ji
zkoumáním jejích dokumentů! Nějaká příbuzná… jméno je
v knize návštěv, sama se tam zapsala…“

Jméno neřeklo nic policii ani komukoliv jinému.
Boccerinni dostal další geniální nápad: postarat se
o Venziniovské jmění. Ale čekalo ho nepříjemné překvapení:
konto la Venziniů bylo zrušeno, peníze vybrány, zmizely
neznámo kam. Směnky a platební příkazy podepsal hrabě la
Venzini ještě před svou smrtí. Poručík pospíšil do paláce; tam
rozkazoval nějaký advokát a s úsměvem mu ukázal kupní
smlouvu, kterou hrabě la Venzini prodal zámek i všechny
ostatní nemovitosti nějakému hraběti Orroscovi, jehož
zástupcem je onen advokát. Smlouva byla uzavřena už před
půl rokem a hrabětem podepsána; ověřena byla notářem, který
zemřel před dvěma měsíci a kromě toho dvěma hodnověrnými
svědky, kteří budou zajisté ochotni to dosvědčit.



„Jsem si jist, že smlouva i směnky jsou falešné!“
přesvědčoval Boccerinni policejního ředitele. „Když to dáme
soudu…“

„Jste blbec, Boccerinni,“ řekl policejní ředitel pevně.
„Mám tady několik depeší. Především pan Heinrich von
Raune z Vídně nám oznamuje, že se během posledního měsíce
nehnul ze svého sídla, svůj pas má při sobě a nechápe, proč by
nám ho měl zapůjčit ke zkoumání. Do Itálie jezdí často a rád
a tímto přechodem projížděl při své návštěvě před půl rokem,
ale…“

„Kdybychom prověřili to jeho razítko…“ nedal se
Boccerinni.

„Utržíme další ostudu. Skutečně o to tak stojíte? Před
hodinou jsem se vrátil z ministerstva zahraničí. Tajemník
ministra mi ukazoval nótu, která jim přišla od arminského
císaře, toho Charry de Guyrlayowa. Nepřál bych vám ji vidět;
nadává nám jako klukům. Rozvířil jste takový zmatek, že už
o tom ví i ten dobrodruh! Ale ministerstvo zahraničí si přeje,
aby aféra byla okamžitě skončena, rozumíte? Státní zájem!“

„Ano, prosím. Ale… jakým způsobem? Totiž…“

„Dokážete, že hraběte la Venzini zavraždil neznámý lupič;
vy jste se ve svých dedukcích mýlil. Vy osobně! O vašem
povýšení nemůže být pochopitelně ani řeči! Nebo vlastně…
ale ano, budete povýšen! Dostanete jmenování do detektivního
oddělení na Sardinii - tam máme soustavně málo důstojníků,
každou chvíli nám bandité někoho zabijí. Vidím, že v Neapoli
jste měl málo starostí…“

Touže dobou byl monsignore Spagelli u generála
jezuitského řádu; také generál soptil jako vulkán před
výbuchem.

„Komthur Guyrlayowe poslal Svatému Officiu stížnost.
Podle všeho ji psala jeho žena Diana, je ostrá jako sekané
žiletky. Papežův tajemník žádá, abychom zjednali v té věci
naprosté jasno…“

„Bylo mi nařízeno, abych Juliettu la Venzini odstranil,
nejlépe do kláštera. Učinil jsem, co jsem mohl…“



„Hlupáku! Měl jste to provést tiše, ne tak, aby o tom věděl
celý svět! Voglari se nám směje a nunciatura nám nadává!
Jestliže neumíte vykonat, co od vás Societas Jesu potřebuje,
nezbývá než pověřit vás jinými úkoly - zajisté velmi
důležitými…“

„Ďábelské ostrovy…“ vzdychl monsignore Spagelli.

Generál jenom kývl hlavou.



Petrohrad
Kdysi v osmnáctém století napadlo cara vší Rusi Petra

Velikého, že je pěkná ostuda, když velmoc jako jeho nemá
přístup k moři; aby to napravil, porazil u Poltavy Švédy,
vyhnal je od Baltu a postavil tam v bažinách město, které na
svoji počest nazval Sankt Petěrburg nebo-li Petrohrad. Záhy
vzrostlo do krásy a stalo se pohádkovým snem, podobně jako
Benátky. Zvládl sice dokonale přeměnu přírody, bohužel však
nezvládl přeměnu podstatně důležitější: udělat z ruského
národa národ kultivovaný. Buďme však k němu spravedliví,
dělal co mohl.

Čtyřem podnapilým mužikům, kteří se za mrazivého
večera motali po přístavní čtvrti od krčmy ke krčmě, to bylo
jedno. Měli důležitější problém: došla jim vodka a neměli ani
žádné peníze, které by za tuto životní nezbytnost vydali. To je
ovšem truchlivé - způsobilo to u nich hněv a onu zvláštní
lítost, která je tak vlastní široké duši slovanské. V tomto stavu
rozhodli se někomu rozbít hubu, případně zahájit revoluci
a vzpouru proti bezectnému samoděržaví. Jak souvisí carská
samovláda s jejich nedostatkem oběživa, jim nebylo jasné, ale
rozhodli se tento filozofický problém rozřešit později.

Co dělala na ulici šestnáctiletá Nastěnka, není taky zcela
jasné; nejpravděpodobnější verze je, že uprchla z domu
(přesněji chatrče), aby nebyla brutálně znásilněna svým
opilým otčímem. Pokud se druh její matky vrátil ve stavu
podnapilém z krčmy, měl obvykle náladu na nějakou ženu
a bylo mu jedno, jaká to je. Matka tedy číhala u dveří, svlékla
mu kabát, zula válenky a pomohla mu na rodinné lože; dnes
však matka objevila otcovu zásobu vodky, skoro celou láhev,
a přivedla se rovněž do stavu opilého, takže nebyla schopna
ani plnit své povinnosti, ani dceru účinně bránit. Nastěnka tedy
bloudila po ulici, brečela a přemýšlela, kde a jak by potkala
dědu Mrazíka z pohádky, který chrání slabé a bezbranné před
zlými a krutými.

Nepotkala staříka s bílými vousy, ale čtyři mužiky ve věku
spíše středním. Když ji spatřili, zahýkali opileckou vášní



a hned se k něčemu rozhodli. K čemu přesně, to Nastěnka
netušila, neboť se předvídavě dala na útěk a při tom křičela.
Chvíli kličkovala mezi bednami, vyloženými z lodí
a čekajícími tam na své majitele, potom však zjistila, že
beznadějně zabloudila a neví ani kudy domů, ani kudy prchat.
Její pronásledovatelé dupali za ní, něco oplzlého řvali a šla
z nich hrůza. Nastěnka zakličkovala ještě jednou, ohlédla se
a přitom vrazila do člověka, který právě kráčel proti ní.
Vzápětí dostala ránu, která ji zvedla a praštila s ní o zem jako
s kusem hadru.

Nebyl to děd Mrazík, byla to nízká svalnatá osoba se
dvěma černými copy, širokou plochou tváří tmavé barvy
a šikmýma očima. Zřejmě žena, ale neurčitého věku a nejasné
národnosti, nejspíš asijské; Nastěnka z ní viděla jenom huňatý
kožich a kožešinové boty. Páchla tulením tukem, což ovšem
Nastěnka nemohla poznat. Ženská něco rozhořčeně pronesla,
ale v cizím jazyce.

Čtyři mužici vpadli do uličky a zastavili se, protože rovněž
spatřili tu ženskou. Žena v kožichu zřejmě pochopila, proč se
to splašené děcko hnalo proti ní jako slepé tele; udělala krok
vpřed a pronesla něco, čemu nebylo rozumět, ale bylo to
sprosté.

Mužici došli k názoru, že ženská v kožichu určitě má
peníze; když má tak skvělý kožich a kožešinové boty, nemůže
být chudák! Počali cosi vykřikovat, jeden se ozbrojil
nalezeným klackem a pokoušeli se přesvědčit ženu, aby se
s nimi rozdělila. Asijská žena už neřekla nic; stála tam jako
tupý špalek a zírala.

„Nerozumíš, babo?“ křičel jeden. „Hej, dej sem ruble,
mrcho špinavá, nebo ti hlavu rozbiju, čarodějnice prokletá!“

Žena neřekla nic. Jen si s rozvahou odplivla do sněhu.
Mužici to pochopili jako urážku; dva z nich vyrazili vpřed,
jeden s holí a druhý s velikým nožem. Druzí dva je
povzbuzovali výkřiky.

Žena sebou škubla a rozhrnula svůj kožich. Vzduchem
zasvištěla velrybářská harpuna, jakou užívají Eskymáci též na
lov mrožů; zasáhla do břicha mužika s nožem; ten bolestí



zařval, padl na zem a pokoušel se harpunu vyrvat, ale nešlo to,
neboť měla zpětný háček. Vzápětí se žena vrhla vpřed a šlehla
druhého bičem na psy; zařval v jiné tónině a na jeho tváři se
objevil rudý pruh.

Žena něco pronesla ve své řeči, ale Nastěnka zírala na něco
zcela jiného: pod kožichem byla oblečená v jakémsi spodním
prádle, které těsně přiléhalo k tělu, ale mělo podivuhodnou
barvu - zlatou s černými skvrnami.

„Oj, što éto?“ zvolal další mužik. „Čort kakoj-nibuď?“

V té chvíli vystoupila mezi bednami další žena v kožichu;
tato byla ale zjevně mladá, měla rezavé copy a pihovatou tvář.
Zeptala se na něco té první, ta jí odpověděla. Dívka, která
nebyla o moc starší než Nastěnka, popošla dopředu a usmála
se.

„Vy uchoditě, paka živi!“ poradila vlídně mužikům.

Mužici se však rozhodli bojovat; nebylo to moudré, avšak
měli dost v hlavě a byli zvyklí se rvát. Všichni tři najednou
vytáhli důkladné nože; neříkali nic, ale blížili se. Vyhlíželi
zlověstně.

Dívka si rozepjala kožich a vyklouzla z něj. Stála tady
jenom ve strakaté kombinéze; pod levým ramenem měla
zavěšenou jakousi pochvu, ve které vězel asi metr dlouhý meč
se zdobenou rukojetí. Mečík vypadal jako hračka a ona jako
dítě, ale to mohl být omyl. Vydala se přímo proti mužikům;
ještě něco vykřikla na svoji družku, která taky vyklouzla
z kožichu. Meč neměla.

První byl v cestě mužik s krvavým šrámem na tváři; měl
taky největší vztek. Vrhl se k dívce a mávl po ní nožem, ona se
mu hbitě vyhnula, otočila se a s výskokem ho kopla do prsou;
vzápětí skočila mezi ty dva zbývající. Nastěnka nemohla
přesně sledovat pořadí jejích útoků rukama a nohama, ale
zasahovala střídavě jednoho i druhého; ona se nebránila,
útočila! Mužici se snažili ji poranit noži, ale neměli šanci.

Ten, kterého odhodila prvního, se rozhodl napadnout ji
zezadu a ona se o něj nijak nestarala, protože se o něj starala
Asijka. Šlehla svým bičem na psy, zachytila jeho kotník



a škubla; ničema se složil do sněhu, žena na něj skočila, ale on
po ní sekl nožem. Dupla mu na zápěstí, aby ho přinutila nůž
pustit, ale jemu se podařilo škrábnout ji na noze; nůž sice
částečně sjel po látce její kombinézy, ale stejně ji to zabolelo.
Hrubě zaklela; trhem ho převrátila na břicho, klekla mu
kolenem na šíji a škubla; mužik vykřikl, natáhl se a ztichl.

Žena něco vykřikla na dívku; ta pořád ještě bojovala s těmi
dvěma. Na ten výkřik vytasila svůj mečík a mávla jím
kupředu; jeden z mužiků se skoro sám napíchl na čepel, zařval
bolestí a padl na zem. Druhý zaváhal, ale pak se rozhodl přece
jen pomstít. Dívka jej rozvážně sekla špičkou meče do tváře;
mužik jenom vykřikl, zahodil nůž a prchal.

Dívka otřela meč, zastrčila jej do pochvy a vracela se;
oblékla si kožich a škubla hlavou, aby srovnala svoje rudé
copy. Při tom si povšimla Nastěnky, krčící se za bednami.

„Što ty?“ otázala se jí.

„Já… nevím! Nemám kam jít!“

„Co? Família - rodinu nemáš?“

„Otec umřel… a matka mě jenom bije! Otčím je pořád
opilý; moc se bojím domů, paní…“

„Jsem May-Britt Wulffssonnová,“ řekla dívka vážně.
„Nemusíš se mne bát. Máš na světě někoho, kdo tě
potřebuje?“

Nastěnka vykulila oči, krčila rameny a tvářila se divně.

„Tak pojď s námi! Budeš mi sloužit…“

Nastěnka se konečně odhodlala: „Dostanu… taky
takový… jako máte vy?“ naznačila rukou její kombinézu.

May-Britt vyprskla smíchy. „Dostaneš; až budeš umět
bojovat! Nabízím ti roční službu; budeš dostávat pravidelně
jíst a všecko, co budeme mít my, ale žádný plat, jen podíl na
kořisti. Jestli přežiješ a budeš chtít, za rok tě sem vrátím!
Souhlasíš?“

„Tak dobře!“ řekla dívka odhodlaně.



Asijka zatím přešla k mrtvému mužikovi a stáhla z něj
těžký, sice špinavý, ale nejspíš teplý kabát. Podávala ho
Nastěnce.

„Vem si to,“ řekla May-Britt. „To je Tana; nemluví rusky.
Ani já moc ne. Ty se taky naučíš… řeč Varjagů.“

Muž, který měl pořád ještě v břiše harpunu, už se přestal
svíjet bolestí, pouze chrčel. Tana k němu přistoupila a vytáhla
ji; při tom se probral, ještě větší bolestí. Zděšeně blekotal cosi
jako prosbu o milost, ale ona si jej nevšímala. Přejela mu
zkušenou rukou po těle, objevila měšec, ale zcela prázdný,
takže sebrala pouze nůž, který mu vypadl z ruky. Nebyl
k ničemu; jenom si odplivla, zaváhala, jestli ho jím nemá
dorazit, ale nakonec se rozhodla nechat ho naživu.

„Kam půjdeme, paní?“ ptala se Nastěnka, které v kabátě
začínalo být konečně teplo.

„Daleko. Až do Evropy…“

„To bude krásné!“ vzdychla zasněně Nastěnka.

„Hm…“ řekla May-Britt nedůvěřivě.

A Tana pronesla něco ve své řeči a odplivla si do sněhu.

Tím končí pátá z knih o Rytířích Blesku.
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