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Letadlo do Londýna
 sukha-duhkhe same krtvá / lábhálábhau jayájayau
 tato yuddháya yujyasva / naivam pápam avápsyasi

 Bojuj, neboť je to tvá povinnost.
 Bojuj bez ohledu na štěstí nebo neštěstí, zisk nebo ztrátu,

vítězství nebo porážku.
 Takto na sebe neuvalíš hřích.

 Bhagavadgíta
 

Enkra seděl  opřen o opěradlo  křesla  a mlčky hleděl  dolů,
kde se jako úchvatný koberec rozvíjela vyprahlá, přesto úrodná
krajina střední Indie.

„Letíme na sever,“ řekl svému otci Robertovi, který seděl
vedle něj a listoval v novinách, které mu dala letuška, „Proč?“

„Přes Bagdád a Káhiru nebylo spojení. Musíme letět horní
trasou. V Moskvě budeme přestupovat.“

„Výborně,“  řekl  Enkra,  „Nikdo  z mých  kamarádů  nebyl
v Moskvě.“

A opřel se znovu o rám okna a hleděl dolů – ale za nějakou
dobu vystoupilo letadlo nad mraky a celý kraj  se zatáhl hustou
bílou  oponou.  Enkra  se  opřel  zády  o opěradlo,  zavřel  oči
a pomalu,  připomínaje  si  každý detail,  vzpomínal  na  to,  co  se
stalo jenom několik dní před dnešním dnem.

 =*=

V časech dobrých i zlých…§§
Kdesi  hluboko  v nepřehledném  moři  džungle,  v místech,

kde se lidé nevyznali  a kde neměli  ani co pohledávat,  na malé
pasece určené zvlášť pro slavnostní příležitosti, sešla se té noci
společnost,  jejíž  složení  by  nahnalo  každému  cizinci  strach.
Nehořel  tu  žádný  oheň,  jehož  světlo  by  pomáhalo  zjemnit
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pochmurný dojem z okolní džungle.  Ti, kdo se tu sešli,  neměli
rádi plameny. Jen bledá zář úplňku osvětlovala paseku.

Tam,  kde  se  okraj  lesa  dotýkal  paseky,  v místech  kde
vysoké  stromy  stínily  ještě  prostranství  před  světlem  měsíce,
zářily  na  třech  stranách  z přítmí  podivné  měňavé  oči,  velké
a nemrkající,  jen  občas  se  pohybující  do  stran.  Vládlo  ticho,
jediný  slyšitelný  zvuk  bylo  občasné  zašelestění  trávy  a dech
mnoha plic, ačkoliv i tento zvuk se snažili utlumit. Byli to tygři,
mocný  národ  obývající  tuto  džungli,  jeden  z nejváženějších
národů Arminu. Bylo jich mnoho, snad více než dvě stě, od úplně
malých koťat až po zcela dospělé šelmy, zdobené těžkými zlatými
obojky a čapkami z jemně tepaného zlatého plechu, posázeného
drahokamy. Neměli žádné zbraně a nepotřebovali je – jejich zuby
a drápy byly samy tou nejnebezpečnější zbraní.

Na čtvrtou stranu paseky přicházeli ti, na něž tygři čekali.
Skupina chlapců různého stáří a různé pleti, rovněž beze zbraní,
jen  s kovovými  a pérovými  ozdobami.  Šli  pěšky,  neboť  jejich
kemp byl vzdálen jen pár stovek metrů od paseky. Chůze ve tmě
jim nepůsobila  obtíže,  vyznali  se  v džungli  skoro  stejně  dobře
jako šelmy. Tygři však slyšeli jejich kroky už dlouho a věděli, kdy
dorazí na určené místo.

Když došli, bylo dlouhou dobu ticho – všichni stáli nehybně
a mlčky,  jako by čekali,  co  učiní  druhá  strana.  Konečně jeden
z kluků  udělal  pár  kroků  před  ostatní  a vystoupil  do  světla
Měsíce.  Bylo mu něco mezi  čtrnácti  a patnácti  roky, jeho paže
a nohy byly zdobeny stříbrnými  řetízky,  zatímco  na  prsou  měl
široký  náhrdelník  z plíšků  různých  kovů,  hlavně  zlata.
Tmavohnědé  vlasy  měl  zčesány  dozadu  a na  ramena,  takže
nemohl pohnout hlavou na stranu, aby se nerozcuchal – tím byl
nucen zachovávat vzpřímený slavnostní postoj, který imponoval
nejen lidem, ale i tygrům.
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„Zde stojí Roger Monroes, náčelník smečky z Kingtownu!
Ať Páni všech Pruhů Džungle slyší má slova!“

Proti němu vystoupil z džungle ohromný tygr se srstí bílou
jako padlý sníh, pokrytou jen několika málo černými pruhy. Na
jeho hlavě a krku spočívala  jemně tepaná zlatá čapka,  zdobená
velkými perlami tak bohatě, že bylo sotva vidět kov.

„Zde stojí  Garn, Chief Tiger, Pán všech Pruhů Džungle.“
pravil co nejtišeji, ale přesto příliš hlasitě pro uši lidí, hlubokým
a dunivým přízvukem tygrů, „Slyšíme tvá slova!“

Roger udělal několik kroků, zkřížil ruce na prsou a pronesl:
„Vy  tygři  jste  nejmocnějším  národem  džungle!  Obýváte

největší území ze všech a nikdo z lidí nespočítá vaše bojovníky.
Všichni  se  vás  bojí,  ale  vy se  nebojíte  nikoho.  Zvoláte-li  boj,
ozvěna vám odpoví vítězství! Zvoláte-li čin, ozvěna vám odpoví
sláva! Jste jako moře, které pohltí vše, dobré i zlé, ale nic z toho
mu  neublíží  a nic  je  neohrozí.  Byli  jste,  když  my  jsme  ještě
nebyli,  a budete,  až  my už  nebudeme.  Jste  krví  džungle,  která
protéká všemi jejími vlásečnicemi a dává zemi život. Takoví jste,
vy Pruhovaní.“

Chvíli zachovávali všichni uctivé ticho. Pak pronesl Garn:
„Hovoříš  dobře,  bojovníku,  a uznávám,  že  nás  chceš

potěšit. Je pravda, že bylo kdysi vše tak, jak jsi pravil. Ta doba je
však  již  vzdálena,  tak  vzdálena,  že  ji  kulka  nedostihne  a ani
nejrychlejší  kůň nedohoní.  Nejsme už  národ vládců džungle  –
nezbývá  nám než  plakat  na  hrobech  těch,  kdo  se  takto  směli
nazývat. Naše tlapy jsou slabé, uši hluché, oči slepé. Nechápeme
nic, co se děje v novém světě, do něhož jsme přežili. Jsme příliš,
příliš staří pro tento svět…“

Opět bylo chvíli ticho. Pak se znovu ozval Garn: „Bojovníci
lidí však nepřišli křísit slávu našich padlých. Ať poví náčelník, co
nám chce říci!“
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Roger luskl  prsty nad hlavou a do světla  měsíce vstoupil
další chlapec, mladší a menší než on a nepoměrně tělesně slabší.
Byl nahý, beze zbraně a bez jakýchkoliv ozdob, jak je dle tygřích
zvyklostí předepsáno prosebníkům.

„Zde vidíte  našeho bratra  Enkru Westona.  Je  mladý a ne
dosti zkušený, ale prokázal už, že je hoden cti být bojovníkem
a že jeho srdce je statečné.  Byl také vaším zajatcem, jedl vaše
maso a spal ve vašich stanech. Znáte ho a sami jste se přesvědčili,
že nezná strach a směje se bolesti a utrpení. Má ještě na těle stopy
vašich  zubů  a drápů  z posledního  setkání.  A ptejte  se  mladého
bojovníka  tygrů  Kwarra,  zda  jej  zná  a zda  je  ochoten  svědčit
v jeho prospěch!“

„Tygři tomu věří,“ řekl Garn, „I já znám jeho pach.“
„Tento náš bratr  si  přeje  zpečetit  svoje přátelství  s vaším

národem pevněji, než je možné pouhým slovem či stiskem ruky.
Přeje  si  zpečetit  toto  přátelství  krví,  a stát  se  navždy bratrem
náčelníka Kwarra.“

„Nechť Kwarr předstoupí!“ řekl Chief Tiger.
V jeho blízkosti vystoupil z džungle mladý tygr, stejně bez

ozdob jako Enkra. I ten, kdo se příliš nevyznal v tygřích tvářích,
by  jej  snadno  poznal  podle  výrazného  bílého  trojúhelníku  na
spodní straně krku.

„Přeješ si stát se bratrem tohoto člověka?“ ptal se Garn.
„Ano.“ odpověděl Kwarr.
Garn  zavřel  oči  a setrvával  chvíli  nehybně,  jako  by

přemýšlel.  Ve  skutečnosti  věděl  o tomto  přání  již  delší  dobu.
Vždyť za tímto účelem se sešla tato skvělá společnost a Garn měl
možnost si vše dávno promyslet. Ale ceremoniál to vyžadoval.

„Dlouho  jsem  spal.“  řekl  pak,  neboť  spánek  je
v představách  tygrů  spojen  s přemýšlením.  „A dospěl  jsem
k tomuto:  víš,  bojovníku,  že  toto  bratrství  je  věčné
a nezrušitelné?“
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„Ano.“ odpověděl Enkra.
„A víš, že toto bratrství může mít i nepříjemné následky?“
Enkra sebou poněkud škubl a pohlédl na Rogera – ten však

vyhlížel stejně zmateně, i mezi jeho bojovníky nastal šum.
„Nerozumím, co tím míníš.“
Garn  pokynul  a vedle  něj  vystoupil  další  bílý  tygr,  starší

a s čapkou  posázenou  velkými  rubíny  –  Awram,  strýc  Garnův
a bratr nejctihodnějšího z Vládců, nedávno zesnulého Ghirry.

„Náčelník Roger neřekl všechno,“ pravil Awram a jeho hlas
byl chladný jako noční vítr ze stepi, „Neřekl, že tento bojovník je
původem cizinec z Vnějšího světa!“

„Mám kůži stejně osmahlou jako ostatní muži této země!“
řekl Enkra poněkud dotčeně.

„Před třemi lety, když jsme se s tebou setkali poprvé, měl
jsi kůži bílou a hřívu ustřiženou u samé hlavy! Tvůj otec pocházel
z Onoho světa,  pobýval  mezi  námi  před velmi  dávným časem,
a pak odešel zpět k lidem, kde jsi  se narodil  ty! Přišel  jsi  před
pouhými třemi roky!“

„Nepopírám to. A nepovažuji to za hanbu!“
„Neřekl  jsem  to  proto,  že  bychom  snad  pohrdali  lidmi

z Onoho  světa.  Ale  chtěl  bych  bílé  štěně  člověka  uchránit  od
nebezpečí, které mu hrozí…“

„Nebojím se žádného nebezpečí!“
„Pruhovaní se obávají, že člověku, který se stane bratrem

tygra, se v krátké době přihodí neštěstí!“
„Babské tlachy!“ řekl Enkra trochu nezdvořile.
„Malý  bílý  chlapec  nedělá  dobře,  když  se  posmívá

moudrosti a zkušenosti! Ochranný duch Pruhovaných si nepřeje,
aby se jejich krev mísila s jakoukoliv jinou, zvláště ne s lidskou
krví! Proto ztrestá lidi, kteří tento zákaz poruší!“

„Už se to stalo?“ zeptal se přemýšlivě Roger.
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„Pokud  vím,  už  několikrát.  Mohu  uvést  jména.  Bishara
Singh Thapra z Indiopolisu, spadl ze stožáru lodi do moře a utopil
se.“

„Hm.“ řekl Roger nedůvěřivě.
„Alexix Lorbalonitas, řecký obchodník z Tigeru, odejel na

pohřeb svého  příbuzného  do  Makedonie  po  dvou  měsících  od
doby, kdy přijal tygří krev. Zabil vraha, ale za několik dní se stal
sám obětí krevní msty…“

„To se dá přirozeně vysvětlit!“
„Je však zvláštní, stane-li se to právě těm, kteří přijali tygří

zasvěcení,“  řekl  Awram  hlubokým  znepokojivým  hlasem,
„Musím tedy uvést ještě jedno jméno: John Andrew Francis de
Tasker, mladý bojovník z vesnice v podhůří. Jsou tomu sotva dva
měsíce, co padl při obraně farmy svého otce před bílými bandity.
Ani ne půl roku po tom, co se stal naším bratrem.“

Tento případ byl ještě sdostatek v živé paměti. Někteří ze
smečky byli dokonce při likvidaci banditů a tak se Enkra při této
vzpomínce  zachvěl.  „Nestraš  nás,  bratře  Awrame!  Nebojím  se
a chci  se stát  Kwarrovým bratrem – a jsem ochoten nést  za to
následky, ať jsou jakékoliv!“

„Varuji tě naposled, bojovníku! Tygři stojí ve stínu smrti!
Stín této smrti padne i na tebe, přijmeš-li čelenku Tygra!“

„Chci to!“ řekl Enkra.
„I já to  chci.“  řekl  Kwarr,  „Moje zuby a drápy jsou ostré

a moje tlapy silné. Dokážu ochránit svého bratra!“
Awram  sklonil  hlavu.  Garn,  který  mlčky vyčkával,  řekl:

„Staň  se!  Staneš  se  příslušníkem  národa,  který  umírá.  Budeš
jedním z těch, kteří musí odvrátit jeho konec…“

Enkra přistoupil blíž k Vládci, i Kwarr se přiblížil.
Enkra poklekl, Garn jej uchopil za ruku, přiložil k ní svoji

tlapu a zaťal jeden z ostrých drápů do jeho žíly. Pak učinil totéž
Kwarrovi a přiložil obě krvácející rány k sobě.
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„V časech dobrých i zlých buďte bratři!“ řekl.
„Staň se!“ řekli oba současně.
Pak  rozpojili  ruce  a Garn  olízl  Enkrovi  krvácející  ruku.

„Teď jsi jedním z nás.“
Jeden  z tygrů  přistoupil  a podal  Garnovi  čelenku

z masivního  zlata,  uprostřed  níž  i v měsíčním  světle  zářil
smaragd. Garn zasunul oba konce čelenky do Enkrových vlasů za
ušima  tak,  aby  se  drahokam  skvěl  na  čele.  Obroučka  kryla
Enkrovi  čelo  a spánky  až  ke  kořeni  nosu  a očím,  ale  přitom
nechávala vlasy volně splývat.

„Nos tento odznak hrdě – je to odznak slavného a hrdého
národa! Jsem v duši rád, že jsi naším bratrem. Je nás stále méně
a méně! Ale prosím tě ještě jednou: dávej na sebe dobrý pozor!
Neradi bychom tě ztratili…“

Pak se Garn obrátil a volným krokem odcházel do džungle.
Enkrův  bratr  Kwarr  zůstal  ještě  s ním.  Spiklenecky  se  usmál
a zašeptal se špatně skrývanou pýchou:

„Teď jsi tygr jako já! Přijďte zítra všichni do Aurrgharru –
ukážeme  ti,  co  bys  měl  znát.  A pamatuj:  v časech  dobrých
i zlých…“

„Jsme bratři.“ dodal Enkra a hleděl pak za ním, dokud jeho
srst prosvítala mezi stromy…

=**=
Jenže  teď  sedí  člen  tygřího  národa  Enkra  Weston

v Caravelle  a ta  jej  unáší  nad  mraky  směrem  k jeho  rodné
Británii. Pohladil si zamyšleně jizvičku na zápěstí a napadlo mu:
není právě tohle to neštěstí, o kterém mluvil strašný a nezkrotný
Awram? Když se vrátil domů do zámku, čekal tam jeho přísný
otec  s bezpodmínečným rozkazem,  aby se  Enkra  vrátil  domů.
A není neštěstí  opustit  slunný a přátelský Armin a odejít do zlé
země, mezi hloupé a nevzdělané lidi, tam kde tygři říkají Onen
svět?  Enkra  je  Armin  a nechce  mezi  lidi,  přesto  má  ostříhané
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vlasy, věci sbalené do jediného kufříku a letí. Usmál se – mezi
věcmi v kufříku je také tygří čelenka a s ní černý proužek jaguára
Quiroqy a medailónek reortského náčelníka Golden Raina, lva ze
stepí v Reortii. Ty věci v kufříku mu dávají větší pocit bezpečí,
než  pistole  schovaná  v botě  v kufru,  nebo  znalosti  bojového
umění.  Enkra není  sám, je  členem mocného a vlivného národa
Arminů.  Ba  je  i jeho  reprezentantem  mezi  lidmi,  který  má
zjišťovat fakta pro Arminy výhodná. Agentem své země, ráje na
zemi. Je silný, mocný, bez bázně. A je mu dvanáct let.

Robert vedle spí. Je už tma a spí vlastně všichni v letadle,
ale Enkra nespí, a když, tak jen napolo. Bdí a hlídá, jak mu káže
povinnost agenta…

Nakonec přece usnul, ale probudil se, když někde přistávali
a hleděl okénkem na světla přistávací plochy, jak se k ní blížili.
Zeptal se letušky a dozvěděl se, že je to Irkutsk – byla však příliš
hluboká tma, aby mohl něco vidět. Letadlo tu stálo dosti dlouho,
snad dvě hodiny, a Enkra opět usnul – když se probudil, letadlo
už zase startovalo. Robert prospal všechno a probudil se teprve za
svítání,  když letuška cestující  jemně probouzela a nabízela  jim
snídani. Enkra se probudil, když se zastavila u jejich křesla, ale
s Robertem musela chvíli rozmlouvat.

Během  snídaně  se  letuška  objevila  znovu  a oznamovala
něco francouzsky – letadlo patřilo společnosti Air France. Enkra
zbystřil pozornost. 

„V Moskvě  budeme  mít  šest  hodin  času  na  přesedání!
Nepůjdem se podívat do města?“

Robert  se  zamračil  –  teprve  teď  letuška  hlásila  totéž
anglicky.  Robert  pochopil,  že  jeho  syn  rozumí  francouzsky,
a vzápětí se mu to potvrdilo, když letuška procházela kolem nich
a Enkra  jí  položil  nějakou  otázku.  Mluvil  poněkud  divným
přízvukem a mírně  ji  překvapil  tím,  že  jí  tykal,  ale  jenom  se
zářivě usmála.
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„Ptal jsem se, jestli nás v Moskvě pustí do města. Říká, že
je tam turistická kancelář a ta nám to zařídí…“

„Nemusíš mi překládat!“ zavrčel Weston.
„Zapomněl jsem…“ usmál se Enkra omluvně.
Potom už přistávali v Moskvě. Bylo trochu chladné, jinak

slunečné  a docela  veselé  ráno.  V noci  tu  zřejmě  pršelo
a přistávací  plocha byla mokrá.  Westonové z letadla vypadli  co
nejrychleji a Enkra udivil celníka suverénním: „Zdrástvuj!“

Také  úředníci  cestovní  kanceláře  dostali  několik  šoků
z Enkrových  jazykových  znalostí,  ale  zvláště  ze  suverénního
chování, se kterým zařizoval i záležitosti svého otce, aniž dbal na
to, že by to mělo být obráceně. Vízum do Robertova pasu dostali
celkem  snadno  –  Enkra  nepotřeboval  vůbec  žádný  doklad.
Nejtěžší práce byla s proměněním několika dolarů, které se Enkra
rozhodl  na  to  věnovat.  Za  každý  dostali  tři  rubly,  Enkra  je
suverénně  strčil  do  kapsy,  řekl  „Balšoje  spasibo,  charašó!“
a vypadl, nechávaje udivené úředníky směnárny na pochybách, co
je vůbec zač.

„Kam  to  vlastně  jdeme?“  ptal  se  Robert  –  přenechával
zatím Enkrovi veškerou iniciativu, ale když vyšli z Vnukovského
letiště, zapochyboval přece jen o jeho orientačním smyslu.

„Centrum je  Rudé  náměstí,  tak  tam pojedeme.  Po  cestě
zjistíme, kam bychom se mohli podívat…“

Zamířil  k novinovému stánku a přál  si  plánek města.  Pak
zamával  na  taxík,  vtáhl  Roberta  dovnitř  a řekl:  „Krasnaja
ploščaď!“

Teprve  v taxíku  se  Weston  rozhodl  zeptat:  „Že  rozumíš
rusky,  to  jsem  pochopil,  to  je  univerzálka.  Ale  do  ní  nepatří
znalost poměrů v Moskvě, nemyslíš?“

„Proto  se  také  orientuju  podle  plánku,“  roztáhl  si  Enkra
mapu na kolenou, „Pomůžeš mi s tím, tati?“

10



„Myslím, že nepotřebuješ pomáhat! Nikdy bych nevěřil, že
se budeš v naprosto cizí zemi chovat takhle suverénně!“

„No a co mám dělat, když se tady chci porozhlédnout?“
Weston dvakrát polkl naprázdno a už mlčel. Enkra se zatím

pokoušel rozluštit azbuku, kterou byly napsány všechny texty na
plánku. Měl s tím určité potíže a proto si tužkou drápal do plánu
arminskou  transkripci  způsobem  fonetickým.  Mužik,  který  tu
dělal taxíkáře, nad tím zděšeně kroutil hlavou, a když vystoupili,
ujížděl, jako by mu hořelo za patami.

Enkra  byl  nejvíc  zvědav  na  Kreml.  Ve  škole  viděl
zeměpisný  film  o carských  komnatách,  klenotnici,  Uspenském
soboru  a obrazárnách,  mimo  školu  potom  film  o tajnostech
kremelského podzemí, horror to hongkongské výroby a ne zcela
pravdivý. Takže už během čekání ve frontě na průvodce seznámil
otce  s několika  základními  fakty  o Ivanu  Hrozném,  Alexandru
III.,  Petru  Velikém  a Kateřině,  i jiných  slavných  obyvatelích
tohoto místa až po dnešní časy. Skupina amerických turistů, kteří
tudy procházeli  beznadějně vyjevení,  mu naslouchala  v němém
úžasu a když Enkra líčil řadu historických vražd, včetně popravy
cara Mikuláše a jeho rodiny,  počali  se  ti  chudáci  domnívat,  že
přišli mezi bandity.

Potom skutečně Kremlem prošli a Robert se velice divil, že
oproti Enkrovu líčení je tady dost kulturní prostředí. Enkra však
jásal,  když  se  ocitli  v nejstarší  části  a upadl  do  vytržení  před
zázraky pravoslavné architektury. Zvláště nástěnné malby a staré
ikony zčernalé věkem jej přiměly k mnoha otázkám na postaršího
průvodce,  který  sice  uměl  anglicky,  ale  Enkrovým speciálním
dotazům  nerozuměl.  Enkra  litoval,  že  tady  není  jejich  učitel
dějepisu a zeměpisu, který zná toto místo jistě líp.

„Ty jsi  z Arminu,  viď?“  ptal  se  průvodce,  „Nikdy jsem
netušil, že ostrované chodí takhle krátce ostříhaní…“
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Vysvitlo,  že  má  zkušenosti  se  studenty  arminského
vojenského  institutu,  kteří  sem  kdysi  zabloudili  při  návštěvě
družebního  moskevského  učiliště.  Když  jim  řádně  zkritizovali
výchovné  a učební  metody,  vyzkoušeli  ručnice  a revolvery
a vymetli podlahu s instruktory karate, prolezli taky celý Kreml
včetně  prvního  patra  podzemí,  ofotografovali  kdejaký kus  zdi,
nakoupili balíky pohlednic a vyzvěděli i to, co si už dávno nikdo
nepamatoval.  Nakonec si  postěžovali,  že nemohou zkusit  štěstí
při  vykopávkách  v nejnižším  patře  podzemí  a odjeli,
zanechávajíce trvalou vzpomínku.

Díky jejich  vlivu  Enkra nepřekvapil  průvodce tak moc –
ochotně  mu  ukázali  nejlépe  zásobenou  prodejnu  pohlednic
a popřáli  hodně  štěstí  na  dalších  cestách.  Enkra  zdvořile
poděkoval,  nakoupil  si  pohlednic,  kolik  se  mu  zlíbilo,  jednu
poslal  Jackovi  a šel  do  chrámu  Vasilije  Blaženého.  Stejně  tak
prolezli  Leninovo mauzoleum,  Treťjakovskou galerii  a všechny
pravoslavné  chrámy,  ve  kterých  nebylo  skladiště  brambor  či
starého papíru. Robert na konci této pouti už sotva pletl nohama
a v břiše mu kručelo. Enkra naopak necítil ani stín únavy, běhal
jako  lasička  a na  zmínky o jídle  odpovídal,  že  dostanou  najíst
v letadle. Robert se neodvážil synka opustit nebo se pokusit jej
svést z vytčené trasy,  správně usoudil,  že by bez něj  zabloudil.
Když však Enkra projevil přání vyjet ještě na Leninské hory se
známou universitou, Robert se přece jen vzbouřil.

„Proboha, to  přece není možné! Copak nemáš ani  trochu
hlad a nejsi unavený? Okamžitě najdi nějakou restauraci!“

„Myslíš pořád jenom na smyslové požitky! Radši bychom
měli koupit  mámě nějaký dárek. Tady v Rusku prý mají  krásné
kožešiny – co kdybychom jí koupili kožich?“

„Proboha… ty máš tolik peněz?“
„Zaplatíme šekem. Strýček Ross to zaplatí…“
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Robert  se  chytil  za  hlavu.  „Míváš  tyhle  záchvaty
dobročinnosti za cizí peníze často? To asi byl strýček moc rád!
Ale je to zcela nesmyslný nápad! Jednak by tady asi těžko přijali
nějaký šek, a potom, kdo to podepíše? Za mne Ross nic nezaplatí
a tvůj podpis nikde nebudou brát vážně!“

Enkra se zatvářil velmi pohoršeně. „Jak to? V Arminu jsem
měl vlastní šekovou knížku! A mám ji pořád s sebou, podívej!“
vytáhl z kapsy knížku a strčil Robertovi před oči.

„Tak ji můžeš klidně zahodit. Tady nic neplatí, a v Londýně
teprve ne. A kde jsi vůbec sebral peníze, co na ní máš?“

„Strýček Ross mi platil menší apanáž. Napřed mi to chtěl
dávat  v hotovosti,  ale  Roger  mi  poradil,  že  je  mnohem
vznešenější  mít  vlastní  bankovní  konto.  Tak  jsem  si  všechno
ukládal.“

Robert listoval v knížce. „Čtyři sta osmdesát pět dolarů – to
je přes sedm set liber! Kolik dělaly příjmy celkem?“

„To  teď  snad  nebudeme  řešit!  Jestli  tedy  jinak  nedáš,
zajdeme si  na  oběd.  Ale  počítej  s tím,  že  to  nebude tak hned.
Podle některých zpráv prý tady mají neobyčejnou obsluhu…“

Trvalo  dlouho,  než  se  Enkra  řádně  zorientoval
v restauracích  –  v tom  směru  byly  jeho  vědomosti  mnohem
chatrnější  než  v památkách.  Armini  jsou  značně  vybíraví
a nároční  na  turistické  služby.  Požadují,  aby  jídlo  bylo  dobré
a laciné,  obsluha  slušná  a rychlá.  Kombinace,  která  se  nachází
občas odděleně, ale nikdy dohromady a už vůbec nikdy v Rusku.
Nakonec zakotvili v jedné restauraci, kde bylo naprosto prázdno –
jenom v protějším rohu diskutoval hlouček číšníků. Na zamávání
jeden  z nich  přišel  a předložil  jim  jídelní  lístek,  psaný  ovšem
azbukou. Enkra se do něj zahloubal, pak vypálil bez nejmenšího
zaváhání:

„Boršč,  pelmeně,  pirožky,  stakan  vodky!“  při  posledních
slovech  ukázal  na  Roberta.  Číšník  se  mírně  uklonil  a něco
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zašveholil,  ale  Enkra  pokrčil  rameny,  zaťukal  si  na  hodinky
a sepjal ruce.

„Co jsi to objednal?“ ptal se Weston.
„To jsou jejich lidová jídla. Vodka je ovšem jen pro tebe, já

ji k opojení svých smyslů nepotřebuji…“
„Taky bych  ti  to  nedovolil!  A teď  mi  vysvětli,  jak  je  to

s těmi penězi od strýčka Rosse!“
„Ross  mi  platí  dvěstěpadesát  dolarů  ročně,  které  plynou

z úroků  jeho  vlastního  kapitálu.  Zbytek  úroku  ukládá  do
bezpečných státních akcií, také pro mne. On sám má zatím plat
z titulu své funkce, tak nepotřebuje peníze…“

„Kolik je těch peněz v akciích?“
„Nevím. Ale banka by nám mohla dát vyúčtování.“
„A ty s těmi penězi můžeš disponovat?“
Enkra  se  zatvářil  trochu  zmateně.  „No… pouze  směrem

nahoru. Mohu kdykoliv cokoliv přidat. Ale vybírat z těch peněz
nesmí nikdo, až do mých jednadvaceti let, do plnoletosti.“

„Ale já bych mohl něco vybrat, ne?“
„Ty? Nikdy v životě! Leda až dosáhnu plnoletosti a na moje

zvláštní zmocnění. Ovšem já ti ho klidně dám…“
„A strýček Ross? Vždyť on ti tam ty peníze dává!“
Enkra potřásl hlavou – pak si na něco vzpomněl. „Strýček

Ross  může  peníze  vybrat,  a to  v případě,  že  jej  správa  banky
upozorní, že ve stávajících cenných papírech nejsou v naprostém
bezpečí.  V tom  případě  je  může  uložit  buď  v hotovosti,  nebo
v jiných cenných papírech dle uvážení nebo disposic bankovního
poradce.“

Robert nad tím kroutil hlavou. „Když tam k sakru ty peníze
dám, mohu je přece taky vybrat, ne?“

„Strýček Ross vydal  takovéhle disposice.  To je v Arminu
běžné,  že  otec  dává  synovi  na  jeho  vlastní  konto  peníze
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s takovými podmínkami. Je to velmi rozumný názor – otec může
snadno zkrachovat, ale jeho děti jsou přesto zabezpečeny.“

V té chvíli pojal Robert oprávněnou nedůvěru v tato tvrzení
– sám neměl sice valných finančních zkušeností, ale domníval se,
že věřit znalostem takového kluka je krajně neopatrné.

„A jak to vlastně všechno víš? To přece není normální, aby
kluci jako ty věděli tolik o financích!“

„Učili  jsme  se  matematiku,  a v matematice  se  probírají
základy finančnictví. Ale mě to moc nebavilo.“

„Ve  škole?  K čemu  proboha  ve  tvém  věku  potřebuješ
finance?“

Enkra  se  nadechl  a recitoval  jako  ve  škole:  „Povinností
každého, kdo získá nějaké peníze, je rozumně s nimi hospodařit.
Neznalost  hospodaření  neomlouvá,  a kdo  neví,  jak  zacházet
s penězi, spěje rovnou cestou ke krachu.“

Robert  snesl  tuhle  perlu  arminského  školství  bez
viditelných následků. Chvíli mlčel a rozmýšlel se, co říct – ale to
už jim přinesli chléb a pak boršč, zeleninovou polévku, v níž bylo
nasekáno  snad  všechno  možné,  pokud  to  bylo  aspoň  trochu
poživatelné. Robert rozpoznal zelí, červenou řepu, mrkev, maso
a několik druhů koření – a zjistil, že to má výbornou chuť. Potom
jim přinesli sibiřské pelmeně a nakonec výborné masové pirožky.
Robert dostal stakan, to jest sklenici o dvou decilitrech vodky, což
jej překvapilo a udivilo – Enkru ne, počítal s tím od prvopočátku.
Ta  vodka  Robertovi  chutnala  a spravila  mu  náladu,  takže  byl
ochoten  snášet  další  Enkrovy eskapády po  městě.  Bohužel  už
museli zpátky na letiště.

Robert si povšiml, jak Enkra bolestně zkřivil tvář, když mu
vrchní  po  dlouhém počítání  na  kuličkovém počítadle  pro  děti
oznámil  výsledek – ale neřekl ani slovo a zaplatil.  Přesto však
Robert  pochopil,  že  cena  tohoto  oběda  přesahovala  meze
slušného chování v představách Arminů.
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Zpátky na letiště  jeli  opět  taxíkem, poněkud jinou trasou
než přijeli.  Zabloudili  při této cestě do čtvrti,  kde se nevyznali
a která jim nic neříkala – ale taxík náhle zastavil, stejně jako další
vozidla.  Někde  vpředu  zřejmě  došlo  k nehodě,  bylo  vidět
motocykly milicionářů, a jeden dopravák pokynul, aby čekali.

Enkra  se  rozhlížel.  Kousek  od  toho  místa  se  nacházel
maličký  starodávný  kostelík  s několika  cibulovitými  báněmi,
kdysi  možná  natřenými  živými  barvami,  s pozlacenými  kříži.
Dnes už barvy dávno nebyly jasné a zlacení oprýskalo, kostelík se
krčil  mezi  vysokými  novostavbami  pochmurného  vzezření
a Matka Boží na zešedivělé mozaice nad vchodem rozpřahovala
rezignovaně ruce a smutně hleděla na stožár veřejného osvětlení,
který umístil přímo před kostel někdo s vytříbeným smyslem pro
vkus.  Ale  z hloubi  chrámu  se  ozýval  zpěv,  a ten  zpěv  Enkru
přiměl, aby otevřel dveře taxíku, vystoupil a udělal několik kroků
ke kostelu.

Chvíli  stál  nerozhodně  –  potom  sestoupil  po  schůdcích
dolů,  neboť kostelík  vlivem věků stál  svými  základy níže  než
okolní  terén,  stiskl  kliku  a vstoupil  do  tmavé  předsíňky.
Pootevřenými dveřmi viděl do chrámu – čadící svíčky a olejové
kahance tam osvětlovaly ikonostas se začernalými obrazy světců,
jejich tváře plné bolesti a smutku se téměř ztrácely v šeru. I tváře
lidí, kteří tu byli natlačeni, byly stejně smutné a šedivé. Ale tito
lidé  zpívali,  zřejmě  zkoušeli  nějakou  sborovou  píseň  pod
dohledem staříka s dlouhými bílými vousy a v černém dlouhém
kabátě.

Enkra  zůstal  stát  a naslouchal.  Nerozuměl  téměř  ničemu,
text byl v církevní staroslověnštině, kterou neovládal, jenom sem
tam mu zaznělo  v mysli  nějaké  blízké  slovo.  Nezněl  tu  žádný
hudební  nástroj,  ani  varhany – jenom lidské hlasy se vznášely
k tmavé kopuli a úpěnlivě prosily Boha o slitování. Ale ty hlasy
zpívaly tak  vroucně a naléhavě,  že  se  Enkrovi  zastavilo  srdce,
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a najednou  věděl,  proč  vlastně  přišel  do  tohoto  města,  a co  tu
hledá. A i když si uvědomil, že taxík na něj možná čeká a rychle
se  vrátil,  ta  myšlenka  v něm  zůstala,  a měl  ji  v mysli,  když
procházeli  kontrolami  na  letišti  a on  se  musel  věnovat  věcem
velice světským.

Například za posledních pár kopějek tam koupil ještě pár
pohlednic. „Musím poslat strýčku Rossovi a Kwarrovi…“

„Kdo je to Kwarr?“
„A… jeden kamarád.“ zaváhal Enkra. Ale napadlo mu, že

se bude muset naučit svoje tygří kamarády zapírat.
Potom  seděli  v letadle,  Weston  usnul  únavou  i vlivem

vypité vodky, Enkra měl oči zavřené a hlavu opřenou o křeslo, ale
nespal,  nebo alespoň nacházel se na křehké hranici  mezi snem
a bděním. Znovu si vybavoval tu chvíli, snažil se připomenout si
píseň, ten staroslověnský text a všechno, co s tím bylo spojeno.
A právě v té chvíli jej oslovil Hlas: Kdo jsi?

Enkra.  Tvůj  služebník. Enkra  se  vůbec  nepodivil,  že  se
setkává  s Hlasem  právě  v této  chvíli.  Nikdy  dřív  na  Něho
nepomyslil,  a když  mu  to  bylo  doporučováno,  myslil  na  Něho
roztěkaně  a bez  vnitřní  potřeby,  jako  na  něco  nesmírně
vzdáleného, co pro něho nemá žádný hlubší význam.

Proč ke mně přicházíš?
Enkra  váhal  nad  odpovědí.  Žádná  z těch  otázek  nebyla

obyčejná a nad každou z nich se musel důkladně zamyslet.
Přicházím, abych se Tě zeptal. Co ode mne žádáš, Pane?
Ty sám to dobře víš. Vzpomínej.
Enkra vzpomínal  a myšlenky se těžce prodíraly krunýřem

jeho mysli, otupělé a zbavené vnímavosti dlouhodobým pobytem
ve  světě  lhostejných  lidí  a šedivých  měst.  Jenom  nesmírně
pomalu skládal k sobě slova do ucelených vět.

 

Pomoz mi, Pane! Dej mi sílu…
Stvořil jsem svět. Je na něm všechno v pořádku?
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Není, Pane.
Dal jsem na něm žít nejrůznějším stvořením. Jsou všichni 
šťastní? Neubližuje jim někdo?
Ubližuje jim téměř každý…

 

Enkra chtěl říct Já jim ubližovat nebudu!, ale věděl, že to
nestačí. Chtěl toho říct ještě víc, ale i to bylo málo. Věděl, že to
jediné, co musí říct, je: Já je budu chránit. Ale jenom to vyslovil,
věděl, že to nebude lehké a že to nedokáže, že to možná vůbec
nedokáže a že stejně jako on to nedokážou tisíce jiných lidí, ale ta
myšlenka se vracela znovu a znovu, a on věděl, že jeho ruka je
teď  na  světě  proto,  aby  pomohla  člověku,  pohladila  zvíře
a podepřela  květinu.  Kolik  rukou  by  musel  mít,  aby  zvládl
takovou práci? Kolik by musel mít životů…?

 

Máš  jenom  tento  život.  Nemysli  na  jiné  věci,  ty  přijdou
potom. Teď řešíš tento. Neodkládej! Zvedni hlavu! Promluv!

 

Enkra  zaklonil  hlavu  a zavřenýma  očima  hleděl  vzhůru,
někam  do  nedozírné  výše.  Shora  na  něj  prýštila  životodárná
energie a on ji  vnímal  tělem i duší.  Ta energie procházela jeho
tělem a dávala sílu, aby překonal slabé a nedokonalé tělo a splnil
to, co od něho požaduje Hlas.

 

Sloužím Tobě, Pane…
Každý život jsem Já. Každý život jsem tak trochu Já.
Budu chránit každý Tvůj život.

 

Sotva mu bleskla hlavou tato myšlenka, dotkly se jeho srdce
studené  prsty  Strachu.  Slíbil  jsem  hroznou  věc.  Velikou  věc,
kterou nesplním, nedokážu ji splnit. Jsem maličký a slabý, jsem
ještě  dítě,  jsem sám,  jsem v područí  nepřátel,  jsem sám proti
celému  obrovskému  Světu!  Dobrotivý  pane,  nechtěj  ode  mne
tento slib! Kdo mi pomůže, kdo mi dá sílu? Ty?
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A byla  tu  taky vzpomínka na  jednu chvíli  a na  jiný slib,
který  učinil.  Věděl  tehdy dobře,  co  slibuje?  Nebyla  to  jenom
slova, která řekl Clarenci Whiggovi nebo svým kamarádům nebo
jenom tak do větru, slova beze smyslu a obsahu? Je pravda, co
tehdy řekl?

 

Jsem Templář. Dal jsem Ti slib.
Vím. Ale to je jenom slovo.
Chci Ti dát víc než jenom to slovo.
Budu s tebou, až přijde čas.

 

Enkra  si  zhluboka oddechl.  Ale  vzápětí  jej  přepadla  jiná
pochybnost, a nedalo mu, aby se neotázal: 

 

Jaký ve skutečnosti jsi? Jak si Tě mám představit?
Kterou  z mých  tváří  máš  nejraději?  Všechny  jsou  Moje.

I tvoje tvář je jedna z nich. Nosíš si Mne ve svém srdci…
Vím. Ale chtěl bych…
Sám si vybereš. Až Mne budeš vidět všude, budeš Mne znát. 

 

Enkrovi bleskla hlavou vzpomínka na Pána se lví hlavou,
mocného  ochránce  slabých  a nevinných.  Ochránil  už  jednoho
malého chlapce, dokázal by ochránit i jiného?

Až ti dojdou síly, stačí jenom zavolat…
Z Enkrových očí se vykutálely dva velké slzy. Věřil. Věděl.
A právě  v tu  chvíli  přišla  letuška  a krajně  nepřívětivým

hlasem oznámila  cestujícím,  že  bude podáván oběd.  Robert  se
probudil a poněkud zaváhal, ale Enkra jej snědl bez nejmenšího
zaváhání,  neboť  už  dávno  dokázal  najednou  zkonzumovat
neuvěřitelné  množství  potravy,  a potom  třeba  celý  den  nejíst.
Robert  pojedl  trochu  také,  zapamatoval  si  slovo  „stakan“
a požádal o další vodku. Dostal ji i s milým úsměvem od letušky,
pomalu upíjel a získával mnohem lepší náladu než předtím.
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Někde  za  nimi  vypukl  spor  –  starší  tlustá  Italka  tam
kulometnou  rychlostí  něco  velmi  nahlas  vysvětlovala  svému
malému a hubenému manželovi s knírkem, který jí občas zkoušel
vskočit  do  řeči,  ale  moc  se  mu  to  nedařilo.  Přispěchala  tam
letuška,  ale  ta  dovedla  jen  anglicky,  francouzsky  a německy,
s italštinou si neuměla poradit.

„Když  jsi  takový jazykový  fenomén,“  zasmál  se  Robert,
„Běž jim tam pomoct! Třeba tě budou potřebovat…“

Enkra poslouchal spor na půl ucha, ale na otcovo vyzvání
poslušně  vstal  a beze  slova  odešel  tím  směrem.  Robert  zůstal
překvapením chvíli sedět, ale pak se tam otočil. Enkra se zastavil
u sedadla  Italů  a něco  jim  říkal  svým příjemným  melodickým
altem. Robert jen zakroutil hlavou a otočil se zpět.

Enkra přišel za půl hodiny, usmíval se a byl šťastný.
„Co vlastně chtěla?“ ptal se Robert bez zájmu.
„Nic. Dohromady nic.“
„Tak proč tolik křičela?“
„Italové pořád tolik křičí.“
„Ale něco přece musela chtít?“
„Říkala svému manželovi, že je šedivý osel. Nezjistil, jestli

je z Londýna spojení do Palerma.“
„A co jsi tedy udělal?“
„Zeptal jsem se letušky a přeložil jí to.“
Robert  potřásl  nevěřícně  hlavou.  „A co  jsi  tam  dělal

takovou dobu?“
„To bylo velice zajímavé, tati! Ona mi vysvětlovala, jak to

je s její rodinou. Oni jsou z Palerma a mají dva syny. Ten mladší
studuje v Palermu na hospodářské škole, ale ten starší, Vicenzo,
se zbláznil a nedal jinak, že půjde na Lomonosovovu universitu
do Moskvy studovat na lékaře. Je to prý chytrý chlapec, ale má
velice podivné představy, víš?“

„Mně je to jedno…“ zabručel Robert.
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„Tak oni ho jeli navštívit a představ si, tam je nechtěli pustit
do  kolejí!  No,  dovedeš  si  představit  takovou  nezdvořilost?
Signora Angela je z toho ještě celá vyjevená…“

„Ale,  nech  toho  radši!  Proč  ses  s ní  o tom vůbec  bavil?
Zajímalo tě to, nebo co?“

„No, moc ne. Ale dala mi jejich adresu a slíbila, že mi pošle
pohlednici  z Palerma.  A mimo to,  je  přece  velmi  rozumné  mít
v Palermu přátele!“

„Proč, pro všechny svaté?“
„No, až pojedeme do Palerma, budeme mít kde spát. Oni

prý mají velkou casu… no jako dům, a moc rádi nás tam uvidí.
A je přece známo, že v Itálii těžko seženeš slušný hotel, zvlášť na
Sicílii, tati, to přece víš…“

„A co bysme dělali v Palermu?“
„Můžeme se tam zajet podívat, ne? Vždyť je to z Londýna

kousek! Z naší smečky ještě nikdy nikdo nebyl na Sicílii!“
Robert  chvíli  mlčky  hleděl  před  sebe  a mlčel.  „My  asi

nebudeme mít peníze na takové nesmysly! A teď už k čertu nech
bláznovství a chvíli mlč! Uhnal jsi mě v tý Moskvě jako chrta –
a já si musím přece taky odpočinout…“

Opřel se zády o sedadlo a za chvíli usnul. Enkra si vytáhl
z příruční  tašky  balík  pohlednic  a mapu  Moskvy,  z kapsy
propisku a počal krásným a elegantním písmem vytvářet anglické
popisy  na  zadní  strany  svých  úlovků.  Ruština  je  obtížný
a nesrozumitelný jazyk a azbuka mu připadala sice velice krásná,
ale spíš ozdobná než logická. Tato práce mu zabrala značnou část
cesty.  Potom se  u něj  zastavila  ruská  letuška,  přinesla  mu  čaj
a dlouho  si  s ním  povídala  o Minsku,  odkud  pocházela
a Voroněži,  kde  měla  tetičku  a kam  často  jezdila.  Slíbila  mu
pohlednice  a vyprávěla,  že  asi  pojede  v létě  na  Krym.  Měla
původně v plánu jet do Kislovodska do lázní, protože ji hrozně
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bolí nohy, ale nedopadlo jí to. Enkra na chvíli zaváhal a najednou
pocítil, že by měl něco udělat.

„Kde tě to bolí?“ zeptal se.
„Ale, to nic není! Když hodně chodím po letadle, otékají mi

nohy a dost mě bolí kotníky i chodidla…“
Enkra natáhl ruku a opatrně jí přejížděl po nohou až dolů ke

střevícům.  Snažil  se  rozpoznat  nějaký rozdíl  teplot  a skutečně
něco zaregistroval,  ale  nebylo  to  výrazné.  Náhle  měl  pocit,  že
pravá příčina je někde jinde, ale nevěděl kde. Zavřel oči a zkusil
si vybavit tu ženu zpaměti. Viděl ji trochu jinak a měl dojem, že
centrum  všech  nesnází  se  nachází  v dolní  části  zad,  v oblasti
páteře. Zaváhal, potom jí přejel dlaní nad páteří až dolů. Skutečně
zaregistroval v oblasti jednoho z obratlů velký tlak, který všechno
způsobil.

„Mohl bych ti pomoci, ale… ne tady. Je to záležitost páteře,
budu tě muset masírovat…“

Nepodivila  se.  Zavedla  ho  do kuchyňky,  kde  si  vyhrnula
blůzu a Enkra jí několikrát přejel po této části páteře tak tvrdě, až
vykřikla bolestí. Ale pak se jí ulevilo.

„Když budeš cítit  bolesti  v nohou, masíruj tenhle obratel.
Ale myslím, že teď by to mělo trochu ustoupit…“

„Opravdu!“  vydechla,  „Bolí  mě to  mnohem míň… ty jsi
snad lepší než všichni lékaři, co jsem u nich byla!“

Enkra neřekl nic. Jenom se na ni trochu smutně díval.
„A víš také, co je příčina té nemoci?“
„Bohužel  vím.“  řekl  sotva  slyšitelně.  „Ty  jsi  měla  před

časem interrupci. Přerušení těhotenství… že?“
„Ano, měla… tohle je příčina?“
„Ne. To je trest.“
„Trest? Za co? Že mě ten darebák opustil, když se to stalo?

Že to byl mizera, alkoholik,  že měl ženu a děti  v Leningradě?“
začala současně křičet i plakat a Enkra čekal, až přestane.
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„Zabít dítě je vždycky vražda. A trest nepřichází v závislosti
na naší vůli. Je tady proto, abychom se probudili…“

Chvíli na něj nechápavě a nedůvěřivě zírala. Pak řekla: „Víš
co, jdi si radši zase sednout! Tak hluboko jsem ještě neklesla, aby
mě kádroval dvanáctiletej fakan!“

Enkra neřekl nic. Jen se smutně usmál a šel si sednout.
 =*=
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Šedé kamenné zdi města
Londýna

Enkra nebyl ve svém rodném městě přes dva roky a jenom
matně si vzpomínal na nevlídnou ulici Východního Londýna, kde
naposledy bydleli. Dobře si dovedl vzpomenout na centrum okolo
Trafalgar Square a Picadilly, ačkoliv tam za svého pobytu mnoho
nechodil.  Ale  viděl  několikrát  tuto  část  Londýna  ve  školních
i jiných  filmech.  Podle  adresy  věděl,  že  se  jeho  rodiče  opět
přestěhovali  během  jeho  pobytu  v Arminu,  a kde  teď  je  jeho
domov, ani přesně nevěděl. Ale velice se těšil, zvlášť na matku.

Přistáli  na  letišti  Heathrow.  Formality  se  odbyly
kromobyčejně rychle. Robert ukázal celníkům svůj letecký průkaz
a řekl, že se vrací z Kingtownu, načež jej ti dobří muži propustili
bez nejmenšího prohlížení. Vyzvedli si ještě svoje kufry a už se
ubírali směrem k východu z letištní budovy.

Po cestě došlo k jedné charakteristické příhodě: stávaly se
pak dosti často, ale tato byla první a tak je záhodno podrobně ji
popsat.  Enkra neměl  dobrou náladu,  cítil  odevšad nepříjemnou
energii.  V hale  postávali  strážní  se  služebními  psy,  připravení
zakročit  proti  případným teroristům či  výtržníkům,  jichž  se  na
takových místech občas objevuje značný počet. Enkra šel kolem
jednoho z velkých vlčáků, a jak byl zvyklý, zastavil se a pohladil
ho  po  hlavě  a krku.  Neboť  ta  šelma  byla  jediná,  která  na  něj
působila příznivě. Strážný právě otvíral ústa, aby ho upozornil, že
toto zvíře je mimořádně divoké a nebezpečné, ale pes nasál do
čenichu Enkrův pach, přimhouřil oči a začal se s ním okamžitě
mazlit.

„Hele,  mládenče,  jdi  mi  od  toho  psa!  Kdyby  tě  kousl,
nezůstane po tobě ani památka!“ upozornil muž v černé uniformě.
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„To je OK,“ smál se Enkra, „Neublíží mi, já mu přece taky
nic  nedělám!  Žádnej  pes  mi  neublíží,  i kdybys  ho  na  mě
poštval…“

„Jen se moc nevytahuj! Nevím, proč je na tebe tak krotkej,
ale  neboj  se,  že  by tě  pěkně potrhal,  kdybych mu dal  rozkaz!
A teď už plav, kluku, nejsem tady pro zábavu…“

„Omyl, neublíží mi. Já jsem z Ostrova…“
„Jo ták! No, dejme tomu. Takže to je pravda, jo?“
„Prosím  tě,  Eddie,  neotravuj  a pojď!“  zabručel  Robert

a vlčák po něm okamžitě vyjel. Enkra však si sedl na bobek, aby
měl oči v jeho úrovni, a něco mu tiše šeptal. Vypadalo to, že pes
chápe, co mu povídá – pak ho ještě jednou pohladil a řekl:

„Mockrát děkuju, kamaráde! Tak se měj…“
Strážný jen stál a kroutil hlavou.
Vyšli  ven.  Bylo  obvyklé  anglické  počasí,  skládající  se

z mlhy, dýmu a drobného, ale o to vytrvalejšího deště, a Enkra se
mimovolně otřásl zimou. Naučil se být velmi teplomilný.

„Vem  si  něco  na  sebe!  Copak  nemáš  žádný  svetr  nebo
něco?“

„Nemám! U nás v Arminu je teplo…“
„Na to jsi měl myslet, že tady bude zima! Nebo aspoň Ross!

Stará se o všechno možný, ale o nic kloudnýho…“
„Když my jsme odjeli  moc nakvap, tati… Ono to nebylo

dost dobře možný, zásobit se oblečením. Jeden večer jsem přijel
z džungle  a druhej  den  jsme  jeli.  Neměl  jsi  tak  zbytečně
spěchat..“

Robert  nesnášel,  když  mu  někdo  vytýkal  nedomyšlené
jednání. A od Enkry toho za poslední dva dny nesnášel víc. „Tak
musíme něco koupit! Máš nějaké peníze?“

„V hotovosti už ne, jenom asi jeden a půl dolaru. To nebude
stačit. Ale mám přece šeky, zítra si zajdu do banky…“
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„Ty  pořád  s tou  svou  šekovou  knížkou!  Tak  pojď,  až
budeme doma, koupím ti pořádnej svetr! Tady ne, je to tu moc
drahé…“

Pro  Enkru  byl  takový  důvod  velmi  podstatný,  takže
poslušně  šel  za  otcem  k zastávce  podzemní  dráhy.  V systému
londýnských drah se nevyznal, v době, kdy tu byl naposled, ho
nenapadlo se o takovou věc zajímat. Takže nevěděl, kam jedou,
dokud se neocitli na ulici. Poznal, že se jedná o Východní Londýn
blízko Temže a naproti  City.  To ho potěšilo,  do Centra nebude
daleko.

Koupi svetru odložili, neboť Enkra přes svoji trpělivost byl
jako  na  jehlách,  a vydali  se  do  jejich  domu.  Bydleli  v šestém
patře,  a to  ještě  nebylo  poslední  v omšelém nevlídném činžáku
s tmavým průjezdem,  zastavěným bednami  od  ovoce  v krámku
v přízemí. Ze dveří na konci průjezdu vystrčila nos s mohutnou
bradavicí  babice  s dvěma  neprotilehlými  zuby  proti  sobě
a zaskřehotala:

„Pěkně vítám, pane Weston! Jak jste se měli na dovolené?“
Robert se na tu ježibabu přátelsky zašklebil: „Děkuji, ušlo

to, paní Snowberryová. Tohle můj syn Edwin.“
Snowberryová na  Enkru  pátravě  pohlédla:  „Velikej  kluk!

Jenom jestli  ho v tom světě  nezkazili!  Stává se všelicos,  pane
Weston! Například ta důra ze třetího patra…“

„Promiňte, paní Snowberryová, až jindy…“ Robert spěchal
co nejrychleji po schodech, bruče si pod vousy: „Baba zatracená!“
A pro Enkru dodal: „To je domovnice. Buď k ní pro všechno na
světě uctivý a zdvořilý, nebo nás pomluví po celý čtvrti! Aby se jí
udělal na jazyku vřed, čarodějnici!“

Enkra  šel  po  schodech s oběma kufry svižně  jako srnka,
přesto  v pátém  patře  řekl  trochu  rozmrzele:  „Myslel  jsem
vždycky, že v takových domech bývá výtah!“
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„Je tady. Ale polámal se před půl rokem a pan domácí ho
ještě nedal spravit…“

Enkra na to neřekl nic a pokračoval v chůzi po schodech.
Když se ocitl před dveřmi jejich bytu, rozbušilo se mu srdce

a byl  nucen  několikrát  vydechnout,  aby  se  uklidnil.  Robert
nemíval  s sebou  klíč  od  dveří  a tak  zaklepal.  A když  se  dveře
otevřely, pustil Enkra oba kufry a skočil  své matce okolo krku.
Mary  vykřikla  překvapením,  objala  jej  a líbala,  dlouho,  bez
rozmyslu. Oběma se oči zamžily slzami a dlouhou dobu na sebe
neviděli.  Robert  stál  ve  veřejích  za  nimi,  usmíval  se  a cítil  se
šťastný, že má zase svoji rodinu pohromadě. Miloval svoji ženu
i syna vroucí láskou, i když to nedával nijak přehnaně najevo. Ale
byli  to  jediní  dva  lidé,  pro  které  bylo  místo  v jeho  tvrdém,
životem znecitlivěném srdci.

Konečně  se  ti  dva  pustili  a pohlédli  na  sebe.  A oba  byli
trochu  překvapeni.  Mary  proto,  že  si  Enkru  představovala
mnohem  menšího  a slabšího  –  ten  hubený  černovlasý  chlapec
s tmavou  tváří  a pozornýma  očima  vypadal  dospělejší,  zralejší
než  děcko,  se  kterým  se  před  lety  loučila.  Byl  krásný,
s neuvěřitelně pravidelnými rysy, jako vyřezanými z ušlechtilého
tmavého dřeva. Jeho oči jiskřily utajovaným ohněm jako hvězdy
a Mary se zdálo, že je v nich něco znepokojivého, nebezpečného
pro okolní svět. Ale pro ni samotnou je tam jen nejhlubší, čistá
a oddaná láska.

Enkra zatím zpozoroval, že jeho matka velice zestárla za ty
tři roky. Nevypadala ani trochu zdravě a vesele, jako matky jeho
kamarádů. Byly na ní znát starosti každodenního boje o existenci
i těžká práce, kterou musela vykonávat. Vždyť už jenom vynesení
tašek s nákupem do toho šestého patra bylo utrpením! Ke všemu
tu byla ještě nemoc, o které Enkra mnoho nevěděl, ale která byla
v její tváři zřetelně napsána.
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„Čekala jsem tě! Věděla jsem, že přijdeš! Ale vyrostl jsi,
Eddie, vůbec bych tě nepoznala…“

„To nic, maminko! Já bych se k tobě hlásil sám…“
Robert  políbil  Mary  na  tvář,  vzal  oba  kufry  a odnesl

dovnitř. Mary zavřela dveře a s rukou kolem Enkrova krku šla za
ním. Z tváře jí ani na okamžik nezmizel radostný úsměv. „Máte
hlad? Na oběd je už pozdě, ale nějakou svačinu byste měli dostat,
než bude hotova večeře…“

„Děkuji,“  řekl  Enkra,  „Já  hlad  nemám.  Jedli  jsme
v letadle.“

„No dobře,  já  to  taky vydržím,“  souhlasil  Robert,  „Bože
můj, Mary, já jsem tak rád, že už jsem doma! Nevěřila bys, jak to
v tom Arminu vypadá, boží dopuštění, a zrovna dneska, vlastně
včera  když  jsme  startovali!  Měli  tam  manévry,  stěží  jsme
odletěli…“

„Proboha! Eddie, bála jsem se o tebe…“
„To je zbytečné. Nikdy jsem nebyl ve větším bezpečí než

v Arminu. Jsem tam doma…“
„Ale z tvých dopisů to vypadalo, že jsi se potloukal mezi

gangstery a všelijakými takovými lidmi…“
„No, to jistě. Ale ti už nežijí. Nemusíš se jich bát, maminko.

To všechno jsou staré věci, na které se už ani nevzpomíná…“
„Ale stejně, v Arminu je život přece jen jiný! Já tam přece

byla, přijela jsem za Rossem, když mi bylo sedmnáct let! Ti tygři,
lvi, leopardi…“

„Jsem jejich  bratrem.  Chránili  by mne,  kdyby mi  někdo
ublížil.“

Ohlédla  se  na  Roberta.  „No,  já  bych  jim  zas  tak  moc
nevěřila. Já vím, jsou milí, ale jsou to přece jenom šelmy a nikdo
neví, co jim může napadnout. Jistě to myslí dobře, ale… znám tu
jejich pomoc. Když mi začal někdo z Rossových tygrů pomáhat
v kuchyni, nevěděla jsem, co před ním dřív schovat…“
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„Nejspíš měl hlad…“ smál se Enkra.
A tak si  povídali,  Mary se vyptávala dosti  zmatkovitě  na

nejrůznější podrobnosti, Enkra jí čím dál nesouvisleji odpovídal
a Robert  do  toho  přispíval  poznámkami  značně  od  věci,  které
zmatek ještě zvyšovaly. Ale všichni byli  veselí  a šťastní, patřili
k sobě a měli  se rádi  a v tento den přehlíželi  některé odlišnosti
v názorech nebo v jednání zvláště mezi otcem a synem. Mary sice
cítila,  že  Enkra  je  jiný než  býval,  ale  pro  dnešek se  rozhodla
nevšímat  si  toho  a považovat  to  jenom  za  nezvyk  na  místní
poměry. Jistě se to upraví…

Jenom jediná věc ji udivila. Totiž, když se odebrala dělat
večeři,  rozhodli  se  otec  a syn  Westonové  vytáhnout  z komory
a postavit  Enkrovu postel,  dříve  uskladněnou,  aby nepřekážela.
Na  kostře  této  postele  leželo  v komoře  několik  věcí  včetně
dřevěného lodního kufru, v němž měl Robert uloženy různé staré
a naprosto nepostradatelné věci, v nichž se už několik let marně
připravoval  udělat  pořádek.  Tento  kufr  chtěl  odnést  na  druhou
stranu, ale sám s ním nedokázal pohnout a Enkra právě vynášel
pytel  starých hadrů do předsíně.  Robert  vzal tedy jiný předmět
a vyšel s ním, zatímco se Enkra vracel. A když se Robert obrátil
zpět,  spatřil,  že si  Enkra naložil  v dřepu těžký kufr na rameno
a teď se pomalu vzpřimuje. Neměl košili a Robert viděl, jak se
všechny jeho svaly napjaly jako lodní lana, zrudl v obličeji,  ale
postavil  se  s tím  těžkým  kufrem  a obrátil  se  k otci  s otázkou:
„Kampak tohle mám dát?“

Robert mu přiskočil na pomoc, ale víc se pletl než pomáhal,
a Enkra složil bez nehody kufr na určené místo. Robert hleděl na
jeho  hubené,  opálené  tělo  se  zvláštním  údivem.  Poprvé  mu
napadlo,  že  jeho  dvanáctiletý  syn  je  silnější  než  on  sám.
K nepochopitelné  převaze  v cestovatelských  schopnostech  se
přidalo ještě tohle, a Robert pocítil bolestné překvapení a napadlo
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mu, že vzrůst a schopnosti dětí jsou příznakem stáří, které se blíží
– vlastně si poprvé uvědomil, že je starý…

Ale  Enkru  to  nepřekvapovalo,  pracoval  rychle
a s neuvěřitelnou obratností.  Byl  zvyklý starat  se  o svoje blaho
většinou  sám  a tak  nad  ničím  dlouho  neváhal.  Postel  vytáhli,
složili  ji  v kuchyni, neboť do ložnice ani do malého obývacího
pokoje se nevešla, a Mary ji hned čistě povlékla.

„V čem budeš vlastně spát? Máš s sebou pyžamo?“
Enkra v první  chvíli  nechápal,  o čem je řeč – pak se jen

smál. „Já nepotřebuju na spaní nic. Potřebuju daleko méně věcí
než vy lidé. Doma jsem nosil většinu roku jen plavky…“

„A co máš vlastně za oblečení?“ ptala se Mary s obavami.
„Mám  toho  hodně.  Tři  košile,  tyhle  kalhoty,  kabát  od

uniformy, pak to sako, co jsem v něm přijel, a plavky.“
„Proboha! Copak opravdu nemáš nic na sebe? Vždyť jsem

ti dala s sebou celou výbavu! Copak se můj bratr dočista zbláznil,
že ti nekoupil nic na oblečení?“

„Nebyl čas, mami. Jen jsem přijel, a už jsme letěli sem. Ale
mám s sebou šekovou knížku, zítra si zajistím peníze a koupíme
všechno, co budu potřebovat. Mám tam sedm set liber, to snad
bude na všechno stačit…“

„Ty a šekovou knížku?“ divila se a Enkra byl nucen opět jí
vyložit celou záležitost se svým bankovním kontem.

„Ale co jsi nosil celou dobu v tom Arminu?“
„Tam není potřeba nosit šaty! Samozřejmě je to nařízeno,

proto nosíme ty plavky. Ale jinak není nic potřeba, až na nějaký
ten  slavnostní  oblek.  Teď,  co  jsem  v Černé  Lilii,  mám  tu
uniformu, ta se hodí na všechno…“

„Takže jsi úplný žebrák! A my jsme tě vybavili šatstvem na
celý rok dopředu! Nosil jsi to aspoň trochu?“
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„Ale jo,“ zasmál se, „Jednou do roka na Svátek Dešťů. To
se všichni kluci přestrojujou za lidi,  to je legrace! Kluci se mi
moc smáli, když jsem se oblékl jako běloch…“

„Ale bože, Eddie! Myslím, že nám s tebou začínají starosti,
jaké jsme zatím neměli…“

„Nic  se neboj,  maminko!“ řekl  Enkra hrdě,  „Teď vezmu
finanční správu domácnosti  do rukou já – a uvidíš,  jak se nám
dobře  povede!  Všechno  budeme  mít  a ty  nebudeš  muset  nic
dělat…“

S touto potěšující perspektivou šli spát. Ale Mary si nebyla
docela jistá, že návrat jejího syna bude pro finanční stav jejich
rodiny tak prospěšný…

Enkra se probral  brzy ráno, ale  nevstal  hned, chvíli  ještě
podřimoval. V tom polospánku probíral včerejší události a vše, co
viděl a vnímal. Chvíli si nebyl jist, ale nakonec pochopil, co mu
vadí:  negativní  energie  všude.  A než  docela  procitl,  rozhodl  se
i k protiútoku.  Bude  šířit  dobrou  energii,  vždy  a všude.  Což
znamená,  že  bude  lidi  šokovat  každým  způsobem,  který  mu
napadne. Jistě, spoustě lidí se to nebude líbit. Ale je tady proto,
aby bojoval!

Robert  Weston odejel  ještě  v noci  na letiště,  aby se zase
zapojil do práce. Ačkoliv mu dali neomezenou dovolenou, bylo
velmi nutné začít zase vydělávat, když rodinu čeká tolik vydání.
Mary ještě spala, když odcházel – ale v polospánku zaslechla, že
vstává i Enkra a pouští si sprchu. Napadlo jí,  že dělá nesmysly,
takhle  brzy ráno  přece  neteče  teplá  voda.  Ale  přece  jenom se
pozvolna probudila a vstala.

Bylo  mnohem  hezčí  počasí  než  včera,  dokonce  i slunce
vstávalo a zářilo, i když byla dost zima. Když otevřela dveře do
kuchyně, spatřila svého syna. Právě se zabýval jakýmsi cvičením
– zcela  nahý a ještě  s kapičkami  vody po celém těle  stál  proti
otevřenému  oknu  a vztahoval  ruce  ke  Slunci.  Pohyboval  se
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zvolna a plavně, oči měl zavřené a ve tváři mír a klid, jaký viděla
málokdy. Mary vydechla překvapením – rázem si vzpomněla, že
tohle už kdysi dávno viděla, a srdce jí zatrnulo.

Kdy a kde to bylo? Ano, v Arminu, v horách na jihu, když
byla  v důvěrném  kontaktu  s Čarodějkou  a jejími  dívkami.
Vzpomínala na svoje tehdejší kamarádky: Hedu Crossovou, Jill
Merrowesovou, Sheillu Westerhamovou a spoustu dalších. Právě
takto vítala každé ráno Čarodějka slunce. Právě tak jako Enkra
měla  svoje  nahé tělo  ozdobené magickými symboly.  Právě tak
jako Enkra vyzařovala životní sílu a energii schopnou dávat život
všem…  Cože?  Copak  Enkra  dokáže…  Co  se  s ním  stalo,
proboha?

Mary najednou pocítila slabost, opřela se o dveře a kolena
se jí podlomila. Ale Enkra v téže chvíli otevřel oči, usmál se a jen
mírně pootočil levou dlaň proti jejímu srdci. Mary pocítila hřejivé
teplo uprostřed prsou, připadalo jí,  jako by ji  podepřela nějaká
silná cizí ruka a nedovolila jí padnout. Tak tedy přece! Její syn,
tělo z jejího těla, krev z její krve! Proč?

Copak  jsem se  tolik  nebránila  tvé  moci?  Copak  jsem ti
nedala už dost, ty přísná a krutá Paní, která jsi mne tehdy přijala
mezi svoje dívky? Copak se nikdy nevymknu Síle, která se mi
tehdy líbila  a které  jsem se potom tak  těžko zbavovala?  Já  už
přece nejsem čarodějka, jsem člověk a chci žít jako člověk, bez
Síly a bez Poznání, které… A teď můj vlastní syn!

Enkra se usmíval, byl mladý a krásný a i když jeho tělo bylo
ještě dětské, Mary už si uměla představit, jak nádherný to bude
mladý muž. Co mi tam z tebe udělali, můj chlapečku? Byl jsi tak
milý, tak nevinný, když jsem ti dávala svoje mléko! Byl jsi přece
tak roztomilé miminko, a když sis hrál na písku a počůral se do
kalhotek,  dala  jsem  ti  na  zadeček,  ale  milovala  jsem  tě  tou
nejvřelejší láskou! A oni mi tě vzali…

„Je ti dobře, maminko?“ zaváhal Enkra, když viděl její tvář.
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„Ano. Teď už je mi velice dobře.“ zalhala.
„Někdy  by  sis  se  mnou  měla  zacvičit…  Je  to  velmi

prospěšné, zvlášť jestli tu srdeční slabost míváš častěji…“
„Ty přece víš, že jsem nemocná!“
„Teď  už  nebudeš,“  řekl  klidně,  „Jsem  tady,  abych  tě

chránil.“
Jak  klidně  to  řekl!  S jakou  samozřejmostí  převzal

zodpovědnost za její zdraví, za její život! Zvládne to? Ale ano,
určitě to dokáže. Oni vždycky vědí, že to dokážou. Oni… Kdysi
to znamenalo taky já! Pane Bože, to už je dávno…

„Není ti zima?“ zeptala se docela zbytečně.
„Zima je jenom nepřizpůsobenost těla vnějším podmínkám.

Učím se nechat procházet zimu svým tělem. Je to zábavné…“
„Pozoruju. Taky se sprchuješ ledovou vodou!“
„To jsem dělal každé ráno. Je to moc příjemné.“
„A cvičíš Pozdrav Slunci.“
„Ale ne, to jsem zkoušel brát energii. Jde mi to, ne?“
„Vidím, že ti to jde. Hodně ses naučil, co?“
„Ještě  se  učím.  Je  toho moc,  co potřebuju umět.  Ostatní

kluci mají přede mnou náskok, musím pořád dohánět…“
Mary váhala. Měla by asi něco říct, ale nevěděla co. Chtěla

mu říct, že velmi dobře zná tohle všechno. Chtěla ho upozornit,
že  je  to  cesta  plná  utrpení,  která  mu nepřinese  žádný hmotný
prospěch. Chtěla mu to zakázat. Ale věděla, že on tohle všechno
ví a je mu to jedno. Kam teď patří?

Enkra se mezitím rozhodl udělat snídani. Pro Mary, jemu
bylo viditelně jedno, zda něco jedl či nikoliv. Prohlížel všechny
úkryty v kuchyni a střídavě se divil a pohoršoval. Ale vzápětí se
už zase smál a vyráběl nějaký odvar ze zázvoru a máty, o kterém
prohlašoval,  že  bude  zdravý.  Nejspíš  byl,  protože  chuť  měl
hroznou a Mary jeho pokus rozhodně neuvítala.
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Potom si  rozmíchal  hrubou  mouku  a zamíchal  s hladkou
moukou a vodou, protože syrovátku neměl. Osolil a těsto dobře
prohnětl, aby bylo dostatečně vláčné. Nechal uležet pod talířkem,
zatímco zahříval železnou pánev s tlustým dnem. Taky při  tom
sem tam přemísťoval nádobí na místa, kde předtím nebylo, což by
Mary nikomu jinému nedovolila. Ale teď seděla a zírala. Asi po
půl  hodině  Enkra  těsto  rozdělil  a udělal  z něj  kuličky,  které
vyválel  na vymoučené desce na tenké placky. Pak je vložil  do
pánve  –  když  se  okraj  začal  zvedat,  převrátil  placku  a opékal
z druhé strany. Když placka začala mít bubliny, zvedl ji a přidržel
nad otevřeným plynovým hořákem, až se  nafoukla jako balón.
Když potom opět  splaskla,  vložil  ji  na talířek,  potřel  důkladně
máslem a překryl dalším talířkem, aby zůstala teplá.

„To  jsou  čapáti,  nejjednodušší  chleba,  který  umím,“
vysvětlil, „Jenom škoda, že tady nemáš čatní, to je taková ostrá
marmeláda. Po ránu vynikající…“

„Prosím tě, kde ses tomuhle všemu naučil?“
Enkra  chvíli  nechápal,  proč  se  na  to  ptá.  Bylo  pro  něj

naprosto přirozené umět aspoň trochu vařit. „No… co bych jedl,
kdybych  si  neuměl  uvařit?  Třeba  na  vandru?  I když,  tam vaří
většinou Čing,  tomu to  jde  skvěle.  Jeho táta  má  hospodu,  my
jsme tam občas zapadli a zkoušeli všelijaký jídla…“

Při tom, jak povídal, se neúnavně točil okolo sporáku a pekl
další čapáti. Mary se divila, jak jsou jeho pohyby účelné a ladné,
jako by tančil.  A taky jí  připadalo trochu zvláštní,  že  se  pořád
ještě neoblékl.

„A proč?  Chudák  naše  kůže  je  pořád  sešněrovaná
v nějakých těsných a nepříjemných hadrech? Copak si nezaslouží,
aby  si  taky  trochu  odpočinula?  Kromě  toho,  energie  se  má
přijímat celým povrchem těla, to přece víš!“

„Víš toho nějak pozoruhodně moc o těch energiích!“
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„No  –  máme  přece  přednášky,  ne?  A holky  pořád  něco
zkoušejí. Teď se úplně zbláznily s jehličkama. Každou chvíli má
některá  napíchanou  do  těla  celou  sadu  jehel  a dělá  s tím
relaxace…“

„Myslíš akupunkturu?“
„Jo. Jednou Nicky, to je jedna holka z béčka, dostala rýmu,

ona nemá imunitní ochranu. Tak dlouho jí píchaly jehly do uší
a do nosu a do chodidel a dlaní,  až  ji  z toho dostaly.  Potom se
chlubily po celý škole…“

„Vidím, že sis nechal taky udělat tetování…“
„Pěkný, ne? Budem v tom pokračovat, jen co se zas ukážu

doma. Teda, jako na Ostrově, že…“
„A dírku v uchu taky máš!“
„No jasně, na náušnici. Kluci mi to propálili drátem, aby to

bylo účinnější. Hlava už by mě bolet neměla.“
„Propálili… drátem…?“ Mary se trochu vyděsila.
„Neříkej, že se to za vašich časů nedělalo! Nažhavíš drát

v ohni  a píchneš  ho  hrotem na  správný místo.  A potom jenom
čekáš, až se propálí skrz ucho na druhou stranu.“

Mary usoudila, že to musí hrozně bolet. A řekla to.
„No jasně, že to bolí. To bylo bezva, nechali jsme si to dělat

všichni  čtyři.  Jeden  kluk na  jihu  to  dělá  tak,  že  rozžhaví  drát
v prstech, vlastní mentální energií. Je děsně dobrej…“

Mary se v rozpacích napila toho čaje a otřásla se. „Děsně
dobrej, že? A krásně to bolí! Máš pěkný kamarády, to ti musím
říct! Děláte takovýhle věci často?“

„Ale ne, to byl jenom takovej úlet. Přijel Danny a že povede
smečku na nájezd  proti  nějakýmu svýmu kámošovi  z vojenský
akademie. Roger mu hrozně rád nechal velení, už nás má asi taky
plný zuby.  Tak jsme jeli  na jih – ještě  jsme přibrali  pár kluků
známejch z Nábřeží, který se chtěli taky zapojit a jejich náčelník
nechtěl slyšet. Ne že bych se moc divil,  tamti kluci jsou samej
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taoista  a čaroděj,  děsný  drsňáci,  satanisti  a tak.  Danny  to  měl
nějak smluvený, ale dost blbě, nejdřív jsme nemohli sehnat toho
kluka, co nám měl půjčit koně, tak jsme se obrátili na jednoho
kámoše, kterej koně sice měl, ale taky hrozný fedry z tý smečky,
co jsme na ni jeli, nechtěl se tam ani ukázat. Posledně mu dali
šlehu, že se mu zdálo o podmořskejch příšerách ještě tejden po
tom…“

„Počkej. Co že mu dali?“
„Co? Ajo, no uspali ho a pouštěli mu všelijaký příšernosti.

To se dělá, víš, to se zaktivuje podvědomí a všechno, z čeho jsi
kdy měla strach, se ti zhmotní do démonů, a ty tě tam pak rvou.
Dost dobrý, povím ti. Jednou, až se mi povede překonat ten strach
natolik, abych o tom mohl vyprávět, tak to literárně zpracuju, co
se mnou všecko dělali. Jenže když se probudíš, seš jako docela
nová. Jako když se znova narodíš…“

„Já nevím. Snad abys radši ani nepokračoval…“
„Proč? Byl to bezva tejden. Původně se počítalo, že s nima

budem bojovat, ale na to vůbec nedošla řeč. Jak jsme vyjeli na
první kemp, shrkli na nás, pochytali nás jako slepý krtky a už nás
vlekli  nahoru  k Jezerům.  Tam je  to  bezva,  sídlej  tam leopardi
a všelijaký jiný kočky.. A tam u Jezer si nás rozdělili, na každýho
tak dva tři  – včetně holek.  Tam jsem poprvý viděl  holky jako
rovnoprávný členy smečky,  s tetováním a cinkátkama a tak.  Ze
všech tam jde pěkná hrůza,  vůbec nepoznáš,  jakýho jsou rodu,
kůži mají tmavou, oči šikmý, vlasy černý a mnohej z nich všelijak
divně ostříhaný… No, zkrátka čarodějové…“

„Enkro, já tě varuju! Nepokračuj!“
„Tohle  jim  Roger  říkal  taky.  Toho  si  vzaly  do  práce  ty

holky, vypadal pěkně zdrble, když ho nechaly být. Jenom litoval,
že nevzal  s sebou ty dvě svý bláznivý ségry.  Jackieho ségra je
taky praštěná pavlačí, chtěla by dělat do magie, ale…“
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„A dost!“ rozkřikla se Mary, „Proboha, nepokračuj! Copak
nevíš, že tohle všechno je strašlivě nebezpečný?“

„No, to je. A proč?“
„Kdo si začne s takovými silami, toho už nikdy nepustěj!“
„A on někdo chce pustit? Proč?“ řekl nechápavě.
„Takže, z tebe se stal taky čarodějník, jo?“
„Mami,  proč  ty  lichotky  v mým  útlým  věku?  Teprv  se

učím!“
„Pěkně se učíš, moc pěkně! Kdyby ses tak učil i ve škole!“
Enkra chvíli nechápavě pomrkával, pak se rozesmál. „Co ve

škole?  Tam je to  v pohodě, dávno vyřešený, žádná křeč.  Stačí,
když se tam ukážu jednou za tejden a podívám se, co se probírá,
abych nebyl mimo obraz. Jinak všechno umím sám od sebe. Mám
přeci univerzálku, tak jakýpak problémy!“

Mary si sevřela hlavu v dlaních. Nebolela ji, ačkoliv by byla
teď uvítala  nějakou bolest  nebo slabost,  aby si  mohla lehnout.
Třeba by k ní byl potom méně nemilosrdný. Jenomže přímo cítila,
jak je ten kluk nabitý energií  a touží ji  někam předat.  Kdepak,
kdoví, co by tím způsobil!

„Dobře  mě  poslouchej,  Eddie!  Ty víš,  že  jsem se  kdysi
o takový věci taky zajímala. Jenže, jak jsem přišla sem do Anglie,
došlo mi, jak je to nebezpečný! Ty jsi ještě malej kluk a nevíš, co
se ti může stát! Dovolíš, abych tě trochu poučila?“

„No jasně! Od odborníka si dám poradit vždycky!“
„Tak dobře. Co víš tedy o magii?“
„No – magii rozdělujeme na bílou a černou. Černou magií

se nezabýváme,  ale ovládáme ji  pro případ,  že bychom museli
někdy napravovat její důsledky. Bílou magii aplikujeme pořád.“

„To je tvůj názor?“
„Ne, to je z učebnice. Úvod. Mám citovat dál?“
„Ani nemusíš. Víš, že bible magii zakazuje?“
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„Zakazuje škodit. Pomáhat a léčit se může, to dělal i Ježíš
a apoštolové. Svatý Pavel z Tarsu říká, že…“

Mary ho přerušila mávnutím ruky. „Ale magie je využívání
sil pekla, i když je bílá a pomáhá lidem! Copak to nevíš?“

„No ovšem. Ale všichni démoni přece slouží Bohu. A když
někdo  chce  využít  svých  schopností  pro  dobrou  věc,  všichni
polobozi i démoni se předhánějí ve snaze mu pomoci!“

„A Satan, který je ztělesněným zlem?“
„Proč zlem? Satan je jenom jeden trochu mocnější démon.

Dělá strážnýho a sem tam trochu bafne na zloděje a lumpy, co se
plížej kolem brány a dělají neplechu. Proč se ho mám bát já, když
jsem nic neudělal? Slušně ho pozdravím, když jdu kolem…“

„Co podle tebe znamená slušně pozdravit?“
„Věnuji  k jeho uspokojení tolik  energie,  kolik  je potřeba.

Nedráždím ho zbytečně, respektuji jeho sílu. To stačí.“
„A nástrahy pekla, které na tebe číhají?“
„Myslíš, že by si chtěl se mnou hrát? Ale to by…“ Enkrovi

zajiskřily oči,  „Nojo,  už  chápu!  Ano mami,  seš  skvělá!  Celou
dobu jsem přemejšlel, proč se tohle všechno děje. Takže, zřejmě
jsem si to rozlil u nějakýho démona, proto jsem tady v Anglii! No
počkej, černá zrůdo, to bude nářez!“

„Eddie, nech toho! Prosím tě, nech toho! To je hrůza, co
tady povídáš! A vůbec všechno, co děláš!“

Enkra se zarazil ve svém nadšení. Přiskočil k ní a objal ji.
„Ale klídek, mami, to bude dobrý! Hele, jestli tady byly nějaký
problémy, tak od teď jsem tady já a dám všechno do pořádku. Já
vím,  že  kolem lítají  nějaký síly a způsobujou ti  bolesti.  Jenže,
když o tom vím, tak s nima budu bojovat. Jsem přeci rytíř, ne? Ať
se mi někdo z nich jenom ukáže na oči…“

Mary  plakala  a smáčela  jeho  hlavu  slzami.  Pak  řekla:
„Možná bude lepší toho nechat. Musíme jít nakoupit… půjdeš se
mnou?“
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„Moc rád. Jenom se oblíknu…“
Vzal si bílou košili, rifle a tenisky. Potom se postavil před

zrcadlo,  vzal  do  ruky hřeben  a meditoval,  co  udělat  se  svými
vlasy.  Účes,  který  vyrobil  škodolibý  Ital  na  letišti  v Bombayi,
zlikvidoval  téměř  okamžitě  a přinutil  svoje  vlasy  přilehnout
k hlavě dozadu. Teď v nich udělal pěšinku uprostřed a rozčesal je
na strany, což se mu ovšem taky moc nelíbilo. Byly hrozně krátké
a nešlo z nich udělat nic.

„Když ti to nejde učesat, zkus vzít olej!“ navrhla Mary. Asi
si neuvědomila, že tím spustí lavinu.

„Nechci,  je  v něm  chemie!“  řekl  zcela  mimovolně,
„Uvažuju, co s tím udělat. Jestli chytat energii, nebo se jí bránit.
Víš, přes vlasy se to dělá hrozně dobře, všichni to dělají. Pořád
mám  ten  dojem,  že  bych  měl  mít  šikhu  jako  vaišnaváci,  oni
takhle…“

„Prosímtě, co to zas plácáš?“
„No, buddhisti se holej, aby se jich žádná energie nechytala,

protože ji berou jinak. Většina kluků zachovává sikhský způsoby,
nestříhají  se  nikdy.  Jenomže,  u nás  je  většina energie  pozitivní
a tady jsou  strašný  negativní  výboje.  A jak  odrušíš  dobrou  od
špatný, když ti účes chytá absolutně všecko? A je to hlava, na to
nesmíš zapomínat, takže je v centru a snadno napadnutelná a…“

„Eddie, já tě snad praštím!“
„Proč, spletl jsem něco? Ostatně, u tebe se vůbec nedivím,

že je ti blbě. Mně by bylo taky, kdybych dělal s vlasama takový
psí kusy jako ty. Ty je máš dokonce nabarvený, co? Agresívníma
barvama! A používáš voňavku, ta je taky chemická! Fuj! Všecko
umělý se musí omezovat na minimum…“

„Dělej si, co chceš – a už konečně pojď!“
Takže  šli  –  počasí  bylo  nevalné,  Mary byla  trochu zima

a vůbec nechápala, jak Enkra ve své lehké košili dokáže vydržet
a ještě se nadšeně usmívat. Namířili do tržnice, kde Mary chtěla
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včas koupit maso a nějakou zeleninu. Enkra jí nesl nákupní tašku
a občas tančil po chodníku za zpěvu vlastních melodií. Ale nebyly
to mantry, jenom obyčejné folkové písničky.

Tržnice  byla  rušná  a bylo  tam  množství  lidí,  kteří  se
zvýšeným hlasem dohadovali o cenách a zboží. Enkra neměl rád
hluk  a zvláště  nesnášel  kouř  z cigaret,  který  kolemjdoucí
bezohledně  vydechovali  do  ovzduší.  Když  na  něj  některý
z kuřáků náhodou dýchl, Enkra frkal a prskal jako kočka.

U zelináře  kupovala  Mary několik  druhů  zeleniny.  Enkra
stál  vedle  ní  a se  zájmem  všechno  sledoval.  Zelinář  nakonec
pracně na papírku spočítal celkovou cenu a oznámil ji Mary, ta
zaplatila a pomáhala Enkrovi složit nákup do tašky.

„Spletl jste se o jeden a půl pence,“ řekl Enkra, „Uznávám,
i zelinář musí být z něčeho živ, ale pochybuji, že by to muselo být
zrovna na náš účet!“

Ten chlapík na něj vytřeštil oči. Enkra totiž na něj promluvil
v nejkrásnější,  tak  zvané  oxfordské  angličtině,  kterou  dobře
odkoukal od baroneta Rogera z Monroesu. Nedělalo mu potíže ho
napodobit, v Arminu to většina lidi považovala za žert. Zelinář,
chlapík nepříliš vzdělaný a zvyklý na londýnské nářečí cockney,
dospěl  bleskurychlou  úvahou  k přesvědčení,  že  Enkra  je  buď
malý lord, nebo aspoň dítko s nebezpečnými konexemi. Zamrkal
udiveně  očima,  pak  otevřel  ústa  a vykoktal:  „Ach,  s laskavým
prominutím,  pane…  nejsem  v počtech  příliš  silný,  a splést  se
může každý…“

„Pozoruju. Považujte ten obnos za můj dar. Avšak prosím,
mějte na paměti, že by se mohli najít lidé, kteří by to nepokládali
za pouhou maličkost. Bůh žehnej vašemu podnikání…“

Enkra odešel i s matkou. Zelinář za ním třeštil oči v němém
úžasu a když se trochu uklidnil, vzal svůj papírek a počal na něm
s novým elánem nahlas sčítat. Skutečně objevil diferenci a jelikož
se mu to stávalo častěji, prožil zbytek dne v neurčitých obavách.
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Neodbytně se mu vkrádala na mozek myšlenka, jak to mohl tak
malý kluk spočítat zpaměti, když jemu to dá práci na papíře.

Mary se tvářila nad Enkrovým vystoupením neutrálně, ale
v duchu uvažovala, má-li její syn pravdu či nikoliv. Ona sama se
hádala s trhovci jen málokdy a většinou k vlastní škodě. Enkrova
zvláštní  výslovnost  ji  překvapila  a velmi  potěšila.  Vždycky  si
přála,  aby  její  syn  patřil  jednou  k lepší  společenské  třídě,
a v Anglii  je  taková  příslušnost  nemyslitelná  bez  vybraného
chování a vznešené mluvy. A to všechno, jak se zdálo, ovládal.

Teď  zamířili  k řezníkovi.  Mary,  instruovaná  nejasnými
poznámkami paní Snowberryové, domovnice, jej považovala za
člověka poněkud nepoctivého, ale nebylo možno mu nic dokázat,
o tom by ji  klepavá Snowberryová jistě již dávno informovala.
Enkra  o tom  nevěděl  nic  –  sledoval  nákup  lidí  před  nimi
s povýšenou nepozorností a krčil nos, jako by se štítil.

„Musíme tady opravdu něco kupovat, mami?“ zeptal se, „Já
to stejně jíst nebudu… ale jestli chceš?“

„Chci ti udělat dobrý biftek! Potřebuješ sílu…“
„Nejsem na tom ještě tak špatně,  abych musel  jíst  maso,

mami! Tobě ho samozřejmě udělám, když budeš chtít, ale já…“
„Počkej,“ lekla se, „Ty už zase začínáš…“
„Ale  ne!  Jenže,  tady je  všechno… není  to  zcela  čerstvé

a moc ošklivě to tu páchne. Já bych tady nic nekupoval!“
V té chvíli si  jich povšiml řezník. Byl zvyklý na protesty

zákazníků a rád se s nimi hádal.  V tomto případě se cítil  silný,
neboť si byl jist, že malý kluk mu není soupeřem. „Co ty se do
toho pleteš, kluku? Copak se ti tady nezdá, co?“

Enkra natáhl krk a přičichl k masu, které bylo vyloženo na
pultě.  „Tohle maso mělo být prodáno už před třemi dny, pane.
Možná pes nebo některá jiná šelma by si poradila s jedovatými
zplodinami, které je už zachvátily, ale člověk…“
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V řeznictví bylo kromě Westonových několik dalších lidí –
ti všichni teď obrátili pozornost k Enkrovi a dost se divili.

„To ty teda musíš mít extra fajnovej nosánek, chlapečku!“
smál se řezník, „Nikdo jinej by na tom nic necejtil!“

„Mám čich stejně dobrý jako každá jiná šelma. A jím občas
maso, takže mám určitou představu o tom, jak má vypadat…“

„Jíš občas maso? Nejseš nějakej zatracenej… co seš zač?“
Enkra se mírně usmál a pokrčil rameny. „Nechtěl jsem vám

nijak  ublížit,  pane.  Jen  jsem  chtěl  upozornit,  že  maso,  které
prodáváte, už není zcela čerstvé. Nejhůř jsou na tom asi tam ta
játra a další vnitřnosti. Cítím to až sem…“

„Seš nějakej moc dobrej! A jakej parfém má tam ta ženská,
to  náhodou  necejtíš?“  Řezník  ukázal  tlustým  prstem  na
namalovanou,  křiklavě  oblečenou  ženštinu,  která  právě
procházela podél krámu. Enkra se otočil,  nasál do sebe vzduch
jako šelma a řekl:

„Umělá vůně. Fialky – a špína.“
Lidé se začali smát – nějaký mladý muž vyběhl za ženou,

vmžiku se vrátil  a hlásil:  „Je to tak,  jsou to fialky,  a i té špíně
bych docela věřil…“

Teď se ozvala úplná bouře smíchu. Nějaká starší tlustá paní
poplácala  Enkru  po  rameni:  „Vždyť  jsem  si  myslela,  že  ten
chlapec má pravdu! Jdeme, lidi – tenhle chlap nemá právo nás
otravovat svým zasmrádlým masem! Jdeme k Warrenovi, ten má
dobrý zboží…“

Mary s Enkrou vyšli mezi prvními – právě ve chvíli,  kdy
řezník se vztekem v očích potěžkával svoji těžkou ostrou sekeru.
Enkra se jen otočil a omluvně se na něj usmál.

„Ty opravdu umíš cítit věci na dálku?“ ptal se mladík, který
předtím očichával ženštinu.

„V džungli zvětřím člověka na padesát kroků. Když kouří,
tak i na mnohem větší vzdálenost. Ty kouříš tabák, co?“
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„No jasně! A seš Armin. To jsem si moh myslet!“
Mladík kráčel za nimi a těšil se na nějakou zábavu, což bylo

jeho celodenní zaměstnání. Práci neměl, ani ji zbytečně nehodlal
vyhledávat.  Mířili  k východu  z tržnice  –  právě  tam  začínala
nějaká motanice vinou přiopilého povozníka, který se vzpříčil se
svým vozem v úzké uličce mezi krámky a nemohl tam ani zpátky.
Byl to muž nepříliš inteligentní a navíc trochu pod parou, takže se
rozhodl učinit  to nejlehčí, co mohl a obviňoval ze všeho svého
hubeného a sešlého koně. Když kůň nedokázal vlastním rozumem
a silami vymanévrovat, vzal povozník bič a počal zvíře tlouct bez
rozmyslu a cíle po hlavě, krku a zádech, jak zrovna bič padl.

Mary si povšimla, jak v Enkrových očích zaplál zlý oheň.
V příští chvíli jí syn podal tašku a několika dlouhými plavnými
skoky se ocitl  u povozníka.  Docela lehce mu vytrhl  bič  z ruky
a drže jej vysoko ve výšce, zlomil jej v rukou jako třísku. Muž
teprve teď stačil pochopit, co se stalo – Enkra mu s pohrdáním
hodil trosky biče pod nohy.

Opilec zachrchlal  a se vzteklým bručením se rozhlížel po
nepříteli.  Než  přišel  na  to,  že  je  to  opravdu  tenhle  chlapec,
uplynulo několik vteřin a za tu dobu se kolem nakupila spousta
čumilů,  kteří  již  předtím  pronášeli  nesouvislé  poznámky proti
surovci, ale neodvážili se zasáhnout.

„Ty mizernej svinskej spratku…“ zahřměl chlap, „Já tě…“
Vrhl  se  na  Enkru  s mohutnou  dlaní  připravenou  k ráně.

Enkra  jen  uhnul  a nechal  ho  proletět  a rozplácnout  se  na
chodníku. Nechal by ho být, ale surovec se opět zvedl a vyřítil se
proti  Mary, asi mu došlo, že k Enkrovi patří.  Enkra se postavil
před  matku,  levou  rukou  odrazil  hranou  dlaně  jeho  ránu
a současně mu pravičkou zasadil úder do krku klouby prstů. Muž
se složil na zem jako pravítko a při pádu bolestivě zahekal.

Mary se zarazila. Samozřejmě nesouhlasila s tím, aby se bili
koně, ale nemohla také souhlasit s klidným a bezcitným úderem,
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jaký zasadil  opilému povozníkovi  její  syn.  Také dav okolo byl
zmaten,  čekal  rvačku,  ve  které  se  kluk  bude  maximálně  se
vztekem a bezmocnými slzami bránit mužovým ranám. Zatím tu
Enkra  stál  klidně  s rukama svěšenýma podle  těla  a přezíravým
pohledem.

Čumily  rozhrnul  Bobby,  londýnský  strážník  ve  vysoké
přílbě.  „Co  se  tady  stalo?“  zahromoval,  „Co  je  to  tu  za
shromáždění?“

Opilý  povozník  se  kromobyčejně  rychle  zvedl.  „Tenhle
rošťák mě srazil na zem, inspektore!“ stěžoval si.

Strážník přehlédl s nedůvěrou Enkrovu útlou postavičku.
„Pokud  vás  něco  srazilo  k zemi,  pane,“  řekl  Enkra

královskou angličtinou, „Pak to bylo nemírné požívání alkoholu
a zbytečný  vztek  nad  vlastní  neschopností.  Dovoluji  si
poznamenat, že neumíte ovládnout ani svého vlastního koně…“

Strážník nahnul tvář k povozníkově tváři a seznal, že z něho
skutečně táhne jako z putyky. „To je úplně jasné! Tak podívejte,
příteli – teď mi dáte pokutu pro týrání zvířat a jestli vás tady ještě
chytím  jednou  tak  opilého,  že  se  skácíte,  nechám vám  sebrat
licenci a dám vás zavřít…“

„Ale – já vám povídám, že mě srazil tenhle kluk!“ bránil se
povozník, „Já stojím na nohou pevně!“

„Nesmysl,“  řekl  mladík,  který  Westonovy  sledoval,
„Takovej  kluk  nemůže  srazit  dospělýho  chlapa,  pokud  není
vožralej jako štěně!“

„Nevyprávějte  mi  tady  pohádky!“  rozčílil  se  strážník,
„Vemte si svůj povoz, a ať už vás tady nevidím! Nebo vás seberu
hned!“

Povozník  vztekle  mžoural  na  Enkru,  pohrozil  mu  pěstí
a začal se zabývat svým koněm, teď už mnohem mírněji.

Enkra dál situaci nesledoval – radši se stáhl z dosahu.
„Seš dobrej,“ řekl mu mladík, „Pěkně vostrej, co?“
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„Nemám rád násilí. A zvířata někdy velice trpí, když jim zlí
lidé ubližují. Skutečně – nemám to rád…“

„Nojo – jasně!“ řekl mladík a rozloučil se.
„Edwine,“  řekla  Mary,  když  zmizel,  „Nevím,  co  se  to

s tebou stalo, ale nevycházím z údivu nad tvým chováním. Kde jsi
se třeba naučil takhle vznešeně mluvit?“

„To  jsem  odkoukal  od  lorda  Rogera  z Monroesu,  syna
ministra vnitra – on je naším náčelníkem. Všichni se mu smějí
pro ty jeho vznešený řeči, ale tady to účinkuje, jak vidíš…“

„A mlátit  lidi jsi se naučil taky od toho svýho náčelníka?
Dost jsem se o tebe bála – co kdyby ti ten chlap ublížil?“

„Kdybych se neuměl o sebe postarat, patřilo by mi to. Ale
neboj se nic, prošel jsem výcvikem v Černý lilii. Dokud nebude
střílet, nemám se čeho bát. Umím se bránit proti všemu…“

„Možná ano. Ale prosím tě pro všechno na světě, pokus se
radši  všechno  s každým  vyřídit  po  dobrým.  Nemusí  vždycky
všechno  dopadnout  tak  jako  teď,  jsou  lidi,  na  který  to  tvoje
vznešený chování platit nebude…“

Enkra se usmál  a použil  kňouravého nářečí  leopardů,  „Já
dovedu mluvit taky jinak, ne jenom Oxford English…“

„Tohle už zní směšně! Co to prosím tě je?“
„Takhle  si  zpívají  Páni  stínů,  skvrnití  leopardi.  Potom je

krásná  výslovnost  jaguárů,  to  zní,  jako  když  piluješ  tupým
pilníkem starý rezavý železo. Dost dobrý…“

„To si dovedu představit. Radši to nezkoušej…“
„Já to ani pořádně neumím. Sliboval mi jeden kluk, že mě

tam protáhne a naučí mě to, ale nestíhačka, musel jsem odjet…“
Mary  hledala  nějaké  řeznictví,  které  by  Enkrovi

vyhovovalo,  ale byly s tím problémy. Některé krámy odmítl  na
první  pohled,  jiné,  když  vsunul  dovnitř  hlavu  a začenichal.
U dalších mu nevyhovoval majitel, zkrátka, Mary pomalu došlo,
že si ty problémy hledá.
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„Řekni mi pravdu – chceš vůbec koupit nějaké maso?“
„No, kvůli mně se snad nekupuje! Ty máš na něj chuť.“
„Ani ne. Ale co budeme jíst, když ne maso?“
„A dovolila bys, abych ti něco udělal podle svýho?“ rozzářil

se, „Jenomže, musím tě hned upozornit, že doma mi kluci vlastně
nikdy samostatně  vařit  nedovolili.  Říkali,  že  jsem kopyto  a že
bych to mohl zkazit…“

„Když chceš, klidně si vař. Já ti to dovolím…“
„Výtečně!“ Enkra okamžitě přestal zdržovat, navštívil ještě

několik krámků a nakoupil rýži, brambory, další zeleninu a bílý
jogurt. Pak se vrátili domů a zatímco Mary odpočívala (chodit po
nákupech bylo pro ni značně namáhavé), Enkra vařil. Tancoval po
kuchyni celé dopoledne a ještě si při tom zpíval.

Když se Mary probudila,  nachytala  ho při  velmi  zvláštní
činnosti:  Klečel  před  stolkem ve  svém pokoji,  na  kterém měl
rozloženy  všelijaké  obrázky  a fotografie,  které  si  přivezl
z Arminu. Na stolku ležel parádní talíř a na něm kopeček rýže,
trochu zeleniny, hrachová kaše, šálek mléka, sklenice vody, kupka
nějaké  sladké  pečené  dobroty  a bílá  kulička.  Enkra  měl  oči
zavřené, tiše si zpíval a usmíval se při tom. Když postřehl Mary,
obrátil se k ní a usmál se ještě víc – pak dozpíval, vstal a šel s ní
do kuchyně.

„Co mělo znamenat tohle?“ ptala se.
„Víš,  někteří  moji  kamarádi  všechno jídlo,  které je  čisté,

obětují Bohu. Způsobí mu tím potěšení a taky způsobí, že tím na
sebe nepřivolají nežádoucí reakce. Pán si vezme všechno, co si
přeje, a zbytek dojídáme my. Říká se tomu prasádam.“

„Jak to myslíš – čisté jídlo?“
„No, vařené bez škodlivých věcí. Třeba bez toho masa.“
„Ale ty přece jíš maso, ne?“
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„Když nemusím, tak ne. Na cestách to někdy jinak nejde,
nebo tě  třeba  taky někdo pozve a tak.  Ale  když vařím,  dávám
přednost čisté stravě. Třeba ti to bude chutnat…“

Mary  to  skutečně  chutnalo  –  všechno  mělo  poněkud
nezvyklou chuť, ale nemohla říct, že by si nepochutnala. Enkra jí
ochotně vykládal, jak se vaří to či ono a viditelně ho to těšilo.

„A tohle prasádam děláš takhle vždycky?“
„Ne. Vlastně, dělal jsem to poprvé. I to obětování jsem si

zatím netroufal udělat. Vždycky byl někdo kvalifikovanější. Jenže
tady v Anglii budu asi muset dělat všechno sám.“

Mary měla opět podivný pocit, že její syn je přinejmenším
divný.  „Proč vlastně  chceš  dělat  všechno jinak,  než  lidé  tady?
Sám přiznáváš, že jsi to v Arminu nedělal. Tak proč…?“

„Nikdy mi vlastně nedovolili udělat něco sám podle svýho.
Tam je  úroveň  docela  jiná  než  tady,  každý  má  lepší  znalosti,
dokonce vyšší svěcení než já. Uvědomuješ si, že tady jsem jediný
skutečný kšatria mezi samými šúdry? Není to paráda?“

„Nevím. Kšatria je bojovník, to vím, ale proč myslíš, že jsi
jím právě ty?“

„Jsem zasvěcený rytíř  Černé  Lilie.  Možná  je  tady někdo
z nějaké jiné lóže, to nevím. Ale prozatím o nikom nevím, takže
musím dělat všechno sám. I za bráhmany, kteří tady chybí.“

„A myslíš, že to všechno dokážeš?“
„A víš,  že  nevím?  To je právě ta  zábava.  Kdyby to bylo

lehký, asi by mě to nebavilo. Takhle si to můžu rozdat s celou
zemí. Dost dobrý, ne?“

„Nevím. Nějak se mi to nelíbí.“
„Nemusí.“
Po jídle Mary opět odpočívala. Enkra se oblékl a chystal se

zase  do  města.  „Musím  zajistit  převedení  peněz  z mé  šekové
knížky. Co myslíš, která banka pro to bude nejvhodnější? Nejlíp
snad Bank of England, s tou Monroesové nejvíc spolupracují…“
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„A ty  se  opravdu  domníváš,  že  nějaká  banka  bude
spolupracovat  s tebou?  Mám  dojem,  že  tě  vyhodí  už  vrátnej,
i když máš svou vlastní šekovou knížku…“

„To se teprve uvidí!“ rozesmál se Enkra.
S touto  povzbuzující  perspektivou  vyrazil  do  města.

Budova  Anglické  národní  banky se  nacházela  v City na  druhé
straně města, za Temží. Normální člověk by samozřejmě použil
autobusu  nebo  undergroundu,  podzemní  dráhy.  Enkra  zásadně
spoléhal na vlastní  nohy, tak se tam rozběhl.  Byl zvyklý běhat
dlouhé kilometry pravidelnými, stejnoměrnými plavnými skoky.
Lidé na ulicích se ovšem trochu divili,  když při běhu přeskočil
zábradlí nebo nějakou překážku. Většina se domnívala, že takhle
nemůže daleko doběhnout a jenom před něčím prchá, ale Enkra
dorazil rychle k mostu, přeběhl ho a už byl v Západním Londýně,
West  Endu.  Na  cestu  k bance  se  musel  vyptat,  ale  pak  našel
budovu docela snadno, neboť si ji matně pamatoval z nějakého
filmu.

Nebyl téměř vůbec udýchán, ačkoliv to byla dosti dlouhá
cesta. Když vyšel po schodech do sálu pro soukromé zákazníky,
byl už docela klidný, jako by dole vystoupil z Rolls Royce. Chvíli
musel čekat, ale když na něj došla řada, podal knížku okénkem
účetnímu a usmál se: „Prosil bych převést ty peníze na konto sem
a vystavit novou šekovou knížku v librách. Přestěhoval jsem se.“

Úředník si prohlédl napřed knížku, pak Enkru a ještě jednou
knížku.  Potom řekl  trochu znechuceně:  „Ale  to  si  bude muset
přijít tatínek sám…“

„Pardon. To je moje knížka.  Tatínek s ní  nemá vůbec nic
společného, šeky jsou na moje jméno…“

Úředník se podíval na datum narození majitele a zjistil, že
je  to  pravda.  Překvapilo  ho  to  velice  a chvíli  nejistě  kroutil
hlavou. „Udivuje mě, že ti někdo vůbec takovou knížku vystavil.
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To není možné, abys mohl disponovat s penězi! Vem si to zpátky,
tohle není vůbec právoplatný doklad…“

„Well. Mohl bych si o tom promluvit s vaším nadřízeným?“
Úředník pokýval hlavou a řekl docela vesele: „Taky bych si

myslel, že to bude nejlepší. Zavolám ho…“
Nadřízený byl  starší  pán s brýlemi.  Prohlédl  si  knížku ze

všech stran list po listu a usoudil: „Nepochybně je to právoplatný
doklad,  který  má  právní  i finanční  hodnotu.  Sporná  je  jenom
osoba majitele. Ty tvrdíš, že je ta knížka tvoje. Je docela možné,
že  přepisy  v Arminu  dovolují  nezletilým  osobám  disponovat
penězi…“

„Je to docela jisté. Já jsem důkazem!“
„Otázka  ovšem  je,  jakým  způsobem  zlikvidovat  tvůj

požadavek vůči naší bance. Je jisté, že příkazu převést majetek
z Arminu sem a proměnit na libry sterlingů musíme vyhovět a že
je možné vystavit na to šekovou knížku. Ale nejsem si jist, zda ji
budeš smět vlastnit…“

„Arminská banka nepřevede peníze na nikoho jiného než na
mne! Aspoň si to myslím…“

Vrchní  účetní  pokrčil  nejistě  rameny.  „S laskavým
dovolením,  předložil  bych  tenhle  problém  přednostovi  našeho
oddělení. Já sám se domnívám, že tvůj nárok je oprávněný…“

Odešel  i s knížkou  a Enkra  zůstal  sedět  na  lavici  pro
čekající, hleděl ztrnule do jednoho bodu a zpíval si tiše nějakou
mantru. Tak se nejlépe zkoncentruje mysl a ukrátí dlouhá chvíle.

Přednosta  byl  naopak  člověk  velmi  rázný.  „Neexistuje!“
řekl  zostra,  když  mu  vrchní  účetní  předložil  sporný  případ,
„Nejsme  tady  pro  hračky  nějakým  klukům!  Nebudeme  přece
platit faktury za nákup karamel nebo kopacího míče!“

„Obávám se, že budeme nuceni, budou-li ti  kluci Armini.
Jejich předpisy…“
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„Co je nám po arminských předpisech? Když oni chtějí mít
ve svých zásadách zmatek, ať jej mají! Já ze sebe nebudu dělat
šaška v takovýchhle hloupých případech!“

„Jisté je, že jsou tu peníze a ten kluk má na ně nárok!“
„Tak  dobrá,  převeďte  je  sem  a vyplaťte  mu  je  hotově!

Armini si konto zruší a bude po problému…“
„To by bylo trochu podivné, ne? Vydat takovému klukovi

sedm tisíc liber do ruky? Podepíše nám převzetí, samozřejmě, ale
bude  to  mít  právní  platnost,  kdyby  to  nebylo  tak  docela
v pořádku? A co když mu ty peníze za rohem někdo ukradne?“

„Podle  toho,  co  vím  o Arminech,  si  neumím  představit
člověka, který by mu dokázal něco ukrást. Ale tak velkou částku
naráz mu snad opravdu dát nemůžeme. Jeho rodiče by mohli mít
připomínky, až by se to dozvěděli. Normální by bylo vystavit mu
šekovou knížku, ale to u něj nemůžeme, a na jiného Monroesova
banka nic nepřevede! To je zatracený kolotoč…“

„Bylo  by  možná  nejlépe,  aby  v tom  odpovědně  rozhodl
náměstek ředitele…“ navrhl vrchní účetní.

Přednosta  uznal  jeho  návrh  za  správný.  Nechtěl  udělat
žádné dalekosáhlé rozhodnutí, aby na něm nebyla zodpovědnost
za chyby a maléry, k nimž ve styku s Ostrovany zcela jistě dojde.

Náměstek byl neuvěřitelně klidný. Přesluhoval a věděl, že
výsledky jeho činnosti se mohou nepříznivě projevit teprve za dva
až tři roky po jeho odchodu. Byl to geniální mozek a jeho příjmy
byly občas  vyšší  než  ředitelovy,  ačkoliv  daňový úřad si  o něm
myslel, že je ubohý žebrák.

„Tak mu tu šekovou knížku dejte!“ řekl klidně, „Ať si dělá,
co chce – vždyť na tom tolik nesejde!“

„Dobrá,“ řekl přednosta, „Ale co když to bude nepříznivý
příklad pro řadu jiných lidí? Zvyknou-li si děti platit šeky, bude
naše práce k zbláznění!  Co když si  rodiče usmyslí  neproplácet
šeky  dětem,  i když  jim  je  zařizovali  sami,  v rámci  rodinných
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rozporu?  S kým se  potom budeme tahat  o placení?  Chcete  dát
zavřít  dvanáctiletého  kluka  pro  vystavování  nekrytých  šeků?
Vždyť by se nám každý soud vysmál…“

„Armini mívají svoje šeky vždycky kryté,“ řekl náměstek,
„To je základní předpoklad, jinak by s nimi nikdo neobchodoval.
Když mi někdo z Ostrova dá potvrzenku na kusu novin, věřím, že
je kryta zlatem. To bych nepovažoval za problém!“

„Well,  ale  ten  kluk  je  Angličan  bydlištěm  i narozením,
v Arminu byl jenom dva roky a jeho asimilace tam nemusí tak
daleko zasahovat! Nevíme také, proč vlastně odtamtud odešel. Co
když oni odmítnou za něj platit? Jeho sedm tisíc liber si může
vzít,  když  chce,  ale  co  když  naseká  víc  dluhů  a jeho  příjmy
vyschnou?  Kdo  z obchodníků  bude  moc  přemýšlet,  jestli  jsou
klukovy  šeky  kryté?  Ne,  pánové,  není  to  tak  docela
jednoduché…“

„Hm…  tak  pozveme  na  radu  našeho  experta  přes  tuto
oblast! Je to myslím taky částečně Armin, ať nám poradí, je od
toho přece placen…“ rozhodl náměstek.

Expert  přes  tyto  oblasti  byl  mladý  muž  a vypadal  ještě
mladší  pro  rezavou  hřívu  vlasů,  která  se  sice  nevyrovnala
arminským,  ale  v Anglii  byla  maximem.  Choval  se  se  sotva
zřetelnou  nadřazeností,  jakou  tolik  vynikají  Armini  v cizině.
Všichni si  na to již zvykli  a považovali  to za pouhou upjatost.
Mladý  muž  si  svých  kolegů  a nadřízených  upřímně  vážil,  ale
přesto, že od čtrnácti let žil v Anglii, považoval se za arminského
šlechtice  a měl  svůj  skutečný domov jenom ve Vnitřním světě
uprostřed moře.

„Domnívám se, že šekovou knížku tomu chlapci musíme
dát.  Co  se  týče  vašich  námitek,  přednosto,  domnívám  se,  že
nebudeme platit  faktury za  cukroví  ani  za  kopací  míče.  Znám
trochu  svoje  krajany  a myslím,  že  jeho  nákupy  budou
závažnější…“
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„Očekáváte,  že  dojde  k nějakým  potížím?“  ptal  se
náměstek.

„Ano, samozřejmě. V případě, že se jedná o Arminy, dojde
k potížím bez nejmenší pochyby.“

„Jakého rázu?“
„Nepředvídatelného.  V případě,  že  obchodujeme

s Ostrovany,  vyskytnou  se  všechny  potíže  předvídané  a téměř
vždy nepředvídané. Za triumf naší obchodní politiky považuji, že
se  nám  většinou  podaří  zakončit  tyto  obchody  beze  ztrát  na
životech…“

Náměstek  klidně  mávl  rukou.  „To  je  vaše  obvyklá
formulace sporných problémů! Jsem přesvědčen, že se nemáme
čeho  obávat.  Ten  kluk  pro  nás  bude  zákazníkem  jako  každý
druhý. V případě, že jeho výdaje překročí jeho příjmy, dáme mu
zprávu  a případně  mu  dáme  šekovou  knížku  odebrat.  To  bude
nejjednodušší řešení…“

„Pokud včas neodjede do Kanady.“ připomněl expert.
„Proč by jezdil do Kanady?“
„Vím já? Armini stále cestují z místa na místo. Mimo svůj

domov nevydrží nikde déle než rok. Ten kluk taky odjede, než
začnou příští prázdniny.“

„To mne uklidňuje…“ řekl přednosta.
„Dobrá,“  uzavřel  to  náměstek,  „Nesmíme  zapomenout,

pánové,  že  naše  banka  udržuje  s bankovním  domem Monroes
v Arminu  vzájemně  výhodné  vztahy.  Už  z čirého  přátelství
k baronu Monroesovi musíme vyhovět jejich přání a jednat s tím
chlapcem jako se zákazníkem. Vystavte mu tu knížku, na moji
odpovědnost!  Ale  sledujte  pečlivě  příjmy  a vydání  a kdyby  to
vypadalo špatně, zasáhneme mocí úřední a zastavíme mu platby.
Ani přátelství s Monroesy nás nesmí dohnat ke ztrátě…“

Takže  Enkra  po  delším  čekání  dostal  šekovou  knížku,
zdvořile  poděkoval  a odešel,  aniž  si  byl  vědom,  jaké  starosti
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způsobil svým novým obchodním partnerům. Nejvíc je hryzalo,
že  mu  nemohli  odpovídajícím  způsobem  zvýšit  palmáre  za
provedené  finanční  výkony.  Expert  důrazně  varoval  před
takovými kroky, poukazuje na to, že Armini mají zvyk zatahovat
do svých finančních sporů o šilinkové částky soudy, prokuraturu
a masově sdělovací prostředky.

Pak  se  Enkra  s matkou  vydali  na  nákup  vybavení  pro
mladého  gentlemana.  Enkra  si  představoval  svoje  vybavení
přesně v duchu arminské módy pro Evropu jako sadu bílých košil,
červenozelený nebo červenočerný svetr s divokými vzory, černé
přiléhavé kalhoty pokud možno lesklé  a černou bundu z matné
kůže,  zapnutou na  pravém rameni  na  kovovou sponu ve tvaru
tygří  hlavy.  Boty  na  vysokých  podpatcích  však  nemusejí  mít
ostruhy, neboť v Anglii bohužel nelze dosti dobře jezdit na koni
po ulicích.

Mary měla daleko střízlivější stanovisko a černé uniformy
arminských turistů,  které občas vídala  na ulicích,  ji  nenadchly.
Rovněž bílé košile považovala sice za velmi ozdobné, ale dosti
nepříjemné  na  praní,  a Enkrův  systém  osprchovat  se  i s košilí
a pak  ji  pověsit  na  proschnutí  na  balkon  nebyl  v Londýně
k použití. Proto dostal většinu košil v nevtíravých barvách nebo
s kostkami, ovšem ani strakatější košile neměly na sobě tak řvavé
barvy, na jaké si potrpěl. Chlupatý svetr s dlouhou načechranou
vlnou, jaké právě přicházely do módy, zamítla a po řadě hádek se
synem  se  nakonec  dohodli  na  svetru  temně  červené  barvy,
zdobeném na prsou několika bílými linkami od ramenou k hrudní
kosti. To připomínalo Enkrovi náčelnické tetování, tak s tím dosti
nadšeně souhlasil.

Džínsy  prošly  bez  diskusí,  ale  o svátečních  kalhotách
odmítal Enkra jakoukoliv rozumnou dohodu. Odmítl především
všechny kalhoty krátké s odůvodněním, že by mu byla zima na
nohy  a pak  vše,  co  vypadalo  jen  trochu  jako  oblek  slušně
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vychovaného  mladého  muže.  Nakonec  se  shodli  na  kalhotách
z tmavohnědého manšestru,  které  na  větší  vzdálenost  vypadaly
jako černé.

Bundu si však vybral sám a Mary nezbylo, než jeho nákup
schválit. Po delším úporném shánění něčeho z černé matové kůže
nakonec  vzal  bundu  látkovou,  černé  barvy,  zaručeně
nepromokavou, jak tvrdil prodavač. Zapínala se na zip a největší
radost  udělal  Enkrovi  její  límec,  který byl  přehrnutý,  podpíral
celou  hlavu  i s bradou  a zapínal  se  na  boku  tak  šikovně,  že
zapnutí nebylo vidět. Tím vytvářel okolo krku něco jako věnec,
aby déšť  netekl  majiteli  za  krk.  Enkra  tím byl  nadšen a rázně
odmítl cokoliv jiného.

Když se pak doma převlékl do těchto nových šatů, připadal
si docela dobře. Jeho opálená tvář, jiskrné oči a černé vlasy, které
si  díky  zkrácení  mohl  načesat  i do  čela,  vhodně  doplňovaly
černou bundu a tmavé kalhoty. Vypadal zatím docela jako dravec;
když na procházce městem potkal podobně vystrojeného krajana
a pozdravil ho, odpověděl ten dotyčný bez váhání, přesvědčen, že
i přes ostříhané vlasy je Enkra přítel.

Jenom domovnice paní Snowberryová se Enkry lekla, když
přišel  kočičím  krokem  z temného  průjezdu  a zčistajasna  na  ni
zablýskal bílými zuby a očním bělmem. Prohlásila  ho za čerta,
který nemá vychování a leká poctivé lidi, ale Enkra nevěděl, jak
významné postavení zastává paní Snowberryová v této ulici, tak
se tomu jenom smál.

Když  se  vrátil  z procházky,  svlékl  se,  usedl  doma  na
zkřížené  nohy  na  svoje  lůžko,  vzal  dopisní  papír  a začal
drobnohledným písmem psát:

 

„Hlášení tajného agenta Č.L. Enkry Westona č.1.
Do  Londýna  jsem  přijel  dne  3.září  v odpoledních

hodinách…“
 =*=
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Exotický spolužák
Druhého dne ráno přijel Robert a aniž se vůbec vyspal, jel

s Enkrou  do  školy  představit  jej  a dohlédnout,  aby  neudělal
nějakou  hloupost  hned  první  den.  Jeli  autobusem  a cesta  jim
trvala asi čtvrt hodiny – později to Enkra zkoušel pěšky a dosáhl
stejného času, vzhledem k pomalé londýnské dopravě.

Jen  se  trochu  aklimatizoval,  našel  si  ještě  jinou,  velmi
příhodnou  cestu,  kterou  dokázal  urazit  vzdálenost  do  školy za
deset až osm minut. Muselo se jen proběhnout několika uličkami,
přelézt zeď sirotčince do zahrady, přes zahradu na druhou stranu,
opět  přes  zeď  a po  zdi  na  nízkou  střechu  garáží  nějakého
taxikářství.  Ze  střechy  pak  na  dlouhou  střechu  skladiště  a po
hřebenu té střechy na její  konec – tam se seskočilo s výšky tří
metrů na chodník a přes malé náměstíčko ke škole. Podle Enkry
neměla  tahle  cesta  chybu,  ovšem kdyby někdo pozoroval  jeho
trasu, zaváhal by, je-li opice či normální člověk.

Jediná  malá  nesnáz  byla  se  zdí  sirotčince,  která  byla  ve
výšce  dvou  a půl  metru  ozdobena  nahoře  ostny  ze  železa
a skleněnými střepy, zasazenými do omítky, aby sirotci případně
neopustili  dům,  jehož  péči  jsou  svěřeni.  Enkra  se  zpočátku
zachycoval jen prsty za okraj, později otloukl kamenem ostny na
místech, kde pravidelně na zeď vyskakoval. Pak už tam byla jen
zlá  hlídací  doga,  a samozřejmě  sirotci.  S dogou  neměl  žádné
potíže, stačilo na ni uklidňujícím způsobem zakňučet a mazlila se
s ním jako se svým štěnětem. Sirotci, zvlášť větší kluci, zpočátku
neměli Enkru nijak v lásce, když proletěl jejich zahradou jako šíp
a vymrštil se na zeď, na kterou oni nedokázali vylézt. Několikrát
na  něj  uspořádali  hon,  ale  když  se  někteří  seznámili  s jeho
tvrdými pěstmi v krátkých rvačkách, poznali, že je lépe žít s ním
v přátelství a docela se skamarádili. Byl sice jiný, byl zvenku ze
světa  za  zdí,  ale  choval  se  k nim přátelsky a někdy později  se
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u nich zdržel, učil je šplhat na stromy, úderům karate i chvatům
juda. Někdy jim ukazoval,  jak vyskočit  na zeď, ale to po něm
žádný nedokázal. Říkali mu Tarzane, neboť jim neřekl jméno a ze
všeho  nejvíc  obdivovali  jeho  nebojácnost  vůči  hlídací  doze.
Enkra  je  učil  zacházet  se  zvířaty,  ale  když  pak  doga  získala
štěňata, neodvážil se k ní nikdo jiný. Enkra bral štěňata do rukou,
hladil je a hrál si s nimi – ale než dospěla, zmizel jednoho dne
a víckrát  se  neobjevil.  Sirotci  byli  dlouho  smutní,  než  změnili
jeho existenci v pouhou legendu, pohádku o světě za zdí.

Jen  jejich  vychovatelé  a hlídači  měli  radost  –  o Enkrovi
mnoho nevěděli, ale nenáviděli ho a byli by ho chytili, nebýt jeho
mrštnosti a přátelství jejich svěřenců…

Teď ale jel  Enkra autobusem, díval se nepřítomně z okna
a přemýšlel,  jak asi začal školní rok doma v jeho třídě,  tam na
druhém konci světa…

 =*=

Enkra, má věčná láska…§§
Ve škole se žáci rozdělují na třídy, ve sportovních oddílech

na skupiny. V Enkrově bývalé škole fungovala studentská garda,
kterou trénovala Mabel Herringtonová, zvaná Purpurová Kočka.
Když začal školní rok, sešla se s výkvětem své skupiny na prvním
tréninku a když je pořádně uštvala, zaplavala si s nimi v bazénu,
pak se natáhli na sluníčku a relaxovali.

„Já  si  nemůžu pomoct,  ale  někdo mi  tady pořád chybí!“
prohlásila.

Na  Enkru  kupodivu  neupozornila  Kate  Therlowová  ani
Senta  Diettermannová,  ale  nějaká  docela  bezvýznamná  malá
holka, které nikdo nevěnoval sebemenší pozornost, ale ona o něm
dobře věděla. Snad do něj byla i zamilovaná…

„No ovšem, Enkra, moje tajná láska…“ vzdychla Mabel.
Tenhle vtip byl v oblibě od dob, kdy je učila společenskému

chování  a vysvětlovala,  že  se  muži  se  ženami  zásadně  zdraví
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polibkem.  Enkra  měl  k tomu  nějaké  podvědomé  výhrady,
v případě  spolužaček  a dívek  mladšího  věku  se  mu  to  zdálo
trapné a dokonce se červenal. Mabel to okamžitě vycítila a od té
doby  ho  demonstrativně  líbala  při  každé  vhodné  příležitosti,
zejména  pokud  měla  rtěnku  zanechávající  stopy.  Taky ostatní
dívky se snažily chovat k němu zamilovaně, což Enkru zpočátku
uvádělo  do  trapných  rozpaků.  Nakonec  si  zvykl  a už  ho  ani
neudivovalo, když Mabel prohlásila, že počká až Enkra doroste
a provdá se za něj. Byl už dostatečně arminským šlechticem, aby
nekazil legraci a občas odpovídal velmi trefně.

„Tak  kdepak  je  pan  Weston?“  zeptala  se  Mabel  Kate.
„Nějak se mu nechce přijít mi na oči, snad mi není nevěrný?“

Kate se neusmála, naopak zůstala vážná. „Je to horší, než
myslíš. Enkra je touhle dobou už na cestě do Anglie. Jeho otec ho
odvezl.“

Mabel se zatvářila pohoršeně. „No tohle? Sotva si zvykl –
vždyť  se  mi  tam  zkazí!  Mezi  lidmi  je  těžké  žít,  zvlášť  pro
takového mladého chlapce!“

„Je to porušování práva na svobodný rozvoj individuality
mládeže!“ prohlásil vzdělaný Frank Cannon, náčelník třídy.

Na  vyzvání  Jackie  vysvětlil  všechny  okolnosti  a všichni
pozorně naslouchali.

Konečně Mabel  řekla:  „Inu  –  mysleme pozitivně.  Aspoň
poznají, co to je pustit si lišku do kurníku!“

Zasmáli  se.  Pozitivní  myšlení  bylo  něco,  co  Mabel
neuznávala.  Myslet  se  má  realisticky;  když  je  něco  špatně,  je
potřeba zasáhnout, a rychle!

„Myslíš,  že  je  v té  zemi  všechno  v pořádku?“  zeptal  se
Kurt, „Co myslíš, že Enkra udělá, když narazí třeba na zločince?“

„Patří jim to, nemají ho provokovat!“ zahučel Sonny.
Opět se zasmáli. Všichni se dobře pamatovali, jak dopadli

všichni špatní lidé, kteří Enkrovi zkřížili cestu.
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„Neměli bychom je před ním varovat?“ zeptala se nějaká
dívka.

„Ale?! Když si nedají bacha, tak jakej s nima soucit?“
„Je  bezpodmínečně  nutné,“  řekla  Mabel,  „Dostat  jej

z Anglie zase domů. Jen tak zaručuji, že z něj něco bude. Enkra je
velice  inteligentní,  ale  všichni  víme,  jak  dokáže  nepříznivé
morální prostředí ovlivnit rozvoj i těch nejlepších…“

Jackie vycítil, že tahle výzva je určena jemu. „Navrhl jsem
už  Rogeru  Monroesovi  patřičné  kroky.  V první  řadě  to  bude
ustavení orgánu, který bude všechny naše činnosti koordinovat.
Počítám, že se bude jmenovat Osvobozovací výbor pro záchranu
Enkry Westona.“

„Výborně,“  řekla  Mabel,  „Jmenuju  se  čestnou  členkou.
Kdybyste někdy něco potřebovali, klidně se na mě obraťte, já vám
to  ochotně  rozmluvím.  Ale  bez  legrace  –  mám  Enkru  ráda
a nechtěla bych, aby se mu tam něco stalo.  A vůbec,  jako jeho
učitelka jsem za něj zodpovědná…“

Dojeli ke škole. Enkra byl zvyklý na starořímský portál se
sloupovím a tympanonem, takže oprýskaná špinavě šedá budova
v něm  nevzbudila  patřičné  sympatie.  Také  žáci,  kteří  si  jej
nevlídně  okukovali,  mu  nebyli  sympatičtí,  ač  uznával,  že  díky
svému divokému vzezření jim je stejně protivný.

Robert jej zavedl do ředitelny, kde je uvítal starší plešatý
pán s ospalýma očima – s Robertem se už znali.

„Tak  to  je  Edwin,  můj  syn.  Platí  dohoda,  kterou  jsme
udělali před čtrnácti dny? Eddie přijel z Arminu trochu později,
ovšem není to naše vina…“

„To je v pořádku, není  třeba se omlouvat,  pane Westone.
Uznávám, z takové divočiny se člověk těžko dostane zase zpátky
do civilizace. No nebojte se, z Vašeho syna ty barbarské návyky
dostaneme, jestli už byl jimi zasažen…“
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„Prosil bych, abyste mu věnovali patřičnou péči! Doufám,
že nebudete používat nějakých nepříznivých metod – je to dítě
a má občas trochu svérázný způsob vystupování…“

„Jistě,  to  všechno vyřešíme,  pane!  Buďte ujištěn,  že Váš
syn je u nás v těch nejlepších rukou…“

Robert odešel uspokojen a Enkru poslali do jeho třídy. Do
zvonění zbývalo ještě pět minut a tak se třída pilně chystala na
hodinu. Někdo dopisoval první letošní úkol, jiní se hádali, nějaká
dívka nahlas šprtala z učebnice a vzadu se dohadovali nějací kluci
o typech vozidel.

První, kdo si všiml Enkry, se zarazil v pohybu a udiveně na
něj  civěl.  Toho si  zase povšimli  ostatní a tak jeden po druhém
ustávali  v činnosti  a obraceli  se  k němu.  Enkra  čekal  skromně
u dveří,  až  se  ho  někdo  ujme,  neboť  tady nikoho  neznal,  ale
pozornost, kterou vyvolával, mu zjevně nebyla příjemná.

„Dobré ráno,“ řekl konečně, „Kdo je tady náčelník třídy?“
Tato jeho první otázka zazněla jako rána palicí. Především

nikdo  ještě  neslyšel  tak  výtečnou  angličtinu  a pak,  nikdo  taky
neslyšel o tom, že by nějaký náčelník měl ve třídě existovat.

„A ty seš kterej?“ ptal se někdo.
„Enkra  Weston.  Budu prozatím vaším spolužákem.  Přijel

jsem včera z Arminu.“
„No páni! To je přes půlku světa!“
„Já  sem  si  Arminy  dycky  představoval  jináč!  Voni  tě

vostříhali, žejo? Vypadáš dost blbě…“
„Dyť vidíš, že má bílý uši, né? To je jasný, nosil vlasy jako

holka! To muselo bejt směšný…“
„Jú, von chodí na vysokejch podpatkách!“ zapištěla jedna

dívka, „To by mě máma zabila! Na co to máš, ty vole?“
„Stejně vypadá divně…“ komentoval kdosi další.
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Enkra trpělivě vyčkával, až všichni sdostatek posoudí jeho
vzhled.  Pak  opakoval  svoji  otázku:  „Chtěl  bych  si  promluvit
s náčelníkem. Kdo to je?“

Kluci  vzadu na sebe pohlédli.  Domnívali  se,  že  náčelník
třídy je čestnou funkcí přidělovanou nejlepšímu, a byli ochotni se
této  funkce  ujmout  –  všichni.  Srazili  hlavy  dohromady
a polohlasně  se  hádali.  Nakonec  prosadil  svůj  nárok na  funkci
nejstarší z nich Hugh, který měl mimo jiné tu výhodu, že dvakrát
propadl a byl tudíž  o dva roky starší.  Přirozeně byl i nejsilnější
a všichni ve třídě se ho báli.  K ruce měl čtyři  další  propadlíky,
kteří  byli sice slabší, ale jinak stejné inteligence, a ve všem ho
podporovali.  Snadno se mu tedy podařilo přesvědčit ostatní,  že
titul náleží jenom jemu. „To jsem já! Co chceš?“

„Nic, hlásím se ti. Kam si můžu sednout?“
„To je fuk, na to my kašlem! Sedni si, kam se ti chce. Já

chcu vědět, vo co ti de?“
Enkra potřásl udiveně hlavou. „Už o nic.“
„Cože? Ty snad neuznáváš, že sem tu šéf?“
„Ale  jo,  samozřejmě,“  řekl  Enkra  trochu  konsternován,

„Když tě ostatní zvolili, jistě budou vědět, proč. Mně je to jedno.“
„No proto! Komu fandíš?“
„Prosím?“
„No, ve fotbale! Já Manchester United – a jestli budeš mít

něco proti Manchesteru, s potěšením ti rozbiju hubu!“
„Nemám nic proti existenci Manchester United a o fotbal se

zajímám jenom svátečně. Už jsem hodně pozapomněl…“
„Hele, ty seš ňákej lord, nebo co?“ vzkypěl Hugh.
„No  že  mluvíš  tak  divně!“  řekla  jedna  dívka,  „Neumíš

normálně?“
„Ale… mně to připadá normální!“
„Kecáš jako v televízi,“ zasmála se a zmizela mu z dohledu,

„Tak přeci normální lidi nemluvějí…“
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„Nevadí. Přizpůsobím se vám, bude-li to nezbytné…“
Jeden z kluků přitáhl Enkru k lavici a ukázal mu na prázdné

místo. „Hele, sedni si. Já sem Jack!“
„Děkuji.  Doma sedím taky s jedním Jackem.  Ale ten  má

světlejší vlasy než ty – jako roztavené zlato…“
Jack škubl přezíravě horním rtem. „A fakt u vás nosej kluci

holčičí účesy?“
„Jde  o to,  co  považuješ  za  klukovské  a co  za  holčičí.

Většinou máme dlouhé vlasy,  asi jako ta dívka u okna. Takové
jsem měl i já. Někteří mají jiné zvyklosti…“

„To musí bejt stejně směšný, ne?“ řekl Jack posupně.
„Ani ne, zvykneš si. Hned první den…“
„Copak to není blbý nepoznat holku od kluka?“
„To  poznáš  na  první  pohled  i v oblečení.  Podle  kostry.

Kluci mají široký ramena, svaly na rukách a nohách… A dívky
nosí mnohem víc a krásnější oblečení. To víš, paráda…“

„Ségra říkala, že v Arminu choděj všecky nahý!“ řekl jiný
kluk, „Že se tam prej vodstěhuje…“

„To není tak docela pravda. Ve městech je to zakázáno…“
Všichni  se  rozesmáli,  aniž  Enkra  dost  dobře  věděl  proč.

Chtěli se vyptávat i dál, ale zazvonilo a všechno se hrnulo na svá
místa. Enkra zůstal klidně sedět a čekal, co se bude dít. Za chvíli
se  otevřely dveře  a vstoupil  robustní  muž  s pískově  narezlými
vlasy, s knihou a rákoskou v ruce.

Žáci vstali, ale nepozdravili sborově, jako tomu je zvykem
u Arminů.  Učitel  se  posadil,  otevřel  třídní  knihu  a zapisoval
hodinu. Zatím se děti posadily a čekaly. Pak učitel povstal, vzal
do ruky rákosku, se kterou byl zvyklý si neustále hrát, a řekl: „Tak
než začneme s vyučováním, máme tady nový přírůstek – já bych
tě prosil, abys přišel sem ke mně, ať se na tebe podíváme!“

Enkra, jehož se to týkalo, vstal a přišel k němu.
„Aha – tak ty se jmenuješ?“
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„Enkra Weston.“
„Jo. Počkej – já tady mám psáno Edwin!“
„To je v pořádku. Enkra je arminská forma křestního jména

Edwin. Něco jako přezdívka.“
Učitel podrážděně zafrkal nosem. „Jak ti mám teda říkat?“
„To je jedno. Jsem zvyklý na Enkru.“
„No jo, tak jen ať si pán poručí! Já jsem tvůj třídní učitel,

pan John Mathes.“
„Velmi  mne  těší,  pane!“  řekl  Enkra  s graciézní  úklonou.

Bohužel  to třída i Mathes  vzali  jako vtip – třída se rozesmála,
učitel se zamračil a potřásl hlavou.

„Takže ty ses vrátil z Arminu, jo? Kdepak jsi tam bydlel?“
„V Kingtownu. To je hlavní město…“
„Jo, tak voni tam maj i hlavní vesnici? A to v chatrči nebo

jenom v díře v zemi? Nebo snad v tygřím doupěti?“
„Přímo v Kingtownském zámku. Ve druhém patře.“
„Jo, to má dokonce dvě patra? Místní mrakodrap, že ano?

A nejseš  rád,  že  vidíš  zas  jednou  civilizovaný  město?  Se
skutečnejma domama?“

„Nemůžu říct, že by na mě Londýn udělal tak moc dobrý
dojem. Už jsem viděl lepší města, pane…“

„No děkuju, seš hodnej! Tak dobře, teda vážně, mládenče –
rád bych tě upozornil, abys hodně rychle zapomněl na svý blbý
zvyky z toho Arminu! Kouříš?“

„Ne!“ podivil se Enkra.
„Ale určitě chlastáš kořalku!“
„To rozhodně ne!“ Enkra vypadal trochu pohoršeně.
„No,  na  holky  seš  snad  ještě  mladej,“  uvažoval  nahlas

Mathes, „Ale na automatech hraješ, ne? Nebo kartičky?“
„Nikdy  jsem  nehrál  o peníze.  Karty  používám  jen

k vykládání…“
„Snad dokonce nešňupeš drogy?“
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„Žádný bojovník neužívá omamné jedy!“
„To se moc divím! Je přeci známo, že velká část produkce

drog pochází z toho vašeho ostrova! Moc bych se divil, kdybys
neměl nějakou slabůstku…“

„Nekouřím,  nepiju,  nehazarduju,  nesháním  děvčata
a nedroguju.  Je  to  součást  usměrňovacích  zásad,  které
dodržujeme.  Myslím,  že  není  hezké  podezírat  mě  z toho,
především  když  mi  nikdo  nemůže  dokázat,  že  bych  zásady
porušoval!“ řekl Enkra trochu zostra.

Mathes  potřásl  nevěřícně  hlavou.  „Jo,  tak  pán  má  svý
zásady! Dost zajímavý! Takže ty chceš říct, že nikdá neuděláš nic
proti těm vašim zvyklostem, jo? Ani nikdo druhej?“

„Nikdo  není  schopen  předvídat,  jak  se  bude  chovat
v budoucnu. Prozatím jsem pevně rozhodnut nepoklesnout.“

„Pán  je  prozatím  pevně  rozhodnut  nepoklesnout!“
zopakoval se smíchem Mathes, „Pán je vznešenej šlechtic, žádný
malý dítě, co?“

„To, že jsem ještě mladý, na věci nic nemění. Každá lidská
bytost má možnost zachovat se nějakým způsobem v závislosti na
tom,  v jakém  je  věku  a postavení.  Nedomnívám  se,  že  bych
zásady vhodné pro svůj věk a postavení hrubě porušoval.“

„Lidská  bytost!  Tak  podívej  se,  mladíku,  teď  dobře
poslouchej! Ty budeš lidská bytost, až tě to my ve škole naučíme!
Všechno, co ti natroubili do palice tam na tom vašem ostrově, je
blbost,  a ty to  pěkně zapomeneš,  rozumíš! Zapomeneš! Opakuj
to!“

„Kdybych to zopakoval, nastaly by dvě možnosti: Buď bych
lhal  k vašemu  osobnímu  uspokojení,  nebo  bych  se  dopustil
porušení zásad.  Pokud skutečně toužíte po tom, abych uklidnil
vaši vládychtivost, pak vám samozřejmě slíbím cokoliv…“

„Hé?“ vyvalil Mathes oči, „Co že to blekotáš?“
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„Obávám  se,  že  došlo  k terminologickému  nesouladu,“
souhlasil klidně Enkra, „Možná by bylo moudřejší prozatím tyhle
záležitosti pustit ze zřetele a nechat na jindy…“

„Achm… no, to asi! Kde bereš tyhle divný slova? A vůbec,
ty malej mudrci, prozraď nám, čím chceš bejt, až budeš velkej!“

„Ještě jsem se nerozhodl. Buď budu lékařem se specializací
na  kočkovité  šelmy,  nebo bych mohl  zůstat  u letecké  techniky
jako tatínek. Udělám si disertaci na inženýra a budu stavět letadla.
Ovšem pan Gunsmith, můj třídní, říká, že jsem na to hloupý a asi
skončím u diplomatické služby…“ rozhodl se Enkra udělat vtip,
aby zmírnil napětí, které cítil.

Třída  na  něj  zírala  s němým  úžasem.  Lékař,  inženýr
a v případě  hlouposti  diplomatická  služba!  Takové  cíle
nepovažoval nikdo z nich za dosažitelné a nikdy by se neodvážil
o nich snít.

„A hele!  Pročpak  si  myslíš,  že  by  ses  uplatnil  v těchhle
oborech?  Třeba  v diplomatický  službě  –  máš  pro  to  nějaký
zvláštní schopnosti nebo znalosti?“

Enkra odpověděl přesně v intencích arminské školy: „No,
doufám. Před prázdninami jsem nastřílel osmnáct bodů ze dvaceti
a boční kopy mi už taky docela jdou…“

„Jaké boční kopy?“
„V karate.  Profesor  Liu  Čang  tvrdí,  že  jsem  schopen

ovládnout své tělo komplexně a stát se obstojným bojovníkem…“
Mathes potřásl nevěřícně hlavou. „Ty nám chceš namluvit,

že  ovládáš  karate?  Dovol  tedy,  abych  se  zasmál!  Ty  seš  tak
schopnej  se  prát  s malejma  dětma!  A toho  Liu  Čanga  sis
vymyslel, co?“

„To je náš instruktor šanghajskýho kung-fu.“
„Tak  tobě  nestačí  karate,  chceš  ještě  umět  kung-fu!

A Jamesem Bondem bejt nechceš? Nebudeš mi přeci tvrdit, že tě
nějakej Číňan učí sebeobraně pro tvý krásný voči?“
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„Myslím, že je za to placen. Patří k jeho povinnostem učit
své žáky kung-fu a buddhistické filozofii.“

„Jak může vypadat taková výuka? Dává vám kapky, co?“
Enkra pronesl něco v šanghajském nářečí čínštiny. Mathes

se zamračil, neboť dospěl k názoru, že se mu posmívá.
„Nemohlo by vaše lordstvo přeložit do srozumitelné řeči?“
Enkra zkřivil tvář do grimasy, přimhouřil oči v šikmé čárky

a pronesl zpěvavým, násilně zdvořilým tónem:
„Můj  trojctihodný  žáku,  pamatuj  si,  prosím,  že  úkop

kolenem levé nohy musíš zásadně provádět kolenem levé nohy
a nikoliv, jak ty s oblibou činíš, holenní kostí levé nohy! Mé srdce
tě miluje a moje duše si tě váží jako slunce a hvězd na nebesích,
ale v případě, že provedeš tento krajně obtížný cvik tak, jak to ty
provádíš, a střetneš se se zkušeným protivníkem, rozlomí se tvoje
vznešená levá noha na dvě části, jež nikterak nebude možné spojit
dohromady, a v tom případě prohraješ svůj boj i svůj život! Proto
mi nezbývá upozornit tě, že v případě, že tě ještě jednou uvidím
provádět úkop kolenem levé nohy čímkoliv jiným než kolenem
levé nohy, dovolím si udeřit tě dlaní pravé ruky do tvé vznešené
levé tváře, a to tolikrát, kolikrát bude z Pánovy vůle třeba…“

Třída  se  smála  a Enkra  se  taky usmíval.  Mathes  se  taky
jaksi šklebil; pak se rozhodl pokusit se to pochopit. „Takže ty mi
tady povídáš, že tě nějaký Číňan učí kung-fu. A jde ti to?“

„Jakž takž. Liu Čang mi již několikrát dovolil, abych nad
ním zvítězil. Říká, že budu dobrý bojovník…“

Mathes  se  velmi  sarkasticky  zasmál.  „Tak  hochu,  ty  si
zřejmě myslíš, že nám tady můžeš povídat pohádky! Jenže to ses
zmejlil! Já náhodou učím na týhle škole taky tělocvik, a ve svejch
volnejch chvílích chodím trénovat judo a jiu-jitsu do sportovního
klubu! Mám dojem, že jsem průměrnej zápasník, dokonce možná
lepší  než je  průměr,  tak si  vyzkouším,  jak moc ses vytahoval!
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Poslední hodina je tělocvik a zamlouvám si tě jako partnera na
malý cvičení, jestli se teda nebojíš!“

Enkrovi oči zazářily radostí. „Budu velmi rád, pane! Moc
rád si zacvičím s dobrým partnerem! Kdybyste dovolil, směl bych
někdy přijít do vašeho sportovního klubu? Všichni učitelé kladou
velký důraz na soustavné procvičování…“

„Uvidíme, co dokážeš! Já osobně myslím, že se jenom blbě
vytahuješ! A jdi si sednout, musíme se taky učit!“

Rozprava  zabrala  značnou  část  hodiny  k radosti
vědychtivých  dítek,  která  za  to  byla  Enkrovi  upřímně  vděčna.
Ještě  víc  se  začali  těšit  na poslední  hodinu,  kdy ten suverénní
cizinec,  který  sní  o kariéře  s titulem,  dostane  od  jejich  učitele
pořádně na frak.

Kontroly úkolů se Enkra nezúčastnil, neboť tu byl poprvé.
Následující  čtení  z učebnice  mu  nedalo  příležitost  se  nějak
vyznamenat.  Potom Mathes  uložil  další  úkol  a odešel  ze  třídy.
Enkra vzal okamžitě sešit a pero a počal bez jediného slova úkol
vypracovávat.  Při  tom  se  stačil  ještě  rozhlížet  po  třídě
a zpozoroval,  že  Hugh  svolává  svoje  propadlíky a něco  s nimi
dohaduje.  I Jack  se  tam ochomejtal  a podle  toho,  že  se  občas
otáčeli k Enkrovi, dovodil si, že se hovoří o něm.

Než uplynula přestávka, byl Enkra téměř hotov s úkolem.
Potom byla matematika, již vyučoval učitel Ames Snitkin, a Jack
prohlásil, že se jistě trochu zdrží. Velice se divil Enkrově píli při
vypracovávání úkolu, ale hned pochopil, jak by se této píle dalo
využít  a když Enkra skončil,  sebral mu sešit a počal úkol pilně
přepisovat do svého. Toho si povšiml někdo další a tak Enkrův
a pak i Jackův sešit putovaly po celé třídě. Během matematiky si
to  opsali  všichni  a druhého  dne  se  Mathes  strašlivě  divil,  že
i naprostý idiot Hugh má v úkolu jen tři chyby, vzniklé v průběhu
opisování jeho neschopností.
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Učitel  Snitkin se  dostavil  se  zpožděním a mírně přiopilý.
Jak  se  vyjádřil  Jack,  nebylo  to  nic  divného,  přišel-li  Snitkin
střízlivý, divili se žáci převelice. Také Snitkin požádal Enkru, aby
se  mu  představil,  prohlédl  si  ho,  ale  neměl  k němu  žádné
připomínky ani dotazy.  Dokonce akceptoval bez námitek i jeho
podivné křestní jméno.

Matematika  běžela  docela  svižně  kupředu,  kluci  i holky
počítali jen se z nich kouřilo, jenom Enkra občas pokládal pero
a trpělivě hleděl na učitele. Snitkina jeho bleskové počítání trochu
zaráželo, ale nepřikládal tomu žádnou důležitost. Několikrát se ho
zeptal na výsledek a Enkra pokaždé odpověděl správně, takže byl
Snitkin  spokojen.  Po zazvonění  odešel  okamžitě,  byť  zanechal
jeden příklad přímo uprostřed řešení. Udělil ho žákům za domácí
úkol a bouchl za sebou dveřmi.

„Jde  na  gin,“  vysvětlil  Jack,  „Nemůže  bez  něj  vydržet.
Bejval  učitelem  na  lepších  školách,  jenže  ho  vyrazili  pro
opilství.“

Enkra se tvářil trochu pohoršeně – podléhat alkoholu bylo
v Arminu  jednou  z nejhorších  nectností,  zvláště  pak  před
setměním.  Po  západu  slunce  se  to  už  v lepších  kruzích
považovalo za přípustné, ale bojovníci to odsuzovali i tak.

Následovala velká přestávka, během níž bylo zvykem, že
žáci odešli na školní dvůr, aby si tam trochu protáhli tělo. Kromě
toho  se  měli  také  nasvačit  a připravit  na  další  vyučování.
K Enkrovi se připojila skupina kluků s Hughem v čele.

„Hele, ty – co jsi to nakecal Mathesovi, že umíš karate? To
byl fór nebo si se fakt vytahoval?“

„Ne – to byla čistá pravda. Musím přece umět, co máme ve
školních osnovách, ne?“

Hugh se  posupně zachechtal.  „Ty chceš  říct,  že  máte  ve
vosnovách rvačku?“
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„Karate a kung-fu jsou sportovní techniky a žádná rvačka.
My to bereme jednak jako sport, jednak se zabýváme filozofií.“

„Hele, celá ta tvá filozófie bude v hajzlu, když ti jednoduše
dám do držky! Protože seš srab a vejtaha! To si vo tobě myslím já
a mý kámoši, a nic nám nezáleží, co si myslí ten blbec Mathes!“

„Každá lidská bytost má právo na svůj vlastní názor.“
„Hele,  ty si  zahráváš,  ne?  Tak koukej,  magore:  Teď tady

pěkně  přiznáš  před  mejme  kámošema,  že  budeš  poslouchat,
nebo…“

„Nebo. A dávej si bacha…“
„No, chtěl jsi to sám…“ Hugh se rozmáchl svou mohutnou

pěstí.  Enkra  vymrštil  ruku  a na  nepostřehnutelný  okamžik  se
dotkl dvěma prsty jeho krční tepny. Hughovi se podlomila kolena
a on se skácel na zem k jeho nohám.

Enkra zůstal nehybně stát, usmíval se a vyčkával, až přijde
k sobě a zvedne se. Hughovi se to povedlo dost rychle.

„Páni… co si to se mnou proved?“
„Udělal jsi chybu. Nikdy mi nesmíš odkrýt krční tepnu. Je

to jeden ze zabijáckých úderů.“
„Ale ty ses vůbec nerval! Jenom jsi mi nastavil tu ruku! Co

sou to za pitomý triky?“
„To u nás ovládají  i malý děti.  Naučím tě to,  když budeš

chtít. Ale až přijdu na to, že máš úroveň aspoň těch malých dětí.“
Hugh už byl na nohách, hladil si krk a mručel. „Tak fajn!

Teď už to nedokážeš, budu si tě hlídat…“
„Tentokrát tě udeřím nataženými prsty pravé ruky do srdce

a na  chvíli  tě  vyřadím  z boje.  Dám  ti  jenom  tu  jednu  ránu.
Skutečný bojovník zabije vždy první ranou.“

Takové prohlášení vyjevilo všechny. Navíc, Enkra se vůbec
nijak nechystal bránit, stál klidně s rukama svěšenýma podél těla.
Když Hugh vyrazil,  dvakrát  hbitě  uhnul  jeho úderům, a potom
vymrštil  pravičku.  Prsty  ruky  narazil  Hughovi  do  žeber,  ten
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vyhekl a zas se složil na zem. Tentokrát sebou škubal a lapal po
dechu dost dlouho, než přišel k sobě. „Kolik umíš… takovejch
úderů?“

„Dvanáct. To jsou ty, který se nesmějí používat plnou silou,
protože zabíjejí.“

„Jak to… že je používáš?“
„Složil jsem přísahu, že nikoho nezabiju. Smím je znát.“
Hugh se posadil. „Přísahu, jo? Nezabiješ, jo? Hele, kluci,

tak mu dejte do držky! Všichni – a i za mě!“
Pak nastalo něco, co tato škola ještě neviděla: tlupa kluků

Enkru  zároveň  napadla,  a aniž  by se  mu  vůbec  dostali  k tělu,
rozlítli se jako papíroví panáci na různé strany. Jeden z nich, který
na  něj  hodlal  použít  zvlášť  rafinovaného  způsobu  útoku,  byl
zkroucen do kozelce a vymrštěn tak,  že proletěl  tři  metry a při
pádu pokácel několik dalších, další vymetl  prach a špínu dvora
a skučel a vyl bolestí. A uprostřed se zmítaly Enkrovy ruce a nohy
jako v nějakém exotickém tanci – a nejzvláštnější bylo, že se ten
kluk z Ostrova pořád ještě usmíval.

„No,  tak  to  bychom  měli.“  řekl  Enkra  vlídně,  „Možná
bychom měli seznámení za sebou a můžeme přikročit k vážným
věcem…“

„Povídal jsem, že ho nemáme provokovat!“ skuhral Jack,
který  dostal  loktem  do  břicha,  aniž  by  se  pokusil  rvát.  Ani
nevěděl, zda ho praštil Enkra či někdo jiný.

Přece jen však boj vyvolal něčí pozornost. V rohu dvora se
nacházel kuřácký klub, který vedli nejstarší žáci školy. Také oni
párkrát  propadli,  byli  tady nejsilnější  a o nic  jim  nešlo.  Hugh
patřil  mezi  jejich  kamarády a chystali  se  ho  přibrat,  pokud  se
podřídí  jejich  zvyklostem.  Ty  zvyklosti  byly  hlava  ostříhaná
dohola,  černá  letecká  bunda  zvaná  bomber,  vysoké  šněrovací
boty,  cigarety a velké  množství  piva,  které  lili  do  hlavy téměř
stále. Hugh neměl námitek až na to, že jeho otec se stále ještě
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nevzdal myšlenky, že by ze syna mohlo něco být, a nedovoloval
mu proto zakoupit si bomber a těžké boty.

Náčelník skinheadů si říkal Adolf na počest velikého Vůdce
a nechával si narůst knírek, dosud poněkud nevýrazný. Enkrova
tmavá pleť se mu nelíbila od začátku. Ale teď ještě míň, když jim
předvedl,  co  všechno  dokáže.  Adolf  tedy  pokynul  svým
stoupencům, a vydal se majestátním krokem k tomu místu.

„Hele, co se to tady děje?“ zeptal se vznešeným tónem.
Enkra se na něj usmál. „Nic zvláštního. Výcvik v karate.“
„Co ty seš zač, hnuse?“
„Jmenuju se Enkra Weston. Přijel jsem včera z Arminu. Asi

budu nějaký čas chodit do téhle školy.“
„Zná dvanáct zabijáckejch úderů!“ bonzoval Hugh, kterému

napadlo  schovat  se  za  Adolfova  záda,  ačkoliv  Enkra  ani
nepomyslel na to nějak ho ohrožovat.

„Já znám jenom jeden. Pěstí do držky!“ prohlásil Adolf.
„Když ti to stačí…“ usmál se Enkra.
„Hele,  ty  smrade,“  řekl  Adolf,  „Je  mi  fuk,  co  děláš

s těmahle  vostatníma  smradama.  Ale  nám  skinům  se  vyhneš
zdaleka, a když se nebudeš moct vyhnout, tak uctivě pozdravíš,
jasný?“

„Jistě. Vám se vyhnu vždycky rád.“
Adolf  očekával  zcela  jinou reakci  a byl  poněkud zmaten.

Musel  se  s ním  dostat  do  konfliktu,  aby ho  mohl  zmlátit,  ale
prozatím měl dojem, že si z něj ten kluk dělá legraci. „Nezdá se
mi, že bys to správně pochopil! Budu ti muset dát do rypáku!“

„Základem  celého  procesu  duchovního  uvědomování  je
svoboda jednání lidské osobnosti. Když chceš, tak to udělej…“

Adolf  pořád  ještě  váhal.  Enkra  se  nebránil,  usmíval  se.
Takhle se nechoval nikdo, s kým se až dosud setkal. A předtím ta
rvačka s Hughem a ostatními… Není snad opravdu nebezpečný?
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Adolf  tedy  skutečně  zaútočil,  oběma  pěstmi  zaráz.  Enkra  na
jediný okamžik vymrštil pravou ruku.

„Takhle se dělá ten úder do krční tepny.“ vysvětlil Hughovi,
který vytřeštěně zíral na Adolfa, svíjejícího se na zemi.

Adolf měl však taky pobočníka. Ten si říkal Párátko a nosil
pod  bundou  vystřelovací  nůž  s dlouhým  ostřím,  kterého  se
všichni báli. Teď, aniž čekal na šéfův pokyn, vytáhl svoji dýku
a cvakl  pojistkou.  Čepel  vylétla  a všichni  se  měli  leknout  jako
vždycky. Enkra se nelekl; jak Párátko bodl dopředu, klepl ho přes
zápěstí  hranou  dlaně  pravé  ruky,  a vzápětí  sekl  levičkou  proti
ohryzku.  Párátko upadl  vedle svého velitele,  Enkra sebral  jeho
nůž a se zájmem si ho prohlížel.

„Je nebezpečné nosit nůž a neumět s ním zacházet! Mohl by
ses  pořezat,  radši  ti  ho  vezmu do úschovy…“ řekl  s úsměvem
a schoval zbraň do kapsy kalhot.

„Tak tohle si ještě vyřídíme, mladej!“ řekl Adolf, kterému
už dva jeho kamarádi pomohli na nohy, „Počkej příště…“

„Kdybych tě  tak  dva roky cvičil  a kdyby ses  bez  výhrad
podřídil mým pokynům, mohl by ses dostat na úroveň, kdy bys mi
mohl být na chvíli nebezpečný.“ odpověděl Enkra.

„Smrade  špinavej!“  kňučel  Párátko,  „Starej  se  vo  svůj
kejhák, protože vo něj co nevidět přijdeš!“

Enkra neřekl nic. Jenom se usmíval. Trochu smutně.
Spolužáci ho obklopili  a začali  se vyptávat na nejrůznější

věci,  hloupě  i docela  inteligentně.  Enkra  odpovídal  na  každou
otázku,  jak nejlíp  dokázal.  Těch dotazů bylo  moc a většina na
základní  fakta,  která  už  málem  zapomněl.  Vyprávěl  jim  něco
o svém životě v Arminu, ukázal reortský medailonek, který nosil
na  krku,  a povídal  i o svých  kamarádech.  Postupně  vyprchalo
napětí,  které  bylo  mezi  Enkrou  a Hughem  –  někteří
z inteligentnějších,  například  Jack,  začali  chápat,  že  Enkra  je
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svými znalostmi a schopnostmi silně přesahuje. A Jackovi se už
dokonce mihlo hlavou, že by se od Enkry mohl něčemu přiučit.

Když  přestávka  skončila,  vrátil  se  Enkra  do  třídy.  Byl
trochu  smutný  z ubohé  úrovně,  kterou  dávali  najevo  všichni
kolem  něho.  Usedl  do  lavice,  opřel  si  bradu  o zaťatou  pěst,
přimhouřil oči a vzpomínal…

 =*=
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Ve stínu smrti
Zlatá záplava slunce obklopovala celý Aurrgharr, jehož věže

a střechy  se  třpytily  jako  roztavené  zlato.  Byla  to  hodina
poledního žáru,  kdy každý rozumný Armin tvrdě spí  někde na
stinném místě a kdy se dobrovolně nepohne ani nejmenší myška.

Enkra  ležel  na  střeše  Garnova  paláce  a hleděl  dolů  na
opuštěné město. Horko jej tolik nesoužilo, protože právě vylezl
z Garnova bazénu s příjemně chladivou vodou, který byl na střeše
zařízen. Kwarr ležel pod stříškou ze stanové celty a podřimoval,
důstojný a hrdý Garn se převaloval  na zádech se všemi  čtyřmi
tlapami vzhůru v mělké vodě u kraje a prskal jako kočka. Jinak tu
byli  Kurt  a Sonny,  kteří  se  pokoušeli  ve  vodě  utopit  typarda
Zabrího a Jackie, který se právě chystal vylézt za Enkrou. Ostatní
zmizeli někde uvnitř v chladivých zdech paláce.

„Nádherný město,“ řekl Enkra tiše Jackovi, „Je z něj cítit
moc  a síla.  Lidi  by  měli  povinně  chodit  do  Aurrgharru,  aby
pocítili, co je vznešenost…“

Opodál  stočen  do  klubíčka  spal  Vládcův  strýc,  bílý  tygr
Awram. Když zaslechl Enkrova slova, zvedl hlavu a v očích mu
zaplálo  zlatými  ohýnky.  „A to  vidíš  před  sebou  jenom odlesk
Aurrgharru,  jaký býval  v dobách naší  vlády!  Když  jsme  vládli
zemi i nebi a nebylo pánů kromě nás…“

„To ty jsi nikdy nezažil!“ řekl Jackie nevěřícně, „Nemůžeš
vědět, jaký byl tehdy Aurrgharr…“

„Moji  předkové  mi  to  vyprávěli!  Já  a Ghirra,  můj  bratr,
jsme četli posvátné svitky staré deset tisíc let. Také ty, Garne, by
sis je měl přečíst, než budeš chtít vládnout Tygrům…“

Garn se přestal převalovat ve vodě a zabručel: „Začal jsem
už  minulý  rok.  A jsem  u prvního  zpěvu…  Vím  už,  co  říkají
legendy o našem původu. Jsou to pohádky…“
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„No ovšem,“ řekl Awram drsně, „Jsou to pohádky! Ani já
nevěřím, že by Tygři vznikli ze Slunce a Měsíce, odkud se spustili
na stříbrných křídlech, aby zalidnili zemi. Ani nevěřím, že jsme
zpustlými syny slunečního krále, který nás vyhnal ze své říše za
poklesky, kterých jsme se dopustili. Ale takové pohádky mívají
racionální jádro, nezdá se ti?“

„Ne.“ řekl Garn stručně.
„Domnívám se,  a byl  to  i Ghirrův  názor,  že  prapředkové

tygrů přiletěli pomocí kosmických lodí na zemi z jiného světa. To
je přece obsahem těch legend – když to bereš takhle, chápeš také,
proč jsme zdegenerovali a museli začínat svoji vývojovou cestu
znovu v tomto světě…“

„Stejné teorie mají i lidé,“ řekl líně Garn, „A přitom je od
věků známo, že lidi jsme stvořili my Tygři, a žádná nadpozemská
bytost podobná jim…“

Enkra se zarazil a otočil se k němu. „Co to povídáš? Lidi že
jste stvořili vy tygři?“

„Ano,“ řekl Awram, „Je to naprostá pravda. Lidské plemeno
vytvořil  tygří  doktor  Jawerrh  ve  výzkumném  středisku  Urrai
v Mezopotámské pánvi před sedmnácti tisíci lety…“

„Z prachu a hlíny, ne?“ smál se Jackie.
„Z opic.  Jawerrh byl vedoucí  týmu vědců, kteří  zkoumali

vývojové možnosti opic. Přišel na to, že jeden zvláštní druh má
dalekosáhlé perspektivní možnosti vývoje. Konal s nimi pokusy
a urychloval  jejich  vývoj  pomocí  tehdejší  techniky,  o které,  po
pravdě řečeno, už dneska moc nevíme. Potom z nich vytvořil dva
jedince,  nejschopnější  z nejschopnějších.  Muži  se  říkalo  A-a
a ženě E-e.“

„Ještě  že  ne  Adama  a Evu!“  poznamenal  Sonny  Albert
a Kurt Diettermann prohodil: „To je psina! Tygr Stvořitel…“

„Naše knihy popisují průběh pokusů velice přesně. Ti dva
lidé  byli  ale  naprosto  nezvládnutelní  rozumovými  cestami.
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Odmítali  dodržovat  i nejzákladnější  příkazy  a zákazy,
neposlouchali vědecké pracovníky a dokonce se vzpírali i doktoru
Jawerrhovi.  A ten  udělal  největší  chybu,  jaká  mu  mohla
napadnout  –  vyhnal  je  z vědeckého střediska  do  volné  přírody
a dal  jim  možnost  se  tam rozmnožovat  podle  libosti.  To  bylo
naprosto neodpustitelné a vznikly z toho samé zmatky…“

„Cožpak to ten Jawerrh nevěděl?“
„Věděl. Ale chtěl se pomstít Nejvyšší radě, u které byl tou

dobou  v nemilosti.  Tehdy  byly  mezi  námi  a leopardy  nějaké
třenice, které skončily porážkou leopardí strany. Pak pomalu už
nastávaly  reortské  války,  kdy  věrolomní  Zlatohřívkové  počali
štvát proti nám. Kdo měl tehdy pochopení pro pokusy nějakého
doktora  v zapadlé  Ur-raiské  pánvi?  Jawerrh  nedostával  skoro
žádné prostředky na vědeckou práci a zlobil se kvůli tomu…“

„A jenom pro takovou maličkost vzniklo lidstvo?“ divil se
Enkra, „Není to směšné?“

„Lidé se počali  množit  a nikdo o jejich množení nevěděl.
Když  to  Jawerrh  předložil  radě,  byla  už  jejich  existence
problémem,  protože  jejich  tlupy  pustošily  naše  plantáže
a ohrožovaly jednotlivá sídliště. Naučili se používat primitivních
zbraní a na naše zemědělce a jiné usedlíky v odlehlých krajích to
docela  stačilo.  Nejvyšší  rada  stále  odkládala  zásah…“  Awram
trochu zrozpačitěl,  „Potom se to  zase  nějak zamotalo.  Jawerrh
chtěl  zachovat  aspoň  nějaké  zbytky  lidí  a spolu  se  členy
nadnárodní  vědecké  rady zahájil  rozsídlování  lidí.  Tak  se  mu
podařilo  vysídlit  lidi  po  všech  kontinentech.  Zpočátku  nebyl
nikdo proti, a když na to konečně přišli, bylo už pozdě. Nikdy už
se  lidi  nepodařilo  pořádně  pochytat  a přemístit  do  hlídaných
rezervací.  Kromě  toho  Reorti  považovali  lidi  za  znamenitý
diverzní materiál  proti  Arminům a nasazovali lidské kolonie na
nejhojněji obývaná území v Číně, Indii, Mezopotámii – a Armini
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jim  to  opláceli  vysazováním  lidí  v Africe  a ve  Středozemním
moři. Tak se lidské plemeno rozlezlo po světě…“

„A co se stalo s Jawerrhem – neublížili  mu?“ Enkra měl
nejasný pocit, že by stvořiteli lidstva měl být vděčen a vážit si ho.

„Nejvyšší  rada nakonec pochopila,  jaké nebezpečí  v sobě
chová práce vědců jako Jawerrh. Byl odsouzen k smrti, k trestu
pro vlastizrádce: spolykání hrsti kaktusových ostnů, které by mu
rozbodaly žaludek. Ale podařilo se mu blahovůlí rady i strážných
uprchnout a zmizel v Ur-rai. Po dlouhé době jsme se dozvěděli,
že chtěl uprchnout k lidem a skrýt se u nich. Ale náčelníci lidí ho
dali zavraždit, jak jen se objevil u jejich jeskyně…“

„Nebylo přece zapotřebí vybíjet lidi, jak jste to chtěli dělat
vy,“ namítal Jackie, „Říká se, že jste je stříleli na potkání jako
škodnou – proč jste to dělali?“

„Lidé nikdy nebyli jako my. Cítili se nějak nadřazeni všemu
ostatnímu  životu  na  světě  a i nám  chtěli  vládnout,  i když  se
zrodili  před  několika  hodinami.  Byli  krutí  a zlí,  nenáviděli  se
dokonce i mezi sebou a vedli spolu boje, ve kterých se zabíjeli.
V mnohých našich bitvách s leopardy nebo lvy nezahynulo tolik
mrtvých, jako v jedné jejich rvačce o uloveného jelena. V dobách
hladu se často požírali navzájem a byli  schopni zabít  i mláďata
svého souseda,  třeba jen proto,  aby získali  jejich loviště.  Lidé
neměli  nikdy smysl  pro  čest  a právo –  jejich  náčelníci  soudili
podle své okamžité nálady a občas docházeli k náhledům, které
byly samy o sobě zločinem. Vraždili, kradli a co nemohli odnést,
zpustošili  a zničili.  Rozbili  naše  obydlí,  laboratoře,  vědecké
ústavy v Ur-rai, byli by zničili i pyramidy Reortů, kdyby k tomu
měli  schopnosti.  Oni  to  byli,  kdo  způsobili  zánik  Atl  Antisu,
střediska reortské kultury, svou neschopností a nešikovností…“

„Co se tam stalo? Slyšeli jsme, že byla válka mezi Arminy
a Reorty. Ale proč?“

76



„Nikdo  už  neví,  proč.  Před  tisíciletími  to  bylo  tajemství
nejvyšších vládních kruhů.  Obáváme se,  že  to  bylo degenerací
našich vládců, kteří už neměli dost smyslu pro rozumné vedení
státu. Najednou se Armini a Reorti začali obviňovat ze zločinů,
o kterých do té doby nebylo ani slýcháno. V letopisech z té doby
se píše, že Reorti napadali naše střediska pro výchovu mladých
šelem,  vraždili  je,  dokonce  i pojídali.  Ale  reortští  letopisci
přísahají, že to není pravda a že se podobným způsobem chovali
Armini  na území Reortů.  Jak víte,  je nejtěžším zločinem zabít
nevinné  mládě,  ovšem v té  době  nebyl  tento  zákon  dodržován
a uražený Vládce Arminů, kterému také zabili jeho vlastní děti,
zaútočil na Atl Antis.“

„A skutečně to způsobili Reorti?“
„To už nikdo neví. Někdo podezřívá jaguáří bandy, které se

tou  dobou  živily  mořeplavectvím  a přepadaly  občas  naše
a reortská  města  na  pobřežích.  Reorti  i my  jsme  jaguáry
pronásledovali,  ale  oni  uprchli  do  Brassilu  a zmizeli  tam
v džunglích. Kdo ví, jak to tenkrát bylo… Dneska už si to jistě
nikdo  nebude  pamatovat.  Jisté  je,  že  začala  válka  a že  Reorti
začali  používat  lidí  k boji  proti  nám,  protože  sami  byli  příliš
jemní  a citliví,  než  aby  snesli  divoké  boje  a nenávistné
vraždění…“

„Takže lidé byli vojáky Reortů,“ řekl Enkra, „To je hrozné.
A jak to dopadlo?“

„Reortští  i Arminští  lidé  se  nakonec  obrátili  proti  nám
všem. Napadli Atl Antis a zmocnili se válečných strojů, které měli
Reorti  připravené,  ale  proti  nám jich  nechtěli  použít.  Byly to
strašlivé  zbraně  –  po  válce  bylo  zakázáno  rozšiřovat  o nich
jakékoliv vědomosti a pokoušet se podobné obnovit. Ti, kteří je
dokázali stavět, byli zabiti nebo dobrovolně provedli sebevraždu,
aby se jejich tajemství nikdy neprozradilo. Ale tam, v Atl Antisu,
se lidé zbraní zmocnili a pokusili se jich použít, nikdo se už nikdy
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nedozví, k čemu. Vyhodili celý svůj ostrov do povětří i s Reorty
a svými  vlastními  vojáky.  Nezachránil  se  nikdo,  kdo by o tom
podal  svědectví.  Poslední  Vládce  Arminů  přikázal,  aby  nikdo
nikdy nepátral  po těchto věcech.  Neradi  vzpomínáme na svoje
války – jenom svitky,  uložené v pokladnici  Vládce Tygrů,  tady
hluboko pod námi, vyprávějí o té strašlivé katastrofě…“

„A to byl konec vlády šelem nad světem?“
„Prakticky ano,  protože  po válce  počaly mezi  námi  řádit

strašlivé  epidemie  neznámých  nemocí,  které  nás  kosily  po
stovkách  –  doposud  nikdo  neví,  kde  se  ta  nemoc  vzala,  snad
vznikla  někde mezi  lidmi  a přenesla  se  na nás.  Řada našich jí
podlehla  a na  zbylé  přišlo  to  nejhorší,  co  se  nám mohlo  stát:
degenerace.“

„Co je to degenerace?“
„Povím ti to, protože jsi jedním z nás. Ale ty i tvoji přátelé

musíte  bezpodmínečně zachovávat  přísnou mlčenlivost o těchto
věcech.  Zvláště  naši  se  nesmějí  o ničem  dozvědět  –  jenom
zasvěcení znají, jak to skutečně je…“

Kluci  si  přisedli  blíž  k tygrovi,  také  Kwarr  a Zabrí
natahovali uši, neboť tajemství, které se Awram chystal vyjevit,
bylo jedno z nejdůležitějších.

„Víte  všichni,  že  i arminským  rodičům  se  občas  narodí
mláďata,  která  nejsou  zcela  v pořádku,  nemají  inteligenci
obvyklou u našich soukmenovců.  Takové šelmy se samozřejmě
dají  rozpoznat:  nejcharakterističtějším znakem jsou  zelené  oči,
které nemění barvu podle nálady, jako je tomu u nás. My tygři
jsme zavedli kontrolu lékařů, kteří zabíjejí podobná mláďata nebo
je zavčas oddělují od ostatních, vychovávají je odlišně a používají
pak pro zvláštní účely, pro něž není vhodné používat našich pro
jejich  nebezpečnost  nebo  morální  nevhodnost.  Část  je  také
odprodávána do lidských zoologických zahrad, ovšem to je pouze
blahovůle jednotlivých tygřích náčelníků – já sám neprodávám
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Zelenooké  nikomu  a ty,  kteří  jsou  ponecháni  naživu,  přísně
hlídám, aby se nemohli dále rozmnožovat…“

„To víme.“ řekl Enkra, „To je i u jiných…“
„Jistě – ale tajemstvím nejvyšších kruhů je, jak se takováto

degenerace přihodí. Jedná se o rozklad mozkových buněk, který
je  zapříčiněn  u rodičů  stykem  s nepřátelskou  a nevhodnou
civilizací  a jejími  zplodinami.  Prakticky  řečeno,  zaviňuje  to
činnost lidí. Lidé nedbají na hygienu tak, jak by bylo zapotřebí
a zanechávají ve vzduchu, vodě i všude jinde smetiště, z něhož se
šíří  choroboplodné  zárodky.  A ty  zaviňují  v hojné  míře
onemocnění tygrů i jiných šelem…“

„To zřejmě nebude tak docela pravda,“ řekl Jackie, „Slyšel
jsem, že k degeneraci dochází v průběhu celého vývoje Arminu,
i v dobách, kdy lidé ještě neměli ani potuchy o tom, že by jejich
odpadky zamořovaly vzduch nebo vodu. Například v patnáctém
století nebylo po škodlivých látkách ještě ani slechu ani vidu –
přesto i tehdy pokračovala degenerace Arminů…“

Awram  potřásl  hlavou  s trochou  rozpaků.  „Ano,  to  je
nejstrašnější.  Protože  podle  záznamů lékařů  se  ví,  že  cyklicky
přicházejí  na  naše  příslušníky  epidemie  podivných  duševních
chorob, které způsobují degeneraci i u dospělých šelem. Proč, to
si nikdo neumí vysvětlit…“

„A jak často přicházejí takové epidemie?“ ptal se Enkra.
„Nevím. Je to naprosto nepravidelné, ale podle lékařů to má

nějakou vnitřní  závislost.  Období  klidu se občas  zkracují  nebo
protahují, zřejmě podle vnitrostátní situace v tygřím národě. Tvrdí
se  totiž,  že  tyto  cykly  přicházejí  vždy  po  období  největšího
rozmachu tygří kultury. Je to hrozné: tygři, kteří byli ještě včera
zdraví  a schopní,  ztrácejí  najednou  pojem  o světě,  onemocní
a pomalu ztrácejí rozum. Je možné dokonce pozorovat, jak se to
děje. Není prokázáno, že by tyto choroby byly nakažlivé přímým
stykem,  ale  šíří  se  podle  nějakých  principů,  kterým  doposud
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nerozumíme.  Nemají  na  ně  vliv  příbuzenské  ani  společenské
vztahy. Ze dvou bratří třeba jeden onemocní a druhý se ubrání.
Stejně  tak,  jako  se  tygřici  mohou  narodit  současně  mláďata
normální  a zelenooká.  Nechápeme,  co  se  to  děje,  naši  bratři
leopardi  také  ne  a Reorti  to  považují  za  pomstu  boha  Slunce,
který  tak  trestá  svoje  pokleslé  poddané.  Víte  dobře,  že  Reorti
občas  přepínají  a neberou  všechno  rozumně.  Vypráví  se,  že
jaguáři znali lék a porozuměli dokonce i cyklům, v nichž choroba
přichází, ale o jaguárech se toho napovídá hodně a většinou jsou
to smyšlenky. Ptal jsem se sám Quiroqových vědců, ale odmítají
takovou povídačku. Nevíme, jak si poradit, jenom víme, že styk
s lidskou  civilizací  těmto  chorobám  napomáhá  a urychluje  je.
Proto nemáme lidi rádi.“

Awram  zmlkl  a rozhlížel  se  po  svých  zaražených
posluchačích. Kluci leccos z toho věděli, ale nikdo jim doposud
nepostavil tyto souvislosti před oči tak jasně, jako tvrdý a divoký
Awram.

„Lidé zničili civilizaci Arminů a Reortů v celém světě! Lidé
zavinili, že na nás přišly nemoci, které málem vyhubily celé naše
rody, lidé zaviňují, že i teď možná umíráme na tajemnou duševní
nemoc! To je důvod, proč jsme proti lidem – i vám to povídám
jenom proto,  abyste  to  pochopili.  Jsou  mezi  námi  takoví  jako
Garn, kteří se smiřují s lidmi a jsou jim nakloněni. Ba je čím dál
více takových jako Kwarr, který se stal  bratrem jednoho z vás.
Ale moudří a zkušení, jako jsem já nebo někteří členové vědecké
rady Aurrgharru, je varují a poukazují na minulost, která nás tak
těžce  poznamenala.  Tygři  stojí  ve  stínu  smrti  –  a dokud  se
nezbaví lidské chamradi, nepodaří se jim z tohoto stínu vyjít!“

„Dost, Awrame,“ řekl Garn zostra, „Stačí už – řekl jsi toho
až příliš pro naše hosty…“

„Hosté?“  zavrčel  Awram,  „Kdo  z nich  nám  v čem
prospěje?“
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„Třeba já,“ řekl Enkra, „Třeba se stanu lékařem a najdu lék
proti nemoci, která vás tíží! Možná… kdo to může vědět?“

=*=
Tuto  hodinu  měli  chemii.  Enkra  s ní  v Arminu  teprve

začínal  a neměl  velké  znalosti,  ale  zjistil,  že  se  bez  námahy
rozvzpomíná na všechno, co potřebuje. Klidně poslouchal a podle
potřeby si  dělal  poznámky do  sešitu.  Chemik  byl  suchopárný
a nepříliš  výmluvný chlapík jménem Albrock a jeho výklad byl
tím  pádem  velice  nezáživný  a nudný.  Ačkoliv  to  byly
nejzákladnější  věci,  dokázal  z jeho  řeči  málokdo  pochopit,  oč
vlastně  jde.  Enkra  se  občas  rozhlížel  po  třídě  a zjišťoval,  že
mnozí žáci se při výkladu klidně baví nebo si pracují na jiných
věcech  nepoměrně  důležitějších.  Trochu  ho  to  překvapilo,  ale
přiřkl to na vrub neschopnosti vyučujícího.

Poslední hodinu byl tělocvik. Během přestávky odešli žáci
do šaten a svlékali se do cvičebních úborů. Enkra, kterého ráno
Robert přinutil vzít si pod kalhoty ještě trenýrky, mu teď byl za
ten nápad vděčen. Dobře si pamatoval, že v Evropě platí M-zóna
ve  veřejných  objektech,  jako  jsou  školy,  tělocvičny a dokonce
plovárny. Zdálo se mu to sice naprosto směšné, ale nehodlal se
kvůli takové maličkosti hádat.

Ale  nesnáze  začaly  stejně,  sotva  svlékl  košili.  Kluci  si
všimli tetování na jeho prsou a vyjeveně na něj zírali.

„To máš namalovaný nebo co?“ ptal se Jack.
„To mi vypíchali naši tygři. Rituální tetování, to nosí každý

bojovník. To je takový… no, odznak.“
„Tos teda musel zkusit! To musí bejt blbý, nechat se píchat

nějakou jehlou!“
„Ne jehlou, kamenným bodlem. Je to speciální nástroj ze

sopečného  skla,  který  dělá  takovéhle  stopy.  Barvivo  je  taky
rostlinného původu…“
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„A kdes  přišel  k těm  strašnejm  drápancům  na  zádech
a ramenách?“  ptal  se  Hugh,  „To  vypadá,  jako  kdyby ses  rval
s tygrem!“

„Tohle byl zrovna leopard. Ale to jsme se jenom malinko
kočkovali  s mými  kamarády  z džungle.  Oni  nejsou  někdy
rozumní při používání drápů. To víte, šelmy…“

Kluci  zatím  viděli  tygra  jenom  na  obrázcích  nebo
v zoologické zahradě za pevnými a spolehlivými mřížemi. Ale ani
za  nic  by nestáli  o seznámení  se  šelmou,  která  udělala  takové
škrábance na Enkrově opálené kůži.

„A co  myslíš,  jak  dopadneš  s Mathesem?“  ptal  se  Hugh,
„Hele, von skutečně chodí cvičit, dávej si bacha!“

„Nevím, jak to dopadne. Zkusíme, co se tam naučil…“
„Hele,  a dyž  umíš  to  karate,  dokázal  bys  přerazit  rukou

cihlu?“ ptal se Jack trochu nedůvěřivě.
„Podle toho jakou. Kdyby byla pořádně vypálená, tak těžko.

Ale nějakou měkčí…“
„Venku  na  dvoře  jsou  cihly  pro  přístavbu  garáží!“  řekl

někdo,  „Já tam pro jednu skočím, jo?“  Než mu kdo stačil  dát
odpověď, vyskočil ten kluk oknem a zmizel. Za chvíli se vrátil
a podával Enkrovi cihlu. Enkra na ni zaťukal prstem a poslouchal
zvuk.

„Je dost dobrá, nevím, jestli to půjde. Zkusím to na tři údery
a když to nepůjde, tak máme smůlu…“

Položil  si  cihlu na okenní rám, protřepal ruku a chvíli  se
mlčky soustřeďoval.  Pak  se  rozmáchl  a zprudka  udeřil  hranou
dlaně pravé ruky. Cihle se nestalo nic a kluci se jen rozesmáli.
Enkra nezaváhal, rozmáchl se znovu a udeřil. Z cihly se udrolilo
na okraji troška prachu a Hugh se počal řehtat jako drožkářská
kobyla. Enkra na chvíli složil prsty k sobě, svraštil čelo a přivřel
oči.  Kluci se smáli  čím dál víc, považovali jeho vystoupení za

82



nějakou cirkusovou atrakci a nevěřili, že by dokázal vůbec něco
s cihlou pořídit.

Najednou se Enkrova ruka zprudka vymrštila a dopadla na
cihlu. Zadunělo to, Enkra vydal zvláštní skřek, ale uprostřed cihly
se objevila prasklina. Když ji Hugh vzal do ruky, přelomila se na
dva kusy.

„Fíha,“ řekl Jack, „Dokázal to!“
„Výtečně,“ ozval se ode dveří Mathesův hlas, „Jak to děláš,

chlapče? Soudím, že cihla musí být předem nějak naštípnutá, ne?
Skvělý trik, ale tak do cirkusu – pro seriózní sportovní vystoupení
se naprosto nehodí…“

Enkra se otočil  k Mathesovi  s trochu smutným úsměvem.
„Udělal  jsem to  úderem hrany dlaně.  Věřte  mi  to.  Já  dokážu
přerazit  takovouhle  cihlu.  Někteří  kamarádi  by  ji  přerazili  na
jeden ráz, já nemám tu sílu.“

„Nojo,“ Mathes přistoupil k Enkrovi a přejel dlaní po jeho
prsou, „Jdi se umýt! Na pomalování nejsme zvědaví! Už ať je to
dole a víckrát ať to nevidím…“

„To půjde dost těžko. To je tetování!“
„Nesmysl! To bys nevydržel, hošánku! Jak to děláš?“
„To mám vytetováno na věky věkův!“
„Vážně?  To  nevadí.  Moderní  lékařská  věda  ti  od  toho

dokáže  odpomoci.  Vyoperují  ti  to  a přetáhnou  přes  to  kůži.
Zůstanou ti sice jizvy, ale je to pořád lepší než tyhle nesmyslné
čmáranice. Taky je to dražší, ale budeš slušný člověk…“

„Já se toho ale nechci zbavit! Je to rituální tetování, jaké
nosí každý bojovník. Až se vrátím do Arminu…“

„Vracet se do Arminu je šílenství! Do té bídy?“
„Co  je  to  opravdová  bída,  jsem  poznal  teprve  v Anglii!

V naší zemi nikdo bídou netrpí!“
Mathes  zlostně  zacukal  horním  rtem.  „Žvásty!  Možná

proto,  že  jste  nikdy  nepoznali,  co  je  blahobyt  civilizované
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společnosti! Ale začneme s tělocvikem, už jsme se zdrželi  dost
dlouho…“

„Máte sjednanej zápas!“ připomněl někdo.
„Já vím – a nezapomínám! Ale napřed rozcvičku!“
Takže  cvičili  dlouhou  sestavu  prostných.  Teprve  když  se

z kluků pot jenom lil, Mathes je zarazil: „Tak co, Westone, teď si
můžem zatrénovat…“

„Jak chcete, pane, ale varuji vás. Po dobu naší rozcvičky
jste seděl na švédské bedně a pozoroval nás, nerozcvičil jste se.
My jsme  cvičili,  mám tedy proti  vám výhodu  uvolnění  svalů.
Doporučuji vám…“

„Hele, co se nám to tu vylíhlo za chytráka! Řekni rovnou,
že máš strach jít proti mně a nedělej chytrýho!“

„Nikdy jsem neměl  z ničeho  a nikoho  strach.  Jdu.  Ale…
nemám kimono, jaké bych měl mít. To je pro vás další nevýhoda.
Já mohu brát jako kimono vaše tepláky a…“

„Hrom  do  toho,  mládenče,  ty  jsi  nějakej  dobrodinec!“
chechtal  se  Mathes,  „Nech  toho  řečnění  a pojď  sem  na  tu
žíněnku!“

Enkra  se  postavil  na  určené  místo  v postoji  naprosto
uvolněném a bezstarostném. Jeho pozorné černé oči hleděly na
Mathesa  s mírným pohrdáním,  jako  tomu  je  zvykem u většiny
Arminů, ale Mathes to nezpozoroval. „Tak pozor! Já zaútočím…“

Enkra  v odpověď  pronesl  delší  větu  japonsky  a na
Mathesův dotaz přeložil do angličtiny: „Chystá-li se tygr roztrhat
sambara,  řve  na  celou  džungli.  Ale  chytrý  zápasník  útočí  bez
výstrahy.“

Mathes zaváhal – zkusmo zaútočil, ale Enkra ustoupil, aniž
mu dovolil se jej dotknout. To udělal několikrát, usmíval se při
tom a zdálo  se,  že  učitele  jenom zkouší.  Potom zaútočil  sám,
dotkl se ho dvěma prsty na krku a Mathes se zapotácel – stejně
jako to udělal už na dvoře s Hughem.
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„No, to začíná pěkně…“ zasmál se Jack.
Mathes  se  vzpamatoval  mnohem  rychleji,  než  se  dalo

očekávat  při  jeho věku a postavě.  Tentokrát  už  si  dával  pozor
a snažil  se  pečlivě  krýt  –  Enkra  pořád  ještě  neútočil,  většinou
uhýbal, jen jednou odrazil Mathesovu ránu napjatou paží. Potom
však  postřehl,  že  má  šanci  –  při  dalším  Mathesově  útoku
vyskočil,  otočil  se  ve  vzduchu  a vykopl  chodidlem.  Mathes
odletěl  tři  metry a rozplácl  se  na zemi  dřív,  než  Enkra dopadl
zpět.

„Hrome chlapče, opravdu něco umíš!“ řekl Mathes uznale,
jen co se dostal na nohy. Ale hned se zas chystal k útoku.

Srazili se několikrát – Enkra se většinou vyhýbal přímému
střetnutí,  uskakoval  a nechával  Mathesovy  útoky  vyznít  do
prázdna. Když ale zasadil úder, bylo to rychlejší a přesnější, než si
kdo stačil uvědomit. Mathes funěl a začínal se vztekat, Enkra byl
pořád klidný a usměvavý.

Nakonec učitel odstoupil ze žíněnky a prohlásil se značnou
sebedůvěrou:  „No  chlapče,  trochu  ses  něco  naučil,  ale  na
skutečného zápasníka ve skutečném boji bys nestačil. Ani na mě
bys  nestačil,  kdybych  tě  nešetřil.  Přece  jenom  bych  tě  nerad
zmlátil  tak,  že  bys  nedokázal  dojít  domů…“  A samolibě  se
zachechtal spolu s ostatními kluky.

„Pane Mathesi,“ řekl Enkra vlídně, „Co jste ukázal, je asi
maximum  vašich  schopností.  Já  jsem  vás  šetřil,  ne  vy  mne.
Kdybych chtěl,  srazil bych vás jedním úderem tak,  že byste se
deset minut nezvedl. A to bez ohledu na to, jaké byste používal
obranné údery, nebo zda byste byl ozbrojen jakoukoliv bodnou či
sečnou zbraní či jakýmkoliv předmětem. To je moje slovo…“

„Trochu chlubivý slovo! Chlapče, s tím se nežertuje! Jestli
to dokážeš, předveď mi to – jinak budu tvrdit, že lžeš!“

Enkra se sklonil s mírným zablesknutím v očích. „Račte na
mne zaútočit, prosím…“
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Mathes chvíli  váhal, pak vstoupil  zpět na žíněnku. Skoro
současně skočil po Enkrovi – Enkrova pravá noha se vymrštila
jako blesk, Mathes uskočil, aby nedostal ránu jako prve, ale Enkra
se ho nemínil dotknout. Jak mu Mathes uhýbal, udeřil jej klouby
sevřené  pěsti  do  hrudní  kosti.  Mathes  dopadl  na  záda  a zůstal
nehybně ležet. Enkra nad ním stál s rukama svěšenýma podél těla
a s naprosto lhostejným výrazem ve tváři.

„Cos to s ním udělal?“ ptal se Hugh.
„To, co po mně chtěl. Uspal jsem ho – lituji velice, ale asi

by jinak neuvěřil, že jsem lepší. Polejte ho vodou, prosím…“
Enkra pomohl klukům zvednout Mathesa, položit ho zase

na  jeho  oblíbené  místo  na  švédské  bedně  a Jack  mu  podložil
hlavu mokrým šátkem. Chvíli trvalo, než se probral k životu.

„H…hrome! Ty jsi mě… omráčil? Jak sis mohl dovolit…
takovou drzost? Mně, svému učiteli?“

„Totéž  jsem  provedl  také  markýzi  Šugujoma  Hasunovi,
rytíři  třetího  stupně  sekty  Bušidó  a profesoru  orientalistiky  na
vysoké  škole  v Kingtownu,  který  je  považován  za  jednoho
z nejlepších  duchovních  učitelů  a odborníků  na  sebeobranu
celého východu. K nám do školy přišel jako inspektor, podívat se
na výcvik. Byl spokojen.“

Mathes pokrčil vztekle nos a zaprskal: „Ještě si to s tebou
vyřídím!  Teď  chci  vědět,  jestli  je  pravda,  že  dokážeš  odolat
útoku… třeba dýkou…“

„Nemám žádnou zbraň, se kterou bych to mohl předvést.
Leda, že byste s sebou vy nosil dýku, meč nebo aspoň nůž…“

„Nesmysl! Vem si nějaký klacek!“
Jack někde vyhrabal asi třiceticentimetrové pravítko, které

tady někdo zapomněl.
„To  může  být,“  souhlasil  Enkra,  „Kdo  se  mnou  bude

cvičit?“
„Já,“ řekl Hugh, „Ale ukážeš mi, jak to děláš!“
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Enkra  souhlasil.  Hugh  na  něj  zaútočil  pravítkem  jako
nožem, Enkra jej  uchopil  za zápěstí  a zkroutil  mu je,  až Hugh
bolestí pravítko pustil. Pak škubnutím poslal zkušeného rváče na
zem. Mathes jen zakroutil hlavou a zavřel s povzdechem oči…

Než Enkra stačil vysvětlit všem klukům teorii obrany proti
bodnutí dýkou, zazvonilo a šli se do šatny obléknout. Pak měli jít
na oběd a domů. Školní rok se teprve rozbíhal a tak vyučování
bylo značně zkráceno, ale Enkra byl varován, že později se budou
učit dopoledne i odpoledne.

Enkra byl oblečen velmi rychle a hned vyšel ze šatny – ale
na  chodbě  jej  očekával  Mathes,  tváříc  se  velmi  pochmurně.
„Poslyš, Edwine Westone, je nepřípustné, abys se svým učitelem
mlátil o zem před celou třídou! Provinil jsi se proti povinné úctě
vůči nadřízeným osobám!“

Enkra  povytáhl  v údivu  obočí,  jako  to  dělal  Roger.
„Promiňte, pane, ale nevím, co jsem měl dělat jiného…“

„Tvojí povinností bylo prohrát! Měl jsi podlehnout, třeba by
to bylo v posledním kole…“

„Jednalo se o sportovní zápas, a ve sportu vyhraje vždy ten
lepší. To je snad jasné i v Anglii!“

„Prvořadá je pověst a autorita vychovatele! Ta sebranka si
teď bude myslet,  že jejich pedagog nestojí za nic a že si s ním
může  válet  po  zemi  každý  malý  kluk!  To  bylo  naprosto
neodpustitelné a zákeřné podlomení autority, kterou jsem si tady
pracně po léta budoval. Je to jasné, Westone?“

„Je,“ usmál se Enkra, „Ale nevím, jak bych vám pomohl.“
„Také to nevím. Je bezpodmínečně nutné, abys dokázal, že

nejsi lepší v boji, než já.“
„Mohu bojovat tak dobře, jak umím. Nepodlehnu přece pro

nic za nic slabšímu soupeři…“
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„Neříkej,  že  jsem  slabší!“  rozkřikl  se  vztekle  Mathes,
„Dovolil  jsem  ti  vyhrát,  svou  neopatrností  a benevolencí!
Kdybych na tebe použil všechny své schopnosti a znalosti…“

V Enkrových očích zaplála  zloba a rty zacukaly.  „Strašíte
mne svými znalostmi  a schopnostmi?  Když je  tomu tak,  řeknu
vám pravdu: Nikdy mne neporazíte. Jste za mnou pozadu deset
let pilného cvičení. Teprve za deset let byste se dostal na úroveň,
na které jsem dneska já.“

„Nesmysl! Ty to přece neděláš deset let!“
„To  ne.  Ale  znám bojové  techniky několika  národů.  Byl

byste  bezmocný  jako  dítě,  pane,  kdybych  se  rozhodl  použít
znalostí, které mám povinnost mít…“

„Dokaž to!“ vyjel Mathes, „Já říkám, že lžeš…“
Enkrovy rty trochu pobledly a opět mu zajiskřilo v očích.

„Ve  chvíli,  kdy  jsem  se  vás  poprvé  dotkl,  pane,  jsem  zasáhl
dvěma prsty vaši  krční  tepnu.  Kdybych udeřil  plnou silou,  byl
byste na místě mrtev. Kdybych udeřil hranou dlaně do ohryzku,
přerazím vám vaz. Viděl jste mne rozbít rukou cihlu, lidské hrdlo
je jistě nepoměrně měkčí, pane! Nevěřte tomu, že je to jarmareční
trik, viděl jsem lidi, kteří to udělali. Samuraj Šugujoma Hasuna,
o němž jsem se zmínil, zabil tímto způsobem svého soupeře ještě
doma v Japonsku. Proto odtamtud musel odejít…“

„Proč jsi to tedy neudělal?“
„Protože  každý  z nás  je  vázán  přísahou  neublížit

nevinnému.  Doposud  jste  se  nedopustil  ničeho,  zač  byste
zasloužil  smrt.  Ale  zkuste  si  zapamatovat,  že  mám  i právo
soudit!“

Mathes  pozoroval  jeho  hrdou  tmavou  tvář.  „Ty  nejsi
člověk! Jsi malej ďábel, co přitáhl odkudsi z arminskýho pekla,
aby se nám tady posmíval! Můžeš umět bojovat jak chceš – ale
pořád budeš jen kluk, kterej musí poslouchat a kterýho můžu já
praštit do jeho drzýho ksichtu, kdy budu chtít…“
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Enkrova tvář byla stále stejně pohrdavá. „Udělej to, když se
ti to líbí! Až se to mně líbit přestane, řeknu ti to a radím ti, abys
mě potom poslechl! Protože to bude naposledy, co na mě šáhneš!
Jinak udeřím já – takhle…“ A praštil hranou dlaně do kamenné
zdi, až to zadunělo. Načež se otočil a beze slova odešel.

Mathes za ním hleděl s nedůvěrou v očích. „Tuhle chvíli si
jednou zodpovíš…“ řekl si tiše pro sebe.

„Poslyšte,  pane  řediteli,“  řekl  Mathes,  když  se  setkali
u dveří  do  sborovny,  „Seznámil  jsem  se  s tím  novým
přírůstkem… tím Westonem.  Doporučuji  vám,  abyste  dával  na
toho  kluka  pozor,  je  to  rozený  zabiják!  Zjistil  jsem,  že  zná
způsob, jak zabít člověka holou dlaní…“

„A co jste čekal, pane kolego?“ ptal se ředitel, „Že si malí
arminští kluci hrají s kuličkami? Snad jste se s ním nepral?“

„Zkoušel  jsem,  co  umí  v karate.  Jak  víte,  zabývám  se
aktivně sportem v našem klubu…“

Ředitel  pohlédl  na  Mathesa  s trochou  soucitu.
„Neprovokujte toho chlapce! Je malý, ale z té jejich krve. Nikdy
nevíte,  kdy  se  může  rozčílit!  Věřte  mi,  Mathesi,  bude  lépe
vycházet s ním po dobrém. Oni jsou zvyklí plnit všechny svoje
povinnosti dobře a bez váhání, není radno se s nimi hádat…“

„Však já ho zkrotím!“ řekl Mathes temně, „Zkrotím jako
divokou šelmu, jak si zaslouží!  Ten kluk je šelma – a já s ním
budu zacházet jako se šelmou!“

Oběd  měli  kluci  zajištěn  ve  školní  jídelně  a skládal  se
z čočkové  polévky  a skopového  masa  s bramborem  a dušeným
zelím. Enkra pozoroval, že se na to nikdo netváří zvlášť nadšeně,
ale sám nedal najevo žádné nepříjemné pocity. Jenom se trochu
zarazil, že k jídlu nedostal příbor ani tyčinky, jak bylo zvykem.

„Zapomněla  jste  mi  dát  příbor,  madam…“  řekl  zdvořile
ženě, která obědy rozdávala.
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Pohlédla na něj s nevýslovným údivem, pak založila ruce
v bok a rozesmála se. „A co bys ještě nechtěl,  chlapečku? Jako
kdybys ty uměl zacházet s příborem! Jdi si stěžovat šéfovi, ten ti
vysvětlí, proč nedostáváte příbory!“

„Děkuji.“  usmál  se  zdvořile  Enkra,  sklonil  svoji  hrdou
hlavu  a odešel.  A ta  milá  paní  se  ještě  dlouho  smála  jeho
nevědomosti.

Kluci  u stolu  se  zase  divili,  s jakou  rychlostí  se  Enkra
dokáže najíst. Neúnavně si podával lžící do úst jídlo, dokud vše
nezmizelo  a pak  se  ještě  udiveně  rozhlížel,  kde  by  dostal  co
dalšího.  Ale  přesto  disciplinovaně  počkal,  až  se  Jack  donimrá
v jídle a půjde s ním ven.

„Ach,  zapomněl  jsem!  Musím  ještě  k tomu  šéfovi  kvůli
příborům. Půjdeš se mnou?“

„Ty tam vážně chceš jít? Vždyť je to nesmysl, nikdá jsme
nedostávali příbory…“

„Já to žádám,“ řekl Enkra kategoricky, „A kromě toho mi to
ta milá žena doporučila. Jdeš tedy?“

„Počkám raději venku. Tohle špatně dopadne…“
Šéf  školní  jídelny  byl  muž  velký  a hřmotný,  dobře

vykrmený ze zbytků, které v jídelně byly – zlé jazyky tvrdily, že si
pro každý případ zbytky odebírá ještě před rozdělováním.

„Dobrý  den,“  řekl  mu  Enkra,  „Posílá  mne  paní,  která
vydává jídlo. Prý mám požádat vás, abych dostal k obědu příbor.“

Vedoucí na něj vyvalil  oči jak na zjevení. „Děcka žádnej
příbor  nepotřebujou!  Je  to  blbost!  Ještě  byste  si  vypíchli  voko
vidličkou.  Nebo se nožema podřezali.  Já  nebudu hlídat,  aby si
nějakej malej harant neublížil…“

„Dávám vám čestné slovo, že umím zacházet s jakoukoliv
zbraní. Nemusíte se obávat…“

„A co takhle, když ho ukradneš? Co pak mám dělat? Lidi
jsou sprostý, kradou jako ty straky!“
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„Straka,  pane,  v žádném  případě  nekrade,  nýbrž  sbírá
blýskavé a třpytivé předměty, protože se jí to líbí. A já nedělám
ani to, jsem arminský občan a důstojník Černé Lilie…“

Šéf zakroutil nechápavě hlavou. „Vypadni, dokud seš celej!
Já na tebe nemám náladu!“

Enkra se usmál a odcházel, ale ve dveřích se obrátil: „Je tu
doufám pravidlem, že se dává k obědu nějaké ovoce? Dneska jste
na to zřejmě jen nedopatřením zapomněli…“

„Co?“ zamručel muž dosti varovně.
„Já  samozřejmě nežádám žádné exotické  plody.  Stačí  mi

obyčejný banán nebo pomeranč, jak je vám libo, ale neměli byste
zapomínat,  že  čerstvé  ovoce  je  důležitou  vitaminózní  složkou
potravy.  Je  bezpodmínečně  nutné  z hlediska  správné  výživy
dodávat tělu vitamín C, který je zvláště obsažen v ovoci…“

Šéfovy oči se zalily krví a pěsti se zaťaly. „Hele, nech toho,
nebo bude zle!“ zavrčel.

„Nepochybuji o tom, že zdraví vašich strávníků je už nyní
vážně  podlomeno,“  pronesl  Enkra,  soucitně  pokyvuje  hlavou,
„Uvědomujete si doufám, že většina potravy, kterou produkujete,
se  nachází  v hmotné  kvalitě  nevědomosti?  Především  maso  –
kromě toho, že je samo o sobě nevhodné, je navíc velmi nechutně
připraveno. Já vím, můžete namítnout, že to děláte proto, abyste
odvrátili svoje strávníky od chuti požívat nevhodné potraviny, ale
jak  vidím,  vy  sám  na  životosprávu  nijak  nedbáte  a značně  si
škodíte…“

„Cože?“ vycenil šéf tesáky, za jaké by se nemusel stydět ani
dospělý orangutan.

„Jak jistě víte, potrava se stejně jako celá hmotná příroda
může nacházet v kvalitě dobra, vášně nebo nevědomosti. Většina
toho,  co  lidé  jedí,  se  nachází  v kvalitě  vášně.  Avšak  zelenina,
ovoce,  mléko  a výrobky  z něho,  obilniny,  luštěniny  a mnoho
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dalších potravin jsou potraviny v kvalitě dobra, jejichž pojídání
nezpůsobí karmickou reakci a…“

Šéfovy oči se podlily krví, sevřel popelník stojící na stole
a mrštil jím po Enkrovi. Ten hbitě uhnul a popelník se roztříštil
o stěnu za jeho hlavou.

„Jak  se  zdá,  už  vám  dostatečně  nepracuje  svalová
koordinace,“ řekl klidně, „Jinak byste snadno trefil tak velký cíl,
jakým je moje hlava. Kromě toho, netrpíte náhodou návaly krve
do hlavy? Znám jednoho koňského řezníka, ten umí pouštět žilou
a bere za to půl dolaru za jednu kobylu…“

Tenhle  vtip  se  naučil  do  Kurta  Diettermanna,  který  jej
používal  na  osoby  velmi  rozčílené.  Výraz  koňský  řezník  je
v Arminu hrubou nadávkou,  což  šéf  netušil,  ale  účinkovalo  to
skvěle.  Chlap  zařval  jako  zvíře,  vyskočil  a hnal  se  na  Enkru.
Enkra uhnul, uchopil jeho ruku za zápěstí a rychlým škubnutím
ho poslal hlavou přímo proti zdi, od níž odskočil. Zeď zaduněla
a šéf se zpitoměle posadil vedle na zem.

„Máte velmi zvláštní chování, pane! Ostatně, proč se o vaší
jídelně říká, že každé jídlo předložíte napřed psovi a teprve když
je odmítne, dáte je nám? Když prý pes jídlo přijme, hledáte, co na
něm ještě ušetřit…“

Šéf slintal a prskal vztekem a jeho oči byly rudé jako oči
rozzuřeného  býka.  „Zabiju  tě!  Roztrhnu  tě  jako  hada,  ty  drzý
spratku, nebo…“

„To bylo první, co jsem se dozvěděl, když jsem sem přišel,“
pokračoval Enkra nevzrušeně, „Divné, že? Třeba to bude jednou
zajímat  i nějakou  revizní  komisi.  Zatím  se  pokuste  zvládnout
svou poněkud rozbouřenou mysl. Nedělá vám velkou čest…“

A odešel  s úsměvem,  aniž  za  sebou  jak  náleží  práskl
dveřmi. Šéf za ním hleděl pohledem, který kdyby mohl zabíjet…

=**=
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„Ty si ale umíš nadělat nepřátel!“ řekl Jack, když vyšli ven
na dvůr, „Za první den sis znepřátelil hned dva hodně vlivný lidi:
Mathesa a tohohle zloděje…“

„Nezlob se, ale nechápu, proč bych se měl zajímat o to, jak
na takové lidi  působí moje činnost.  Je řečeno, že čistý oddaný
koná svoji povinnost bez ohledu na pochvalu nebo kritiku jiných
– to se týká především pokleslých lidí žijících v nevědomosti…“

„Tím chceš říct, že tě absolutně nezajímá, co si o tobě myslí
jiní lidé?“

„Nemůžu říct, že mě to nezajímá. Pokud jsou to lidé stojící
nad třemi kvalitami hmotné přírody, zajímá mne to velmi. Pokud
jsou to lidé v kvalitě dobra, beru jejich názor v potaz. Pokud žijí
v kvalitě vášně, vyslechnu je se zdvořilostí, která jim přísluší. No
a co se týče kvality nevědomosti… Co na to mám říct?“

Jack nechápal nic, Enkra mu musel vyložit,  co jsou to ty
kvality hmotné přírody a jak se dělí. Ale pak pochopil.

„Do které kvality řadíš mě?“
Enkra si ho se zájmem prohlédl. „Ještě nevím.“
„Ty asi rád říkáš lidem nepříjemný pravdy, co?“
„Neuvažuju o tom, je-li pravda příjemná nebo nepříjemná.

Ale  každému  pravdu  neříkám.  Malým  dětem,  nemocným
a hlupákům  se  nemá  říkat  nic  nepříjemného.  Nemělo  by  to
smysl…“

„A sám sebe považuješ za absolutně nejchytřejšího?“
„Ne,  vůbec  ne.  Je  veliké  množství  lidí,  kteří  mají  vyšší

poznání než já. Ovšem nejsou právě teď přítomni.“
„Takže z přítomných jsi nejchytřejší ty?“
„Obávám se, že ano. Byl bych moc rád, kdyby tomu bylo

jinak – mohl bych se vzdát velení a podřídit se autoritě. Jenomže,
kde mám najít kvalifikovaného duchovního učitele v téhle zemi?“

Jack  kroutil  hlavou.  „Slyšel  jsem,  že  Armini  rozdělují
všechny ostatní lidi na tři skupiny: přátelé, kořist a konkurence.“
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„Ano, to se tak říká. Kšatrijský přístup. Ale to se říká spíš
venku, ve Vnějším světě. Armin je Vnitřní svět nebo Tento svět.“

„Proč si myslíte, že jste lepší než my?“
„Nemyslíme  si  to.  Jen  se  o to  snažíme.  Žijeme  podle

zákona, kterému se říká dharma,  naplnění karmy,  která je nám
přidělena. Podle toho, jakých dobrých nebo zlých činností jsme se
dopustili  v minulém  životě,  jsme  dostali  toto  tělo  a bylo  nám
určeno, zda budeme bohatí či chudí, moudří nebo pošetilí, šťastní
nebo  trápení  svou  nedokonalostí.  My,  protože  máme  možnost
rozhodnout se vlastní inteligencí, naplňujeme tuto karmu podle
svých sklonů a tužeb.  Tomu se říká dharma. A podle toho, zda
dharmu  naplníme  správně  či  nikoliv,  obdržíme  tělo  v příštím
životě…“

Jackovi poněkud vibrovala oční víčka a nechápal nic. Enkra
mu udělal přednášku, během níž Jack rozuměl stále méně, jenom
jedno chápal – že Enkra ví rozhodně víc než on. Při tom šli po
rušné ulici a vyhýbali se provozu; náhle řekl Enkra bez výstrahy:
„Ten kůň vydrží maximálně do zimy. Vánoce nepřežije. Má něco
s játry nebo ledvinami… Je mi ho líto…“

Jack  se  zarazil.  Až  na  Enkrovo  upozornění  si  všiml,  že
kolem  projíždí  vůz  tažený  dvěma  ubohými  hnědáky.  „Který
kůň?“

„Náruční. Podsední vydrží déle, ale je to hubená a mizerná
herka. Jejich majitel zaslouží trest, že se o ně nestará.“

„Jak to poznáš?“
„Stačí mi podívat se mu do očí. A všímej si, jak jde, jak se

pohybuje…  má  veliké  bolesti.  Zkusím  mu  pomoci…“  Enkra
vyčkal,  až  koně  zastavili  před  křižovatkou,  přistoupil  k nim
a položil ruku na toho, o němž mluvil. Pak poodtáhl dlaň a chvíli
ji držel nad břichem koně – ten k němu otočil hlavu a dokonce
zaržál.
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„Myslím, že chvíli by mu mělo být líp – tak do zítřka. Déle
to nemůžu ovlivnit. Ještě druhého…“ Enkra napřáhl ruku a také
druhý kůň se po něm ohlédl. Pak naskočila zelená a oni vyjeli.

„Jak jsi to prosím tě dokázal?“
„Také  oni  trpí.  Také  oni  se  zřejmě  dopustili  ve  svých

minulých  životech  zlých činností.  Proto  nemohou  svůj  koňský
život prožívat na zelených pláních svobodní a šťastní, ale v tomto
páchnoucím a nešťastném městě, kde jim každý ubližuje…“

„A musí jim každý stále ubližovat?“
„Nevím. Možná je to nutné, aby si odpykali, co mají. Kdyby

se  to  nestalo,  potom  by  si  museli  další  své  činy  odpykávat
v jiných zrozeních, což by znamenalo prodloužení jejich utrpení.
Tento svět je plný utrpení. Já ubližuji tobě, ty můžeš ublížit mně.
Tedy mohl bys, kdybych si to nechal líbit.“

„Ale… nevím, že bys mi nějak ubližoval?“
„Nutím tě přemýšlet. To bolí a působí ti utrpení.“
„Naopak, mně se to docela líbí! Ale je to takový… divný.

Zatím mi nikdo takovýhle věci neříkal…“
„Ano. Lidé jsou málo vzdělaní. Ale to nevadí, to se změní.

Možná  právě  ty  máš  za  úkol  poučit  ty,  kteří  tápou
v nevědomosti.“

„A že tápu taky, to nevadí?“
„To přejde. To je jenom malá chvíle…“
Jack chvíli usilovně přemýšlel. „Poslouchej, ty říkáš, že oni,

jako ty koně, si musejí odskákat na tomhle světě všecko špatný,
co provedli.  Ale teď jsi ty udělal to, že je to přestalo aspoň na
chvilku bolet. Takže jsi jejich osud ovlivnil, ne?“

Enkra se usmál. „Ano, to jsem udělal.“
„No – a tak jak to tedy bude?“
„Jsou  dvě  možnosti.  Buďto  jsem  na  dostatečné  úrovni,

abych jim mohl pomoci bezpříčinnou milostí. To se stane tak, že
jim poskytne úlevu nebo vysvobození člověk, který je v té chvíli
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ve  službách  Nejvyšší  Osobnosti  Božství.  Plním-li  vůli  Boha,
potom jsem se dostal na úroveň čistého oddaného Pána a mám
možnost poskytovat i vysvobození jako On.“

„Hm… a ta druhá možnost?“
„Ta  možnost  nastává,  když  se  dopustím  nějakého

svévolného jednání  na vlastní  pěst.  Tehdy přebírám část  jejich
karmy na  sebe  a souhlasím  s tím,  že  si  odpykám  i část  jejich
trestu.“

„To se může stát? A stává se to často?“
„Ano, ve většině případů se to stane.“
„Hm… a není to nebezpečné?“
„Ano, je to velmi nebezpečné.“
„Ale ty se toho nebojíš, jak se zdá.“
„Bojím se. Neustále počítám s rizikem.“
„A přesto to zkoušíš? Nezdá se ti, že riskuješ příliš?“
„Ano.  Ale  já  riskuji  velmi  rád.  Bylo  by nudné,  kdybych

věděl  už  dopředu,  že  konám  správně.  Možná  udělám  chybu,
a budu ji potom muset pracně napravovat. Ale je velmi zábavné
riskovat.“

„A ten strach – to ti nic nedělá?“
„Působí mi příjemné šimrání vzadu na krku. Pomyšlení na

to,  že možná dostanu trest  za něco, o čem ani nevím, je velmi
zvláštní a působí mi potěšení. Ty jsi nikdy nezažil?“

„Pořád  to  nějak  nechápu.  Tohle  tvoje  uvažování  pochází
odněkud z Indie nebo z Číny, že jo?“

„Ano,  v podstatě.  Až  na  to,  že  podle  klasické  asijské
karmajógy  já  nemám  právo  měnit  osud  druhých  lidí  tou
svévolnou cestou.  Asi  je to  pravda.  Ale jsem kromě toho také
křesťan. Templář. A podstatu mého názoru lze vyjádřit slovy: Ať
je situace jakkoliv špatná, pořád ještě je možné udělat něco pro
druhé.“

„I když se tím sám vydáváš do nebezpečí?“
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„Právě v těch případech.“
„Tvůj  svět  je  pěkně  zvláštní,  Enkro.  Myslíš,  že  s tímhle

budeš moci žít tady, v naší zemi?“
„Uvidíme, jak se dá žít. Každopádně se to dá zkusit…“

=**=
Druhý den ráno začínal dějepisem. Enkra měl dějiny docela

rád, zvláště se mu líbil arminský způsob vyučování pomocí filmů.
Zeptal se proto Jacka, kde je promítací sál a kdy tam půjdou. Jack
se  podíval  udiveně  a po  křížovém  výslechu  přiznal,  že  jim
v životě žádné filmy nepromítali. Proč, nedovedl Enkrovi nikdo
vysvětlit.

Enkra  se  tedy tvářil  poněkud  rozmrzele,  když  se  objevil
další  člen  pedagogického  sboru,  učitel  zeměpisu  a dějepisu
Dupont. Enkru zprvu ani nezaregistroval, sotva zapsal do třídní
knihy, uchopil učebnici, postavil se před lavice a zahájil výklad:

„Vemte  si  sešity  a pište  si!  Nadpis:  Dobyvatelské  války
Alexandra Makedonského podtrhnout. Alexandr Makedonský je
největší postavou řeckých dějin starověku tečka. Jeho otec Filip
Makedonský…“

Enkra poslušně otevřel sešit, vzal do pravé ruky černou a do
levé červenou tužku a počal  pravou hbitě  psát,  přičiňuje občas
levou jakási znamínka. Jack se ohlédl do jeho sešitu a zjistil, že
mu pod rukou vyrůstá úhledná řádka nesrozumitelných klikyháků.
A jak Dupont vykládal bez oddechu dál, vyráběly Enkrovy ruce
další  a další  řádky, beze smyslu a pořádku, takže se Jack začal
domnívat, že si jenom hraje.

Dupont pozoroval něco jiného: celá třída psala, shrbena nad
sešity,  až  se  z nich  pot  jenom  lil,  pouze  Enkra  byl  hotov  se
zápisem téměř současně s posledním Dupontovým slovem. Zdálo
se, že buď ovládá těsnopis, nebo se prostě ulejvá z psaní a je při
tom  tak  drzý,  že  se  klidně  dívá  svému  učiteli  do  očí.  První
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možnost Dupont zamítl okamžitě, na to nemá ten chlapec rozum
ani vzdělání – zbývá tedy drzost.

„Ty!“ ukázal prstem, „Jméno!“
„Enkra Weston.“
„Píšeš nebo spíš?“
„Píšu, pane.“
„Ukázat!“
Enkra vzal sešit, přešel s ním k Dupontovi a podal mu ho.

Ten pohlédl na tu strašnou klikatinu a pak se zlostným prsknutím
udeřil Enkru sešitem do tváře. „Jak se opovažuješ se takhle drze
chovat? Tohle je nějaký psaní? Děláš si ze mne legraci…“

„Je  to  zápis  vaší  řeči,  pane.“  Enkra  strpěl  úder  bez
nejmenšího protestu, „Já nemohu za to, že to neumíte číst.“

„Tak mi to zopakuj!“
Enkra  vzal  sešit  a počal  bez  rozmyšlení  číst.  Dupont

sledoval  jeho  četbu  ve  své  knize  a s úžasem  zjišťoval,  že
nevynechal jediné slovo.

„Co je tohle za škrábanici?“ ptal se už méně zostra.
„To je arminské písmo. Říká se mu tibr.“
„Jak to, že nepíšeš latinkou?“
„Tibr  je  lehčí  a rychlejší.  Když  budu  psát  něco  pro  vás,

pane, napíšu to vždy latinkou.“
„Žáci jsou povinni psát tak, aby to učitel přečetl! Tohle je

sice  jenom pro vaši  potřebu,  ale  to  tě  neopravňuje sedět  a nic
nedělat, když ostatní pracují…“

„Nemohu  za  to,  že  ostatní  neovládají  metodu  přímého
zápisu řeči. Píšu, jak potřebuju já – a na požádání vám přeložím
vše, co budete chtít…“

Dupont se podíval do jeho černých očí, tvrdých a jiskřivých
jako diamanty. Pak si vzpomenul, že ředitel varoval celý sbor, aby
aspoň  pro  začátek  promíjeli  Enkrovi  různé  zvláštnosti,  a řekl:
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„Škrab si  teda,  co chceš  – ale  pamatuj  si,  když nebudeš  něco
vědět, dostaneš rákoskou!“

„Můžete mne vyzkoušet. My jsme Alexandrovy války brali
už  před  prázdninami.  Máme  menší  náskok,  s vaším  laskavým
svolením..“

Dupont  nad  tím  krátce  uvažoval  –  pak  řekl  se  širokým
ironickým úsměvem: „Tak to ne, můj milý. Zkusíme jinou věc,
kterou  jsme  také  brali  před  prázdninami.  Trojské  války!  Znáš,
nebo to s tvým náskokem není tak slavné?“

„Znám trojské války. Kde mám začít?“
V Dupontově  zraku  to  zaplálo  vítězoslávou.  „Copak  ty

neznáš začátek trojské války?“ zasyčel zlostně.
„Ovšemže znám. Když začnu od Paridova soudu, nebude to

vadit?“
Dupont byl zapřisáhlý starý mládenec, nepřítel žen. V této

větě  se  domníval  vysledovat  narážku  na  svou  vybíravost
v nevěstách a proto zasyčel ještě zlostněji: „K čertu s Paridovým
soudem! Vyhlášení války Tróji!“

„Prosím. Tedy, král králů Agamemnon, jakmile se dozvěděl
o Paridově  únosu  krásné  Heleny,  manželky  krále  Meneláa  ze
Sparty, svolal neodkladně sezení všech řeckých králů a náčelníků.
Protože sám moc rozumu nepobral, svěřil přípravy a vrchní velení
ve válce chytrému Odysseovi, králi z Ithaky. Kromě toho jim do
toho silně kecal Kalchas, vrchní augur bohyně Athény…“

„Počkej!“ štěkl Dupont, „To není podle knížky!“
„To je volně podle Iliady. Doslovné znění si už nepamatuju,

jsou  to  velice  vázané  verše  a my je  ani  nemáme  v osnovách.
Kdyby to bylo nutné, dokázal bych je najít v nějaké knihovně…“

„K čertu!“  práskl  pěstí  do  stolu  Dupont,  „Jak  to,  že  to
neříkáš přesně podle knihy?“

„To bude tím, že vaši knihu neznám, pane!“
„Ty si ze mě děláš legraci? Opovaž se… tak dál!“
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Enkra  se  ještě  několika  větami  zmínil  o přípravách,  pak
požádal  o dovolení  nakreslit  na  tabuli  situační  plán  obležení
města Tróje. Dupont byl tak překvapen, že mu vyhověl, a Enkra
hbitě  namaloval  dosti  rozsáhlý  půdorys  města  s několika
hradbami a branami, a okolo postavení řeckých vojsk.

„To si vymýšlíš!“ nevěřil  Dupont,  „To není možný, že to
bylo takhle…“

„Je  to  celkem  věrná  rekonstrukce  podle  vykopávek
profesora  Heinricha  Schliemanna.“  řekl  Enkra  jen  tak  přes
rameno a pokračoval v zakreslování paláce krále Priama.

„A kde  jsi  k tomu  přišel  ty?  Neříkej  mi,  že  jsi  studoval
Schliemannovy objevy!“

„Ne. Viděl jsem to ve filmu.“
Na  Dupontovo  vybídnutí  pokračoval  Enkra  v líčení  bojů

tónem přímého účastníka. Žáci se začali trochu smát a když Enkra
počal předvádět názorně finty hrdiny Achilla v boji s Hektorem,
jako by držel krátký meč, zarazila jej  další  Dupontova rána do
stolu: „Teď už toho mám dost! Jak se opovažuješ mi tvrdit, jak
bylo to či ono provedeno, když to nikdo neví?“

„Já to přece viděl…“ usmál se Enkra.
Dupont zrudl zlostí. „Neříkej, že jsi byl v trojské válce!“
„To ne. Ale viděl jsem film Ílias přesně podle té Homérovy

básně. Natočeno před sedmi lety…“
„Já  nechci,  abys  mi  tady vykládal  nějaké  filmy!“  křičel

Dupont  hlasem  už  trochu  přeskakujícím,  „Žádám  tě,  abys
zachovával vážnost vyučování a opakoval, co jste se učili!“

„Ale my se přece učíme filmem! Máme nafilmovanou celou
historii světa, mimo toho, co už za nás natočili jiní. My se vůbec
neučíme o dějepise z knih…“

„Co je to za nesmysl? To přece není možné!“
„Film  je  nejpokrokovější  forma  výuky.  Zatím  je  natočen

dějepis, zeměpis, biologie, většina klasické literatury. V poslední
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době se dělají  přepisy na kazety,  které  si  každý může vypůjčit
domů  a pustit  na  svém videu… Další  výukové  programy jsou
zatím více méně v přípravné fázi…“

„Dost! Nevěřím ti ani slovo…“
„Tak  zkuste  napsat  do  půjčovny,  jistě  vám  rádi  zašlou

katalog.  Obsluha  téměř  okamžitá,  ceny  dost  mírné,  na  zdejší
bídu…“

„Když  se  neučíte  z knih  –  jak  je  možné  potom  zkoušet
a dávat vám známky? Jak pozná váš učitel, jak ovládáte látku?“

„Podle toho, jestli to známe nebo ne. Pokládáme mu různé
dotazy a z nich pozná, jestli jsme něco pochopili!“

Dupont povstal a namířil na něho ukazovákem. „Konstatuji,
že  jsi  individuum  vzpurné,  posměvačné  a v každém  směru
prolhané! Nevěřím ti  ani slovo a jsem toho názoru,  že jsi  mne
chtěl  zesměšnit!  Upozorňuji,  že  tvoje  nepřístojné  chování
předložím konferenci! Zatím si sedni, a styď se!“

Enkra si šel sednout, ale nestyděl se ani trochu.
„Proč se ten člověk zlobí,  to nechápu.“ řekl Jackovi tiše,

„Když  tomu  nerozumí,  proč  nedokáže  přijmout  poučení  od
někoho, kdo zná víc než on?“

Příští hodinu byla gramatika a tu učil Mathes. Dostavil se
do třídy zachmuřen jako samo peklo a sotva zapsal, volal si Enkru
k tabuli. „Ty prý umíš nějaké nové stenografické písmo! Tvrdí to
kolega Dupont. Je to pravda?“

„Ano, pane. Tibr, arminské písmo.“
„Dupont  tvrdí,  že  tím  dokážeš  zapisovat  tak  rychle,  jak

učitel hovoří. Je to pravda?“
„Ano, pane.“
„Zkusíme to. Piš na tabuli!“
Mathes  začal  diktovat  z jakési  knihy  povídku  o chlapci,

kterému  zemřeli  oba  rodiče  a vychovával  jej  dobrý  strýček,
pečoval o jeho dobro a o to,  aby se nenudil  nedostatkem práce.
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Enkra,  v jedné ruce bílou a v druhé červenou křídu,  psal stejně
rychle  jako  Mathes  mluvil,  drobnými  úhlednými  značkami,
v nichž rušila jen jejich dvoubarevnost, aby to Mathes uznal za
skutečné  písmo.  V průběhu  diktátu  zvyšoval  Mathes  rychlost
a Enkra s ním dokonale držel krok – teprve když došli na konec
tabule, zarazil se a otřel si rukávem čelo. „Hrome! Napsal jsi toho
dost! Přečti to!“

Enkra  počal  slovo  od  slova  předčítat  plačtivý  příběh
sirotkův, Mathes sledoval podle knížky a nakonec potřásl hlavou.
„Nechápu nic.  Je  to  skutečně písmo nebo si  děláš  legraci,  jak
tvrdí kolega Dupont?“

„Je to písmo,“ vysvětloval Enkra trpělivě, „Prý nejstarší na
celém světě. Z něj se vyvinula písma ostatních národů…“

„No dobrá. Ale dovedeš psát také normální latinkou, ne?“
„Ano, pane, zajisté.“
„Takže v úlohách a všem ostatním, co budeš psát, použiješ

latinky,  jasné?  A teď  si  sedni!  Kontrola  domácích  úloh  bude
jenom blesková,  protože  nemáme  čas.  Pak  si  dáme  diktát,  ať
vidím, jak s vámi tenhle kluk dokáže držet krok při normálním
psaní…“

Ke  svému  údivu  zjistil,  že  úkol  je  vypracován  u všech
dobře.  Cítil  v tom  nějakou  čertovinu,  ale  nemohl  přijít  na  to,
jakou. Pak skutečně diktoval žákům dlouhatánský text a při tom
stál nad Enkrou a hlídal, kdy malý Armin udělá nějakou chybu.
Ale  žádné  se  nedočkal,  což  ho  velmi  znechutilo  a tak  odešel
rozmrzelejší než přišel, s neurčitým slibem, že jim ty vylomeniny
znechutí.  Díval  se  při  tom  na  Enkru,  ale  konstatoval
s politováním,  že  si  nebere  jeho  slova  příliš  k srdci,  neboť  se
tvářil naprosto nevšímavě.

O přestávce na dvoře učil Enkra kluky katy – stihl jim při
tom vysvětlit, jak se mají soustřeďovat před bojem, těm nejlepším
prozradil  něco  o mentální  očistě,  kterou  musí  provádět  každý
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zápasník. Správně tušil,  že to sice možná nikdo nepochopí, ale
docela jistě rozkecá po celé škole.

„Bojovník  musí  považovat  za  svou  prvořadou  povinnost
sloužit Bohu! Musí se zcela odevzdat do vůle Nejvyšší Božské
Osobnosti a konat všechny svoje činnosti v souladu s Jeho vůlí.
Jinak nikdy nemůže být dobrý…“

„Ale  já  jsem  Satanista!“  oznámil  mu  hrdě  jeden  ze
skinheadů, „Takže já žádnýmu pámbíčkovi sloužit nebudu!“

„To je přece tvoje věc. Satan koná svoji službu Bohu, jak
mu bylo určeno, a jestli ty mu chceš sloužit, je to na tvé vůli. Jen
si  uvědom,  že  uctíváš  toho,  kdo  v domě  Pána,  kterému  já
sloužím, hlídá bránu a vyhazuje opilce…“

Satanistovi  se  to  nelíbilo,  ale  radši  mlčel.  Povšiml  si,  že
Enkra má možná divné názory, ale bojovat umí dobře.

Po  přestávce  přišla  Snitkinova  matematika  a potom  se
Enkra  seznámil  s učitelkou  krásné  literatury,  starou  pannou
slečnou  Starbuckovou.  Tato  dáma  s duší  zjemnělé  estétky
a s rukama  přidavače  od  zedníků  nosila  svůj  jemný  půvab  od
lavice  k lavici,  přednášela  pisklavým  hlasem  Shakespearovy
sonety  a uštědřovala  pohlavky výše  zmíněnýma  rukama  všem,
kdo  ji  nebyli  ochotni  poslouchat.  Enkra  poslouchal  značně
pozorně a tak tomu ušel, zato Jack dostal lepanec, až to zadunělo.
Když  takto  vypěstovala  u celé  třídy  oddanou  lásku  k veršům
Labutě Avonské, uložila jim za úkol přečíst si z čítanky úryvek
z Romea  a Julie  a odešla.  Enkra  znal  příběh  o Romeovi  a Julii
z filmu  s Olívií  Husseyovou  a Leonardem  Whittingem,  který
Mabel  považovala  za  nejkrásnější  zpracování  a verše  si
pamatoval  –  zato  Jack  zřetelně  povadl,  když  se  na  Romeovo
vyznávání lásky pod balkónem jenom podíval.

Nakonec přišla poslední hodina, kterou držel již známý pan
Albrock, člověk zcela a naprosto neschopný k vykládání poznatků
vědy školákům. Byla to biologie a Albrock připadl na neštěstí na
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ten vrcholně pošetilý nápad, začít pojednání o šelmách, obzvláště
kočkovitých.  Enkrovy  oči  se  blyštěly  od  prvopočátku,  a když
došlo na vyjmenovávání velkých koček a Albrock suchým hlasem
odříkával  známý  text  o lvech,  tygrech,  leopardech,  gepardech,
jaguárech  a pumách,  přihlásil  se  a na  Albrockovo  vyzvání
prohlásil s milým úsměvem: „Z těchto základních druhů se ovšem
odvozují  další  druhy  zkřížené,  jejichž  určování  je  značně
obtížnější.“

Toto pokračování nepatřilo do obvyklého programu, který
se odbýval rok co rok, takže se Albrock poněkud podivil: „Co je
to za nesmysl? O tom jsem ještě neslyšel…“

„Já se domnívám, pane, že je to v osnovách…“
„Když to umíš, tak to řekni!“ vyzval ho Albrock.
Očití  svědkové  z řad  žáků  později  prohlašovali,  že  se

Weston nadobro zbláznil. Jenom v prvním, školně formulovaném
odstavci  svého  výkladu  se  postupně  zmínil  o leoponech,
typonech,  leotyponech,  geponech,  kugponech,  jagponech,
typardech,  jagopardech,  leotypardech,  geotypardech,
kugtypardech a tak dále, až všichni včetně pana Albrocka zírali
vyjeveně na tu spoušť nikdy nevídaných kočkovitých šelem, které
se na ně šklebily z Enkrovy klidné, sebejisté tváře.

„To je nějaký blázinec,“ usoudil nakonec Albrock, „Vůbec
nechápu,  o čem to  povídáš,  chlapče.  Přece  se  kočkovité  šelmy
nemohou mezi sebou navzájem volně pářit a mít potomstvo…“

„Nevím, pane, zda jim to dovolí moderní biologie. Ale vím
jistě, že to dělají, a s úspěchem. Viděl jsem na vlastní oči všechny
ty šelmy, o kterých se zmiňuji…“

„Ale to není možné!“ odporoval Albrock.
Enkrovi zajiskřily oči. Genetické změny kočkovitých šelem

byly jeho  koníčkem od  chvíle,  kdy se  o nich  dozvěděl  a když
křížení  probírali  ve  škole,  patřil  k nejúspěšnějším žákům.  Teď
získal skvělou možnost rozšířit  svoje znalosti  dál:  „S laskavým
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dovolením, pane, dovolil bych si  nakreslit  na tabuli  genetickou
mřížku, z níž bude můj výklad zajisté mnohem jasnější…“

Albrock  byl  přesvědčen,  že  nebude.  Ale  přesto  dovolil
Enkrovi  se  o to  pokusit.  Enkra  vzal  křídu  a nakreslil  na  tabuli
zběžný  rastr,  do  toho  pak  zakresloval  jakési  nepochopitelné
obrazce a na okraji dělal poznámky obouručním tibrem. Albrock
jej pozoroval bez přerušení a třída zírala s úžasem, jenom občas,
když Enkra odstoupil  od svého díla a počítal  si  mlčky něco na
prstech, se ozýval slabý smích.

„Hm,“  řekl  Albrock  potom,  „A co  to  má  všechno
znamenat?“

„No přece, zde je zřetelně a naprosto jasně zakresleno, jak
se jednotlivé základní druhy mezi sebou kříží! A co vzniká jejich
vzájemným stykem – začneme od tygrů, nemáte-li nic proti tomu.
Tedy: tygr a lvice – vzniká typon. Tygřice a lev – vzniká typon.
Tygr  a leopardice  –  vzniká  typard.  Tygřice  a leopard  –  opět
typard. Tygr a jaguár (dovolím si slučovat, v konečné fázi těchto
případů je to téměř jedno) – vzniká tyguár…“

„Šílený,“  řekl  Albrock  a otřel  si  čelo,  „Mohl  bys  mi
vysvětlit, jak asi vypadá takový typon nebo typard?“

„Krásně. Typoni bývají většinou ve velikosti asi tak střední
mezi tygrem a lvem, se začínající hřívou ne tak mohutnou jako
u lva – na hřbetě v první generaci méně výrazné pruhy, později
v dalších generacích při křížení s tygry se pruhy posilují nebo se
lvy oslabují – při křížení s jiným typonem se zpravidla posilují
obě složky okrasné, to jest hříva i pruhy. Typard je o něco menší
než tygr, štíhlejší hlavy a elegantnějšího tvaru z profilu. V první
generaci  se  zpravidla  opakuje  kresba  matky,  porušená  jen  ve
hřbetní partii nějakými pruhovými liniemi, tedy myslím u typardů
z leopardí matky. U tygří matky je pruhů víc a tlapy a břicho jsou
skvrnité.  Typard  se  dále  vyznačuje  divočejší  povahou  a více
emocionálním  než  rozumovým  jednáním.  Při  střetnutí
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s nepřítelem nedává do boje tolik síly, ale o to víc dravosti, a já
sám si nejsem jist, je-li strašnější typard nebo tygr – autority se
přiklánějí k typardům…“

Albrock potřásal hlavou a zřejmě tomu nevěřil. „Takového
tygra  s hřívou  bych  rád  viděl!  Máš  v záloze  ještě  nějaká
pohádková zvířata? Draky, gryfy, jednorožce?“

„Krásný  je  také  leopon,  kooprodukce  lva  a leoparda.
Například  náčelník  leopardů  Garawahsigharí,  můj  přítel,  je
leopon. Krásný veliký leopard se lví hřívou. Nádhera…“

„Nojo,  nojo.“  pokyvoval  Albrock  hlavou,  „Už  to  tak
bude…“

„V poslední  době,“  blýskl  se  Enkra  vědomostmi,  „Když
jsem byl u tygrů, psalo se v jejich tisku, že se činí pokusy zkřížit
lva s obláčkovým levhartem – víte co to je, taková nižší kočka
s nádhernými  velikými  skvrnami.  Až  se  tam  vrátím,  rád  bych
viděl, co z toho vznikne. Podle kreseb, které provedli tygří vědci,
genetici a felinologové, to má být krásná šelma. Kdybych uměl
kreslit, namaloval bych vám to…“

„Děkuji, nemusíš se namáhat. Přesvědčil jsi mne dokonale.
Jenom tě  prosím,  nech  už  těchhle  zásahů  do  biologie  a uč  se
jenom to, co je v knížce! Tyhle pitomosti vynech, jsou to pohádky
pro  malé  děti.  Jsme  vážní  lidé  a učíme  naši  mládež  vědě,  ne
smyšlenkám  nějakých  bláznů  z Arminu.  Žáci  –  to,  co  teď
přednášel tenhle kluk, je nesmysl! Pokud někoho nachytám, že to
rozšiřuje  nebo  se  to  dokonce  učí,  budu  ho  klasifikovat
nedostatečně! Učebnice ani moje učební osnovy o tom nemluví
a je tedy zcela nepochybné, že takoví tvorové vůbec neexistují!
Sednout, Westone!“

Enkra odešel na své místo za halasného smíchu celé třídy.
Ale když hodina skončila a Enkra si balil věci, zašel za ním jeden
z kluků: „Já tomu sice nevěřím, cos povídal, ale je to pravda?“
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„Naprosto! Já nechápu, proč tomu ten zabedněnec nechce
věřit! Vždyť já jsem s těmi šelmami mluvil, dotýkal jsem se jich,
hladil je, pral se s nimi – přece musí být pravda, co jsem viděl na
své vlastní oči a čeho jsem se dotýkal těmato rukama…“

V té  chvíli  se  ozval  školní  rozhlas  lakonickým:  „Edwin
Weston – okamžitě do ředitelny…!“

Enkra povytáhl po rogerovsku obočí, požádal Jacka, aby mu
podržel aktovku a počkal na něj, a rozběhl se do ředitelny.

Byli  tam  Albrock,  Dupont,  Mathes,  Snitkin  a ředitel.
Mathes držel v ruce svoji rákosku, ředitel se blahovolně usmíval.

„Milý Edwine  Westone,“  zašveholil,  „Jsi  tady druhý den
a už  je  na  tebe  plno  stížnosti.  Rušíš  vyučování  nevhodnými
posměšky,  na  otázky vyučujících  odpovídáš  drze  a vymýšlíš  si
nepravděpodobné  a nesmyslné  pohádky.  To  není  dost  dobře
možné! Dobrá, po poradě s kolegy jsem se rozhodl pardonovat ti
tvoje těsnopisné písmo, když tvrdíš, že je dokážeš přečíst. Je to
snad užitečná věc a není pochyb, že je to rozumné. Ale na každý
pád  nesouhlasíme  s tím,  aby  sis  vymýšlel  celé  soubory  faktů
z dějepisu,  biologie  a podobně.  Filmová  představení,  křížení
kočkovitých šelem – my jsme přesvědčeni, že se jedná o výplody
tvé  vzbouřené  fantazie!  Nemáme  nic  proti  tomu,  trpíš-li
chorobnou představivostí, ale nebudeš v žádném případě zanášet
tyto výplody do vyučování! Zesměšňuješ učitelský sbor a uvádíš
v pochybnost  vědecká  fakta,  zakotvená  v osnovách.  To  je
nepřípustné!“

„Nemohu  za  to,  že  máte  v osnovách  omyly…“  pokrčil
Enkra rameny, „Možná kdybyste použili modernějších poznatků!“

„Všechno, co učíme ve škole, je pravda!“ zvýšil hlas ředitel.
„Lituji, ale Svatý Augustin o tom říká něco jiného:

 

Nikdo z nás ať neříká, že pravdu již našel; hledejme ji, jako
by ji neznal nikdo. Pravda může být spíše bedlivě a ve svornosti
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hledána, pokud se nepředpokládá – nějak zbrkle a vychloubačně
– že je již nalezena…“

 

„Jsi tedy nepoučitelný,“ řekl ředitel, „No dobrá. Ruce!“
„Co s nimi?“ ptal se Enkra.
„Natáhnout před sebe dlaněmi vzhůru!“ řekl Mathes.
Enkra s přezíravým úsměvem vyhověl – a Mathes dvakrát

zprudka  švihl  rákoskou.  Ředitel  pozoroval  Enkrovu  tvář  –
neobjevil  se na ní  ani stín bolesti,  snad jen oči  se dívaly ještě
pohrdavěji.

„Teď je ti doufám jasné, že nemáš pravdu!“ řekl ředitel.
Enkra zůstal stát ve stejném postoji s rukama napřaženýma.

Přivřel oči a počal polohlasně, pomalu citovat:
 

„Každá lidská bytost, ať jakéhokoliv pohlaví, národnosti či
věku má právo mít  pravdu;  a má svoji  pravdu,  bez  ohledu na
mínění  ostatních  či  objektivně  zjištěnou  skutečnost.  Teprve  ve
chvíli, kdy se individuální pravdy všech jednotlivých lidí sjednotí
ve  společnou  pravdu,  jako  se  řeka  slévá  z potůčků  a potůčky
z kapek  čisté  vody,  stane  se  všeobsahující  a věčnou  pravdou,
která přesahuje lidi a je nad lidmi.

Pravda  je  nic,  je  to  dech  větru,  který  zavane  a pomine.
Pravdu  nelze  roztít  ani  nejostřejším  mečem,  nelze  ji  uchopit,
zavřít do klece jako ptáka a naslouchat jejímu poslušnému zpěvu.
Ale  přesto  je  pravda  silnější  než  sto  tisíc  válečníků,  a dokáže
přinutit člověka, aby dobrovolně zemřel při její obraně…“

 

„Co je tohle za nesmysl?“ ptal se ředitel znepokojeně.
„To je samurajský kodex Bušidó. Nevím, zda je to přesný

citát, ale smysl je zachován.“
Ředitel se zamračil a dal pokyn Mathesovi, který opět švihl

rákoskou přes Enkrovy ruce. Také teď se Enkra ani nehnul.
„Žádný  samurajský  kodex  neexistuje!  A kdyby  nakonec

existoval, ty ho neznáš! To je naše pravda!“
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„Pravda nezmizí ze světa, je-li zakázáno o ní mluvit…“
Prásk! Rákoska znovu dopadla na Enkrovy dlaně.
„Dopis Svatého Pavla Římanům pro vás také neexistuje?“
Ředitel zaváhal – a Enkra řekl:

 

„Ty kdo jsi, abys tupil cizího služebníka? Však Pánu svému
stojí,  aneb  padá.  Budeť  pak  ustaven;  mocen  jest  zajisté  Bůh
utvrditi jej.“ (14.4.)

 

Mathes opět švihl rákoskou.
 

„Nebo buď, že jsme živi,  Pánu živi jsme. Buď že mřeme,
Pánu  mřeme.  A tak  buď  že  jsme  živi,  buď  že  umíráme,  Páně
jsme.“ (14.8.)

 

Mathes už zaváhal, ale ředitel pokývl a tak udeřil.
 

„A takť jeden každý z nás sám za sebe počet vydávati bude
Bohu.

Nesuďmež  tedy  více  jedni  druhých,  ale  toto  raději
rozsuzujte,  abyste  nekladli  úrazu  nebo  pohoršení  bratru.“
(14.12.)

 

Řediteli, který byl bystrým pozorovatelem, se zazdálo, že se
při  dalším  úderu  objevily  v Enkrových  očích  maličké  zelené
ohníčky – ale domníval se, že je to nesmysl, neboť co živ byl, nic
takového neviděl.

„Strpím už jen jeden úder – víc ne.“ řekl klidně, tiše Enkra.
Mathes zbledl vztekem nad tou mírnou, výstražnou větou.

Sám  od  sebe  švihl  znovu  a ještě  jednou  –  ale  v té  chvíli  se
Enkrovy ruce  prudce  sevřely a současně  škubly nahoru.  Tlustá
rákoska  praskla  na  dvou  místech  jako  špejle.  Mathesovi  byla
vyškubnuta z ruky a Enkra mu ji hodil pod nohy. Ředitel by byl
přísahal, že se na chlapcově tváři nepohnul ani sval.

„Jak se můžeš opovážit…“ zbrunátněl Mathes.
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„Kdybych řekl svému bratru Kwarrovi, náčelníkovi tygrů,
že jsi se odvážil mne udeřit, Mathesi, zemřel bys v tu chvíli. Ale
já  netoužím po vaší  krvi.  Bůh,  který je  mým pánem,  ochránil
kdysi jednoho ze svých oddaných, Prahláda Maharádže, tím, že
vystoupil  osobně  z kamenného  sloupu  v podobě  Nrsinha-déva,
Pána se lví hlavou, a pobil jeho nepřátele. Já ho nebudu obtěžovat
pro  takovou  maličkost,  protože  bych  vás  všechny  najednou
dokázal pobít sám, kdybych se rozhněval!“

„Poslyš, ty ničemný kluku…“ začal ředitel, ale Enkra se na
něj podíval a muž radši zmlkl.

„Neproliju ani kapku vaší krve – pohrdám vámi natolik, že
bych  se  znečistil  jenom  jedinou  kapkou  krve  někoho  z vás.
Stojíme ale všichni na okraji propasti! Ten z vás, kdo se odváží
mne udeřit, překročí ten okraj. Odejdu, protože i já jsem rozrušen,
jako  vy.  Až  vyjde  slunce,  pohřbí  s sebou  dnešní  den,  a já  ho
nevzkřísím k životu jediným slovem. Zapomenu na vše, co jste
mi řekli  a udělali  a co jsem řekl já vám, a započneme naši hru
znova…“

„Jestli zítra…“ začal Mathes.
„Mlč! Já odejdu a vy přemýšlejte celou noc. Nedotknete-li

se zítra dneška ani slovem, neučiním to ani já.“
A Enkra se otočil a vyšel ze ředitelny, klidný a nevzrušený,

s obličejem nehybným jako žulová skála.
Mathes zprudka vydechl a dosedl na židli. „Slyšeli jste to?

Slyšeli jste všichni tu drzost?“
„Neuvěřitelné,“ řekl Snitkin, „Co se to jenom opovážil?“
„Vyloučit jej ze školy je málo…“ přisazoval Albrock.
„Polepšovnu!“ chroptěl Dupont, „Po-lep-šov-nu!“
„Okamžik,  páni  kolegové!“  řekl  ředitel,  „I já  chápu vaše

vzbouřené city, ale – svým způsobem se tohle dalo čekat. Mám
dojem,  že  začínám  chápat,  jak  se  ten  kluk  chová.  Je  ledově
zdvořilý a neřekne jediné nepřátelské slovo, i když jej třeba bijete.
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Dokud chce! Mám dojem, že pro nás bude nejlepší ho nechat na
pokoji. Ať si dělá, co uzná za vhodné, pánové…“

„Rozvrátí celou morálku školy!“ řekl Mathes zostra.
„Ale ne! Za chvíli si na něho všichni zvyknou! Až vyčerpá

všechny znalosti, kterými se liší od našich dětí, bude jako druzí.
Nemůže  přece  umět  všechno  –  až  ho  jednou  nachytáte  při
neznalosti, splaskne jeho hrdost jako propíchnutý balónek! Zatím
nás udivuje svými znalostmi, ale jsou to jen věci, které ho někdo
naučil! Armini mají jiné osnovy než my, ale nemohlo se jim přece
podařit vtlouct do té jeho hlavičky všechnu moudrost světa! Za
první dva dny vypotřeboval svoje nejtěžší argumenty: arminské
písmo, dějepisné filmy, křížení šelem, teď i Bibli. Zbývá mu ještě
přerecitovat nám kus samurajského kodexu, jak si ho pamatuje,
a bude konec s jeho uměním. Nemůže znát všechno a nezná to!
Potom budeme vítězi my, pánové!“

„Ovšem,“ řekl Albrock, „Jeho vliv je stejně zhoubný! Mám
dojem, že… jak bych to řekl, když totiž hovořil o křížení šelem,
nabyl  jsem  dojmu,  že  zná  aspoň  teoreticky  nejenom  konečné
výsledky těchto  pokusů,  ale  i… hm,  postup  práce  při  křížení.
Abych tak řekl – výrobní metodu, kterou se tvoří mláďata!“

Ředitel se poněkud zamračil. „To je ovšem zlé! Jestli na to
někdy v budoucnu narazí… vždyť ve třídě jsou i děvčata!“

„Rozhodně  nemůžeme  připustit  mravní  zkázu  a rozklad
v naší škole,“ řekl Mathes rázně, „I za cenu odtětí shnilé větve od
zdravého stromu! Mám na mysli vyloučení ze školy…“

„To snad zatím není nutné!“ zaváhal ředitel, „Taková věc je
vždy  nepříjemná  na  všechny  strany,  bezpochyby  by  došlo  na
vyšších  místech  k pochybnostem,  zda  jsme  vůbec  schopni  si
poradit  s poněkud  odlišnějšími…  individualitami,  než  na  jaké
jsme na našich školách zvyklí. Opatrnost, pánové! Sledují nás oči
vyšších orgánů. Prozatím nedoporučuji žádnou ukvapenost…“
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„Co s ním tedy máme dělat? Zítra se nám bude smát do očí,
když ho nepotrestáme dneska…“

„Myslím, že ne.  Řekl,  že když si  na dnešek nevzpomene
nikdo  z nás,  on  na  to  vzpomínat  nebude.  Věřím,  že  nelže  –
protože  ať  dělá  co  chce,  říká  vždy  a za  každých  okolností
pravdu…“

„No,  no!“  řekl  Albrock,  „Přece  nechcete  tvrdit,  že  jeho
blábolení o tygřích křížencích a podobně je pravda?“

„Obávám se, že je. To ho naučili oni, v jeho škole, tam za
mořem. On jen opakuje, co ho naučili. Je to neuvěřitelné a je to
strašlivý zločin na tom dítěti, ale jsme tady my, abychom opravili
jeho  zmatené  vědomosti  a uvedli  je  na  pravou  míru.  My mu
musíme vysvětlit,  jak  jsou jeho znalosti  a vědomosti  z Arminu
chybné a vratké! On tomu skutečně věří, neví, že je to nesmysl
a myslí  si,  že  má  pravdu!  Mějte  s ním  soucit  a snažte  se  mu
porozumět, páni kolegové! On za to nemůže…“

Měli  s ním  soucit,  porozuměli  mu,  pokývali  hlavami,
opustili  ředitelnu  a rozešli  se  do  kabinetů.  Albrock se  naklonil
k Mathesovi a řekl mu: „Je to mizerný drzý spratek, žádná ubohá
oběť hloupých učitelů z Arminu! Já bych ho řezal třikrát denně
místo jídla, pak by se naučil poslouchat…“

Mathes  se jenom usmál:  „To nic,  jenom klid!  Však si  to
s ním ještě vyřídíme…“

Enkra  o tom všem neměl  tušení.  Když  opustil  ředitelnu,
seběhl po schodech do šatny a byl tam uvítán čekajícím Jackem.
„Tak co, co ti chtěli?“

„Ale nic. Vyptávali se mě, jestli je to všechno pravda, co
jsem říkal při hodině…“

„Voni jsou děsně blbý! Nebav se s nima – oni jsou tak blbý,
že se z toho sami radujou, blbý jako dlabaný necky, blbý až kam
daleko dohlídnou, a ještě za roh! Vůbec s nima o ničem nemluv!“
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Enkra se rozesmál a šli  na oběd. Tentokrát měli  roštěnku
s rýží a Enkra už neřekl ženě ve výdejně ani slovo o příborech.
Ale když usedl ke stolu, vytáhl z tašky kožené pouzdro a otevřel
je.  Byla  v něm lžíce  a vidlička  z nerezové  oceli,  vykládané  na
rukojetích tepaným stříbrem, s perlami na koncích, a dvě stříbrné
tyčinky,  rovněž  s perlami.  Jackie  vyvalil  na  tento  neuvěřitelný
jídelní  soubor  oči,  Enkra  s klidem  vyňal  lžící  a pustil  se  do
polévky.

„Kde jsi tohle sebral? To jsou fantastické věci…“
„Vypůjčil ze servisu strýčka Rosse. On o tom ví, půjčil mi

to na cestu, kdybych neměl někde čím jíst. Až se vrátím domů,
zas mu to vrátím.“

„To ale vypadá jako pravý stříbro!“
„No ovšem! Atréja Riši říká v Ajurvédě, že by se mělo jíst

výhradně ze stříbrného nebo zlatého nádobí.“
„Ale chybí v tom nůž!“
„Samozřejmě. Já jsem nůž nechtěl,  místo něho jsem vzal

tyčinky.  Nůž má přece každý svůj…“ Enkra vytáhl  z vnitřního
pouzdra bundy krásnou dýku, vhodnou spíš k boji než k jídlu, se
střenkou z perleti a čepelí tak ostře nabroušenou, že by postavena
na papír jím prošla skrz.

„A ty umíš jíst takovými tyčinkami?“
„Je to mnohem pohodlnější než příborem. Použiju je na tu

rýži, uvidíš sám.“
Jack zíral už teď, když jedl polévku. Pak si Enkra nejdřív

rozřezal maso na malé kousky, velmi šikovně na to, že dýka byla
normálnímu  člověku  dost  nebezpečná.  Vzal  tyčinky,  z rýže
namáčené  v omáčce  dělal  malé  kuličky a podával  si  je  do  úst
střídavě  s kousky  masa.  Celý  stůl  přestal  jíst  a všichni  jej
vytřeštěně  pozorovali  –  nikdo  z nich  nikdy  neviděl  nic
podobného.
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Ve dveřích  se  objevil  šéf,  kterého  někdo  rychle  zavolal.
Taky  zíral  –  pak  potřásl  hlavou  a šel  k Enkrovi.  „Mládenče,
kdepak jsi ukradl tu parádu?“

„Neukradl  jsem to.  Zato  vy jste  opět  při  přípravě  oběda
pokazili, co se dalo. To skutečně musíte vařit tak mizerně?“

„Co se ti na tom nelíbí?“ vzkypěla šéfovi krev.
„Vařit  je  možné s láskou a tedy dobře,  nebo z povinnosti

a tedy přijatelně. Váš způsob vaření je ale zoufale odbytý, nachází
se  v kvalitě  nevědomosti  a postrádá  jakýkoliv  smysl.  Musíte
skutečně ubližovat každému, kdo se u vás chce najíst?“

„Zatím si nikdo nestěžoval!“
„Protože  neví,  jak  má  chutnat  dobré  jídlo.  A nezná  také

slova Svatého Pavla z Tarsu z listu Římanům, 14.20,21:
 

Nekaziž pro pokrm díla Božího.
Všechno  zajisté  čisté  jest,  ale  zlé  jest  člověku,  kterýž  jí

s pohoršením.
Dobré jest  nejísti  masa a nepíti  vína,  ani na čem se koli

uráží bratr tvůj, nebo horší, aneb zemdlívá…“
 

Šéf na něho chvíli tupě zíral. „No, vždyť já ti věřím.“ řekl
potom a odešel znechucen.

Sotva  odešli  z jídelny,  obrátil  se  Enkra  k domovu.  Byl
velice rozmrzen, ačkoliv se Jackovi nepodařilo uhodnout, proč.

Teprve doma, když odložil aktovku, svlékl bundu a usedl ke
stolu,  se  na  jeho  tváři  objevil  výraz  smutku.  Mary  na  něm
poznala,  že něco není v pořádku, ale co to  je,  nedovedla sama
odhadnout  a Enkra  zatím  nic  neříkal.  Hleděl  tupě  z okna,
přemýšlel nad něčím a zdálo se, že je duchem nepřítomen.

„Eddie… co se stalo? Něco nepříjemného, viď?“
Enkra  si  zhluboka  povzdechl.  „Lidé  jsou  zlí,  maminko.

Budu muset napsat Jackiemu, aby až sem přijede, přivezl s sebou
typarda Zabrího…“
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A aniž  blíže  vysvětlil  tento  svůj  záměr,  najednou  se  bez
důvodu rozplakal křečovitým, docela obyčejným dětským pláčem.
Mary ho hladila po vlasech, líbala, konejšila mazlivými tichými
slůvky, ale malý rytíř Boží bez ustání vášnivě plakal…

„Já to tu nevydržím, maminko,“ řekl mezi tím, „Je to tady
tak strašně těžké…“

„Já  vím,“  řekla  laskavě,  „Taky  jsem  tady  začínala.  Ale
neplač. Já jsem s tebou… a myslím, že vím, jak ti pomoci…“

 =*=
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Enkrovi přátelé
Dalšího dne byla sobota. Dopoledne šel Enkra, již opět se

plně ovládající, s matkou na nákupy a blahosklonnou povýšeností
opět udivoval pány trhovce. Ale nedošlo k žádným nepříjemným
střetům,  neboť  si  vybírali  obchodní  partnery  poctivé  a zboží
kvality a ceny,  kterou byl  Enkra ochoten akceptovat.  Potom šli
domů a Enkra vařil oběd. Robert se měl vrátit ze služby až pozdě
odpoledne, takže vytvořil jídlo pouze ze zeleniny a mléka.

Vždy mu velmi chutnala zelená rýže, do které se přidává
špenát  a opražené  burské  oříšky.  Dále  se  pokusil  o polévku
z hrachu a fazolí, které se říká dál a zeleninové sabdží. A protože
chtěl  udělat  i něco  svátečního,  rozhodl  se  vyrobit  pakory  ze
smažené zeleniny. Také na něco sladkého měl  chuť – připravil
khir,  rýžovou  kaši  vařenou  v mléku  a ochucenou  rozinkami,
ořechy, vanilkou, šafránem a kardamomem.

Je pravdou, že Mary dost žasla. Vůbec netušila, že by její
syn mohl umět vařit, a ještě tak dobře. Také ji překvapilo, že celá
ta hostina nebyla ani tak drahá, jako kdyby připravili pečené kuře
nebo vysmažili řízky, jak byla zvyklá dřív. Pochutnala si velice
a rozhodla se, že kdykoliv nebude Robert doma, dovolí Enkrovi
vytvářet jídla podle jeho představ.

Po obědě  se  sebrali  a jeli  autobusem někam,  kam Enkra
nevěděl, kde to je. Mary se sama starala o správný směr a Enkra,
trpělivý a ochotný, po tom nepátral,  když poznal,  že to nechce
prozradit. Dobře sledoval ulice pro případ, že by tam ještě někdy
musel sám, choval se vesele a šťastně jako každý jiný kluk, jenom
jistá nadřazenost v chování, držení hlavy i těla a ladnost pohybů
prozrazovaly arminské vychování. Život na ulicích glosoval velmi
vtipnými  poznámkami,  takže  se  Mary  často  smála,  kritizoval
zasvěceně koně, které míjeli, a řadu kritických poznámek věnoval

116



také květinám v parcích a záhonech, okolo kterých jeli. Květinám
se naučil rozumět v Rogerových parcích.

Když  vystoupili,  pochopil  okamžitě,  kde  se  ocitli:
zoologická zahrada,  místo,  kde jsou uzavřeni v klecích alespoň
zjevově podobní tvorové, jaké miloval. Enkrovy oči zářily jako
hvězdy,  když  procházel  ozdobnou  branou.  Mary si  všimla,  že
zaklonil  hlavu  a nasával  vzduch,  který  odtamtud  přicházel.
Věděla už, že dokáže větřit jako zvíře a chápala, že zjišťuje, kde
se nacházejí jeho nejmilejší, kočkovité šelmy.

„Jistě,  že  půjdeme hned k tygrům!“  zasmála  se,  „Máš  je
přece rád, viď? A pak k leopardům a jaguárům…“

Enkra  s úsměvem  zavrtěl  hlavou.  „Ne,  napřed  obejdeme
všechno  ostatní.  K tygrům  půjdeme  až  nakonec,  protože  bych
u nich už zůstal. Nesmíme nikoho ošidit, všichni jsme bratři před
tváří věčnosti a každý má právo na laskavý dotek ruky…“

„Tím chceš naznačit, že budeš hladit všechno, co potkáme?
Taky divoké šelmy? Tohle nejsou Armini, víš?“

„Ovšem, že si je pohladím! Tedy… půjde-li to. Neboj se,
oni mi nic neudělají…“

„Ani  ti  Zelenoocí?  Říká  se  jim tak,  viď?  Ross  mi  kdysi
vysvětloval, jak to s nimi je, ale já si to už tolik nepamatuju. Vím
jen, že jsou divocí…“

„Ano.“ Enkra se rozhlédl a z opatrnosti přešel z angličtiny
na lehčí arminštinu, které Mary dobře rozuměla i po letech: „Ale
my  umíme  ovládat  Zelenooké,  dovedeme  jim  sdělit,  co  jim
chceme  říct.  Víš,  maminko,  každé  zvíře  má  jistý  výrazový
rejstřík: vrčení, kňučení, řvaní, to všechno něco znamená a podle
intonace se dá určit, co. Moji bratři tygři a leopardi mne naučili
výrazům, kterými se domlouvají Zelenoocí a které používáme my
k jejich ovládání. Stejně tak mne to naučili i psi,  se kterými se
hodně přátelím, proto mi ani tady v Anglii neublíží žádný pes, ať
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si  je  jak  chce  divoký.  Zavrčím na  něho nebo tiše  štěknu,  a je
potichu.“

Enkra  tohle  všechno  vysvětloval  se  smíchem  a Mary
nevěděla, má-li mu věřit nebo to považovat za žert. „Takže jsi teď
pán nade všemi zvířaty!“

„Ne  nade  všemi.  Nedovedu  ovládat  medvědy  a ty  malé
divoké  bojovníky,  kuny a lasičky a tak.  Medvědy jsem se  učil
v Lilii,  ale  to  není  nic  proti  živé  zkušenosti.  Medvědi  jsou
bojovníci  opatrní  a líní  a není  s nimi  žádná zábava,  proto proti
nim  moc  nejezdíme  na  výpravy.  Mají  v džungli  schovaná
doupata,  někteří  bydlí  dokonce  v jeskyních,  jsou  celkem
dobromyslní  a občas  se  pokoušejí  obchodovat  s medem.  Ale
obchodního ducha nemají ani za mák a kdekdo by je podfoukl,
kdyby to nebyla taková hanba…“

Mary naslouchala jeho bezstarostnému povídání  s radostí.
Šli  okolo  řady  pestrobarevných  papoušků  a jejich  vzácných
příbuzných z jižních moří a Enkra si je při všem řečnění pečlivě
prohlížel.

„A co lasičky a kuny – také si s nimi tak dobře rozumíš?“
„Ach,“  mávl  Enkra  rukou,  „To  není  vůbec  žádný národ.

Každý  je  bojovník  jen  sám  pro  sebe  a svou  rodinu.  Nežijí
v sídlech a když,  tak se tam vzájemně hádají  a rvou. Nevolí  si
žádné náčelníky a když už, tak je neposlouchají. Přísahám nevěří
a jejich slibům se taky nedá věřit. A mít je za spojence je naprosto
bezúčelné, protože bojují jen tak dlouho, dokud sami chtějí. Oni
věří,  že  přežijí  celý svět  díky svému sobectví  – a je to  možná
pravda.“ přiznal loajálně.

Mary se  tomu  smála,  ale  byla  to  pravda  a kdyby Enkra
věděl,  co  se  děje  v Arminu,  měl  by  pro  svoje  nepříjemné
prohlášení  další  výborný  důkaz  –  spojený  dokonce  s jeho
životem…

 =*=
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Neúspěšné vyjednávání§§
Téhož dne, kdy mi došel dopis od Enkry, potkal jsem přímo

v zámku Jackie Therlowa.
„Buď  zdráv,  colonele  Rossi!  Hledám  tě  –  mám  veliké

starosti a doufal jsem…“
„No,  starosti  dědice  vznešeného  domu  Therlowů  jsou

skutečně důležité! Tak pojď se mnou k nám…“
Jackie se jenom zasmál na můj ironický tón. Šel se mnou

a v mém pokoji se posadil na koberec, opřel se zády o ospalého
Aflargea a zahovořil: „Dostal jsem dopis od Enkry. Píše o škole,
jak  ho  nikde  nechtějí  uznat.  Dovedeš  pochopit,  Rossi,  že  ti
pitomci a troubové nechtějí věřit tomu, co se Enkra naučil v naší
normální škole a pořád ho…“

„Dovedu to pochopit. Enkra mi taky napsal dopis a všechno
to tam vypráví. Ovšem já jsem to čekal, na rozdíl od tebe. To je
mezi lidmi normální. Oni nevěří nikdy ničemu…“

„Sha! Hovoříš jako Roger! Myslel jsem, že ty jako Enkrův
strýček mi budeš umět poradit, jak mu pomoci…“

„A ty mu chceš pomáhat? V čem a jak?“
Jackie na mne upřel svoje krásné modré oči. „Enkra se musí

vrátit domů do Arminu! Život mezi lidmi by ho naprosto zničil.
Je  to  moc  nebezpečné  z hlediska  zdravotního  stavu  a..“
zpozoroval,  že  se  zaplétá  a rychle  odbočil  zpět,  „Totiž,  je
zapotřebí nějak přesvědčit  Westona, že Enkrovi je v Anglii  hůř
než  tady.  Chápu,  že  tys  ani  na  okamžik  nezapochyboval,  ale
Robert, ačkoliv je národní hrdina a…“

„Zkrať  to,  bráško!“  řekl  Aflargeo,  „Co  pro  tebe  máme
udělat? Čekáš od nás, že pojedem do Londýna a praštíme Roberta
packou po hlavě, aby se mu v ní rozbřesklo?“

Jackie nerozhodně pokrčil rameny a znovu se opřel o tygra.
„Já nevím – mám v hlavě úplnou poušť. Ptal jsem se Rogera, je
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nejchytřejší, koho znám, ale jenom se směje a říká, že na to mám
zapomenout a starat se o vlastní průšvihy. Víš, že po mně teď jde
nějakej  trouba kvůli  těm zvonům… Ale to  není možný! To by
potom nesměla být na světě žádná spravedlnost!“

„Na světě není žádná spravedlnost.“ řekl Aflargeo, „Ale to
je vedlejší. Co chceš dělat?“

„Roger říká, že první a základní předpoklad úspěchu jsou
co nejkomplexnější informace a znalosti problému. To znamená,
že  je  potřeba  získat  znalosti,  co  se  s Enkrou  v tý  Anglii  děje.
Myslel jsem na to vyslat tam agenta!“

„Vynikající  nápad!  Pokud  možno  s bouchačkou  a právem
odstřelit  každýho,  kdo by se opovážil  malýmu říšskýmu princi
Enkrovi nějak ublížit, že? Typicky nindžovskej nápad! Nesmysl!“

„Ale  vždyť i ty sám jsi  byl  po  válce u výzvědný služby!
Pokud ovšem dějepis nelže…“

„To  je  sice  pravda,  ale  nešpehovali  jsme  takový
nesmysly…“

Jackie  pokrčil  nepřesvědčeně  rameny.  „Takovýho  agenta
jako  ty  nemyslím!  Třeba  kdyby to  tam  jel  někdo  obhlídnout,
docela civilně… Třebas ty jako příbuznej…“

„Fajn nápad, ale Robert mě zná jako falešnej pětník. Nebylo
by to trochu nápadný objevit se v Anglii takhle brzy? Robert by
mi vylil perka, než bych stihl dát křesťanské pozdravení…“

„Nebo já třeba! Nebo někdo z kluků! Víš, přestrojit se za
bělocha a nějak šikovně se poptat okolo…“

„Enkra je dokonce ostříhaný a stejně na něm každej pozná,
že je z Ostrova. Stačí se podívat na jeho obličej…“

„A co třeba  Ballambwi?  Ten je  černý,  vlasy moc  dlouhý
nenosí, docela by se mezi nima ztratil…“

„Jednoznačně.  Černoch  mezi  bělochama,  vůbec  nebude
nápadnej! To už můžeš poslat na výzvědy přímo Aflargea nebo
knížete Quiroqu – ti jsou nenápadní jako moucha v polívce!“
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„Uvažoval  jsem  nad  tím  poprosit  o pomoc  Jeho  Výsost,
ale… já se ho trochu bojím a Roger se tomu jen směje.  On je
kníže jaguárů dost ostrý a nebezpečný pán…“

„Bohu  budiž  poručeno,  dobré  zprávy máš!  Rozhodně  to
není  beránek.  A že  by se  pustil  do  takového dobrodružství,  to
bych se dost divil, na to je moc rozumný…“ Po pravdě řečeno,
v poslední větě jsem lhal jak zákon káže, kníže Quiroqa je naopak
znám tím, že mu žádné dobrodružství není dost ztřeštěné.

Ale Jackie to nezaregistroval. „Děláš si jenom legraci! Já
vážně přemýšlím, kdo by byl k takové práci vhodný! Myslel jsem
na někoho z rodu lasiček a kun, na Nejmenší válečníky. Ale je
dost těžké je vůbec přimět, aby tě vyslechli – tak nevím!“

Zavrtěl jsem hlavou a řekl přece jen trochu vážněji: „Jacku,
to  je  naprostý  nesmysl!  Cožpak  neznáš  Nejmenší?  Oni  jsou
nejdravější a nejkrutější národ džungle, kdyby dorůstali velikosti
tygra,  vybili  by zakrátko  celý život  na  světě!  Jsou  nezkrocení
a nezkrotní  a setrvávají  v odporu  ke  každému,  příteli  či
nepříteli…“

„Přesto byli ve válce stopaři našich armád! A ty sám ses prý
dobře znal s jejich velitelem!“

„Plukovníkem  Ghass-saw-wem?  Ano,  znal,  plukovník
sedával  na  mém rameni,  když  jsme  bojovali.  Neznám krutější
a dravější  šelmu,  než  byl  on,  i Quiroqa  je  proti  němu andílek.
Ghass-saw-w zabil  jednoho z nepřátelských důstojníků,  kterého
jsme zajali – zakousl se mu do hrdla a vysál mu krev. Ten chlap
se sice bránil, ale Ghass-saw-w mu rozkousl prsty, aby ho nemohl
chytit a odervat od svého hrdla. A pak se ještě smál, když sám sir
Lera vyjádřil údiv nad jeho krutostí…“

„To je dost zajímavý! A kde žije ten Ghass-saw-w?“
„Ten  je  jistě  už  dávno  mrtev.  Měl  syna,  nevím,  jak  se

jmenoval,  ale ten už určitě taky nežije,  snad jejich vnoučkové.
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Bydleli  kdysi  na  Železném řetězu  v kotlině  Charraggu  na  jihu
u Tří skal. Víš, kde myslím?“

„Ano, povídá se, že to je sídlo Nejmenších. Doprovodil bys
mě a pomohl mi s nimi jednat, kdybych je chtěl naverbovat?“

„Rozhodně ne, protože je to nesmysl. Oni totiž Nejmenší
mají krátkou paměť a jistě už neví, kdo já jsem. Stejně tak s nimi
můžeš jednat ty, a co se týče způsobů a zvyklostí jejich národa,
nemůžu ti  nic  poradit.  Oni  nemají  zvyklosti,  tradice a obyčeje,
nebo aspoň já o ničem takovém nevím…“

„Dary bych jim nějaké mohl dát?“
„Nevím.  Vítají  železný  stavební  materiál,  ze  kterého  si

stavějí  svoje  obydlí:  plíšky,  destičky,  řetízky.  Pokud  možno
provrtané v rozích, aby se to dalo pospojovat. Vem jim i krabičku
špendlíků nebo hřebíků, kdysi je sbírali  na svoje domky. Jinak
uvidíš…“

Jackie mi zdvořile poděkoval, rozloučil se a odešel.
Příští pátek v poledne vyrazili Jackie, Kurt a Sonny cvalem

k jihu. Jak bylo zvykem u rychlých poslů, měl každý dva koně,
které při jízdě pravidelně střídal, aby se jeden neunavil. Tak se
dostali  do  blízkosti  Tří  skal  během  noci  a když  si  krátce
odpočinuli, pokračovali ráno v cestě do kotliny. Kurt měl nějaké
tušení, kde je asi  tak zvaný Železný řetěz,  ačkoliv ani pořádně
nevěděl,  proč  se  tomuto  místu  tak  říká.  Byl  tam  malý  hájek
starodávných  rozložitých  dubů,  kam se  nechodilo  a o nichž  se
říkalo, že je zakázáno je kácet. Tam kluci zamířili a vjeli konečně
do lesíka, rozhlížeje se na všechny strany – hlavně však do korun
stromů, kde Nejmenší žili.

„Podívejte!“  upozornil  Sonny.  Z jednoho  stromu  visela
nějaká železná krabice, která se trochu blýskala ve slunci. Přijeli
blíž a zjistili, že je to železný útvar dosti nepravidelný, zhruba ve
tvaru  krychle,  avšak  porušený  spoustou  výstupků  a zase
prohlubní.  Shora  byl  zavěšen  na  středně  silném  řetězu,
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upevněném nahoře  na  mohutném řetězu  s velkými  oky.  Menší
řetěz se dal z velkého vypojit a odnést.

„Takhle asi vypadají jejich obydlí,“ řekl Jackie, „Proto se
tady říká Železný řetěz…“

„Zaťukej  na  to  kopím!“  vyzval  Kurt  Sonnyho,  „Bude
psina…“

Sonny poslušně  natáhl  kopí  a zlehka  zaklepal  na  spodní
stranu  domečku.  Téměř  současně  se  jedna  ze  stěn  otevřela
sklopným víkem a vyhlédla odtamtud hlavička menší než dětská
pěst.

„Co je to za způsoby rušit válečníka v odpočinku?“ zapištěl
slabý hlásek, „Jděte si o číslo dál, já nemám čas!“

„Bratříčku,“  řekl  Jackie,  „Dostaneš  pět  hřebíků,  když  se
s námi  budeš  bavit  uctivěji!  Vidím,  že  ti  tvoje  chalupa  hrozí
upadnout na zem a rozsypat se na šrot!“

Hlavička  vymrštila  rudý  jazýček.  „Jak  se  opovažuješ
nazývat hrad válečníka Nejmenších chalupou? S těmi hřebíky to
myslíš vážně? Pak jsem ochoten ti odpustit…“

Jackie sáhl do sedlové brašny a vytáhl pět hřebíků, jeden po
druhém. To už vyskočil malý bojovník přímo na Sonnyho kopí
a sjel po něm dolů – inu, jako lasička.

„A co po mně chceš?“ ptal se Jacka, přeskakuje obratně na
jeho  koně.  Drobná  korálková  očka  si  prohlížela  kluky
s oprávněnou nedůvěrou.

„Chtěl bych mluvit s tvým náčelníkem. Pokud ovšem máte
náčelníky! Říká se, že nemíváte žádné…“

„No  dovol?  Máme  náčelníky,  každý  z nás  je  náčelník!
Například  já!  A v případě  potřeby si  volíme  krále,  který  nám
vládne!“

„Tak  bych  tedy  chtěl  hovořit  s vaším  králem!  Pokud  to
jde…“
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„Nejde!  Co  já  se  pamatuju,  nebyl  král  zvolen.  Ghívar
bojovníků  a náčelníků  každého  uchazeče  okamžitě  zamítl.  I já
jsem se ucházel o tuto poctu, ale ti prokletí prašiví ničemové mě
odmítli! Od té doby jsem vyslovil ghívaru nedůvěru a odešel jsem
z něj! Ať jim všem vypelichají ocasy! Tak!“

„Chm,“ zasmušil se Jackie, „To je ale mrzuté! A kdo vám
tedy vládne? Nebo si poroučíte každý sám sobě?“

„Zatím vládne Nejvyšší  náčelník Wah-hagra-ga.  Ale bude
asi  brzo  sesazen,  je  to  hlupák  a ničema,  jeden  z toho  ghívaru,
který jsem s pohrdáním opustil!“

„Svatá panno!“ řekl Kurt, „Tohle je opravdu psina!“
„Miláčku,“  řekl  Jackie  a hladil  lasičku,  „Mohli  bychom

hovořit s tím tvým Wah-hagra-gem? Kde je, prosím tě?“
„Zavolám ho, když mi dáš ještě dalších pět hřebíků. Potom

ho pozvu sem, do svého hradu…“
Jackie  mu  dal  další  hřebíky,  malý  bojovník  statečného

národa lasiček mu vylezl na ruku, zatínaje mu do ní svoje ostré
drápky, prohlédl si hřebíky, mrkl na ostatní kluky a pak se opět
s použitím ostrých drápků vyškrábal Jackovi až na rameno. Jackie
měl  strach,  že  ho  kousne  do  ucha,  ale  neudělal  to  –  jen  mu
zašeptal svým pištivým hláskem: „Být tebou, nevěřil bych tvým
bojovníkům!  Smějí  se  a nevypadají,  že  by  byli  moc  dobří!
Myslím, že tě chtějí zabít a okrást. Nevěř jim, věř radši mně!“

Jackie  se  zatvářil,  jako  by chtěl  spolknout  vosu.  Potom
pohladil  svého malého přítele po hřbetě a zašeptal spiklenecky:
„Buď bez obav, dám si na ně pozor!“

Bojovník  pobral  všechny hřebíky do tlamičky,  vyběhl  po
kopí zase do svého hradu, vylezl odtamtud, vyšplhal po řetězu na
hlavní řetěz a metelil po něm do neznáma. Kluci jenom zjistili, že
po jeho odchodu se příklop zase sám zatáhl, v hradu tedy musela
zbýt ještě nějaká posádka.
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„Pánbůh s námi,“ řekl Jackie, „Výborný přítel – varoval mě,
že mě chcete zabít, kluci. Mám si na vás dávat pozor!“

„Tak  dávej,“  řekl  Sonny,  „Zabít  sice  ne,  ale  mučit  tě
budeme brutálně, za to že jsi nás zatáhl do takovýhle divočiny…“

Sesedli  zatím s koní,  rozhlíželi  se bedlivě a zjistili,  že  se
opodál ze stromů spouštějí bojovníci lasiček. Z druhé strany se
spouštěly zase kuny. Ačkoliv se oba národy mezi sebou mnoho
nesnášely, teď se blížili druh vedle druha, velký vedle menšího.
K jejich národu patřili i hranostajové a jiné jejich spřízněné rody
až málem někam k jezevcům – ti všichni tady měli své zástupce.
Kuny byly drzejší, vylezly z husté trávy na dva metry od kluků
a civěly na ně korálkovýma očima.

Náhle se na řetězu objevil jejich známý a za ním několik
kun a lasiček – který z nich je Nejvyšší náčelník, nebylo lze dosti
dobře pochopit, neboť byli všichni absolutně stejní, jako ostatní
z jejich rodů. Spustili se dolů po nějaké větvi jeden po druhém
a zakrátko stanuli před kluky.

Ti už se usadili do trávy a čekali, kdo je osloví. Nakonec se
dočkali,  že jeden z kuních pánů promluvil:  „Očekávám od vás,
proč jste sem přišli rušit náš klid!“

„Skládáme ti poklonu, ty, který jsi Nejvyšším náčelníkem
svého národa,“ řekl Jackie, „Jsi jistě Wah-hagra-ga…“

„Jsem král Wah-hagra-ga!“ prohlásil hrdě náčelník, „A jsem
ochoten se bít s každým, kdo mi bude upírat ten titul…“

„Ach, netušili jsme, velký králi… dovol mi, abych ti předal
dar,  který jsme ti  přinesli:  dvě  krabice  hřebíků a balík  plechů,
z nichž stavíte své… hrady…“

Jackie nebyl zvyklý hovořit s tak malými králi a jen stěží
přemáhal smích. Co byl tento král proti náčelníku Aighi-bahrovi?
Kurt  a Sonny předložili  králi  hřebíky i balík  a ten  si  vylezl  na
balík a hrdě se rozhlížel po svých poddaných. „Nuže, bratři, co si
ode mne přejete?“ ptal se blahosklonně.
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„Potřebujeme,  aby  jeden  nebo  několik  tvých  bojovníků
udělalo  pro  nás  jistou  práci.  Jedná  se  o vyzvědačskou  službu
v Londýně, hlavním městě Velké Británie.  Ve Studené zemi…“
doplnil, maje pochybnosti o jejich geografických znalostech.

Krále ten požadavek zřejmě poněkud překvapil.  Zamyslel
se a jeho korálková očka rychle pomrkávala. „Ovšem, nemám nic
proti  tomu,  aby se  někdo  z mých  poddaných  zúčastnil  vašeho
boje. Ale rovněž tak nemohu k němu dát přímý souhlas. Svým
příbuzným k tomu rozkaz nedám a nemohu dát. Pokud ale snad
chce jít s vámi někdo z bojovníků, nebráním mu…“

„Proč nechceš dát příkaz? Máš snad něco proti nám nebo
přátelskou smlouvu s těmi druhými?“

„Ne! Ale moji poddaní se zásadně nemíchají do sporů lidí.
Nemáme  to  zapotřebí,  jsme  svobodný  národ.  Moji  bojovníci
bojují jenom sami za sebe; lidé jsou stejně odsouzeni k zániku
a zemřou sami vlastní silou. Lidé by vůbec neměli na světě být!
Aby nemohli žádat takové věci od svobodných válečníků!“

„A není  to  nakonec  proto,“  řekl  Kurt,  „Že  by  tě  tvoji
svobodní  válečníci  ani  neposlechli,  kdybys  jim  poručil?  Není
tohle pramen tvé nechuti nám pomoci?“

„Cože?“ vyjekl král, „Kdo se opovážil to říct?“
„Říká se, že si prý ani náčelníky nevolíte! A když, nikdy je

neposloucháte – to se o vás mluví!“
„Pustá  lež!  Máme  náčelníky  a posloucháme  je!  Nikdo

z tohoto shromáždění se neodváží mi odporovat, když mu něco
poručím!  Ale  je  na  mně,  abych  poroučel  uvážlivě  a moudře
a nařizoval každému jenom to, co si sám přeje učinit. Jen tak si
moudrý vládce může zajistit svoji vládu na dlouhá léta…“

„Skvělé,“  řekl  Jackie,  „Takže  jsi  králem  jenom  dotud,
pokud  po  svých  poddaných  nic  nechceš.  Tedy  alespoň  vy,
bojovníci:  skutečně nechcete  pomoci  svému bratrovi  v nouzi?“
Rozhlížel  se  po  bystrých  očkách,  která  teď  na  něj  hleděla
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z kdekterého úkrytu v trávě, za keři nebo stromky. Ale nikdo se
nehlásil a rozčílené pištění, které se občas ozývalo, neznělo jako
souhlas.

„Jak vidno, nikdo z našeho národa si nepřeje jít do boje za
tvoji věc,“ řekl král,  „Odejděte, bojovníci! Děkuji vám za vaše
dary  a budu  na  vás  vděčně  vzpomínat.  A najde-li  se  v mém
národě někdo, kdo bude chtít za vás bojovat, přísahám na svou
čest, že mu v tom nebudu bránit ani na okamžik…“

„Čert  je  vem,“  šeptal  Sonny Jackovi,  „S takovými zvědy
bysme asi stejně nic nepořídili! Nech je být a pojď odsud, než na
nás někdo skočí a pokouše nás…“

„Buďte  tedy  zdrávi,  stateční  a smělí  bojovníci  kun
a lasiček!  Ať  jsou  vaše  silné  a mocné  tlapky  zdravé  a k boji
schopné!“  zakřičel  Jackie  posměšně,  „A až  se  uválíte  nudou
v těch  svých hradech  ze  starého železa,  přijďte  si  poslechnout
písničku o tom, že jste zbabělci, jakým není rovno! Všude se bude
zpívat!“

Král stál  ještě na svých darech, aby mu je někdo nevzal.
„Mluv si, co chceš! My jsme svobodní bojovníci!“

Enkra nevěděl nic o těch vyjednáváních a když se dostal ke
kunovitým šelmičkám, usmíval se na ně stejně přátelsky jako na
jiná  zvířata.  Je  možno  věřit,  že  by  to  dělal,  i kdyby  věděl
o neochotě  jejich  arminských  spolubratří,  neboť  není  možné
soudit Zelenooké za činy Arminů a naopak.

Mary si povšimla, že vábil k sobě divoké koně, zebry, žirafy
i lehkonohé  antilopy,  tlumeným  hrdelním  sípěním,
nepřipomínajícím žádný lidský zvuk. Zvířata přicházela k mříži
a pátravě  hleděla  na  lidi  okolo,  pak  většinou  mrskla  ocasem,
vyskočila čiperně a rozběhla se šíleným letem pryč.

Dravé ptáky, kteří seděli ospale na větvích a hleděli tupě do
prázdna, přivedl Enkra do varu ostrým skřekem, který vyloudil na
svinutou  dlaň.  Stejně  se  mu  podařilo  přivést  téměř  k šílenství
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všechny opice, jen několika kvákavými zvuky. Rozčílení opičáci
se shlukli u mříží, o překot kvákali a skřehotali něco v odpověď
a Enkra se smál, až se prohýbal. Dozorci sledovali jeho činnost
nepříliš  radostnými pohledy, plašit  zvěř není nikdy dobré – ale
pak si povšimli, že žádné zvíře neupadá díky Enkrovi do zuřivosti
a že si například opice velice pochvalují hlučnou hádku, kterou
vyvolal  –  tak  ho  nechali  na  pokoji,  ať  se  baví,  jak  umí.  Zato
návštěvníci  byli  udiveni  a nechybělo  mnoho,  aby  považovali
Enkru za kouzelníka.

Konečně  došli  k šelmám  a první  klec,  kterou  potkali,
obsahovala dva krásné skvrnité leopardy. Samec ležel na budce,
v níž obě kočky bydlely, samička přecházela podél mříže a tvářila
se  spíš  unuděně  než  krvežíznivě.  Lidé  pozorovali  šelmy
opatrnými  pohledy – ačkoliv  byly obě  za  mříží,  přece jen jim
nebylo radno věřit. Zelené divoké oči občas pohlédly na lidi za
mříží, až jim tuhla krev v žilách, což málokdo z lidí má v oblibě.

Enkra se přitiskl k zábradlíčku před klecí a chvíli si pečlivě
prohlížel  šelmy.  Potom  tichounce,  zlehka  zakničel  jako  malé
leopardí  mládě.  Kocour  nastražil  uši,  zato  leopardí  kočka  se
zastavila  uprostřed  kroku  a znepokojeně  se  rozhlédla.  Enkra
kníkal  dále,  tak  tiše,  že  to  šumící  a hlučící  lidé  nemohli  ani
postřehnout,  a kočka  pomalu  přešla  podél  mříží  a bedlivě
pozorovala diváky. Nakonec se otočila tváří k Enkrovi, chvíli na
něj  mlčky hleděla  a pak  zařvala  hlubokým prsním hlasem.  To
Enkra znal, byla to výzva, aby se ten druhý ukázal nebo naznačil,
kde je. Enkra zakníkal o poznání silněji, tentokrát to zkusil jako
kotě,  které má hlad a chce k mámě. Kalkuloval dobře, leopardí
kočka již měla mláďata a znala ten zvuk. Zabručela znechuceně,
jak  se  zlobila  na  přítomnost  lidí  a pak  zakňučela  přátelsky,
vyzývala, aby kotě přišlo.

Enkra začal pomalu, uklidňujícně kňučet. Byl to právě ten
klíčový  zvuk,  jaký  používají  Armini  k ovládání  Zelenookých.
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Leopardí kočka se pomalu položila na bok zády k divákům, ke
mříži – otáčela hlavu a zírala na Enkru. Enkra se rozhlédl, kde je
asi  hlídač,  pak k údivu Mary i všech diváků přeskočil  zábradlí
a přistoupil ke mřížím. Kočka zablýskala očima a zlobně na něj
zavrčela,  ale  on kňučel  dál  a pomalu,  zvolna  natáhl  ruku k ní.
Nasála jeho pach a zřejmě ji uklidnil, neboť položila klidně hlavu
k mříži a už se na něj nedívala. A Enkra prostrčil ruku přes mříž
a položil ji na hlavu šelmy.

Lidé vydechli úžasem. Enkra se jen krátce usmál na matku
a hladil  pomalými,  vláčnými  pohyby  velkou  kočku  po  hlavě
a krku.  Leopardice  zapředla,  převalila  se  na  hřbet  tlapkami
nahoru; Enkra ji škrábal za ušima a na bělostné bradě, pak i na
krku, a kočka hlasitě mručela.

„Úžasné!“ vyjekla nějaká starší dáma, „Neuvěřitelné!“
„Jdi raději od toho, chlapče…“ varoval někdo, „Co kdyby

na tebe skočila? Zvířeti se nedá věřit…“
„Ne,  zůstaň!“  přál  si  někdo jiný,  „Počkej,  vyfotím to…“

Počal  manipulovat  s Polaroidem  tak  neobratně,  že  to  Enkrovi
bralo dech, ačkoliv sám mnoho fotografovat neuměl.

Najednou se objevil hlídač – ale z druhé strany, zezadu od
klecí.  Když  uviděl  Enkru  s rukou  v kleci,  vykřikl  a s těžkou
lopatou  se  k němu  vrhl.  V téže  chvíli  leopardice  vyskočila  na
nohy a vyletěla proti mřížím, proti krmiči. Enkra okamžitě ucukl
rukou zpět a z hrdla se mu vydralo zaječení divoké kočky – krmič
stačil  sotva  uskočit,  jak  leopardice  prostrčila  jednu  ze  svých
dlouhých tlap mříží  a roztáhla  mu před očima své ostré  drápy.
Sevřel  pevně  lopatu  a připravoval  se  čelit  případnému  útoku,
ačkoliv byla šelma za mříží a ačkoliv mu bylo vidět na očích, že
z ní má nepřekonatelný strach.

„Hrome,  člověče!“  řekl  Enkra  trochu  ostřeji,  „Copak
nemůžete nechat to zvíře být? Jděte od ní, rozčilujete ji!“
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Hlídač to uznal, ale přistoupil k Enkrovi a tvářil se velice
nepřívětivě. „Ty se ještě opovažuješ kritizovat člověka, který ti
zachránil život?“ vyjel si na něj zvýšeným hlasem.

„Na hlupáka, který málem způsobil, že mne škrábla! Když
jste proti ní vyrazil, polekala se, proto vás napadla. O málo a byla
by mne poranila – máte vůbec rozum, napadat šelmu, když si s ní
někdo jiný hraje?“

„Co?“ vytřeštil oči hlídač, „Ty myslíš, že sis s tou kočkou
hrál?  Copak  myslíš,  že  by si  nechala  líbit  takové  hraní,  ještě
k tomu delší dobu? O vteřinu a byla by tě kousla! Znám takový
šelmy, jsou nebezpečný a zákeřný a není jim co věřit! Snad si dala
líbit, že jsi na ni sáhl, ale to jenom proto, aby ti tu ruku v příští
chvíli utrhla!“

„Mýlíte se,“ Enkra se už uklidnil a rozhodl se odstranit jeho
hlubokou  nevědomost,  takže  začal  mluvit  vlídně:  „Ta  kočka
vůbec  není  zlá,  má  v sobě  stejně  hlubokou  potřebu  citu  jako
každá živá bytost! Touží po přátelském pohlazení, po troše lásky,
která by jí pomohla snášet zajetí! Vy jí to ovšem nemůžete dát,
protože  ji  nemáte  rád,  ale  nemusel  byste  kazit  jiným  jejich
záměry! Já mezi nimi žil a vím, co leopardi dovedou – nikdy by
mi neublížila, ani teď, kdybych vešel do její klece…“

„Von má asi  pravdu,  šéfe!“  ozval  se  kdosi,  „Hrál  si  s ní
a hladil ji hezkou chvíli! Mám dojem, že tomu rozumí!“

„Tenhle? A co seš zač – z cirkusu?“
„Ne. Přijel jsem z Arminu…“
„Jo ták! Vo vás se povídá, že dovedete vycvičit zvířata, aby

se chovali jako lidi! Zkoušíš to na našich kočkách? To bych rád
věděl, co by tomu řeklo panstvo z ředitelství…“

„Neměl jsem v úmyslu je cvičit – jenom jsem si chtěl zase
jednou pohladit skvrnitou srst. Nemohu být bez toho, abych hladil
jejich měkké kožíšky. Nevím, jak to bude později, ale prozatím
bez nich nedokážu žít…“
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„No, tak dobrý, no – pro tentokrát! Ale až tě tady nachytám
podruhý, dostaneš pár pohlavků, ať umíš krotit kočky jak chceš!“

„Výborně, pane! A kdybyste potřebovali něco pomoct, jsem
vám  k službám!  Rozumím  všemu,  co  se  týká  veterinární
medicíny…“

„Vřelý  díky,  pane  doktore!“  zasmál  se  muž  –  pomohl
Enkrovi  přelézt  zábradlí,  ačkoliv  ten  to  nevyžadoval  ani
nepotřeboval, a sledoval ho pohledem, když přecházeli dál.

„Eddie,“  řekla  Mary,  „Nesmíš  chodit  k těm  divokým
šelmám! Já vím, že je dokážeš zkrotit – ale lidi zkrotit nedokážeš!
Přece snad chápeš, že je to zakázáno!“

„Ano,  maminko,“  řekl  Enkra  tiše  a opět  přeladil  na
arminštinu, „Až mi bude moc smutno a budu si s nimi chtít hrát,
přijdu sem v noci. Teď ve dne tu jsou lidé a moji přátelé jsou plaší
a bojí se. Když tady budu sám, budou ke mně přátelští…“

„Můj synku,“ řekla tiše a usmála se, „Co to z tebe udělali
v té dálce? Lidem se vyhýbáš, bojíš se jich a nenávidíš je – a se
šelmami se přátelíš?“

„Oni jsou lepší než lidé. Nezradí mne, jsou ke mně dobří!
Lidé nejsou dobří – u nás v Arminu žijí skuteční lidé, tak dobří
jako  šelmy z džungle.  Lidé,  kteří  mne  mají  rádi.  Tady se  od
prvního dne setkávám s odporem a nenávistí – a není síly, která
by to mohla odvrátit…“

„Ale ano – je taková síla. Je to síla, která tě přinutí podobat
se lidem. Musíš se naučit s nimi žít, musíš se jim přizpůsobit. Ber
život, jaký je a lidi, jací jsou – a ty sám buď jako oni. Taková je
jediná cesta.“

„Neberu lidem, co mají. Ať si jsou, jací být chtějí – ale já
nejsem jejich krev! Já chci být takový, jaký jsem – a když mne
nechtějí, jsem proti nim! Nevzdám se Arminu, budu dál stát na
svém, pevně a vytrvale, jak mi káže náš zákon. Budu se bránit
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jako šelma proti všem, kdo mi chtějí ublížit, a stejně budu hájit
svoji pravdu…“

„Proti celému světu?“
„Co je to svět? Náš zákon říká: I kdyby byl celý svět proti

tobě, jsi-li sám čist před svým svědomím, máš pravdu ty a je tvou
povinností za ní stát.“

„Dostávám z tebe strach, můj milý! Nebudeš nikdy šťastný,
budeš-li trvat na téhle pravdě…“

Enkra  se  zasmál  a přešel  bez  výstrahy  na  jiné  téma:
„Podívej, tohle je obláčkový leopard, nejkrásnější základní šelma,
jakou znám. Znal jsem jednoho z nich doma, často jsem si s ním
hrál. Krásná kresba kožíšku, co?“

Mary si  prohlížela  ohromné,  krásně vybarvené skvrny na
kožešině  šelmy,  spící  na  své  boudě.  Enkra  zavolal  kničením,
leopard se probudil  a přišel  k mříži,  aby se předvedl  dle  jejich
přání.  Enkra  vykládal  matce  o hebkosti  jeho  dlouhé  srsti  tak
sugestivně, jako by jí chtěl v příští chvíli strčit ruku do klece a dát
jí tak možnost si zvíře pohladit, ale Mary jej raději trochu krotila,
aby se  k šelmě  nepřibližoval.  „Můj  malý  Eddie,  jak  tě  znám,
přijdeš sem jednou sám a v noci, aby sis je pohladil…“

Enkrovy  oči  zaplály  jako  hvězdy.  „A ty  mi  to  dovolíš,
mami?“

„Ne – ale copak ty si řekneš o dovolení? Když budeš chtít,
odejdeš, to já vím. A nezadržím tě já ani otec, ani nic na světě,
snad  kromě  povodně  nebo  výbuchu  sopky.  Znám Arminy,  i já
jsem žila dlouho ve Vnitřním světě…“

Enkra miloval tahle kouzelná slova Vnitřní svět. Pokaždé,
když je slyšel,  vzpomněl si  na epizodu z dobrodružného filmu,
kde  hrdina  svolával  Arminy  při  jakési  šarvátce:  „Muži
z Vnitřního světa, za mnou!“ Počítal se k nim. Věděl, že kdyby
zazněl tento pokřik, vytáhne také on svoji dýku a půjde do boje,
nevěda ani za co – jen pro to kouzelné společenství národa a krve,
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jenž  v něm  plane.  Byl  matce  vděčen,  že  mu  rozumí  –  a byl
šťasten.

Došli ke kleci, v níž pobíhali dva divocí a zlí jaguáři. „Tak
vypadá legendární kníže Quiroqa! Já ho neznám, ale vyprávějí se
o něm hotové  pohádky!  Je  to  nejvyšší  náčelník  všech  jaguárů
a každý se ho bojí. Je prý velice zlý a krutý, ale mně poslal svůj
odznak, aby mě chránil…“

„Ty jsi asi přítelem všech, kdo jsou jiným nepřáteli! Proč si
děláš ze všech lidí nepřátele, Eddie?“

Enkra se jen smutně zasmál. „Copak já za to můžu? To oni
mě nemají rádi! Lidé tvrdí, že jaguár je nezkrotitelný – uvidíš, že
se ke mně budou tulit, jako ta kočka před chvílí!“

„Radši ne, dozorce nás pozoruje! Chovej se klidně,  nebo
nás odtud ještě vyvedou…“

„Ach  matko!  Nikdo  by  mě  odtud  neodvedl,  kdybych
nechtěl!“

Mary vztáhla ruku a zatahala ho za krátké vlasy nad uchem.
„Ty nikdy nikoho neposlechneš? Samozřejmě nejmíň svou starou
ubohou matku, viď? Víš, co to je poslouchat maminku, Eddie?
Slyšel jsi o tom vůbec?“

Enkra  neodpověděl,  dokud  nedošli  k tygrům.  Ti  měli
obzvlášť krásný výběh, velikou prostoru zapuštěnou se svahu do
země, okolo níž vedl ochoz pro diváky. Stěny měli vybetonované
a tak  hluboké,  že  žádný tygr  nemohl  vyskočit.  Jinak  tam měli
zařízené  prolézačky  a nakupeniny  z balvanů,  uprostřed  malý
bazének.  Taky tam byl  pahýl jakéhosi  stromu,  o který si  jeden
právě brousil drápy.

Mary  se  posadila  na  lavičku  při  okraji  a Enkra  ochotně
přisedl.  Pak oba pozorovali  mohutné pruhované šelmy hluboko
pod sebou.
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„Ve škole,“ řekl Enkra, „Jsme se učili takovou báseň: Orání
kralevice Marka z eposu Smrt matky Jugovičů. Srbská báseň –
pojednává o lásce k matce a poslušnosti jejích rozkazů…“

„Ach! To bych skutečně ráda slyšela!“
„Nepamatuju si ji, je dost dlouhá. Je tam taky tohle: matka

žádá kralevice Marka, aby přestal bojovat proti  nepřátelům své
vlasti, tedy Turkům, a raději se staral o práci – zoral kus pole při
krajské cestě. Marko jde a orá, ale čím dál víc u cesty. Vtom jeli
okolo  tři  Turci  a počali  ho  přesvědčovat,  aby  jim  cestu
nezaorával.  Kralevic  Marko  je  pobil  svým pluhem,  sebral  jim
naloupené poklady a odnesl  matce.  „To jsem ti  dneska  vyoral,
matko!“ Tak se má poslouchat maminčiny příkazy!“

Mary se usmála trochu nervózně. „Ach, svatý bože! Ještě že
už  nejsou  turecké  války!  Můj  milý  Eddie,  to  je  sice  skvělý
příklad,  ale  prosím tě  pro  všechno na  světě,  tím se  neřiď!  Za
takovou poslušnost ti mockrát děkuju…“

„No  právě,“  povzdychl  si  Enkra,  „Že  nejsou  turecké
války…“ A věnoval pozornost zas tygrům v betonové strži. „Co
je to támhle v rohu? Hromosvod, nebo vodovodní hadice?“

„Nevím, ani jsem si toho nevšimla. Na co to chceš vědět?“
„Jestli by mě to uneslo, kdybych náhodou někdy musel dolů

a hlavně nahoru. Počítat se musí se vším…“
„Tak  s tímhle  radši  nepočítej!  Tygři  by  tě  použili  jako

hračku a pohráli by si s tebou – jako kočka s myší!“
„Já už jsem si hrál s tygry, doma…“
„Ale tohle jsou obyčejní zelenoocí tygři!“
„Ale já je dokážu zkrotit! Někdy sem za nima přijdu, a tudy

bych se mohl dobře dostat do zahrady. Protější stěna tvoří taky
stěnu zahrady, za tou zdí už je asi normální ulice. Kdybych tam
přelezl a prošel přes tygří výběh, budu v zahradě bez vleznýho.
Musíme šetřit, maminko, máme málo drobnejch… a když chceme
přikoupit nějaký ty státní akcie, musíme hospodařit rozumně!“
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Teď už se rozesmála. „Eddie, ty máš plány! Jseš tady sotva
tejden a chceš už obchodovat s akciema?“

„Při  rozumně  vedeným  obchodu…  Znáš  nějakýho
spolehlivýho burzovního poradce, kterej by se nás mohl ujmout?
Kdo je tady partner Monroesovy banky?“

„Já jsem se o banky nikdy nezajímala! A radím ti, nezajímej
se ani ty. Je to naprostej nesmysl.“

Enkra pokrčil rameny a rozhodl se, že si to vysonduje sám.
„Půjdem se ještě  podívat na lvy.  Musím uctít  světlou památku
svýho kamaráda Golden Raina a bratříčků Toarra a Gha-warra. To
jsou lvíčkové a mají mě moc rádi – chm, už to teď budou pořádný
klackové. Ani bych je už nepřemohl…“

Šli se podívat ke lvům. Ti měli podobný výběh jako tygři
a bylo jich sedm. Enkra z toho měl  upřímnou radost  a s hrdým
svitem v očích  počítal:  „Sedm lvů,  pět  tygrů,  dva  jaguáři,  dva
leopardi, čtyři gepardi, šest pum, obláčkový leopard, nějaký ten
rys… to už by byla slušná smečka, maminko! A až se jim narodí
mláďata, bude to ještě lepší! Vlastně, tygři by zrovna měli  mít
koťata, to bych se měl podívat! Mně se moc líbí malí tygříci…“

„Jak se k nim dostaneš? Jsou jistě někde v kleci a nikoho
k nim nepouštějí. Takový malý tygr stojí nejmíň tři tisíce liber…“

„Já se přece zajímám o felinologii! Můžu říct,  že to bude
můj studijní obor, až budu velkej, to by v tom byl čert, aby mě
k nim nepustili. Vždyť jsme tak říkajíc kolegové…“

„Neblázni, Eddie! Přece tě nemůžou brát vážně…“
Enkra  nic  neřekl,  ale  když  potkali  ošetřovatele  v bílém

plášti,  který tudy procházel,  vstoupil  mu  rázně  do  cesty a řekl
zdvořile: „Promiňte, prosím, ale tady se jistě narodila tygřata…“

Ošetřovatel  se  na  něj  podíval  překvapeně,  pak  pokrčil
rameny a ukázal mu na přístavek ve stěně betonového výběhu:
„Ano, jsou s matkou tam v té zavřené kleci.“

„Ach… a mohl bych je vidět?“
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„Ne,“ smál se ošetřovatel, „Vždyť by tě stará sežrala…“
„No – třeba když je vy prohlížíte,  jste  přece doktor,  ne?

Mohl bych jít s vámi a sekundovat vám…“
Ošetřovatel se smál stále víc. „Za prve nejsem doktor. Za

druhé  doktor  k téhle  tygřici  vůbec  nesmí,  protože  ta  si  ho
pamatuje od doby, kdy jí dával injekce, a za třetí by asi nikomu
nedovolila na svý koťata sáhnout…“

„Proč? Jak jsou stará?“
„Asi tři týdny.“
„A za celou tu dobu je nikdo neprohlédl? A očkování proti

kočičí  psince  taky  nedostala?  To  je  neodpustitelná  nedbalost,
s laskavým dovolením!  Co  kdyby jim něco  bylo?  Jak  si  lékař
může vzít tohle na zodpovědnost?“

Ošetřovatel se poškrábal za uchem. „Bavíš mě, chlapče! Co
se domníváš, že jsme měli dělat? Nechat se od ní roztrhat?“

„Po narození koťat je měl doktor prohlédnout, jak to s nima
vypadá, to se přece vždycky dělá.  Potom zjistit,  jak je na tom
tygřice s mlékem a případně zahájit umělou výživu, kdyby to s ní
bylo špatný. Pravidelně kontrolovat,  nejméně dvakrát  za týden.
Jen  tak  z nich  můžou  vyrůst  kloudní  tygři  –  takhle  jsou  na
nejlepší cestě zdivočet…“

„Ty toho nějak moc víš, chlapečku! Kde bereš ty rozumy?“
„Zajímám  se  o felinologii,  kočkovitý  šelmy  jsou  moje

specialita a jednou to chci studovat…“
„Studovat felinologii? A kde, pro všechny svaté? To se snad

nikde nepřednáší?“
„Na Kingtownské universitě určitě…“
Ošetřovatel  se  praštil  do  čela.  „No  ovšem,  to  mi  mohlo

dojít! Tvoje vlasy mě zmátly, kluku – tak ty seš Armin! No, ani
tak není možný se k tygřici přiblížit a všichni, jak jsme tady, se jí
bojíme. Tebe by k tomu taky nepustili, i když si myslím, že tomu
můžeš rozumět. Nezlob se na nás, jsme jenom lidi…“
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„Jistě. A mohl bych se na ně podívat aspoň zdálky? Kolik
jich vůbec je… nebo jste je ani nespočítali?“

„Tři. Ale ona vždycky hrozně řve a kryje je tělem. Krmíme
ji  hodně  opatrně,  kdyby  vylítla…“  Ošetřovatel  se  na  chvíli
zamyslel  a pozoroval  Enkru  zkoumavým  pohledem,  „Ty  seš
skutečně  Armin?  V tom  případě  bych  tě  případně  mohl  vzít
dozadu na svou odpovědnost…“

„Velmi prosím! Byl bych vám velmi vděčen, pane…“
„Ty  umíš  lidem  dokonce  i vykat?  Hele,  já  jsem  Abbey

Mulligan!“
„Enkra Weston. A moje maminka Mary…“
„Těší mě. Tak jdeme…“
„Proboha, neobtěžuj pána, Eddie…“ řekla Mary, ale byly to

jen  poslední  záchvěvy londýnského  vychování.  Ve  skutečnosti
byla na tygřata stejně zvědavá jako Enkra.

Abbey otevřel malá dvířka u okraje výběhu a propustil je do
úzké  chodby.  Dvířka  za  sebou  zase  zamkl  proti  zvědavcům
a pokynul Enkrovi a Mary, aby šli dál. Mary mnoho neviděla, ale
Enkra měl pravé kočičí oči a kráčel rychle a bezpečně. Chodba
byla jen spoře osvětlena zasklenými okénky až u stropu a končila
dalšími dveřmi. Abbey je otevřel a ocitli se za řadou klecí.

„Tady naše kočičky nocují. Každý tygr musí mít svůj vlastní
výběh, maximálně mohou žít v párech. Jsou přísní individualisté
a nemají moc rádi společnost, ani vlastních…“

Abbey  došel  až  k poslední  kleci,  kde  odhrnul  závěs
a vpustil  je  dovnitř.  Jakmile  přestoupili  práh,  vyletěla  proti
mřížím  tygřice  jako  kulový blesk.  Rozevřela  strašlivou  mordu
a zařvala hromovým hlasem, až se Mary zachvěla. Naopak Enkra
zařval  rovněž  a tygřice  s úlekem  couvla  zpátky  k hromadě
roztrhaných hadrů, kde spala tygřata.

„Ale Parvatí!“ řekl ošetřovatel, „Co to je, zlobit se na lidi?
My si tě jdeme jenom prohlídnout, kočičko moje!“

137



Parvatí si je prohlédla sírově žlutýma očima. Nezdálo se, že
by jí po vysvětlení byli sympatičtější.

„Já  ji  uklidním!“  Enkra  dlouze,  táhla  zamručel  z hloubi
prsou. Mary by nikdy nevěřila, že je toho schopen. Byl to hrubý
a drsný zvuk,  ale  tygřici  zřejmě vyhovoval,  neboť neřvala,  ale
pohlédla na něj váhavě a její tvář dostala vlídnější výraz.

„No,  dyť  seš  hodná  čičinka,  Parvatí!  Tvůj  pán  je  tady
a nenechá  ti  ublížit…  On  je  hodný,  Parvatí,  a my  jsme  tví
přátelé…“

Něžný tón, kterým Enkra vyslovil ta slova, tygřici uklidnil,
ale  nijak  nezmenšil  její  nechuť  předvést  svá  mláďata.  Enkra
přistoupil  až k mříži  a z úst  se mu řinul úplný vodopád vrčení,
kňučení a hlubokého mňoukání.  Abbey by mohl přísahat,  že  to
vrčí  a kňučí  tygr.  Taky tygřice  tomu  docela  věřila,  přišla  blíž
k mříži  a hleděla  Enkrovi  do  očí,  stále  si  ne  dost  jista  jeho
přátelstvím. Enkra se jí nebál, naopak prostrčil ruce mříží a natáhl
je k ní.  Přičichla si  k jeho dlaním a dovolila  mu pohladit  ji  po
hlavě.

„No vidíš,  Parvatí,  že  seš  hodná čičinka!  Pojď sem blíž
a polož se k mříži, ať si tě může pohladit maminka a Abbey…“
Vzápětí  Enkra  kňučením a bručením vysvětlil  v o  něco  delším
projevu totéž i tygřici.

Šelma se skutečně přitiskla bokem ke mříži a třela se o ni.
Enkra  ji  hladil  a škrábal  za  ušima,  nakonec  sklouzl  pod  krk
a drbal  na  bradě,  což  mají  kočkovité  šelmy  obzvláště  rády.
Výsledek jeho činnosti byl ten, že Parvatí počala příst.

„Teď ji  můžete pohladit!  Nebojte  se,  kdyby se chtěla  po
někom ohnat, chytnu ji za spodní čelist. Nekouříš, Abbey?“

„Ne…“ řekl ošetřovatel překvapeně.
„To je dobře, to nemají rádi. Rovněž tak benzín, líh a jiné

páchnoucí látky. A samozřejmě všechny voňavky…“
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Mary ochotně prostrčila ruku mřížemi a hladila Parvatí po
hlavě – tygřice si to nechala líbit s neuvěřitelnou ochotou a jen při
tom  mručela.  Totéž  učinil  ošetřovatel.  „To  je  úžasný!  Mám
Parvatí  na  starosti  třetí  rok,  ale  sáhnout  si  na ni  jsem si  ještě
nedovolil!“

„Tvoje  chyba.  Ta  číča  taky  touží  po  troše  lidský  něhy
a lásky. Měl jsi ji  hladit od prvopočátku a byla by jako domácí
Micka…  Vůbec  nechápu,  proč  jste  ji  pokřtili  právě  jménem
bohyně Zla a Ničení…“

„To je snad tím, že má ty koťata…“
„Jo vidíš, koťata, na ty se musím podívat. Otevři mi klec!“
„Proboha,  to  je  pokus  o sebevraždu!  Tohle  ti  Parvatí

nedovolí, ať je jak chce milá…“
Parvatí postřehla v jeho hlase obavy a zkusmo zavrčela. Ale

Enkra ji uklidnil dalším zabručením. „Pustí mě! Jak jinak by se
mi mohla pochlubit koťaty?“

Svlékl  bundu,  pověsil  ji  na  hřebík  ve  zdi  a přistoupil
k mříži. Prohlédl si závoru, nadzvedl ji a pootevřel dvířka. „Zavři
za mnou dobře, mohla by chtít vylézt ven…“

Parvatí na něj zlobně zavrčela, když vstupoval – ale Enkra
rozvinul  sérii  dalších  různých  pazvuků,  vesměs  uklidňujících
a při tom postupoval blíž a blíž k mláďatům. Bylo je dobře vidět,
jak  vystrkovala  pruhované  hlavičky  z hadrového  pelíšku
a kňučela  nadšením,  neboť  něco  jako  Enkra  ještě  v životě
neviděla zblízka. Enkra si klekl vedle pelíšku na zem a sklonil se
nad nimi, Parvatí se postavila proti němu a pozorně sledovala, co
bude dělat s jejími ratolestmi. Mary si povšimla, že ji Enkra stále
pečlivě střeží pohledem a občas na ni uklidňujícně vrčí – věřit jí
stále ještě nemohl.

„Kolik jsi říkal, že máte těch koťat?“
„Tři. Nesouhlasí to snad?“

139



„Nevím, jestli  dovedu počítat,  ale já vidím čtyři.  Prosím,
spočítáme je spolu…“

Bral tygřata do rukou jedno po druhém a kladl je z pelíšku
na podlahu. Tygřata se pokoušela postavit  na tlapky, ale ty jim
ujížděly na kluzké podlaze a koťata směšně kňučela. Po prvních
třech vytáhl ještě čtvrté, ale viditelně slabší a menší.  To se ani
nebránilo jako ostatní, leželo mu v rukou ochable a smutně.

„Tohle nevydrží! Bylo od začátku slabší než ostatní a oni ho
asi nenechali moc pít. Škoda ho…“

„A nedalo by se mu nějak pomoci?“ ptal se Abbey.
„Dalo,  samozřejmě.  Ale  muselo  by  se  tomu  pomoct.

Odstavit  ho  a sehnat  kojnou,  nejlíp  fenku  vlčáka  nebo
novofunlanďáka.“

„Jenže to je všecko marný. Parvatí ho nedá…“
Enkra hladil jednou rukou tygře a druhou jeho matku. „Ale

dá,  mně ho dá!  Mami,  podej  mi  bundu,  a ty vyraz tam z toho
smetáku v koutě tyč a podej mi ji. Pro každej případ…“

„Eddie,“ řekla Mary, „Nepleť se do toho, proboha! Ona tě
zabije, měj přece trochu rozumu!“

„To kotě zachráním! Každá živá bytost má přece právo…
nemůžu nechat takový koťátko bez pomoci! Podej bundu…“

Bral jedno kotě po druhém, přitiskl  je k tváři  a mazlil  se
s nimi. Potom je dával do pelíšku zpátky. Parvatí se nehněvala,
seděla proti němu a pozorně přihlížela.

Enkra vzal od matky bundu a natáhl si ji. Byla na zip, on ji
dole zapjal a vytáhl do poloviny. Pak zastrčil za bundu nešťastné
kotě, vzal druhé a mazlil se s ním opět. Při tom zatáhl bundu až
ke krku, takže kotě zmizelo a pak vrátil druhé do pelíšku. Parvatí
jej mlčky sledovala.

Enkra hmátl po tyči, vzal ji pevně do obou rukou a pomalu,
s tyčí  připravenou  k obraně,  se  sunul  po  kolenou  k východu.
Parvatí  přičichla  k mláďatům  a počala  je  olizovala  velkým
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drsným jazykem, ale bylo na ní znát, že se jí nezdá vše v pořádku.
Enkra se blížil centimetr po centimetru k mříži, prolezl konečně
ven, rychle se vysunul a zabouchl dvířka. Sotva zapadla závora,
pochopila Parvatí, že byla oklamána a jedno kotě chybí. Skočila
mohutným skokem na mříž a se zlostným řevem se do ní opřela,
ale silné železné pruty vylomit nemohla.

„Povedlo se, vyhráli jsme!“ Enkra rozepjal bundu a vytáhl
tygře ven, „Dostane se z toho, doufám! Bude to chtít do mléka,
které jí budeš připravovat, rozšlehané žloutky, rybí tuk a jakmile
to bude možné, syrové maso nebo aspoň krev a masovou šťávu,
kterou  vylisuješ,  nejlíp  z masovýho  mlejnku.  Pak  z něho  bude
stejně  velký a schopný tygr  jako z ostatních.  Tady by zahynul,
ostatní by ho okradli o všechnu potravu…“

Mulligan hladil po kožíšku nešťastné kotě. „Půjdem to říct
doktorovi, ten se bude divit, až to uvidí! On myslí, že jsou jenom
tři… A měl bys nějak uklidnit Parvatí! Velice se na nás zlobí, že
jsme jí vzali mládě…“

„Teď tomu nemůžu nijak pomoct. Až odejdem, bude ještě
nějakou dobu řvát, ale pak se uklidní. Má ještě tři a neumí tak
dobře počítat. Teď by se neuklidnila, mateřský instinkt je silný…“

Vyšli z odděleného prostoru do úzké chodby.
„Podruhý  dejte  tygřici  před  okotěním  do  zvláštní  klece

někam mimo tenhle barák! Tady je přece jen dost rušno…“
„Nemáme  nic  lepšího!  Očekáváme  v příštím  roce  státní

dotace na rozšíření zahrady, ale to nejde tak rychle… Děláme, co
můžem!“

Venku vyvolal zjev Enkry s kotětem v náruči bouři zájmu.
Lidé  se  k němu  o překot  tlačili  a všichni  se  snažili  si  tygříka
pohladit. Ten ulekaně kňučel a choulil se Enkrovi v náručí.

„Jděte  od  toho  tygra!“  zlobil  se  Mulligan,  „Říkám vám,
nechoďte k němu, nechte ho! Nehlaďte ho, je to zakázaný…“
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„A jak to, že ten kluk ho může tahat a my ne?“ zeptal se
nějaký chlapec jenom o kousek větší než Enkra.

„Protože  on  tomu rozumí!“  řekl  Abbey příkře,  „Pojď za
mnou, Enkro a s nikým se nevybavuj…“

Mířili  ke  správní  budově.  Vrátný je  tam bez  rozmyšlení
vpustil, ačkoliv se na Enkru díval poněkud podezíravě. Mulligan
je vedl rovnou do kanceláře lékaře zoologické zahrady. Doktor
byl  přítomen  –  byl  to  postarší  muž,  který  dosáhl  specializace
v léčbě zvířat i ošetřování poranění lidí, která utrpěli od zubatých,
drápatých a kopavých exemplářů. Když mu Enkra položil tygříka
na stůl, doktor se vyjevil a požadoval vysvětlení.

„Našli  jsme  ještě  jedno  kotě  od  Parvatí,“  řekl  Abbey,
„Čtvrté! Ale je velice slabé, bude potřebovat kojnou…“

„Ano,“  řekl  Enkra,  „Nejlíp  fenu  vlčáka  nebo
novofounlanďáka.  Nějakýho  většího  psa,  nejlíp  s hustou  srstí.
Dogu nedoporučuju.“

Doktor vydal krátký sykavý zvuk a pohladil tygře po srsti.
„Kdopak jsi, chlapče a jak ses k tomu dostal?“

„Enkra Weston – z Kingtownu v Arminu.“
„Byl  to  on,  kdo  zkrotil  Parvatí  a vzal  jí  tygře!“  doplnil

Abbey, „Umí krotit divoké šelmy…“
Doktor se podíval na Enkru s mírným respektem. „Armini?

Hm, říká se to o nich! Rozumíš skutečně tygrům, hochu?“
„Jsem jeden z nich. Mám v žilách jejich krev…“
Doktor se na to prohlášení zatvářil trochu nedůvěřivě, pak

to připsal vzbouřené dětské fantazii.
„Tenhle tygřík je malý a slabý,“ řekl Enkra, „Bude zapotřebí

mu dávat  hodně rozšlehaných vajec a rybího tuku.  Kdyby bylo
možné  dávat  mu  do mléka  drcenou rybí  nebo kostní  moučku,
později co nejdřív syrovou krev. Po tom se spraví…“
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„Jistě, doktore Westone!“ usmál se lékař, „Abys věděl, že ti
věříme, co se týče znalostí šelem, můžeš sem občas zaběhnout na
konzilium, abys nám s tím kotětem poradil…“

Enkra  nezapochyboval,  že  je  to  míněno  vážně.  „Zajisté,
pane, velmi rád… Jsem si jist, že se nám podaří ho zachránit.“

„To je výborné! Mulligane, nevíte o nějaké vhodné feně?“
„Naše domácí má sestru a ta má velkou fenu. Není to sice

čistá rasa, ale takový velký chlupatý zvíře… Myslím, že nedávno
měla mít štěňata, protože mi domácí jedno nabízela…“

„Výtečně – zkuste jí zatelefonovat!  Já zatím vezmu pana
doktora Westona k panu řediteli… pro jednu maličkost!“

Zatímco  se  ošetřovatel  pokoušel  najít  v seznamu  číslo
sestry své domácí, vedl doktor Enkru i mírně zděšenou Mary po
plyšovém koberci k řediteli. Na chvíli je požádal, aby posečkali
u sekretářky  a zašel  k němu  něco  vysvětlit,  potom  se  dveře
otevřely  a ředitel  je  mile  zval  dál.  „Slyšel  jsem,  že  jsi  nám
pomohl,  chlapče!  Udivuje  mne  to  velice  při  tvém útlém věku
a tím více jsme ti vděční. Doktor mne požádal,  abych pro tebe
našel  možnost,  jak  docházet  do  zahrady  častěji,  abys  mohl
dohlédnout na tygře.“

„Bohužel – my moc neoplýváme penězi…“
„Očekával  jsem  to!“  řekl  ředitel  velmi  blahosklonně,

„Dovolím  si  tobě  a tvé  milostivé  paní  matce  nabídnout  stálou
permanentní vstupenku, samozřejmě bezplatně, jako dík za tuto
službu…“

„Jste  velmi  laskav,“  řekla  Mary,  „Ale  nerada  bych
obtěžovala, domnívám se, že Eddie sem bude chodit častěji sám.
Jak jsem viděla, není na mého syna třeba příliš dohlížet…“

Ale ředitel se ničím nedal zviklat a vložil  Mary do rukou
dvě  tuhé  kartičky s předtištěným textem,  v nichž  byla  napsána
jejich jména. Mary je podala Enkrovi a ten s úsměvem zastrčil do
náprsní  kapsy  u bundy.  „Prokázal  jste  mi  službu,  pane!  Jsem
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Armin  a my  nikdy  nezapomínáme!  Vynasnažím  se  vám  být
užitečný!“

Ředitel  nad jeho prohlášením potřásl  hlavou. „Už teď jsi
pro nás udělal mnoho! Zachránil jsi nám jedno tygře…“

„V případě, že se nepodaří je odchovat, zavazuji se, že vám
seženu dva jiné mladé tygry, pokud možno ochočené. Mám menší
styky doma na Ostrově a až se tam vrátím, bude mi potěšením
s vámi spolupracovat…“

Když nic, tak tohle už považoval ředitel za chvástání. Ale
nedal na sobě nic znát a rozloučil se s nimi velmi přátelsky.

Abbey Mulligan byl už hotov se zjišťováním. „Náhoda nám
hraje do ruky! Paní Wardová souhlasí se zapůjčením své feny, ze
štěňat zůstalo naživu jenom jedno a i to bude možno utratit, aby
zbytečně neodebíralo mléko…“

„Proboha  ne!“  Enkra  rozpřáhl  ruce,  „Nesluší  se  zabíjet
žádný život! A kromě toho náš tygřík bude potřebovat nějakýho
kamaráda, až povyroste. Jen ať má štěně při sobě, naučí se trochu
snadněji komunikovat se světem…“

„Tak dobře. A vůbec, jak mu budeme říkat?“
„Kwarr!“  řekl  Enkra  bez  váhání  a na  tázavý  pohled

objasnil:  „To  není  zavrčení,  ale  tygří  jméno.  Mám  doma
kamaráda Kwarra, je náčelníkem tygří smečky…“

„No prosím,“ usmál se doktor, „Je to tvoje kotě! Pojedeme
teď pro fenu, bude jistě lepší přivést ji sem, že?“

„Ano, snad,“ souhlasil Enkra, „Já tedy mohu jít…“
„Rád  bych,  abys  nám pomohl  navyknout  fenu  na  tygře!

Podle pana Mulligana umíš zvířata ovládat hlasem!“
„Ano, to dovedu…“
„Dobrá, pojedeš tedy s Mulliganem pro fenu naším autem.

Přejete si jet s sebou, milostivá paní, nebo počkáte tady? Přejete-li
se občerstvit, zvu vás do naší restaurace…“
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Mary si  povšimla,  že ji  berou jenom jako doplněk jejího
syna. Ačkoliv sama byla napůl Arminka a žila na Ostrově dlouhá
léta, byl na ní přece jen poznat její americký původ. Divila se, jak
se Enkrovi daří každým slovem i gestem zdůrazňovat zemi, v níž
žil pouhé tři roky a cítila se trochu přehlížena. Teď se rozhodla
trochu si zvýšit autoritu: „Raději počkám při kotěti, snad s ním
taky trochu umím, i když jsem to už dávno nedělala…“

„Pak  jistě  neodmítnete  pozvání  na  trochu  kávy  a malou
přesnídávku tady v kanceláři! Sluha pro to dojde…“

„Jsme  hned  zpátky,  mami!“  řekl  Enkra  a vyšel
s Mulliganem z místnosti. Mary nezbylo než přijmout doktorovo
pozvání.

Enkra  nepovažoval  jízdu  autem za  takovou  poctu,  jak  si
Abbey  představoval.  Jízda  rozhrkanou  dodávkou  zoologické
zahrady hustým provozem londýnských  ulic  nadchne  jen  otrlé
dobrodruhy. Zdvořile se pozdravil s paní Wardovou, pochválil její
zahrádku, králíky a slepice a pak se věnoval fence Dolly a jejímu
štěněti.  Bez  váhání  ji  pohladil  a vzal  jí  štěně,  aniž  Dolly
protestovala,  k velkému  údivu  paní  Wardové.  Hrál  si  se  psy,
zatímco  Mulligan  dohadoval  s majitelkou  odměnu  za  půjčení
fenky. Byla vdova a její penze po manželu majorovi nebyla nijak
vysoká. Enkra si ji získal tím, že znal Madrás, kde její manžel
padl, a přesně lokalizoval několik dalších indických míst, odkud
dostávala  pozdravy.  Rozloučila  se  s nimi  velice  přátelsky
a pozvala je na čaj, kdykoliv budou mít cestu kolem.

Po  cestě  vysvětlil  Abbey  Enkrovi,  že  paní  Wardová
skutečně nutně potřebuje peníze. Při nemoci před dvěma lety se
poněkud zadlužila a banka jí hrozí exekucí, nezaplatí-li dluh včas.
Bylo  tedy jen  dobré,  že  mohla  dostat  aspoň  nějaký příjem od
zahrady a Mulligan se snažil jej zvýšit co nejvíc.

Fenka  se  chovala  celou  dobu  klidně,  i když  ji  vysadili
v zahradě a věnovali  jí  i jejímu štěněti  klec jako divoké šelmě.
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Byla to klec sice dost malá, ale pro tyto účely stačila. Enkra jí
osobně  zanesl  malého  Kwarra,  který  už  byl  dost  hladový  –
zpočátku samozřejmě Dolly ježila hřbet, když cítila nepříjemný
kočičí  pach  a zdálo  se,  že  se  na  tygříka  vrhne,  ale  Enkra  to
očekával  a zahájil  na  ni  útok  soustavou  vrčení  a poštěkávání,
které  ji  nakonec  docela  uklidnilo.  Zůstal  s ní,  když  dávala
vyhladovělému  tygříkovi  pít  a pak  jej  pečlivě  olizovala.
Nadiktoval  ještě  doktorovi  pár  drobností  stran  výživy  matky
i adoptovaného  dítěte  a na  oplátku  se  seznámil  se  stručným
výtahem z knihy velice renomovaného autora o umělém odchovu
mláďat – byl by si ji vypůjčil, přestože byla psaná latinsky, ale
neměl  zrovna  dost  času  ji  studovat.  Půjčil  si  ale  jiný,  méně
objemný  svazek  a slíbil  čestně  vrátit  po  přečtení.  Doktor  sice
trochu  váhal,  zda  skutečně  dvanáctiletý  chlapec  tohle  dílo
rozluští, ale pak uvěřil a půjčil.

Bylo  již  dosti  pozdě,  když  se  Enkra  rozloučil  a vydal
s matkou  k autobusu  domů.  Mary  byla  trochu  rozladěna  –
nepočítala  s tak  dlouhou  procházkou  ani  s tolika  zvláštními
událostmi  a chovala  podivné  nejasné  obavy,  jejichž  smyslu  se
Enkra nemohl dopátrat. Přičítal to nejspíš její nemoci a začal se
opatrně vyptávat, ale narazil.

„Myslíš,  že  jsem  tygr,  abys  mě  léčil?  Ne,  můj  chlapče,
s mojí  nemocí  si  ani  doktoři  nevědí  mnoho  rady!  Je  to  něco
srdečního, jsem často unavená, snadno podléhám kdejaké nákaze,
chřipkám,  angínám,  nevolnostem…  doktor  tvrdí,  že  je  to
důsledek oslabení organismu srdeční vadou.“

„Aha. A co specialisté?“
„Nemáme  na  žádné  specialisty!  Musí  mi  stačit  normální

doktor  na  pokladnu.  Máš  vůbec  divné  představy  o penězích,
Eddie…“ A Mary rychle převedla hovor na jiné téma.

Tou dobou jednal doktor se ředitelem zoologické zahrady.
„V tom  chlapci  je  něco  orientálního!  Je  chytrý  a nebezpečný,
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někdy dokonce… až příliš originální. Ale mám dojem, že jsme
s ním udělali velké štěstí a že nám bude užitečný…“

„Mluvil  jsem s ním jenom chvíli,“  řekl  ředitel,  „Neznám
tvrdší a nepřístupnější bytost! Ještě, že je naším přítelem…“

„Doufám, že jím zůstane! On má být na co pyšný – opravdu
rozumí šelmám! A sám je šelma… Bůh požehnej jeho kroky!“

Enkra se vracel domů navýsost šťastný a blažený – co mu
teď  záleželo  na  nepřátelství  hloupých  a omezených,  ať  to  byl
kdokoli!  Našel  místo,  kde  má  přátele  –  ať  to  jsou  pruhovaní
a skvrnití  kamarádi  z klecí,  nebo  jejich  opatrovníci,  rozumní
a uvážliví  lidé  ze  zoologické  zahrady.  S jejich  přátelstvím  je
ochoten vysmát se Mathesovi, Dupontovi, Albrockovi, všem!

Dveře jejich bytu byly odemčené. Enkra zajásal, neboť to
bylo  důkazem,  že  Robert  je  doma.  Enkra  vídal  svého  otce
málokdy, byl většinou na cestách po celém světě. Rozběhl se do
pokoje, otevřel dveře a Robert mu vyšel vstříc.

„Tatínku! Kdybys věděl, jak jsme dneska…“
V té  chvíli  udeřil  Robert  Enkru  dlaní  do  tváře,  až  mu

podklesla  kolena  a zatápal  dozadu.  „Kdy  se  chodí  domů?“
zahřměl zlověstně.

Enkra  si  povšiml  rozcuchaných  vlasů,  kalných  a krví
podlitých očí, zpocené tváře zkřivené zlobou a ještě něčeho velmi
nepříjemného – když otec přikročil blíž, zachytil Enkrův citlivý
nos odporný, hnusný pach levného alkoholu.

Mary vstoupila za synem – v očích měla strach. „Nebij ho,
Roberte! Já jsem byla s ním, byli jsme v zoologické zahradě a…“

„Tak to ty? Tak ty ho těm nesmyslům ještě učíš? Ty ještě ke
všemu dovoluješ svýmu synáčkovi toulat se po nocích? Vždyť už
je skoro tma! Abys udělala svýmu unavenýmu manželovi večeři,
to tě ani nenapadne, ale flákat se po městě a zbůhdarma utrácet
prachy, který potřebujeme tak nutně, to ano, viď – ty…“

„Roberte,“ řekla varovně, „Slíbil jsi mi…“
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„Co  jsem  slíbil?  Co  jsem  ti  slíbil,  co,  že  se  na  mě
opovažuješ utrhovat? Kdo je tady pánem v rodině? Řekni jenom
jedno slovo a já ti ho pěstí zatluču zpátky do chřtánu!“

Enkra  byl  rudý ponížením a vztekem.  Za jedinou vteřinu
spadl z nebeských výšin do bahna opovržení a hanby. Jeho otec,
skvělý a obdivuhodný hrdina, kterého mu záviděli všichni kluci
v Arminu,  je  opilý!  Lidé  na  vyšším  stupni  duchovního
uvědomování  nesnášeli  a neuznávali  alkohol,  modernější  jej  už
občas  připouštěli,  ale  nikdy ne  do  té  míry,  aby člověk  ztratil
sebevládu a počal urážet svoje nejbližší.  Robert  Weston porušil
všechny morální zásady, které Enkru ovládaly a Enkra se za něj
strašlivě styděl.

„Okamžik!“ promluvil, „Matky se nedotkneš! Zpustl-li jsi
opravdu tak strašlivě, můžeš si vylít zlost na mně! Ale ublížíš-li
jí,  ztrestám  tě!  Jsem  silnější  než  ty,  i když  jsi  můj  otec
a nedovolím mezi vámi spory!“

Teď zrudl zase Weston, ale vzteky. Bez rozmyšlení se vrhl
na vzpurného syna a několikrát ho udeřil oběma pěstmi, nestaraje
se,  kam zasáhne.  Enkra  se  nebránil,  ani  nevzdechl,  byl  klidný
a němý, jen oči přivíral, když rána zasáhla obličej. To byl zvyk
velící, že oči je třeba vždycky si chránit. Mary stála chvíli u dveří
neschopna slova – potom se pokusila Robertovi zabránit v jeho
šíleném počínání,  ale  ten  ji  odhodil  jediným rozmachem ruky.
Vykřikla – v té chvíli se vymrštila Enkrova ruka, popadla Roberta
za  palec  pravé  ruky  a prudce  škubla.  Weston  vykřikl  bolestí,
okamžitě přestal bojovat – Enkra mu kroutil prstem, až se jeho
silné a mocné tělo zhroutilo. A Enkra jej šikovně vmanévroval do
křesla, kde Robert zůstal ležet a jenom tupě zíral.

„Můj  otče a pane,  nikdy jsem ti  nechtěl  ublížit,  ale  něco
nesnesu! Pamatuj si, že jsem silnější a ztrestám tě za všechno, co
matce uděláš! A ještě něco: peníze, které jsme dnes utratili my,
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jsou pakatel proti tomu, co jsi utratil ty za hnusný alkohol, který
z tebe udělal tvora pod úroveň myslícího živočicha…“

„Žvaníš  a žvaníš,“  zahučel  Weston,  „Táhni!  A ty  taky,
táhněte  oba  pryč,  nechci  vás  vidět!  Vzpurný syn  a neposlušná
žena ať jdou k čertu, nechci vás vidět, rozumíte?“

Enkra k němu vyslal poslední zelený blesk z očí, obrátil se
a bez dalších připomínek vyšel z pokoje – Mary za ním. Enkra
došel  jenom  za  dveře  –  tam  se  opřel  o stěnu  a rozplakal  se
strašným,  zoufalým pláčem.  „Co  se  to  stalo,  mami?  Co  se  to
s ním stalo?“

Mary jej pohladila po vlasech třesoucí se rukou. „Prosím tě,
Eddie…“ zaštkala, „Prosím tě…“

Enkra  si  zhluboka  povzdechl.  Došel  k vodovodu,  pustil
vodu  a vsunul  pod ni  hlavu.  Držel  ji  tak  chvíli  pod  proudem,
teprve po dlouhé době ji vytáhl a otřepal se jako pes. Osušil si
tvář  i vlasy  do  ručníku  a namáhavě  se  snažil  nasadit  si  svoji
zdvořilou, mírně pohrdavou masku.

Mary usedla ke stolu a ukázala mu na židli vedle sebe. Ale
Enkra se posadil naproti ní, aby jí dobře viděl do tváře.

„Otec…“ řekla Mary a zahleděla se na svoje ruce, „Víš, on
je… Nevím, jak to říct!“

„Pil alkohol!“ V Enkrově hlase zaznělo nezměrné pohrdání.
„Nechtěl!“ skoro vykřikla, „On je slabý, nemůže za to – ti

jeho kamarádi, ti přítelíčkové ho svádějí! Víš, náš tatínek ztrácí
snadno rozvahu – po skleničce, po dvou už neví, že před chvílí
chtěl odejít domů…“

Enkra si byl nucen přiznat, že je to pravda. Vzpomněl si na
Moskvu,  když  v restauraci  poručil  Robertovi  stakan  vodky.
Potom  v letadle  si  Robert  skutečně  dal  ještě  druhou  a byl  by
pokračoval, nebýt Enkrova udiveného pohledu. Enkra se trochu
divil, že jeho otec pokračuje v pití po jednom „stakanu“, který by
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stačil třeba Rogerovi na celý večer – ale přičítal to radosti nad
návratem domů i nad návratem ztraceného syna.

„Silný člověk se nedá zlákat falešnými přáteli!“ řekl pevně.
„Silný člověk? První skutečně silný člověk, kterého znám,

jsi ty, můj synku! Jsi tady týden a přece tvoje ano už znamená ano
a tvoje ne navždycky značí ne! Ty jsi jediný, kdo trvá na každém
slově, které řekne! Robert takový není, už mnohokrát mi slíbil, že
se  alkoholu  nedotkne,  ale  stačí,  aby  ho  kamarádi  pozvali  na
skleničku a začne to znovu… Vždycky, když bere výplatu, je to
takové. S tím se nedá nic dělat…“

Enkra zaťal bezmocně pěsti. Ještě tohle: peníze!
„Když  Robert  začne  pít,  ztrácí  soudnost!  Snad  je  to

pozůstatek jeho staré krve, ty víš, že je napůl Indián a jeho národ
byl  málem  vyhuben  jedem  v lahvích!  Nedovede  se  přemoci
k odporu proti alkoholu, není mu to vrozeno…“

„Silný  člověk…“  začal  Enkra,  ale  zase  zmlkl  bez
dokončení.

„Bože můj! Jeho kamarádi vědí, jaký je – napřed mu dávají
pít  oni a když je v náladě, začnou. A Robert  platí  třeba celému
sálu! Potom se nediv, že naše finance jdou od deseti k pěti! Slíbil
mi, že až tady budeš, nechá toho a nebude už pít, ale jak vidíš,
nestalo se nic. Nevím, co mám dělat…“

„Ale jeho čest…“ zakoktal Enkra, „Jeho sebeúcta, rozum,
rozvážnost… vždyť pevné morální zásady…“

„Pevné morální zásady, zase tvoje a jen tvoje zbraň! Ty se
držíš morálních zásad – ty a kdysi dávno můj bratr Ross! Ten byl
taky silným mužem – ale když zemřela jeho snoubenka Laura,
kvůli svým morálním zásadám zůstal sám, protože nemohl najít
ženu, která by se jí vyrovnala. K čemu jsou zásady, které člověku
jen kazí život? Robert je slabý jako každý jiný člověk, ale já mu
to nemám za zlé. Prosím ho jenom, aby pamatoval na rodinu, na
mne, na tebe… půjde-li to takhle dál, nevím, co s námi bude!“
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Enkra prudce dýchal. „Co mám dělat, maminko?“ zeptal se
potom krotce, „Co mi řeknou kamarádi, až se dozví tuhle hroznou
věc?  Já  jsem  přece  arminský  šlechtic,  důstojník  Černé  Lilie,
příslušník národa Vládců země i nebe – a můj otec pije! Jak to
mám odůvodnit  před svými bratry,  až mi uvidí  na čele  skvrnu
hanby? Moji duchovní učitelé, co jim teď můžu říct? Mám snad
bez  odmluvy strpět,  když  nade  mnou  ostatní  bojovníci  budou
ohrnovat  nos  a potřásat  hlavami?  Podle  samurajského  kodexu
existuje jen jedno řešení… a to je…“

„Ne!“ vykřikla, „Neříkej to, ani to slovo…“
„Ty je  znáš:  seppuku,  harakiri.  Mám snad smývat  hanbu

svého otce krví? Maminko, já přece nechci zemřít…“
„Proboha ne!“ vyděsila se, „Uklidni se, Enkro! Zítra bude

přece všechno jiné – až se vyspí, bude se sám stydět za to, co
udělal, bude mne prosit, slibovat, já ho znám, klekne přede mnou
a bude  mi  objímat  nohy!  Možná  i před  tebou  poklekne,  až  si
uvědomí, co zase spáchal…“

Enkra prudce vydechl a přitiskl si pěsti na tvář. „Bože, té
hanby… Kleknout přede mnou? Copak mě chce opravdu vyhnat
až na konec světa? Maminko, já jsem přece nikomu neublížil, za
co  mám  takhle  trpět?  Jsem  možná  pyšný,  tvrdý,  bezcitný,  to
všechno vím, ale copak je to důvod k takovému trestu? Copak se
ještě teď můžu cítit plnoprávným bojovníkem, můžu se podívat
druhým lidem do očí? Jak vlastně mám žít?“

Mary ho  chytila  za  vlasy a zvedla  jeho  hlavu  proti  své.
„Musíš žít! Jsi silný, řekl jsi to – jsi silný a morálně pevný muž!
Teď ukaž, co je v tobě za sílu, teď se drž svých morálních zásad!
Musíš  žít  a musíš  zvítězit,  i nad  svým otcem!  Musíš  ho  tomu
odnaučit, protože ty jsi jediný, kdo to dokáže! Jsi můj syn, ale jsi
tvrdý jako skála – tak ukaž, jestli jsi taky tvrdší než on! Zvítězit
musíš,  ne  uprchnout,  zbaběle  zmizet  a neukazovat  se!  Každý
musí  žít  s tím,  co  k němu  patří,  a on  patří  k tobě!  Máš  jeho
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odvahu, jeho hrdost i jeho schopnosti z dávných let, musíš tedy
přijmout  i jeho slabou vůli  z dneška.  Žij  s ním a se  mnou a se
všemi lidmi – ukaž, že jsi silnější než všichni ostatní!“

Chlapec  jí  hleděl  do  očí,  černých  jako  ty  jeho,  ale  bez
nazelenalých  blesků,  které  se  v nich  kdovíodkud  objevovaly.
Chápal,  že  matka  cítí  to  co  on  a je  odhodlána  bojovat  s ním
a zvítězit s ním.

„Ano.  Děkuji  ti,  že  jsi  mi  připomněla  moji  povinnost.
Poslechnu tvoji  vůli,  jak  se  sluší  a patří.  Ale  dnes  v noci  tady
nemohu  zůstat,  nemohu  spát  s opilcem  pod  jednou  střechou.
Nesluší se to a ani bych to nevydržel. Musím jít tam, kde mi dají
sílu – ke svým bratřím…“

Mary  se  zachvěly  rty.  „Já  vím,  koho  ty  nazýváš  svými
bratry. Šelmy!“

„Já jsem šelma, maminko – a tohle je moje noc! Ta noc mne
probudí a dá mi sílu. Dneska budu spát tam u nich – chci zase
jednou spát na kožešině měkké jako samet.“

„Zdi – a ostnatý drát na nich! A taky oni… nezabijí tě?“
„Zdi?  Která je  tak vysoká,  abych ji  nepřelezl?  Ostnatého

drátu se nebojím. Ničeho hmotného se nebojím. A oni? Jsou moji
bratři a nechají mne tam přespat. A kdyby mě i zabili, co na tom
záleží?  Copak  si  vůbec  zasloužím žít?  Ale  neboj  se,  matko  –
vrátím se.“

„Já ti věřím, Enkro…“
„Dneska v noci budu mluvit… víš, s někým, kdo stojí výš

než já. Potřebuju, aby mi dal sílu a energii. Přijmu boj a povedu
tu  válku,  i když bude jiná než všechny války,  které  vybojovali
hrdinové z dávných knih.  A zvítězím v ní,  protože jsem silnější
než ten muž, který mi kdysi dal život…“

„Jdi. Věřím ti. Rozumím ti, musíš odejít. Vrať se brzy.“
Enkra před ní sklonil hlavu a když ho pohladila po hlavě,

uchopil její ruku a políbil ji.
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„Cesta je dlouhá. Půjdu.“ řekl a vyšel ze dveří.
Mary zůstala sedět u stolu s rukama v klíně.
„Ještě mnoho nocí budeš spát venku…“ povzdechla si.

 =*=
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Cirkus Globus
Ve volném čase psal Enkra dopisy kamarádům do Arminu.

Napsal  jich  hodně  a mnoha  kamarádům,  ale  odpovědí  dostal
méně a v mnoha případech ne takové, po jakých toužil. Nebylo na
tom nic divného,  vyplývalo  to  ze  způsobu,  jehož používal.  Ve
svých  dopisech  líčil  svoje  příhody většinou  zábavnou  formou,
pokud  se  zmínil  o nějakých  problémech,  hodnotil  je  jako
bezvýznamné,  se  kterými  si  dokáže  hravě  poradit.  Za  těchto
okolností kamarádi většinou nepostřehli, že má problémy strašné
a klesá  pod  jejich  tíhou,  ani  jim nedošlo,  že  jeho  dopisy jsou
vlastně  zastřenou  prosbou  o pomoc.  Takže  mu  odepsali
v rozverně hravém tónu a vůbec se nezmiňovali o svých velikých
a značně  obtížných  problémech,  které  právě  v Arminu  měli.
Takže zpětně ani Enkra nepochopil nic, a obě strany si vzájemně
záviděly se slovy: „Ten se má!“

Kromě jiných si Enkra vzpomněl také na kamaráda Kéšavu,
se  kterým  se  seznámil  ve  vaišnavském  chrámu  na  zámku
Guyrlayowu. Od té doby se občas viděli a občas si napsali – když
ale v Anglii Enkra probíral, kdo by mu tak nejspíš mohl pomoci,
okamžitě mu Kéšava přišel na mysl a tak mu poslal obšírný dopis,
ve kterém mu svou situaci vylíčil otevřeněji a jasněji. Dokonce se
přiznal,  že  si  neví  rady  a často  klesá  pod  tíhou  nepříznivých
podmínek.  Enkra  soudil,  že  Kéšava  bude  tou  kompetentní
osobou, která mu pomůže.

Kéšava  dopis  dostal,  přečetl  a zahloubal  se  nad  ním.
Okamžitě  zcela  jasně  pochopil,  v jaké  situaci  se  nachází  jeho
kamarád.  A protože  byl  jako  každý  vaišnava  pln  soucitu
k podmíněným  duším,  rozhodl  se  Enkrovi  pomoci  nejlepším
způsobem, jaký uměl, tj. dodat mu vědomí Boha, které mu zřejmě
citelně schází.
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Jestliže byl Enkra zmítán pochybnostmi a nevěděl si rady,
Kéšavovi se taková věc nikdy nepřihodila a snad se přihodit ani
nemohla, už proto, že nikdy sám o ničem nerozhodoval a žádné
vlastní  mínění  si  nevytvářel.  Narodil  se  a celý  život  prožil
v klášteře, kde prostě jen následoval příkladu vyspělejších. Kdyby
si náhodou nevěděl s něčím rady, navštívil by někoho ze starších,
kteří by správnost jeho názorů potvrdili a vysvětlili mu, kde by se
mýlil.  Všechno,  co  měl  dělat  a co  tudíž  dělal,  bylo  jasně
stanoveno v šástrách,  posvátných písmech vycházejících  z Véd.
Nebylo  mu  zajisté  neznámo,  že  ostatní  lidské  bytosti  jsou
védského  písemnictví  trapně  neznalé  –  proto  se  také  neustále
zmítají  v pochybnostech  a smyslovém  klamu.  Taky  Enkru  to
postihlo a maličký brahmán Kéšava byl zavázán povinností jeho
nevědomost odstranit.  Proto usedl k textovému editoru a napsal
mu dlouhý a obšírný dopis, do kterého vložil všechno nejlepší, co
věděl.

Vyprávěl  Enkrovi  velice  krásný  příběh  o Prahládovi
Maharádžovi,  který  byl  rovněž  soustavně  postihován
nepřátelskými činy svého otce až do chvíle, kdy samotnému Šrí
Kršnovi došla trpělivost a zjevil se v podobě Nrsinha-déva, aby
potrestal  zlého  krále  Hiranjakašipua  a jeho  démonské
přisluhovače. Doplnil to několika obrázky, o kterých soudil, že by
se mohly Enkrovi líbit a popřál mu, aby se jeho problémy brzy
vyřešily.

Byl to nejúčinnější dopis, který Enkra dostal, možná jediný,
který mu nějakým způsobem pomohl.  Enkra nechtěl  nic jiného
než inspiraci pro své jednání, a tu nyní dostal ve vrcholné míře.
Byl tu jen jediný drobný problém: Enkra chápal věci jinak, než je
Kéšava napsal. Nebyl vaišnavským bráhmanem, ale dospívajícím
kšatriou a v jeho povaze bylo přizpůsobovat vše svému chápání.
Takže  se  zamyslel  a sotva  došel  k žádoucímu  výsledku  svých
úvah, začal je uvádět do praxe.
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Zahloubal se nad obrázky, které dostal. Byly velice krásně
namalovány a moc  se  mu  líbily.  Samozřejmě  už  vlastnil  malý
obrázek Pána Nrsinhy,  trhajícího  zlého  krále  na  kusy.  Teď ale
dostal jiný, na kterém byla teprve vidět imponující velikost a síla
Pána. Jeho nádherné zlaté tělo se sotva vešlo do palácové síně,
Enkra odhadoval jeho velikost na osm až deset metrů. Lví hlava
se  zlatou  korunou  byla  znázorněna  velmi  rozhněvaná,  přesto
vysoce  vznešená.  Démonský král  se  pokoušel  zcela  nesmyslně
zaútočit na něj mečem a bránit se štítem – zjevně pošetilá činnost,
Pánovi  stačilo  jednou  mávnout  některou  ze  svých  čtyř  rukou.
Což, jak Enkra věděl, taky udělal.

Na dalším z obrázků se už Pán Nrsinha uklidnil, seděl na
trůnu  pod  bílým slunečníkem a přijímal  hold  svých  oddaných.
Enkra věděl, že to způsobil Prahlád Maharádž tím, že mu nabídl
girlandu z květin a potom si vlezl na Pánova kolena a dal se od
něho chovat. Že se právě stal sirotkem, ho trápilo mnohem méně
než Enkru. Po jedné straně Pána stál čtyřhlavý Brahma, po druhé
Vznešený Šiva  a okolo  zástup  polobohů,  kteří  všichni  uctívali
Pána. Byla to velmi krásná scéna a Enkra Prahládovi tiše záviděl
a obdivoval  ho.  Okamžitě  došel  k přesvědčení,  že  kdyby  se
náhodou stalo a něco Enkrovi hrozilo, Pán Nrsinha se zjeví v celé
své hrůzné nádheře a rozmetá školu i s polovinou Londýna, jak si
zaslouží.  Ale  Enkra  nebyl  žádný  ubožák  a nehodlal  obtěžovat
Pána svými problémy – byl si  naopak jist,  že  si  je vyřeší  sám
a způsobem, který bude k tomu nejvhodnější.

Poslední obrázek ho zaujal; nepatřil k příběhu o Prahládovi,
naopak  zachycoval  událost  z doby,  kdy se  Šrí  Kršna  zjevil  na
zemi  jako  Šrí  Čaitanja  Maháprabhu,  aby zavedl  zpívání  Hare
Kršna mantry a vysvobodil podmíněné duše z jejich nepříznivého
postavení v Kalijuze, epoše nevědomosti a zmaru. Když totiž šel
Šrí  Čaitanja  lesem  a zpíval  si,  sbíhala  se  z celého  lesa  zvěř
a tančila při jeho zpěvu. Bylo to znázorněno tím, že tam tančili
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tygři,  jeleni,  sloni,  pávi,  labutě,  dva šimpanzi,  divoká prasátka
a spousta  drobnějších živočichů,  a všichni  při  tom vypadali  tak
šťastně,  že  Enkra  zatoužil  být  při  tom  a pomoci  jim.  Mantru
zpíval  rád  a často,  ale  přivést  jí  do  extáze  tygry  ho  zatím
nenapadalo a pochyboval, zda by to dokázal. Čaitanja to ovšem
zvládl,  takže  Enkra  k němu  nabyl  hlubokého  obdivu.
A pochopitelně hned začal uvažovat, jakým způsobem by poskytl
všem ostatním dobrodiní zvýšeného duchovního uvědomění.

Předvídal-li ředitel školy, že se Enkra velmi rychle uklidní,
jakmile  vyčerpá  všechny  zdroje  své  převahy  nad  učitelským
sborem i žactvem, byl po prvním měsíci nucen přiznat, že se trpce
mýlil. Od jejich památné hádky nezavdal Enkra jedinou příčinu
k dalším nesvárům, ale jeho temné oči metaly dál svoje pohrdavé
zelené blesky po celém okolí a ústa s tenkými rty se dál posměšně
křivila  při  každé  vhodné  i nevhodné  příležitosti  –  zvláště  při
výkladu  nové  látky.  Dupont  a Albrock  si  téměř  ob  hodinu
stěžovali, že je drzý a pyšný Enkrův pohled ruší ve výkladu, ale
nedovedli nijak vysvětlit, co jim konkrétně vadí a jak by se dalo
tomu  zabránit.  Dívat  se  na  vyučujícího  mu  přece  nemohli
zakázat!  Snažili  se  pomstít  se  mu  hojným  vyvoláváním
a zkoušením,  ale  toho  nepochopitelného  kluka  nebylo  lze
přichytit  při  neznalosti.  Naopak,  po  pečlivém  přeříkání  látky
téměř  tak  doslova,  jak  to  učitel  vykládal,  pronesl  občas  větu
dávající tušit, že ví mnohem víc, než po něm chtějí vědět. Dějepis
a biologii  znal  do  detailů,  které  učitelé  neznali  a nedokázali
pochopit, jak s takovou suverenitou ví, co jak je. Zeměpis dával
tušit,  že snad všude byl a všechno viděl na vlastní oči. Chemie
a fyzika nebyly jeho doménou, přesto znal a vědět většinou i to,
co se právě v této hodině mělo probírat. Ovšem v tomto případě
mělo pravdu podezření, že si před hodinou zběžně pročte příští
kapitolu  v učebnici.  Angličtinu  ovládal  a hovořil  stále  s oním
přízvukem vysoké společnosti, který Mathes neovládal a marně se
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snažil  ho  napodobit.  Při  nějaké  příležitosti  vyšlo  najevo,  že
ovládá  cizí  jazyky  –  a dovršením  všeho  bylo,  když  dokázal
rozluštit azbuku. Matematika mu nedělala žádné starosti, počítal
rychleji z hlavy než ostatní na papíře a Snitkin se začal domnívat,
že  má  v hlavě  nějaký počítací  stroj.  Nakonec  souboj  s Enkrou
vzdal, když mu dal jednou slovní příklad s nakupováním různého
zboží  v obchodech  a Enkra  mu  předložil  příklad  vypočtený
i s přesným elaborátem, o kolik který obchodník kupujícího obral
a jak  se  tomu  dalo  zabránit  pečlivějším  výběrem  obchodních
partnerů. Snitkin byl z toho nešťastný a ten den vypil ještě o něco
více ginu než obvykle. Malovat Enkra příliš nedokázal, to už lépe
na tom byl s rýsováním, ale svoje úkoly plnil téměř výtečně. Také
zpěvu  nehověl  a pamatoval  si,  že  Albenzio  mu  vyhrožoval
mučením, bude-li zpívat se sborem ostatních, ale tady to stačilo.
Anglickou  literaturu  znal  téměř  celou  z filmů  a k tomu  ještě
všechny  možné  podrobnosti  a klepy,  které  přiváděly  slečnu
učitelku  k zoufalství.  A v tělocviku  se  mu  nakonec  podařilo
s úspěchem  přesvědčit  zoufalého  Mathese,  že  má  tělo  z gumy
a svaly z oceli.

Přes svoje úspěchy v boji s učitelským sborem nebyl mezi
svými spolužáky jednoznačně oblíben. S nikým ve třídě se příliš
nespřátelil, ke všem zaujímal ono napůl lhostejné, napůl zdvořilé
stanovisko.  Snad  Jack  se  snažil  získat  si  jeho  kamarádství
a několikrát  se  mu  podařilo  dostat  Enkru  do  okruhu  svého
bydliště a vtáhnout ho do hry se svými kamarády. Ale mezi ním
a Enkrou zůstávala stále neviditelná, nepoznatelná bariéra. Snad
vystupovala  z černých pozorných očí,  ve chvílích,  kdy se  toho
Jack  nejméně  nadál.  Enkra  mu  věnoval  důvěru,  Jack  byl
několikrát při tom, když psal dopisy svým arminským kamarádům
(jeden z nich byl také Jack, ale anglický Jack cítil k arminskému
Jackiemu  podvědomý  odpor  a nedůvěru).  Dokonce  mu  část
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přeložil z nesrozumitelného tibru, ale v každém dopise byly části,
které překládat odmítal.

Jack viděl také dopisy, které přišly Enkrovi, ačkoliv méně
často. Enkra mu dokonce ukázal fotografie kluků ze své smečky,
které mu poslali, ale Jackovi se stále víc zdálo, že praví Enkrovi
kamarádi jsou tamti a on že je jenom jakousi náhražkou z nouze.
Jednou zašli  do zoologické zahrady, kam Enkra často chodil  –
tam ale nechal Enkra Jacka osudu a v bílém plášti se zahrnutými
rukávy a šosy až  na  zem pobíhal  sem tam se starým brýlatým
doktorem a mladším ošetřovatelem a vášnivě  s nimi  diskutoval
o problémech, kterým Jack ani v nejmenším nerozuměl. Nakonec
ještě Enkru spatřil, jak bez váhání vstupuje do klece k divokému
leopardovi,  aby mu svázal tlapy kvůli  injekci, a potom už Jack
přestal věřit, že Enkra je skutečným člověkem a ne čarodějem, jak
se povídalo.

U Hugha  prohrál  Enkra  z jiného  důvodu  –  Hugh  kouřil
a ochotně popíjel alkohol a byl ochoten se s Enkrou přátelit nad
těmito zábavami. Ale Enkra dostal málem šok, když spatřil láhev
či  cigarety  a prskal  jako  divoká  kočka  se  zlostnými  zelenými
blesky z očí. Slova, která při tom pronášel, hraničila s prohřeškem
proti mravopočestnosti. Hugh ho začal považovat za maminčina
mazánka a hodného hošíčka z nedělní školy a tento názor mu už
nikdy nic nepřekonalo.

Jenom jedna příhoda vytrhla Enkru ze šedi dlouhých dní.
Jednoho dne potkal na školní chodbě starého bělovlasého muže
vysoké štíhlé postavy, kterého neznal.  Ten muž na něj  zakýval
prstem a přizval  jej  blíž.  „Ty jsi  ze  šestky?  Prý se u vás  našel
někdo,  kdo  umí  namalovat  genetickou  mřížku  kočkovitých
šelem?“

„Ano,“ řekl Enkra, „Já.“
„Myslel jsem si to. Pojď za mnou!“
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Kráčeli  k biologickému kabinetu.  Albrock byl  právě  pryč
a cizí  muž otevřel kabinet  vlastním klíčem, usedl  ke stolu pod
vycpaného orla a posadil Enkru na druhou židli. „Ty jsi Armin?
Nakresli mi to, i s kříženci!“ přistrčil mu otevřený poznámkový
blok.

„S dovolením,“  ozval  se  Enkra,  „Podle  názoru  pana
Albrocka se jedná o ničím nepodložené fantazie a já nevím…“

„Pan Albrock má zajisté pravdu. Pan Albrock má vždycky
pravdu. Ale já nejsem Albrock! Tak nad tím neuvažuj a kresli!“

Enkra  vzal  tužku  a nakreslil  co  nejrychleji  mřížku  i její
uzlové body.  Muž mu hleděl  přes rameno a pokyvoval  hlavou.
Enkra  si  tentokrát  dal  práci  a zaznamenal  jednotlivé  značky
obyčejným evropským písmem. Pak to podal starci,  ten si přes
brýle  kresbu  pečlivě  prohlédl  a řekl:  „Ano,  to  je  ono.  Ve
dvaačtyřicátém  roce  mi  tohle  nakreslil  jeden  z arminských
důstojníků, který byl přidělen jako stopař a poradce k naší divizi.
Ale od dob, kdy ho zabili Rommelovi Němci v Libyi, jsem už nic
takového neviděl.“

„Vy jste bojoval u El Alameinu?“ podivil se Enkra, „Nebo
u Tobruku – u Benghází?“

„Odkud znáš bojiště africké války?“
„Předváděli nám film o Mongtomeryho bojích.“
„Ach tak – jenže já tam dlouho nepobyl,  byl jsem raněn

a zbytek války jsem strávil v nemocnici v Káhiře…“
„Tam je prý hezky! Já bych tam prolezl všechno, co zůstalo

po starých Egypťanech…“
„Vypadá to, že jsi obdivovatel faraónů jako každý Armin!“

usmál se stařec, „No dobrá, ještě se uvidíme! Sbohem…“ A tímto
jasným pokynem dal  Enkrovi  najevo,  že  audience  je  u konce.
Enkra odešel se značným údivem.

„Kdo  to  je?“  ptal  se  Jack  udiveně,  „No  přece  starý
Cornstraw!  Francis  Cornstraw,  bývalý učitel,  dneska  na  penzi.
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Občas chodí suplovat, když Albrocka chytnou ty jeho bolesti nebo
Snitkina ta jeho opice. Ale tomu dědkovi moc nevěř, je to blázen!
Ví sice všecko, co existuje, ale… no, není jako ty druhý. Je holt
jinej – kdo za to může…?“

„Tím je mi sympatický. Je to moudrý a rozumný muž. Víš,
že bojoval v Libyi s Montgomerym?“

„Kde to je, v Německu nebo v Itálii?“
„Aha.  Tak  to  ti  nebudu  povídat,  darmo  bych  tě  zmátl.

Počkej si, až to budete probírat…“
A Jack  měl  zas  o důvod  víc,  aby  považoval  Enkru  za

nafoukaného ničemu a Enkra jeho za hlupáčka.
Takto  plynuly dny jeho učení  ve škole.  Enkra stále  ještě

nebyl pokořen a Mathes a ostatní se již obávali, že ani nebude, že
to pyšné dítě z dalekého ostrova pod žhavým sluncem bude nad
nimi všemi vítězem.

„Pánové,“  řekl  Mathes  jednou,  „Je  věcí  naší  osobní  cti
zvítězit  nad ním! Jestli  to neuděláme,  ztratíme svou prestiž  už
navždycky – musíme vyhrát, i kdybychom ho měli dát zavřít!“

Enkra by nad tím byl jenom pohrdlivě ohrnul rty.
Mary  pozorovala  svého  syna  s obavami.  Od  památného

výbuchu toho sobotního večera se  však  nijak  zvlášť  nezměnil,
snad  jenom  byl  ještě  nepřístupnější.  Robert  se  zachoval  jako
obyčejně, druhého dne prosil a málem plakal, ale zjistilo se, že
moc  peněz  mu  nezbylo,  jako  obvykle,  takže  Enkra  byl  nucen
vybrat ze svého konta něco na nezbytné životní potřeby. Udělal to
bez  váhání  a bez  odporu,  dokonce  ponechal  matce  na  vůli,  co
s nimi udělá,  aniž jí pomáhal při vyúčtování, jak měl zpočátku
v úmyslu. Zdálo se, že Robertovo hospodaření s penězi ochromilo
v tomto  směru  jeho  vůli  –  dokonce  se  Mary zdálo,  že  ztratil
o domácí záležitosti vyhraněný zájem.

Stále víc se toulal venku, často až do pozdní noci. Všimla
si, že když byl Robert doma, hledal Enkra jakoukoliv záminku
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k odchodu. Mezi otcem a synem vládl stále stejný napjatý vztah,
který se sice nijak neprojevoval, ale o němž všichni věděli. Enkra
si  dokonce  odpustil  odsoudit  Robertovo  pití,  když  přišel  zase
v povznesené náladě. Jenom beze slova opustil místnost a vrátil
se  až  příštího  dne  ráno.  Mary  jej  chápala,  ale  Robert  na
jakoukoliv zmínku o tom reagoval i ve střízlivém stavu nevrlým
bručením.

I tělesně se Enkra trochu změnil – Mary se zdálo, že zhubl,
ačkoliv už předtím na něm nebyl ani gram zbytečného tuku. Lícní
kosti mu ostřeji vystoupily, nos se mírně ohnul a zešpičatěl, lesk
v očích  byl  stále  jasnější  a znepokojivější.  Temná pleť  obličeje
ustupovala  jenom  zcela  neznatelně,  zato  se  kupodivu  opálila
i světlejší kůže na uších a krku, takže složky, které podědil Enkra
po Robertově indiánské  matce,  výrazně  vystoupily do popředí.
Navíc vlasy, které mu zatím trochu narostly a o jejichž ostříhání
odmítal diskutovat, to dokazovaly – když se někde objevil, tiše
jako duch, temný a nejasně výhružný, přebíhalo mnoha lidem po
zádech mrazení.

Nebál se žádného zvířete – nejdivočejší psy v ulici hladil na
potkání, koně poplácával a povídal si s nimi. I toulavé kočky se
od něj daly polapit a hrály si s ním, i když za celý život nepoznaly
dotek  lidské  ruky.  Mary jednou  prorocky prohlásila,  že  mimo
člověka nemá Enkra na světě nepřátel.

Ke své matce byl Enkra pozorný a něžný. Dokonce se občas
zasmál  a vyprávěl  jí  tisíce  věcí  reálných  i zcela  vymyšlených,
když  se  mu  podařilo  přemluvit  ji  k procházce  do  parku  nebo
zoologické zahrady. A Mary byla šťastná a věřila, že její syn je
také alespoň na tu krátkou chvíli šťastný.

Tou dobou přicházely z Arminu zvláštní zvěsti, a Enkra se
je tu a tam dozvídal. Především arminští turisté přestali davově
jezdit po světě. Ne, že by to někomu tak moc vadilo, ale přece
jenom, bylo to zvláštní. Lidé z Ostrova jsou známi tím, že svět
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považují za krajně nepřátelský vůči sobě, mnohdy docela právem.
Život  člověka  se  však  skládá  z nepřetržité  řady  nejrůznějších
nesnází a jednou z nejhorších je opustit svoji vlast a vydat se do
světa.

Kromě neutuchající vášně po poznávání čehokoliv se občas
lidem z Ostrova stává,  že je  zavolá povinnost,  aby někde dleli
coby  zástupci  své  země  nebo  odborníci  na  různé  víceméně
užitečné věci. Nepřihlížíme-li k činnosti tajných agentů, kteří se
pochopitelně  snaží  o co  největší  nenápadnost  a rozhodně  se
nehlásí ke svému arminskému původu. Všichni obyvatelé Arminu
cestování milují a obdivují zvlášť zasloužilé borce v tomto směru,
takže  jsou  ochotni  snášet  leccos  nepříjemného,  aby se  někam
podívali.  V lepších  kruzích  je  dokonce  zcestovalost  známkou
vzdělanosti.

Proto  tedy  arminští  turisté  zaplavují  celý  ostatní  svět
v ničivých  vlnách  jako  kobylky a přivádějí  z míry  všechny,  se
kterými se setkají. K údivu světa téměř všichni vypadají a chovají
se  naprosto  totožně.  Objevují  se  nejraději  ve  skupinách  nebo
v párech,  přičemž  je  velmi  těžké  rozeznat  chlapce  od  dívek,
všichni  jsou  stejně  učesáni  i oblečeni.  Jejich  oblek  je  téměř
zásadně tmavý, obvykle sestává z hodně odolných kalhot a černé
kožené bundy bez lesku, zapjaté na pravém rameni na mohutnou
kovovou  sponu  ve  tvaru  tygří  hlavy.  Jakmile  napadne  sníh,
navlékají  mohutné  okované  boty,  kožešinové  kabáty  a čepice
a mnohdy  i kožešinové  chrániče  na  kalhotách.  Při  náhlých
společenských příležitostech se však objevují v nejnezvyklejších
oblecích fantastických tvarů a barev, jako když se motýl vyloupne
z kukly.  Ale  to  se  stává  málokdy,  neboť  se  společenským
zábavám pořádaným cizími lidmi vyhýbají.

Každý Armin má svoji  osobní  zbraň,  i kdyby to  měl  být
jenom nůž. Mnozí mají střelné zbraně, revolvery a v divočejších
krajích ručnice, pokud cestují vlastní lodí, je tato vybavena vším
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možným od  minometu  po  raketomet.  Tyto  zbraně  však  nikdy
nepoužívají,  aby  o nich  nekolovaly  ještě  horší  pověsti  než
doposud.  Každý,  kluci  i dívky,  ovládá  nějaký  způsob  osobní
sebeobrany holýma rukama, který používá v případě potřeby. Činí
tak jen v nejnutnější míře, takže soupeř obvykle přežije. Ovšem
je-li schopen, vypráví potom po zbytek svého života fantastickou
historku, jak jen zázrakem unikl smrti z ruky toho divocha.

Majitelé  pohostinských zařízení  Arminy nijak  zvlášť  rádi
nevidí.  Málokdy  pijí  alkoholické  nápoje,  nekouří  a nedrogují,
drahá jídla neobjednávají a přepych v ubytování nevyžadují. Říká
se, že jsou neuvěřitelně lakotní a spořiví, ale není to pravda. Jsou
ochotni vydat velké množství peněz, pokud je to nutné a pokud je
mají, což bývá málokdy. Ale co kupují, musí stát za to, aby za to
peníze vyhodili. Jsou hostinští, kteří si je chválí stejně, jako jiní
nadávají.

Často se říká, že Armini jsou v jídle velmi vybíraví. Snad je
to  částečně  pravda  –  zásadně  odmítají  jíst  cokoliv  jedovatého
a mají  přesné informace,  v čem všem je nějaký jed.  Velká část
nejí  maso  vůbec,  zbytek  jen  málokdy,  i potom  si  pečlivě
poroučejí, jak má být získáno a upraveno. Nejraději si vaří sami,
nebo to svěřují osobě, kterou znají a bezvýhradně jí věří. Mnozí
jdou tak daleko, že si nosí vlastní jídelní náčiní, kterého se nikdo
jiný nesmí dotknout. Důvodem toho je nechuť připustit, aby na ně
někdo  přenesl  nějaké  špatné  vlivy  pomocí  svých  nečistých
energií. Téměř polovina dívek a čtvrtina chlapců jsou tím či oním
způsobem  spjati  s čarodějnictvím,  v příznivých  a škodlivých
energiích se vyzná snad každý. Jakmile jednou dojdou k názoru,
že ten či onen člověk je šiřitelem nečisté energie, není mu v jejich
očích pomoci, vyjma kdyby se zásadně změnil a požádal o pomoc
zkušeného  čaroděje.  Což  se  ovšem  nemůže  stát,  protože  je
Kalijuga  a kvalifikovaní  čarodějové  zkrátka  nejsou.  Jak  se
z takové situace vybabrat, nikdo přesně neví.
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V této souvislosti  se často hovoří  o kastách,  které Armini
bezvýhradně uznávají.  Většinou je to pravda – řeči,  že všichni
jsou rasisté, jsou řeči hloupé a nesmyslné. Neuznávají rozdělení
z hlediska rasového, kšatria černé pleti je pro ně stejně dobrý jako
kterýkoliv  z nich.  Ale  pokud  se  setkají  s někým,  kdo  je  svou
mentalitou šúdra nebo nedej bože čándal, pojídač psů, štítí se ho
třeba jen dotknout.

Jsou  ale  obchodníci,  kteří  naopak dělají  obchody skvělé.
Třeba prodavači upomínkových předmětů si nemůžou stěžovat –
žádný správný Armin si neodpustí nakoupit tolik pohlednic, kolik
jich sežene, aby měl všechno, co viděl, řádně zdokumentováno.
Načež je doma přehledně uspořádá a ukazuje nešťastníkům, kteří
je nemají. Těchto pohlednic bývají často netušená množství – je
znám  příkaz  z pozdějších  Santanuevových  válek,  že  si  žádný
z vojáků  nesmí  přivézt  do  Arminu  více  než  tři  kilogramy
pohlednic  (co  je  navíc,  musí  být  procleno).  Mimo to  nakupují
Armini  také  skvěle  vybarvené  mušle,  polodrahokamy
i drahokamy, jiné pozoruhodné horniny opatřené názvem nerostu
a místem nálezu, knihy, diafilmy, lodi v láhvích i láhve v lodích,
modely jednotlivých staveb ze špejlí,  odznaky a štítky na hole.
Málokdo shání nálepky z hotelů a podobně, protože se taky zřídka
vyskytují  v hotelích.  Kdo  věří  více  svým  schopnostem  než
placeným odborníkům,  fotografuje  či  filmuje  vlastními  silami,
většinou dobře.

Zákony a nařízení občané Arminu dodržují,  pokud se jim
dotyčné  zákony  líbí  a hodí  do  celkového  životního  názoru.
V případě,  že  se  tak  neděje,  nerozpakují  se  ani  na okamžik  je
porušit a chovají se, jak se jim zlíbí. Zvláště to platí o zákonech
a nařízeních nesmyslných, ve kterých si libují některé diktatury.
Je  znám  případ,  že  v dobách,  kdy  se  za  černých  plukovníků
v Řecku stíhalo nošení dlouhých vlasů a vousů, byl zatčen jeden
z Arminů, poklidně obdivující památky Akropole – jeho vedoucí
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výpravy  zakročil  u kapitána  lodi,  která  je  přivezla,  a dotyčný
kapitán  vyhrožoval  ničemným  Řekům  bombardováním  Athén
z těžkých  děl.  Dosáhl  svého  a dlouhou  dobu  pak  držel  primát
v drzosti,  dokud  ho  nepředčil  skvělý  Santanuevův  náčelník,
mladý loďař, Bludný Viking Thore-Häkän Sh?nhaaren, když mu
zadrželi  v Johannesburgu černého  námořníka.  Thore-Häkän  dal
po  zjištění  stavu  policii  ultimátum,  aby byl  jeho  bojovník  do
hodiny propuštěn.  Po uplynutí  šedesáti  minut potom zahájil  na
město palbu z raketometů. Ke cti otců města je nutno říct, že se
velmi  rychle  vzdali  svých  představ,  když  jim  počaly  granáty
svištět  nad  hlavami.  Propustili  černocha  a byli  jen  rádi,  když
Viking okamžitě odplul. Nějakou dobu se sice honil s policejními
rychlými čluny, ale když se dostal do pásma mezinárodních vod,
nechali ho běžet a pouze mu zakázali vstup na doživotí. Shodou
okolností však měl na palubě nějakou novinářku, která záležitost
silně rozmázla.

Enkra  bohužel  podobné hrdinské  činy konat  nemohl,  ale
jistě by k tomu byl ochoten. Prozatím měl co dělat, aby ho jakž
takž snášeli ve škole. Ne, že by o jejich přízeň tak moc stál nebo
na ni bral ohledy, ale být na válečné noze úplně se všemi lidmi se
mu zatím nechtělo.

Na jedné své odpolední toulce se Enkra dostal do jedné ze
čtvrtí Západního Londýna, kde jej  daleko viditelné špice šapitó
a břeskná hudba poučily, že se tu někde nachází cirkus. Věnoval
pozornost  plakátovacím  plochám  a zakrátko  objevil  reklamu
tohoto podniku: jmenoval se Cirkus Globus a Enkra ho odhadl na
středně  velkou  myšárnu  s obvyklým  a nijak  zvlášť  poutavým
programem. Ze zvyku hledal šelmy a udivilo ho, že na plakátě je
inzerováno  šest  bengálských  tygrů  v nejdokonalejší  a nikdy
nevídané  drezúře.  Také  bylo  nabídnuto  dvanáct  koní,  podle
vyobrazení  šest  bílých a šest  černých,  a slon  Bimbo,  který měl
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chodit  po  láhvích  zastrčených  hrdlem do  nástavců  na  dřevěné
desce.

Enkra provedl bleskovou inventuru svých financí a zjistil,
že  se  mu  nedostává  ani  na  nejlevnější  lístek.  Byl  ovšem
odchovancem  orientální  filozofie,  která  učí,  že  peníze  nejsou
účelem, ale prostředkem k uskutečňování svých cílů a štěstí  lze
dosáhnout i bez nich – tedy také vstupu do Cirkusu Globus. Enkra
se  tedy  ochomýtal  okolo  brány,  dokud  představení  nezačalo,
teprve  když  zaslechl  úvodní  fanfáry  naznačující,  že  celé
osazenstvo nastupuje k defilé, propletl se zadem mezi maringotky
a mezi  klecemi  šelem  se  dostal  k šapitó.  Teď  bylo  zapotřebí
odlákat  pozornost  uvaděče,  který  stál  ve  vchodu  a pozoroval
nástup  artistů,  ale  Enkra  uměl  chodit  jako kočka a přeběhnout
nepozorován při břeskné muzice ten kousek cesty až k nejvyšší
řadě nebylo pro něj nic nemožného. Pak se už posadil na lavici
úplně nahoře a sledoval představení.

V první části se nekonalo nic světoborného: nějaké cviky na
perské tyči,  visuté hrazdě a laně, pozemní akrobacie,  kterou by
Enkra hravě dokázal také, výcvik osmi psíků neurčité rasy, kteří
však  pracovali  jedna  radost,  klaunerie,  jízda  na  různých  dvou
i jednokolkách, krasojízda na koni, jakou by Enkra taky dokázal
líp a na závěr vysoká škola s dvanácti koňmi. Až na to, že dva
vraníci  byli  spíš  do  hněda  a podobní  pivovarským  valachům
a jeden bělouš byl šedivý, též vzhledem připomínající oslíka. Ale
jejich  poslušnosti  se  nedalo  nic  vytknout  a Enkra  byl  velmi
spokojen s produkcí, za niž dal tolik peněz.

O přestávce, během níž se stavěla kruhová klec na tygry, se
Enkra  prošel  po  zvěřinci  a pozoroval  všechna  zvířata.  S jejich
zdravotním stavem mohl být spokojen, méně už s jejich výživou,
neboť jedno vedle druhého vypadala, že nejsou krmena dle svých
potřeb, ale podle možností majitele. Nakonec si Enkra prohlédl
šestici  tygrů  –  mimo  zjištění,  že  dva  z nich  jsou  tygři  sibiřští
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a nikoliv bengálští postřehl také, že jeden se mu nějak nelíbí, ale
než zjistil proč, začínalo představení a Enkra se rychle vracel do
šapitó.

Představení  začalo.  Do  kitru  vstoupil  krotitel  v nádherné
důstojnické uniformě gardisty státu Madhjápradéš, s turbanem na
hlavě a řádkou blýskavých vyznamenání na kabátě. Přestože byl
ohlášen jako skvělý drezér ze Západní Indie, předpokládal Enkra,
že dotyčný gentleman nikdy neopustil Anglii. Pak bylo vpuštěno
do klece šest tygrů jeden po druhém – bez vzpouzení se rozběhli
na svá místa a usadili se na jednotlivých třínožkách okolo klece.

„Poslyšte,“ řekl Enkra svému sousedovi, „Nezdá se vám, že
ten menší tmavý tygr nějak kulhá na přední tlapku?“

Soused  se  na  chlapce  podíval  vyjeveně,  pak  si  prohlédl
tygra  a řekl  Enkrovi  dost  nepřátelsky:  „Nezdá  se  mi  nic
takového!“

„Přesto mám dojem, že s ním není něco v pořádku. Zdravý
tygr se přece takhle nechová, nemám pravdu?“

„Drž hubu a čum na program!“ řekl někdo z druhé strany.
Enkra tedy zmlkl a hleděl pátravě dolů do manéže.

Tygři přecházeli jeden po druhém z jednoho podstavce na
druhý po úzké tyči. Enkra pozoroval „svého“ tygra lépe a zjistil,
že  jen s krajní  nechutí  klade tlapky na tyč a vší  mocí  se  snaží
ulehčit  pravé  přední  tlapce.  Když  seskakoval  z nízkého
podstavce, dopadl na ni, zlostně zavrčel a chňapl po tyči, kterou
mu drezér nastavil. Jenom velmi neochotně se dal zahnat na své
místo.

„Tady se něco stane,“ řekl Enkra, „Pusťte mě, pro jistotu…“
Vstal a tlačil se řadou, lidé jej zlostně šťouchali a nadávali

mu dosti  hrubě.  Nikdo nevěděl,  proč chce najednou ven. Tygři
zatím absolvovali skok kruhem, předmětnému tygrovi se podařilo
proskočit  a dopadnout  na  levou  tlapku  a odběhl  dost  radostně.

168



Teď ale přicházel zlatý hřeb programu, proskok kruhem hořícím.
Enkra se v předtuše komplikací raději vydal dolů, blíž k manéži.

První tři tygři proskočili kruhem v pořádku, čtvrtý v pořadí
byl onen s nemocnou tlapkou. Zdálo se, že nechce skočit, teprve
na  důraznou  domluvu  zapráskáním  bičem  nad  hlavou  skočil
a dopadl  na  podstavec  na  obě  tlapy.  Zařval  a zřítil  se
i s podstavcem, dopadl na hřbet, vyskočil a vrhl se na krotitele.
Ten projevil značnou duchapřítomnost, uchopil rychle hořící kruh
i s podstavcem a napřáhl  oheň proti  tygrovi.  Tím ho zahnal  do
kouta  a švihaje  bičem  proti  ostatním,  křičel:  „Otevřte  dvířka!
Vyžeňte je do klecí…“

Tygři  měli  strach z toho,  co se začalo  dít  v jejich středu.
Pětice jeden po druhém opouštěla klec. Krotitel stále ještě držel
v ruce hořící  kruh, ale plamínky už dohasínaly.  Když dohořely,
muž kruh odhodil a s ochranou tyčí a bičem šel k tygrovi: „Bábur,
ven!“ křičel, „Ven, Bábur – do klece…“

Tygr prskal a vrčel na něj. Krotitel mu zapráskal bičem před
obličejem a tygr se v té chvíli vymrštil a skočil. Bič i dřevěná tyč
spadly do  pilin.  Krotitel  si  velmi  rozumně  zakryl  tvář  i hrdlo
rukama a tygr se mu zahryzl do ruky nad loktem. Při tom drápy
všech čtyř tlap rval mužův kabát i kožené rajtky.

V té  chvíli  přiložil  Enkra  ruce  k ústům  a vydal  ze  sebe
neuvěřitelný,  hluboký  tygří  řev.  Ten  signál  znamenal:  „Táhni
pryč, tohle je moje kořist!“ a tygr mu rozuměl. Zařval něco velmi
sprostého v odpověď vetřelci, nechal krotitele být, ale zůstal nad
ním stát připraven o svoji kořist bojovat.

Enkra dvěma skoky přiběhl k mříži a než mu v tom někdo
mohl  zabránit,  vymrštil  se  nahoru,  vytáhl  se  výš  a nakonec
přeskočil  dovnitř.  Tygr před ním v první  chvíli  uskočil,  pak se
Enkra rychle zmocnil ochranné tyče a stál proti tygrovi v obranné
póze s tyčí v obou rukou.
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Diváci řvali úžasem. Již při tygrově střetnutí s krotitelem se
ozýval křik a dámy omdlévaly, ale teď stál proti divoké a dravé
šelmě  malý  a křehký  chlapec,  jehož  přece  tygr  musel  rozdrtit
jediným úderem tlapy! Přesto se kluk nebál, dokonce na tygra řval
téměř stejným hlasem a provokoval ho!

Tygr skočil. V té chvíli padl chlapec na záda do pilin, nabral
tygra podrážkami svých bot  do břicha a přehodil  ho přes sebe.
A už stál zase na nohou a čekal jeho další útok. Tygr na něj znovu
skočil  a stalo  se  totéž  z druhé  strany,  ale  tentokrát  se  tygrovi
podařilo zakousnout do tyče a přelomil ji v čelistech jako třísku.
Snažil se napadnout soupeře, dokud bude ležet na zemi, ale Enkra
byl  stejně  pružný  a mrštný  jako  tygr  sám  a stál  na  nohách
současně s ním. Teď odhodil jeden z kusů tyče, druhý opět svíral
v obou rukou.

Tygr zaútočil znovu, tentokrát jinou taktikou: pokusil se při
skoku udeřit  Enkru  tlapou.  Enkra  tušil,  že  to  bude levá  tlapa,
pravou nemohl kvůli něčemu použít – připravil se a ve chvíli, kdy
tygr skočil, vymrštil proti němu svou tyč. Ta sice zapraskala pod
tygrovým úderem, ale přesto jeho tlapu srazila a Enkra s pomocí
levé nohy srazil šelmu do pilin.

„Neblázni!“  křičel  na  něho  někdo.  Byl  to  ředitel,  který
poskakoval s ručnicí okolo mříže, „Jdi od něj, zastřelím ho!“

„Nesmysl,“  odsekl  Enkra,  „Škoda  čičiny!  Zahoď  tu
bouchačku,  držíš  ji  jako  prase  kost!  Radši  vytáhněte  toho
chudáka!“

Ředitel zůstal jako opařený, ale nějaký jiný cirkusák křikl:
„Tak jo – ale udržíš ho tu chvíli?“

„Hoď mi novou tyč!“ požádal Enkra – v příští chvíli mu ji
někdo  prostrčil  mřížemi.  Enkra  odhodil  zbytek,  popadl  novou
a ohrožoval  jí  tygra,  který  ulehl  na  zem a ocasem vířil  piliny.
Enkra koutkem oka sledoval, jak dva muži vběhli do klece a táhli
nešťastného krotitele ven. Ubožák slabě sténal, ale jinak nedával
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najevo  svoji  jistě  strašlivou  bolest.  Enkra  čekal,  až  dvířka
zapadla, pak hodil tyč do pilin a řekl:

„Teď si to rozdáme doopravdy, bratříčku!“
Tygr zařval hlasem vzdálené bouře. Enkra zařval v odpověď

stejně,  jen  snad  hlasem o maličko  vyšším.  Pak  tygr  náhle  bez
výstrahy skočil, Enkra se ve stejnou chvíli obrátil bokem, zachytil
jeho ohromné tlapy rukama a přes záda přehodil na zem. Byl to
jeho starý trik, první a nejlepší, jaký uměl. V příští chvíli už zvedl
ruku a udeřil  tygra  hranou dlaně  do  nechráněného krku.  Velká
kočka zaskučela bolestí,  mávla těžkou tlapou, podtrhla Enkrovi
nohy a srazila  ho  do pilin  vedle sebe.  Enkra udělal  salto,  tygr
v příští chvíli dopadl na to místo – to už ale stál Enkra zase téměř
na  nohou  a čekal.  Tygr  skočil  a tentokrát  se  mu  podařilo
zasáhnout  ho  tlapou  –  Enkra  udělal  přemet  a rozplácl  se
v pilinách, když se snažil dostat na nohy, dopadl na něj tygr, ale
naštěstí na záda, takže mu drápy pouze roztrhly bundu. Enkra ho
shodil,  převalil  se  a podkopnutím  mu  shodil  na  hřbet  jeden
z podstavců. Tygr se dal zmást a první úder tlapy adresoval noze
podstavce, která se přelomila jako tříska.

Návštěvníci  cirkusu  už  pochopili,  že  tady  se  nejedná
o zápas šelmy proti bezbrannému člověku. Že proti sobě stojí dvě
šelmy,  obě  stejně  nebezpečné  druhému  i sobě  navzájem.
Pochopili, že Enkra zřejmě už viděl tygry a možná s nimi bojoval,
že je tygrovi rovnocenným soupeřem a má šanci zvítězit.

Enkra stál před tygrem a v hrdle mu klokotalo výhrůžkou.
I tygr  řval,  ale  poněkud  jinak,  Enkrovi  se  zdálo,  že  by  rád
odstoupil  z boje  pro  velkou  bolest,  ale  má  strach  o svůj  život
v případě projevu bázně  před nepřítelem. Enkra na něj  zavrčel
výzvu ke smíru – v té chvíli  na něj  tygr skočil.  Enkra padl na
zem, nic jiného dělat nemohl, vzepřel se koleny proti jeho břichu,
vší  silou  mu  vrazil  pěst  do  tlamy  a stiskl  citlivé  místo  pod
jazykem.  Mohutné  tesáky  mu  ležely  z obou  stran  na  zápěstí,
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drápy se  mu  zaryly do  ramenou  a zad,  ale  tygr  skučel  bolestí
a cloumal sebou v marné snaze se osvobodit. Když se začal dusit,
Enkra  vytrhl  ruku  z jeho  mordy,  ale  vzápětí  jej  udeřil  hranou
dlaně do jednoho z citlivých míst mezi lopatkami, které mu kdysi
ukázal Kwarr. Tygr zařval bolestí – jeho levá tlapa, kterou zmohl
nejvíce, byla ochrnuta.  V této chvíli  mu Enkra skočil  na hřbet,
objal ho nohama pod břichem a pevně sevřel. Rukou jej pak držel
za  spodní  čelist  a svíral  tak,  aby nemohl  kousnout.  Tygr  řval,
převalil se na záda a snažil se celou vahou Enkru zalehnout, bil
tlapami do vzduchu, ale Enkra, svíraje levicí jeho hrdlo a pravicí
spodní čelist, nepouštěl. Znenadání mu napadl další z jeho triků,
tak pustil jeho hrdlo a levou rukou mu zakryl oči. Tygr zařval teď
opravdu postrašeně, nevěděl, co se to děje a proč jsou jeho oči
oslepeny a zachvátila ho hrůza.

Nyní  nastala  poslední  fáze  zápasu – Enkra pravou rukou
nalezl  a opět  stiskl  citlivý  bod  pod  jazykem.  Nečekaná  bolest
přivedla  zvíře  téměř  k šílenství.  Protivník  byl  nezasažitelný
tlapami  i tesáky  a tygr  neviděl  –  v té  chvíli  zaslechl  mručení,
které mu řeklo: „Vzdej se! Vzdej se mi, nebo tě zničím…“

Enkra  cítil,  jak  napjaté  svaly pod  pruhovanou  kožešinou
povolily a ochably. Pustil jeho jazyk a pak i čelist, odkryl mu oči.
Zdálo se, že tygr je zkrocen, jemně kňučel, jako když mládě prosí
matku o něco dobrého.

Enkra  počal  uklidňujícně  mručet  a při  tom  několikrát
pohladil  tygra  po  hlavě.  Sesedl  z něj  a poklekl  vedle  do  pilin.
Hladil  jej  a vrčel,  dokud  se  tygr  neuklidnil  docela.  Enkra  mu
hleděl stále do očí a pozoroval je, věděl, jak se tygr tváří v které
chvíli a když skončil s uklidňováním, byl si jist, že mu důvěřuje.

„Tak…  A teď  mi  ukaž,  kde  tě  co  bolí…  já  ti  pomůžu,
neboj…“

Usedl  a vzal  do  klína  tygrovu  pravou  tlapu.  Tygr  trochu
varovně zavrčel, ale Enkra ho uklidnil dalším mručením. Zjevně
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nebylo na tlapce nic vidět, Enkra ji ohmatal napřed shora a pak
přejížděl dlaní po jednotlivých prstech a tiskl. To vše tygr strpěl,
ale když se Enkra dotkl středního polštářku, tvrdého jako kámen,
očividně bolestivě zakňučel.

„Aha, tak tady to je! No dobrá, vždyť ti pomůžeme… jen se
neboj a nebuď na nás zlý, já ti pomůžu…“

Enkra opatrně ohmatával polštářek, hlavně ze stran. Věděl,
že tady někde bude zranění  a podle  reakcí  předpokládal,  že  se
jedná o nějaký zaražený předmět,  dlouhý trn, kousek skla nebo
něco  podobného.  Tygr  kňučel  téměř  neustále  a když  se  Enkra
dostal  na  bok  polštářku  nad  prostředním prstem,  téměř  vyjekl
bolestí.

„Pánové,“ vykřikl Enkra na muže, mlčky ho pozorující od
mříže, „Není mezi vámi lékař? Ať jde sem, prosím…“

Lékař,  který  ošetřoval  krotitele  a setrval  i po  ošetření  na
místě, přistoupil k mříži. „Pro tebe nebo pro toho tygra?“

„Pane,  ten  tygr  má  značnou  cenu,“  řekl  ředitel  cirkusu,
„A my nebudeme šetřit, když se vám podaří… mu pomoci!“

Doktor  na  něj  pohlédl  s porozuměním.  Léčit  zvířata  mu
bylo sice proti mysli, ale brát peníze ne. Otevřel klec a přistoupil
kousek  blíž  k Enkrovi.  Tygrovi  se  to  nelíbilo,  ale  Enkra  ho
uklidnil.

„Potřebuju  peroxid  vodíku,  jód,  gázu,  nějaké  obvazy.
Připravte si to a podávejte mi to, jak řeknu…“ Vytáhl z kapsy svůj
zavírací nůž a rozevřel jej.

„Blázníš?“  vyjekl  doktor,  „Snad  ho  nechceš  říznout  do
packy? Vždyť tě zakousne!“

„Operace je jediná možnost! Jestli se bojíte, jděte odsud, ale
nechte mi svoji brašnu, pak vám ji vrátím…“

Doktor zrudl. Bylo už pod jeho důstojnost léčit zvíře, teď
má ještě  ke všemu sekundovat  nějakému klukovi  při  dokonale
šíleném podniku,  jakým je  operace tygří  tlapy za vědomí a při
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naprostém nedostatku ochranných prostředků jak před infekcí, tak
před poněkud divokým pacientem.

„No prosím!“ řekl, „Nebojím se. Jen do toho, hochu!“
Enkra  přiložil  nůž  k čenichu  tygra  a dal  mu  ho  očichat.

Potom krátce zakňučel, podložil si tlapku, nasadil nůž a řízl. Tygr
sice vrčel, ale Enkra jej uklidňoval. Krev a hnis vystříkly na jeho
košili.  Prohlížel si  ránu a mračil  se. „Kysličník! Tampon!“ řekl
přes rameno.

Doktor byl sice nafoukanec, ale ne hlupák – rychle navlhčil
tampon kysličníkem a podal Enkrovi. Ten odsál krev a současně
trochu vyčistil ránu a znovu ji prohlížel.

„Pinzetu!“  Doktor  mu  ji  vložil  do  ruky  přesně  jako
profesorovi  při  operaci,  Enkra  ji  vnořil  do  rány,  něco zachytil
a táhl.  Tygr  opět  začal  kňučet  bolestí,  ale  to  už  Enkra  pinzetu
odhodil, uchopil do ruky a vytáhl snad sedm centimetrů dlouhou
jehlu.

„Při  čertový  bábě!“  vyjekl  ředitel  cirkusu,  který  už  také
vešel  do  manéže  a přihlížel,  „To  je  hrůza  –  to  musel  nějaký
návštěvník hodit do klece, aby se nám pomstil…“

„Netřeba,“ řekl Enkra, „Možná jen pro zábavu – lidi mají
různý zvrácený nápady. Teď kysličník a ještě tampony…“

Doktor  už  také  klekl  do  pilin  a pečlivě  přisluhoval.
Dokonce i tu odhozenou pinzetu si podal sám. Ředitel zatím držel
jehlu v prstech a nevěřícně si ji prohlížel. Výroky, které při tom
pronášel v různých světových jazycích, značně obohatily Enkrův
slovník, již tak dost vybraný.

Enkra vyčistil  ránu a pak několikrát  lehce stiskl polštářek
tlapy. Tygr ani nehlesl, i když jej to jistě ještě bolelo.

„Dobrý, už tam nic nemá. Zavážu mu to jenom prozatímně,
stejně to strhá a bude si ránu lízat sám. Dejte mu oddělenou klec
a nechte ho nějaký den v klidu, sám pozná, kdy mu bude dobře.
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Mimochodem,  měli  jsme štěstí,  nepřijít  na to  včas,  mohl  zítra
dostat otravu krve a byla by třeba nutná amputace…“

Při  těchto  slovech  Enkra  pečlivě  vymýval  a obvazoval
tygrovu tlapku. Když byl hotov, poklekl na kolena a něžně hladil
velikou šelmu po hlavě. „No, vidíš, jakej seš hodnej a statečnej
kluk! Teď se budeš mít dobře, práce žádná a jídla moře…“

Tygr si spokojeně bručel.
„Můžeš ho už… vyhnat?“ ptal se ředitel, „Snad by už…“
Enkra objal tygra kolem krku a přitiskl tvář na jeho hlavu.

Tygra to překvapilo, nebyl zvyklý na Arminské způsoby, ale když
Enkra povstal a ukázal mu do chodby, radostně se tam rozběhl.

Ředitel si oddechl. „Milý hochu, děkuji ti mnohokrát, že jsi
pro nás zachránil tohle cenné zvíře a navíc život jednoho z našich
nejpřednějších  artistů!  Není  možno  ani  slovy vypovědět,  kolik
dobrého jsi pro nás udělal a není také možno vyčíslit to žádnou
peněžní částkou, kterou bychom ti mohli poukázat! Tvoje zásluhy
jsou  veliké  a i když  čas  smyje  většinu  podrobností  tvého
hrdinského  zápasu  s dravou  šelmou,  tvá  statečnost  a láska
k bližnímu  bude  navěky  zapsána  v našich  srdcích!  Statečný
hrdino, díky ti a Bůh, který všechno vidí, nechť ti odplatí tvoji
dobrotu a tvé hrdinství na nebesích!“

Enkra  se  tvářil  trochu  překvapeně  při  té  tirádě  –  a ještě
překvapenější byl, když mu ředitel majestátně podal stolibrovou
bankovku.  Dobře  si  ten  moudrý  muž  uvědomoval,  že  nebýt
Enkry, měl ze svého tygra jen pruhovanou předložku před postel,
takže bylo daleko lepší dát sto liber nějakému klukovi, než pět
tisíc  zoologické  zahradě  za  mladého  tygra.  Enkra,  dojatý
a překvapený vším tím potleskem okolo sebe, zastrčil bankovku
do  kapsy,  otřel  si  nos  rukávem  a řekl:  „No  když  jste  tak
laskavej… ale to přece nic nebylo! To je normální věc, poprat se
trochu  s velkou  pruhovanou  kočkou!  Když  budete  zas  něco
potřebovat…“
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„Tak mluví hrdina!“ zaburácel ředitel, „To je slovo mladého
odvážného  chlapce,  který  prokázal,  že  statečnost  je  mu  nad
vlastní život a který dokázal porazit nejdivočejší ze všech šelem,
které nosí naše země! To je slovo nejlepšího z nejlepších, zářného
vzoru pro celou naši mládež! Ano, má-li naše drahá vlast, naše
Velká  Británie  takové děti,  potom se  můžeme dočkat  toho,  že
naše  světovládné  impérium  znovu  ovládne  všechno,  co  nám
patřilo kdysi a co nám bude patřit znovu: Indii i Afriku, všechny
zámořské kolonie, odkud takové šelmy pocházejí! Vizte, lidé: toto
je muž, který se nebojí nebezpečí, nebojí se bolestivých zranění,
nebojí se riskovat vlastní život – nechť věčně žije a nechť se jeho
cesta pokryje těmi nejkrásnějšími květy slávy!“

Enkra se opět tvářil všelijak při tom pompézním projevu.
Nakonec ho napadlo, aby trapný dojem z ředitelovy řeči trochu
zmírnil omluvnými slovy: „Tak mi teda, pane řediteli, při téhle
příležitosti promiňte, ale já jsem sem přišel na černo – bez lístku.
Ale dost mě to mrzí!“

Celým cirkusem otřásl hromový smích. Lidé se smáli, až se
ohýbali  a rozburácel  se  ještě  větší  potlesk,  než  předtím  při
ředitelových žvástech.

Jenže ředitel  prokázal, že je sto vyrovnat se s jakoukoliv,
i tou  nejtrapnější  situací.  „Ano!  Právě  nejchudší  z nejchudších,
kteří nemají ani zbytečný peníz na nejlevnější lístek, ale přesto
milují naše umění natolik, že bez něj nemohou být! Jsem dojat
k slzám, milí a vážení návštěvníci! Nejchudší z nejchudších, ale
na nich stojí moc a sláva našeho impéria! Pojď na má prsa, mladý
hrdino – a ponech jásající davy jejich štěstí…“

A chytil Enkru za rameno, aby ho vyvlekl z manéže dřív,
než stačí provést další trapas. Enkra ochotně šel, ale bylo osudem
souzeno, aby nezůstalo jenom při jedné trapné scéně. U dvířek na
něj totiž čekal novinář s poznámkovým blokem a sotva se Enkra
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ocitl u něj, vyptával se: „Mohl bys mi říct, jak to, že se ti podařilo
porazit toho tygra?“

Enkra  zaváhal  –  najednou  si  vzpomněl  na  svoji  dávnou
televizní  reklamu,  kterou natočil  po  svém příjezdu  do Arminu
a která měla jistou šanci v soutěži o nejpitomější  reklamu roku,
která se pořádá v Kingtownu v rámci televizního festivalu. Proto
řekl nahlas a s důrazem: „To je proto, že piji každé ráno k snídani
Golden Tiger Juice, pane!“

„Co je to?“ podivil se novinář.
„Ale – taková šťáva z pomerančů v plechovkách. Vyrábí to

firma Kernon & spol. v Arminu. To neznáte?“
„Tedy, jistě…“ povzdechl si novinář, „A třeba o Coca-cole

bys něco podobnýho prohlásit nemohl? Byly by za to i prachy…“
„Vy máte  rád  Coca-colu?  No… tak  fajn,  když  vám tam

pustěj nějakýho tygra, můžete předvést, co s ním zvládnete! Když
se vám to povede, bude za to ještě víc prachů…“

Novinář se málem zapotácel – poprvé v životě narazil  na
někoho drzejšího, než byl sám. Ale byl v první řadě reportér a ten
je  povinen  přinést  zajímavou  zprávu,  i kdyby  u toho  utrpěl
morální úhonu. Takže se zeptal: „Mám tomu rozumět tak, že jsi
z Arminu?“

„Ano. Jsem arminský občan Enkra Weston.“
S tímto  hrdým  prohlášením  vyšly  nazítří  všechny  ranní

noviny a v oněch,  které  reprezentoval  ten  dobrý  reportér,  byly
dokonce  i zdařilé  fotografie  z Enkrova  zápasu.  Enkra  je
samozřejmě  poslal  Rogerovi  a Jackovi  i všem  ostatním  na
ukázku, jak si skvěle vede v nepříjemných podmínkách.

Mary poněkud vyváděla, když zjistila, že Enkrova kožená
bunda je od tygřích drápů dost potrhaná. Enkra jí odpověděl, že je
pořád lepší  mít  roztrhanou kůži  na bundě než  na kostech,  což
vcelku ráda uznala.
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A Harry Kernon se velice divil, když mu z Anglie nečekaně
došla  objednávka  na  pět  tisíc  plechovek  Golden  Tiger  Juice
měsíčně na dobu dvou let…

 =*=
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Kaskadér
„Pánové,“  řekl  ředitel,  „Mám  vážnou  obavu,  že  naše

snažení  nemá  valný  účinek  –  ten  kluk  se  nám  snad  skutečně
vysmívá! Četli jste to, že ano?“

„Podlé mýho názoru to není možný,“ řekl Albrock suše, „To
je absolutní novinářská kachna nahraná pro potřeby tisku!“

„Ty  fotografie  ovšem!  Nechápu,  jak  by  bylo  možný
přesvědčit to divoké zvíře, aby k něčemu podobnému přivolilo!
Že by se ten kluk opovážil rozříznout mu tlapu, to považuji za
možné – ovšem ten tygr by ho zákonitě sežral…“

Mathes  se  tvářil  velmi  znepokojeně.  „Po  některých  jeho
produkcích v umění sebeobrany začínám věřit na všechno! Mám
obavu, že skutečně dokáže přemoci tygra! Ačkoliv to nechápu,
soukromě to považuju za možné…“

„V tom  případě,“  řekl  Dupont,  „Byste  to  měl  sám  také
pochopit  a ovládnout!  Jste  konečně  profesorem  tělovýchovy
a když to dokáže malý chlapec, nemůže to být tak těžké!“

„Nesmysl těžké,“ řekl Albrock, „Je to nemožné! Kdyby měl
při  vší  možnosti  i nějaké  triky,  kterými  by se  stal  na  okamžik
šikovnější  než  tygr,  nikdy nemůže  být  silnější!  To je  naprosto
nemožné, pánové, já věřím, že se jedná o podvod!“

„Hovořil  jsem  náhodou  se  starým  Cornstrawem,“  řekl
Snitkin, „Je přesvědčen, že ta zpráva je pravdivá a ten chlapec to
skutečně dokázal. Nevím, pánové, jak dalece věříte Cornstrawovi,
ale mám za to, že je to pozoruhodné…“

„Ta  stará  škeble  nerozumí  ničemu!“  řekl  Mathes,
„Cornstrawovy názory patří  do starého železa a patřily tam už,
když jsem já chodil do školy! Co ještě říká ten starý osel?“

„Tvrdil mi dokonce,“ ozval se Albrock, „Že ten kluk měl
pravdu  s nějakou  tou  genetickou  mřížkou,  s tím  nesmyslem
o křížení  kočkovitých šelem. Cornstraw ztrácí paměť a kvapem
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dětinští,  pánové,  už  ho  nebudeme  moci  využívat  ani  jako
suplenta…“

„To mne  mrzí,“  řekl  Snitkin,  „Budu  zřejmě  v zimě  zase
nemocen a nevím, jak to bude s mým zdravím dál…“

„Jistě,  jistě,  pane  kolego,“  usměrnil  ho  ředitel,  „Ale  já
přesto věřím, že vaše ledviny vám dovolí vyučovat, že?“

„Nevím, nevím! Ale mluvili jsme o tom Westonovi! Co se
podle vás dá dělat s touhle nepříjemnou a trapnou aférou?“

„Nejrozumnější bude přejít ji mlčením,“ řekl ředitel,  „Jak
se  zdá,  nemůžeme  zatím  nijak  odpovědět  protiútokem.  Bude
nejlépe posečkat, přátelé…“

„Čekáme  už  dlouho!“  řekl  Dupont,  „Slíbil  jste  nám,  že
Weston zkrotne, až vyčerpá zásobu svých starých vědomostí, ale
mám dojem, že se dřív dožijeme penze než jeho nevědomosti!
Ten kluk si snad svoje vědomosti neustále doplňuje, nechápu, co
tím sleduje, ale on umí všechno co po něm chceme, a dává nám
najevo, že umí ještě daleko víc!“

„Viděl  jsem  u něj  tuhle  nedávno  takovou  knížku,“  řekl
Mathes,  „Měl  ji  s sebou  v aktovce  a říkal,  že  ji  bude  číst
odpoledne v parku. Pánové, opsal jsem si její název, protože jsem
si  ho  nedokázal  ani  zapamatovat,  jsou  to  »Klinické  poznatky
z léčby  vzácných  kočkovitých  šelem  s přihlédnutím
k chirurgickým a terapeutickým zásahům«, sepsáno nějakým Dr.
Klingem na Berlínském zoologickém institutu v r.l926! Otevřel
jsem to náhodou; pánové, já jsem nerozuměl vůbec, o co na té
stránce šlo! Nechtěl  jsem se podřeknout,  tak jsem mu řekl,  že
doktor Klinge je podle našich znalostí lhář a šarlatán. Kluk na mě
vykulil  oči,  pak  pokrčil  udiveně  rameny  a řekl  mi  tím  svým
nemožným přízvukem: „Ach ano, zdá se,  že…“ A tvářil  se při
tom, jako by mne považoval za blázna! Nechápu to, pánové…“

„Udělal  jste  chybu, pane kolego!“ řekl Albrock, „Byla to
jenom kamufláž, naprostá a sprostá filmovačka! Předstíral, že té
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knize rozumí, aby vás zmátl! To já znám, není to nic zvláštního
u dětí,  mnohé  z nich  se  snaží  nás  přesvědčit,  že  pilně  studují
školní látku, aby získaly lepší známku! Měl jste jej  ze znalosti
této knihy vyzkoušet, chápete? Vyptat se jej a přichytit při tom, že
nezná ani čárku…“

„Proboha, ztratil jste rozum, pane? Vždyť já nedokázal ani
pochopit, o čem to je!“

„První  kapitole  snad  porozumí  i sebevětší  nedouk!“  řekl
Albrock hrdě, „To snad není tak těžké, pane kolego! Mohl jste
nad ním zvítězit, kdybyste se byl nezalekl! Teď už to bude těžké,
jsem přesvědčen, že tu knížku už do školy nepřinese…“

„To mi ovšem nebrání, abych mu občas neprohledal tašku!“
řekl  Dupont,  „Nebo  se  ho  zeptám,  co  teď  právě  čte,  ať  to
ukáže…“

„To jsem už také udělal,“ řekl Mathes, „Ukázal mi jakýsi
román  od  Julese  Verna,  ovšem  nevím,  který.  Bylo  to  totiž
francouzsky.“

„Nevěřím, že umí francouzsky!“ řekl ředitel.
„Četl z toho, nahlas! Jestli správně, to nevím, nikdo v celé

třídě francouzsky neumí..“
„Hm,  když  už  mluvíte  o ostatních  dětech…  jak  to  mezi

nimi vypadá? Pokud vím, moc si ho neoblíbili…?“
„Pokud mohu posoudit, mají ho rádi čím dál míň! Možná

by si ho docela vážili, ale on jim dává najevo, že jimi pohrdá, že
k nim  nepatří  a nikdy patřit  nebude,  že  patří  tam na  ten  svůj
ostrov! To děti samozřejmě nesnášejí…“

„No nevím,  pane kolego!  Už jsem potkal  několik  kluků,
kteří  se  oblékají  a chovají  jako  on…  zdá  se,  že  se  ho  řada
spolužáků snaží napodobovat…“

„Ale ano, to jistě. Jenže on to nepřijímá tak, jak by chtěli.
Dává jim najevo, že to měli udělat už dávno, a že vlastně jenom
konají svoji povinnost… a zvyšuje nároky.“
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„Na sebe – taky?“ píchl Dupont.
„Především na sebe. Jednou jim řekl, že jeho povinností je

konat dobro za všechny lidi v celé Anglii. Teď těm, kteří udělají
něco, co mu připadá správné, děkuje, že mu v tom pomáhají.“

„To by mě tedy dost urazilo!“
„Je to také uráží. Jak říkám, nemají ho rádi…“
„Jak to může dlouho vydržet?“
„Nevím. Ale je dost vytrvalý…“
„Jak se  zdá,  pánové,“  uzavřel  ředitel,  „Zatím kluk vítězí

a nikdo z nás není schopen se mu vyrovnat! To je ostuda, pánové,
veliká ostuda, pamatujte si to, prosím! Ukládám vám, abyste byli
chytřejší než on, chápete? Taková ostuda…“

Také  paní  Snowberryová  měla  svůj  názor  na  Enkrova
dobrodružství – den po té události zastavila Mary jakoby náhodou
a řekla velmi sladce: „Ale, má milá paní Westonová, četla jsem
o tom vašem synkovi v novinách! To máte jistě radost, že ano…“

„No,“ řekla Mary, „Je trochu neopatrný… a tu jeho bundu
snad budu muset vyhodit! Ještě štěstí, že je tak pevná, podrápaný
ani moc není! Jenže to víte, nemá rozum…“

„Jistě,  jistě,“ usmívala se paní Snowberryová, „Ale že se
vám tak  dobře  vrátil  z toho  hrozného  Arminu,  že?  Ještě  vám
může trochu vypomoct těmi penězi, co vydělává…“

„On nevydělává žádné peníze, paní!“ divila se Mary.
„Ale jděte? To je zbytečná skromnost, paní Westonová – za

ty  články  v novinách  musel  dostat  pár  stovek  liber,  že  ano?
A v tom cirkuse, neříkejte mi, za takové představení musí už být
slušná  odměna,  přece  byste  nebyli  tak  nezodpovědní,  abyste
nechali svoje dítě riskovat život zadarmo…“

„Ale paní Snowberryová! Přece si vážně nemyslíte, že jsme
ho poslali…?“

„Ale  ne,“  chlácholila  ji  domovnice,  „Ovšem pro  rodinu,
jako jste vy, je každý šilink dobrý, že ano? Ještě že je váš pan
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synek  tak  šikovný a schopný… tu  ho  vidím odcházet,  tu  zase
přijde brzo ráno, kdo ví, kde se pořád toulá! Snad aspoň přinese
něco domů, ne, z těch svých toulek…“

„Eddie se netoulá…“ bránila se Mary.
„Ale nepovídejte!“  mávla rukou Snowberryová, „Odchází

kdy chce, přichází kdy chce – když je zavřený dům, vleze třeba
přes zeď, i když je, bůh mne netrestej, tři metry vysoká! Říkala mi
tuhle sousedka paní Highwayová, že prý by se klidně mohl dát
i na zloděje, není to zábavné? Však kdyby přinesl po nějaké té
noci domů nějaký ten šilink, zlobila byste se na něj?“

„Paní Snowberryová, vezměte laskavě na vědomí, že můj
syn nekrade a že nepěstuje žádné podezřelé obchody, jaké máte
vy na mysli! A pokud si přeje odejít a přijít, kdy se mu zlíbí, tak
je to jeho věc a já vím, kam jde a kdy přijde!“

„No,  vždyť jsem tak  moc neřekla!  Já  jenom co vidím –
vždyť je to proti přírodě, když se takový kluk toulá po nocích!
Kdo ví, co ho v tom Arminu naučili, říká se, že kradou jako straky
a když je někdo přiskřípne,  že dokonce zabíjejí!  Jen si  dávejte
pozor, paní, aby ten váš miláček nebyl taky takový! Však jsem ho
viděla, jak si cvičil na dvoře střelbu z té jeho pistole do kamínků,
házel si je do vzduchu a pokaždý zasáhl! Taky jsem ho hnala, ale
on se jenom usmíval, zastrčil pistoli do kapsy a povídá: No dobrá,
půjdu  někam  jinam!  A co  kdyby  náhodou  někoho  zabil,  co
potom?  Pak  byste  byla  vděčná  staré  Snowberryové,  že  vás
varovala, že ano, milá paní Westonová?“

„Viděla  jste  sama,  paní  Snowberryová,  že  střílet  umí!
A taky jste viděla, že se mu jen tak nestane, aby se netrefil. Buďte
ujištěna,  že  žádnou  škodu  nezpůsobí.  A byla  bych  vám vůbec
vděčna, kdybyste se nestarala o naši rodinu víc, než je nutné!“

„No,“ ohrnula domovnice nos, „Jak chcete, paní – ale když
se o kluka nestará ten váš opilec ani vy, musí se o něj starat cizí
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lidé, že ano! Nebo se mu stane, že jednoho krásného dne skončí
na šibenici! Klaním se, paní Westonová…“

A když  rozzlobená  a pokořená  Mary  odešla,  paní
Snowberryová se vítězoslavně zasmála a odešla  sdělit  výsledek
rozmluvy své dobré známé paní Highwayové.

Chladný a tvrdý Enkra se zatím toulal po Londýně, setkával
se s kluky a na požádání se střetal v zápase pěstním i obyčejném
s každým, kdo o to projevil zájem. Do klubu, kde učil sebeobraně
Mathes,  ho  samozřejmě  nepozvali.  Nebyl  nikomu  přítelem
a o žádné přátele ani nestál – prošmejdil zakrátko téměř všechny
kouty obou částí Londýna a nenašel tam žádné místo, které by si
oblíbil, kromě zoologické zahrady. Ale tam nemohl chodit každý
den.

Proto  ho  zarazilo,  když  se  jednoho dne  v Regents  Parku
setkal s mužem, který jej zastavil při chůzi: „Promiň, mládenče,
ty jsi snad ten Enkra Weston, o kterém psaly noviny?“

„Ano, pane,“ řekl Enkra sebevědomě, „Mám tu čest?“
„Hammersmith – Hugo Hammersmith, Velký H.H., jak se

říká. Chodíš někdy do kina?“
„Ano, velmi rád. Vy jste od filmu?“
„No výborně! Znáš mne tedy, to jsem velmi rád! Mám pro

tebe skvělý obchod, chlapče…“
Enkra  povytáhl  po  Rogerovsku  obočí.  „Vaše  podmínky,

pane?“
„Víš, co je to kaskadér? Stuntman, double nebo-li dvojník,

který hraje za herce některé scény, které by kladly na skutečného
herce značné fyzické nároky, chápeš?“

„Ano. Vím, co to je.“
„Chtěli bychom tě najmout jako kaskadéra pro dětské role.

Je to samozřejmě docela bezpečné, ale někdy jsou případy, kdy
dětský herec musí zvládnout různé kousky… třeba rvačky, těžká
fyzická cvičení… i pády…“
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„Chápu. Mám si lámat vaz za vaše hvězdičky. Prosím, co za
to, pane Hammersmithi?“

„Můžeš mi říkat Hugo, udělá-li ti to radost. Znám zvyklosti
Arminů… Jistě, bude to trochu obtížné, ale…“

„Nemám peněz nazbyt. Přijímám.“
„No  výborně!  Samozřejmě  odměna  bude  odpovídat

vynaloženému  úsilí.  Spolehni  se,  HH  ještě  nikdy  nikoho
neokradl! Máš teď čas?“

„Kolik chceš.“
„Well! Tak tě svezu do Pinewoodu…“
Enkra  ho  následoval  s pocitem  dokonalého  klidu.  Svého

úkolu ve filmovém ateliéru se naprosto nebál. Hammersmith měl
skvělý vůz, červený italský sporťák, ve kterém normálně jezdili
hrdinové jeho filmů. Řídil taky podobným stylem, ačkoliv to bylo
zřejmě jediné hrdinství, které zvládal. Enkra se rychlé jízdy nebál
a docela ho bavila, stejně jako všechno v ateliérech.

Scéna představovala přepychový byt, ovšem jenom o třech
stěnách rozložených do kosodélníka, s nejširší stranou prázdnou.
Všude  kolem  byly  rozestavěny  reflektory,  odrazové  plochy
naleštěné jako zrcadlo a kamery, židličky herců, stolek skriptky,
mikrofony,  technická  zařízení,  o jejichž  účelu  neměl  Enkra
ponětí,  spousta  kabelů  táhnoucích  se  pod  nohama  a ševcovská
trojnožka,  na které seděl  tlustý chlap v košili  a kouřil  mohutný
doutník, nic se neohlížeje na nápis Kouření přísně zakázáno! nad
svou  hlavou.  Hugo přistoupil  k němu a něco  mu šeptem říkal.
Chlap se zaklonil a podíval se na Enkru se zřejmou nedůvěrou.

„Pojď sem, Enkro,“ řekl Hugo, „Tak to je on…“
Tlustý  muž  vyplivl  hustý  chuchvalec  slin,  hnědých  od

tabáku.  „Tenhle?  Myslel  jsem,  že  je  větší  a silnější!  Dyť  to
nevydrží,  měj  rozum,  Hugo!  Tenhle  že  by  se  dokázal  rvát
s bandou chlapů?“

„Dokázal to s tím tygrem… tak snad?“
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Muž  pokrčil  rameny,  pak  zařval  na  celé  studio:  „Same!
Pojď sem, ty nemehlo!“

Odněkud  se  vynořil  hromotluk,  nalíčený  a namaskovaný
jako bandita nejnižší úrovně, jímž částečně také byl. „Co je?“

„Hele, rozdáš si to s tímhle děckem? Je to ten Weston, co to
natřel tygrovi v Globusu…“

Hromotluk  Sam pokývl  hlavou.  „Pojď na  plac!  Hele,  co
umíš? My potřebujem děcko, který vydrží pár facek a umí taky
pár dát, jo? Můžem si něco zkusit, nebo co?“

„No prosím,“ usmál se Enkra, „Můžeš začít hned…“
Sam zafuněl, zkusmo mávl proti Enkrovi pěstí a Enkra mu

hbitě uhnul, aniž se ho dotkl. Sam spokojeně zabručel a tentokrát
zaútočil  víc  zostra,  ale  Enkra mu znova uhnul  a zachytiv  jeho
ruku v zápěstí, obrátil se a přehodil Sama přes záda na zem. Sam
stačil jenom heknout, tlusťoch hvízdl a Hugo se rozesmál.

„Dost dobrý, no.“ zvedal se Sam ze země, „Vypadá to, že
seš dobrej. Ještě něco dokážeš?“

„Všecko. Až na boční kopy kung-fu, ty mi nikdy moc nešly.
Ale to prý se spraví časem…“

„No fajn. Proti kolika chlapům obstojíš?“
„Nevím. Dvěma, třem…?“
„Hm, to by šlo. Tak fajn, já bych ho bral.“
„Tak mu vysvětli, co a jak!“ přál si tlustý muž.
„No jasně. Hele, malej, tady nejsme na sportovní žíněnce,

ale ve filmu a musíme hrát podle scénáře, takže vyhraje ne ten,
kdo je lepší, ale ten, co to má předepsaný ve scénáři. Někdy to
budeš taky ty, ale teď dostaneš nakládačku. A protože lidi chtějí
něco vidět,  musí  to  bejt  rvačka krásná,  při  který se zdemoluje
celej  tenhle  parádní  kvartýr.  Vázy,  obrazy,  zrcadla,  všecko  to
půjde k čertu. Někdy to rozbijeme taky tvojí hlavou…“

„A není to škoda?“
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„Tvý hlavy nebo tý parády?  To  jsou stejně  samý atrapy,
který jsou jen k tomu vyrobený. Dávej bacha a nelekni se…“

Sam uchopil láhev, stojící na jednom stole, a vší silou udeřil
Enkru do hlavy. Láhev se roztříštila na střepy, ale Enkra ucítil jen
slabý úder. Sehnul se, sebral jeden střep a prohlížel si ho.

„Je to z cukru – všecko sklo je z cukru.  Je přetavenej na
způsob cukrkandlu a dost křehkej. Tohle kladivo je třeba z gumy.
Taky sekery a meče, který se používaj…“

„No výborně. Když je to tak, můžem se do toho dát…“
„Počkej!“  vykřikl  tlusťoch,  zřejmě  režisér,  „Nejdřív  ti

musíme udělat masku! A kde je vůbec Marty? Sakra, proč tady
není, co kdybysme potřebovali záběr s jeho ksichtem?“

Někdo se rozběhl hledat Martyho, Enkru odvedl Hugo do
maskérny,  kde  ho  svlékli  do  trenýrek  a oblékli  mu  elegantní
dětský obleček, jaký se nosil tak před dvaceti lety. Pak se posadil
do křesla a maskérka mu počala natírat  obličej  tělovou barvou,
přičemž se dost  rozčilovala,  neboť byl  silně  opálený a to  bylo
nutno překrýt.  Rty mu natřeli  na  červeno,  obočí  na černo,  oči
podmalovali  všemi  možnými  barvami  a na  hlavu  natáhli
blonďatou  paruku,  dost  parádně  načesanou.  Když  ho  konečně
pustili, domníval se Enkra, že se z něj stalo strašidlo, ale pohled
do zrcadla ho ujistil, že i takhle by byl dost hezký chlapec, jenom
kdyby na něj pouštěli záři několika reflektorů.

V ateliéru už byl přítomen i ten pravý herec, chlapec ještě
o něco menší než Enkra, s plavými vlásky a tváří anděla, kterou
se  maskérka  pokoušela  napodobit  na  Enkrově  obličeji.  Když
Enkru spatřil, potřásl hlavou a zeptal se dost zostra: „Tenhle mne
bude hrát? To vypadám tak otřesně?“

„Klídek,  Marty,“  řekl  Hugo,  „To  nic,  hraje  jenom
nebezpečné a rvavé scény, jinak si zahraješ všecko sám! Říkal jsi
přece, že nechceš dostávat tolik bití…“
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„No dobře, Hugo! Ale jinak vypadá hrozně… nemůžu věřit,
že bych já takhle vyhlížel…“

„Ticho!“ zařval režisér, „Mlčte všichni, hrome – a kdo má
co dělat na scéně, na plac! Ty taky, kluku… jak ti sakra říkají?“

„Enkra Weston.“
„Fajn,  tak do pokoje!  Stojíš  u stolu  proti  Samovi,  jasný?

Sam říká: Nechceš do držky? a ty…“
„Děkuju, nemlsám…“
„Cože?  No,  konečně  klidně,  bude  to  živější.  Oprav  to,

Jenny, na Děkuju, nemlsám! Pak tě Sam praští a ty přeletíš přes
stůl na zem. Vezmeš tu flašku a hodíš ji Samovi do ksichtu. Oni
se na tebe vrhnou a pak to stopněte, měníme objektiv…“

Enkra se postavil ke stolu, Sam proti němu a kolem další tři
muži  odpudivého  zevnějšku.  Pak  se  odehrála  svrchu  zmíněná
scéna,  a to  třikrát,  až  se  režisérovi  zdálo,  že  Sam zahrál  dost
realisticky bolest ve tváři při dopadu láhve. Enkra byl brán jen ze
strany a zezadu, aby mu nebylo příliš vidět do obličeje.

„Teď potřebujeme detail  vyděšeného obličeje Martyho…“
řekla skriptka Jenny, ale režisér mávl rukou.

„To uděláme zítra,  teď tu velkou scénu!  Pozor,  hoši,  ten
kluk  je  skutečnej  borec  a bude  s váma  možná  mávat!  A ty  se
nezapomeň a pamatuj si, že musíš prohrát! Takže, Sam tě chytne
a zvedne nad hlavu, ty při tom kopnutím porazíš Freda, to je ten
v červený čepici  a Fred  spadne  do  zrcadla  a rozbije  ho.  Jasný,
Frede?  Opakovat  to  nebudem, takže musí  bejt  vidět,  jak se to
zrcadlo tříští na tisíc kousků, slyšíte to, chlapi? Hlavní je Fred,
tak ho nikdo nekrejte kameře! Ty, Enkro, se budeš škubat, jako že
se nemůžeš vyprostit, chápeš?“

„Chápu. Ale mám… takovej nápad. Vždycky jsem chtěl…
mohl bych rozbít to zrcadlo já a ne Fred?“

„Jak to myslíš?“
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„No, že jak se budu cukat, tak mě Sam mrskne přes pokoj
přímo do toho špíglu. Já jsem lehkej, Same, to půjde…“

„Jasně, ale zvládneš to? Příjemný to není!“
„Nevadí. Zkusme to takhle…“
Režiséra to zaujalo – nařídil, aby kamera točila všechno, co

se bude dít. Když bylo po klapce, vrhli se bandité na Enkru, Sam
ho chytil v pase a zvedl nad hlavu. Enkra okolo sebe kopal, Freda
hodil proti skleněnému příborníku, dalšího zasáhl do obličeje, až
skutečně vyjekl  bolestí.  Pak jím Sam mrštil  do zrcadla,  Enkra
přeletěl  celý  pokoj  a rozbil  hlavou  a rameny  celou  tu  plochu
z falešného skla. Režisér jásal, Hugo se spokojeně šklebil a Sam
se pochechtával: „Seš fakt dost dobrej, kluku. S tebou to půjde!“

Jenom Marty měl připomínku: „Nojo – ale všichni si budou
myslet, že takhle zacházejí se mnou!“

„A co? Máš nějakej problém?“
„Já jsem snad hrdina toho filmu, ne? Tak jak to, že si se

mnou pohazujou jako s hadrovým panákem?“
Hugo obrátil oči k nebi. „Hele, Marty, já nemám čas ti to po

padesátý vykládat. Točíme film a ne pimprlový divadlo, chápeš?
Budeš dělat, co ti řeknem a držet klapačku!“

„A tak proč on do toho kecá a vy ho posloucháte?“
„Protože není blbej, miláčku. Ještě nějaký dotazy?“
A tak  to  pokračovalo.  Ten  den  rozbili  onen  přepychový

pokoj  na kousky,  aniž  se  Enkra dozvěděl,  co se vlastně v tom
filmu děje. Ale předpokládal, že se jedná o nějakou detektivku.
Dostal za to padesát liber na ruku a pozvání, aby přišel o víkendu
zase.

Na  víkend  na  něj  připravili  rvačku  se  zaolejovaným
železničářem na  tendru  lokomotivy,  na  který  musel  vylézt  při
jízdě  (byla  znázorněna  otřesy  tendru,  lokomotivy  a prvního
vagonu na pérech, zatímco za nimi poskakovala krajina z jiného
filmu). Chlapec Marty tu nebyl a Enkra ho viděl až následujícího
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dne, kdy se točila jiná udivující scéna, skok z třetího patra domu
do  fontány  v malém  parčíku  před  tímto  domem.  Enkra  to
absolvoval k plné spokojenosti až od střechy ateliéru, a to třikrát,
přičemž  jeho  mokré  šaty  pokaždé  vysoušeli  ventilátorem
o velikosti autobusu, ženoucím horký vzduch na jeho tělo. Marty
to sledoval a vyvolal u Enkry bouři smíchu tím, že odmítal vlézt
do fontány s odůvodněním, že v šatech do vody nepoleze.

„Ať to udělá on! Za co ho vůbec platíme?“
„Neblázni, Marty! Musí ti být vidět do tváře!“
„Ale já v šatech do vody nepůjdu a nepůjdu!“ křičel Marty.
„S dovolením…“ Enkra přistoupil k Martymu a pohladil ho

jemně po náprsence. Pak ho lehkým dotekem srazil do bazénu,
Marty vykřikl zlostí a leknutím a vzápětí se už hrabal z vody ven.
Režisér stihnul dát pokyn kameramanovi a ten pohotově zachytil
rozzlobený Martyho výraz v té chvíli na filmový pás.

„Malý násilí  ještě není žádnej fašismus,“ vysvětlil  Enkra,
„Nic si z toho nedělej, bráško, na mně to taky zkoušeli, když jsem
byl ještě malej a blbej. To si zvykneš…“

Marty se na něj vrhl a pokusil se ho inzultovat pěstmi, ale
Enkra se jeho ranám jenom smál. „No no, to je nějaký zlosti! Proč
si to nehraješ sám s těma bouchačema, když seš tak dobrej?“

Marty ho nechal být a rozbrečel se samou zlostí. To Enkra
už vůbec nedovedl pochopit a tvářil se velmi udiveně.

„To je těžký,“ řekl Hugo Enkrovi, „On náš Marty je trochu
moc nafoukaný na to svý filmový umění. Hraje od tří let a natočil
už pár filmů, takže je to hvězda první velikosti…“

„A to  znamená,  že  musí  takhle  vyvádět?  Já  znám  větší
borce, ale tolik se nenafukujou…“

Jenže  nepřátelství  mezi  Enkrou  a Martym bylo  položeno
a nedalo se jen tak jednoduše zlikvidovat. Marty se snažil dělat
Enkrovi, co mohl nejhoršího a jelikož mladý Armin si hned tak
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něco nebral k srdci, měl Marty ještě ke všemu vztek, že se mu boj
nedaří.

Do sporu byl posléze zatažen i režisér a nakonec i Hugo –
to se stalo poté, co režisér připadl na myšlenku dostat Enkrovo
jméno i do titulků.  „Je to konec konců slavný dítě!  Po tý jeho
rvačce  s tygrem  v Globusu  by  jeho  jméno  určitě  táhlo!  Když
dáme jeho jméno na plakáty jako kaskadéra, zastíní i Martyho…“

V tu chvíli se Marty, který byl náhodou přítomen, rozplakal,
kopal  do  kulis,  řval  a sípěl,  třískal  do  všeho  pěstmi  a vůbec
vyváděl  jako  pominutý.  Nakonec,  aniž  se  dal  uklidnit,  utekl
a objevil se za dvě hodiny v doprovodu postaršího advokáta.

„Jsem  právní  zástupce  Martyho  rodiny!  A jsem  nucen
formálně protestovat proti vašemu záměru uvést kromě Martyho
na  plakátech  ještě  jiného  herce,  byť  pouze  jako  kaskadéra
v nebezpečných scénách. Podle smlouvy je tento film čistě dílem
Martyho a nikdo jiný nemá na podobné věci právo! Jestli si pro
ulehčení  práce  na  to  vezmete  přímo  Martyho  nebo  nějakého
dvojníka, je čistě vaše věc, ale podle smlouvy jste povinni tvrdit
před širokou veřejností, že ve filmu hraje jen a jen Marty…“

Režisér mu to rukoudáním slíbil, odplivl si a řekl: „Dobrá,
Hugo – až skončíme tuhle slátaninu, natočíme s tím Westonem
něco extra. Nejlíp by bylo nějakou indiánku! Ten kluk je tmavý
jako Mexikán  a nejspíš  něco podobnýho taky je,  jak  mi  říkal.
Sepiš to a uvidíme…“

K natáčení  patřila  řada  nepříjemných  období,  kdy  se
chystala  scéna.  V tu  dobu  neměl  Enkra  obvykle  co  dělat,  ale
nesměl  nikam  daleko  odcházet  pro  případ,  že  by  se  jim  to
podařilo  včas.  Takže  se  potloukal  po  ateliérech  a očumoval.
Tehdy  se  také  setkal  s mužem,  který  měl  pro  něj  mít
v budoucnosti význam. Ovšem v té chvíli to ještě nemohl vědět.

Enkra šel chodbou a musel uhnout do strany, protože proti
němu  kráčel  vznešený  samuraj  v kimonu  hodném  knížete,  se
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znaky rodu Taira a nádhernou katanou za pasem. Jeho tvář byla
kamenně  nepohnutá  a dokonce  i samurajský  copánek  trčel
dopředu, aniž by se při kroku pohnul. Vypadal tak nádherně, že
Enkra sám od sebe pozdravil, japonsky a způsobem, jakým mluví
šlechtici.

Japonec se zarazil, obrátil k němu šikmé oči a pousmál se
koutkem úst. „Ty doopravdy umíš japonsky?“ otázal se.

„Ne zcela dokonale, daimjó…“ přiznal Enkra.
„Ale nejsi Japonec! Možná Ainu nebo tak něco?“
„Jsem z Arminu. To je ostrov…“
„Já  vím,  co  je  Armin.“  zamračil  se  samuraj,  „Já  jsem

Hamiró Uši a hraju tady všechny orientálce, většinou zločince. Ty
jsi ten Weston, specialista na dětský role? Slyšel jsem o tobě…“

Enkra nepřišel na nic lepšího než se uklonit.
„Prý jsi nositelem černého pásu karate!“
„Kdepak! Sice jsem procházel výcvikem, ale…“
„A dokázal jsi přemoci tygra!“
„Hrál jsem si s tygry doma na Ostrově. Tak je normální, že

si s ním umím poradit i tady. A nebyl to moc chytrej tygr…“
„Zítra odpoledne mám čtyři hodiny volna. Jestli budeš mít

čas, přijď do tělocvičny a zkusíme, co umíš…“
„Bude mi nesmírným potěšením, mistře…“
Enkra  se  domluvil  s Hugem  a ten  souhlasil.  „Poslechni,

chlapče, ty bys byl skutečně schopnej předvést nějaký kung-fu?
Co kdybychom udělali něco z Japonska nebo z Číny… Vyholíme
ti samurajskej copánek a můžeš jet…“

Enkra zaváhal, tohle nebezpečí aktuálně hrozilo. Pracoval
u filmu  už  dost  dlouho,  aby věděl,  že  pro  filmaře  není  žádný
nápad dost nesmyslný.

Na  trénink  s Hamiró  Ušim  se  velmi  těšil  a nemohl  se
dočkat. Když se sešli v tělocvičně, neměl na sobě Hamiró žádný
krásný samurajský kostým, ale  obyčejné kimono původně bílé,
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nyní dost ušmudlané častým používáním. Takhle to byl obyčejný
mladík,  i ty  vlasy  měl  učesané  tak,  aby vyholení  nebylo  moc
vidět.

„Zkusíme si rozcvičku.“ řekl na úvod.
„Budu velmi rád, když mi budeš předcvičovat, Mistře…“
Zkusili dechové cviky a některé katy, což vše Enkra dokázal

k Ušiho spokojenosti. Potom trénovali stínový boj, to jest údery
proti sobě, při nichž se ovšem jeden druhého nesměli dotknout.
Přestože se pro diváka při takovém boji nic neděje, pro bojovníka
je to větší vypětí než skutečný zápas.

Když potom odpočívali, zeptal se Hamiró: „Máš peníze?“
„Nic moc… proč?“
„Máš tolik peněz, abys mne dokázal platit jako trenéra?“
„V žádném případě.“
„To  se  dalo  čekat.  Jako  vždycky.  Kdybys  měl  peníze,

dokázal bych, že bys za několik let vyhrál mistrovství světa. Byly
kdysi časy,  kdy si  mne bohatí  otcové platili  jako trenéra svých
ratolestí.  Bohužel,  všechno  to  byli  hlupáci  a lenoši,  kteří  měli
nařízeno trénovat bojové umění od svých otců, ale sami k tomu
neměli talent ani lásku. Zbytečná práce.“

„Myslíš, že se mnou by nebyla?“
„Ty jsi jiný. Bojuješ jako šelma. Jsi velice rychlý a některé

tvoje reakce jsou dost zvláštní. Kdybychom doopravdy bojovali,
jsi asi jediný v téhle zemi, který by mi byl rovnocenný.“

Enkru  ta  chvála  potěšila.  Hamiró  mu  předváděl  některé
velice specializované triky, které se naučil, a bylo vidět, že to oba
nesmírně baví. Enkra měl jednu zvláštní vlastnost, když ho totiž
někdo  v něčem  překonal,  začal  ho  okamžitě  obdivovat,  zcela
nekriticky.  Na  určitou  dobu  se  Hamiró  Uši  stal  jeho  ideálem
a Enkra  byl  ochoten  padat  mu  k nohám.  Zřejmě  to  těšilo
i Japonce.
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Potom  však  došlo  k události,  která  jejich  vzájemné
přátelství  zkalila.  Bylo  to  tehdy,  když se  Enkra  rozhodl  udělat
svému učiteli radost a přednesl mu mantru, kterou má být uctíván
guru. Hamiró usoudil,  že se znají dost dlouho, aby s ním mohl
hovořit zcela otevřeně, tak řekl: „Tyhle hlouposti můžeš vynechat.
Nebere nás žádná kamera, tak proč si dělat násilí?“

„Myslel jsem, že…“ Enkra se zamyslel  a uvědomil  si,  že
nikdy neviděl Hamiró Ušiho konat žádné obřady, ať už jakékoliv.
Vlastně  ho  mimo  roli  neviděl  při  ničem,  co  by bylo  jakkoliv
svázáno s východními duchovními proudy. Kdyby nebylo barvy
pleti  a účesu,  Hamiró  by  vypadal  a choval  se  jako  průměrný
Evropan.

„Myslel sis? Poslyš, chlapče, jsi už dost starý, abych ti mohl
říct pravdu. Jestli se budeš zdržovat takovými hloupostmi, jako je
uctívání boha, nikdy z tebe nic nebude.“

„Ale jak bych mohl žít, kdybych Ho neuctíval?“
„Vidím, že tě taky pěkně zblbli.  Proč bys  dělal  něco, co

nemá žádný smysl?  Nemyslím,  když  tě  někdo  pozoruje,  to  se
klidně modli jak dlouho chceš. U lidí to dělá dobrý dojem. Jednou
jsem hrál buddhistického mnicha, v jednom seriálu. Dokonce si ty
brepty pamatuju dodneška a mohl bych ti je odzpívat, ale má to
smysl?“

„Jenže… já v Boha věřím!“
„A je ti to k něčemu?“
„Ano. Myslím, že ano…“
„Bůh je smyšlenka pro hlupáky. Není žádný bůh, neexistují

žádní polobozi, démoni a všechno to, co se kecá. Neexistuje nic,
jenom tenhle svět, který je tak ubohý a nedokonalý, že by se nad
ním člověku chtělo brečet. Ale bohužel, jiný nemáme.“

Enkra chvíli nechápal, zda si z něj nedělá legraci. Ale zdálo
se, že to Hamiró myslí vážně, což Enkru mátlo ještě víc. Pokusil
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se najít vhodnou odpověď: „Ale kdyby bylo pravda to, co říkáš,
potom by celá naše práce byla k ničemu!“

„Jaká práce?“
„Všechny  činnosti  k vlastní  seberealizaci  a k pozvednutí

úrovně světa! Všechno duchovní uvědomování…“
„To skutečně je k ničemu. On někdo něco takového dělá?“
„Například já!“
„Ty to děláš z dětské naivity. Ještě někdo?“
„Všichni duchovně vyspělí lidé u nás na Ostrově.“
„To je totéž. Ostatně, brzo po tvých kamarádech na Ostrově

zbudou v nejlepším případě vzpomínky. Pokud rozumím vývoji,
ke kterému tam dochází, chystá se ten váš nový šéf naučit různé
mnichy a kazatele,  aby si  svoje kecy učili  v klášterech a ne na
veřejnosti. Jako všude na světě…“

„Snažíš se odvrátit mě od mého přesvědčení. Zřejmě chceš,
abych ti přednesl svoje argumenty…!“

„Ne,  říkám  ti  pravdu  a chci,  abys  pochopil,  že  všechny
takové  řeči  jsou  hloupé  žvásty.  Všichni  kněží  a lidé,  kteří
předstírají  víru  v boha,  jsou  lháři  a podvodníci  a touží  buď  po
penězích, nebo po moci a uctívání. Bůh neexistuje a nikdo, kdo
má rozum, v něj skutečně nevěří!“

Enkra potřásal hlavou a horečně si shledával slova.
„Ve světě je všechno zařízeno takhle: Jsou určití lidé, kteří

to  nemají  v hlavě  v pořádku  a proto  uctívají  nějakého  boha!“
pokračoval Hamiró, „Jenže je jich jenom malé množství a žijí si
v pohodě ve svých klášterech. Tam jim nikdo nebrání kázat si, co
chtějí.  Rozumně  myslící  lidé  jistě  uznávají  jejich  moudrost
a duchovní převahu, tak tam pravidelně či méně pravidelně chodí
a nechávají si promluvit do duše. Poučit se, jak by se měli chovat,
co by všechno měli dělat a tak. Bohatí tam dávají nějaké peníze,
aby si  nepřipadali  tak  hrabiví  a ničemní,  a chudí  tam chodí  na
polévku a něco k jídlu, aby nechcípli hlady. Při takové příležitosti

195



naberou trochu poučení, které ale přestanou dodržovat okamžitě,
jakmile jsou za branou. To všechno je normální a správné. Jenže,
u vás se tohle přirozené uspořádání světa vykloubilo, u vás lidé
skutečně v něco věří, aspoň ti blázni z okruhu císařského dvora!
Tím vznikají nepřirozenosti, a to chce Alwin napravit…“

Enkra  nebyl  ochoten  takový  svět  akceptovat.  Tvrdě
nesouhlasil a byl ochoten se i hádat, ale nevěděl, co říct.

„Ty  jsi  zřejmě  ztratil  veškerou  víru,  Hamiró…“  namítl
konečně.

„Víru? Kdysi, když jsem byl malé dítě, jsem skutečně věřil
ve všelijaké hlouposti. Draky, démony a hrdiny z bájí… Jenomže,
nic z toho mi nikdy k ničemu nebylo. Proč jsem tady v cizí zemi
a dělám ze sebe šaška pro hlupáky? Já jsem skutečný samuraj,
skutečný bojovník a žádný kašpar!“

„O tom nikdo nepochybuje…“
„O tom musí pochybovat každý, kdo mě vidí. Hrál jsem už

Japonce  i Číňany,  Rusa  i mimozemšťana,  dokonce  mexického
banditu. Všechno to je jen hra, děláš, co ti řekne režisér a snažíš
se,  abys  za  to  dostal  peníze.  Možná  bych  si  mohl  založit
karatistickou  školu,  v jaké  jsem  kdysi  vyučoval,  kdybych  měl
peníze. Ale nemám. Možná bych mohl začít pracovat pro nějaký
gang. Dokázal bych to.  Jenže i to už jsem zkusil… a já nechci
přijít o život, určitě ne pro zbytečné spory svých šéfů. Chci žít
normálně jako člověk,  copak je  to  tak moc?  Mít  třeba rodinu,
ženu a děti, dokázat je uživit a vychovat… Je to nesmyslné nebo
špatné přání?“

„A co ti v tom brání?“
Hamiró rozhodil rameny. „Odešel jsem z Japonska, když mi

bylo sedmnáct. Kolik je tobě, dvanáct? Tehdy jsem si myslel, že
mám  šanci…  Od  té  doby  se  potloukám.  Ať  dělám  co  chci,
všechno se mi dřív nebo později pokazí. Kdybych věřil v démony,
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začal bych si myslet, že mi nějaký démon chce škodit. Jenže je to
blbost. Tenhle svět zkrátka není stvořen pro mne…“

„Pomohl bych ti…“
„Jo,  já  vím.  Zazpíval  bys  mi  nějakou  mantru.  Děkuji

pěkně.“
„A co kdybys… třeba u nás v Arminu…“
„Vidím, že jsi mimořádně zabedněný a nic jsi nepochopil.

U vás v Arminu existoval kdysi kníže Yamanaki. Od jeho doby
nemůže na tom vašem ostrově žít žádný Japonec normálně. Musí
ze sebe dělat ještě většího šaška než tady. Když režisér pískne,
poskakuju na place jako kašpárek a dělám ze sebe samuraje nebo
co. Jenomže jednou mám taky padla a můžu si jít po svým. U vás
to nejde, tam musím být samurajem celý život…“

„Kníže Yamanaki byl samuraj…“
„Kníže  Yamanaki  byl  sprostý  podvodník.  Četl  jsem  ty

bláboly,  co o něm napsal císař Charry a císařovna Diana. Nebo
spíš  nějaký placený škrabák,  kterýho si  platili,  aby nevypadali
jako blbci  a přesvědčili  národ o svých schopnostech.  Yamanaki
pocházel možná z dobrý rodiny, ale ta ho vyhnala a úřady mu šly
tvrdě po krku. Když ho Charry sebral někde na Filipínách, byl
tam Yamanaki kvůli  svým kšeftům, proto taky ho chtěli místní
dobráci  zlikvidovat.  Potom  vedli  válku  o území  v Koyanami
a projeli ji na celé čáře, ať se o tom povídá, co chce. Yamanaki
neměl  žádnou jinou možnost  než  utéct  do Arminu a dělat  tam
císařova  samuraje,  protože  kdyby  zůstal  doma,  čekal  ho
kriminál.“

„Ano, to se píše. Politický boj je…“
„Nesmysl! Yamanaki nebyl politik, byl to jakuza, bandita!

Možná chtěl, aby ke stáru vypadal vznešeně, tak se tak tvářil, ale
pravda je naprosto jiná! Všechno, co dělal, byl podvod!“

„I jeho smrt?  Pokud vím,  zemřel  vlastní  rukou,  když byl
císař donucen podepsat kapitulaci…“
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„Možná  si  Yamanaki  uvědomil,  že  od  té  chvíle  ztratil
veškerou ochranu. Třeba by jeho osud v případě, že by se musel
vrátit domů do Japonska byl tak hrozný, že to bylo lepší řešení…“

„Nebo se taky mýlíš. Věřím, že Yamanaki byl čestný muž.
Každý samuraj má svoji čest, kterou nesmí zradit. Možná udělal
nějakou  chybu  ve  svém  mládí  –  ale  odčinil  ji  příkladným
životem!“

„Tvoje smůla, Enkro, je v tom, že jsi příliš mladý a čestný.
Proto nedokážeš pochopit, jaká je realita tohoto světa. Možná tvůj
Yamanaki mohl být čestný u vás na tom bláznivém Ostrově. Ale
kdyby žil tady mezi lidmi, živil by se nakonec jako tělesný strážce
nějakého pracháče nebo šaškoval u filmu jako já. Jiná možnost by
pro něj neexistovala…“

„Mohl  by  vyučovat  bojové  umění,  samozřejmě
i s filozofickou součástí učení zen-buddhismu. Dobrovolně a bez
odměny,  jak  to  má  dělat  skutečný duchovní  učitel.  Vyhledávat
děti, které potřebují jeho pomoc, a poskytovat jim ji…“

„Myslíš, že by ho to uživilo?“
„Asi těžko. Ale copak na tom záleží?“
„Žijeme ve společnosti, kterou ovládají peníze! Kdo peníze

nemá, nemá ani žádnou cenu! Copak si to nedokážeš uvědomit?“
Hovořili  spolu  a čím  dál  víc  se  přesvědčovali,  že  nemá

žádného smyslu mluvit  s tím druhým. Jejich pojetí  života bylo
zásadně  rozdílné.  Hamiró  Uši  byl  vynikající  mistr  bojového
umění,  ale  nedokázal  se  povznést  nad  hmotné  pojetí  své
existence.  Enkra  se  hmotnými  záležitostmi  zabýval  vyloženě
nerad a každým, kdo se dal ovládat penězi, hluboce pohrdal.

Pak  už  museli  jít  za  svými  povinnostmi  –  ale  oba
rozhodnuti pokračovat v diskusi a přesvědčit toho druhého o své
pravdě.

Během  natáčení  tohoto  filmu  (Enkra  ho  vlastně  nikdy
neviděl  celý  a ani  se  nedozvěděl,  o co  v něm  šlo)  došlo  ještě
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k jednomu drobnému střetnutí mezi Enkrou a Martym. To bylo,
když  jednou  kvůli  přetížení  v síti  shořely  pojistky  a v ateliéru
zhasla  všechna  světla.  Herci  i technický  personál  byli  nuceni
setrvat delší dobu potmě a nějak si krátit čas, takže všichni seděli
rozesazeni kolem jediné svíčky a čekali.

„Povídejte někdo něco,“ řekl Hugo, „Ať nám čas utíká…“
„Třeba  Enkra!  Povídej  nám  něco  z Arminu…  něco

napínavýho!“
Enkra pokrčil rameny a zašilhal po Martym. „Ono by to šlo,

ale jsou to mimořádně strašidelné historie! Třeba v jedný vesnici
u Onga-Orangu se minulý léto stala věc… snad jste slyšeli…“

„Neslyšeli. Povídej!“
„Ale, radši ne. Marty by se bál!“
„Cože, já?“ vyjekl Marty, „Já a bát se? Nikdy!“
„Nepovídej! Už teď se klepeš strachy!“
„Vsadíme se! Jestli se leknu, tak…“
„Tak  dobře.  To  byl  hrozně  záhadný případ.  Nějaká  žena

z Onga-Orangu, to je město na severním pobřeží Arminu, šla se
svým malým synáčkem do lesa na výlet.  U toho města totiž  je
jenom jeden les, jaksi na ukázku, měří tak asi čtyři hektary a je to
víceméně výletní místo, kde na nikoho nečíhá žádný nebezpečí.
Našla tam nějaké houby a když je sbírala, přestala dávat na svého
chlapečka pozor a když si na něj zase vzpomněla, už tam nebyl.
Napřed myslela, že se někam zaběhl, konečně co by se mu mohlo
v tak malém lese stát, ale když se dlouho neobjevoval, začala mít
strach  a šla  ho  hledat.  Prošla  celý  les,  všude  volala,  ale  kluk
nikde. Tak požádala pár výletníků, ti jí pomáhali hledat a i když
v tom  lese  není  žádný  úkryt,  nenašli  ho.  Dokonce  při  tom
pomáhali i četníci se psy, ale všecko úplně marný..“

„Fíha! A co se s ním stalo?“
„Asi za čtrnáct dní, když už byl kluk úředně prohlášenej za

mrtvýho,  našel  nějakej  rybář  v sítích,  když lovil  v řece,  malou
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dětskou botičku. Tak hledali a zjistili, že je to botička toho kluka.
Ale pořád nemohli zjistit, kam se vlastně ztratil, až nakonec dělali
šťáry podle řeky. A tak objevili kluka v doupěti jednoho hnusnýho
přistěhovalce z Onoho světa, konkrétně nevím, odkud ten chlap
byl, ale bylo to hovado, kterýmu není rovno…“

„A na co ho tam držel?“ ptal se Hugo.
„No,  to  se  pak  policie  taky  dozvěděla.  Když  ho  tam

přivlekl,  on  totiž  číhal  v lese  na  nějaký dítě  a to  pak  odvlekl,
zavřel  kluka  do  dřevěný  bedny,  do  který  se  skoro  nevešel
a zmizel. Nedal mu nic najíst,  jenom flašku nějakýho alkoholu,
nejhorší kořalky, jaká existuje. Kluk měl pochopitelně žízeň a tak
se napil, potom měl větší žízeň, no a tak pil, pak už nevěděl, co se
to  s ním  děje,  zkrátka  se  ožral  jako  carskej  oficír  a upadl  do
bezvědomí.  A když  se  probral  k vědomí,  tak  měl  jenom jednu
nohu…“

Ze  tmy  se  ozval  Martyho  vzdech.  Taky  ostatní  koukali
vyděšeně, jenom Hugo si něco bručel pod fousy.

„Kluk sice cítil bolest a věděl, že to není v pořádku, ale nic
mu  nenapadlo,  co  dělat.  A byl  taky  skoro  v rauši.  Viděl  přes
mříže, že ten chlap dělá oběd a pak mu taky přinesl kus pečenýho
masa s chlebem. No, kluk to snědl, i když se mu to zdálo nějaký
divný, zvlášť ta chuť, chlap se toho taky nadlábl, pak se ožral tou
svou kořalkou a usnul jako dřevo. Tak to pokračovalo druhej den
a zase starej přinesl klukovi další flašku tý kořalky. Kluk se napil
a když se probral, neměl už nohu žádnou. Zřejmě mu ji ten chlap
v opilosti uřezal…“

„Pane bože,“ vydechl Marty, „A na co vlastně…“
„No, ono to tomu klukovi bylo taky divný! Moc se divil

a byl čím dál otupělejší, nic ho nezajímalo, ani tu bolest necítil.
K jídlu dostával jenom maso a chleba, pořád to samý. A za další
dva dny dostal zas flašku. To už mu kořalka chutnala, říká se, že
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alkohol  člověku  zachutná.  Tak  se  ožral.  A když  se  probudil,
neměl už levou ruku…“

„Tak dost,“ řekl Sam, „Nechceš mi vysvětlit, co ten vandrák
s těma jeho haksnama dělal?“

„No právě. Ten kluk kouká a chlap zas na tom ohni něco
opéká. Tak se ho zeptal: »Co to pečeš?« A chlap na něj: »Neboj
se, taky dostaneš!« A on zase na něj: »Ale co to pečeš?« A chlap:
»Tebe!«“

„Proboha… to byl nějakej lidožrout?“
„Ano, přesně. A toho kluka živil taky jeho vlastním masem,

takže se dá říct, že ten malej chudinka sám sebe snědl…“
„Prosím tě, už toho nech,“ ozval se Martyho hlas, trochu již

roztřesený, „Jsou to hrozný morbidnosti…“
„Kdepak, povídej dál! Já chci vědět, jak to dopadlo!“
„No, nakonec když už ten chlap uřízl klukovi i pravou ruku,

musel ho nakonec krmit, aby ho udržel při životě dost dlouho, než
uspořádá tu opravdickou zabíjačku. A zrovna, když mu dával, tak
kouká, a za oknem policajti. Došlo mu, že by to kluk vykecal, tak
vzal loveckej nůž a šmik…“

Ve tmě svíce se  zaleskl  delší  kovový předmět  a ozval  se
zděšený Martyho  výkřik.  Vzápětí  se  Marty složil  na  zem i se
židličkou.  Enkra  mu  strčil  před  oči  dýku  z rekvizitárny,  který
měla ostří zasunovací do rukojeti, ale vypadala hrozivě. Rázem
nastal  zmatek  a křik,  Enkra  pomáhal  Martyho  křísit,  ale  ten
nedokázal  vůbec nic  pochopit  a pořád jen vřískal,  že  ho chtěli
zabít. Naštěstí se už rozsvítilo světlo a místo přízračné atmosféry
nastoupilo opět plné pracovní úsilí.

„A to je všechno pravda?“ ptal se Hugo Enkry.
„No… v podstatě. O obyvatelích Onga-Orangu se povídají

všelijaký historky co pamatuju, a každej tvrdí, že to bylo právě
před rokem. Tak nevím. Jestli se tam někdy dostaneš, radši se jim
o tom nezmiňuj, nebo si tě taky upečou…“
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„Bez starosti. Ale sakra, jako nápad na film by to nebylo tak
špatný! Sepsal bych to… Hele, Marty, nechtěl by sis zahrát toho
kluka, co študoval na lidožrouta?“

Marty jenom vřískal a odmítal: hrát ve filmu o lidožroutovi,
hrát ve filmu všeobecně, přiblížit se k Enkrovi víc než na deset
metrů,  kdykoliv  a jakkoliv  se  podívat  do  Arminu  a diskutovat
o čemkoliv. Bohužel, všichni se mu jenom smáli.

Natáčení filmu skončilo. Enkra dostal také svoji gáži a byl
štěstím téměř bez sebe, když mu pokladník položil na ruku sedm
stolibrových bankovek. Doma už nebylo mnoho peněz a dokonce
i Enkrovo bankovní konto se viditelně tenčilo.

„Odbyli tě sedmi stovkama?“ smál se Hamiró Uši, „Aspoň
vidíš, jak svět vypadá. Víš, kolik dostává Marty?“

„Nevím. Tisíc?“
„Patnáct tisíc. A ještě dostane podíl na zisku, až ten blábol

prodají televizi. Neříká ti to nic?“
„Nezávidím mu. Je to chudák a moc mu to filmování nejde.

Jak vidno, nevyžívá se v tom…“
„Máš dost divný představy o první hvězdě našeho dětskýho

filmu!  Kdyby  tě  slyšel  Martyho  otec,  bude  tě  žalovat  pro
pomluvu. Však počkej, po tvým filmu budeš taky hvězda první
velikosti!“

Enkra  se  usmíval  –  o „svém“  filmu  už  slyšel.  Mělo  jít
o příběh z dob osídlování Západu a Enkra měl hrát indiánského
kluka. Ale čím víc se o filmu mluvilo, tím víc se prosazovalo, aby
ve filmu hrál i Marty.  Hugo sepisoval scénář o dobrodružstvích
farmářského synka (Marty) na Divokém Západě,  jemuž Indiáni
zabili rodiče (zdánlivě) a unesli ho do svého tábora, kde ho nutili
žít  ve  svých  týpí.  Marty  se  spřátelí  se  synem  indiánského
náčelníka (Enkra), naučí se od něj všelijaké triky a uprchne s ním
od  kmene  (Enkra  prosazoval,  aby  byl  jejich  kmen  přepaden
jinými  zlými  Indiány,  přičemž  aby  kluci  utekli  –  z důvodu
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příchylnosti na příbuzenstvu, které ani ve filmu nechtěl zrazovat).
Později najde Marty své rodiče, zachrání jim život před tlupou
banditů, s vydatnou pomocí Enkry a jeho kmene, a všichni potom
žijí  šťastně  a vesele  v rezervaci.  Režisérův  záměr  byl  dokonce
naučit Indiány pilně pracovat, ale to mu Hugo šetrně rozmluvil.

Ale nakonec k natáčení filmu nedošlo a scénář byl zastaven.
Jednoho dne totiž navštívil šéfproducenta jistý muž a řekl mu za
přítomnosti  Huga  Hammersmitha:  „Proslýchá  se,  pánové,  že
v tom  vašem  filmu  hodláte  dát  hereckou  příležitost  jakémusi
klukovi, který se jmenuje Enkra Weston a přišel prý z Arminu…“

„Ano,  to  chceme.  Jeho  jméno  by  mohlo  být  skvělou
reklamou  pro  ten  film.  Pamatujete  se  možná  na  ten  případ
s tygrem  v cirkusu  Globus,  ne?  A je  to  nesmírně  talentovaný
herec…“

Muž  se  zatvářil,  jako  by žvýkal  šťovík,  „Ale  jistě  víte,
pánové, jaká je v současné době politická situace v zemi. Národ
není Arminům zrovna nakloněn…“

„Jistě. Jenže my právě chceme pomocí toho chlapce navodit
trochu příznivější atmosféru pro tu zemi. Snad to lidé pochopí!“

„Chyba!  Lidé  nikdy  nic  nepochopí,  když  jim  to
nepředvedete  na  plátně.  Ostatně,  znáte  politickou  situaci
v Arminu?“

„Tak  –  částečně.“  Producent  neznal  nic,  měl  jenom
nejasnou  povědomost  o kanibalech  a rituálních  vraždách,  což
obojí slyšel od Enkry v rámci jeho strašidelných povídaček.

„V Arminu  probíhá  zásadní  politická  změna  orientace.
Ministr vnitra Herbert Alwin usiluje o zavedení demokratických
reforem  a o potlačení  konzervativních  sil,  reprezentovaných
bývalým ministrem Monroesem a jeho spojenci. Bylo by dobré co
možná podpořit jeho snahu. Kdybyste například mohli poněkud
pozměnit  ideu  toho  chystaného  filmu.  Třeba  ohledně  výchovy
mládeže…“
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„To jsem tedy nepochopil. V jakém smyslu?“
„Pokud  vím,  vy  točíte  filmy  pro  mládež.  Plné  násilí

a krutosti a všelijakých takových věcí. Co kdybyste spíš pomáhali
podobné negativní jevy odstraňovat?“

„To je těžké. My samozřejmě fandíme míru a dorozumění,
přece ti kluci se taky nakonec dohodnou a spravedlnost zvítězí…“

„No ovšem, ale  zbraněmi!  Spíš  by bylo třeba působit  na
děti,  aby  se  vzdaly  svých  pošetilých  zvyklostí  v oblékání,
účesech, nošení zbraní… a aby našly svou cestu v řádné docházce
do  školy  a důvěře  k dospělým  lidem…  Zkrátka,  napalte  to
všechno, co se v tom Arminu děje, a pěkně zostra!“

„Tím chcete navrhnout, aby v závěru filmu se ty indiánské
děti  daly  ostříhat,  slušně  se  oblékly,  zasedly  do  lavic
a poslouchaly,  co  jim bude  povídat  pan  učitel  se  skřipcem na
nose?“

„Ano.  Ale  proč  až  v závěru  filmu?  Proč  z toho  neučinit
nosný příběh? Třeba o učiteli,  který přijede tam do té divočiny
a během  filmu  přesvědčí  ty  ubožáky,  že  náš  způsob  života  je
lepší…“

„Tedy…“ Hugo se škrábal na nose, „To má být veselohra?“
„Proč? Já to myslím vážně!“
„Podívejte,  já  nedělám  možná  žádné  vysoké  umění,  ale

určitý slátaniny přece jen patlat nechci. Kromě toho, takový film
by byl  k uzoufání  nudný a nikdo  by na  něj  nechodil!  Musíme
myslet  taky  na  finanční  stránku  věci!  Potřebujeme  napětí,
dobrodružství, boj na život a na smrt…“

„A dotace.“
Producent  znatelně  oživl.  Peníze  ho  dokázaly  spolehlivě

probrat i ze sna. „Máte na mysli něco konkrétního?“
„Ano,  zajisté.  Podíleli  bychom  se  na  vašem  podnikání

určitým procentem z nákladů… samozřejmě i ze  zisku,  ale  ten
v tomhle případě není nejdůležitější. Důležitý je ideový dopad…“
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„No… třeba by to mělo nějaký smysl! Heleď, podívej se na
to, Hugo, sepiš nějaký ten návrh scénáře… Uvidíme…“

Takže  bylo  dosaženo  předběžné  dohody.  Velký  HH  sice
vykřikoval  na  všechny strany,  že  není  blázen,  aby lepil  nějaké
žvásty, že mu v tom Enkra odmítne hrát a že je to celé blbost, ale
zasedl  do  své  pracovny,  poručil  si  kafe,  obložené  chlebíčky
a pravidelnou dodávku alkoholu a začal psát. Šlo mu to zoufale
pomalu a při tom paralelně pracoval na jiných projektech… takže
nakonec byl ten nápad uložen k ledu a Enkru přestali potřebovat.

Jenomže v té době už měl stejně jiné starosti.
 =*=
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Oliver z Monroesu
Historie  rodu  Monroesů  je  spletitá  a dlouhá.  Chvílemi

zabíhá  do  naprosté  nepřehlednosti,  jak  ukazuje  aféra  jednoho
z pradědečků,  samozvaného  místokrále  v Egyptě,  po  němž
Monroesové zdědili  hada  do  znaku.  Laskavý čtenář  poznal  již
arminskou  větev  tohoto  rodu,  to  jest  dědečka  Algernona,  jeho
syna Leona a jeho dvě neprovdané sestry,  vnuka Rogera a jeho
sestry Dany a Jeane. Ale mimo to existuje větev anglická, jejíž
osudy rovněž nejsou nezajímavé.

Lord Mortimer baron Monroes měl kdysi dávno dva syny:
Algernona a Johna, z nichž starší John zdědil jeho majetek i titul.
Algie, který uvrhl na rodinné jméno poskvrnu tím, že se oženil
s dívkou z rodu pochybného původu, ač nemanželského semene
Baarfeltů, zdědil po otci pouze jméno a titul,  ale byl vyslán do
Arminu,  kde  se  vzmohl  a získal  peníze  vlastní  prací.  Je  sice
pravdou,  že  dynastické  předpisy  stanoví,  že  titul  může  zdědit
pouze jeden ze synů šlechtice, a to nejstarší,  ale lord Mortimer
nebyl  náchylný  k doslovnému  dodržování  zákonů,  nařízení
a ustanovení a měl na tyto věci svérázný názor.

Lord  John  měl  tři  syny,  z nichž  jeden  zahynul  v první
světové válce a druhý zemřel za nejasných okolností v Port Saidu.
Titul  a statky  zdědil  nejmladší  Henry  James.  Tento  se  oženil
s italskou  princeznou,  dcerou  markýze  di  Cantonna  Adrianou
a zplodil  s ní  syna  Olivera,  načež  zesnul  v Pánu.  Byl  doposud
velmi mlád na Monroesovské poměry, je známo, že pradědeček
Mortimer  se  dožil  osmaosmdesáti  a lord  John  dokonce
dvaadevadesáti  let,  do  kteréžto  doby pil  irskou  whisky,  kouřil
tlusté doutníky a nadával, že se nemůže vypravit na hon. Dotyčné
záliby zdědil  po něm i Henry James, který by setrval na tomto
světě značně déle,  kdyby byl  nespadl  při  honu na lišku z koně
a nezlámal si vaz. Liška vyvázla bez zranění. Zanechal na světě
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nešťastnou vdovu se synkem Oliverem, jemuž v době děje našeho
příběhu bylo sedmnáct let.

Mezi  oběma  větvemi  Monroesů  nepanovaly  příliš  dobré
vztahy.  Již  od dob dědečků se obě rodiny vzájemně osočovaly
a činily se odpovědnými za nejrůznější potíže rodinné i státní. Je
sice  pravdou,  že  za  Henry  Jamese  a Leona  ustoupily  rodinné
hádky obecnému nezájmu, ale skutečné styky započaly teprve na
popud  nejmladších  členů  rodiny,  Rogera  a Olivera.  Prvním
krokem k vzájemnému smíření bylo, že Leon se zúčastnil pohřbu
bratránka  Henryho  Jamese,  před  dvěma  lety  navštívil
s třináctiletým Rogerem Anglii a při té příležitosti složil hold lady
Adrianě.  Tam se také  poprvé  setkali  oba  bratranci,  neboť lord
Oliver opustil Eton, kde byl právě vychováván a přijel se podívat
na své příbuzné z daleka.

Oba chlapci se velice rychle spřátelili. Ačkoliv byl Oliver
o dva roky starší, velice si vážil Rogerových zkušeností a znalostí
co  se  týkalo  života.  Roger  byl  zas  velmi  hrdý  na  schopnosti
a znalosti Oliverovy, týkající se ve značné míře také peněžnictví
a právnictví, které hodlal studovat. Oliver pozval Rogera také na
návštěvu  do  Etonu,  což  Roger  přijal  a okouzlil  tam  veškeré
vychovatele a učitele svým elegantním vystupováním a osobním
kouzlem. V té době chodil oblečen do černého obleku dokonalého
střihu  a jenom pečlivě  načesané kaštanové vlasy,  dlouhé až  na
záda,  v něm  prozrazovaly  Armina.  Správa  kolejí  projevila
dokonce ochotu Rogera přijmout do řad svých žáků. Avšak Roger
si jakožto jedinou podmínku kladl zachování arminského účesu,
zatímco jediná podmínka kolejí byla jeho odstranění. Tento důvod
překazil tedy spojení obou bratranců pod jednou střechou a Oliver
to svému učilišti velmi zazlíval, aniž jej jen jedinkrát napadlo, že
stejně  dobrou  vůli  mohl  snadno  projevit  i Roger,  neboť  jejich
neústupnost byla vzájemná.
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Nicméně  od  těch  dob  udržovali  spolu  bratranci  téměř
neustále písemné spojení a Oliver byl pečlivě informován o všem,
co  se  dělo  v Arminu,  stejně  jako  Roger  o anglických
záležitostech. Takže lorda Olivera nepřekvapilo, když ho Roger
pozval do Arminu a podotkl, že potřebuje jeho radu v naléhavých
a téměř osudových záležitostech.

Lord Oliver přibyl do Arminu v prvních dnech měsíce října
toho  roku.  Přiletěl  letadlem  a byl  vymustrován  do  obvyklé
uniformy anglických gentlemanů vhodné pro návštěvy tropů: bílé
šortky, bílá košile, bílé boty a tropická přílba, černý deštník a bílý
elegantní  kufřík  z vepřové  kůže.  Kufry  nepotřeboval,  byl  si
vědom toho, že šeková knížka se vejde do kapsy a vše, co bude
potřebovat, mu ochotně nabídnou obchodníci.

Jinak byl lord Oliver značně dlouhý, hubený a zrzavý jako
liška, které tak rádi lovili jeho otec a dědeček. Na nose musel mít
neustále  brýle,  neboť  byl  velmi  krátkozraký  a bez  brýlí  téměř
neviděl. Zrzavé vlasy si předvídavě nechal přes prázdniny trochu
narůst, Roger ho upozornil již dříve a správou kolejí mu to bylo
velkomyslně povoleno.

Roger  očekával  bratrance  na  letišti  a odvezl  ho  vlastním
autem přímo na Monroesovský zámek. Lord Oliver se při  tom
choval  co  možná  nejdůstojněji,  vše  v okolí  patřičně  obdivoval
a vyslovil  se pochvalně ke všemu,  co mu bylo předváděno. Po
úvodním obhlédnutí zámku a okolí pozval Roger Olivera k malé
přesnídávce v besídce na zahradě, a tam mu teprve řekl:

„Abych se ti přiznal, jistě už chápeš, že jsem tě nepozval
jen tak z čisté zdvořilosti. Je ti doufám jasné, že potřebuji nejen
tvoji podporu, ale také pomoc tvého mozku a tvých informací.“

Lord Oliver se chytře pousmál. „Jistě, bratránku! Od chvíle,
kdy jsem dostal tvůj dopis, netěším se na nic jiného než na úkol,
který mi svěříš!“
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Oliver se tvářil skutečně napjatě, ale na Rogera to neplatilo.
Povytáhl obočí a řekl: „Skutečně se domníváš, že tě bude bavit se
mnou spolupracovat, nebo je to jenom tvoje ironie?“

„Jediné,  co  skutečně  nesnáším,  je  nuda,“  řekl  Oliver
upřímně, „O Arminech se povídají všelijaké pitomosti, ale že by
se tady člověk nudil k smrti, to jsem fakt ještě neslyšel.“

Roger  chvíli  rozvažoval,  jak  správně  formulovat  svoje
stesky. „Jistě víš, že můj otec byl odstraněn z výkonu své funkce.
O právní  stránce  té  záležitosti  se  nebudeme bavit,  ale  faktická
situace  nasvědčuje  tomu,  že  skutečně  ministrem už  není  a my
s tím musíme počítat.  Tím došlo  k nepříjemné  situaci,  že  totiž
jsme bez vlivu na nejvyšší  orgány a taky na Vládce sira  Leru,
a není jisté, budeme-li mít ještě kdy možnost chránit svoje zájmy
zákonnou cestou…“

Lord Oliver potřásl hlavou a řekl: „Hm…“
„Jedná  se  o toto:  po  odstranění  mého  otce  z úřadu  koná

nový ministr Alwin všechno možné, aby nám ublížil. Jsem mimo
jiné  náčelníkem své  smečky a jedním z důstojníků  řádu  Černé
Lilie,  dětské  organizace  templářů.  Alwin  Černou  Lilii  zakázal
a vyšší důstojníci řádu nemohou nebo nechtějí zasáhnout, aby mu
v tomto kroku zabránili.  Alwin dokonce pronásleduje členy mé
smečky, jak se to stalo docela nedávno…“

„Ale! Copak se dělo?“
„Jeden z mých kluků, Enkra Weston, opustil Armin a odejel

do Anglie, v rámci různých neshod mezi jeho otcem a strýcem.
Další kamarád, Jackie Therlowe, zorganizoval menší rozloučení
a při té příležitosti rozezvonili jeho kluci zvony po celém městě.
Armáda  se  toho  chytila  a uspořádala  menší  manévry,  ale
k žádným škodám na lidech ani  majetku  nedošlo.  Alwin  mého
Jacka obvinil a žádal jeho odsouzení. Byl dokonce soud a nebýt
komthura von Crosse, mohl být Jackie dokonce mrtev nebo ve
vyhnanství…“
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„Hrome! Není to trochu přehnaný?“
„Ani  ne.  Alwin  vyhrabal  někde  starý  pastevecký  kodex,

který  býval  zákonem  za  války  a tam  stojí,  že  za  vyvolání
falešného poplachu je trest ostříhání. To ovšem je podle našeho
zvykového  práva  zase  důvod  k odchodu  do  bezdomoví  nebo
u některých zvlášť poblázněných samurajů i k smrti. Já bych snad
Jackovi harakiri rozmluvil, ale byla by to pěkná ostuda – naštěstí
díky Mikově eskamotáži se zákony to vyznělo jako remíza jedna :
jedna.“

„A ten  starodávný  zákon  je  ještě  vůbec  v platnosti?“
vzbouřil se v Oliverovi začínající právník, „Já bych řekl, že ne!“

„U nás  platí  veškeré  zákony,  které  nejsou  zrušeny!
Pastevecký kodex skutečně platil pro mládež, z níž potom vznikla
Černá Lilie, aspoň Mike to tvrdí…“

„Okamžik.  Nebylo  by  dobře  přizvat  toho  Mika  ke
konzultaci?  Třeba  by  nám  poradil,  vypadá  to,  že  má  dost
přehled…“

„Bylo by to dobré, jenže touhle dobou leží někde v Iron-city
a je  na  tři  kroky od  smrti.  Alwin  poslal  tři  borce,  který si  ho
vypůjčili  a po  patřičným  zpracování  položili  na  koleje  naší
zestátněné dráhy k přejetí vlakem. Sice byl zachráněn, ale zatím
docela v pořádku není…“

„Roztomilá pozornost! Tvůj Alwin je člověk, se kterým je
rozkoš se znát. Dělá takových legrácek víc?“

„Nevím, ale na začátečníka to není špatné, cože? Jde o to,
jak  mu  nějakým  způsobem  poděkovat.  Zatím  vypadá  jeho
existence na nejvyšším místě jako jednolitá žulová skála… ale
takhle v ní najít nějakou trhlinku…“

„Well!  Z mých  zkušeností  vyplývá,  že  každá  skála  má
někde trhlinku. Možná malou, ale když se do ní vloží  šikovný
klín…“

„Dal jsem to prověřit. Nikde nic…“
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„Proťukat  pečlivěji!  Každý  musí  něco  mít  –  ať  kluci
prohrabou všechno, něco se najít musí!“

„No dobře,  pracujem na  tom.  Teď mi  jde  o něco jiného,
o toho Westona, proti kterýmu se taky vede skrytá kampaň. Jde
o to, že kluk je v Anglii a cítí se příliš bojovníkem, než aby to
bral jako vtip. Mám tady pár jeho hlášení, posílá je pravidelně.
O škole, zoologické zahradě v Londýně a tak dál. Má nepříjemný
problémy pro arminský původ a proč to neříct rovnou, i pro svoje
názory a vystupování. Mám za to, že je potřeba mu pomoci…“

Oliver  si  začal  kousat  nehty na  pravé  ruce.  „Mám tomu
rozumět tak, že je to prestižní otázka?“

„Ano…“  přiznal  váhavě  Roger,  „Dalo  by  se  to  tak
formulovat. Trochu se o tom psalo v novinách a Alwin bere jeho
případ tak trochu jako příklad toho, jak se dobrý chlapec může
v Arminu… podle nich zkazit. Bude zapotřebí být mu nablízku
a pomoci mu radou i pokynem.“

„Hm. A ty se domníváš, že já jsem nejvhodnější člověk pro
takovou práci?“

„Skoro bych to tak viděl.“
„Hm.“ řekl Oliver poznovu, „Dobrá, jsem ochoten vyvinout

v té věci jisté úsilí.“
„To je v pořádku,“ usmál se Roger, „Tím jsou pro dnešek

obchodní záležitosti uzavřeny. Můžem se jít koupat…“
Při koupání byl Oliver nucen odložit brýle. Roger je vzal do

ruky  a prohlížel.  Zdálo  se,  že  ještě  mnoho  takových  neviděl,
neboť  je  zkoumal  skutečně  bedlivě  a čočky mu připadaly dost
zvláštní. „Co ty máš vlastně s očima?“

Oliver na něj vychrlil  delší latinský název a po Rogerově
nechápavé  otázce  přeložil:  „Krátkozrakost  v silném  stupni…
Někteří doktoři tvrdí, že k stáru nebudu vidět vůbec…“

„A proč si to nedáš vyléčit? Copak nemáš ty dva dny času?“
„Dva dny? Víš o nějakém místě, kde by mne vyléčili?“
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„Jistě. Buddhistický klášter Nebeského svitu. Zůstaneš tam
dva dny a máš to vyřešeno, pak si můžeš prohlížet krásy Arminu
bez těch sklíček na očích…“

Oliver se zatvářil překvapeně: „Vážně?“
„Dobře. Zítra pojedem na výlet.“
Tak se stalo, že příští den v poledne se ocitli v džungli na

jih od Kingtownu, před budovou v čínském slohu, která vypadala
současně  na  klášter  i nemocnici.  Ujal  se  jich  mladý  mnich
v šafránovém rouchu  a s vyholenou  hlavou  a zavedl  je  dovnitř,
kde  Roger  nějakou  dobu  hovořil  s jiným,  starším  mnichem.
Oliver  jim  nerozuměl,  mluvili  šanghajským  nářečím  čínského
jazyka.  Konečně  přišel  stařičký  Číňan,  který  na  rozdíl  od
ostatních měl  bílý cop a bílé řídké vousy – z jeho šikmých očí
vyzařovala laskavost.

Roger okamžitě padl tváří k zemi, klaněl se mu a přednášel
mantru, která se má říkat při setkání s pokročilým oddaným. Taky
Oliver se poklonil, poněkud rozpačitě.

„Toto je  doktor  Liang-Su,“ řekl  Roger,  „Nejmoudřejší  ze
sluhů Božích, kteří žijí v tomto klášteře…“

„Nechť  světlo  přízně  Vašich  Jasností  dopadne  na  mne
nehodného!  Jaký  důvod  přivádí  syny  jasného  slunce  až  do
propasti věčné tmy, ve které je nám souzeno trávit tento život?“
řekl Liang-Su.

Roger se nadechl a spustil: „Vznešený světče, mudrci, který
jsi  obsáhl  veškerá  svatá  písma  lékařská  i bráhmanská,  vyslyš
prosbu ubohých červů,  kteří  se  v bolestné  křeči  svíjejí  u tvých
nohou!  Ať  shovívavost,  vyplývající  z tvého  ctihodného  věku,
promine naší drzosti, že jsme si dovolili přijít tě poprosit o pomoc
v takové maličkosti  – avšak zajisté  víš,  že  jsme se v minulých
životech dopustili takové spousty špatných a pokleslých činností,
že jsme byli potrestáni tímto hmotným tělem, které se neustále
obnovuje  v koloběhu  utrpení,  jež  tvoří  zrození,  nemoc,  bolest
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a smrt  a které  bude opět  v budoucnu vystaveno zániku,  aby se
duše  mohla  přemístit  do  jiného  hmotného  těla  stejně
nedokonalého. Avšak ty, který jsi již dosáhl dokonalosti, můžeš
přijít na to, jaká obtíž trápí oči mého příbuzného…“

Během  Rogerovy  řeči  se  Číňan  vytáhl  na  špičkách
k Oliverovi  a prohlédl  zběžně  jeho  brýle.  Vyčkal,  až  Roger
dokončí svou krásnou a vznešenou řeč, pak řekl: „Tento pán již
velmi  zmeškal,  když  nepřišel  svěřit  svůj  zrak  do  rukou svého
sluhy  v dětství!  Kdyby tak  byl  učinil,  zajisté  by  už  dnes  ani
nevěděl, že kdy něčím trpěl… Ale není nikdy nic ztraceno, život
tvého  vznešeného  příbuzného  bude  trvat  ještě  dlouho  a bude
šťastný…“

„Můj  bratranec,  lord  Oliver  baron  Monroes,  vyrostl
v Anglii, kde nemohl slyšet o tvé dobrotě a moudrosti, ctihodný
otče. Jakmile se dostal do Arminu, hned přispěchal, aby ti složil
svou poklonu a odevzdal se do tvých posvátných rukou…“

Číňan kýval hlavou. „Moudrý Konfu-tse nás učí, že všechna
moudrost  lidská je  poznatelná  a též  to,  že  každou chorobu lze
vyléčit nikoliv jedním, ale sedmkrát sedmi způsoby. Já nehodný
umím pouze jeden z nich, ale dovolí-li mi tento ctihodný mladík,
pokusím se jej použít… Nechť se mladí milostpáni zajdou zatím
ubytovat, já vydám pokyny, aby bylo vše připraveno…“

Roger  mu  květnatě  poděkoval  –  potom  je  mladý  mnich
odvedl do místnosti zařízené jako šatna a ukázal jim koupelnu.
Než  se  důkladně  vysprchovali,  přinesl  jim  stejná  šafránová
roucha, jaká nosili všichni v tomto klášteře.

„Nebudou od nás chtít, abysme si taky vyholili hlavy?“ ptal
se Oliver nejistě, „Budeme vypadat divně…“

„Udělalo by jim to radost, ale zatím jsme tady jako hosté.
Kvůli pár dnům to nestojí za to. Ale budeme se zúčastňovat všech
přednášek, na které nás pozvou, je to velmi zajímavé.“

„Až na to, že já neumím čínsky!“
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„S tím taky něco uděláme.“
Roger  se  cítil  v šafránovém  rouchu  velice  dobře,  zato

Oliverovi to bylo značně nepříjemné. Dokonce nebyl zvyklý ani
chodit bos, zatímco v klášteře nebylo zvykem nic jiného. Mnich
je  odvedl  do  prostorné  jídelny,  kde  každému  přinesl  misku
kořeněné rýže se zeleninou,  dálovou polévku,  chlebové placky
a ghír,  sladký nápoj  z rýže  rozvařené  v mléce.  Oliver  nebyl  na
vegetariánskou  stravu  zvyklý,  ale  velice  si  pochutnal,  Roger
kuchyni také oceňoval.

Potom  přišel  jiný  mnich  –  mladý  muž,  jehož  oči  byly
převázány  černou  páskou.  Přesto  se  pohyboval  naprosto
bezpečně.  Vyzval  je,  aby  šli  za  ním  do  pagody,  provedl  je
chrámovou  místností  a zašel  do  chodeb,  které  je  zavedly  do
sklepení. Tam je čekal Liang-Su.

„Můj mladý přítel  viděl právě naposled denní světlo přes
skla brýlí. Až vyjde z temnoty, ve které se nyní nachází, nebude
už jeho zrak potřebovat skla, která mu zbytečně ničí oči…“

Skutečně  se  nacházeli  ve  tmě,  v niž  se  dobře  orientoval
snad jen Liang-Su a slepý mladík. I Roger, který viděl dost dobře
potmě, se tu pohyboval opatrněji.

„Můj syn,“ dotkl se mladého mnicha Liang-Su, „Je jediný,
komu  nedokáže  nikdo  pomoci.  Jeho  oči  zničil  výbuch  letecké
bomby ve vojenském učilišti v Haiphongu. Tehdy jsem byl ještě
lékařem  v hmotném  světě  a také  Hoang  toužil  po  smyslových
požitcích,  proto  se  stal  vojákem.  Nyní  už  nemá  oči,  ale  vidí
jasněji, v čem je skutečná seberealizace lidské bytosti…“

Prošli  chodbou do místnosti,  kde kromě lůžka a několika
nízkých sedátek byla polička na knihy a další police, na níž ležely
nějaké nástroje. V koutě stál domácí oltář, osvětlený lampičkou –
to bylo jediné světlo v místnosti. Hoang se okamžitě ujal Olivera,
usadil  ho  na  sedačku  před  oltářem  a z police  přinesl  kožené
pouzdro se sadou tenkých jehel.
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„Moje umění vychází ze starobylého učení o akupunktuře.
Tyto jehly zavedu do tvého zrakového nervu a ponechám je tam,
dokud nevykonají  svoje dílo.  Ty pak budeš  hledět  do plamenů
svící, které ti rozžehnu a které budou mít různou barvu. Budeš tak
činit,  dokud ti  nedovolím zanechat  toho.  Také všechny ostatní
činnosti budeš vykonávat podle toho, jak ti řeknu já nebo Hoang.
Prosím, nedomnívej se, že je to naše svévolné přání, avšak úspěch
léčby záleží také na tvojí sebekázni a poslušnosti…“

Lord  Oliver  byl  statečný muž,  tak  jej  sice  zamrazilo  při
představě,  co  by se  mohlo  stát,  kdyby se  něco nepovedlo,  ale
nedal najevo žádný strach. „Jistě, můj pane. Souhlasím…“

Liang-Su  pokynul  hlavou  Rogerovi.  „Dříve,  než  zahájím
práci,  musíš ty,  vznešený a moudrý pane,  opustit  tuto místnost.
Zhasnu světlo a rozsvítím lampy, které by tvým očím ublížily. I já
budu chránit  svoje oči  zvláštními brýlemi…“ Ukázal  Rogerovi
zvláštním závitovým způsobem broušené  brýle  z tmavého  skla
a pak si  je  nasadil  na  nos  –  byly velké  a dodávaly mu vzhled
podivného  hmyzu.  Roger  neprotestoval,  podal  Oliverovi  ruku
a odešel.

Liang-Su  počkal,  až  byl  Roger  venku,  potom dal  pokyn
svému synovi a ten zhasl lampu a rozsvítil jinou, zvláště oslnivou
lampu vydávající modré světlo, velmi nepříjemné. Liang-Suova
hlava s hmyzími brýlemi se naklonila nad Olivera a chvíli na něj
upřeně zírala. Potom mnich řekl: „Ulehni, synu a setrvej v klidu.
Hleď  upřeně  na  černý  bod,  který  vidíš  nad  svým  lůžkem.
Neodvracej od něho oči a nezavírej  je. Jehly jsou velice jemné
a je  třeba,  abych  je  koutky  očí  zavedl  až  do  nervů,  které  to
vyžadují. Neboj se, neporaním nic zdravého…“

Oliver  už  slyšel  o umění  akupunktury  a věděl,  že  léčení
spočívá vlastně v podráždění nervů příslušejících tomu či onomu
tělesnému  orgánu.  Také  slyšel,  že  tato  metoda  je  starší  než
evropská  civilizace,  svěřil  se  tedy  bez  váhání  Liang-Suovým

215



rukám.  Viděl  nad  sebou  černý  bod,  jednu  chviličku  postřehl
zajiskření světla na hrotu jehly a potom bodavou bolest v levém
oku, která však trvala sotva zlomek vteřiny. Zakrátko potom se
totéž stalo i s pravým okem. Přesto Oliver dobře viděl na temný
bod na stropě i na celou místnost.

„Teď, můj synu, už můžeš bez obav zavírat i otvírat oční
víčka,  případně i pohybovat  očima,  ale  není  zapotřebí,  abys  to
dělal. Vstaň z lůžka! Rozsvítím nyní jiné světlo a ty budeš upřeně
hledět do toho světla, dokud v něm nespatříš sedm svíjejících se
draků. Potom udeříš na gong, který tu visí. Ale věř mým slovům,
můj drahý a milý synu a nevolej dříve, dokud neuvidíš draky. Ti
draci  jsou  tví  ochránci  a skutečně  tam jsou,  ale  ty je  doposud
nevidíš, neboť tvé oči jsou nemocné. Hleď!“

Natáhl ruku a rozsvítil v koutě místnosti žlutozelené světlo.
Oliver se podle jeho pokynů usadil do pozice lotosu, která pro
něho  ani  zdaleka  nebyla  přirozená,  opřel  se  o polštáře  zády
i rukama a hleděl pilně do žlutozeleného světla. Číňan i jeho syn
zatím opustili místnost.

Oliver přemýšlel nad tím, čeho je právě účastníkem – věřil
sice mnichovi a ještě víc Rogerovi, který ho sem zavedl. Chvíli
ho taky napadlo,  kdo bude tenhle experiment  platit,  ale pak si
řekl,  že  Roger jistě  nezapomněl  dát  klášteru patřičný dar.  Sám
Oliver byl ochoten přispět dvěma tisíci librami v každém případě
a dvojnásobnou částkou v případě úspěchu.

Pomalu  se  začínal  nudit.  Ve  žlutozeleném světle  neviděl
zatím nic než nějaké nezřetelné zákmity a netušil, zda skutečně je
možné vidět v něm něco více. Po hodině začal už vážně pociťovat
nepokoj  a po  další  půlhodině  (čas  odhadoval,  neboť  neměl
žádnou možnost jej měřit) měl už celé té léčby dost. Neviděl stále
ještě  nic  než  nezřetelné  světélko  a z nicnedělání  a občasných
tupých nárazů bolesti v očích mu začínala třeštit hlava.
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Najednou se otevřely dveře a vstoupil mladý slepý Číňan:
„Už jsi uviděl draky, můj starší bratře?“

„Ne,“ řekl Oliver, „Nevidím nic a musím ti říct, že je dost
nepříjemné takhle čekat. Nevíš o nějaké zábavě pro dobu, než se
mi ti tví draci objeví?“

Hoang  přešel  tichounce  po  Oliverův  bok  a usedl  tam.
„Mohl bych ti zpívat mantry, které jsem se naučil v Tibetu…“

„No… když to musí být…“
Hoang si podal z poličky dva malé činely z velmi zvučného

kovu, které zněly jinak při plném úderu a jinak při doteku okrajů
na  každém  jednotlivém  místě.  Říkal  jim  kartály  a počal  jimi
o sebe  tlouci,  přičemž  rytmicky  předzpěvoval  nesrozumitelný
text.  Oliver  měl  pocit,  že  došel  z bláta  do  louže,  ale  Číňan si
velice cenil svou zpěvní produkci, takže neměl odvahu ho zarazit.

„Nebylo by lepší, kdybys mě rovnou učil čínsky?“ zeptal se
ve chvíli, kdy se zpěvák nadechl k dalšímu pokračování.

„Můj šlechetný pane!“ nadchl se Číňan, „Jako slunce mne
oblažuje tvá nabídka! Krásná a vznešená čínská řeč je skutečně
hodna,  aby  jí  rozuměl  každý,  na  koho  se  usmálo  požehnání
nebes!“

„Tak  dobře.  Nauč  mě  aspoň  pár  vět,  abych  nebyl  mezi
tvými krajany jako němý…“

Mnich ochotně započal s výukou, ale věc nebyla tak lehká,
jak by se Oliverovi na první laický pohled zdálo. Hned v první
půlhodině objasnil Hoang, že krásný jazyk čínský má asi čtyřicet
různých  druhů  koncovek,  které  platí  pro  jednotlivé  tvory živé
a předměty  neživé,  pokud  je  o nich  hovořeno.  Použije-li  se
nesprávné  koncovky,  není  věta  pochopitelná.  Podařilo  se  mu
vyložit  Oliverovi  koncovku  pro  muže,  ženy,  děti,  psy,  ptáky
a kočky, ale beznadějně ztroskotal na pokusu nalézt správný tvar
pro tramvaj a to jeho sebedůvěrou poněkud otřáslo. V té chvíli se
počalo Oliverovi zdát, že vidí něco, co by při troše dobré vůle

217



mohlo být zeleným pohybujícím se drakem. Upřel svoji pozornost
opět  na  žlutozelené  světlo  a po  chvíli  draka  skutečně  spatřil.
Později poznal, že drak je namalován na průhledném papíře, který
se  vlní  před  plamínkem  světla,  jako  by  byl  živý.  Sdělil  to
Hoangovi a ten přivolal svého otce. Lékař pochválil  Olivera za
trpělivost  a okamžitě  rozsvítil  jiné,  červené  světlo  –  a Oliver
neviděl opět nic. To se opakovalo ještě třikrát, pokaždé se světlem
jiné barvy. Oliver netušil,  kolik je hodin,  měl hlad a žízeň,  ale
neodvažoval  se protestovat,  nehledě k tomu,  že dosud nevěděl,
jak takový protest čínsky formulovat.

Potom  mu  Hoang  oznámil,  že  je  na  čase  si  odpočinout
a najíst  se.  Liang-Su  mu  vyjmul  akupunkturní  jehly z očí,  ale
vzápětí  mu  oči  zavázal  páskou a vysvětlil,  že  tuto  pásku bude
nosit až do zítřka, dokud nebude úplně zdráv. Prozatím ho bude
vodit  Hoang,  který je  sice  slepý,  ale  využívá  velmi  dobře  své
znalosti  celého chrámového komplexu.  Společně s ostatními  se
Oliver  zúčastnil  pobožnosti,  při  níž  mniši  zpívali  a hráli  na
kartály,  bubny  a ruční  varhany.  Taky  se  pokoušel  zpívat,  ale
postrádal hudební sluch a tak bylo jen štěstím, že jeho hlas zanikl
ve sboru.

Vegetariánské  jídlo  mu  opět  chutnalo,  i když  měl  potíže
s jeho  dopravou  do  úst.  Zajímal  se,  kde  je  vlastně  Roger  –
dozvěděl  se,  že  se  zabývá  meditacemi  a rozhovory  s jedním
z duchovních učitelů kláštera, což je pro něj nanejvýš potřebné.
Oliver  se  doposud  nikdy  transcendentální  meditací  nezabýval,
nevěděl co to je a ani k tomu neměl důvěru – teď byl nucen se tím
zabývat,  neboť čas  plynul  pomalu  a pásku z očí  mu  nedovolili
sundat.

„Uzdravování je otázkou času,“ vysvětlil mu Liang-Su, „Ty
jsi mladý a přicházíš ze západu, čas pro tebe tedy znamená něco
mnohem důležitějšího než pro nás. Tobě čas stále prchá a ty jej
pronásleduješ.  My se nacházíme stále ve středu svého času,  ať
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nám  ubíhá  jakkoliv.  Jsme  uprostřed  koloběhu  svých  životů  –
jestliže tenhle skončí, nadejde opět jiný, který nám přinese možná
jiné životní okolnosti, ale stejné starosti i radosti…“

Oliver  se  pokoušel  nad  tím  zamýšlet,  ovšem více  méně
marně. Raději požádal, aby mohl jít spát – Hoang jej zavedl na
jeho  lůžko  a zazpíval  mu  ještě  nějakou  mantru,  načež  Oliver
usnul téměř okamžitě a spal spokojeně až do rána.

Ráno ho Hoang zavedl opět k otci a Liang-Su pokračoval ve
svých  léčebných  akcích.  Oliver  byl  z toho  docela  zpitomělý
a občas  se  mu zdálo,  že se  na něj  vrhají  zlověstní  čínští  draci
společně  s ještě  strašidelnějšími  bytostmi  z čínské  gramatiky.
Byla  v něm  však  houževnatost  netušená  u člověka  z Vnějšího
světa a vydržel všechny tyto nápory na svoji nervovou soustavu
bez následků.

Celý  tento  den  prožil  Oliver  v jakémsi  stavu  podobném
transu. Měl pocit, jako by odešel někam velice daleko od reálného
světa  a ocitl  se  v prostředí,  které  nemá  s tímto  stoletím  nic
společného.  Ale  kupodivu,  začínalo  se  mu zde líbit.  Kdyby tu
musel  zůstat  déle,  zvykl  by  si  na  klid,  ticho,  zpěvy  mnichů
a prosté lidské činnosti, kterými se zabývali, a možná by tu byl
i šťastný.

Ale další den ráno mu Liang-Su sňal pásku z očí a důkladně
si je prohlédl svými hmyzími brýlemi. „Zdá se, drahý synu, že jsi
už zcela zdráv. Je to správné. Člověk není na světě proto, aby byl
nemocen a má povinnost udržovat své tělo v pořádku…“

Oliver poděkoval a předal dar, o kterém uvažoval. Ještě si
nezvykl,  že  dokáže  vypsat  šek  bez  brýlí.  Liang-Su pohlédl  na
částku  a s úsměvem  zavrtěl  hlavou.  „Zahanbuješ  mne,  můj
milovaný synu! Proč plýtváš svými penězi, když nám nemohou
přinést žádné potěšení v tomto životě?“

„Je to můj dar klášteru…“ zaváhal Oliver.
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„Přeješ-li  si  to,  použijeme  tvého  daru  k pomoci  dalším
potřebným lidem,“  řekl  Liang-Su,  „Ale  pokud tě  mohu o něco
poprosit, raději než peníze dávej lidem svoji lásku. Bude jim to
k ještě většímu užitku…“

Když opouštěli  klášter,  rozhlížel  se  Oliver  poprvé kolem
očima  osvobozenýma  od  brýlí.  Kromě  toho  měl  pocit,  že  se
zbavil nejen skel před očima, ale také slupek, které jakoby si nosil
na víčkách. Všechno kolem sebe viděl jasněji – a nejenom přírodu
a historické památky, kterých tu byla spousta.

„Tvůj svět je krásný.“ řekl Rogerovi.
„Ano. Ale má zahynout, neboť nějaký člověk Herbert Alwin

rozhodl, že je bez perspektiv vývoje.“
„Proč si myslí takové věci?“
„Protože  patří  k lidem,  kteří  uznávají  pouze  moderní

lékařské kliniky s péčí na úrovni tohoto století. Protože nevěří, že
ti Liang-Su vrátil zdravý zrak, ale že si to jen namlouváš.“

„Ten Alwin musí být hlupák.“
„Je ještě mnoho hlupáků na tomto světě…“
Zastavili se k polednímu odpočinku na plovárně ještě před

městem, kam nezasahovala M-zóna, takže se tam shromažďovaly
i hezké dívky. Některé Rogera znaly, chodily s ním do školy nebo
do kursů Černé Lilie, hlásily se k němu a zajímaly se i o Olivera,
který po půlhodině ztratil počáteční ostych a bavil se s nimi velmi
živě. Roger, kterému se v jeho patnácti dívky velice líbily a měl
o nich velmi  konkrétní  znalosti,  to  pozoroval  s potěšením – už
věděl, že se pobyt v Arminu bude bratranci líbit.

„A tohle všechno má zahynout?“ ptal se Oliver, prohlížeje
si skupinu do bronzova opálených kamarádek a kamarádů, kteří
hráli na louce u koupaliště hru s míčem zvanou apol.

„Už se k tomu dělají konkrétní kroky.“
„Pak musíte udělat konkrétní kroky i vy.“
„Taky už jsme začali. Ale…“
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„Kde je problém?“
„Náš stát je bez perspektivy. Sir Lera, Vládce a doživotní

president,  nemá dědice.  Kdyby jeho  vznešenou osobu  postihlo
náhle nějaké neštěstí, ocitne se stát v hluboké krizi, které využijí
lidé jako Alwin.“

„Myslím, že rozumím. Máš nějaké řešení?“
„Je třeba najít krále.“
Oliver se nezasmál. Nebylo to k smíchu a on to věděl.
„Kdo to má být? Chceš to zkusit ty?“
„Ne. Ale patřím k rodu Baarfeltů, kancléřů státu. A chci být

kancléřem arminského Impéria. Právě proto nesmím opomenout
žádnou  ze  svých  povinností.  Ani  záležitost  Enkry  Westona
v Anglii, kterou ti chci svěřit. Nikdo nesmí říct, že jsem nechal
svého člověka bez pomoci, když mu hrozilo nebezpečí.“

„Rozumím.“ pokyvoval hlavou Oliver, pokukuje po krásné
blonďaté  holce,  která  zrovna  odpálila  míček  od  branky,  čímž
zabránila protivníkovi dát gól. Teď na ní leželo několik soupeřů
a krutě ji mučili, čemuž ona se jenom smála. Její kamarádi zas od
ní rvali nepřátele a taky se k nim nechovali moc jemně.

„Jak se zdá, jsi na tom fyzicky dost špatně,“ sledoval Roger
jeho pohled, „Tenhle apol u nás hrají děti od malička a naučily se
být tvrdé. To u tebe napravíme, pošleme tě do zkráceného kursu
Lilie  pro  zahraniční  politiku.  Střelba,  karate,  šifrování,
neviditelné inkousty,  vysílačka,  boj se zbraní,  maskování… no,
všecky ty pitomosti.  Speciální  kursy nepotřebuješ,  jsi  konečně
lord a baronet…“

„Baron,“  řekl  Oliver  líně,  „Baronet  jsi  ty.  Tvoje  rodina
nemá vůbec na tu korunku na erbu nárok…“

Roger měl na to svůj názor, ale moudře si jej nechal pro
sebe.  Naklonil  se  před  Olivera,  aby  mu  zakryl  výhled:  „Hej,
posloucháš mě? Chceš ten kurs?“

„Myslel jsem, že Černá Lilie byla rozpuštěna…“
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„Doufám, že si to myslí i Alwin. Zkusili jsme ji rozpustit,
ale asi není z cukru, tak to nejde a nejde…“

„Budou v tom kursu taky nějaký holky?“
„Spolehni se. Ty se narvou všude.“
„Doufám,  že  nebudou  tak  rvavý jako  tamta  kočka  s tou

rezavou hřívou, jak se lepí na toho černovlasýho kořena…“
„Budou. Ale ty to zvládneš. Seš borec.“
Oliver řekl „Ach!“ a obrátil se, aby si prohlédl dvojici dívek

s poněkud tmavší pletí, o nichž si nebyl jist, jsou-li Malajky nebo
Číňanky.  Docela  by  ho  zajímalo,  jestli  by  dokázal  používat
slovíčka, která se naučil.

Lord Roger si dívky prohlédl také a pak se zahleděl nahoru,
na  vrchol  skokanského  můstku,  kde  se  právě  připravovali  ke
skoku nějací kluci s vlasy svázanými do copánků. Ale nezajímali
ho ani oni, ani nic jiného. Za můstkem viděl modré nebe a na tom
nebi dobré rady od Prozřetelnosti, která mu vnukla nápad spřátelit
se se svým bratrancem.

„Vypadá to, že nám začínají krásné dny.“ řekl.
 =*=
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Jeden zcela nesouvisející případ
Podél  pobřeží  mezi  Alexandrií  a Port  Saidem plula  jedné

noci  obzvláště  tmavé  v listopadu  toho  roku  nevelká  loď,
vypadající  jako něco mezi  rybářským kutrem a menší  dopravní
lodí pro nepříliš se kazící náklad, neboť její rychlost byla přímo
želví. Snad to bylo způsobeno také tím, že na celé lodi nesvítilo
jediné světélko,  které  by označovalo  buď její  polohu,  nebo by
osvětlovalo  aspoň  nejbližší  okolí.  Loď byla  stejně  tmavá  jako
okolní břeh, na němž pokud někdo žil, neměl důvod v noci svítit.
Je pravdou, že takový způsob lodní dopravy je v příkrém rozporu
s předpisy  mezinárodními  i zákony  většiny  zemí  světa,  ale
posádka  lodi  zřejmě  nestála  o přílišnou  publicitu.  Pročež  bylo
několik námořníků se zvláště dobrýma očima nakomandováno na
různá  místa  paluby  na  hlídku,  aby  dávali  pozor  na  případná
pobřežní skaliska, jichž tu ostatně nebylo mnoho. Jinak plula loď
podle radaru.

Kapitán  stál  na  můstku  a byl  připraven  na  všechny
eventuality,  které  jeho  plavba  mohla  přinést.  Bylo  zřejmé,  že
k nim  nepatří  pouze  nebezpečí  od  přírodních  živlů,  ale  také
možná  nepřízeň  ze  strany  místních  i cizích  úřadů,  zvláště
policejních.  Proto,  když  k němu  doběhl  jeden  z námořníků,
naklonil se k němu co nejníže a připravil se na nějakou špatnou
zprávu.

„Pluje  k nám  nějaká  loď!  Podle  pobřeží,  přímo  proti
nám…“

Kapitán upřel oči přes příď své lodi dopředu. „Nic nevidím!
Je to pravda nebo Hankovi zase blbne radar jako obvykle?“

„No, radar to hlásí…“ pokrčil rameny námořník.
„Každá slušná loď má rozsvícená poziční světla!“ prohlásil

kapitán autoritativně,  „Nebo má důvod je nemít.  A potom se jí
nemusíme bát stejně jako ona se nebojí nás…“
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„Bylo  by  možná  přece  jen  lepší  se  jí  vyhnout…“  řekl
bocman, stojící vedle kapitána, znalec místních poměrů.

„Zastavit stroje! Počkáme, až přejede – děláme dost slušný
rámus! Uvidíme, jestli o nás vědí…“

Zatímco kormidelník předával rozkaz strojníkovi, opřeli se
velitelé  lodi  o zábradlí  a mlčky hleděli  do  tmy.  Někde  vpředu
blýskl  plamínek,  jak  si  některý  námořník  zapaloval  fajfku,
a kapitán  zlostně  udeřil  pěstí  do  zábradlí.  Stále  nemohl  svoje
mužstvo odnaučit trestuhodné neopatrnosti.

Znovu přiběhl lodník od radaru. „Je to velká loď! Větší než
my,  Hank  říká,  že  by  ji  odhadoval  na  křižník  nebo  něco
takovýho…“

„Nesmysl!“ vybuchl kapitán, „Leda by se jednalo o nějakou
politickou akci… ale to se nás snad netýká!“

„Pro  sichr,“  řekl  znalec  pobřeží,  „By bylo  dobře  vzít  si
nějaký zbraně. Aspoň pistole…“

Kapitán sáhl do kapsy a vytáhl lesklý předmět. Zkontroloval
zásobník, znovu jej vrátil na místo, zacvakal pojistkou a pak si
zastrčil zbraň za opasek kalhot.

„Slyším  hučení,“  ozval  se  námořník,  „Slabý,  ta  loď  má
krajně nehlučnej motorek! Mám dojem, že je podezřelá…“

„Drž hubu…“ zasípěl kapitán, ale nezlobil se.
Po  palubě  zadupaly bosé  nohy námořníka  z přídě.  „Loď

kousek od nás!“ hlásil, „Viděl jsem…“
V té  chvíli  vyšlehl  odněkud  ze  tmy  oslnivý  paprsek

reflektoru  a zalil  celou  jejich  loď  silným  světlem.  Kapitán  si
zakryl oči rukama a snažil se prohlédnout tmu – loď stála sotva
padesát  metrů  od  nich  a byla  značně  veliká.  Námořník  vedle
vytáhl těžký revolver a vypálil směrem do reflektoru, jenom stěží
mu kapitán srazil ruku a kulky se zaryly do paluby. „Pitomče, máš
rozum? To je hlídka… snad se nějak domluvíme!“
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„Nestřílet!“  zahřměl  nad  vodou  hlas  z megafonu,  „Při
dalším  výstřelu  vás  potopíme  bez  výstrahy!  Tady  pobřežní
hlídka!“

„Proč nás zastavujete?“ vykřikl kapitán, zapomínaje, že jej
asi těžko budou slyšet, „Jsme pokojní rybáři a…“

„Mlčet! Vypadáte na pašeráky! Vyčkejte na místě, přijedu se
na vás podívat!“

Kapitán se odvrátil  od světla. „Egypťané,“ řekl s jistotou,
„Budeme  muset  klopit,  ale  bakšiš  je  uklidní.  Proč  tady  ale
šmírují, to ví sám bůh. Možná kvůli politice…“

„Válka vždycky kazí kšefty! Náš obchod sice vydržel, ale
hodně  jinejch  kolegů  zkrachovalo  jenom díky jejich  pitomejm
válkám…“

Světlo z reflektoru trochu zesláblo, aspoň už tolik nebodalo
do očí.  Námořníci zůstali na palubě na svých místech, v pevné
důvěře ve svého skvělého kapitána.

Ze tmy se vyloupl motorový člun jako jádro z ořechu. Plul
dost rychle a přitom velice tiše, posádku tvořilo snad deset mužů
ve  světlemodrých  uniformách.  Velitel  člunu  stál  na  přídi
a sledoval loď krajně podezřívavě.

„Tohle nejsou Egypťani!“ podotkl znalec místních poměrů.
„Židi taky ne! Do prdele, kdo se v tom má vyznat?“
Člun dojel až k boku lodi, velitel se zachytil provazového

žebříku  a mrštně  vyšplhal  nahoru.  Celou  lodí  zašuměl  vzdech
a kapitánovi přejel mráz po zádech, na leccos zvyklých.

Velitel  člunu  byl  atletický  blonďák  asi  čtyřicet  let  starý,
docela  hezký  a oblečený  do  světlemodré  uniformy  se  zlatými
knoflíky  a distinkcemi  na  límci  i náramenících,  označujícími
bůhvíjakou hodnost.  Byl  velice opálený a pohyboval  se  mrštně
jako kočka, ale lidi na palubě nejvíc překvapily vlasy, které mu
visely zpod námořnické čapky s bambulkou až téměř na ramena.

225



Když se ocitl na palubě a jeho lidé počali až na jednoho vylézat
za ním, ustupovali před nimi námořníci jako před morem.

„Co  je  to  zač?“  ptal  se  kapitán  šeptem  znalce,  ale  ten
pokrčil  rameny.  V té  chvíli  kapitán  zapomněl  na  svoji  otázku,
neboť na loď právě vylézal  asi  patnáctiletý kluk,  oblečený tak
fantasticky,  že  to  bylo  až  s podivem.  Taky on  měl  zlaté  vlasy
skoro  do  ruda,  dlouhé  až  na  záda  a před  ušima  spletené  do
stočených copánků se zlatými klipci na koncích. Na hlavě měl
nasazenou lesklou přílbu s velkými býčími rohy a na těle něco, co
se  dalo  těžko  definovat  –  jakousi  koženou  vestu,  přepásanou
v pase a dosahující až do půli stehen. Na nohou měl pouze kožené
chrániče holeně a kotníků, ale žádné boty a na zdobeném opasku
meč, s nímž dost divně kontrastoval moderní revolver. Tento kluk
zůstal  stát  u zábradlí  při  provazovém  žebříku,  zatímco  velitel
pokročil směrem k můstku.

„Kdo vlastně jste, pane?“ zeptal se kapitán dost krotce.
„Jmenuji se Sigword Shönhärän, kapitán-major arminského

válečného loďstva, toho času ve službách republiky Izrael. Mám
povinnost prohlédnout vaši loď, nepašujete-li zbraně pro bandy
Palestinské osvobozenecké armády…“

„Co… vy jste Armin? Jak je to možné?“
„To by vás  sice  nemuselo  zajímat,  ale  izraelská vláda  si

mne najala i s mojí lodí, abych vykonával strážní službu na tomto
pobřeží.  Nalezl  jsem vaši  loď  a hodlám ji  prohledat.  Nevíte-li
o tom,  jeli  jste  bez  světel,  to  je  podle  námořních  pravidel
nepřípustné…“

„Také vy jste jeli bez světel!“ připomněl kapitán.
„Well. Tak mi ukažte náklad!“
„Počkejte, kapitáne. Vaše jednání taky není v pořádku! Tady

jsme v mezinárodních vodách a chceme vplout do pobřežních vod
Egypta. Vy sloužíte Izraelcům a tady nemáte vůbec žádná práva!
Tím nechci říct, že byste… ale moc rád bych od vás dostal slovo,
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že  se  zajímáte  jenom o zbraně a válečný materiál,  a že  nemáte
jiné záměry… totiž…“

V modrých Shönhäränových očích zaplály zelené ohýnky.
„Chcete tím snad říct, že jsem pašerák?“ zeptal se zlověstně.

„To  ne!  Jenom,  že  v případě  potřeby  jsem  ochoten  se
revanšovat menším dárkem za vaši mlčenlivost! Můj obchod je
totiž zcela jiného druhu, takže věřím, že ctění páni Armini…“

„Předběžně  vás  zatýkám,  kapitáne!  Považujte  se  za
zadrženého a neopovažujte se sáhnout po tom revolveru…“

Kapitán  to  skutečně  nezkusil  –  ale  v téže  chvíli  práskl
odněkud  z paluby  výstřel  a na  Shönhäränově  bleděmodré
uniformě rozkvetl krvavě rudý květ. Kapitán podklesl v kolenou
a padal, otáčeje se okolo své osy – při tom se objevil v jeho ruce
jako  zázrakem  revolver  a vypálil  směrem,  odkud  přišla  rána.
Muž, který střílel, klesl s výkřikem k zemi.

Chlapec  u zábradlí  vytáhl  svůj  revolver  a bez  rozmyšlení
vypálil směrem k můstku. Kapitán rozhodil rukama a klesl napříč
přes Shönhäräna, jeho pobočník udělal dva kroky, dostal kulku do
prsou a zřítil se po strmých schodech na palubu. Kolem chlapce
hvízdla kulka  odněkud ze zádi,  kluk vypálil  ještě  jednou a ten
muž na zádi pustil svoji zbraň a přepadl přes zábradlí do moře.

I ostatní  Armini  už  stříleli.  Kormidelník,  který vytrval  na
svém místě,  klesl  na kormidelní kolo,  jednonohý kuchař,  který
také vylezl  z kuchyně, byl zastřelen přímo ve dveřích.  Několik
mužů se pokusilo bránit, ale to nic nezměnilo na faktu, že byli
bez rozmyšlení pobiti.

Chlapec  běžel  po  palubě  k můstku  a v běhu  křičel  něco
norsky  na  námořníky  –  jeden  z nich  přiložil  k ústům  dlaně
a houkal něco na křižník. Pak bylo slyšet, jak od křižníku odráží
nový člun a blíží se k lodi.

Chlapec poklekl ke svému veliteli. „Tatínku… co se ti…?“
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„Dostali mě…“ zachrčel Sigword Shönhärän, „Vypadá to,
že umírám… teď budeš kapitánem ty, Thor-Haakone…“

„Ne,  to  není  možné…“ V chlapcových očích  se  objevily
slzy.

Mezi  námořníky si  razil  cestu  vysoký muž  v důstojnické
uniformě,  první  důstojník  Uwe  Kronkvist.  „Co  se  stalo,
Sigworde? Je ti něco? Jsem tak trochu lékař, pomůžu ti, jestli…“

„Už  to  asi  nemá  cenu,  Uwe,“  zašeptal  kapitán,  „Vyřiď
Kallovi, že můj podnik, lodi… všechno zdědí Thor-Haakon. Teď
je on kapitánem… a ty veď loď tak, aby z toho měl on prospěch.
Vychovej ho, můj bratr Kalle je dobrý průmyslník, ale mizerný
námořník.  Vychovej  Thor-Haakona,  aby  se  ho  báli  na  všech
mořích, kam se dostane… Aby v něm respektovali jarla!“

„Je  toho dost  málo,  co bych ještě  mohl  tvýho syna učit,
Sigworde! Ale udělám, co budu moct…“

„Obejmi mne, Thor-Haakone!“ přál si kapitán.
Chlapec k němu poklekl, objal jej a políbil na ústa. Potom

Sigwordova hlava poklesla dozadu a na rtech se objevil pramínek
krve. Thor-Haakon klečel vedle a ramena se mu chvěla.

„Blbá  smůla,“  bručel  Uwe  Kronkvist,  „Co  mu  sakra
chybělo  doma  v Arminu?  Loděnice,  dvacet  zámořskejch  lodí,
kdykoliv si mohl dát postavit další! Jenomže šel zas na moře jako
obyčejnej důstojník… Jako kdyby tu smrt přivolával!“

„Stýskalo  se  mu  po  moři!“  zvedl  hlavu  Thor-Haakon,
„Chtěl plout, ne sedět v zatuchlé kanceláři. Šel si pro smrt…“

Uwe pokrčil rameny. „Povídal mi, když jsme jeli na tuhle
plavbu: Vikingové neumírají na lůžku, ale v boji. Nemyslel jsem
zrovna na tohle! Kapitán byl přeci ještě mladej…“

„Od chvíle, kdy zemřela maminka, nedrželo ho doma nic.
Otec byl statečný muž a nevydržel bez moře – a bez boje. Hledal
smrt, a taky ji našel.“
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„Ale naší povinností je zjistit, proč. Chci vědět, co vezli ti
chlapi, že to tak hrozně bránili…“

Thor-Haakon  se  zamračil.  „Potopíme  tu  kocábku  bez
prohlížení! Co je nám po nákladu nějakých špinavých pašeráků?“

„Počkej,  Thore,  to  je  blbost!  Pojď  si  prohlídnout
podpalubí!“

V nákladním  prostoru  už  řádili  námořníci,  prohledávali
všecko  a zjišťovali,  že  loď  neveze  než  obvyklý  lodní  náklad,
nějaké  kovové součástky,  pytle  cementu  a podobné věci.  Thor-
Haakon tomu nechtěl moc věřit, ale zdálo se, že kšefty těch lidí
byli zcela poctivé.

„Že bysme postříleli nevinný lidi?“ váhal Uwe, „Co když se
našich chlapů zkrátka jenom polekali?“

Thor-Haakon  byl  opřen  o stěnu  ve  skladišti  a pozoroval
počínání námořníků s nedůvěrou. Teď se náhle zarazil a ukázal na
jedno místo dřevěného obložení. „Pozor! Nějaký zvuk!“

Uwe přistoupil  ke  stěně  a zaklepal  na  ni  pažbou.  „Duté!
Snad tam opravdu něco je… Tajný vchod do další místnosti?“

„Jak se to dá otevřít?“
„Těžko.“ Uwe se rozmáchl a ramenem vrazil do dřevěného

obložení. Zadunělo to a zevnitř se ozval nějaký výkřik. Uwe začal
páčit desky, dřevo zapraštělo a důstojník vpadl hlavou a rameny
dovnitř.  Rázem  uskočil  zpátky  a umožnil  Thorovi  napřáhnout
proti otvoru ruku s revolverem.

„Nestřílejte!“ vykřikl zevnitř vyděšený ženský hlas. Thor-
Haakon se podíval udiveně na Uweho a sklonil revolver. Pak vzal
do ruky svítilnu, naklonil se do díry a posvítil dovnitř.

Byla to krajně nepohodlná a nevlídná maličká místnost, spíš
kobka než obydlí. Nacházelo se v ní osm velmi mladých dívek.
Všechny byly blondýnky,  všechny nahé  a všechny spoutané  na
rukou i nohou. A taky pěkně vystrašené.

„Odinovy blesky!“ zaklel Thor, „Uwe, co tohle znamená?“
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„Trh  s bílým  masem,“  řekl  Uwe  norsky,  aby  dívky  ani
náhodou nerozuměly, „Ti chlapi dodávají tyhle holky na Střední
východ do harémů – tudy někde vede  jejich  pašerácká  stezka.
Všechno  obchodní  a jiné  podnikání  válka  přerušila,  ale  tyhle
šmejdy nezničí ani válka! Pašujou drogy, zlato… a taky holky!“

„Ale to je hrozné! Musíme jim pomoct, Uwe!“
„Fajn. Máš nějaký konkrétní nápad?“
Jeden z námořníků přinesl sochor a vypáčil zamčené dveře

kobky. Nikomu se nechtělo prohledávat mrtvé námořníky, který
má asi klíč od pout dívek, takže je odvezli na křižník spoutané
a teprve tam je lodní zámečník osvobodil. Kuchař dostal příkaz je
dobře  nakrmit  a námořníci  byli  přinuceni  uvolnit  jim  jednu
kajutu.  Byli  to  drsní  a otrlí  chlapi,  takže  spát  na  palubě  nebo
v bedně s plachtovinou jim nedělalo žádné problémy.

„Co s tou lodí?“ ptal se někdo z lodníků.
„Když umíral král Vikingů,“ řekl Uwe, „A nepadl náhodou

v boji, jak velí čest a sláva, usedl k stáru do lodice, která vyplula
na širé moře. Tam ji král zapálil a uhořel s ní. Radil bych, aby se
tato loď stala pohřební lodí jarla Sigworda. Zapálíme ji a pustíme
na moře…“

„Souhlasím s tebou, Uwe – ale po té lodi nesmí zůstat ani
památka! Vyhodíme ji do povětří…“

„To můžeme i tak. Umístíme na ní nálož a tu pak impulsem
z křižníku spustíme…“

Na tom se shodli. Specialista na výbušniny rozmístil po celé
pašerácké  lodi  nálože  a když  Uwe vybrakoval  lodní  pokladnu,
chystali se všichni loď opustit. Thor zůstal poslední klečet u otce,
jehož mrtvolu položili na opuštěný kapitánský můstek.

„Děkuji ti,  tatínku, za vychování a za lásku, kterou jsi ke
mně  choval.  Slibuji  ti,  že  nezradím tvůj  odkaz!  Budu  takový,
jakého jsi mne chtěl mít: čestný, laskavý a nezkrotný, jako jsi byl
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ty. Stanu se pánem moře, a budu poslouchat jako pána jen toho,
komu přiznám právo na vyšší moc…“

Sigword  Shönhärän  ležel  mlčky  a nehybně,  neboť  byl
mrtev.

„Postavím si vlastní loď a tuhle nechám Uwemu! Má loď
Viking dopluje vždycky ke svému cíli. To ti slibuju, otče…“

Pak se Thor sklonil, políbil mrtvého na čelo a opustil loď.
Uwe  čekal  na  návrat  Thorova  člunu  u zábradlí.  Thor-

Haakon se postavil  vedle něho a oba čekali,  až se nocí rozlehl
ohlušující  výbuch. Pašerácká loď na okamžik zaplála oslnivým
jasem, pak se roztříštila a v několika vteřinách zmizely trosky ve
vlnách.

Thor-Haakon se otočil a spolu s Uwem kráčel do kapitánské
kajuty.  Byl  bledý,  ale  choval  se  důstojně:  „Zítra  ráno  podáš
úřadům zprávu o zničení lodi a kapitánově smrti.  Současně jim
vypovíš naši smlouvu. Tu uzavřel můj otec a ne já. Potom mne
převezeš do Arminu, kde mne vysadíš. Od chvíle, kdy vystoupím
na břeh, je tahle loď tvá a máš právo dělat s ní, co chceš.“

Uwe  dal  najevo  značné  překvapení.  „Vím,  že  loďstvo
i loděnice patří teď tobě a podíl strýci Kallemu. Ale máš skutečně
na to, abys rozdával?“

Thor-Haakon zablýskal modrýma očima. „Věrné služby je
třeba odměnit! Byl jsi přítelem mého otce, posledním, kdo mu byl
nablízku!  A já  už  tuhle  loď  nebudu  potřebovat.  Postavím  si
vlastní křižník, bude se jmenovat Viking. A požádám, abych byl
přijat do služeb svého přítele, náčelníka Kasby Pedra Santanuevy.
Budu mu sloužit, dokud budu chtít mít pána…“

Uwe už svému mladému veliteli neodporoval.
„Přiveď mi ty dívky! Vyslechnu je!“
Dívky přišly oblečené do námořnických uniforem, které jim

byly  velké  a nepříliš  padnoucí.  Tvářily  se  vyděšeně  a trochu
ostýchavě – poprvé viděly Arminy, o nichž slyšely zatím jen to
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nejhorší.  A přece je  tihle  lidé  zachránili  od potupného otroctví
v harémech východních sultánů!

Společně s dívkami přišel lékař, který je prohlížel. Vyložil
Thorovi, že dívky jsou v dobrém zdravotním stavu, dobře živené,
avšak  špinavé  a poněkud  zavšivené,  což  bude  třeba  odstranit
kvalitním vykoupáním. Na lodi je sice dobře živili,  ale o jejich
čistotu  se  nikdo  nestaral  a nešťastnice  samy se  také  nemohly
starat, když byly zavřeny v tom vězení. Všechny až na jednu byly
panny,  tudíž  zboží  mnohem  cennější  v očích  harémových
dohazovačů.

„Myslel  jsem  si,  že  obchod  s dívkami  do  harémů  už
neexistuje!“ řekl Thor-Haakon Uwemu.

„Policie si to myslí také. Přesto se to dělá a kdyby policie
mohla prohlédnout harémy naftových šejků, našla by možná řadu
ztracených dívek, po kterých pátrá. Zeptej se tady těch, odkud se
sem dostaly…“

Na  přímou  otázku  odpověděla  jedna  z nich:  „Jsme
Angličanky.  Byly  jsme…  prodány  těm  chlapům  správou…
výchovného ústavu…“

„Řekni  rovnou  polepšovny!“  opravila  ji  jiná,  „Vzali  nás
tam, aby nás prý vychovali – ačkoliv žádná z nás nic neprovedla!
Já se tam dostala jenom proto, že jsem sirotek, matka zemřela na
tuberkulózu a tátu zabil stroj v továrně! Vzali nás tam a pak nás
prodali jako zvěř…“

„Jak se jmenuješ?“ ptal se Thor. Dívka se mu líbila.
„Mia.  Ale  příjmení  ti  nepovím,  kdybys  mě  vysadil  zase

v Anglii, chytnou mě a zavřou znovu…“
„Neptám se na příjmení.  Má to snad znamenat,  že se už

nechcete vrátit do Anglie?“
„A co bysme tam dělaly? Já tedy ne! Radši budu kdekoliv

jinde, než aby mě tam zas bili a trápili hladem!“
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Thor-Haakon  se  zeptal  po  řadě  i všech  ostatních.  Až  na
jednu projevily všechny přání už nikdy se do Anglie nevrátit. Ta
dívka tam sice také nechtěla, ale byla ochotna dát se vysadit třeba
někde v Itálii  či  kdekoliv jinde ve Středomoří. Thor-Haakon se
rozhodl jí přání splnit.

„A vy  ostatní,  chcete-li,  odvezu  vás  s sebou  do  Arminu
a dám vám možnost žít, jak budete chtít. Souhlasíte?“

Mia k němu přistoupila, postavila se na špičky a políbila ho
na ústa. „Děkuju! Nic jiného jsme si nemohly přát…“

Uwe  složil  službu  a vyplul  co  nejdříve  směrem  ke
Gibraltaru, neboť byl nucen obeplout Afriku, Suezský kanál byl
díky válce dosud uzavřen. Plavba trvala dost dlouho na to, aby se
dívky stihly spřátelit s námořníky a osvojit si základní arminské
návyky.  Mia  zůstávala  stále  nablízku  Thor-Haakona  –
v bleděmodré  námořnické  uniformě  byl  ze  čtrnáctileté  dívky
hezký plavčík a docela se k patnáctiletému Thorovi hodila. Taky
jemu se líbila a velmi brzy jí to dal najevo.

Když loď zakotvila v Rossa Blance, vystoupil Thor-Haakon
a vydal se s dívkami do Kasby, k náčelníku Santanuevovi, který
tou dobou vedl právě svoji velkou válku s pašeráky drog.

„Těchto  šest  dívek  ti  svěřuji  do  ochrany.  Dej  jim  práci
a odměnu za ni, jak náleží. Jsou to dobré a pracovité dívky, ručím
za ně. Sedmá je moje a neopustí mne, dokud bude mít ona ráda
mne a já ji, což bude navěky. Dále tě žádám, náčelníku, abys mi
dal úkol hodný vikingského kapitána, nejlépe v boji. Chci pomstít
svého otce, a musí vytéct ještě hodně krve, než bude má pomsta
ukončena…“

Krátce  nato  se  Thor-Haakonu  Shönhäränovi  začalo  říkat
Bludný Viking.

Na zahradě  Monroesova zámku měli  veliký bazén,  takže
mladí  měli  kde  se  vykoupat,  potom  se  rozložili  na  deky
a vyhřívali se. Lord Oliver byl poněkud nesvůj; nahé dívky se mu
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samozřejmě líbily, ale nečekal, že sestřenky budou tak suverénně
odvázané. Ve vodě se honily a praly, a jistě chápete, že je obtížné
uchopit  dívku tak,  aby jí  člověk nesáhl  někam do zakázaných
míst. Nejen že jim to nevadilo, zdálo se, že se jim to docela líbí.

O to  víc  se  to  líbilo  dalším  přítomným dívkám.  Zvláště
Aeqi, která pocházela z národa Wassongů, a I když byla světlejší
než  ostatní,  přece  jen nádherně černá.  Jak  se  Oliver  dozvěděl,
bylo jí třináct, ale byla o dvě hlavy větší než on, štíhlá až hubená,
porůznu po těle  zdobená tetováním a ozdobnými jizvami.  Byla
křesťanka,  takže měla na zápěstích templářské kříže,  vyleptané
snad louhem, nebo jakou technikou, nepochybně bolestivou.

Druhá dívka byla její desetiletá sestra, už teď hodně vysoká.
Byla  doposud  panna,  ale  dávala  najevo,  že  kdyby někdo  moc
chtěl,  je  ochotna  tento  stav  změnit.  Samozřejmě  to  měla
zakázáno.  Pár  ozdobných  jizev  na  kůži  taky měla,  účes  stylu
„vrabčí hnízdo“ a bílé zuby, které pořád cenila v úsměvu. Jméno
dosud neměla,  říkali  jí  Mama, což ale znamená v jejich jazyce
malou holku. V budoucnosti samozřejmě jméno získá, nejspíš za
zásluhy.

Byla otrokyní své sestry. Wassongové nikdy nebyli otroky,
naopak  sami  si  pořizovali  služebnictvo  z podřízených  národů.
Aeqi ji pozvala a když jí to řekla, Mama zavyla nadšením a byla
ochotná ke všemu, jen když bude legrace.

Obě sestry pocházely z potomstva Denise Baarfelta a jeho
milované Assamy. Assama měla několik dětí a ty měly další děti
a vnoučata  a leccos.  Takže  se  rodokmen  dal  těžko  vysledovat.
Byly příbuzné někoho ze strážných, Aeqi cvičila bojové sporty,
vynikala zvláště v lukostřelbě a v házení vrhacími noži. Kdyby se
rozhodla být nebezpečná, určitě by byla.

Jenže  holky ji  požádaly o něco  jiného.  Samozřejmě  byla
nadšená. Před časem se vplížila do Rogerova pokoje, vlezla mu
do postele a začala se mazlit tak usilovně, že se neubránil. Nějaký
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čas mu zahřívala lůžko a oběma se to líbilo, takže si vzpomněl
a požádal  ji,  aby  totéž  provedla  Oliverovi.  Samozřejmě,  ráda!
Jenomže ráno byl Oliver značně rozpačitý a Aeqi se tvářila, jako
by získala státní vyznamenání. A neopomněla se všem pochlubit.

Když se ale honili a prali, daleko víc vyváděla malá Mama.
Jenomže zjistila,  že Olivera snadno přepere, takže zaútočila na
Rogera a prala se, dokud jí nezkroutil ruce za zády a mučil,  až
vřeštěla jako opice.

„Nešetři  ji!“  poradil  Oliverovi,  „Klidně  ji  zmlať-  jednou
denně má kdokoliv právo jí dát jedenáct ran čímkoliv a kamkoliv.
Je jí deset,  plus jedna, aby dobře rostla a dočkala se jedenácti.
Nebo ji ostříhej dohola!“

Mama  zaječela  nadšením  a žádala  sestru  o pomoc.  Aeqi
vysvětlila,  že slíbila sestřičce zvlášť parádní tetování  na hlavu,
případně vypálení jizev rozžhaveným železem, což na černé kůži
zanechává nádherné bílé jizvy. Přiznala, že je má taky, a kdyby ji
ostříhali, bylo by to vidět. Měla účes ze spousty tenkých copánků,
které hodlá rozdávat svým milencům, až se bude vdávat nebo se
rozhodne mít děti. Což je v jejich kmeni ve třinácti právě včas.

Oliver byl ještě zmatenější. A položil zásadní otázku:
„Jaké jsou vlastně zákony ohledně stříhání vlasů?“
Začali  mu odpovídat všichni tři  na přeskáčku, lépe všech

pět,  I když  černé  dívky  si  dělaly  spíš  legraci.  Výsledek  byl
rozporuplný.

Neexistují žádné zákony na to téma. Dvorní dámy císařovny
Diany sice  měly  snahu  nějaké  prosadit,  ale  Diana  to  odmítla
a prohlásila, že kdyby se nějaký zákon vydal, neměli by se občané
o co  hádat  a prát.  Stejně  rozhodla  o oblékání,  každý má  právo
nosit co chce, a komu se to nelíbí, má právo ho vyzvat na souboj,
nejlíp  holýma  rukama.  Nebo  navrhnout  nějakou  sázku,  pokud
možno  zábavnou.  Dříve  než  se  to  dořešilo,  začali  se  všichni
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očišťovat Živým Ohněm, čímž zanikla veškerá srst kdekoliv po
těle. A protože Oheň spálil I oblečení, chodili nejradši nazí.

Existují tři stupně Očištění:
1. Očištění ocelí
2. Očištění Ohněm
3. Očištění Krví
Očištění  ocelí  je  normální  ostříhání  a oholení.  Očištění

Ohněm jsme už probrali. Očištění Krví? Radši nechtějte vědět, co
to je.

Když  skončilo  Císařství  a nastala  válka,  začali  zavádět
svoje  zákony  cizí  vojáci.  Přestal  fungovat  Oheň,  takže  lidem
začaly růst  vlasy I srst  jinde po těle a vznikla  potřeba je nějak
korigovat. Zavedly se různé zvyklosti.  Starousedlická šlechta si
nechávala vlasy volně růst  a odmítala  se  ostříhat,  přistěhovalci
podle  zásad  cizinců  se  dávali  stříhat  od  kadeřníků  způsobem
obvyklým všude ve světě. Ale každé pravidlo má svoje výjimky.

Pro šlechtice existují  dva případy beztrestného výrazného
ostříhání  vlasů.  Jeden  je  smutek  za  smrt  blízkého  příbuzného
nebo milované osoby. Druhý je pokání za hřích, který by se jinak
trestal  vypovězením  ze  společenství  nebo  dokonce  smrtí.  Na
takový případ  se  vztahovalo  vyhlášení  neúmyslného  poplachu,
kterého se dopustil Jackie Therlowe. Ovšem tento trest se nedal
akceptovat,  protože  Roger  I všichni  ostatní  s loučením  zvony
souhlasili.

Jeane  připomněla,  že  existovala,  a možná  ještě  existuje
sekta Svatých. Žili v odlehlých vesnicích mimo civilizaci, chodili
zásadně nazí a když přicházeli do chrámu, oholili si všichni, kdo
si  pamatovali  nějaký svůj  hřích,  všechno  tělesné  ochlupení  na
znamení  pokání.  Je  sporné,  zda  nějaké  hříchy měli,  úzkostlivě
dodržovali  Desatero,  nikomu  neubližovali  a nebránili  se,  když
chtěl někdo ublížit  jim. Byl to zvláštní život a málokdo takový
způsob vydržel, zvláště mladí odcházeli z komunity a nikdo jim
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v tom nebránil. Naopak se zase často vraceli a přiváděli s sebou
další zájemce. Sekta Svatých snad zanikla, ale jejich názory se
udržují v povědomí a mohou se kdykoliv projevit.

Mladí se začali hádat. Roger si vzpomněl, že v některých
nemocnicích je  zvykem ostříhat  nově příchozí  pacienty,  což  je
pozůstatek Očištění Ohněm – koupelí v Ohni se spousta nemocí
vyléčila hned a okamžitě. Extrémem je zástupné Očištění, když se
někdo blízký dá ostříhat za nemocného a dodržuje to, dokud se
dotyčný  neuzdraví.  Nebo  dokud  si  nezvykne,  jako  Danny
MacLeod, jeho dřívější náčelník.

Jeane už dlouho chtěla něco říct.  Začala tím,  že z jistého
hlediska  je  hříchem i rozchod  milenců,  zvláště  když  se  hodně
ostře pohádají. Stává se, že po takové hádce se ostříhají, někdy
I násilím,  občas  za  účasti  kamarádů.  S tím souvisí,  že  když  si
dívka najde nového milence, často se navzájem kompletně oholí,
aby dali  všem jasně  najevo  začátek  vztahu  a konec  minulého.
Kupodivu  na  tom  trvají  častěji  dívky než  kluci,  pro  které  to
znamená průšvih ve smečce.

Roger na to neřekl nic, ale kroutil hubou všelijak. Ještě to
kvůli žádné dívce neudělal, ale měl jich hodně a byl ve vážném
ohrožení.

Načež  Jeane  vytasila  nejvyšší  trumf:  svatbu.  Vlastní.
Prohlásila,  až  se  bude  vdávat,  bude  ji  oddávat  kingtownský
arcibiskup a pozve všechny kamarádky,  s jejich partnery cca tři
sta  lidí.  Po  svatbě  bude  následovat  týdenní  mejdan,  během
kterého  se  nechá  kompletně  oholit  nejdřív  ona  a její  ženich,
a potom postupně všichni ostatní. Kdo nebude chtít, toho ukecají
nebo donutí. A kdo bude oholen, bude mít nárok vyzvat všechny
účastníky opačného pohlaví, a byla by docela legrace, kdyby co
nejvíc děvčat přišlo do jiného stavu. Když já, tak všechny! Jelikož
se dneska rodí v nemocnicích, těhotné ženy se často dají ostříhat
hodně nakrátko, nejlíp dohola.
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Při  tom  se  všichni  dívali  na  Dany,  která  chodila
s Clarencem  Whiggem,  významným  důstojníkem  Černé  Lilie
a všechno spělo ke svatbě.  Nebylo jisté,  kdy k ní  dojde,  asi  až
Dany bude chtít dítě. Zatím se tvářila neutrálně.

Oliver  měl  otázku,  jak  se  zařídí,  aby dívky neměly děti
předčasně. Všichni kromě něho to věděli, existuje antikoncepční
žvýkačka,  zelená  a bylinková,  po  které  mají  holky krásně  bílé
zuby. Což měly všechny. Kluci můžou zelenou žvýkačku taky, ale
nemá na ně zásadní vliv.

Tím Oliverovi spadl ze srdce jeden kámen; jeho milování
s Aeqi bylo hodně bouřlivé a obával se, aby ji neoplodnil. Když
se  ale  dívky chrání,  není  čeho  se  bát,  že?  Odpověděla  Dany,
a sice,  že spousta dospívajících se miluje ve stylu ruské rulety,
kdykoliv a s kýmkoliv, nedělají si s ničím starosti. Když otěhotní,
je to pro všechny jejich kamarády úžasná legrace a jediný, komu
se  to  nelíbí,  jsou  rodiče,  kteří  nečekaně  získají  další  dítě  do
rodiny.  Kdyby si  ji  ten  kluk  aspoň  chtěl  vzít  a založit  novou
rodinu! Ale obvykle to ani neví a holka si nepamatuje, který to
byl.

Oliver už věděl, že existují jakési zákony, kdo má na koho
nárok. Zeptal se a Jeane odpověděla zcela jasně: Její manžel bude
mít  právo  na  všechny  její  sestry,  sestřenice,  spolužačky
a kamarádky, tedy v podstatě na kohokoliv. Ovšem o termínu, kdy
se spojení  uskuteční,  rozhoduje zásadně dívka.  Kluk má právo
poprosit, ale…

Oliver  si  to  přemlel  v hlavě  a pak  se  usilovně  pokoušel
zformulovat  dotaz.  Zeptal  se  tedy,  na  koho z jejích  kamarádek
bude mít právo Roger.

„Tebe  nezajímá,  na  co  má  právo  Roger,“  smála  se,  „Ty
chceš vědět, na co máš právo ty! A hlavně, jestli máš právo na
mě! Tak ano – a co s tím uděláš?“

Roger se chechtal. Oliver naopak jenom polykal naprázdno.
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„To jsem tak ošklivá nebo protivná, abych tě musela prosit?
Kdykoliv  na  mě  dostaneš  chuť,  tak  si  mě  prostě  vem  –
a nekoukej, jestli na nás někdo kouká a něco se mu nelíbí! A když
se budu cukat a nebudu chtít, tak mi prostě nasekej na zadek! Je
mi šestnáct, tak těch sedmnáct na holou bez problémů snesu!“

Oliver  si  to  představil  v reálu  a vytuhnul  už  definitivně.
Všichni se smáli, ale Jeane se zdálo, že se Dany nesměje dost.

„…se  nedělej!  Tys  taky  neměla  zábrany,  než  jsi  začala
chodit s Clarencem!“

„Ty chceš dostat  nářez! Co třeba pověsit  za nohu hlavou
dolů a těch sedmnáct devítiocasou kočkou?“

„A když to vydržím, dáš si pak totéž na oplátku?“
Chvíli  na  sebe  vrčely,  ale  na  praktickou  realizaci  to

nevypadalo.  Nakonec  Oliverovi  došlo,  že  to  je  pořád  ještě
sourozenecké  žertování.  Pochybnosti  ho  už  sice  netrápily,  ale
přesto řekl:

„No ale… jsme příbuzní!“
„Ve starousedlických rodech těžko najdeš někoho, kdo by

nebyl  s ostatními  tak či  onak příbuzný. Aeqi  je taky sestřenka,
dokonce od Denise Baarfelta!“

Oliver se podíval na Wassongské dívky, jako by je předtím
neviděl, a vzdychl.

„Ještě že nemám žádné sestry!“
„No, někdo mě to naučit musel!“ smál se Roger.
Jeane po něm skočila a začala ho mlátit. Aeqi mu přišla na

pomoc,  takže  Dany musela  zasáhnout  a pomoci  sestře.  Mama
neměla soupeře, tak napadla Olivera a on se jí bránil s vypětím
sil.

„My tě asi opravdu ostříháme!“ vyhrožoval Roger, když se
přestali prát.

„Tak jo!“ souhlasila Mama, „Ale já ti pak oholím ty směšný
chlupy na těle!“
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Mohla si to dovolit, jí ještě nikde nic nerostlo. Aeqi, Dany
I Jeane byly pečlivě vyholené,  Roger celkem nedávno taky,  ale
Olivera to zatím ani nenapadlo. Okamžitě začal protestovat.

„Neboj, ona to umí!“ smála se Aeqi, „Je malá, ale šikovná!“
„Kdybys měl moc velkej strach, tak tě holky podržej!“ smál

se Roger, „Ale já se nebojím, už taky zasloužím oholit!“
Aeqi  stačilo  kývnout.  Mama  se  vymrštila  jako  čertík

z krabičky  a rozběhla  se  pryč,  aby  se  za  okamžik  vrátila  se
všelijakými nástroji. Většina byly vrhací dýky, ale taky tam byl
nůž ostrý jako břitva. Poněkud divošského tvaru.

„Nejdřív já!“ hlásila se, „A neboj, kdybys mě řízl, budu mít
aspoň jizvu!“

Oliver  byl  zvyklý  se  holit,  ale  žiletkou  a po  namazání
holicím krémem. Váhal.

„Počurej jí hlavu! Moč jí pěkně změkčí ty její dráty!“
Oliver  váhal,  ale  Roger  ochotně  zaskočil.  Holka  si  to

nechala líbit, jenom se smála a těšila se, co s ní budou provádět.
Na povzbuzování ostatních se dal Oliver do práce, začal od čela,
ale  tak  nesmírně  opatrně,  že  by  trvalo  věčnost,  než  by  něco
dokázal. Tak se do toho dal Roger a šlo mu to pěkně od ruky.

„Já myslela, že jsi proti stříhání!“ popichovala Jeane.
„Holce můžu. Bojovníkovi bych to neudělal!“
Mama  jenom spokojeně  vrněla.  Ještě  připomněla,  aby jí

oholil I obočí, aby byla kompletně hladká, jako by ji ošlehl Oheň.
Po celou dobu držela jako ovečka, ani neměla žádné připomínky,
pak si pozorně osahala hlavu a byla velice spokojená, skákala od
jednoho ke druhému, nechala se hladit a plánovala, co si nechá
kam vytetovat  nebo  vyžíhat.  Oliver  si  uvědomil,  že  i když  je
veliká, je to pořád dítě.

Teď došlo na něho a bál se. Navíc mu připadalo potupné, že
ho ta holka bude osahávat a hrát si s jeho tělem na místě, kam mu
nikdo nesměl… aspoň kdyby to byla Aeqi,  ta už na něj sahala
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v noci! Tak si to představil a jeho tělo na to hned zareagovalo –
a všichni se smáli. Ať chtěl nebo nechtěl, musel to vydržet, jinak
by se smáli ještě víc! Ještě ho pokropila, a to taky musel vydržet.
Tak  se  uložil  pokud  možno  pohodlně  a nechal  ji  dělat,  co  ji
napadne.

Mama  se  snažila,  jak  nejlépe  uměla.  Aeqi  ji  vzala
k Monroesům a teď musela zazářit, další šance už možná nebude.
Tak  pracovala  a hlavou  jí  táhly  všelijaké  úvahy.  Oliver  se  jí
docela  líbil  – samozřejmě si  ho teď bude nějakou dobu hlídat
Aeqi, bylo by příliš odvážné doufat, že by se chtěla podělit. A on?
I když  je  dost  veliká,  vidí  v ní  určitě  malou  holku,  samá kost
a černá kůže, nic pěkného na ní není. Ale za rok, za dva…? Když
si  ji  Monroesovi  zapamatují  a budou  potřebovat  šikovnou
komornou…? Oliver  je  cizinec,  slovo cizinec se podobá slovu
pitomec; hlídej toho blba, aby se mu něco nestalo! Ale Monroes,
takže privilegovaný cizinec! Co když bude potřebovat šikovnou
malou holku, aby mu hlídala záda? Uměla vystřelit šíp, vymrštit
vrhací dýku, vrhla se na zraněného nepřítele, rychle mu prokousla
hrdlo a napila se jeho krve, pak mu vyrvala z hrudi ještě tepající
srdce  a zakousla  se  do  něj!  Už  od  války  se  žádnému
z Wassongských válečníků nepoštěstilo sníst srdce nepřítele, ale
legendy  vyprávějí  o hrdinech,  kteří  to  dělali!  A Monroesovi
možná chystají nějakou válku a shánějí spojence!

Mama byla dítě a milovala pohádky. Národ Wassongů má
ve  své  mythologii  spoustu  bohů,  hrdinů,  čarodějnic,  krasavic,
strašidel  a příšer,  a Mama  všechny  nesmírně  obdivovala.  Lidé
znají Otce Nga a jeho dceru Assi, kteří vstoupili kdysi dávno do
služby k Templářům, ale je jich daleko víc. Mama je samozřejmě
křesťanka, ale africká křesťanka, takže chápe víru hodně po svém.
Například zabít  všechny bezbožné pohany by jí  určitě nedělalo
potíže!
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Taková Wassongská válečnice,  když je jí  deset,  má svoje
povinnosti.  Je  zodpovědná  za  svůj  kmen,  bojovou  smečku,
všechny válečnické klany, holky ze Sesterstva, každého, kdo na ni
laskavě  položil  ruku  nebo  se  na  ni  usmál,  Leopardí  Gardu
císařovny Diany, veškeré občany a šlechtice Arminu, ubohé lidi
nižších kast, a nakonec celý svět. Pokud to nezvládne, nikdo se jí
nebude  posmívat,  ale  taky ji  nikdo  nebude  obdivovat.  Kdežto
kdyby to dokázala… Mama moc chtěla, aby ji obdivovali.  Aby
věděli, že je na ni spoleh, že vždy udělá, co je potřeba, zvládne
každou práci a podřízne lumpa dřív, než si někdo všimne, že je
ohrožuje. Získá si jméno, stane se princeznou svého kmene, bude
mít  hodně  milenců,  porodí  spoustu  dětí  a až  jako  správná
válečnice  padne  v boji,  vezme  ji  božská  Assi  do  své  bojové
družiny!

Oliver  vzdal  snahu  se  ovládat.  Jeho  dosavadní  sexuální
zkušenosti  se  týkaly  dvou  návštěv  v soukromém  klubu,  ježto
slovo nevěstinec je ošklivé.  Byla to oslava narozenin nějakého
přítele,  byl  hodně  opilý  a studenti  se  vzájemně  povzbuzovali
a dodávali si odvahy. Druhý den ho strašně bolela hlava a obtížně
se  rozvzpomínal,  co  se  tam  vlastně  dělo.  Poprvé  se  ho  ujala
nějaká thajská dívka a obsloužila ho, ale neuměla víc než pár slov
anglicky a nezdálo  se,  že  ji  to  baví.  Druhý případ byl  alespoň
Angličanka, ale o dost starší než on a rozhodně by si ji nevybral,
kdyby to záleželo na něm. Aeqi si tedy taky nevybral, ale byla
alespoň mladá, krásná a pružná jako divoká kočka, a milování ji
bavilo.  Fakt,  že  se  okolo  hemží  krásné  sestřenky  a viditelně
souhlasí,  Olivera  příjemně  dráždil.  Nechal  je  tedy  pronášet
legrační poznámky a nedělal si s ničím starosti.

Mama skončila práci, ještě ho očistila a předvedla ostatním,
že  ho  neřízla  ani  mu  nikde  nic  nenechala,  takže  ji  můžou
pochválit.  Navrhla,  že  kdyby chtěl  třeba  taky oholit  hlavu,  je
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ochotná a stačí říct. Smáli se a Oliver uvažoval, jestli je to vtip
nebo by k takovému případu mohlo dojít.

Roger slíbil, že když to Oliver vydrží, nechá se oholit taky,
a myslel to vážně. Mama myslela vážně vždycky všechno, tak se
uložil a nechal se obsluhovat. Na rozdíl od Olivera se mu to líbilo
a taky  dívenku  bavilo  si  s ním  hrát,  takže  ho  všelijak  zlobila
a dráždila,  využívala  toho,  že  se  nemůže  moc  hýbat.  Sestry si
z něj  taky  dělaly  legraci;  Jeane  vzpomínala,  jak  s Rogerem
šmírovali  Dany,  když  ona  už  chodila  s kluky a oni  toho  ještě
nebyli schopni. Dany o tom samozřejmě věděla a příjemně ji to
vzrušovalo. Potom, ještě později, učily Rogera, co dělat s dívkami
a jak  jim  udělat  radost  prsty  a jazykem,  aby  je  jeho  dívky
nepomlouvaly, že ho nic nenaučily. Roger to nekomentoval, ani se
nijak netvářil.

„No, někdo ho to naučit musel!“
Dany připodotkla, že Jeane toho neumí moc, ale napojit se

na mysl sestry a sledovat, jak si užívá milování, jí vždycky šlo.
Stejně  tak  obě  dokážou vnímat  Rogera,  kdežto  on je  tolik  ne,
Roger na to řekl jenom, že jsou pitomý kozy.

Jenže  Oliverovi  došlo,  o čem mluví.  Odedávna se  v jeho
rodině tradovalo, že arminská část rodu ovládá všelijaké magické
techniky, které jim zajišťují převahu nad ostatními. Tak se zeptal.

„No jo,  ty nemáš  univerzálku!  My všichni  ano… a chtěl
bys? Dá se to přenést, zkusila bys to, Jeane? Holky to umějí taky,
ale jsou pitomý – a já tě budu pro jistotu supervizovat! Neboj,
Oli, nebolí to!“

To už Oliver věděl taky. Roger se chechtal. Aeqi se urazila
a ječela,  že  ona  taky  dokáže  spojení  myslí,  I když  to  nikdy
nedělala  a nebylo  potřeba.  Dokonce  I Mama  se  nabídla,  že  by
taky mohla, kdyby bylo potřeba, tak ji sestra hrubě okřikla, Co jí
odpověděla, tomu Oliver (zatím) nerozuměl.
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Roger  zlobil.  Vysvětlil,  že  dobrá  čarodějka  by  propojila
všechny  do  společné  mentální  sítě,  ve  které  by  se  navzájem
vnímali  a mohli  si  předávat  myšlenky  a obrazy,  včetně
univerzálních vědomostí, a zapisovat je do podvědomí. Ježto ale
žádná z děvčat dobrá čarodějka není, musí to dotloukat všelijak
a doufat,  že  to  vyjde.  Takže  Jeane  dává  Oliverovi  výzvu,  aby
dnešní  noc  strávil  s ní,  ona  ho  uvede  do  transu  a předá  mu
Univerzálku,  kdežto  Dany bude  dohlížet,  aby to  dělala  dobře.
Aeqi může leda koukat a učit se, a Mama bude držet klapačku,
nebo ji Roger ulechtá k smrti, jen co bude hotová s jeho holením.

Tím se Oliverovi nečekaně splnilo, o čem se neodvážil ani
snít. Jeane nebyla proti, a ještě navíc připomněla, že kdyby jí to
náhodou  nevyšlo,  bude  muset  zaskočit  Dany  jako  zkušenější
čarodějka.  Od  doby,  co  chodí  s Clarencem,  se  sice  vyhýbá
kontaktům s jinými kluky, ale v tomhle případě se nejedná o její
rozkoš, ale povinnost, kterou každá správná WZ musí plnit. Dany
ji poslala do… ano, právě tam. Tak Jeane navrhla, že uspořádá
pořádný  mejdan,  pozve  na  něj  kamarádky  a požádá,  aby  se
Oliverovi věnovaly. Jsou to sice hajtry kočárový a myslí akorát na
to, s kým se vyspat, ale Univerzálku mají všechny a to by bylo,
aby to některé nevyšlo!

Mama  urychleně  dokončila  Rogera  a hodně  hlasitě
připomínala, že byla odsouzena k ulechtání k smrti. Tak ji Roger
popadl  a začal  lechtat,  zatímco  Jeane  vysvětlila,  že  nezhyne,
I když by si to zasloužila, pouze bude týrána tak dlouho, až se
počůrá. Což bude problém, už předtím použila svoji tekutinu ke
změkčení chlupů kluků před holením. Holka vřískala a bránila se,
ale stejně nakonec nevydržela.

Potom se všichni ještě jednou pořádně poprali, vykoupali se
v bazénu, pak se rozložili na sluníčko a relaxovali.

Tak získal baron Oliver Monroes Univerzální vzdělání.
 =*=

244



Dvanáct tisíc liber sterlingů
Počátkem  prosince  napadl  sníh  a ve  stejné  době  Mary

Westonová ulehla na lůžko. Zpočátku vypadala její nemoc jako
lehká a nijak nebezpečná chřipka, ale později se natolik zhoršila,
že ji ošetřující lékař byl nucen poslat do nemocnice. Enkra v těch
dnech zhubl ještě víc a na čele mu vystoupila ostrá vráska. Zdálo
se, že z něj zbyly jenom blyštivé oči, připomínající oči šelmy. Ve
škole  zpozorovali,  že  přestal  jevit  vypjatý  zájem  o vyučování
a dokonce  už  ani  neudivoval  nadměrnými  znalostmi.  Někteří
učitelé,  zvláště  Albrock  a Dupont,  se  pokusili  ho  v této  době
chytit při neznalosti, ale sklaplo jim – Enkra pořád ještě ovládal
vše, co bylo od něj požadováno. Jenom směr jeho studia se teď
soustředil na medicínu.

Doktor ze zoologické zahrady, se kterým se radil, si při jeho
otázkách mnul zamyšleně čelo a tvářil se chmurně. „Myslím, že
by bylo nejlepší dát tvoji matku prohlédnout odborníkem. Je jisté,
že všemu je vina její  srdeční  vada,  ale  tu  těžko rozpozná,  tím
méně  vyléčí,  obyčejný  klinický  lékař.  Je  zapotřebí  nechat  ji
prohlédnout špičkovým specialistou kardiologem…“

„Znáš nějakého takového?“
„Znám.  Profesora  Corna,  u kterého  jsem  kdysi  skládal

zkoušky, když ještě přednášel na universitě. Je to už starý pán, ale
nejlepší odborník. Má soukromou nemocnici, kde dělá fantastické
operace… už se dokonce pokusil i o transplantaci.“

Enkra ocenil takovou odvahu a takové schopnosti.
„Dám  ti  k němu  doporučující  list,“  řekl  lékař,  „Ale…

připrav se na to, že profesor Corn je dost drahý…“
„Obávám  se,  že  není  na  vybranou.  Kromě  toho  peníze

nejsou cílem života, ale prostředkem k jeho využívání. Chci, aby
se moje matka uzdravila a jsem ochoten dát všechno, co mám.“

„Jen, aby to stačilo.“ řekl lékař zlověstně.
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Klinika profesora Corna byla na okraji Západního Londýna
a byl  to  prakticky malý  zámeček  v rozlehlém parku.  Teď  byly
stromy většinou holé a park zapadal sněhem, ale v létě nemohlo
být od silnice na zámek vůbec vidět pro husté stromoví. V bráně,
na jejímž portálu byl ještě kamenný znak, zastavil Enkru vrátný.
Enkra mu sdělil účel své návštěvy a vrátný jej  vyhodil,  aniž se
s ním  vůbec  bavil.  Enkra  tedy  poodešel  za  roh,  kde  obratně
přelezl  zeď a dostal  se  k zámečku  mezi  křovím,  aby jej  nikdo
neviděl.  Vystoupil  po  schodišti  a dostal  se  na  chodbu,  na  jejíž
jedné straně byly dveře s nápisem Sekretariát, na druhé Ordinace.

Enkra trochu zaváhal, potom si vzpomněl, že slušný člověk
se vždy ohlásí, než někam vleze, a zaťukal v sekretariátu.

V místnosti  seděl  chlapík  dosti  nevlídného  zjevu,
vyhlížející jako obyčejný úředník a listoval v mohutném fasciklu.
Mimo něho tu nebyl nikdo, ale byl tu psací stroj a zdálo se, že tu
normálně bývá ještě sekretářka. Úředník na Enkru vyvalil oči –
konečně,  nebylo  divu,  Enkra  ve  své  černé  bundě  a s tmavou
vyhublou tváří vyhlížel podivně. „Co tady chceš, chlapče? Kdo tě
sem pustil?“

Enkra mu bez rozmyšlení podal dopis svého přítele doktora.
Sekretář jej prohlédl, pak otevřel a přečetl. Podíval se na Enkru,
zakroutil  nechápavě  hlavou,  přečetl  dopis  ještě  jednou,  znovu
zakroutil hlavou a zeptal se: „Mám tomu rozumět tak, že ty jsi ten
Enkra Weston?“

„Ano, pane.“ rozhodl se Enkra být zdvořilý.
„Tedy – ty jsi vlastně náš zákazník?“
„S laskavým dovolením, pane.“
„Chm! A to si myslíš, že profesor Corn se té věci ujme?“
„Předpokládám, že si to doktor myslí…“
„Pochybuji!  Profesor  Corn  je  přední  odborník,  který léčí

lidi z nejvyšších kruhů!“
„Co kdybyste mu zkusil dát ten dopis?“ nadhodil Enkra.
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„Konečně, proč ne.“ sekretář se zvedl a odešel ke dveřím –
při tom ukázal Enkrovi na křeslo: „Posaď se zatím…“

Enkra usedl,  hleděl  mlčky z okna a čekal.  Trvalo dlouho,
než se úředník vrátil, tvářil se dosti udiveně a na Enkru poněkud
přívětivěji než dříve.

„Profesor  Corn  souhlasí.  Prohlédne  tvoji  matku.  Jste
očekáváni  v úterý ve  dvě  hodiny odpoledne.  Doporučuji  ti  být
přesný, pan profesor nikdy nečeká!“

„Dobrá. Zařídím převoz…“
„Účet  zaplatíš  potom.  Očekávej,  že  ti  profesor  Corn

poskytne mimořádnou slevu…“
„Kolik?“
„Nevím!“  řekl  sekretář  znechuceně,  „Dozvíš  se  to.

Mimochodem,  jak ses  sem dostal?  Jak  je  možné,  že  tě  vrátný
neohlásil?“

„Přišel jsem přes zeď. Vším způsobem to bude tak, že jsem
se vrátnému nezamlouval. Nechoval se ke mně příliš zdvořile…“

„To mne neudivuje. Přijmi naši omluvu. Zavolám mu, aby
ti nedělal potíže…“

„Není třeba. Mohu odejít stejnou cestou…“
„Hm!“ kroutil hlavou sekretář, „Tak tedy na shledanou!“
Cesta  do  nemocnice,  kde  ležela  Mary,  byla  přes  půl

Londýna. Enkra celou cestu běžel, neboť byla zima a potřeboval
se  zahřát.  Jezdit  autobusem  nebo  podzemní  dráhou  si  odvykl
současně  s nemírným  chozením  do  kina  v rámci  úspor
pennyových mincí.

V nemocnici přijali Enkru s mírným úžasem a jeho prosbu,
aby na úterý bylo přistaveno sanitní auto, s ještě větším úžasem.

„Nebylo  by lépe,“  řekla  mu dispečerka  v kanceláři  vedle
vrátnice, „Kdyby si takové věci zařizoval tatínek sám?“

„Ne,  protože  tohle  organizuji  já.  Otec  to  neví  a když  to
řádně uvážíme, ani mu po tom nic není.“

247



Dispečerka potřásla hlavou, pak si vzpomněla na heslo Kdo
platí, ten poroučí a Enkrovi vůz přislíbila. Enkra složil na dřevo
šek  na  dvanáct  liber  za  odvoz,  dostal  potvrzení  o nájmu
a požádal, aby mohl navštívit matku. Bylo mu to umožněno, díky
úžasu, který okolo sebe šířily jeho požadavky.

Mary ležela  v pětilůžkovém pokoji,  ale  mimo ni  tu  byly
jenom dvě ženy. Ležela naznak a zdálo se, že je velmi unavena.
Enkra si povšiml žluté barvy v jejím obličeji a horečnatého svitu
v očích.

„To  bude  dobrý,  maminko.  Zajistil  jsem  ti  prohlídku
profesorem Cornem, v úterý pojedeme do jeho sanatoria. Pomůže
ti…“

Mary se na něj  bolestně usmála.  „Nejvíc  mi pomáháš ty,
Eddie! Kdyby nebylo tebe, nebude se o mě starat nikdo…“

„Ale maminko…“ bránil se.
„Ale děláš hlouposti, Eddie. Stejně bych se uzdravila sama,

jako  zatím  vždycky.  Vyhazuješ  zbytečně  peníze,  a těch  máme
málo, sám to víš…“

„Nevadí. Najdu si zase nějakou práci a něco vydělám!“
„Bože můj! Ty a vydělávat! Kdo to jakživ slyšel, aby takový

kluk živil celou rodinu?“
„Když  nedokáže  vydělat  peníze  otec…“  pokrčil  Enkra

rameny.
Mary bolestně škubla tváří.  „Dobře, že mi to připomínáš,

Eddie. Zítra bere otec výplatu. Je potřeba dohlédnout, aby… však
víš. Musíš zakročit, budeme potřebovat peníze na nemocnici…“

„Ano, maminko. Zakročím. Jak bys radila?“
„Robert přiletí v deset hodin dopoledne, výplata bývá až po

obědě. Ve chvíli, kdy dostane peníze, musíš už být u něho. Chodí
obvykle pít do letecké hospody blízko letiště, U kormidla se to
tam jmenuje, nade dveřmi je malé letadlo. Tam zkrátka nesmí…“
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Enkra  pokývl  vážně  hlavou.  „Půjdu  tam  a zabráním  mu
v tom.“

Jenomže jeho dobrému přání se postavily do cesty zlovolné
okolnosti.  Enkra  bral  všechno  velmi  vážně  a na  tuto  akci  se
pečlivě připravoval. Hugh ho přistihl, jak se o přestávce zastavil
na chodbě u zdi a cvičil tak,  že rytmicky zkoušel údery hranou
dlaně a špičkami prstů do zdi. Hugh se mu vysmál a potom ho
posměšky a špičkováním dráždil  k souboji.  Ty byly dost  časté
a Hugh  dostával  pravidelně  nařezáno,  ale  nevadilo  mu  to
a provokoval  stále.  Tentokrát  na  něho  neměl  Enkra  náladu.
Nakonec se kolem nich shromáždil početný dav – Enkra odrazil
Hugha úderem špičkami prstů do břicha a ranou přes hlavu jej
docela uzemnil,  načež se snažil  odejít  do třídy.  Při  tom jej  ale
chytil  Mathes  a aby  ukázal  nezbedným  klukům  svoji  moc,
potrestal oba, Enkru i Hugha, hodinou po škole, aby se uklidnili.
Enkra  jej  zdvořile  prosil,  aby  mu  bylo  prominuto,  požádal
dokonce, aby mu případně byla hodina přesunuta na jiný den, ale
Mathes,  šťastný,  že  může  malého  Armina  konečně  skřípnout,
nepovolil  a vyhrožoval  dvojkou  z chování  a jinými  hrůzami.
Enkra mu řekl pár velmi nepříjemných slov a byla z toho hádka,
která nakonec natáhla dobu trestu u Enkry na dvě hodiny. Tím
pádem odpadl Enkrovi oběd, na který se už nedostal, ale stejně by
na něj asi nešel. Ze školy se dostal s dvouhodinovým zpožděním
a silně v něm už pracoval vztek.

Celou cestu běžel svým obvyklým vlčím tempem. Znal už
dosti dobře cestu a tak kličkoval různými uličkami a zkracoval si
cestu  přes  zdi  a ploty skladišť.  Přesto  dorazil  k letišti  až  o půl
třetí. Do kanceláře se ani neobtěžoval, chápal, že Robert už má
peníze v ruce a zřejmě bude U kormidla. Hospodu našel snadno
a hned se hrnul dovnitř.
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„Kampak,  chlapče?“  zachytil  ho  za  rameno  svalnatý
chlapík,  který postával  ve  dveřích  a tvářil  se  zle,  „Nezletilejm
nenalejváme, víš o tom? Padej odsud! Nebo kam chceš?“

„Dovnitř.“ řekl Enkra zostra.
Chlapík  se  zachechtal.  „Ani  nápad!  Padej  vodsaď!“

A postavil se mu neprozřetelně do cesty.
Enkra, jak známo, se zlobil. Teď se rozmáchl napjatou dlaní

a vrazil chlapovi natažené špičky prstů do žaludku. Muž zahekal,
zkroutil se, ale nepřestal mít chuť se rvát. Enkra ho udeřil hranou
dlaně  do  týla  a chlap  se  mu  složil  k nohám.  Byl  dokonale
omráčen, byl to jeden z Enkrových oblíbených úderů.

Enkra překročil strážce, otevřel dveře a zůstal stát na prahu
hospody. Všude se to modralo uniformami – a ti muži po chlapci
udiveně otočili hlavy.

Robert  Weston  seděl  v protějším  rohu  ve  společnosti
několika dosti namazaných pánů a dam. Většina mužů byli letci,
dámy stewardky a všichni byli velice veselí. Mimo toho tam bylo
pár mužů v civilu,  vyhlížejících jako řemeslní  povaleči.  Robert
zvedl hlavu a zadíval se na Enkru – pak se mu v očích objevil
údiv.

„Co tady chceš, kluku?“ zeptal se zostra barman. Enkra si
ho  ani  nevšiml,  přistoupil  k Robertovu  stolu  a řekl  mírně
arminsky: „Nepij tu s nimi, tati! Seber se a pojď domů!“

Robert potřásl hlavou. Nejbližší letuška se k němu přivinula
a zakňourala: „Kdopak je ten hezkej klučina, Robby?“

„Můj  syn,“  zakoktal  Robert,  „Ano,  bezpochyby  –  můj
syn…“ jazyk měl  ztěžklý alkoholem a zdálo  se,  že  dost  dobře
nechápe.

„Máma ti  vzkazuje,  že  nemusíš  všechno propít,“  hovořil
dále Enkra, stále arminsky, „Raději mi dej peníze hned…“

Robert potřásl hlavou a napil se ze sklenice. „Dát – tobě?
Ale proč? Jakým právem?“
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„Dej,  nebo si  je vezmu násilím!“ V Enkrovi  se už vařila
krev a z očí mu začaly sršet zelené jiskřičky.

Robert na něj hleděl tupě, bez rozumné myšlenky. „Ale to
nemůžeš!“ vysvětloval mu, „To opravdu nemůžeš!“

„Nebudeš  už  pít!  Okamžitě  se  sebereš  a půjdeš  se  mnou
domů!“

Roberta alkohol silně otupoval, ale předtím jej  už značně
rozlítostnil,  neboť přes svou tvrdost a necitelnost si bral nemoc
své ženy velmi  k srdci.  Teď,  když  mu syn  téměř  poroučel,  se
Robert málem rozplakal. „Nikdo mě nemá rád!“ zakňučel letušce
do  výstřihu,  „Nikdo  mě  nepolituje… i můj  vlastní  syn  na  mě
štěká jako na psa…“

Jeden z povalečů povstal  a obratně chytil  Enkru za ucho.
„Vypadni a nekaž nám zábavu, synku!“

Enkra  už  dlouho  neměl  příležitost  zkusit  si  obranu proti
tomuto druhu napadení. Teď se ohnal loktem a vrazil jej muži do
žaludku.  Povaleč  zahekal  a Enkra,  aniž  se  otočil,  jej  udeřil
hřbetem ruky do obličeje – a muž se zapotácel a posadil  se na
podlahu.

„Pojď!“  řekl  Enkra,  „Naposledy!  Se  mnou  nejsou  žerty!
Nebo mi dej peníze a zůstaň si tady, jak dlouho chceš!“

Robert sáhl do kapsy a hodil Enkrovi náprsní tašku. Enkra ji
obratně chytil  v letu a schoval  za košili.  „Tak mě těšilo,  dámy
a pánové!“ uklonil se a chtěl odejít.

V té  chvíli  zasáhl  barman.  Již  chvíli  sledoval  s obavami
vývoj  situace a teď zastoupil  Enkrovi cestu:  „Okamžik – a kdo
bude platit? Pan Weston už toho tady vypil dost a poručil dokonce
dvakrát  celé  společnosti…  milý  hochu,  napřed  budeš  muset
vyrovnat jeho účet, než tě nechám odejít!“

Enkra  na  něj  pohlédl  udiveně  –  nedovedl  si  představit
člověka,  který by mu dokázal  zabránit  v odchodu.  „Nebudeme
platit nic!“
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„Říkám, že pan Weston tady má účet…“
„To je mi jedno. Nebudu nic platit.“
„Ale každý host je povinen zaplatit!“
„Nechtěj, abych ti to vysvětlil!“ řekl Enkra varovně.
„To tedy budeš muset vysvětlit!“ vzkypěla barmanovi krev,

„No jenom se na něj podívejte! On bude ještě drzej…“
Enkra byl pevně rozhodnut chovat se ke svému otci šetrně,

ale to  se netýkalo barmana a jiných povalečů v krčmě, kterými
hluboce pohrdal. Naopak, s těmi měl svoje účty za celou dobu, co
o nich jenom slyšel.

„Člověk,  který  nalévá  druhým  lidským  bytostem
alkoholické  nápoje,  se  dopouští  přestupku  proti  usměrňovacím
zásadám. Jak se zdá, ty jsi svojí mentalitou šúdra, jinak by ses
uměl chovat ke kšatriovi, jako je můj otec, a nepokoušel se otrávit
ho alkoholem. To, že můj vznešený otec vstoupil svojí nohou do
tvé hnusné páchnoucí špeluňky, je pro tebe tak velká čest, že by
ses mu měl poklonit až k zemi a vše, co bude ochoten od tebe
přijmout, mu dát zadarmo.“

Barman vytřeštil oči a řekl: „E?“
„Tito  lidé,“  ukázal  Enkra  kolem  sebe,  „Jsou  pokleslí

čándalové, kteří využili chvilkové slabosti mého vznešeného otce
a vytáhli z něj už velké množství různých smyslových požitků. Ty
jsi  o to  horší,  že  ses  opovážil  vzít  si  za  to  od  něho  peníze.
Nepřinesou  ti  štěstí,  ale  na  tom  nezáleží.  Rozhodně  nemůžeš
očekávat, že bys ještě kdykoliv od nás cokoliv dostal.“

Barman patřil k osobám nepříliš chápavým. Nicméně byli tu
také  bystřejší  lidé,  například  jeden  z letců  se  zeptal:  „Počkej,
mladíku! Tím chceš říct, že tadyhle starej Weston je tak hrozně
vznešenej, že si od něj nikdo nesmí vzít peníze?“

„Ano, pochopil jsi správně.“ usmál se Enkra.
„A co se týče jeho dluhů, například? Mně je taky dlužnej

pár desítek liber – co bude s nima?“
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„Dovolím si přeložit ti  to do jazyka tobě srozumitelného:
Přilítne Ježíšek na peruti – a řekne vlídně: Naseru ti!“

„A já ti rozbiju hubu!“ zařval ten chlap a vrhl se na Enkru.
Enkra udělal jen krok stranou a nechal opilce proletět volně

prostorem. Ještě se zatvářil pochybovačně.
Barman usoudil, že by mu další vývoj situace nemusel být

zdráv. Nicméně Weston představoval pro jeho hospodu obvykle
slušný příjem a bylo na místě o něj trochu bojovat. „Ale no tak,
pánové! Snad by pro dnešek skutečně bylo možné… Já chápu,
výjimečná situace, mladý pán není v dobré náladě, ale…“

„Moje  nálada  nemá  se  stavem  věci  nic  společného!
Nenechávám se ovládat přízemními city, ale zásadami, určenými
Bohem! Zřejmě jste ještě doposud dost jasně nepochopili, co se
vám tady snažím vysvětlit…“ syčel Enkra jako kobra.

„Poslechni, mladej, a co takhle blázinec?“ zeptal se někdo,
ale v bezpečné vzdálenosti, „Nedalo by se to nějak léčit?“

„Vemte  na  vědomí,  že  všechno,  čeho  se  dopouštíte,  je
v zásadě špatné a nelíbí se Bohu! Proto vyslal mne jako trestající
ruku své spravedlnosti, abych vám poskytl duchovní poučení!“

Enkrovi zasvištěla okolo hlavy láhev od piva, ale letěla dost
daleko a zasáhla nějakého jiného chlapa, který až doposud vůbec
nic nevnímal. Teď se začal rozhlížet, kdo to byl.

„Pánové, prosím vás!“ křičel barman, „Já bych pro dnešek
tuhle  diskusi  nerozmazával!  Ten  kluk  viditelně  není  při
rozumu…“

„Co se budeme s nějakým skrčkem mazat?“  zařval  kdosi
a hrnul se dopředu, „Vynesu ho v zubech a…“

Enkra  s potěšením  sledoval,  jak  proti  němu  nastupuje
několik mužů v různém stupni opilosti.  Pokud mu bylo něčeho
líto, potom nepřítomnosti Hamiró Ušiho, který by jistě taky rád
viděl, jak si s těmi darebáky poradí.
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Ve chvíli, kdy na něj zaútočili, vyskočil Enkra na nejbližší
stůl, vymrštil se a v otočce kopl nejsilnějšího do obličeje. Při tom
poněkud uklidil  na tom stole,  což mu vadilo  méně než  lidem,
kteří  u toho  stolu  seděli.  Vzápětí  přeskočil  na  další  stůl,  kde
rovněž dosud nic netušili – odrazil se od něj, dopadl chodidly na
dřevěné  obložení  stěny,  odrazil  se  od  něj  a proletěl  mezi  těmi
rváči, přičemž dva až tři srazil různými pozoruhodnými údery. Je
ovšem třeba přiznat, že nebyli schopni pochopit účel jeho skoků
a přemetů a obvykle se vrhali do míst, kde už dávno nebyl. Tam
se ovšem sráželi s jinými osobami a zapojovali je do svých akcí,
ať tito chtěli nebo nechtěli.

Fakta  o této  bitce  je  těžké  zpětně  vysledovat,  protože
později vypovídal každý něco jiného. Pravda bude nejspíš takové,
že  minimální  škodu  způsobil  při  boji  Enkra  sám,  většina
rozbitých sklenic a lahví vznikla při pokusech ostatních ho chytit.
Také nerozdal tolik ran, jak by se dalo čekat – většina těch chlapů
to ani nepotřebovala, neboť se během chviličky začali z různých
příčin rvát mezi sebou. Další osoby využily zmatku a zdrhaly bez
placení,  přičemž  se  pokusily  ještě  něco  ukrást.  Barman  křičel
a mával  rukama,  ale  nikdo  ho  nebral  vážně.  Jediný spokojený
člověk (kromě Enkry) byl čínský pomocník, který vystrčil hlavu
z kuchyně a nadšeně vykřikoval při každém Enkrově pohybu.

Robert Weston se nacházel ve stavu, ve kterém dost obtížně
vyhodnocoval okolní situaci. Byl si vědom, že za ním přišel jeho
syn a hodlal se s ním pochlubit společnosti. Společnost však asi
nějak Enkru nebrala a nelíbil se jí tak, jako otci. Weston by byl
docela rád poručil něco i Enkrovi, kdyby byla vhodná situace. Ale
lidé v hospodě se z nějakého nepochopitelného důvodu začínali
hádat a prát.  Tohle se stávalo často a Weston nikdy nepochopil
dosti včas, proč se to děje. Asi to byli blázni. Nebo to byli opilci
a dělali hlouposti. Ano, tak to asi bude.

254



Robert  tedy  vstal.  „Proč  tohle  děláte,  lidi?“  otázal  se,
„Copak  se  nemůžete  dohodnout  po  dobrým,  jako  lidi?  Hele,
sedneme si, dáme si každej panáka… Franku, dones nám všem
dokola…“

„Ty drž hubu, ty pitomče!“ vykřikl kdosi a dal mu do zubů.
Weston upadl na svoji židli a nechápal, proč se to stalo.

„Je to možný, tohle?“ sdělil veřejnosti, „On mi dal facku!“
„Já  ti  můžu  ještě  přidat!“  zařval  ten  chlap,  „Je  to  tvůj

hnusnej parchant, kterej nám tady…“
V tu  chvíli  mu  Enkra  dopadl  na  záda.  Skočil  přes  půl

hospody, po cestě se odrazil od stěny a dopadl jedním z chodidel
tak,  aby ho sice srazil  na zem, ale  nepřerazil  mu vaz.  Ačkoliv
mohl. Chlap se skácel a způsobil  si  otřes mozku a rozbití  nosu
o trosky nějaké  židle,  což  už  ovšem  Enkru  nezajímalo.  Hbitě
smetl dva poněkud otrhané gentlemany, kteří se rozhodli pokoušet
štěstěnu  a zaútočit  na  něj.  Jednoho  chytil  pravičkou  za  nos
a zakroutil, druhého podržel za ruku a kroutil mu jí tak dlouho, až
se otočil zády – potom ho nakopl kolenem do zadnice, až se chlap
zastavil u dřevěného obložení stěny. Druhému pak dal dvě mírné
přes  hubu  a drban  se  odplížil  z jeho  dosahu  bez  dalších
připomínek.

Barmanovi se podařilo proniknout až k němu. „Proboha,“
chytil Enkru za ruku, „Jestli tě tady ještě jednou uvidím, tak ti
rozbiju hubu, ty hajzlíku malej!“

„Můžeš to zkusit hned.“ navrhl Enkra laskavě.
Barman  na  rozdíl  od  ostatních  nebyl  opilý,  takže  byl

schopen zjistit, že Enkra není téměř zasažen rvačkou. Takže ho
jen slušně požádal: „Vypadni! Vypadněte oba, i s tvým zasraným
fotrem!“

„Používat  hrubá  slova  je  velmi  ponižující,“  řekl  Enkra
vlídně,  „Měl  by  sis  vypláchnout  ústa…“  A poněvadž  měl
oprávněnou obavu, že to barman dobrovolně neudělá, odvlekl ho
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k barpultu a namočil mu hlavu do vody, ve které se myly sklenice.
Podržel ho tam, dokud se nezačal topit.

„Doufám,  že  až  budeš  v meditaci  procházet  události
dnešního  dne,  nahlédneš,  že  jsi  se  choval  nevhodně  a přijmeš
zásadní rozhodnutí ohledně tvého chování k hostům,“ poučil ho,
„Prozatím o tom můžeš uvažovat…“

Rvačka poněkud ustávala.  Enkra došel  k Robertovi,  který
dosud  seděl  na  židli,  držel  si  ústa  a opakoval:  „Oni  mi  dali
facku!“

„Pojď, tati, půjdem.“ řekl Enkra a podepřel ho.
„Nojo,“ Robert vstal a hledal svoji čepici, „Ale oni mi dali

facku! A docela nevinně, já jim vůbec nic neudělal!“
„To se stane,“ řekl Enkra a odkopl chlapa, který se pokusil

ho napadnout. Někteří lidé jsou nepoučitelní.
„Ty lidi nás asi nemají rádi, Eddie!“ dospěl Robert ke konci

svých úvah, „Ale proč? Já to opravdu nechápu…“
Enkra se pokusil protáhnout ho dveřmi. Za dveřmi ovšem

číhal  chlapík  z předsíně,  který  se  za  vydatné  pomoci  jednoho
z hostí  probral  a rozhodl  se  spravit  si  svoji  reputaci.  Hodlal
k tomu  použít  gumový  obušek,  kterým  obvykle  řešil  spory
nevychovaných hostí.  Jak Enkra otvíral,  rozmáchl se a udeřil  –
Enkra se však právě natočil, aby pomohl Robertovi udržet se na
nohou, a rána ho zasáhla jen do ramene. Enkra vykřikl bolestí,
nechal  Roberta  upadnout  a vycenil  zuby:  „Tohle  jsi  nemyslel
vážně, viď?“

Tento  chlapík  byl  profesionální  rváč,  zaměstnaný  jako
ochrana  lokálu.  Kluk,  i když  divně  vypadající,  pro  něj  nebyl
a nemohl být rovnocenným protivníkem. To se zkrátka nesmělo
stát,  takže muž se na Enkru vrhl  znovu s cílem definitivně ho
zpacifikovat.

Číňan z kuchyně zajásal. Enkra se vymrštil a v otočce kopl
vyhazovače do hlavy. Muž se zapotácel, pustil obušek a zafuněl.
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Enkra vyskočil  znovu a kopl  ho druhou nohou.  Chlap  ze  sebe
vydal několik vzteklých nadávek a pokusil se Enkru chytit, což se
mu dokonce na malou chvíli podařilo. Vzápětí jej  Enkra udeřil
hranou dlaně do zápěstí  – chlap zařval a kolena mu podklesla.
Nenosil zápěstní chrániče, které používali Armini, takže měl ruku
na chvíli ochrnutou. Enkra jej udeřil sevřenou dlaní do čela, chlap
zasténal a ustlal si na podlaze.

„Ten by mohl být docela dobrej,“ řekl Enkra, „Polejte ho
vodou a ošetřete ho. Nebo si ho taky můžete nechat vycpat pro
Britský museum a postavit do vitríny…“

„Už sem nikdy nechoď…“ zaštkal barman, „Už nikdy…“
„Bez starosti. Není tady příjemný prostředí.“
Enkra  vyvlekl  Roberta  na  čerstvý  vzduch.  Robert  nic

nechápal, nechal se postrkovat jako kus nábytku. „Co se to tam
vlastně stalo? Ona tam byla nějaká rvačka, ne?“ ptal se.

„Jo, tak něco. Hele, tati, půjdeš sám nebo tě mám vést?“
„A proč se vlastně ty lidi rvali? On jim někdo něco udělal?“
„Nedělej si s tím starosti. Radši se drž na nohou.“
„Copak nepojedem autobusem? To máme jít pěšky?“
„Jo.  Je  krásný  den,  třebaže  trochu  zima.  Než  dojdeme

domů, vystřízlivíš a bude ti zase dobře.“
Robert  chvíli  poslušně  šlapal  po  jeho  boku.  „Co

vystřízlivím? Copak někdo řekl, že bych byl vožralej?“ ptal se po
čase.

Enkra neuznal za potřebné to komentovat.
„Lidi jsou divný, Eddie. Děsně divný, všímáš si toho taky?“
„Jo, občas.“
„Já pořád. Takhle třeba s někým mluvíš, jo, docela klidně…

a najednou přijdeš na to, že je to úplnej blbec. Stalo se ti to už
taky někdy? To je přeci divný, ne?“

„Už ani  ne.“  Enkra  měl  co  dělat,  aby ho zachránil  před
pádem.
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„Víš,  Eddie,  už  dávno  jsem  si  s tebou  chtěl  promluvit!
Myslím, že je potřeba, abych si s tebou zásadně promluvil. Jako
otec se svým synem, chápeš? Je to moc důležitý!“

„Nechceš to radši nechat na jindy?“
„Na  kdy  jindy?  Já  tě  skoro  nevidím,  furt  někde  lítáš!

Nechováš se vůbec dobře, synku. Musím ti domluvit. Ne, musím
tě  začít  trochu  vychovávat.  Jinak  bys  mi  mohl  přerůst  přes
hlavu!“

„Nehrozí…“ mávl rukou Enkra.
„No ne, víš? Heleď, já jsem tvůj táta, kterej se o tebe stará,

dává ti jíst a zajišťuje ti… všecko. Taky ochranu tvý rodiny! No
jo, jasně, já tě chráním! Kdyby ti někdy někdo třebas chtěl něco
udělat,  tak  to  ty  řekneš  svýmu  tatínkovi,  a on  na  něj  půjde
a srovná ho! Nevěříš? Já bych mu…“

„Ale jo, věřím.“
„Protože  ty  seš  eště  malej  a hloupej  a svět  je  plnej

nebezpečí, který na tebe číhají.  Takže já jako tvůj tatínek jsem
povinnej tě chránit, chápeš to? Já jsem pevná hlubina tvojí jistoty,
víš?“

„Ale jo, vím.“
„To mám z jednoho kázání. To ti byla krása: Panna Maria

chová Ježíška a Svatej Josef je chrání. To je moc krásný, taková
rodina! Je to hrdej pocit, bejt otcem a chránit svou rodinu! Když
se muž stará o svou ženu a dítě, živí je a chrání…“

Enkra si jenom povzdechl a neříkal nic.
„Jenomže  dítě  musí  taky  poslouchat  svýho  tatínka!“

pokračoval  Robert  ve svých úvahách,  „Protože takovej  kluk je
ještě  malej  a hloupej  a neví,  jak  špatnej  a zlej  je  svět.  Heleď,
Eddie,  copak to někdy bylo,  aby chytrej  poslouchal  hloupýho?
No, tak vidíš!“

„Určitě ne, tati.“
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„Protože lidi jsou fakt divný. Já jsem moc rád, že jsi se za
mnou  přišel  podívat.  Já  jsem  se  chtěl  pochlubit  kamarádům,
jakýho  mám  šikovnýho  syna!  Jenomže  voni?  Začali  se  kvůli
nějaký blbosti prát a já jsem tě vlastně ani nepředstavil…“

„Nevadí, tati. Asi jsem se jim dost představil sám.“
„No ale stejně. Proč se vlastně ty lidi rvali?“
„Není to jedno? Tupounů je plný les…“
„Ale mně se to nelíbí!“
„Nemusí.“
Westonovi chvíli trvalo, než mu něco došlo. Ale došlo.
„Poslouchej, a neudělali jsme jim nakonec něco my? To by

mě hrozně mrzelo, to jsou moc hodný lidi a mají nás rádi! Kdyby
se  na  nás  zlobili,  to  by  mě  hrozně  mrzelo!  Opravdu  hrozně
mrzelo!“

„Jsou to tví kamarádi. Kašlu na ně.“
„Ale to by mě hrozně mrzelo!“
Enkra neřekl nic. Weston nad tím chvíli uvažoval, potom

začal  pomalu,  tiše  brečet:  „Proč  jsou  lidi  tak  zlí?  Proč  se
nemůžeme mít rádi? Proč je na světě tak málo lásky?“

Enkra  ho  nechal  rozvíjet  svoje  úvahy  a snažil  se  raději
vybírat vhodnou cestu. Weston se postupně uklidnil, šlapal s ním
ochotně a bez protestů – až do chvíle, kdy se najednou zarazil:

„Hele – a kam my to vlastně jdeme?“
„Domů, ne?“
„Kam domů? Tam co bydlím já – doma, jo?“
„A kam jinam bysme měli jít?“
„A ty tam budeš dělat co? A vůbec – kterej ty seš?“
„Prosímtě, tati, nedělej hlouposti a pojď!“
„No ne – ale kterej ty seš? Já tě vůbec neznám!“
„Já jsem tvůj syn, ne?“
„Ty chceš říct, že já mám nějakýho syna? To je blbost? Já

vůbec žádnýho syna nemám! A nechci. Je to nevděčnej parchant!“
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„Proč zase?“
„Míval jsem! Měl jsem moc hodný dítě, ale sebrali mi ho

a tam  ho  zkazili…  Udělali  z něj  něco  takovýho…  Hnusnýho
darebáka! Proč mi to udělali? Proč zrovna mně?“

„Tati,“ řekl Enkra vážně, „Mluv co chceš, ale pojď, prosím
tě!“

„Kam?  Proč?  Já  s tebou  nikam  nepůjdu!  Kdo  ty  vůbec
jseš?“

„To je teď jedno. Pojď a nekecej!“
„Tak dobře.“ Weston zase chvíli poslušně kráčel, potom se

začal  najednou  pochechtávat:  „Ale  já  mu  dám!  Ohnu  ho  přes
koleno  a nařežu  mu,  co  se  do  něj  vejde!  Já  mu  ukážu
neposlouchat tatínka a chovat se jako grázl! A ostříhat ho dám! Já
mu ukážu…“

Enkra  si  jenom  povzdechl.  Ale  Robert  kráčel  čím  dál
rychleji.

„Seřežu ho tak, že bude mít zadek pruhovanej jako zebra!
Já ho naučím… A budu ho řezat každej den třikrát místo jídla,
dokud se mu v tý pitomý palici nerozbřeskne!“

„Ale klidně,“ řekl Enkra, „Mě už od tebe nic nepřekvapí.“
Robert  opět  chvíli  uvažoval  o svých záměrech.  Potom se

najednou zastavil a objal Enkru kolem krku.
„Budu ho mlátit jako nezralý žito, protože jsem jeho tatínek

a musím  ho  dobře  vychovat,  chápeš?  Protože  je  ještě  malej
a hloupej a to nejde, aby chytrej poslouchal hloupýho! A budu ho
mlátit tak dlouho, dokud nepochopí, že ho mám hrozně rád…“

„Nojo, tati,“ řekl Enkra, „Tak půjdeme…“
=**=

V úterý  odpoledne  seděl  tedy  Enkra  na  židli  v kanceláři
sekretáře profesora Corna a čekal. Seděl tam dost dlouho, dokud
profesor nedokončil vyšetřování Mary Westonové a nedal pokyn,
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aby ji asistentka odvedla zpět do sanitky. Potom teprve se ozval
bzučák telefonu a Corn řekl: „Pošlete sem pana Westona!“

Úředník si přestal leštit nehty a pokynul Enkrovi do šéfovy
kanceláře. Enkra tam vstoupil pokud možno co nejdůstojněji, aby
udělal na věhlasného odborníka náležitý dojem.

Za stolem se vztyčil  štíhlý stařec v bílém plášti,  s bílými
vlasy tak hebkými a jemnými, že se jim nevyrovnal ani kožich
typarda Zabrího. Jeho oči za brýlemi byly přísné a bystré, ale ústa
se křivila do povinného zdvořilého úsměvu.

„Prosím?“ zeptal se profesor po Enkrově pozdravu, „Mám
tomu rozumět tak, že ty jsi… Enkra Weston?“

„Ano, pane.“ řekl Enkra vážně.
„Tebe  doporučuje  doktor  Lobban?  Ty  platíš  vyšetření?“

zeptal se Corn velmi rezervovaně.
„Ano, pane, samozřejmě. Platím vyšetření své matky a jsem

Enkra Weston, přítel doktora Lobbana.“
Profesor  Corn téměř neznatelně pokrčil  rameny.  „Prosím,

posaďte se!“ ukázal na kožené křeslo a vyčkal, dokud si Enkra
nesedl,  „Je  naší  zásadou  předat  chorobopis  a sdělit  výsledek
vyšetření tomu, kdo platí účet. Netvrdím, že je to právě v tomto
případě zcela nejsprávnější, ale dohaduji se, že umíte-li objednat
vyšetření, budete umět využít i jeho výsledku.“

Usadil  se  pohodlně  v křesle,  vzal  si  z dózy  na  stolku
cigaretu,  nabídl  instinktivně  také  Enkrovi,  ale  zarazil  se
a omluvně se usmál. Pak si zapálil, vyfoukl kouř a řekl: „Předám
vám  chorobopis,  v němž  jsou  uvedena  veškerá  závažná  fakta,
která jsem během vyšetření vaší matky zjistil. Právě teď jej sestra
vedle opisuje na čisto, ale než to bude provedeno, dovolím si vás
stručně seznámit s jeho hlavními body.

Promiňte,  ale  doktor  Lobban  mi  napsal,  že  se  poněkud
vyznáte  v medicíně  –  máte  snad  také  nějaké  ponětí
o kardiologii?“
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„Ne. V tom oboru neznám ani základní fakta, zabýval jsem
se pouze… praktickou felinologií.“

„To je velmi chvályhodné. Kočky jsou krásná zvířata, moje
žena  i obě  dcery  chovají  každá  několik  angorských  koček.
V případě,  že  by se  jim  něco  přihodilo,  dovolím si  se  s vámi
poradit, kolego..“

Zdálo se, že to nemyslí ironicky. Byl jenom velmi unavený
a v jeho  hlase  zaznívala  touha  po  klidu.  „Tedy,  vaše  paní
matka…“ začal, ale Enkra jej zdvořile přerušil:

„Promiňte, pane profesore, nemohl byste mi tykat jako jiní
lidé? Nehledě na to, že jsem Armin a že to není obvyklé, nezdá se
mi to… vhodné, abyste vy, jako starší člověk…“

Profesor Corn sňal brýle a přejel si dlaní oči. „Je obvyklé
vykat  zákazníkům,  ale  prosím.  Tedy  tvoje  matka  trpí  silnou
srdeční  vadou,  jejíž  příznaky najdeš  v chorobopise.  Pro  nás  je
v tuto chvíli důležité pouze jedno: tuto vadu je možné odstranit
pouze jediným způsobem, operací. V případě operace zaručuji asi
sedmdesát  pět  procent  úspěchu.  V opačném případě  nezaručuji
nic.“

Enkra sklopil oči na svoje ruce složené na kolenou. „Mám
tomu rozumět tak, že nebude-li moje matka operována, zemře?“

Profesor  Corn  pokývl  vážně  hlavou.  „Je  to  velmi
pravděpodobné.  Ano,  v případě  nutnosti  bych to  vyjádřil  tímto
způsobem. Lépe řečeno, nezaručuji  v tom případě její  přežití…
do jara.“

Enkra  sebou  škubl  a podíval  se  na  profesora  svýma
zelenavě blýskajícíma očima. Profesor Corn ten pohled vydržel.

„Pak je třeba tuto operaci provést. Dokážete to, profesore?“
Corn  si  chraplavě  odkašlal.  „Samozřejmě.  Jsem

odborníkem v těchto záležitostech!“ znělo to trochu dotčeně.
„V tom případě tu operaci objednávám. Kolik stojí?“
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V profesorově hlase zazněl mráz. Považoval se za člověka
povzneseného nad finanční otázky a neměl rád takové dotazy. „To
si laskavě dohodněte s mým tajemníkem! Ten vám vystaví účet za
tuto prohlídku a současně vás informuje…“

Enkra pokýval  hlavou.  „Děkuji.  Ještě něco, prosím: chtěl
bych  přesídlit  i se  svou  matkou  někam  mimo  Anglii,  přesně
řečeno do tropického pásma, do Arminu…“

Profesor Corn si zamnul bradu. „Těžko nalézt nezdravější
místo  než  je  Londýn.  To  v každém  případě.  Slyšel  jsem,  že
arminské podnebí  je naopak velmi zdravé.  V případě,  že by se
tam vaše paní matka nijak neunavovala a nevykonávala žádnou
těžkou  práci,  domnívám se,  že  to  mohu  doporučit.  A když  už
o tom hovoříme,  doporučoval  bych nejspíše  usadit  se  v pásmu
podhůří,  kde  se  klimatické  poměry  nejvíce  blíží  evropským.
Ovšem  –  v každém  případě  nesmí  už  vaše  matka  těžce
pracovat…“

Enkra  pokýval  hlavou.  „Děkuji.  Jste  velmi  laskav,
profesore.  Doufám,  že  tu  operaci  provedete  rovněž  vy…  byli
bychom vám vděční. Zachránil byste mé matce život…“

Profesorovy oči za brýlemi byly nehybné. „Udělám, co bude
v mé moci. Děkuji vám za návštěvu, pane Westone…“

Sestra přinesla několik listů strojem psaného chorobopisu.
Enkra  je  vzal,  složil  a vsunul  do  kapsy,  pak  se  podáním ruky
rozloučil s profesorem.

Sekretář  měl  před  sebou vkusně  upravený účet,  který už
Enkrovi  podával.  Enkra  se  podíval  na  cifru  a zkameněl.  „Sto
guinejí? Není to… trochu mnoho?“

„Nijak  zvlášť  na  profesora  Corna.  Je  to  obvyklá  taxa,
chlapče. S tím jsi musel počítat…“

Enkra vytáhl svoji šekovou knížku. „Zbývají mi už jenom
osmdesát dvě libry, dvanáct šilinků a šest pencí. Nevím, jestli to
bude stačit…“
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„Nebude!“  sekretářovy  oči  potemněly  vyhrůžkou,  „Když
nemáš na zaplacení, neměl sis objednávat odborníka!“

Enkra  pobledl.  Pak  vytáhl  z kapsy  bundy  svoje  kožené
pouzdro se stříbrnými jídelními příbory. „Bude stačit tohle?“

Sekretář si vážně prohlédl perly na koncích příborů. „N…
no…  Dobrá,  to  by  zřejmě  šlo.  Odkoupím  to  a doplatím
profesorovi  ze  svého.  Jsou  to  pěkné  kousky,  kdepak  jsi  je
sehnal?“

„To jsou normální arminské jídelní příbory!“ neodpustil si
Enkra se trochu vytáhnout, „Měl jsem je k osobnímu použití…“

„Skutečně pěkné! Snad to bude stačit.  Když ne, tak ti  to
budeme muset odpustit.“

Enkra se se značnou námahou mile usmál. „Mohu se zeptat,
kolik by tu stála operace, kterou profesor Corn doporučuje?“

Sekretář  vzal  do  ruky  chorobopis  a přečetl  si  poslední
odstavec.  Pak  pokrčil  rameny  a řekl  hlasem,  jako  by  udával
přesný čas: „Dvanáct tisíc liber.“

Enkra tentokrát nedokázal ani povytáhnout obočí po vzoru
Rogera Monroese.  Otevřel  ústa  údivem a chvíli  těžce dýchal  –
pak ústa sklapl a řekl: „Dvanáct tisíc liber sterlingů?“

„Ano.  Ani  o penny  míň.  Profesor  Corn  je  lékař,  ne
domorodý šaman. Lékařům se platí podle jejich úrovně…“

Enkra  přivřel  oči  a chvíli  přemýšlel.  „Objednávám
předběžně tu operaci. Peníze seženu.“

„Budu se těšit,“ usmál se sekretář, „A taky trochu divit.“
„Těšilo mne.“ Enkra sebral chorobopis a šel.
Když usedl  vedle Mary do sanitky,  složil  hlavu do dlaní

a zůstal  chvíli  sedět  nehybně.  Až matka  ho probrala  z letargie:
„Co vlastně… ti říkal?“

„Je  zapotřebí  operace,“  řekl  Enkra  bezpřízvučně,  „Dost
komplikované, ale Corn zaručuje dobrý výsledek.“

„Na operaci ale nemáme! Kolik bude stát?“
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Enkra  pozvedl  hlavu  a usmál  se  na  ni  trochu  křečovitě:
„No, něco to stát bude. Ale neboj se, peníze seženu…“

„Nemáme už ani penny! To, co tvůj otec, přinesl, stačí sotva
na to jídlo pro něho a pro tebe…“

„Existuje ještě anglická státní banka!“ řekl Enkra sebejistě,
opřel  se  o okno  a melancholicky  hleděl  ven,  dokud  nedojeli
zpátky do nemocnice.

Do  banky  šel  ještě  tentýž  den  a hrnul  se  rovnou  ke
známému úředníkovi.  „Ach, ty jsi  náš mladý přítel  z Arminu!“
řekl ten muž s profesionálním úsměvem, „To abych radši zavolal
šéfa, ne?“

„No…  možná.“  připustil  Enkra,  „Anebo  radši  rovnou
přednostu. Potřebuju peníze…“

„Na účtě už mnoho nemáš! Takových…“
„Na posledních  dvaaosmdesát  liber  a nějaké drobné jsem

vystavil  šek před  chvílí.  Potřebuji  dvanáct  tisíc  liber  sterlingů.
A to co nejrychleji.“

„To je skvostné! Mohl bych tě sice vyhodit sám, ale bude
asi  lépe,  když  skutečně  přivolám  přednostu  oddělení.  Ovšem
nedělej si valné naděje…“

Přednosta, člověk řízný a tvrdý, málem spolkl doutník, když
mu  tu  dobrou  novinu  oznámili.  „Vyhodit!  Hned…  nebo  ne,
počkejte.  Obchody  toho  kluka  bývají  zajímavé.  Například
nedávno mu sem přišly ty peníze od filmu… třeba má šanci zase
těch dvanáct tisíc vydělat. Co předložit to náměstkovi?“

Bylo  to  to  nejrozumnější.  Pro  Enkru  došel  úředník  od
okénka  a zdvořile  ho  pozval  do  kanceláře  vlídného  náměstka
ředitele.  „Tak ty chceš  půjčit  dvanáct  tisíc  liber?  A mohl  bych
vědět, na co ty peníze potřebuješ?“

„Na zaplacení operace mé matky. Profesor Corn požaduje
za jednu operaci dvanáct tisíc…“
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Vlídný náměstek se mile usmál. „Ale milý hochu! Cožpak
se tvá matka musí léčit právě u nejdražšího lékaře v Londýně? Je
přece značné množství jiných, levnějších doktorů! Mohu tě ujistit,
že také jejich péče by tvé matce prospěla…“

Enkra  zablýskal  očima.  „Neznám  žádného  z lékařů
v Londýně, ale Corn mi byl doporučen jako skutečný odborník.
Domnívám se, že jeho ceny jsou předražené, ale jsem ochoten je
zaplatit  ochotněji,  než  tisícovku  nějakému  břídilovi.  Jedná  se
o život!“

„To  se  tedy  divím,  že  si  neangažuješ  rovnou  Chrise
Barnarda!“ řekl přednosta ironickým tónem.

„Chris Barnard pije,“ řekl Enkra tvrdě, „Nepustím k takové
operaci notorického alkoholika!“

Přednosta  chtěl  vyskočit,  ale  náměstek  se  stále  mile
usmíval:  „Milý chlapče,  obávám se,  že tvoje přání  je naprosto
neuskutečnitelné. Můžeš nám dát vůbec nějaké záruky, že se se
svými penězi ještě někdy shledáme?“

„Čestné slovo arminského šlechtice vám asi nestačí,“ Enkra
opět  vykřesal  z očí  zelené  jiskřičky,  „Tak  tedy:  za  mým
požadavkem  stojí  zlato  Vládce  tygrů  Garna  a knížete  jaguárů
Quiroqy, nemluvě už o Monroesově bance, která mi jistě půjčí.
Stačí,  abyste  se  telegraficky  zeptali  v Kingtownu.  Zítra  mohu
dostat peníze.“

„To už přestává všechno!“ vyjekl přednosta, „Ten kluk si
z nás dělá legraci, pane náměstku! Nevím, jak se opovažuje…“

Náměstek  jej  uklidnil  pohybem ruky.  „Ano,  nepochybuji
o tom, že jsou to dobré záruky. Ale je otázkou, jsou-li… založeny
na  nějakém  reálném  podkladě.  Ty  jistě  víš,  chlapče,  jaká  je
současná politická situace v Arminu – čteš-li noviny, jistě víš, že
tam  právě  probíhá  ostrý  mocenský  boj  mezi  starousedlíky
a ostatními částmi obyvatelstva. Zdá se, že v tomto boji jsou větší
šance na vítězství na straně přistěhovalců.“
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„To se ale nijak netýká našich finančních otázek!“
„Naopak,  to  se  jich  týká  podstatně.  Podle  názoru  našich

poradců  z Kingtownu  přestaly  být  obchody  uzavírané
s Monroesovou bankou výhodné. Přesně řečeno, dá se očekávat
krach a likvidace Monroesova bankovního domu!“

„Monroesové  mají  dostatečné  bohatství,  aby  mohli
financovat jakoukoliv obchodní transakci! Není možné, aby zlato
z jejich trezorů zmizelo!“

„Jistě, to je samozřejmě pravda. Ovšem vezměme v úvahu
situaci,  že  banka  nebude  likvidována  na  základě  své  platební
neschopnosti,  ale spíše na základě… rozhodnutí  kompetentních
míst. Krátce řečeno, bude bance znemožněno pracovat. Například
tím, že stát její pokladnu zkrátka zabaví.“

„To  není  možné!  To  by  odporovalo  všem  zásadám
slušnosti…“

„Jsou  případy,  kdy se  to  stalo.  Tím by se  všechny naše
pohledávky  staly  okamžitě  nereálnými.  A je  nám  známo,  že
současný ministr vnitra Alwin by ani v nejmenším nezaváhal to
uskutečnit, jakmile se dostane k moci…“

Enkra  zaváhal.  „I v tom případě,  že  by Monroesové  byli
násilně likvidováni, zůstává stále možnost úhrady ze zlata tygrů,
leopardů nebo jaguárů.“

Náměstek  se  nepřestával  mile  usmívat.  „I to  je  naprosto
nepravděpodobné. Především, náš předpoklad, že ti dotyční vůbec
nějaké zlato mají, se zakládá více na dobré víře než na pevných
znalostech.  Naši  bankovní  experti  neměli  doposud  možnost
navštívit  jejich  sejfy  a prohlédnout  si  jmění,  které  prozatím
musíme odkázat  spíš  do říše  pohádek.  Já  sice chápu,  že  ty ve
svém mladém věku jsi nakloněn věřit i takovým věcem, ale…“

„Já to zlato v Aurrgharru viděl! Viděl jsem je a dotýkal se
ho vlastníma rukama!“
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„Nevylučuji  to,“  řekl  náměstek  trpělivě,  „V tom  případě
tedy  musím  nadhodit  poslední  eventualitu:  že  totiž  platební
schopnost  těchto  garantů  bude  zrušena…  jejich  fyzickou
likvidací!“

Enkra už v duchu zuřil. Teď to dal najevo úderem dlaně do
mahagonového konferenčního stolku, u něhož seděli. „Už jste se
někdy pokusil fyzicky zlikvidovat tygra? Jeden tygr vydá za deset
vojáků  kterékoliv  mocnosti!  A těch  tygrů  jsou  tam  statisíce,
nehledíme-li k jejich příbuzným! Vy si nedovedete představit, co
je to  za sílu!  Myslet,  že  by všichni  mohli  být zničeni,  je  holé
šílenství!“

„Dnešní válečná technika je toho schopna!“
„V tom případě…“ Enkra už naprosto ztrácel sebeovládání,

„To bych se na to podíval! Ke všem čertům, copak je ten Alwin
nesmrtelný? Já jsem sice ve střelbě nikdy nevynikal, ale toho lotra
jsem schopen zasáhnout přes dvoumetrovou zeď!“

Náměstek  ředitele  se  velmi  přátelsky,  ale  naprosto
nevěřícně zasmál. Pak se usmál ještě víc a naklonil se k Enkrovi:
„Milý hochu,  bude nejlépe,  když si  svůj  požadavek rozmyslíš.
Pracovalo se nám s tebou dobře a spravovat tvoje bankovní konto
nám  bylo  potěšením.  Ale  teď,  jak  sám  říkáš,  je  vyrovnáno
a nemáme  vůči  sobě  žádné  pohledávky.  Bude  nejlépe,  když
odejdeš  a zapomeneš  na  dvanáct  tisíc  liber  i profesora  Corna.
Nejlepším  lékařem  pro  tvoji  matku  bude  lékař  nemocenské
pokladny  a nejlepším  lékem  to,  co  ti  on  předepíše.  Anglická
banka ti nemůže v ničem pomoci.“

Enkra povstal. „Až vy budete v nesnázích, neobracejte se na
Arminy. Nemělo by to zřejmě účel. Taky vaše banka může mít
potíže  a také  ona  může  být  v dohledné  době  zrušena  úřední
cestou.  Když  tomu  nevěříte,  zkuste  si  přečíst  Komunistický
manifest. Sbohem.“
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A otočil se a rázně vyšel z místnosti. Muži u konferenčního
stolku se po sobě podívali a dali se současně do smíchu.

Získat peníze je prvním a základním předpokladem obživy
každého člověka, tedy i občanů Arminského státu. Pokud se mu
to nedaří způsobem běžným, je nutné použít metody neobvyklé.

Způsob běžný je ten, že si potřebný obnos člověk vydělá
vlastní prací. Každý občan je buď něčím vyučen nebo se alespoň
něco  přiučil  v mládí  nebo  dosavadní  praxi.  Toho  využije  tím
způsobem, že se přihlásí u nejbližší firmy s podobným zaměřením
a pokusí  se  prodat  svoji  znalost  sváření  kovů,  výroby textilií,
lakování  nábytku,  čištění  komínů  nebo  psaní  na  stroji.  Pokud
čirou  náhodou  neumí  nic,  může  se  ještě  také  přihlásit  jako
pomocný dělník, tahat bedny, přehazovat štěrk. A pokud mu není
víc než třicet let, může v případě naprosté neschopnosti vstoupit
do armády a dopracovat se časem i slušné gáže.

Způsob neběžný se používá v případě, že člověk potřebuje
získat rychle a pokud možno bez problémů větší finanční částku,
bez níž nemůže žít buď vůbec, nebo jen velmi obtížně. V tomto
případě  se  prostředí,  v němž  žije,  stává  loveckým  revírem
a ostatní občané, kteří tam žijí, eventuální kořistí. Záleží ovšem
na duchovní  vyspělosti  každého jedince,  jak  hodlá  svou kořist
využít.

Tento způsob se používá obvykle v cizině, kde má arminský
občan  určitou  převahu  nad  místní  populací.  Je-li  to  možné,
nabídne  své  služby nějaké  místní  firmě  dle  prvního  způsobu.
Obvykle to však možné není, neboť se ocitl v této zemi nějakou
náhodou nebo v důsledku nepřízně osudu,  která  dosud trvá.  Je
tedy třeba využít speciálních znalostí a zkušeností, které jsou mu
vrozeny nebo které se naučil v dosavadním životě. Takže se může
stát drezérem zvířat, soukromým detektivem, učitelem bojového
umění,  střelby  či  filozofie,  vyhazovačem  v baru,  nebo
v nejhorším stát se členem nedefinovatelného cechu soukromých
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podnikatelů, kterým se říká „ostří hoši“ a jejichž činnost je sice
většinou  neveřejná,  ale  téměř  vždy nelibě  sledovaná  místními
orgány. V místech, kde jsou k tomu podmínky, může hledat zlato
či  diamanty,  objevovat  poklady  v potopených  lodích,  zabíjet
žraloky,  lovit  dravé  šelmy  nebo  bojovat  proti  zlodějským
a záškodnickým tlupám,  vyskytují-li  se  v místě  nějaké.  To  vše
jsou způsoby, jak si rychle a bez zvláštní úmorné námahy vydělat
značnou  částku,  arci  v případě,  že  se  akce  povede.  Komu  se
nepovedla,  získá v lepším případě elegantní  hrobeček obložený
mramorem.  V horších  případech  nezanechá  po  sobě  jinou
památku než nezaplacený účet v posledním hotelu.

Jinou možnou činností je obchod, a ten se dělí na poctivý
a nepoctivý.  Obchod  poctivý  je  jen  o něco  málo  slušnější  než
vyložená ničemnost, ale i tak je na vymření – poctivý obchodník
totiž nedosáhne nikdy takového zisku jako jeho konkurent, který
to tolik nepřehání. Armini jako celek nejsou nijak zvlášť ničemní
a tato vlastnost je v nich utvrzována drastickými příklady, co se
stane nepoctivcům. Natření dehtem a vyválení v peří je mimo jiné
studentský  vtip,  ale  někteří  obchodníci  to  těžce  nesou  kvůli
maličkosti, jako je předražování nebo nekvalitní zboží. V případě,
že  takové  jemné  varování  nepostačí,  jsou  dotyční  vysídlování
mimo Armin či posíláni do kamenolomů v jižních oblastech. Tím
jsou  ovšem  arminské  šance  pro  nepoctivý  obchod  značně
zkráceny,  takže  dokáží  konkurovat  v obchodě  cizincům  pouze
výrobky, které sami vytvářejí.

V případě, že selžou všechny možnosti, je na čase zamyslet
se  nad  dosavadním  vývojem  a přijmout  zásadní  opatření.
Klasickým  způsobem  to  učinil  Pedro  Santanueva,  když  začal
stavět  své  město  Sluneční  obzor.  Tento  příběh  se  sice  udál
poněkud později, než děj Enkrova života v Anglii, ale třeba vás
bude zajímat. Jen je třeba poznamenat, že Santanueva nehodlal
nikdy  překročit  meze  zákona,  takže  bylo  nutné  použít  zcela
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poctivých  a veřejností  schválených  metod,  aby  nedošlo
k represáliím úřadů proti Pedrovi a jeho smečce.

Po  vyhnání  z města  Iron-city  skládal  se  Santanuevův
majetek z nevelkého množství klenotnického materiálu, tj. zlata,
drahokamů,  stříbra,  perel  atd,  což  bylo  dědictví  po  otci,  dále
z domu  v Kasbě  a balíku  akcií,  které  obsahovaly  rozhodující
podíl na loděnicích v Rossa Blance a méně impozantní podíly na
několika společnostech zcela legálního a úctyhodného charakteru.
Mimo  to  vlastnil  několik  pouštních  plachetnic,  spoustu  zbraní
a několik  obleků,  které  mu  byly  vesměs  malé.  Co  se  týče
plachetnic,  ty  byly  vypůjčeny  od  stepňáckého  náčelníka
Taycammy a koně, na nichž jezdili, patřili ve velké většině Paulu
Foxovi, který je choval na svém teritoriu za Orlími horami. Dále
je třeba podotknout, že řečené akcie a zlato nebyly Santanuevovi
na  nic,  vyjma  že  musel  hlídat,  aby mu je  nikdo  neukradl.  Při
jakékoliv spekulaci s tímto majetkem riskoval, že jej makléři na
burze okradou a zničí.  Jediná možnost byla držet majetek zuby
nehty a pokusit se k němu přidat, co bude jenom možno.

Santanuevova smečka, to jest kluci, kteří se k němu přidali
v dobré víře v jeho genialitu, měla stejně chudé prostředky. Koně
patřili většinou Foxovi, ani ti nejbohatší neměli vlastních víc než
pět.  Obleky  rozedrané  a břicha  stále  hladová  –  tak  začínal
Santanueva ve chvíli, kdy zabodl kopí se svou labutí do země na
jednom místě malého údolí a řekl: „Tady bude město!“

Je  dodnes  nepochopitelné,  že  jej  jeho  lidé  poslechli  na
slovo,  když  začal  smečku  přeorganizovávat.  Z kluků  vytvořil
úderný oddíl, který byl pověřen lovem žraloků, neboť z nich bylo
mnoho  k užitku.  Trojhranná hřbetní  ploutev  se  odevzdávala  za
padesát  centů  v Úřadu  pro  ochranu  moře  v Iron-city,  kde  se
ploutve hned pálily, aby je nějaký vykuk nepřinesl ještě jednou.
Byla  to  součást  velkorysého  plánu  na  likvidaci  žraloků  kolem
celého Arminu a učni a studenti si tím vydělávali. Ostré zuby se
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zasazovaly  do  rukojetí  a používaly  jako  škrabky  či  nože.  Ze
zvlášť  krásných  exemplářů  vyráběli  kluci  po  večerech  příbory
k jídlu,  které  se  začaly  po  čase  masově  používat  po  celém
Arminu. Ale v době, kdy mít nůž ze žraločího zubu bylo moderní
i v Evropě,  se tím nezabýval Santanueva,  ale nějaký obchodník
z Rossa Blanky. Žraločí kůže se zpracovávala na obleky – jako
první  byli  takovými  stejnokroji  vybaveni  námořníci  Thor-
Haakona Shönhäräna,  na něž  si  potom díky ostrým bodlinkám
bylo strach sáhnout.  Po zbavení  bodlinek byla kůže používána
i na  boty,  kabelky,  peněženky atd.,  jak  tak  napadlo  dívkám ke
smečce příslušným. A co se týče masa žraloků, pokoušel se Pedro
s úspěchem přesvědčit ty členy své smečky, kteří maso jedli, že
žralok je vlastně velmi chutná ryba a dá se jíst  obden k obědu
a každý den k večeři.  Měl ve smečce Číňany, kteří  dokázali  ze
žraločího masa vytvořit tak chutné speciality, že je občas dokázal
sníst  i Mike  Cross,  jinak  ryb  zapřisáhlý  nepřítel.  Jiné  ryby
smečkou  chycené  byly  podomácku  zpracovány  na  konzervy
a prodány v normální obchodní síti.

Část smečky, kterou nebylo možno použít  na lov žraloků
ani  na  hledání  korálů  a perel  pod  mořem,  poslal  Pedro  na
výstavbu  města.  Velitelem  se  stal  Sid,  který  byl  víceméně
úspěšným  absolventem  jakési  nižší  stavební  školy  a uměl
pracovat  nejen  s cihlami,  ale  i s obkládačkami,  což  bylo  dost
důležité. Stavební materiál byl vyráběn dle starodávných receptů,
jež  sehnal  Mike  v Aurrgharru  a podle  metody,  který  vymyslel
jakýsi  potrhlý řecký emigrant.  Jednoho dne  se  vylodil  v Rossa
Blance  z nákladní  lodi  s jediným  majetkem:  velikou  lupou,
dobrého půl metru v průměru. Tvrdil, že když dá do ohniska lupy
písek smíšený se sodným katalyzátorem, podaří se mu písek stavit
v jakousi cihlu, něco podobného sklu, leč podezřelé hnědé barvy.
Santanueva byl jediný, kdo mu to uvěřil, přes veškerá varování
moudrých lidí.  Ten chlapík  dokázal  po  usilovné několikadenní
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práci vytvořit  kuličku podivné hmoty,  připomínající  strusku při
výrobě skla. To bylo dostatečným důkazem, tak se pískové cihly
počaly  vyrábět  v masovém  měřítku.  Pedro  si  dal  vybrousit
u Reortů ohromné čočky, které při přesném nastavení dosahovaly
v ohnisku  potřebného  žáru,  také  několik  forem  z kvalitního
plechu.  Nakonec  musely být  formy vytvořeny z lístkové  oceli,
neboť všechno ostatní se v tom žáru pomalu, ale jistě tavilo.

Z takto vytvořených cihel bylo postaveno několik prvních
domů  Slunečního  obzoru.  Kostry  byly  smontovány  z traverz
z lístkové  oceli  a byly  tudíž  patřičně  pevné.  Když  se  cihly
osvědčily, začal je Pedro dodávat i do Iron-city a občas nějaký ten
vagón  jiným  zájemcům.  Za  stržené  peníze  rozšiřoval  výrobu.
Vynálezce  ovšem  nevydržel  tuto  konjunkturu  dlouho,  jakožto
účastník výrobního procesu nacházel se stále ve velikém horku
a požadoval  proto  čím  dál  víc  pití,  převážně  alkoholického.
Nakonec se ve stavu deliria tremens zastřelil ukradenou pistolí,
aniž komu vysvětlil proč. Naštěstí tajemství jeho katalyzátoru už
zatím znali i pomocníci na stavbě, takže mohl Pedro ve výrobě
pokračovat.

Z loděk,  které  drancovaly moře,  vznikla  pomalu rybářská
flotila  –  zabývala  se  lovem  ryb  vhodných  pro  zpracování  do
konzerv. Nejdřív dodávali ryby do konzervárny v Rossa Blance,
ale  když  si  Pedro  spočítal,  že  jej  vlastně  majitelé  okrádají,
postavil si provizorní konzervárnu vlastní a nakonec tu v Rossa
Blance koupil a ještě rozšířil.

Loděnice  pokračovaly  dál  ve  výrobě  jako  za  dřívějších
majitelů.  Pedro  brzy  prosadil  spojení  s loděnicemi
Shönhäränovými. Společně rozběhli výrobu zámořských lodí čím
dál  větších  –  skončili  u naftových  tankerů.  Díky  známým  na
námořní akademii v Indiopolisu se dařilo každoročně přitáhnout
do  svých  podniků  nejlepší  odborníky,  kteří  vycházeli  z tohoto
institutu. Výzkumné oddělení pracovalo na plné obrátky a občas
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vyprodukovalo i nějaké patenty,  které odborníkům vháněly slzy
do  očí.  Nakonec  se  začalo  šeptat,  že  Santanuevovy  projekční
kanceláře pracují na projektu první soukromé atomové ponorky.

Také  práce  na  letadlech  typu  Stříbrný  šíp  úspěšně
pokračovaly. Ray Swallowstarr postavil během tří let dalších šest
těchto letadel, která i s posádkami pronajal armádnímu letectvu.
Byla to  dobrá letadla,  což Ray dokázal  osobně,  když s prvním
pokusným  typem  přiletěl  nad  Pamír  a kroužíc  nad  sovětskou
vojenskou  základnou,  požádal  lámanou  ruštinou,  aby  mu  do
letadla střelili protiletadlovou raketou. Důstojník, který posádce
velel, z toho byl chvíli udivený a dokonce se zeptal až v Moskvě,
co má dělat. Potom však vyhověl Rayovu přání a vypálil po něm
raketu  podobnou  té,  kterou  jeho  kolegové  kdysi  sundali
Powersovo  letadlo  U-2.  Raketa  vybuchla  přímo  na  Rayově
pancíři  a pořádně  Stříbrným  šípem  zacloumala,  ale  přístroje
nehlásily žádné poškození. Ray sestoupil se strojem na pouhých
tisíc metrů výšky a požádal o novou raketu. Tentokrát ho stanice
odvedla  o kus  dále,  nad  neobývané území  a teprve  tam na  něj
bylo vystřeleno. Tento výbuch utrhl Stříbrnému šípu jednu ze čtyř
trysek na zádi. Ray okamžitě přistál přímo za základnou a spolu
se sovětskými vojenskými techniky raketoplán prohlédli.  Došlo
k menší  kontroverzi  mezi  Rayem  a veliteli  posádky  o příčině
poruchy stroje – Ray totiž objevil na utržené části malou dutinu,
jako  by v oceli  byla  vzduchová  bublina  a tvrdil,  že  nebýt  této
výrobní chyby, za kterou byl ostatně sám odpovědný, by raketa
nikdy Stříbrný šíp nepoškodila. Sovětský velitel, ačkoliv uznával,
že je to „bolšaja těchnika“, hájil účinnost svých raket a v rámci
diskuse zatáhl Raye až na odpalovací rampu, kde mu předvedl
několik  supertajných  zbraní,  spolu  s podrobným  vysvětlením
jejich schopností. Naštěstí tomu Ray nerozuměl, stejně jako Rus
nerozuměl  letadlům. Nakonec odmítl  důrazně postoupit  letadlo
k prozkoumání  příčiny  havárie  komisi  odborníků  do  Moskvy,
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srdečně se rozloučil s důstojníky a téměř namol opilý odkulhal po
třech  tryskách  domů  do  Arminu,  kde  se  málem  rozmlátil  při
přistání v poušti za Slunečním obzorem.

Díky  těmto  úspěchům  mohl  Santanueva  po  pěti  letech
hospodaření  vyhlásit  železně  dodržovanou  zásadu  platit
jakýmkoliv svým zaměstnancům mzdu o deset procent vyšší než
srovnatelní podnikatelé. Čímž se mu podařilo získat nejlepší lidi,
kteří  byli  v dosahu,  a tím zpětně  vzrůstala  úroveň práce v jeho
podnicích a nenávist veškeré konkurence…

Jenže všechny tyhle rady byly Enkrovi v této chvíli naprosto
k nepotřebě.  Ačkoliv  měl  rozsáhlé  znalosti,  použít  je  k ničemu
tady  v Londýně  nemohl.  S učinkováním  ve  filmu  to  vypadalo
bídně,  na soukromého detektiva nebo ochránce byl příliš  malý.
Napadlo  ho  zkusit  to  jako  vyhazovač  v baru  U kormidla,  ale
oprávněně tušil, že by tam z něj nebyli nadšení. Jediným kladem
bylo, že by mohl pohlídat tátu, aby tolik nepil – rozhodl se tedy
ponížit tak strašlivě, že našel telefonní číslo a zavolal tam. Ozval
se mu podle hlasu barman.

„Tady je Enkra Weston. Těší mne, že se zase slyšíme. Jak se
má ten váš chlapík s obuškem… jak to tam hlídá?“

„Co je ti po tom?“ zavrčel barman, „Slouží jako dřív, co
by?“

„A nepotřebujete  lepšího?  Nezdá  se  mi,  že  by byl  extra
zvláštní odborník… Já zrovna potřebuju naléhavě zaměstnání…“

„Přestaň si dělat srandu, ty spratku mizernej…“
„Mohu nastoupit třeba hned! Ale potřebuju půjčit dvanáct

tisíc liber, a to pokud možno okamžitě, takže…“
„Cvak…“  udělalo  sluchátko  a pak  už  jen  pípalo.  Enkra

položil telefon a litoval pence, kterou za něj vyhodil.
Vyšel z budky – mrazivý vítr honil sněhové vločky ulicí a se

zvláštním zaujetím je sypal Enkrovi za krk. Enkra byl sice jogín
netečný k vnějším podmínkám, ale přece jenom si ohrnul límec
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černé bundy, vrazil ruce do kapes a prohlížeje si bez zájmu okolí,
kráčel pomalu ulicí.

Blížil  se  k Temži  –  řeka  nebyla  zamrzlá  a hnala  se  pod
mosty kalná,  špinavá  a naprosto  nevábná.  Enkra  vzpomínal  na
teplé vody Charraggu, do kterých bylo možno skočit z takového
mostu  i s koněm,  což  občas  někteří  kluci  zkoušeli,  když chtěli
dokázat jeho poslušnost. Došel doprostřed mostu, zastavil se tam,
rytmicky  odplivoval  do  vody  a pozoroval,  jak  voda  slinu
odplavuje. Sněhové vločky padaly do vody a rozpouštěly se v ní
jako Enkrovy myšlenky v záplavě jediné velké starosti: dvanácti
tisíc liber, které potřeboval…

Naproti  povstal  nějaký  hluk  –  parta  výrostků  tam
obtěžovala holčičku asi stejně starou jako Enkra. Ta dívenka šla
domů  a nesla  si  malé,  zimomřivě  se  choulící  tříbarevné  kotě.
Někdo  z té  party jí  jí  vytrhl  z ruky,  jiný  ji  držel,  aby k němu
nemohla.

„Hele,“ slyšel Enkra mutující hlas velitele, „To je zrovna to,
co potřebujem! Bille, přines ten barel támhle..“

„Co s ním chcete dělat?“ ptala se dívenka s pláčem, marně
se snažíc vytrhnout svému vězniteli.

„Co by? Naučíme ho mořeplavbě…“
„Dáme ho do toho barelu a pustíme po vodě!“ dodal další

kluk, „Uvidíme, kam dopluje. Jestli až k dokům a jestli ho tam
chytnem, dostaneš ho v pořádku zpátky, neboj se…“

Enkra potřásl hlavou, aby setřepal sníh, a vydal se k nim.
„Kamarádi,“ oslovil kluky z dálky deseti kroků a „r“ v jeho

hlase výstražně zadrnčela, „Nedomnívám se, že by to, co chcete
učinit, bylo správné. Radši to kotě nechte…“

Kluk s kotětem se obrátil na Enkru. „Co to plácáš, mladej?“
Enkra přistoupil až těsně k němu. „Snažím se zabránit ti ve

veliké pošetilosti, která by se ti nemusela vyplatit.“
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Partu jeho chování potěšilo. Už delší dobu hledali někoho,
komu  by  rozbili  hubu.  „Zmiz,  nebo  tě  natřu!“  řekl  velitel.
Současně předal kotě jinému pro případ, že by to šlo rychle.

„Když bůh stvořil kočku, nepředpokládal, že by jí svědčila
zima  a studená  voda,“  vysvětlil  Enkra,  „Až  budeš  ty  kočkou,
zajisté  to  sám pochopíš.  Ale já tě  před takovou karmou mohu
zachránit,  když  ti  v takovém  hloupém  jednání  zabráním
duchovním poučením.“

„Tak ty nedáš pokoj!“ konstatoval kluk a pokusil se udeřit
ho pěstí do obličeje. Enkra mu uhnul a zároveň vrazil natažené
prsty pravé ruky do břicha. Kluk zahekal, zkroutil se, ale nepadl –
potácel se pryč a řval: „Na něj, kluci, dejte mu do řepy!“

Kotě padlo do sněhu, kam je odhodili.  Všech pět se jich
vrhlo současně na Enkru. Ten vyskočil  do vzduchu a jeho ruce
i nohy zavířily vzduchem – každý z party dostal jednu ránu, po
které odletěl kus dál a rozplácl se ve sněhu.

„Hele,  von  je  to  ňákej  kungfáč!“  vykřikoval  velitel
z bezpečné  vzdálenosti,  „Bacha  na  něj  –  zkuste  po  něm  jít
zároveň!“

Dvěma klukům se podařilo uchopit Enkru každý za jednu
ruku,  další  mu  obětavě  skočil  po  nohou.  Enkra  padl  na  záda,
chňapl oběma nohama po krku toho nadšence a stiskl mu hrdlo
podrážkami. Chlapec zasípal, neboť křičet nemohl, a zkřivil tvář
bolestí.  Zbývající  do  Enkry  bušili  v marné  snaze  mu  nohy
rozpáčit,  ale  když  se  jim  podařilo  svého  kamaráda  osvobodit,
mohl se napolo zadušený kluk už jenom odpotácet.

To už se však znovu odvážil  do boje vůdce party.  Využil
toho, že na něm všichni ostatní leželi a chytil Enkru za krk. Enkra
přitiskl bradu k hrudní kosti a tlačil jí na jeho palce na svém hrdle
– když poznal, že to nebude stačit, prudce škubl hlavou, aby se
uvolnil, a ve zlomku vteřiny se mu zakousl do ruky. Kluk zařval
a pustil  ho,  Enkra  pro  jistotu  kousl  i další  ruku,  která  se  ho
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pokusila mlátit,  pak se vymrštil a nakopl špičkami nohou toho,
který se mu napletl. Na chvíli ho pustili, on udělal přemet a už
opět stál na nohou.

„Dost dobrý,“ konstatoval, „Někdy si s váma rád procvičím
uvolňování ze sevření. Co umíte ještě…“

„Hele, ty hajzle, co seš zač?“ vrčel velitel,  otíraje si krev
z obličeje. Dostal omylem kopanec od jednoho ze svých.

„Jsem  sluha  Boží.“  řekl  Enkra,  „Starám  se,  aby  žádný
špatný člověk neurážel Pána svými ničemnými činy.“

„Blázen, co? Hele, frajere…“ Velitel přistoupil blíž, jako by
chtěl diskutovat, ale najednou po Enkrovi skočil. Enkra ho uvítal
úderem sevřenou pěstí do prsou, vyrazil mu dech a smetl ho – při
pádu ho ještě udeřil levou rukou do krku a ten darebák se složil
jako tesařský metr k jeho nohám. Ještě jeden si troufal, ale Enkra
se ohnal dozadu a zasáhl ho do čelisti, až zahekal a kolena pod
ním podklesla. Ostatní odmítli další hru a urychleně se klidili do
bezpečné vzdálenosti.

„Dovolili jste, aby do vás vstoupila nenávist a ovládla vaše
činy,“ řekl jim Enkra soucitně, „Dokud se vám nepodaří přemoci
démonské touhy a nevrátíte se na cestu k Bohu…“

„Hele, víš co? Polib nám prdel!“ požádal ho šéf, ale raději
urychleně couval. Taky z jeho kamarádů si nikdo nic netroufal.
Enkra počkal, až zmizeli  do bezpečné vzdálenosti,  pak ze sebe
oprášil  sníh  a přistoupil  k dívce,  která  přihlížela  jeho  souboji
s koťátkem v náručí. Usmál se na ni, pokud mu něco takového
vůbec ještě šlo.

„Já teda nevím…“ vydechla, „Vůbec nevím, jak nazvat to,
cos udělal… Vždyť jich na tebe bylo šest?“

„No jo, to jistě. Není mu nic?“ Sáhl po kotěti a přejel mu po
kožíšku zkušenýma rukama. „Má hlad. A je špatně živený. Dávej
mu do mlíka vajíčka a rybí tuk.“
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Dívka  na  něj  pohlédla  s rostoucím  údivem.  „Ty  seš
doktor?“

„Občas taky. Jsem z Arminu. Tam tomu rozumí každej.“
„Já jsem ho dostala od tety! Starou kočku přejel autobus…“
„To se stane. Škoda jí, ale kotě vydrží. Je už dost veliký.

Hodně mlíka mu dávej a pomalu ho zvykej na maso. Až vyroste,
nachytá si myši samo…“

Šli vedle sebe a dívka se občas kradmo ohlížela po Enkrovi.
Kotě nesl on, přitisknuté ke snědé tváři, občas na ně dýchal, aby
je zahřál.

„Máš rád kočky?“ ptala se.
„Moc. Čím větší, tím líp. Začínal jsem kdysi s takovýmihle

koťaty  a skončil  u tygrů.  To  jsou  největší  kočky  světa,  až  na
šavlozubý tygry, ale ti jsou jenom v rezervaci…“

„Páni… tys viděl opravdový tygry?“
„Hrál jsem si s nima. To je u nás normální…“
„A fakt seš Armin?“ pohlédla na něj s obavou.
„Jsem.“ připustil.
„Armini jsou vrazi! Zabíjejí lidi na potkání…“
„Taky někdy. Když si to někdo zaslouží…“
„Umím si to představit. Ale ty kluky jsi nezabil…“
„Ještě  si  to  nezasloužili.  Ostatně,  já  jsem  zasvěcený,

nesmím zabíjet. Ale pár facek ještě nikomu neublížilo a třeba se
jim po takové ráně rozbřeskne v hlavě. To je naše povinnost.“

Chvíli šli mlčky.
„Taky mám moc ráda kočky.“ prohlásila. 
„Mňoukají tence, nikdy neprosí.“
„Cože?“
„To je z jedné takové písničky. O kočkách a tak. Mňoukají

tence, nikdy neprosí. To je správný – nikdy neprosit. Nepřítele…“
„Ty taky nikdy neprosíš?“
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„Jenom přátele. Přítel je jako část tebe samotného. Taky on
je šelma. Je to stejný, jako kdyby sis pomohla sama…“

„Máš divný řeči! Povídá se taky, že Armini jsou chytřejší
než jiný lidi. Je to pravda?“

„Nevím.  I mezi  lidmi  má  spousta  osob  vyšší  poznání.
A doma jsem se potkal se spoustou hlupáků…“

Zastavila se. „Já musím tudy! Už mi ho dej…“
Enkra jí podal kotě. „Jak se jmenuješ? Já jsem Enkra.“
„Dorotka. Můžeš mi říkat Dot.“
„Těší mne…“ půvabně se jí uklonil. Zasmála se.
„Mňoukají tence, nikdy neprosí! Budu si to pamatovat!“
„Žij šťastně, Dot.“ znovu sklonil hlavu. Dívka se zasmála

a rozběhla se ulicí, na rohu se ještě otočila a zamávala mu. Enkra
se  za  ní  díval,  až  zmizela.  Pak  se  otočil  a šel  svým vlastním
směrem. „Ano,“ říkal si, „Přátele je možné poprosit…“

Šel směrem k Toweru, blízko znovu přešel most a blížil se
ke královskému hradu. Pozorně sledoval chodce, zvlášť pozorně,
když  spatřil  někde  černou  bundu  nebo  kožešinu  na  šatech.
Konečně viděl na protilehlém konci ulice skupinu šesti mladíků
v černém, tmavých tváří a dlouhých vlasů. Věděl, že jsou to jeho
bratři. Šel jim vstříc.

Šest párů očí si ho udiveně prohlédlo, když jim vstoupil do
cesty.  Ale  poznali  na  něm  i přes  krátké  rozstřapené  vlasy
soukmenovce a tak se zastavili.

„Jsem Enkra Weston, chráněnec tygřího náčelníka Kwarra
a přítel  Garna,  jejich  Vládce.  Taky  kníže  jaguárů  Quiroqa
a náčelník leopardů Garawahsigharí mi přislíbili ochranu. Prosím
vás o pomoc. Potřebuji dvanáct tisíc liber sterlingů.“

Šest  mladých  mužů  stálo  několik  vteřin  mlčky a všichni
hleděli  na  Enkrovu  tvář.  Pak  pozvedli  oči  a pohlédli  jeden na
druhého. Nakonec řekl ten, který se zdál být nejautoritativnější:

„Uděláme, co bude v našich silách. Jsem Harry Rockett.“
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„Phill Sharpe.“ představil se další.
„Toni Salinas.“
„Liu-ši-Čang.“ To byl Číňan v kostěných brýlích.
„Abbe Lungga!“ Smál se štíhlý černoch s copánky u uší.
„Lobo Druckless.“ řekl poslední.
„Jsme  námořníci  ze  školní  lodi  Candy,  která  právě  teď

připlula do Anglie. Chtěli jsme si prohlídnout londýnský památky,
ale když máš problémy, svoláme válečnou poradu. Víš o nějakým
místě,  kde  bysme  si  o tom  mohli  popovídat  bez  zbytečnýho
vyrušování?“

„Kdekoliv, tady nikdo arminsky nerozumí. Ale pojďte třeba
někam do průjezdu, tady to na naše poměry hrozně fouká…“

Abbe  zatřepal  kudrnatou  hlavou.  „Zlatý  slova!  Jenom
kapitán to pořád nechce připustit…“

Zapadli  do  průjezdu,  opřeli  se  o zeď a Enkra  se  postavil
před ně, jako by byl vyslýchán.

„Tak na co potřebuješ ty drobáky?“
„Matka  je  nemocná.  Profesor  Corn tvrdí,  že  by pomohla

jenom operace srdce – a chce za ni dvanáct tisíc.“
„A je to dobrej šaman, žádnej fušerák?“
„Nejlepší odborník v Anglii.“
„Dejme tomu. Tak mu ty prachy dej.“
„Zatím je nemám, musím je sehnat.“
„Banka ti nepůjčí?“
„Zarazili  mi  po vyčerpání  konta všecky platby.  Arminům

prej úvěr nedávají…!“
„Ani se moc nedivím – to ten Alwin a jeho pitomý nápady.

Divím se, že ho Vládce neroztrhne jako hada.“
„Zkusil jsi někdy roztrhnout hada?“ šklebil se Lobo.
Harry zjednal klid. „Jinak si ty peníze sehnat nemůžeš?“
„Neznám žádný způsob, jak to udělat.“
„Well. Tak to je musíme sehnat my.“
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Ti  dobří  lidé  nebyli  ani  na  okamžik  na  pochybách,  že
Enkrovi dvanáct tisíc liber seženou a dají. Zda a jak jim to vrátí,
už pro ně nebylo tak ožehavým problémem.

Chvíli všichni přemýšleli a mlčeli. „Je to dost velká částka.
Nevím, jak se nám povede sehnat ji rychle. Je nás šest,  tak by
každej měl sehnat co nejrychlejc dva tisíce…“

„Tak  to  já  nedokážu,“  řekl  Abbe  Lungga,  „Já  jsem
obyčejnej pomocník na stavbě. Vykopat příkopů za dva tisíce, to
neumím!“

„Nesmysl!“ řekl Harry, „Já jsem lakýrník a taky si nemíním
vydělávat tímhle! Za práci nám tady moc nedají…“

„Toni by to mohl zkusit jako žokej…“ řekl Phill.
„Teď je zima, běhat se začne až na jaře.“ připomněl Enkra.
„No jo, fakt! Tak to teda nevím…“
Vtom promluvil  malý Číňan Liu.  Tvářil  se dost  tajemně.

„Harry by mohl zazpívat!“
„Cože, já? A co?“
„No, zpíváš přeci rád. A máš bezva hlas. Když zpíváš na

lodi, proč bys to tady nezkusil jako profík?“
„To je snad blbina, ne? Já přeci neumím kloudně zpívat!

Tak ještě u ohně, mezi kamarádama…“
„Náhodou,  jde  to,“  soudil  Lobo,  „Počkej,  neuhýbej!

Představíme tě jako známýho zpěváka, vyděláš prachy, hodíme je
tomuhle  malýmu  a mizíme,  než  to  praskne.  Hvězdy vydělávaj
balík…“

Harry byl pořád ještě proti. „A to budu zpívat sám? Já přeci
neumím moc ani na kytaru… Leda, že byste se mnou…“

„Já neumím vůbec na nic.“ upozornil Liu.
„Nevadí.  Ty  seš  elektrikář,  budeš  se  starat  o aparaturu.

Budeme přeci hrát na elektrický kytary a tak…“
„Já se elektriky bojím!“ prohlásil hrdě černoch Abbe.
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„Nevadí,  my  tě  donutíme!  Ve  strunách  stejně  žádná
elektrika není. A ty umíš na bendžo, to je stejný…“

Abbe ustaraně vrtěl kudrnatou hlavou.
„Tedy,“ řekl Toni, „Já sice na kytaru moc neumím, ale na

bubny bych si troufl. Museli byste mi odpustit sem tam nějaký ten
kiks, ale já si myslím, že na tom zas tak moc nezáleží.“

„No,  když  si  to  myslíš,“  mávl  rukou  Harry,  „Já  nevím,
kluci, snad by to vážně šlo! Máme to zkusit, co říkáš, Lobo?“

„Neříkám  nic  a jmenuji  se  manažerem.  Znáte  někdo
nějakého  hudebního  podnikatele,  se  kterým  by  se  dalo
spolupracovat?“

Chvíli hleděli jeden na druhého. Pak řekl Harry: „Četl jsem
o jednom v Pop-music Expresu. Jmenuje se Mojzes Löwy…“

„Jestli  to  není  ten,  co angažoval  tu  vyšisovanou bloncku
z Ironu  –  měla  takový  severský  jméno,  Dita  nebo  Selma…“
zkoušel si vzpomenout Phill, „No, snad by měl bejt dobrej…“

„Zkusíme mu zavolat…“
Telefonní budka se nacházela přímo na druhé straně ulice.

Lobo a Harry se do ní vmáčkli,  Lobo po delším hledání nalezl
v seznamu  číslo  a vytočil  je.  Ozval  se  nějaký  dívčí  hlas:
„Kancelář pana Löwyho…“

„Prosím pana šéfa! Tady Lobo Druckless,  manažer  Harry
Rocketta!“

„Kdo, prosím? Můžete mi to říct trochu zřetelněji?“
Lobo to opakoval ještě jednou a zřetelně.
„Nerozumím… máte nějaký divný přízvuk! Odkud jste?“
„Z Arminu,“  snažil  se  Lobo  mluvit  co  nejdokonaleji

anglicky,  „Slavný  arminský  zpěvák  Harry  Rockett  přijel  do
Londýna  a má  zájem  o smlouvu  s vaší  firmou!  Jsem  jeho
manažer…“

„Okamžik!“ na chvíli položila sluchátko. Po chvíli to v něm
zacvakalo a ozval se sytý baryton: „Löwy. Co si přejete, prosím?“
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„Lobo  Druckless,  manažer  Harry  Rocketta!  Mám  to
potěšení vám nabídnout koncert této pěvecké hvězdy…“

Löwy na druhém konci  drátu rozpačitě  zakašlal.  „Kdo je
Harry Rockett? Slyšel jsem už o něm něco? Nebo slyšel o něm
vůbec někdo někdy něco?“

„Ale pane Löwy!“ řekl Lobo velmi dotčeně, „Vy neznáte
Harryho  Rocketta?  Je  to  jeden  z nejslavnějších  arminských
zpěváků!“

„Vážně? A jste si tím zcela jist?“
„To zní, jako byste mi nedůvěřoval! No dobrá, pane Löwy –

nejste jediný producent pop-music v Londýně. Budeme se muset
s politováním obrátit na konkurenci…“

„Okamžik! Počkejte, ne tak zhurta, mladý muži. Bude mi
potěšením se s panem Rockettem setkat. Má například čas… po
obědě, ve dvě hodiny…?“

„Ano,“  řekl  Lobo  spontánně,  ale  okamžitě  se  opravil:
„Totiž, ve dvě hodiny, to je příliš brzy. O půl třetí, hodí se vám
to?“

„Ovšem,“ řekl Löwy a zdálo se, že vší silou přemáhá smích,
„A vy přijďte také,  pane… Drucklessi.  Přijďte vůbec všichni –
předpokládám, že máte také svoji hudební skupinu?“

„Ano,  pane,  samozřejmě,“  řekl  Lobo  důstojně,  „Dobrá,
dostavíme se k vám přesně o půl třetí…“

„Budu se těšit.“ řekl pan Löwy a zavěsil.
Chlapci vylezli z budky.
„Troubo!“  řekl  Harry,  „Měl  ses  ho  zeptat,  kde  má

kancelář!“
„Ty jsi trouba! Kdybych se ho zeptal, nebral by mě vážně.

To manažeři obvykle vědí! I tak nám asi moc nevěřil…“
„No, uvidíme. Ale jak se dozvíme, kam jít?“
„Tak se přece zeptáme strážníka, ty osle! Nevím, co by sis

beze mne počal jako umělec…“
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Enkra  byl  s vývojem  věcí  celkem  spokojen.  Společně  si
zašli na oběd a pak se Harryho skupina vydala k Löwymu. Enkra
si s nimi dal sraz zítra odpoledne na Trafalgar square a šel domů.
Události se daly do pohybu a Enkra jim nijak nemohl pomoci.

Chlapci  dorazili  k Löwyho agentuře již  o čtvrt  na tři,  ale
aby udělali patřičný dojem, počkali až do půl a pěti minut a teprve
potom přišli do vrátnice a dali se ohlásit. Byli očekávání a dívka,
která jim zřejmě přepojovala telefon, je hned odvedla k šéfovi.
Kanceláře agentury se skládaly ze čtyř místností, v každé seděli
dva úředníci vyjma šéfovu, který měl nárok na soukromí. Dívka
nepatřila  nikam,  zřejmě  chodila  z kanceláře  do  kanceláře
a posedávala na volných židlích.

Pan Mojzes Löwy byl pán asi padesátiletý, nepříliš vysoký,
zato neobyčejně tlustý. Jeho buclatá tvář byla dobromyslná a oči
za silnými brýlemi se na svět dívaly velmi optimisticky. Zdálo se,
že se neumí zlobit a nic jej nedokáže zkrušit.

„Jsem velmi rád, že jste se obtěžovali, pánové!“ usmál se na
ně ještě srdečněji, „Který je prosím pan Druckless?“

Lobo předstoupil před ostatní a uklonil se.
„Výtečně,  pane  kolego!  My  se  již  samozřejmě  známe

z telefonu,  že  ano.  Byl  byste  tak  laskav  a představil  mi  své
přátele?“

Lobo  přikývl  a s důstojností  sobě  vlastní  předvedl
jednotlivé členy skupiny jako cvičené medvědy. Pan Löwy stiskl
každému z nich ruku a obdařil je širokým laskavým úsměvem.

„Posaďte se, pánové!“ ukázal jim do kožených křesel, pak
se posadil sám a přistrčil jim objemnou krabici z vzácných dřev,
plnou  různých  značek  cigaret  a doutníků.  Lobo  mírně  zavrtěl
hlavou a pan Löwy, který už si vzal tlustý doutník, zaváhal. „Ach,
zapomněl jsem, že nekouříte – promiňte!“ a položil svůj doutník
zpátky do krabice.
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„Tedy dovolte, abych se zeptal, pane Drucklessi, co vás ke
mně přivádí? Vím, že jste manažerem tohoto pána – ale proč si
pan Rockett přeje jen tak sám od sebe uspořádat vystoupení zde
v Londýně? Je to  poněkud neobvyklý postup,  většinou nabízejí
agenti představení hvězdám a ne naopak…“

Lobo  chvíli  přemýšlel.  Pak  se  nadechl  a řekl  zpříma:
„Protože potřebujeme dvanáct tisíc liber v hotovosti.“

Pan Löwy se zatvářil poněkud udiveně. „A to je tedy důvod
vašeho vystoupení?  Skutečně chcete  tyhle peníze – a na ničem
jiném vám nezáleží?“

„Konkrétně,  potřebujeme  dvanáct  tisíc  liber  sterlingů
v bankovkách do konce tohoto týdne.“

„Skvělé! Předpokládal jsem něco podobného. To vás tedy
nebudu déle vyslýchat. Nezajímá mne, na co to potřebujete. A to
vás tedy těch dvanáct tisíc přivedlo ke zpěvu?“

„To  ani  ne.  Jak  už  jsem  řekl,  Harry  Rockett  je  jedním
z nejslavnějších zpěváků Arminu…!“

„No,  řekl  jste  to.  Ovšem to  ještě  neznamená,  že  já  vám
věřím.  Já  totiž,  milý  chlapče,  čtu  noviny a mám jisté  znalosti
o vaší  hudbě.  V životě  se  tam  nevyskytlo  jméno  ani  pana
Rocketta,  ani  vaše.  Lituji  velice,  ale  žádný  z vás  není
profesionální  umělec,  což  je  ostatně  vidět.  Jste  amatéři,  nic
víc…“

Lobo chtěl protestovat, ale Harry ho zarazil. „Tak na rovinu,
pane Löwy. Jsme námořníci z Candy, toho křižníku, co tady právě
zakotvil.  Sháníme ty prachy pro  jednoho kamaráda.  A napadlo
nám,  abysme si  je  vydělali  zpěvem.  Měl  jsem dojem,  že  nám
pomůžete, pane Löwy. Moc bysme vám byli vděční…“

Löwy hleděl  z jednoho  na  druhého.  „No… to,  že  nejste
zpěváci ani hudebníci, vím já. Neví to nikdo další – a já myslím,
že se to ani nemusí dozvědět. Může to zůstat mezi námi, ne?“
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Harry  pokýval  souhlasně  hlavou.  „A…  budeme  tedy
zpívat?“

„To ještě nevím. Umíš něco, chlapče?“
„No…“ zaváhal Harry.
„Nejlepší  bude,  když  se  mi  předvedete.  Máte  nějaké

nástroje?“
„Na lodi. Ale nejsou nic moc, obyčejný kytary a…“
„Nevadí. Máme tady nějaké nástroje, zkuste si je. Prosím

vás do studia, pánové…“ Löwy otevřel dveře a oslovil jednoho
úředníka:  „Harrisi,  doneste  sem ty kytary,  co  zbyly po  těch…
Speaterech! Zkusíme to na ně…“

Harris přinesl dvě otlučené elektrofonické kytary – tvářil se
při  tom,  jako  by táhl  za  ocas  utopenou  kočku.  Chlapci  si  je
rozdělili tak, že jednu si vzal Phill a druhou Lobo – Toni si sedl
za  soupravu  bubnů  a chvíli  váhal,  protože  jich  bylo  na  jeho
schopnosti moc. Pak se krátce domluvili a spustili námořnickou
písničku o jedné přístavní dívce nevalné pověsti a jejích stycích
s námořníky ze všech konců tohoto nelaskavého světa. Písnička
byla  více  než  mírně  oplzlá  a v některých  chvílích  až  příliš
realistická  v líčení,  ale  znělo  to  rytmicky  a vcelku  přijatelně.
Vzhledem k tomu, že byla zpívaná arminskou angličtinou, Löwy
příliš nerozuměl, ale i tak se mu to docela líbilo.

„No, mohlo to být horší!  Ty umíš opravdu trochu zpívat,
Harry, až se ten rámus pustí přes reprobedny, budou posluchačky
omdlívat nadšením. Lidé jsou většinou dost hloupí a myslí si, že
co je nahlas, je dobrý. Vaše písnička je sice dost… tedy, těžko
přijatelná, ale doufám, že si vymyslíte nějakou lepší, až se bude
nahrávat na desky. Doufám, že ještě něco umíte…“

„Jste možná až moc laskav, pane Löwy,“ řekl Harry, „My
víme, že neumíme skoro nic – neradi bysme, abyste z nás měl
škodu…“
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„Buď bez obav! Ještě nikdy jsem neměl škodu z ničeho, do
čeho jsem se pustil.  Zítra to nestihnu, ale na pozítří  bych vám
mohl  najmout  malý  sál,  kde  uspořádáte  dvě  představení,
odpoledne a večer. Pozvu na to pár známých mládenců, kteří vám
udělají dost slušnou reklamu. Jaký budou další koncerty, to vám
včas řeknu. Zkuste se zatím naučit něco, co by se lidem líbilo,
taky pár starých hitů třebas od Beatles, budete to potřebovat na
přídavky. Snad nás nevyženou…“

„A co těch dvanáct tisíc liber?“
„Nevím. Ale věřím, že to dokážeme…“
První koncert Harry Rocketta skončil obrovským debaklem.

Nicméně části mladých, kteří se tam zašli původně podívat jenom
ze zvědavosti, se to líbilo a vynucovali si další přídavky. Asi se se
svými zážitky svěřili kamarádům, protože večer už jich tam bylo
podstatně víc a byli ještě nadšenější. Chlapci byli dokonce nuceni
zahrát i věci, které si jakživi nevyzkoušeli,  ale naštěstí dopadlo
všechno dobře. Dokonce dopadl koncert i finančně úspěšně a pan
Löwy si jenom mnul ruce.

Po  koncertě  byli  členové  skupiny  pozváni  na  večeři  do
Löwyho soukromého domu a představeni jeho choti Sáře, synům
Arthurovi a Samuelovi a dceři Ráchel. Všichni k nim byli velice
milí  a Ráchel,  která  se  také  zúčastnila  koncertu,  udělala  velký
dojem zvláště na Harryho.

Druhého  dne  měl  pan  Löwy  několik  telefonických
rozhovorů se zástupci gramodeskových firem. Choval se k nim
rezervovaně  a vyjadřoval  obavy,  zda  se  jeho  chráněnci  vůbec
odhodlají natáčet na desky – vzhledem k tomu, že byli známi jako
Armini, se nikdo takové neochotě nedivil – lidé z Ostrova jsou
považováni všude na světě za poněkud výstřední.

Harry Rocketta,  který se procházel  odpoledne po Oxford
Street  na  schůzku  s Enkrou,  se  pokusil  přesvědčovat  jakýsi
chlapík, aby nechal Löwyho osudu a spojil se s jeho firmou, která
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je ochotna dát mu mnohem víc za každé vystoupení i nahrávku.
Harry  mu  napřed  ukázal  zaťatou  pěst,  později  jej  touto  pěstí
praštil  mezi  oči  a předal  nejbližšímu strážníkovi – který se ani
nedivil, když se mu Harry představil.

Na  další  koncert  se  dostavilo  tolik  obecenstva,  že  bylo
vyprodáno  i k stání  a řada  lidí  ještě  proklouzla  bez  lístků
úplatkem  pořadatelům.  Po  koncertě  byl  Harry  obléhán  řadou
nejrůznějších  podnikatelů,  odpalíroval  je  však  bleskurychlým
poukazem na  to,  že  o veškeré  finanční  záležitosti  se  stará  pan
Mojzes Löwy. Pan Löwy setrval na svém stanovisku nedovolit
nahrávat desky a nejvážnější zájemce si pozval do své kanceláře.

Tentokrát  byl  pozván  na  večeři  pouze  Harry.  Byl
přesvědčen, že krásné slečně Ráchel to bude velmi vhod. Aby měl
možnost přijít do tohoto domu častěji, přiznal se Löwymu k další
své profesi, lakýrnictví, a že se od svého otce naučil vytvářet na
novém nábytku starobylou patinu. To Löwyho zaujalo a nakonec
se  dohodli,  že  Harry  tímto  způsobem  upraví  některý  Löwyho
nábytek. Takže se k nim Harry nastěhoval,  Ráchel vyhnala oba
bratry  a osobně  mu  pomáhala  míchat  barvy.  Ovšem  práce  na
nábytku šla velice pomalu…

Toho dne povolil konečně Löwy při velmi mastné nabídce
natočit  první desku a sjednal natáčení na druhý den dopoledne,
což  se  skutečně  stalo.  Ještě  týž večer  vysílala  poprvé  Harryho
nahrávku  stanice  Radio  Caroline,  o tři  dny  později  i BBC.
Löwymu došla první nabídka k televiznímu vystoupení.

Po třech dnech opravoval Harry v Löwyho domě starobylou
komodu, mračil se a tiše pro sebe proklínal, neboť Ráchel nebyla
doma. Z toho důvodu mu šla práce dost od ruky, tím spíše, že byl
přítomen i pan Mojzes Löwy, pozoroval Harryho činnost a občas
si něco připsal do účetní knihy. Bylo asi deset hodin dopoledne
a Löwy nebyl toho dne v kanceláři.
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Najednou zazvonil telefon. Byla to domácí linka neuvedená
v seznamu, aby Löwy nebyl zbytečně rušen obchodními hovory
v kruhu rodiny. Takže teď zvedl sluchátko a slyšel: „Žid Löwy?“

„Prosím?“ řekl pan Löwy dotčeně.
„Je tam žid Löwy?“ ptal se arogantní hlas posměšně.
„Co si to dovolujete?“ zeptal se Löwy ještě dotčeněji.
„Tady  je  gestapo,  žide!  Nepokládej  to,  budou  se  dít

zajímavý věci! Máš rád svoji dceru?“
Löwy  přivolal  pokynem  ruky  Harryho  a ukázal  mu  na

pomocné  sluchátko,  které  na  telefonu  měl.  Harry  je  přiložil
k uchu.

„Co je s mojí dcerou?“
„Co by bylo? Sedí tady vedle mě a řve. Pozvali jsme ji na

malou návštěvu k nám. Co, žide, máš ji rád?“
„Kdo je to – my?“
„Gestapo, už jsem ti  řek! Však ti  ji  vrátíme, ale něco za

něco, rozumíš, žide? Dceru za takovejch… padesát tisíc! Co ty na
to?“

„Jak vám mám věřit, že je to pravda?“
„No, třeba nevěř! Ale jak bysme věděli tvý domácí číslo, co

říkáš? Nebo počkej, dám ti ji k aparátu! Pojď sem, holčičko, řekni
něco tatíčkovi!“

V aparátu zašuměl vzrušený dívčin dech. „Tati, ti chlapi…
chytli mě ve městě a odvezli, nevím, kde jsem, jsou tu čtyři… Au,
nech mě, ty prase…“

A opět muž: „Drž hubu, nebo tě… už ses nakecala dost!“
„Poslyšte,“  řekl  Löwy,  „Tohle vám přijde draho, jestli  se

obrátím na policii! Budete…“
„Drž  hubu,  žide!  Jestli  se  opovážíš  žvejknout  slovíčko

policajtům, už svou holku neuvidíš! Radím ti,  sežeň si padesát
tisíc  v malejch  bankovkách,  jasně  nepoznamenanejch,  aspoň
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doporučuju! Postav si pěkně kufřík s prachama k postýlce a čekej,
až tě zavoláme! Jasný, žide?“

„Ale  já  nemám tolik  peněz!  Přátelé,  nedokážu  přece  tak
rychle sehnat takovou částku…“

„Kecáš! Máš prachů jako šlupek,  zvlášť vod tý doby,  co
dojíš toho Armina. Nebo se vobrať na něj, zvířata prej mají peněz,
že nevěděj co s nima!“

„Ale já…“
„Bez  kecání,  žide!  My si  nehrajem!  Opakuju:  prachy do

kufříku a čekat! Jasný? Opakuj to!“
„Připravím si padesát tisíc a budu čekat. Ale…“
Ve sluchátku to klaplo a ozval se tón volné linky.
Dvě vteřiny zůstal Mojzes Löwy nehybně sedět. Pak stiskl

vidlici  telefonu  a počal  vytáčet  nějaké  číslo.  Harry  mu  stiskl
zápěstí a zabránil mu v tom. „Policii ne! To není k ničemu.“

Löwy zaváhal.
„Řekli nevolat policii! Neznám zdejší zvyky, ale tuším, že

policajti na ně nebudou stačit. Možná máme podložený telefon,
myslím  odposlouchávací  zařízení.  Váš  dům  stojí  na  samotě
a linka  je  samostatná.  Konečně,  zkusíme  to.  Zacpěte  si  uši,
zkusím si s nima trochu pohrát…“

Harry  zvedl  sluchátko  a vytočil  nulu,  aby  se  dostal  do
státního  systému.  Pak  přikryl  mikrofon  dlaní  a poslouchal.
„Myslím, že slyším slabý dech. Naslouchají. Pozor…“ Strčil do
úst dva prsty a zahvízdal do telefonu tak silně, že o dva bloky dál
pustil nějaký chlapík sluchátko a zakryl si ucho dlaní. Harry slyšel
slabě jeho kletby.

„Jasně, odposlouchávají všechno. Zřejmě taky hlídají dům.
Policii nebude možný zapojit, bojím se, že by mohli…“

Löwy složil hlavu do dlaní. „Slyšel jsem, že existuje jistý
gang, který se na tohle specializuje. Lordu Graylovi zabili syna,
když jim nemohl zaplatit, dodnes je nechytili… Že by oni?“
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„Možná.“ pokrčil Harry rameny.
V té chvíli zazvonil telefon a zvedl to Harry. „Tyhle fóry si

odpusť,  žide! Ještě jednou a ztratíme trpělivost! Radši maž pro
prachy!“

„Trhni si nohou, frajere!“ řekl Harry s tvrdým arminským
přízvukem, „Už pro ně chvátáme! Vohřej si zatím vodu na čaj!“
a bez dalších diskusí položil sluchátko.

„Teď  se  rozdělíme.  S vaším  dovolením… Vy půjdete  do
banky a vyzvednete  peníze.  Připravte  se  na  to,  že  vás  budou
sledovat. Vyzvednete pětadvacet tisíc v librách, jak chtějí. Zbytek
vyberete  až  potom,  co  se  setkáme ve  vaší  kanceláři.  Já  zatím
uvedu do pohotovosti naše kluky.“

Mojzes Löwy mu s údivem pohlédl do očí. Spatřil  v nich
zelenavé  ohýnky,  které  nevěstily nic  dobrého.  „Ty mi  chceš…
pomoci?“

„Kdo  ublíží  Ráchel,  nesmí  žít.  Nejsem  jenom  šašek,  co
skáče na jevišti za peníze. Jsem taky bojovník. To asi přehlídli.“

Löwy splnil svůj úkol rychle a obratně. Odjel do banky, kde
vyzvedl třicet tisíc liber. Jako důvod uvedl, že jeho Armini si přejí
honorář na ruku. Třicet tisíc vyzvedl proto, že si byl jist, že Harry
stejně nic nezvládne – potom odjel do kanceláře a zavřel se tam,
nepřeje si být rušen.

Za  dvě  hodiny  přijel  Harry  a neměl  s sebou  žádné
zavazadlo. Přijel taxíkem, což bylo na Armina neobvyklé, ale na
jeho tváři nebylo znát žádné duševní pohnutí. „Je to v pořádku.
Smečka je připravena. Máš peníze?“

„Třicet tisíc!“
„Dobře. Pojedeme teď spolu do banky a tam vyzvedneme

těch zbývajících dvacet. Sledoval tě někdo?“
„Nevím. Neřekl bych…“
„Mne  ano.  Malý,  dost  špinavý  chlápek  v placaté  čepici.

Nevím, zda ví, že o něm vím. Půjdem.“
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Löwy se podřídil Harryho vedení. Nasedli do Löwyho auta.
„Za námi jede žlutý taxík. Jsou v něm dva chlapi, ale sedí

oba vpředu. Nenápadně se podívej do zrcátka…“
„Skutečně,“ řekl Löwy, „Co uděláme?“
„Nic. To je v pořádku. Mají nás sledovat…“
V bance  vyřídili  opět  všechno  v klidu,  až  na  to,  že

pokladník se díval na tuto dvojici trochu podezíravě. Zkroušený
Löwy a nebezpečně  vyhlížející  mladík  nebyli  zrovna  ideálním
párem.

Potom,  za  bdělé  asistence  žlutého  automobilu,  jeli  do
Löwyho vily.  Harry si  napsal  pro  každý případ  číslo  auta,  ale
soudil, že je to zbytečné, neboť bude nejspíš ukradené.

Ve  vile  složil  Löwy  všechny  peníze  do  kufříku,  zamkl
a položil na stůl. Harry zatím rozšrouboval telefonní aparát.

„Co to děláš?“
„Malý zlepšováček. Přidávám k tomu vysílačku. Až budeš

mluvit telefonem, uslyší to i kamarádi na lodi…“
Harry  vyndal  z kapsy  kožené  pouzdro  a z něj  malou

vysílačku. Několika drátky ji připojil na telefon místo podružného
sluchátka a připojil na směrovou anténu, udělanou z kusu drátu.

„Paráda,“  ocenil  svoje  dílo,  „Škoda,  že  to  nemůžeme
vyzkoušet. Liu bude mít radost…“

Sotva  si  otřel  ruce,  zazvonil  telefon.  Harry  pokynul
Löwymu.

„Je to žid Löwy?“
„Ano. Co si přejete?“
„Děláš  to  dobře,  žide!  Prachy už  máš  pohromadě,  a bez

potíží! Dej mi toho mladýho, vím, že je u tebe!“
Löwy předal telefon Harrymu.
„Omrzel tě život, frajere? Nebo se už nemůžeš dočkat, až se

seznámíme?“

293



„Kecy, kecíčky!“ zasmál se ten chlap, „Koukej, cápku, teď
se pěkně sebereš, půjdeš na svou kocábku a neodvážíš se vystrčit
ani  nos  až  do  rána,  je  ti  to  jasný?  Myslím  to  vážně  –  jestli
kterejkoliv z vás vyleze do rána z lodi, zakroutím jí krkem!“

Harry zaskřípal slyšitelně zuby. „Dobře, počkáme do rána!
Ale  pamatuj  si,  frajere,  jak  se  rozední,  máš  mě  na  krku!
A neslezu, dokud ti nevymlátím všecky zuby! Vyhlásil jsi omylem
válku našemu klanu…“

„Vyser  si  voko,  srábku!  Dětí  se  nebojíme!  Pamatuj  si
hlavně,  do rána žádnej  z vás  ani  krok z lodi!  A plav domů,  ať
o tebe maminka nemá strach!“

„Ty si zatím zkus vzpomenout na nějakou modlitbu.“ řekl
Harry a položil to.

„Co chtěl?“ ptal se Löwy.
„Abych zalezl do lodi. Taky že jo. Už jsem na cestě, jenom

se na něco zeptám kamarádů.“  Vzal  šroubovák a chvíli  se  jím
rýpal ve vysílačce, pak řekl: „Liu, slyšíš mě?“

Ve vysílačce to zachrčelo: „Slyším…“
„Rozuměl jsi tomu hovoru?“
„Skvěle, každý slovo. Jdeš sem?“
„Jo, hned. Končím…“
Harry dal do pořádku telefon a obrátil se k Löwymu. „Až

zavolají,  uděláš všechno tak,  jak řeknou. Nediv se ničemu, ani
když mě nikde neuvidíš. Budeme tam, kde je zapotřebí. A neboj
se. Máš nějakou zbraň?“

Löwy vytáhl ze zásuvky stolu pistoli.
„Hm,  dobrá.  Ale  pro  jistotu  ji  nech  doma.  Hodně štěstí,

pane Löwy. A zkus mi věřit, mám Ráchel rád…“
Harry  vyšel  ven  a vydal  se  pomalu  směrem  k přístavu.

V dálce spatřil žlutý automobil a za jedním rohem se mu pověsil
na paty šmejd v placaté čepici. Harry si ničeho nevšímal, došel do
přístavu, odešel na loď a tam ulehl na pryčnu mezi kamarády.
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A pak čekali.
Celý den se nic nedělo. Pak se snesla noc a nedělo se stále

nic. Byla noc mrazivá a protivná, v jaké žádné rozumný člověk
nevyleze ze svého teplého úkrytu. Ale kluci byli připraveni do té
noci  jít.  Po  setmění  jejich  loď  vytáhla  můstek  a zrušila  tím
možnost  odchodu  na  břeh.  Vzápětí  kapitán  svolal  mužstvo,
zkontroloval  jejich  zbraně  i potápěčské  přístroje  a popřál  jim
hodně  štěstí.  Kromě  šesti,  vybraných  do  prvního  sledu,  byli
připraveni také všichni ostatní.

Okolo jedenácté se vysílačka ozvala: „Žid Löwy?“
„Ano, u telefonu.“
„Tak  dávej  pozor,  žide!  Vezmeš  prachy  a svoje  auto

a pojedeš do parku u Lise Corner. Víš, kde to je?“
„Nevím.“
„Tak  si  to  najdi  na  mapě!  Pojedeš  tam  a předáš  prachy

chlapovi, co tam na tebe bude čekat! Žádný vylomeniny a hlavně
žádný volání policajtů – nebo toho voprsklýho frajírka! Necháš
ho klidně spát! Až dostanem prachy, pustíme tu maličkou…“

Cvak – klaplo to a byl konec.
Kapitán  mlčky  kývl.  Harry  a jeho  kluci  se  zvedli,  vzali

svoje  věci  a jeden  po  druhém  se  spustili  po  boku  lodi  na
odvrácené  straně  do  studených  vln.  Tiše  doplavali  ke  břehu
v místě vzdáleném asi půl míle, kde měli připraveny civilní šaty
v úkrytu  mezi  bednami.  Tam  se  bleskově  převlékli  a odložili
potápěčskou výstroj. Harry si prohlížel mapu Londýna.

„Lise  Corner  –  a tady  je  park!  To  má  Löwy  přes  celý
Londýn. Tam budeme dřív…“

„Tak si půjdem pro auto…“
Přístav je místo značně nepřehledné. Kluci se uměli plížit

po džungli, teď využili svých schopností, když se vraceli ke své
lodi  z druhé  strany.  Tušili,  že  hlídač  bude někde v místě,  kam
může zajet autem, nejspíš tím žlutým taxíkem.
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„Vidím ho. Tam u telefonní budky. Jsou dva…“ řekl Phill.
„Druhej sedí v autě. Je mu zima… Dlouho nebude…“
Chlapík,  který  se  schovával  za  budkou,  se  choulil  do

velkého  převlečníku  a podupával.  Druhý kouřil  a oba  sledovali
palubu Candy, kde se absolutně nic nedělo.

Černoch Abbe a Phill vyrazili vpřed. Neslyšně se dostali do
blízkosti taxíku, aniž si jich chlapi všimli. Phill vytáhl z pouzdra
na  krku  vrhací  nůž  a mrštil  jím chlapovi  do  zad  –  ten  jenom
zaskučel bolestí a složil se. Abbe současně namířil okýnkem na
muže v autě samopal. Ten zaváhal, ale potom vystoupil.

„Dobrý!“  Harry  si  jich  téměř  nevšímal,  vytáhl  baterku
a blikl směrem k lodi. Vzápětí se objevili čtyři námořníci.

„Tyhle dva vemte na loď. Mučit, dokud něco neřeknou!“
„Poslechni, mladej…“ začal jeden z nich.
Harry  se  staral  o vůz,  ne  o něho.  „Dělejte  si  s nima,  co

chcete. Můžete je umučit k smrti, nepotřebuju je…“
Všech šest  se  do taxíku pohodlně vešlo.  Vyrazili  opatrně

směrem k Lise  Corner.  Měsíc  zatím zahalily mraky a tak  byly
ulice  osvětleny  jenom  několika  málo  žlutými  a slabými
lucernami.

Na vhodném místě zastavili a vystoupili z auta.
„Jsme už blízko toho parku. Je tam na konci ulice…“
„Je tam tma jako v rohu.“ řekl Lobo.
„To je jenom dobře. Jsme noční šelmy.“
Opatrně se kradli k parku, využívaje noční tmy a temných

koutů. Zaujala je telefonní budka – zdálo se jim, že se tam něco
hýbe, takže se k ní blížili velmi opatrně. Skutečně, nějaký chlap
tam telefonoval, ale jak se zdálo, s hovorem nespěchal. Neviděl
je, tím si mohli být jisti – přesto zůstal Toni poblíž na hlídce.

V celém  parku  svítila  jenom  jedna  lucerna  a to  přesně
uprostřed na křižovatce všech cestiček. Armini viděli lépe potmě
než necvičení lidé, takže si všimli nezřetelnou siluetu automobilu
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u jednoho z východů z parku.  Bylo to  tmavé auto,  seděl  v něm
jeden člověk a neměl rozsvícena žádná světla – jenom nárazníky
a puklice kol se matně leskly.

Harry a Phill se rozhodli oběhnout blok a dostat se k autu
z druhé strany. Na chvíli  je ale zadržela vysílačka,  která pípala
Liovi v kapse. Ozvali se.

„Hele, ti dva jsou pěkný skety. Řekli nám číslo svýho šéfa,
ani jsme si s nima nemuseli moc hrát. Je to 795-690.“

„Fajn. Víš to jistě?“
„Mazlili jsme se s nima odděleně a povídají to samý.“
„Príma. Mazlete se s nima dál, třeba ještě něco řeknou.“
„Harry, máme krásnej nápad. Jsou to milí hoši a my jedeme

do Jižní  Ameriky.  Co takhle  svézt  je  kousek s sebou a vysadit
někde na pobřeží Ohňové země? Vtípek, ne?“

„Bezva.  Kdyby  zlobili,  tak  jim  ještě  před  vysazením
sebereme hadry a boty. A cokoliv na přežití…“

„Ale  jdi,  seš  perverzák!  To  by  zahynuli  hned!  My  jim
chceme  dát  šanci,  chápeš?  Když  projdou  tři  sta  mil  pustinou,
budou mít nějakou naději, to je přeci príma, ne?“

„Bezvadný.  Můžeš  jim  to  říct,  budou  jistě  bez  sebe
štěstím.“

Zrušili spojení a Harry a Phill vyrazili. Když se dostali do
blízkosti auta, zjistili, že jeden z mužů vystoupil a prošel si park,
asi  aby  se  ujistil,  že  je  všechno  v pořádku.  Právě  se  vracel,
naklonil se k autu a něco povídal. Potom si zapálili cigarety, muž
venku se otočil a šel zase do parku. Sotva zmizel za křovinami,
vydal se k autu Harry. Plán měl připraven – vytáhl z kapsy špačka
tužky, zasunul si ho do úst a sklonil se k okýnku auta se slovy.
„Hele, kámo, dejchni mně na rouru!“

Muž v autě cosi zabručel.
„Hele, nebuď sviňa!“ mumlal Harry trochu přiopile, „Dej

mi kus vohně, jseš přeci ňákej kámoš…“
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Chlapík v autě zřejmě došel k přesvědčení, že pro klid na
noční ulici bude lepší dát opilci připálit, spustil okénko a vysunul
žhavou  cigaretu  ven.  Harry  se  k němu  nahnul,  vymrštil  ruku
dovnitř a popadl ho za hrdlo. Chlap nevykřikl,  zvedl sice ruce,
aby  oderval  Harryho  od  svého  krku,  ale  ten  otevřel  dvířka
a popadl ho i druhou rukou. Vytáhl ho ven a hranou dlaně udeřil
do zátylku. To už byl u auta i Phill. Společně chlapa spoutali.

Z parku přicházel  Liu a Abbe.  Táhli  druhého chlapa jako
utopenou kočku, prozatím ho položili na zem za křoví a čekali.

Phill  nalil  zajatci  trochu  kořalky do  hrdla  a Harry dával
pozor,  aby nezačal  řvát.  Neměl  na  to  ani  pomyšlení,  když  se
probral,  koulel  očima  a udiveně  si  prohlížel  svoje  věznitele.
Dospěl k názoru, že to jsou kluci ani ne osmnáct let staří, takže se
jich okamžitě přestal bát. Dokonce zavrčel: „Co si to dovolujete,
chuligáni zatracený?“

„Po tom je ti kulový ho.“ řekl Harry, „Budeme si povídat.
Tak třeba, kolik vás tady celkem je.“

„Co je to za blbost? Čekám tady na svou holku, ne?“
„Čekáš na padesát tisíc. Dočkal ses právě svý smrti. Ještě tě

nemá, ale už si brousí kosu. Príma vyhlídky, co?“
„Já nechápu…“
„Tak dobře.  Mojzes Löwy, jeho holka,  padesát  tisíc.  Teď

ty!“
„Nevím  nic  o prachách  ani  o holce  ani  o židovi!  Co  to

kecáš?“
„No, škoda. Bude ti krušno, než si vzpomeneš…“
Chlap se díval z jednoho na druhého. „Vy nejste fízlové!“
„Ani zdaleka. My jenom chceme tu holku a ty prachy.“
„Vypadáte jako… snad dokonce nejste…“
„Jsme dokonce. Tak jak?“
„Do prdele…“
„Tamtéž. Tak povídej, co máte dělat!“
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„Víš co? Vyliž mi prdel!“
„Co se dá dělat.“ Harry se zmocnil špačka cigarety, kterou

chlap kouřil.  „Dobře ho drž,  Phille…“ Přitiskl žhavý konec na
jeho paži a s rozmyslem jej posunoval.

„Ty ses zbláznil!“ vykřikl zajatec a hlas se mu zachvěl.
„Ty jsi blázen. Mlčíš a necháš se mučit. Nevadí. My máme

čas.“
„Co ode mne chcete? Já nic nevím, jsem tady náhodou a…“
Harry mu vrazil do huby kus lodního lana a přivázal jako

roubík.  Pak společně chlapa vytáhli  a přivázali  k lucerně,  která
ovšem nesvítila,  nejspíš  byla  záměrně  poškozena.  Phill  otevřel
kufr,  našel  tam kanystr  s benzínem a chlapa  polil.  Harry viděl
mužovy zděšené oči – uvolnil mu roubík.

„Co… co to… děláte?“
„Zkusíme,  jak  to  vypadá,  když  člověk  hoří.  Prý  to  jde

rychle. Ale my budeme šetřit benzínem, aby sis to vychutnal.“
„Vy jste naprostí šílenci!“
„Ano, to je pravda. Tak to zkusíme…“ Harry kývl, aby Phill

utáhl roubík, a sám škrtnul zápalkou.
„Ne… počkej!“ vykřikl muž zděšeně, „Budu mluvit!“
„Tak dobře. Povídej, co jste tu měli dělat!“
„Čekat, až přijede ten chlap a dá prachy pod lampu. Potom

si je vezmeme a přivezeme šéfovi.“
„Fajn. Kde jsou ti další?“
Muž zaváhal.  Asi už mu to taky vrtalo hlavou. „Trix šel

čekat támhle… Asi zdrhnul, když vás viděl.“
„Nezdrhnul. Tiše spí a něco hezkýho se mu zdá…“
„A potom… Morton… ten je…“
„V telefonní budce na druhý straně. A dál?“
„Dál už nikdo…“
„Dejme tomu. Tak podívej, představ si, že ty peníze už jsou

tady. Takovej úhlednej kufřík to je. Co uděláš dál?“
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„Já… přivezu je šéfovi!“
„A nezapomněl jsi na nic? Třeba zavolat mu?“
Chlap těkal očima z jednoho na druhého. Nechápal nic.
„Třeba zavolat na číslo 795-690?“
Zašklebil  se  tak,  že  Harry  spokojeně  kývl.  „Souhlasná

reakce. Jak vidíš, víme všechno. Ještě si budem chvíli povídat,
jseš  mi  sympatickej  a já  rád  mluvím se  sympatickejma  lidma.
Adresu tvýho šéfa mi řekneš?“

„Bydlí na Montgomery Road… je to vila… číslo 51.“
„Dobře. Ověříme si tu o těch druhých… Přiveď toho…“
„Počkej! Ta adresa je správně, ale… teď tam nebude.“
„A kde teda je?“
„Čeká… v Grantově pohřebním ústavu. To je to číslo.“
„Príma. Tak budeme telefonovat. Odvaž ho, Phille.“
Chlapíkovi po odvázání poněkud stouplo sebevědomí.
„Nemyslete  si,  že  to  necháme  jen  tak!  Za  tohle  budete

pěkně  klopit,  hajzlíci  mrňavý!  Nemyslete  si,  že  ňákej  grázl
z Ostrova se na nás bude vytahovat…“

„Poslechni,“  řekl  mu  Harry,  „Já  proti  tobě  osobně  nic
nemám, ale připadá mi,  že seš blbej.  Měl  jsi  kámoše – nemáš
kámoše. Jseš po krk v průseru a jde ti o kejhák. A ještě seš drzej.
Já se ti fakt divím, že nechceš přežít…“

Vtom se zarazil – přijíždělo auto. I chlapík trochu oživl, ale
Harry poznal podle zvuku motoru, že je to Löwy. Aniž řekl slovo,
udeřil chlapa pažbou jeho vlastní pistole do hlavy.

Löwy dojel k parku, otevřel dveře a vystoupil. Držel v ruce
kufřík. Kráčel k jediné svítící lucerně. Jenže namísto bandity mu
přišel naproti Harry.

„Už  to  je  v běhu  a zastavit  to  nemůžeme,“  řekl  klidně,
„Vem ten kufřík a vrať se zase domů. Ale nespěchej, máme toho
ještě moc.“

„Tím chceš říct, že…“ zaváhal Löwy.
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„Tím chci říct: Dva bandity, který hlídali loď, mají teď naši
a dělají  z nich krouhaný zelí.  Tři  další máme tady a už jsme je
začali vyslýchat. Teď si půjdem pokecat se šéfem. Obávám se, že
to půjde rychleji, než pán čeká…“

„Moc se mi to nelíbí…“
„Ani  nám  ne.  Zatím  máme  jednoho  raněnýho  na  jejich

straně,  mrtvý  naštěstí  žádný.  Trochu  je  děsíme,  ale  asi  to
zvládnem bez velkýho prolejvání krve. Tak jeď a čekej doma…“

„Díky, Harry. Poslyš, já… nezapomenu ti to…“
„Dělám jenom to, co je má povinnost.“
Mojzes Löwy nasedl do svého auta a odjel.
Harry  se  vrátil  ke  svému  zajatci.  Už  se  probral,  trochu

sebou škubal, ale z pout se dostat nemohl.
„Tak podívej,“ řekl mu Harry, „Teď zavoláš svýmu šéfovi

a řekneš  mu,  že  prachy máte  a že  je  všechno v pořádku.  Jestli
řekneš  něco jinýho,  škrtnu  sirčičkou  a ty poznáš,  jak  se  dařilo
náboženskejm reformátorům v patnáctým století. Jasný?“

Muž  se  tvářil  vztekle,  ale  přikývl,  takže  byl  na  chvíli
uvolněn z pout. Odvedli ho k telefonní budce, Harry vytočil číslo
795-690 a poslouchal: „Grantův pohřební ústav…“

„Tady je Tom, šéfe. Jsem u Lise Corner. Klaplo to.“
„Fajn, Tome. Prachy máš?“
„Jo. Přepočítal sem je. Sou v pořádku.“
„Nějaký problémy?“
„Žádný, šéfe. Všude je mrtvej klid…“
„Poldové žádný? Ani… nikdo jinej?“
Tomův hlas se malinko zachvěl, ale Harry vytáhl zapalovač

a dal mu ho před oči, takže řekl: „Ne, šéfe. Vidu ani slechu. Nikde
se nepohnul ani lísteček…“

„Dobře  mě  poslouchej,  Tome,  todle  je  důležitý:  kdybys
někdy někde viděl  frajírka  v černý bundě s dlouhejma vlasama
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a tmavou  držkou,  takovýho drzýho zmetka  –  zkrátka  nějakýho
Armina, tak… to znamená, že je zle, chápeš! Co ty na to?“

„Neviděl, šéfe.“ řekl Tom rozhodně.
„Fajn.  Takže  poslouchej.  Pojedeš  na  křižovatku

Wilkinsonovy ulice a spojky do náměstí generála Montgomeryho.
Vzadu je vjezd firmy, tam třikrát zazvoníš. Vrátnej ti votevře. Ty
dva šmíráky můžeš vyplatit na místě a propustit, a ty sem přivez
prachy…“

„Jasný, šéfe.“
„Tak padej!“
Šéf  zavěsil  a Harry  pochvalně  pokýval  hlavou.  „Jseš

nadanej, Tome. Jak se zdá, vyhrál jsi svůj život. Máš radost?“
„Tím myslíš, že mě pustíš?“
„Na to taky dojde. Až podle toho, v jakým stavu bude ta

holka.  Kdyby  náhodou  něco  nevyšlo,  pořád  ještě  máme  ty
sirčičky. Ale nic se neboj, třeba tě budeme jen po kouskách řezat
motorovou pilou.“

Tom je chtěl někam poslat, ale radši si to rozmyslel. Kluci
ho odvedli ke žlutému taxíku, přivedli i dva druhé a všechny je
tam posadili. Řídil Lobo. „Odvezu je na loď a hned jedu za váma!
Jsem tam co by dup!“

Harry s ostatními odjeli Tomovým autem na udanou adresu.
Auto nechali vzadu ve dvoře a přistoupili k zadním dveřím, kde
Harry třikrát zazvonil. Dům byl tichý a okna tmavá, nezdálo se,
že by někdo byl uvnitř vzhůru, ale přesto slyšeli šouravé kroky,
pak se dveře na milimetr pootevřely a někdo se zeptal: „Co je?“

„To  sem  já,  Tom!“  zašumloval  Harry,  „Pusť  mě,  nesu
prachy…“

„Pojď…“ řekl ten druhý tiše a otevřel dveře. V té chvíli mu
Liu skočil oběma nohama do obličeje. Byl to už postarší chlapík
s pleší  a přes  šéfovo  mínění  se  moc  bránit  neuměl.  Hbitě  ho
spoutali, sebrali mu i pistoli z pouzdra pod paží.
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Kluci  vběhli  dovnitř  jeden  po  druhém,  Phill  prošmejdil
kukaň  vrátného,  kumbál  s jedním  stolem,  dvěma  židlemi
a kavalcem. Toni zkoušel dvoje dveře proti vrátného lóži, ale obě
byly zamčené. Vzadu na konci chodby byly ještě jedny dveře –
k těm přiskočil Harry a otevřel je.

Spatřil  noviny,  roztažené  před  obličejem  muže  sedícího
v křesle s nohama na stole. Mimo nohou ležel na stole naleštěný
samopal Kalašnikov. Muž při zvuku otevření dveří pustil noviny,
takže  měl  Harry možnost  vidět  jeho  pomačkaný obličej,  úzký
černý knírek a žvanec doutníku, vražený do koutku úst. Na první
pohled to byl typ gangstera, s nímž se neradno setkat. Když ten
chlap  spatřil  Harryho,  chmátl  po  samopalu  a zřejmě  mínil
vystřelit.  Ale okolo Harryho hlavy zasvištěl  Phillův vrhací  nůž
a zasekl  se  ničemovi  přímo  pod  kapsičku  s velkým,  úhledně
složeným  bílým  kapesníčkem.  Chlap  zachroptěl  a žvanec
doutníku mu vypadl ze zkřivených úst. Pustil samopal a překotil
se dozadu i s židlí. Když k němu Harry přiskočil, byl už mrtev.

Abbe  chlapa  prohledal  a objevil  pod  jeho  sakem  dvě
automatické  pistole  Magnum.  „To  byl  teda  chodící  arzenál!
Samopal a dva kolty – vypadá to, že jsme zbavili svět jeho veliký
ozdoby…“

„Jak se zdá, peklo se bude divit…“
Liu  zkusil  dveře  v pozadí  místnosti  a zjistil,  že  jsou

zamčené. Nechali je být a šli po schodech do patra.
Pod jedněmi dveřmi tam pronikal proužek světla a ozývaly

se odtamtud nějaké hlasy.  Kluci dveře obstoupili  a připravili  si
zbraně. Pak Harry chytil za kliku a rázně dveře otevřel, Phill a Liu
skočili dovnitř a Toni vykřikl: „Pracky ke stropu!“

V místnosti  bylo  pět  mužů  –  čtyři  hráli  karty  u stolu
uprostřed místnosti, pátý něco mixoval u baru v rohu. Ten muž se
otočil a hodil po útočnících šejkr, dřív než si uvědomil, kolik jich
je. V té chvíli ztratil Toni hlavu a střelil. Muž se chytil za břicho,
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poklekl na kolena a se skučením se hroutil na zem. Ostatní raději
poslušně zvedli ruce.

Harry vstoupil s pistolí v ruce. „Kterej z vás je šéf?“
Všichni mlčeli a nenávistně zírali, jenom ten raněný skučel.

Malinký mužík se svraštělým obličejem se pokusil pohnout, ale
Harry na něj zamával pistolí a on toho radši nechal.

„Jak se opovažujete rušit počestné gentlemany?“ zeptal se
jeden  z hráčů,  „Za  ten  výstřel  na  našeho kamaráda  půjdete  na
šibenici, pane, o to se postarám!“

„Aha,“ usmál se Harry, „Tak my už se známe z telefonu. Já
jsem ten, co ho Löwy neměl volat. Ten drzej kluk…“

„Neznám  žádnýho  Löwyho  a s nikým  jsem  telefonem
nemluvil! Asi si mne s někým pletete, pane! Toto je počestný dům
a já  zavolám okamžitě  policii!  Váš  vpád  je  neslýchaná  drzost,
pane!“

Harry pokrčil rameny. Pak si přitáhl malého mužíka s krysí
tváří.  „Ty si  s námi budeš povídat ochotněji,  viď? Nebo budeš
taky chvíli  předstírat,  že  nic  nevíš?“ Pokusil  se upravit  vzhled
jeho nosu tlakem hlavně svého revolveru.

V mužíkových  očích  se  objevila  hrůza.  „Ale  já… já  nic
nevím! A za nic nemůžu!“

„Něco jistě víš. Třeba, kdo je tady šéf…“
Mužík neřekl nic, ale ohlédl se na toho sebevědomého pána.
„No, tak vidíš. Tak dál. Kde je Ráchel – ta dívka?“
„Drž hubu, Kryso!“ zasykl jeden z hráčů.
„Já ti radím líp, Kryso,“ řekl Harry, „Povídej a ochotně! Ty

jsi profesionální karbaník, co? Jak se hrajou karty bez prstů?“
Mužík na něj vykulil malá krysí očka a zalapal po dechu.
Harry sebral u barpultu sekáček na led a zkusil jím seknout

do stolu – byl dostatečně ostrý. Uchopil Krysu za jeden z prstů
a prohlížel si jeho prsten – jeden ze zlatých prstenů.
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„Tak tenhle bude první. Prstýnky jako tenhle se mi vždycky
líbily.“  Přitáhl  Krysu  ke  stolu,  položil  jeho  prst  na  okraj
a rozmáchl se sekáčkem.

„Ne!“ zaječel Krysa, „Nedělej to, proboha! Já…“
„Kde je ta holka, ptal jsem se.“
„Dole v přízemí,  zamčená vzadu! Hlídá ji  Mendo, děsnej

gangster! Kdyby něco, tak ji zabije…“
„Nezabije. Už to nestihne. Opustil toto slzavé údolí, aniž se

stihnul pomazlit se svým samopalem…“
„Vy jste… zabili  Menda?“  vyjevil  se  Krysa,  „To… není

možný! Nikdo by nedokázal… Mendo je borec!“
„Ty taky koukám všemu věříš, co?“
Krysa chvíli hbitě uvažoval. Pak řekl: „Hele, šéfe, bacha!

Náš bejvalej šéf nařídil, aby ji Mendo hned zabil, jak dostanem
prachy! Von ji nechtěl pustit, aby nekecala, von je…“

Harry obrátil oči k dosavadnímu šéfovi, který tiše zuřil. Byl
by zuřil hlasitěji, ale Toni ho šťouchal bouchačkou do krční tepny
a poskytoval mu bezplatně dobré rady, jak se chovat.

„Ty seš docela dobrej chlápek, Kryso! Asi ti nechám prstíky,
abys mohl dál okrádat svý ničemný bližní… Ale něco mi řekneš.
Třeba, jak se otvírá trezor, co tady je…“

„Tady není žádnej trezor!“ ozval se šéf.
„S tebou se nebavím, ale s tímhle čiperou. Kryso,  dneska

jsem  udělal  spoustu  černejch  skutků,  ale  žádnej  dobrej.  Jestli
budeš hodnej, tak ten dobrej udělám a pustím tě… dejme tomu
tak, abys přežil. Co ty na to?“

Mužík  se  ohlédl  na  jeden  z obrazů  na  stěně,  který  visel
trochu nakřivo.  Harrymu to stačilo,  přistoupil  a obraz sundal  –
objevila se holá zeď a Krysa se přidušeně rozesmál.

„Tak  ty  si  ze  mě  děláš  srandu?  Ty  nechceš  přežít,  co?
Dokonce ani ty prstíky nepotřebuješ. No, jak chceš…“
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Harry vyzkoušel ještě další  obrazy, ale nikde nic nenašel.
Nakonec prozkoumal i velké nástěnné zrcadlo – dalo se odsunout
stranou a pod ním našel kovová dvířka s kulatým uzávěrem.

„No prosím – kdo hledá, najde!“
„Vy jste hnusný zloději!“ zasyčel šéf vztekle.
„Od tebe to teda sedí!“ ocenil Harry, „Tak, kdopak mi poví

heslo, abych to z vás nemusel páčit? Nejdřív po dobrým…“
Všichni ponuře mlčeli. Harry je obešel, švihaje do vzduchu

sekáčkem –  pak  si  vybral  Krysu.  „Hele,  nepovídej,  žes  nikdy
nemrkl očičkem, když šéf trezor otvíral! Tak co, vzpomínáš?“

„Mohlo by to být… L 18-69!“ navrhl Krysa.
„Ty zrádče!“ zařval šéf, „Tohle si odskáčeš!“
„Z tebe fakt ještě něco bude,“ usmál se Harry, „No, tak se

na to podíváme…“ vytočil číslo na uzávěru trezoru.
Dveře  se  se  zaskřípěním  otevřely.  Harry  přehlédl  řadu

svazků bankovek a se zájmem potěžkal pytlíky zlatých mincí.
V té chvíli si všiml podezřelého pohybu za sebou – vzápětí

se  ozval  výstřel.  Otočil  se  a spatřil,  jak  Krysa  padá  k zemi
s pistolí  v ruce  a černou  dírou  v hlavě.  Kouřilo  se  s Abbeho
pistole a černoch zvesela zablýskal bílými zuby.

„Všecky jsme prohledali, ale s tímhle ses bavil ty, tak jsme
ho nechali,“ řekl omluvně, „Stejně byl docela šikovnej…“

„Až  moc,“  Harry  překročil  Krysovo  tělo  a přistoupil
k šéfovi, „Tak hele, miláčku, všecko co je v trezoru, se zabavuje
jako pokuta za rušení našeho nočního klidu. Máš smůlu.“

Toni vytáhl z kapsy obyčejnou igelitovou tašku s reklamou
na  žvýkačku  Wrigley°s  Permint  a začal  do  ní  skládat  balíčky
peněz.  Zlaté  mince  tam  vysypal  všechny,  z peněz  ponechal
drobné, celkem tak dva až tři tisíce liber. Byly tam ještě nějaké
akcie a cenné papíry, které ponechal na místě. Potom zavřel trezor
a sdělil:
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„Náš  zisk  na  akci  činí  celkem okolo  sto  osmnácti  tisíc.
Osmnáct  tisíc  dáme Enkrovi,  o těch sto se  šábnem. Jak vidno,
spolupráce s Londýnským podsvětím se docela vyplácí…“ 

„Jste pěkný svině!“ komentoval to šéf.
„Viď, že jo! No a teď zlatej hřeb programu…“ 
Harry přistoupil k telefonu a podle zápisníku vytáčel nějaké

číslo.  „Dejte  mi  velitele  směny!  Tady  je  Harry  Rockett
z Interpolu!“

Gangsteři se vyděsili, Armini zůstali zcela klidní.
„Jsem  seržant  Harry  Rockett  z arminského  oddělení

Interpolu. Chytli jsme Vám několik zločinců, přijeďte si pro ně do
Grantova  pohřebního  ústavu  na  křižovatce  Wilkinsonovy ulice
a spojky  k Montgomeryho  náměstí.  Budeme  čekat  u zadního
vchodu.  A vemte  s sebou  antona,  je  jich  víc,  než  se  vejde  do
vozu…“

„Co tohle je za fór?“ zeptal se šéf.
„Kdybys znal zákony, tak bys věděl,  že každej  arminskej

občan je členem naší armády. Kterejkoliv člen armády může být
povolán  do  služby  v policii.  Kterejkoliv  policajt  může  být
jmenován na určitou dobu agentem Interpolu, přičemž jmenování
zajišťuje jeho přímý nadřízený. Už to chápeš?“

„Ne. To by vypadalo, že každej, koho to napadne, si řekne:
Od teďka dělám pro Interpol – a dělá!“

„Pochopil jsi to zcela správně.“
Harry a Abbe šli dolů do místnosti, kde snil svůj věčný sen

gangster Mendo s rukama na samopalu. Abbe se rozběhl a vrazil
do  dveří  ramenem  –  ty  se  s praskotem  vyvrátily  a z pryčny
vyskočila Ráchel Löwyová.

„Dobrý večer,“ pozdravil  ji  zdvořile Harry,  který vstoupil
vyvrácenými dveřmi, „Přišel jsem si pro tebe…“

Ráchel  se  mu  vrhla  kolem  krku.  Abbe  zjistil,  že  je
přebytečný, takže šel ven čekat na policii.
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Policie se dostavila velmi rychle. Velitelem byl seržant ve
středních  letech  a v civilu,  který  se  tvářil  velmi  inteligentně.
Harry  mu  všechno  ukázal,  seržant  zařídil  odvoz  gangsterů  do
vězení a mrtvol do márnice.

„Jak jste se o tom případu dozvěděl, seržante?“
„Jsem přítelem otce slečny Löwyové. Obrátil  se na mne,

když mu gangsteři zavolali…“
„Ale vy jste zpěvák, ne? Jste skutečně členem Interpolu?“
Harry mu vysvětlil situaci. Policista se smál.
„Novinářům  samozřejmě  řekneme,  že  dopadení  únosců

bylo úspěchem policie,“ řekl Harry, „Maximálně jsme vám dali
tip. Nebudeme přece kolegy okrádat o pochvalu a povýšení…“

Seržant  poplácal  Harryho  po  rameni.  Policejní  odborník
zatím už otevřel trezor a tak se šli podívat na obsah.

„Kolik  vám  z toho  zůstalo  za  nehty?“  ptal  se  seržant,
„Armini si přece berou válečnou kořist?“

„Takové  samozvané  policisty  vláda  neplatí.  Musíme  se
přece  taky nějak  živit.  Kdybysme čekali  na  žold,  příliš  bysme
zestárli.“

„Vojsko  se  živí  mečem,  co?  Rozumná  zásada…“  řekl
seržant a sbalil všechny zbývající peníze pro potřeby svého týmu.

Konec případu učinily příštího dne Timesy:
 

„Včera  v nočních  hodinách  provedla  policie  bleskovou
akci na dopadení únosců dcery známého hudebního podnikatele
pana Mojzese Löwyho. Při akci, na níž se podílel i snoubenec
unesené,  arminský  zpěvák  Harry Rockett  a jeho  přátelé,  bylo
dopadeno  několik  zločinců,  které  již  dlouho  hledal  Scotland
Yard  a Interpol.  Tři  ze  zločinců  při  akci  zahynuli,  další  jsou
doposud  na  útěku  a policie  po  nich  intenzivně  pátrá.  Seržant
Garnet, který akci velel, byl navržen na povýšení. Je to skvělý
úspěch Scotland Yardu, který opět dokázal…“
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Ve společenské rubrice téhož listu stálo o pár dní později:
 

„Na skvělé slavnosti v domě pana Mojzese Löwyho bylo
včera  ve  večerních  hodinách  oznámeno  zasnoubení  slečny
Ráchel  Löwyové  s panem  Harry  Rockettem,  nejslavnějším
zpěvákem Arminu…“

 =*=
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Den štědrý
Mary  Westonová  byla  operována  třiadvacátého  prosince

toho roku. Čtyřiadvacátého prosince ráno se přišel Enkra podívat
na  kliniku  profesora  Corna  a byl  ujištěn,  že  se  operace  skvěle
podařila a život jeho matky byl zachráněn. Profesor s ním mluvil
velmi laskavě a kromě jiného mu doporučil, aby matku z Anglie
odvezl  co nejrychleji  někam, kde by měla klid  a nevykonávala
žádnou obtížnou práci.

„Poslyšte,  chlapče,  nečekal  jsem,  že  seženete  ty  peníze.
Dokonce jsem uvažoval,  že slevím na deset tisíc… ale nesměl
byste to nikomu prozradit. Víte, moje pověst…“

„Zajisté jest hoden služebník mzdy své. Dostal jste svých
dvanáct  tisíc  a samozřejmě hradím i pobyt  po  celou  dobu,  kdy
bude  moje  matka  tady v sanatoriu.  Chci,  aby měla  tu  nejlepší
péči, jakou může obdržet…“

Profesor  Corn  pokýval  hlavou.  „Uvažoval  jsem  o vašem
národu… o lidech,  kteří  dokáží  i nemožné,  aby pomohli  svým
blízkým. Jsem dost starý, ale i tak… je to pro mne lekce. Myslím,
že i tak tvrdý člověk jako já má právo… v některých chvílích…
být dojat, chlapče…“

„Děkuji vám, profesore Corne.“ řekl Enkra a starý muž mu
pevně stiskl jeho malou, kostnatou ručku.

Štědrý večer je chvíle, kdy všichni lidé propadají dojetí a tu
a tam i mírné ztrátě zdravé rozvahy. Obchodníci toho využívají
a pilně  nabízejí  předměty  rozumné  i pošetilé,  aby každý  mohl
obdarovat  toho  svého  nejbližšího  a způsobit  mu  radost  pod
stromečkem. Enkra nebyl úplně hloupý a nakupovat nesmysly mu
nepůsobilo  radost,  ale  přece  jen  navštívil  několik  obchodních
domů,  bloumal  tam  z patra  do  patra  a uvažoval,  co  by  mohl
koupit matce, aby to nebyla zas tak úplná blbost. Většina toho, co
mu nabízely reklamy všude kolem, však nestála ani za prohlížení.
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„Mňoukají tence, nikdy neprosí.“ řekl za ním někdo.
Otočil se a spatřil Dot. Usmívala se na něj a byla oblečená

do bílého kožíšku a bílých kalhot, stejně jako on do černého.
„Ahoj!“ rozzářil se, „Dlouho jsem tě neviděl…“
„Já tebe taky ne! Ale nezapomněla jsem…“
„Vybírám tady dárky pro maminku. Je nemocná…“
„No ne, vážně? Tvoje taky? Já ji mám jít  zítra navštívit,

máma má zápal plic, tak mě včera ani dneska nechtěli pustit…“
„Nediv se. Ještě bys to od ní chytla…“
„Myslíš,  že  jsem takovej  ubožák?  Akorát,  že  jsem doma

sama a je mi tak trochu smutno… Tobě ne?“
„Taky. Jsme na tom stejně, Dot.“
„A už jsi přišel na to, co koupit?“
„Já si  to  tady zatím jen tak prohlížím.  Než přijde máma

domů, to bude ještě spousta času. Možná nekoupím teď nic, až po
svátkách, až tady nebude takovej nával…“

„To není tak úplně blbej nápad…“
Protlačili se ven. Bylo jim tam rozhodně líp než uvnitř.
„Zazpívej mi tu písničku celou! Tu o kočkách!“
„Já ji neumím. Zaslechl jsem z ní někde jenom ten jeden

verš a líbil se mi. Ani nevím, kdo ji kde zpíval…“
„Mňoukají tence, nikdy neprosí…“ zamňoukala.
„To děláš špatně! Počkej, ukážu ti…“ Enkra zamňoukal na

celou ulici asi jako pětikilový kocour. Tečkovaná doga, kterou si
vedla nějaká vznešená dáma, vyletěla jako střelená a strhla svou
paní do závěje v marné snaze objevit tu drzou číču. Dot se mohla
uválet smíchy.

„Co se stalo s tvým koťátkem?“ ptal se jí Enkra.
Dot zvážněla a v očích se jí objevily slzy. „Zmizelo mi – asi

se zatoulalo. Měla jsem je tři dny doma, pak jsem je pustila na
dvůr a ono zmizelo. Nevím, kam se podělo…“
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„Ach jo – škoda ho! Třeba se uživí samo. Nebo je někde
u dobrých lidí. Kočky jsou otužilé, vydrží hodně…“

„Ty máš rád kočky. Máš taky nějaký kotě?“
Enkra se zasmál. „Mám, ale neunesla bys ho. Je v ZOO.“
„Nelži! Co by tam dělalo?“
„Bydlí tam, on je tygr. Chceš se na něj jít podívat?“
„Do zoologický zahrady? Pouštějí tam dneska?“
„Mě pustí. Asi tam zaběhnu, jsou to moji jediní kamarádi

v tomhle městě. Máma je ve špitále, táta někde v Jižní Americe
a přiletí až zítra v poledne. Půjdu za Kwarrem…“

„Tak jo! Ale nejdřív se musíme něčeho najíst. Mám hlad,
Tarzane, dej mi jídlo!“

„Chytnul  bych ti  slona do lasa,  ale  mám krátký tkaničky
u bot! Nedá se nic dělat, musím ti něco udělat sám…“

„Ty umíš vařit?“
„Musím to umět. Nechceš se stavit u nás?“
Dot  se  bez  zdráhání  rozhodla  pozvání  přijmout.  Takže

kráčeli  vedle  sebe,  malá  zlatovlasá  lady  v bílém  a Enkra  se
vzhledem  divocha  a chováním  šelmy.  Paní  Strawberryová
vystrčila svůj odporný obličej ze dveří,  když procházeli  kolem,
ale vzhledem ke sváteční atmosféře neřekla nic – jen si bručela,
že někteří kluci začínají s holkami sakra brzo.

Doma Enkra především přiložil do kamen. Hořelo v nich,
takže nemrzlo a Dot si mohla svléknout bílý kožíšek. Ale zas tak
moc teplo tam nebylo, aby mohl být Enkra spokojený.

„Neboj, hned to bude lepší, jak se začne vařit. Víš, já jsem
od nás z Ostrova zvyklý na teplo. Sice jsem se přeorientoval na tu
zdejší zimu, musím vydržet, ale že by se mi to líbilo…“

Dot si prohlížela celý byt a nemohla si nevšimnout příkrých
rozporů mezi stylem bydlení Roberta, Mary a Enkry.
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„Ano, jsme divná rodina. Táta si žije více méně po svém.
Maminka se stará o domácnost, ale často je nemocná… teď se to
snad zlepší…“

„A ty si žiješ, jak se ti zrovna chce, to je vidět. V tom tvým
pokoji to vypadá jako někde v Indii…“ Dot si prohlížela jakousi
poličku u okna, na které stály různé fotografie a obrázky.

„To  je…  něco  jako  můj  domácí  oltář.  Víš,  taková
připomínka všeho, co jsem byl nucen nechat doma. Tadyhle to
jsou  fotky  mých  kamarádů…  a tady  celá  naše  smečka…“
předváděl  jí  snímky na nejspodnější  liště  a jmenoval  jednotlivé
kamarády.

„A tenhle pán? Vypadá přísně…“
„To  je  arminský  Vládce  sir  Lera  z Guyrlayowu.  Náš

nejvyšší pán. Ale není přísný, je strašně hodný, hlavně ke mně…“
„Ty se s ním znáš osobně?“
„Párkrát  jsem  s ním  mluvil.  Tohle  je  strýček  Ross,  dělá

u něj na zámku. Více méně šéfa strážných…“
Ve  vyšších  patrech  se  nacházely  obrázky  náboženského

charakteru – některé byly křesťanské, Dot je znala a nezaujaly ji.
Ale byly tam taky malované obrázky, které ji překvapily.

„Tohle je něco indického, ne?“
„To je můj vznešený ochránce, Pán Nrsinha-dév. Ochránil

kdysi před démony Maharádže Prahláda – to je ten kluk, co se
k němu modlí…“

Na  obrázku  seděla  vznešeně  vyhlížející  bytost  s tělem
člověka,  avšak  čtyřma  rukama  a lví  hlavou,  ozdobenou
královskou  korunou  a dalšími  klenoty příslušejícími  božstvům.
V jedné ruce držel květ lotosu, v druhé lasturu, ve třetí válečný
kyj. Čtvrtou rukou hladil po hlavě malého chlapce, který k němu
vztahoval ruce. Okolo stálo shromáždění dalších vznešených osob
– Enkra jmenoval Brahmu se čtyřmi obličeji, Šivu s modrou pletí
a dlouhými vlasy, Ganéšu se sloní hlavou a další.
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„Nevím,“  potřásla  Dot  hlavou,  „Asi  bych  se  ho  trochu
bála!“

„To je v pořádku. Když se rozzuří, je strašný!“ Enkra ukázal
na  jiný  obrázek,  kde  Nrsinha-dév  trhal  na  kusy  krále
Hiranjakašipua. Tam z něj šel doopravdy strach. „Nedalo se nic
dělat,  ten  král  si  to  zasloužil,  zlobil.  Ale  jinak  je  Pán  velice
laskavý ke každému, kdo prosí o jeho přízeň. Neboj se, já se taky
nebojím…“

„Myslím, že jsi mi říkal, že jméno Boha je Kršna?“
„Ano,  to  je  taky  on.  Tuhle  podobu  přijal,  aby  ochránil

Prahláda. Může se zjevovat v jaké podobě chce.“
Dot  už  si  ale  prohlížela  další  obrázek.  Tam nějaký muž

v oděvu  poustevníka,  s girlandou  květin  na  krku  a hlavou
vyholenou až na šikhu na temeni, kráčel džunglí a zpíval. Okolo
něj  se  sbíhala  zvěř  z celého  pralesa  a všichni  zpívali  a tančili
s ním –  pět  tygrů,  čtyři  jelínci,  párek  labutí,  párek  nosorožců,
pávi,  opice,  stádo  slonů,  malá  divoká  prasátka.  Ve  vzduchu
poletovali barevní papoušci. Jediný další člověk, který na obrázku
byl, se nestačil divit, co se to děje.

„To je Šrí Čaitanja Maháprabhu, jiné vtělení Kršny. Když
šel lesem a zpíval, roztančil celou džungli. Jednou řekl, že naučí
svoje oddané zpívat, a démony naučí také zpívat…“

Dot se divila a smála se. „Nikdy nevím, co myslíš vážně,
a co je jenom nějaká legrace…“

„Všechno, co povídám, je legrace a zároveň pravda.“
„A vážně budeš vařit?“
„Už  se  na  to  chystám.  Můžeš  mi  pomáhat,  jestli  chceš.

Nebo ne, sedni si někam a já ti budu povídat o tom, jak Nrsinha
zachránil maličkého Prahláda, jo?“

„Tak fajn. To bych si ráda poslechla…“
Dot přihlížela, jak Enkra propíral rýži a čistil zeleninu.
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„Tak to byl jednou jeden král a jmenoval se Hiranjakašipu.
Byl  hrozně  bohatý  a mohl  všechno,  ale  to  mu  pochopitelně
nestačilo a chtěl ještě víc zlata, moci, rozkoší… zkrátka, normální
král. Tak uvažoval, jak to navlíknout, aby mu druhý nešli po krku.
Taky se trochu bál smrti, protože věděl, že ať máš na tomhle světě
jaký chceš bohatství, přijde smrt, udělá škrt a… no, zkrátka tomu
chtěl moudře předejít. Tak se rozhodl uctívat Brahmu.“

„To je ten s těmi čtyřmi obličeji.“
„To je první stvořená bytost, pán tohohle vesmíru a stvořitel

všeho včetně nás. Jeden z nejbližších oddaných Pána…“
„Když  stvořil  všechno,  jak  to,  že  má  nad  sebou  ještě

někoho?“
„Protože je pánem jenom tohohle vesmíru. Kršna je pánem

všeho – vesmírů je mnoho a každý má svého vlastního Brahmu.“
Dot se trochu zatočila hlava, ale Enkra pokračoval.
„Tak ten král přišel na správnou metodu, jak trýznit svoje

tělo, aby udělal dojem na okolí. Nejdřív teda zkusil jiný triky, ale
na  ty  Brahma  nezabíral.  Tak  vlezl  jednou  polovinou  těla  do
termitiště a povídá: Dobrou chuť, kluci, svačina je tady. Termiti
se  potěšili,  vzali  příbory  a hurá  do  akce.  A začali  ho  kousat
a ohlodávat, nejdřív kůži a potom maso, až ho obrali na kost. Ale
jenom  na  polovině  těla,  tou  druhou  stál  venku  a pořád  volal
Brahmu, aby k němu sestoupil.“

„A to při tom nezemřel?“
„Proč by? Byl dost dobrej jogín, jeden z nejlepších. Takže,

tohle  představení  už  nevydržel  ani  Brahma,  slítnul  k němu
a povídá: „Co pořád votravuješ, prosím tě? Už se na to nedá ani
koukat, co tady vyvádíš! Co chceš?“

„Já bych chtěl takový požehnání, abych nikdy nezemřel!“
„No tak počkej, tos malinko přepísk. Nikdy je dost dlouhá

doba!  Já  jsem  Brahma,  stvořitel  vesmíru,  ale  ani  já  nejsem
nesmrtelný, až tenhle vesmír jednou skončí,  tak zemřu taky já,
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i když to bude pár milionů let trvat. Jak ti můžu dát něco, co sám
nemám?“

„Tak  fajn.  Ale  můžeš  mi  aspoň zařídit,  aby mě  nezabila
žádná  nemoc,  žádný  zvíře  ani  člověk,  zkrátka  vůbec  žádnej
hmotnej tvor, kterej se na světě nachází?“

Brahma  chvíli  uvažoval  (ono  to  taky  nešlo  jen  tak,
vzpomenout si na každýho z těch sedmadvaceti milionů tvorů, co
na světě jsou) a potom to rozštíp. „Dobře. Nezabije tě ani člověk
ani zvíře, ani polobůh nebo démon a nic, co na světě je.“

Tak se Hiranjakašipu  potěšil,  poděkoval  mu,  ta  ohlodaná
půlka  těla  mu  hned  dorostla  a on  se  vrátil  do  paláce  a začal
vládnout po svým. A teď teprv mohl shánět bohatství a rozkoše,
když se nemusel ničeho bát…“

„A jak se ho teda zbavili?“
„Počkej,  vydrž.  Můžeš  zatím  tuhle  okurku  nakrájet  na

kolečka, budeme ji smažit. Takže, ten král měl ale syna Prahláda.
A jako každej táta chtěl, aby jeho syn byl teda borec, větší než on,
zkrátka  aby z něj  měl  radost.  Ale  každý  dítě  si  dělá  vždycky
všecko po svým a nedá na rady rodičů, a taky Prahlád měl svoji
hlavu. Táta mu předváděl celý svý bohatství, Prahlád na to koukal
a nic. Tak mu král předváděl čím dál víc a malej jenom: »No a co,
to se s tím mám nechat vyfotit? Kdyby bylo po mým, tak bych to
celý rozdal chudejm, ježto fotografie ještě není vynalezená.«“

„To se asi král pěkně namích…“
„A víš, že jo? A poslal kluka do školy, takový démonský,

jako je ta naše. Všichni tam byli démoni v kvalitě nevědomosti,
děti jenom trápili a byli na ně zlí. Malej Prahlád tam přišel, chvíli
se bál, potom se otřepal a povídá: »Kluci klídek, takový volezlý
vopice nás přeci nevyděsej! Já začnu zpívat, vy to po mně pěkně
opakujte  a uvidíte,  jak  budou  lítat!«  A začal  Hare  Kršna
mahámantru a ještě při tom třískal do kartálů. Kluci samozřejmě
zpívali s ním a démoni začali vopravdu lítat kolem jako střelený
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a nevěděli, co teď. Na oddaný Pána si troufnout nemohli, tak jen
vystrkovali rypáky z děr a hrozili jim, co jim všecko udělaj, až si
na  ně  troufnou.  A kluci  se  nebáli  a zpívali  dál,  až  se  démoni
naštvali a letěli si stěžovat ke králi.“

Takže si tatíček Hiranjakašipu pozval Prahláda na koberec. 
„Hele, mladej, slyším o tobě všelijaký vošklivý zvěsti.  Že

jsi  se  dal  na  duchovní  uvědomování,  neprospíváš  ve  škole
a zlobíš moje milovaný démony. Jak si to představuješ?“

„Budeš se divit, tati, zrovna takhle. Mně to vyhovuje!“
„Móžno – ale mně se to nelíbí!“
„Nemusí.“
„A já tě za to potrestám!“
„To děláš, co tě pamatuju. A má to účel? Nemá.“
„Tak tě budu trestat víc! Uvidíme, kdo z koho!“
„No,  jak je  libo,  tati,  ale  já  bych zrovna takovou otázku

radši neriskoval. Radši si zklidni hormony, nejseš už nejmladší
a infarkt je tu hned!“

Takže  král  dal  pokyn,  aby  ho  zavedli  do  ještě  horší
démonský školy a poslali na něj ještě horší démony. Co s nima
Prahlád?  Zvládnul  je  hravě,  a ještě  postíhal  naučit  pár  kluků
základům oddaný služby.  Taťka Hiranja a tak dál  byl  bez sebe
zlostí.

„Hele,  mladej,  už  toho  bylo  dost!  Buďto  mě  budeš
poslouchat na slovo, nebo…“

„Fajn. Jsem dost zvědavej na to nebo!“
„Na co se ještě spoléháš? Jsem král celý země, co ty na to?“
„Ale jo, klidně, já ti to neberu. Když už toho máš tolik, co

kdybys dal jen tak na zkoušku pokoj aspoň mně?“
„Ale dyť ty seš můj syn a měl by sis mě vážit!“
„Ty máš nějaký blouznivý sny o tom, že by si tě někdo na

tomhle světě vážil? Jo taťko, to by ses musel jinak chovat. Bojej
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se tě, to teda jo. Ale jak se otočíš, za tvejma zádama si  z tebe
dělaj srandu. Takový už jsou lidi…“

„Hele, nebuď ještě ke všemu drzej! Na co vůbec spolíháš?
Na toho tvýho Kršnu? Ten je proti mně takhle malej! Kde vůbec
je, že nevyleze a nevyřídí si to se mnou?“

„Ono je taky možný, že má obavy, aby neprotestoval odbor
pro záchranu zřícenin, víš?  Kdyby Kršna chtěl,  tak sem přijde,
a pak se nebudeš stačit divit. Radši ho sem moc nevolej…“

„Tak jen  ať  přijde!  A já  ho  rozdrtím jako tenhle  sloup!“
a král  praštil  do  jednoho  ze  sloupů  slavnostní  síně,  až  to
zadunělo.

A v tý chvíli  se začaly dít  věci.  Sloup se malinko zavlnil
a vystoupil z něj Pán se lví hlavou v celý svý nádheře, odhaduju
tak šest metrů na vejšku, drápy na rukou a tak. Král na to chvíli
dost tupě zíral, pak ho napadlo se bránit. To samý napadlo taky
pár lidí z jeho stráže a dvořanů, který došli k názoru, že by si měli
nějak zasloužit svůj přepychovej plat. Nějakou chvíli tam rotovali
vzduchem, pak se rozplácli o stěny a přestali se plést do vysoké
politiky. Král taky mával chvíli mečem, povídal něco o referendu,
ale nestihl to ani doříct a už byl roztrhanej na malý kousky. Byl
vytrvalej  a měl  nějaký protesty ohledně  toho  slibu,  co  mu  dal
Brahma, ale Pán povídá: „Pokud jsem dobře slyšel, tak ti slíbil, že
tě nezabije žádnej ze tvorů, který jsou na světě. Já jsem v tu chvíli
na světě ještě nebyl, přijal jsem tuhle podobu jenom proto, abych
ti udělal radost…“

A král  Hiranjakašipu  si  povzdechl:  „Člověk  holt  nikdy
nemůže být dost předvídavej…“ a opustil zbytky svého těla.

Tedy, já to líčím poněkud jako idylu, nebylo to tak klidný,
Pán dost zuřil – to víš, kočkovitá šelma, když ho chytne amok,
tak dokáže pěkně řádit. Prahlád se chvíli držel zpátky, ale když se
začaly klepat stěny paláce, musel něco udělat – tak přišel, nabídl
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Pánovi  girlandu  z květin  a pěkně  ho  přivítal.  Nrsinha-dév  se
uklidnil, posadil si kluka na kolena, pohladil ho a povídá:

„Tak hochu, jestli  sis  nevšim, vypadá to,  že jseš tady od
teďka králem. Tak ať se ti daří…“

Enkra  povídal  a při  tom pražil  krupici  na  halvu.  Dot  se
smála.

„Poslouchej,  to  umíš  všechny  indický  pohádky  takhle
vykládat?“

„No… nevím jistě.  Tohle  ještě  není  dokonalý,  o spoustě
věcí jsem se nezmínil. A já mám ten příběh radši než jiný, víš?“

„Proč?“
„Tak  nějak…  Třeba  proto,  že  Pán  Nrsinha-dév  je  můj

ochránce.  Někdo,  kdo  mi  pomáhá  a dodává  mi  sílu,  když  je
potřeba.“

„Jako tomu maličkýmu Prahládovi?“
„No, tak třeba.“
Dot  si  to  nechala  projít  hlavou.  „Počkej.  Tím  chceš

naznačit, že věříš, že on… skutečně někdy existoval?“
„Ne tak docela. On existuje ještě teď.“
„Snad ne!“ lekla se a začala se rozhlížet, „Kde?“
„Všude. Je pořád s námi a třeba nás poslouchá. Kdyby bylo

potřeba, tak se může příležitostně zase zjevit…“
„A to si troufáš dělat si z něj takhle legraci?“
„Možná si dělám legraci, ale pokud sis všimla, neřekl jsem

nic  proti  Němu.  Kdybys  znala  Jeho  dobromyslnou  a veselou
povahu, ani by tě nenapadlo, že by se mohl zlobit…“

„Pořád  nějak  nechápu.  Ještě  líp,  pokud  chápu,  tak  se
začínám pěkně děsit. Ty patříš k uctívačům toho…“

„Ano. Chápeš to docela dobře.“
„No, pane jo! Což mě ostatně mohlo napadnout, když jsem

viděla, jak jsi zametl chodník s tou bandou. Umíš takových věcí
víc?“
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„Ještě ne všechny…“
„Ale nadaně se učíš.“
„Dělám,  co  můžu.“  Enkra  začal  smažit  pakory  z okurek

a květáku,  vonělo  to  a Dot  měla  čím  dál  větší  chuť  na  jeho
speciality.

„Heleď, doopravdy a na rovinu – co ty jseš zač?“
„Nevidíš? Nevypadám snad jako normální člověk?“
„Rozhodně  ne.  Vypadáš  jako…  šelma  přestrojená  za

člověka.“
„Taky  správně.  Jsem  taky  šelma.  Ostatně,  můžu  mít

jakoukoliv podobu, kdybych ji potřeboval.“
„Moment, pohádky vynech! Já mluvím vážně.“
„Já taky.“
Dot  si  zase  dopřála  luxus  chvíli  uvažovat.  „Takže,  ty

věříš…  teda,  ty  jseš  přesvědčenej,  že  když  bude  potřeba,  tak
zvládneš všecko kolem silama, který ti dodává Nrsinha-dév, jo?“

„Ano.“
„A kdyby náhodou ne, tak… přijde on osobně?“
„Ano.  Ale  dost  rád  bych tomu zabránil.  Ono v takových

případech dochází k veliký úmrtnosti kolemjdoucích…“
Dot  neříkala  nic.  Jenom  se  jí  začaly  trochu  rozšiřovat

panenky.
„Víš,  povinností  zasvěcených bojovníků  je  bránit  lidstvo

před  bytostmi  z vyšších  světů,“  vysvětloval  Enkra  nevzrušeně,
obraceje pakory na pánvi,  „Hříchy a zločiny podmíněných duší
jsou  takové,  že  by  se  Pán  měl  každou  chvíli  zjevit  a udělat
pořádek.  Nejspíš  v podobě  Šrí  Kalkiho,  jezdce  na  bílém  koni
a s ohnivým mečem,  který  potrestá  všechny a všechno.  Aby se
tomu předešlo, zavádíme pořádek vlastními silami…“

„A kolik je takových, co… to dělají?“
„U nás  skoro  každej,“  usmál  se  Enkra  laskavě,  „To  víš,

musíme  se  starat.  Lidstvo  obvykle  netuší,  co  mu  hrozí,  a dělá
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pořád nový a další hlouposti. Ale to nevadí, my jejich nevědomost
postupně odstraníme a zvýšíme jejich vědomí Boha…“

„Nejlíp tím, že každýho potrestáte sami!“
„To není trest. To je jen takový drobný poučení.“
„Ale násilím!“
„To ještě není násilí. Ostatně, jak já můžu používat násilí?

Jsem  malej,  slabej,  moc  toho  neumím…  Copak  já  někomu
ubližuju? Nemůžu ale za to, že někdo upadne, když se pokouší mi
ublížit.“

„Jo. To už jsem viděla. Jak to děláš?“
„Jednoduše.  Většinou,  když  na  mě  zaútočí,  uhnu.  A on

upadne.“
„To jde tak samo?“
„Někdy docela jo. Víš, člověk, který je tak pokleslý, že se

odváží  na  mne  zaútočit,  většinou nezvládá  ani  svoji  mysl,  ani
svoje tělo. Je snadné ho porazit.“

Dot  kroutila  hlavou.  Enkra  pokračoval  ve  vaření  a jí
připadalo, že po kuchyni tančí. Ještě nikdy se nepotkala s někým,
koho by jeho činnost bavila tak jako jeho.

„Rozhodně jsi zvláštní člověk.“ konstatovala.
„Každý děláme, co můžem.“
Když  dokončil  vaření,  přinesl  ze  skříně  nejkrásnější  talíř

a elegantně na něj narovnal vzorky od všeho, co vytvořil. Potom
ten talíř odnesl do svého pokoje a postavil před poličku, kterou
i s talířem zakryl závěsem. Nato klekl na zem, dotýkal se jí čelem,
levou  rukou  rytmicky  cinkal  zvonečkem  a zpíval  něco  v řeči,
které Dot nerozuměla. Nestačila zírat.

„Co bylo tohle?“ zeptala se, když skončil.
„Víš… každé jídlo obsahuje některé látky,  které jsou pro

nás  lidi  škodlivé.  Proto  je  dobré  předložit  je  nejdříve  Bohu.
Někteří lidé nevěří tomu, že Pán může jíst jako my lidé, ale…
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zkrátka, může si  z něj vzít  to,  co potřebuje. Tím se jídlo stane
posvěceným, říká se tomu prasádam… Pak můžeme jíst i my.“

„I to, co jsi předložil… Jemu?“ zaváhala.
„Jídlo,  které  bylo  přímo  na  oltáři?  Tomu  se  říká  mahá-

prasádam a předkládá se nejčestnějším hostům. Nebo lidem, kteří
potřebují nejvíc očistit od špatných činností…“

Enkra prostřel  pro oba v kuchyni,  potom odešel  a přinesl
talíř, na kterém jídlo obětoval. Rozdělil všechno Dot i sobě, ale
z toho  talíře  nejedli,  Enkra  jej  umyl  a připravil  pro  další
obětování.  Dot  byla  velice  zvědavá  a měla  taky slušný hlad  –
všechno jí  moc chutnalo  a nemohla,  než  Enkru  za  jeho vaření
pochválit.

„Vždycky nedělám takovou hostinu,“ vysvětlil jí, „Ale když
jsi mě přišla navštívit…“

„Uvažuju  o něm…  o Pánu  Nrsinhovi.“  řekla  zamyšleně,
„Myslíš, že… by chránil taky mě, kdyby bylo potřeba?“

„Když  si  na  něho  vzpomeneš,  tak  jistě.  Bytosti
z duchovního  světa  si  moc  přejí  pomáhat  lidem  v tomhle
hmotném světě, a mrzí je, že na ně lidé zapomínají.“

„I takový ty… jako příšery, strašidla a duchové?“
„Ano,  ti  především.  Víš,  jsou  to  velmi  jemné  a citlivé

bytosti a moc je mrzí, že jim lidé ubližují…“
„Lidé že ubližují strašidlům?“
„Ano,  velmi  často.  Lidé  jsou  někdy  krutí,  mluví  o nich

ošklivě  a přisuzují  jim velmi  špatné  vlastnosti.  Ty bytosti  pak
nevědí, jak se mají k lidem chovat a někdy způsobí škodu…“

„Proč ty se na všechno díváš opačně než ostatní lidé?“
„Já totiž nevím, jak se na to dívají ostatní lidé.  Já vidím

situaci  takhle…  Je  velmi  obtížné  brát  v úvahu  mínění  lidí  na
nízké duchovní úrovni jen proto, abys jim vyhověla. Třebas lidem
také  nějak  ubližuju  tím,  co  dělám,  ale  co  se  s tím  dá  dělat?
Nemůžu přece dát na to, co říkají majavádi.“
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„A nenapadlo tě taky někdy, že bys třeba neměl pravdu? Že
by ses mohl mýlit ty a ne všichni ostatní?“

„Jistě,  že  mne  to  napadne.  A mnohokrát  pochopitelně
nemám  pravdu.  Proto  se  musím  buď  poradit  s duchovním
učitelem nebo se aspoň podívat do knih, jak to tam je. No a když
ani to nemá úspěch, zkusím někdy přemýšlet vlastním rozumem.“

„A pomáhá to?“
„No… jak kdy.“
Najedli  se,  oblékli  a vyrazili  do  města.  O Vánocích  se

stmívá brzy, prozatím bylo sice jen pozdní odpoledne, ale obloha
byla  tmavě šedivá  a nevypadala  pranic  vlídně.  Auta  už  svítila,
všechny  obchody  byly  rozzářené  a lidé  pospíchali  domů
k rodinám.

Do zahrady dojeli  autobusem, protože Dot nebyla zvyklá
běhat kilometrové vzdálenosti pěšky. Vrátný Enkru znal a usmál
se na něj, když s Dot přistoupili k pokladně.

„Lístek pro slečnu…“
„Slečna ať jde zadarmo! Je štědrý den, doktore Westone.

A je to tvoje přítelkyně. Mějte se, děti…“
V zahradě byl sníh porušen jen maličkými cestičkami, které

vyšlapali  ošetřovatelé.  Návštěvníků  bylo  pořídku  a většinou  to
byli  lidé,  které  Enkra  od  vidění  znal.  Děti  se  brouzdaly
neporušeným  sněhem,  zdvořile  zdravily  a lidé  jim  laskavě
odpovídali.  Mulligan  byl  na  odchodu  a Enkrovi  jenom  mávl
rukou směrem k tygřímu pavilónu.

„Malé Dot je zima a mrznou jí nožičky.“ oznámila dívka.
„Malá  Dot  si  nožičky  ohřeje  o tygra.“  slíbil  jí  Enkra

a otevřel vlastním klíčem kovová dvířka ve stěně.
Dot zvědavě nakoukla do temné chodby. „Co je tam?“
„Tygři.“
„Co tam dělají?“
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„Čekají, koho by sežrali. Právě teď je na jídelníčku dívka
jménem Dorothy! Vstup do tlamy pekelné – co sem vstoupí, živo
už odtud nevyjde…“

Dorothy vstoupila a udiveně se rozhlížela. „Ale vážně, co je
tady? Kam vede ta chodba?“

„Dolů – do pekel. Jdi pořád přede mnou. A nezakopni o nic,
málokdy se tady uklízí…“

„Ty tady máš nějakýho příbuznýho?“
„Ano, tygry. Jsou to moji bratři, jsou mé krve…“
„Pořád si děláš legraci! Já to myslím vážně…“
Enkra došel až ke vstupním dveřím do vnitřního prostoru

betonových  ubikací  a otevřel  je.  Dot  uviděla  několik  klecí
s pruhovanými šelmami a zaslechla jejich hrozivé mručení.

„Jejda! Opravdu jsou tady tygři! Ještě že jsou v klecích…
pojď radši pryč, Enkro!“

Enkra  ji  vstrčil  dovnitř,  dveře  zevnitř  zavřel  a opatřil
závorou.  „Jsou  v klecích,“  zasmál  se  a v očích  mu  zeleně
zablýskalo, „Ale já je právě teď pustím ven. Přijdou k tobě, Dot,
a budou se ti třít o nohy… Pustím je na svobodu…“

„Ne!“ vykřikla a uskočila ke dveřím.
„Ne hned – až tě poznají a spřátelí se s tebou. Neboj se jich,

jsou to kočky jako tvoje koťátko, jenom trochu větší. Jsou milí,
rádi se mazlí a zvlášť rádi snášejí drbání pod krkem, protože tam
mají  blechy  a tlapami  se  tam  těžko  dostanou.  Viď,  Párvatí!“
vykřikl  na  tygřici,  která  při  zvuku  svého  jména  radostně
zakňučela. Vedle ní stáli tři malí tygříci.

„Tohle  jsou  bratři  mého  Kwarra.  Vlastně  bratr  je  jenom
tenhle, Ráma II. Slečny jsou Síta a Laila. Jejich otec je tamten
vznešený Pán, Ráma I. Tady je Brahma, nejstarší z nich, tady Šiva
a Višnu.  Původně  se  jmenovali  jinak,  ale  já  jsem  si  je
přejmenoval podle indických zvyků. A tato dáma je Kálí, bohyně
smrti  –  však  jednou  mi  málem  ukousla  prst,  viď…“  Enkra

324



představoval jednotlivé tygry a Dot  si  je se zájmem prohlížela.
Jejich  sírově  žluté  nebo  nazelenalé  oči  si  zase  prohlížely  ji
s nemenším zájmem.

„A teď  jim  něco  povíme,“  Enkra  ze  sebe  vydal  dunivé
zařvání. Všichni tygři se rázem zarazili a obrátili se k němu.

„Tohle je vaše nová paní,“ řekl Enkra anglicky, „Jmenuje se
Dot  a bude  vás  hladit  a krmit  masem,  jestli  nějaké  seženeme.
Mějte ji rádi, jako máte rádi mne, ona na vás bude hodná. Ztratilo
se  jí  malé  koťátko,  váš  nejmenší  příbuzný  –  musíte  jí  je
nahradit…“

Dot se smála a tahala ho za rukáv. „Ty myslíš, že ti budou
rozumět? Děláš si ze mě legraci! Umějí Armini krotit šelmy?“

„To jsem říkal pro tebe. Jim to povím líp, aby to pochopili.
Poslouchej, ale neříkej nic…“

Z Enkrova  hrdla  se  vydrala  disharmonická  směs  kňučení
a vrčení. Pruhované šelmy se rozeřvaly dvojhlasně s ním, vrčely
a mávaly tlapami, jako by se chystaly navzájem se roztrhat. Dot
se to zdálo jako hádka pekelných knížat.

„Vždyť jsi je rozzuřil!“ řekla, když skončil.
„Ale  ne!  Přijmou  tě,  uvidíš.  Napřed  to  zkusíme  s mým

miláčkem.“
Šel k poslední z klecí až úplně u zdi a otevřel dvířka. Dot si

povšimla,  že  při  představování  tohoto  tygra  vynechal,  jen  mu
volně  pokynul  rukou.  Byl  maličký,  ještě  menší  než  tygřata
Párvatí,  ale  měl  krásný hebký kožich,  lesknoucí  se  jako zlato.
Když Enkra otevřel dvířka, tygřík neskočil na zem, jak by bylo
normální, ale přímo z dvířek vyskočil Enkrovi do náruče. Enkra
ho objal, dal si od něj olíznout tvář a pak ho přistrčil k Dorotce,
která na něj okouzleně hleděla. Kwarr se choval jako koťátko –
když ho Dot pohladila, otřel se jí hlavou o ruku a zamňoukal.

„Vidíš! Vem si ho a chovej ho…“ Enkra jí vrazil těžkého
tygra do náruče, až dívence podklesla kolena. Objala kotě celou
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náručí, dovrávorala s ním k nějaké bedně a usedla. Kwarrovi se
zřejmě líbila,  mručel a mazlil  se s ní  a ona ho hladila po hlavě
a drbala pod krkem a za ušima.

Enkra si jich teď nevšímal – šel ke kleci Kálí, otevřel dvířka
a vlezl dovnitř, aniž by se obtěžoval zavíráním. Kálí se nevrhla
ven, naopak počala se lísat k Enkrovi a ten na ni vrčel a hladil ji
po hlavě. „Tak co, mám ji pustit ven?“ ptal se Dot, „Neboj, nic ti
neudělá…“

Dot pohladila ještě jednou Kwarra. „No, tak třeba…“
Enkra postrčil Kálí ke dvířkům a téměř doslova ji vyhodil

z klece.  Pak vylezl  za  ní  a přišel  pro jistotu  blíž  k Dot,  aby ji
ochránil. Kálí však očichala dívce nohy a pak se odvrátila. Dot ji
pohladila po hlavě a Kálí si to nechala líbit asi tak ochotně jako
každá jiná domácí kočka.

„A takoví jsou všichni! Až na staršího Rámu. My se spolu
perem, viď, Rámo?“ Enkra přejel dlaní po mříži a Ráma po něm
sekl tlapou a zavrčel velmi zle a divoce. Enkra se na něj zazubil.
„Ano, jistě že si budeme hrát. Ukaž slečně, jak umíš bejt zlej!“

„Vypusť i ty ostatní!“ přála si Dot.
Enkra  ochotně  vyhověl.  Šel  od  klece  ke  kleci  a pustil

všechny  tygry  ven.  Chvíli  ještě  čekal,  trochu  strach  měl
z maminky Párvatí, která by mohla bránit svá koťata, ale viděl, že
si bez odporu nechá děti brát a tak se uklidnil. Jenom Ráma zůstal
v kleci – stál přikrčen a čekal.

„Jedno  malé  představení  speciálně  pro  dámu!“  Enkra
otevřel klec a vlezl dovnitř. V té chvíli na něj Ráma skočil, Enkra
se sotva stihl  převalit  stranou.  Vymrštil  se  na nohy a přeskočil
útočícího tygra, při tom se praštil do hlavy o nízký strop a vyjekl,
a ta  chvíle  stačila  tygrovi  k tomu,  aby  jej  dohnal  a sevřel  do
pracek. Enkra se bránil, spadli na podlahu a váleli se po ní, tygr
řval  a Enkra  se  smál  a ostatní  tygři  se  zájmem přihlíželi  tomu
zápasu. Nakonec Enkra podlehl, Ráma jej chytil za krk a cloumal
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jím jako kočka myší, až se Enkrovi hlava kymácela. Nakonec ho
pustil  a Enkra  se nehýbal.  Ráma ho zvědavě očichal,  olízl  mu
párkrát tvář a pak si sedl a nedůvěřivě si chlapce prohlížel. Enkra
se pořád ještě nehýbal a Dot se na chvíli lekla, že mu snad tygr
ublížil. Potom Ráma tiše zakňučel a kňučel pořád víc, až se dívce
zdálo, že prosebně. To už Enkra nevydržel, vyskočil a Ráma se na
něj znovu vrhl a zase se váleli v klubku na zemi.

Nakonec to skončilo tak, že Enkra na tygra zavrčel a Ráma
ho nechal být, lehl si a oddychoval. Enkra se zvedl, pohladil tygra
po hlavě a vylezl – Ráma vyšel za ním, očichal si Dorotku a pak
se jí přitulil k nohám.

„Vidíš,  jak  jsou  milí…“  Enkra  se  oprašoval  od  slámy
a špíny,  které  bylo  v tygří  kleci  dost,  „Jenom  já  nesmím
zapomínat  na  ten  nízký  strop.  Vždycky  se  o něj  švihnu  do
palice…“

„To bylo hrozný! Myslela jsem, že tě zabil…“
„On se taky bál – však už kňučel a volal mě. Ráma mě má

rád,  žejo,  Rámo…“  Jenže  na  zavolání  se  přitulil  malý  Ráma
a Enkra ho vzal a foukal mu do čenichu, což kotě považovalo za
výzvu ke hře a seklo Enkru ostrými drápky do ramene,  že mu
málem protrhlo jeho koženou bundu.

„Kde jsi se naučil je takhle ovládat?“ ptala se Dot.
Enkra si sedl ke zdi, položil si Rámu na klín a hladil ho.

„Daleko v jižních mořích je ostrov Armin. Na jihu toho ostrova
jsou vysoké hory – tam vládne můj přítel Garn, Chief Tiger, Pán
Všech Pruhů Džungle. Je to tygr ohromný jako Brahma, ale má
bílou srst a černé pruhy, ne zlatou. To je znak královských tygrů.
Kdyby se mi kdykoliv cokoliv stalo, Vládce tygrů Garn dá rozkaz
– a tisíce pruhovaných koček mi přijdou na pomoc…“

„Vážně?“
„Já také musím na pomoc každému tygrovi, který se ocitne

v nebezpečí.  Jsem jejich  bratrem,  smísil  jsem svou krev  s krví
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Kwarra, nejlepšího bojovníka tygrů, který dokáže vyrazit ze sedla
kteréhokoliv ze svých bratří. Porazil i Garna, který je tak dobrým
bojovníkem,  že  se  mu prý podařilo  v jízdním souboji  přemoci
i knížete jaguárů Quiroqu…“

„Tenhle Kwarr?“ zatahala Dot za ocásek kotě v náručí.
„Ale  ne,  tohohle  jsem  nazval  po  něm.  Můj  Kwarr  je

rozumný  a mohla  by  sis  s ním  dokonce  i popovídat,  mluví
anglicky.“

„To musí být krásné… A proč jsi odešel z Arminu?“
Enkra sklonil hlavu. „Musel jsem odejít. Nechtěl jsem, věř

mi. Ale musím plnit své povinnosti. A má povinnost byla jít.“
„Povinnost…“ zachmuřila se.
„Clarence Whigg, můj duchovní učitel, mi jednou řekl: Je

zákon  orlů.  Když  orlové  dospějí  a křídla  je  unesou,  vylétají
z hnízda. Mnozí se zabijí pádem na kameny, jsou-li jejich křídla
slabá. Ale kteří vydrží, se stanou pány vzduchu…“

„Lidé musejí taky vyletět z hnízda – aby vládli…?“
„Nelze věčně zůstat tam, kde se ti líbí. Člověk musí jít tam,

kam ho vede touha. Tam, kde na něj čeká…“
„Co?“
„Jeho osud. Budoucnost.“
„Ta ale nemusí být krásná.“
„Nemusí. Může být i nepříjemná. Může tam čekat i něco, na

co se tak často nemyslí.“
Otevřela doširoka oči. „Ty myslíš smrt?“
„My neříkáme smrt. Třeba opuštění těla. Nebo konec cesty.

Jednou každý z nás musí dojít na konec cesty. Nevíme, kde je.
Nechceme to vědět. Ale tady je to blízko – velmi blízko…“

„Ale ty jsi přece tak silný! Umíš krotit šelmy, umíš se bít
s přesilou  a zvítězit,  umíš  sehnat  fantastickou  částku  peněz
a připravit vynikající jídlo. Tebe nemůže čekat nic zlého!“
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Enkra se usmál. „Máš pravdu, Dot. Nemůže mne nic zlého
čekat. Jdu všemu vstříc a nebojím se toho. Vyřešil jsem problémy
své  matky  a částečně  i svého  otce.  Myslím,  že  jsem  splnil
všechno, co jsem měl splnit. Teď už mi nestojí v cestě ke štěstí…
nic…“

„Tak je  to  dobře,“  podívala  se  na hodinky,  „Jejda,  já  už
budu muset domů… Škoda…“

„Škoda,“ souhlasil, „No, do klecí, bráškové! Musíme jít do
svých doupat, i když bychom tu rádi byli s vámi…“

Tygři odešli poslušně, až se Dot divila. Byli zvyklí.
Courali se se sklopenými hlavami k východu ze zahrady.
„Enkro!“ vykřikl nějaký člověk, „Ty jsi tady?“
Byl to  doktor  –  šel  od kanceláří,  zachumlaný do kabátu.

„Ještě že jsem tě viděl! Nevěděl jsem, že jsi tady, jsem poslední,
kdo se zdržel. Hlídač už šel a nechal mi klíče. Pojď, pustím tě
ven!“

„Pusť jenom Dot,“ navrhl Enkra, „Já tady zůstanu. Nemám
dneska kam jít. Budu radši tady…“

Doktor se na něj s údivem zadíval – a Dot taky.
„Ach ano, tvoji bratři, viď…? Máš je rád…“
„Maminka  je  v nemocnici,  otec  někde  v Jižní  Americe.

Budu spát na jejich kožíšcích. Je to krásné…“
„Dobrá,  chápu  tě.  Dobrou  noc,  Enkro,  a šťastný  Štědrý

večer. Pojď, děvče…“
„Ne,“ řekla Dot, „Já zůstanu s Enkrou.“
„Proč? Ty přece máš kam jít?“
„Maminka  je  přece  taky  v nemocnici,  víš  to!  Jsem

u sousedky, je hodná, ale vyčítá mamince každou kůrku chleba,
kterou mi dá,  slyšela jsem to.  Nechci tam jít,  chci radši zůstat
s tebou…“

„A tvůj otec?“
„Já nemám tatínka. Nikdy jsem neměla. Nech mě u sebe…“
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Doktor  si  otřel  chlupatou  rukavicí  tvář.  „Děti,  děti!  No,
nechám ti tu ty klíče, Enkro. Dej je zítra ráno hlídači, až přijde.
A čekej  ho  u brány,  ne  abys  odešel  a nechal  to  tady,  jak  je…
A pojď si za mnou zamknout…“

Enkra jej doprovodil až k bráně – Dot čekala a hladila přes
plot divokého koně Przewalskiho, kterému zima nijak nevadila,
vesele pobíhal a řehtal.

„V zaměstnaneckém  bufetu  jsou  všechny  věci  na
chlebíčky,“ řekl doktor, „Vem si co chceš, patříš taky k inventáři.
Zařiďte se jako doma, děti, je přece Štědrý večer…“

Enkra  mu  podal  ruku  a vzkázal  pozdravit  rodinu.  Už  se
s nimi jednou sešel a paní i děti k němu vzhlížely s úctou.

„Tak,“ řekl, když se vrátil k Dot, „A teď si osedláme každý
jednoho koníčka a projedeme se po zahradě!“

Divokých  koní  tam  bylo  dost,  i když  to  nebyli  praví
převaláci. Dot dostala strakatého mongolského poníka, Enkra si
vzal vraníka jako uhel. Sedlo bylo jen jedno, pro Dot, Enkra je
nepotřeboval.

Dot  ještě  nikdy  na  koni  neseděla,  ale  její  strakáč  byl
rozumný a zvyklý na to, že na něm jezdí nezkušení jezdci, takže
se řídil zkušenostmi a rozumem a nikde ji neshodil. Zato Enkrův
vraník se divně šklebil a dvakrát vyklopil Enkru do závěje, než se
dal zkrotit. Enkru to ovšem bavilo, miloval divoké koně. Tak se
oba  rozjeli  zahradou,  pokřikovali  na  sebe  i na  zvěř  a Enkra
napodoboval  všechny  hlasy  zvířat  tak  věrně,  že  jeho
„soukmenovci“ se dali oklamat a odpovídali.

Když  se  unavili,  pustili  koně  a šli  vyplenit  spižírnu
v zaměstnaneckém bufetu.  Dot  udělala  silný čaj  a nalila do něj
hodně smetany, Enkra zatím vyráběl obložené chlebíčky. Pustili si
rádio, Enkra vyhledal dobrou hudbu a večeřeli. Bez obětování, na
chlebíčcích  byla  řada  věcí  v kvalitě  nevědomosti,  které  nejsou
zrovna vhodné pro světce.
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„A co teď?“ ptala se Dot, když umyli nádobí a uklidili je.
„Teď půjde malá Dot spát. Pokud ovšem nechce jít se mnou

za mými kočičkami…“
„Rozhodně chce.“ řekla Dot a vzala si kožíšek, „Půjdeme

zase k tygrům?“
„Omyl.  Půjdem  od  jednoho  ke  druhému  a každému

popřejeme šťastné vánoce. Co ty na to?“
„Nadšeně souhlasím.“
Vyšli ven. Právě začal padat drobný jiskřivý sníh a leskl se

oslnivě v měsíčním světle. Dot jej chytala do dlaní.
„Víš, co bych jednou chtěla vidět?“
„No?“
„Jak  to  vypadá,  když  se  u vás  v Arminu  šelmy  sejdou

k besedě. Všecky kočky, psi, medvědi, zkrátka všichni na jednom
místě… Musí to být veselé…“

„Uvidíme, jak to bude moc veselé.“
„Co chceš dělat?“
„Pustíme  je  všechny  do  tygřího  výběhu.  Otevřeme  jim

klece. Tygří výběh je největší, pohodlně se tam vejdou…“
Dot  si  běžela  potřást  rukama  s opičkami,  Enkra  zatím

odemykal klece u tygrů, aby kočky vůbec do výběhu mohly. Pak
přišel za Dot a něco na opice zakvákal, aby se nebály. Dívka je
měla raději než Enkra, takže si s nimi chvíli hrála.

První  pustil  Enkra psy dingo,  šakaly,  vlky,  lišky a hyeny,
jejichž ubikace byly blízko sebe. Zvířata se začala honit, kousat
a rvát,  ale  nezdálo  se,  že  by si  chtěla  ublížit  –  Enkra  alespoň
tvrdil, že je to všechno jenom hra.

Potom byli na svobodu propuštěni medvědi, od grizzlyho až
po  nejmenšího  mývala.  Jenom  kuny,  lasičky  a podobné
příbuzenstvo nechal  Enkra v klecích – nebyl  si  jist,  zda by jej
poslechli a neutekli mu do lesa. Také byli příliš malí a mohlo by
se jim při hrách ostatních něco stát.
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Nakonec přišly na  řadu kočkovité  šelmy.  První  ze  všech
důstojní  lvi,  kteří  si  Dot  povýšeně  nevšímali  a od  Enkry  se
nechali  hladit  s královskou blahosklonností,  jíž  se  Enkra  smál.
Jenom dvě roční  lvíčata  se  dala  do rvačky a Enkra je  od sebe
musel trhat. Zato leopardi vyletěli  jako splašení a málem se na
Dot  vrhli,  ač  je  Enkra  upozorňoval  na  její  přítomnost.  Ale
nakonec ji jenom očichali a olízali a pustili se do škorpení se psy,
svými odvěkými nepřáteli.  Enkra měl  co dělat,  aby všechny ty
divoké  šelmy  pokrotil.  Ještě  strašnější  byli  jaguáři,  ale  ti  se
kupodivu chovali důstojně a téměř klidně, ba nechali se i od Dot
hladit.

Všechny  šelmy  měly  příkré  výhrady  k ročnímu  období,
které  zasypalo  svět  studeným  a na  dotek  velmi  nepříjemným
sněhem.  Kladly  svoje  tlapky  do  sněhu  se  špatně  skrývanou
nechutí a daly se jenom Enkrovým úsilím přinutit, aby přešly do
tygřího výběhu. Po pravdě řečeno, pruhovaní nebyli moc rádi nad
tou  přemírou  hostů,  z nichž  s některými  se  nesnášeli  a jiné
považovali dokonce za svou kořist, jako šelmy psovité například.
Enkra  se  přestal  starat  o blaho  své  společnice  a všechno  úsilí
soustředil  na  hlasové  zvládnutí  toho  ohromného  konglomerátu
různých individualistických osobností,  jež se tu sešly.  Příliš  ho
nepotěšilo,  že ze všech šelem souhlasili  se situací jenom lední
medvědi a polární lišky, kteří se cítili jako doma.

„Tohle  se  nedá  zvládnout!“  upozornila  Enkru  Dot,  „Psi
a kočky se ti za chvíli dají do sebe a porvou se!“

Enkra to už chvíli tušil sám. „Nedá se nic dělat, psi a jejich
příbuzenstvo musejí domů, jinak tady klid nebude…“

Naštěstí se ukázalo, že dotyčné šelmy psovité netrvají nijak
důrazně  na  své účasti  v amfiteátru.  Jakmile  jim Enkra dovolil,
rozběhly  se  s velkým  ulehčením  do  svých  klecí  a zřejmě  se
v duchu zapřísahaly, že víckrát bezpečnou skrýš neopustí, aby se
nemusely stýkat s přemírou pruhovaných a skvrnitých velekoček.
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Enkra poslal Dot, aby zavřela jejich klece a ona šla, aniž si aspoň
na okamžik uvědomila, že třeba vlk je neobyčejně zlé zvíře a že
by ji mohl případně sežrat jako Karkulku. Ovšem ta možnost se jí
zdála  krajně nereálnou od chvíle,  kdy se předmětný vlk  od ní
nechal hladit a škrábat za ušima.

Než se vrátila, byl už zmatek trochu zkonsolidován. Ubyli
také  menší  medvídci,  na  něž  se  leopardi  a jaguáři  pokoušeli
uspořádat hon a které tedy Enkra taky odeslal. Malé disproporce
trvaly ještě mezi tygry, lvy a medvědy, ale zdálo se, že i tyto sváry
umlknou díky Enkrově něžné péči.

„Podívej!  Takhle  vypadá  přátelství  mezi  nejhroznějšími
šelmami, jichž se bojí svět! Chtěl jsem tě přesvědčit, že šelmy se
vždy dokáží shodnout a chovat se k sobě přátelsky! Jenom lidé
musejí řešit každý, i ten nejmalichernější spor válkou a zničením
toho druhého. Když pohlédneš do očí tygra, vidíš v nich touhu po
míru. I když jsou moji bratři považování za představitele všeho
zla, krutosti a dravosti,  jsou to přesto nejmírumilovnější zvířata
světa. Neublíží tomu, kdo neubližuje jim…“ Enkra při tom hladil
staršího Rámu, který spokojeně mručel.

„Přesto  bych  radila  nechat  tady jen  kočky a odstranit  ty
medvědy. Jsou hezcí, ale leopardi se s nimi pořád hádají a mám
strach, že se porvou…“

„Máš myslím pravdu. Pošlu je pryč.“
Tentokrát  Enkra  neposlal  Dot,  aby  jim  zavřela  klece.

Medvědy  nepovažoval  za  bezpečné,  přes  všechnu  jejich
dobromyslnost a lenost. Tvrdil, že medvěd je zákeřný – tváří se
dobrácky,  žebrá  o pamlsky,  a najednou  tě  zčista  jasna  praští
tlapou.  Tak  raději  dal  šelmám  přísné  příkazy  a doběhl  zavřít
medvědy sám. Dot se ho raději držela, měla přece jen z velkých
koček strach.
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Pak se vraceli. Enkra připadal Dot smrtelně vážný, takže se
na  něj  podívala  tázavým pohledem – ukázal  jí  svítící  ciferník
svých hodinek. Bylo půl jedenácté.

„Chceš jít spát?“ ptala se.
„Ne!  Tohle  je  moje  noc.  Oni  jsou  moji  přátelé,  musím

k nim. Pojď se mnou, Dot…“
Šli  a sníh  jim vrzal  pod  nohama.  Jiskřivé  vločky se  jim

sypaly na hlavu a ulpívaly jim na vlasech.
„Za jeden a půl hodiny bude půlnoc. Věříš, že o půlnoci na

štědrý večer se probouzejí strašidla?“
„Říká se to v pohádkách…“ zaváhala.
„Dnešní noci se zrodil Vykupitel světa. Svět ale stále ještě

není vykoupen. Neseme svůj hřích s sebou a nevíme, kdy přijde
trest. Zdá se mi to slavnostní, Dot…“

„Měli bychom být o půlnoci v chrámu…“
„Zazpíváme  ti.  Bude  to  slavnostnější  než  chrámové

varhany. Uslyšíš zpívat šelmy…“
Šli dolů do tygřího výběhu. Všechny velké kočky ležely ve

vnitřním  krytém  prostoru  a čekaly.  Zářilo  tu  jen  slabé  světlo
žárovky u stropu a jejich  oči  svítily ze  tmy.  Dot  se  ohlédla  na
Enkru – zdálo se jí, že jeho oči mají stejný zelený svit.

Vstoupila a chtěla si sednout na židli, ale pak usedla na zem
a objala  Kwarra,  který  se  k ní  přitulil.  Enkra  se  posadil  mezi
šelmy, natahoval k nim ruce a tiše přátelsky vrčel a kňučel, když
k němu přišly.  Jeden  z leopardů  mu  olízl  tvář,  Enkra  jej  objal
kolem krku a přitiskl si k němu hlavu.

„Zapomeňme  na  všechno,  Dot!  Na  včerejšek  i zítřek,  na
lidi,  kteří  jsou proti  nám. Jsem šťastný.  Příroda ke mně mluví
mým  hlasem  a já  ji  slyším.  Jsem  silný,  Dot  –  jsem  součástí
věčnosti, která je v nich. Víš, co je to stát tváří v tvář věčnosti?“

„Ne…“
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„Poznal  jsem  to,  když  jsem  prošel  Zlatou  branou  do
Aurrgharru,  posvátného  města  tygrů.  To  město  tam stojí  deset
tisíc let, je z doby, kdy na zemi ještě neexistoval lidský rod. Po
celou  tu  dobu  je  obývali  tygři,  žili  tam,  měli  svoje  lásky
a nenávisti, rodili se a umírali, stejně dnes jako před tisíciletími.
A lidé  zatím  válčili,  bili  se  o moc  a slávu,  rozdělovali  si  svět
a zase  jej  násilím  vázali  dohromady.  Tisíce  dávných  kultur
dospělo  k netušenému rozmachu a upadlo  do  propadliště  dějin,
Giordano Bruno byl upálen, protože nevěřil, že je země středem
vesmíru,  Galileo  odvolal,  že  se  země  točí.  A oni  tam  seděli
a dobře věděli,  že je země kulatá a že se točí okolo slunce, ale
nepovažovali za potřebné to sdělit nebo o tom hloubat, neboť je
to ani tak příliš nezajímalo. Lidé si vzájemně podřezávali krky za
náboženství  nebo  za  politiku,  oni  byli  klidní  a jenom  občas
pozorně naslouchali svým zvědům a blahovolně se usmívali nad
tím, jaké přežitky ještě lidi spoutávají. Jack se jich jednou ptal,
proč  nezasáhli  do  dějin  lidstva,  když  viděli,  jakých  omylů
a strašlivých barbarství se lidé dopouštějí. Řekli s neuvěřitelným
klidem: „Nevadilo nám to. Nemáme zájem o lidi.“ Jim je jedno,
co se stane s lidstvem, věří, že jsou věční a jejich národ a jejich
pravda nezahyne…“

„Viděl jsi fantastické věci…“
„To není nic fantastického. Vše je skutečné – a já patřím

k nim. My Armini, skutečně silní a morálně vyspělí, kteří dosáhli
vyššího  poznání,  jsme  také  součástí  starého  národa.  Ostatní
lidstvo může zdegenerovat, zničit se samo svou nenávistí. Ale my
zůstaneme, budeme tady věčně jako oni…“

„Povídej mi o Arminu! Vyprávěj mi…“
„To se nedá vyprávět. Přijď a já tě zavedu všude, kam budeš

chtít. Přijď za mnou, až se tam vrátím…“
A tak mlčeli a hladili šelmy okolo sebe.
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„Slíbil jsem, že ti zazpíváme. Pojď ven, musíme se pěkně
rozestoupit, aby to znělo…“

Dunivým řvaním vyhnal Enkra svoje šelmy ven, do sněhu,
na mráz.  Dot  se  posadila  ke vchodu na kmen,  o který si  tygři
brousili  drápy a přihlížela,  jak  se  zastavil  uprostřed  amfiteátru
z kamenů  a betonových  zdí  a vrčel  povely  na  všechny  strany.
Šelmy přebíhaly a pomalu se okolo něj stavěly do kruhu podle
velikosti a národnosti, jak si přál. Jenom tygřík Kwarr se mu pletl
pod nohama, neboť se bláhově domníval, že tam na něj spadne
menší množství sněhu.

Enkra  se  otočil  k Dot,  zamával  na  ni  a zařval,  mohutně
a dunivě, jako tygr nebo lev. První se k němu přidal Ráma I, pak
ostatní  tygři,  leopardi,  jaguáři,  pumy,  lvi,  gepardi  a nakonec
i rysové  a jiné  menší  kočkovité  šelmy.  Všichni  pak  řvali
ohlušující  píseň  bez  melodie  a slov,  strašlivou  pro  každého
člověka, znějící velebně a hrozivě pod temnou oblohou, z níž se
sypaly bělostné vločky sněhu na kožichy zpěváků. Byl to hrozný
a krásný zvuk, Dot ještě nikdy neslyšela nic podobného – a nic
tak vznešeného. Enkra stál uprostřed kruhu s rukama vztaženýma
vzhůru jako dirigent orchestru a oči mu plály jako hvězdy – věřil,
že v této chvíli poslal svůj noční pozdrav na statisíce kilometrů,
do své vzdálené vlasti…

Pak  skončili.  Enkra  svěsil  ruce  a krátkým  zavrčením
propustil  kočky opět  do tepla,  pod střechu.  Dot  přešla  k němu
a pohlédla mu do tváře. V očích se mu třpytily dvě velké krůpěje
a když potřásl hlavou, stekly rychle po tvářích dolů, do sněhu.

„Jsem Armin! Zlý osud mne přinutil opustit svoji vlast, ale
jsem jeden z nás – moji bratři jsou s námi a já jsem s nimi! Věř,
Dot: nic není nemožné, když jsou se mnou přátelé…“

„Jsi nejlepší člověk, jakého jsem kdy poznala! To zase vím
já. Neznám nikoho, kdo by tobě mohl ublížit…“
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Zasmál se. „Ale Dot! Pojď dovnitř,  ať nezmrzneme! Teď
nepustím kočičky domů, studily by je tlapky. Budeme tady s nimi
až  do  rána,  viď?  Můžeš  si  na  někoho z nich  lehnout,  bude tě
zahřívat. Já to dělám taky, když u nich spím…“

Vešli dovnitř – Dot překračovala ležící šelmy a ty se na ni
ani nijak zvlášť neohlížely, zřejmě už ji braly za svou.

„Budou  tě  mít  rádi  a budou  tě  poslouchat,“  řekl  Enkra,
„Budeš jejich paní, jako já. Naučím tě, jak s nimi mluvit, pak už
ti nic nebude stát v cestě. Každý ti pomůže, když ho požádáš…“

Dot se posadila ke zdi a opřela se o kožich jednoho tygra.
Chvíli  si  představovala,  jaké  to  bude  potom –  pak  usnula  na
měkké kožešině a tygr ji zahříval svým tělem.

Enkra ulehl na kožich Rámy, vzal do náruče Kwarra a usnul
také.  Byl  dost  unavený,  a ani  Armini  nevydrží  ve  dne  lovit
a v noci řvát, jak říká kterési přísloví.

Dot spala až do chvíle, kdy se venku rozednilo – Enkra byl
už na nohou, vyhnal zatím leopardy, pumy, jaguáry, rysy, divoké
kočky a lvy a tak vůbec v tichosti  ven a rozděloval je do jejich
klecí. Poslouchali ho docela ochotně a dali se rádi uzavřít, neboť
věděli,  že  jejich  přítel  opět  přijde  a třeba  je  zase  někdy pustí
v noci ven.

Když Dot procitla a Enkra posílal tygry do klecí, rozplakala
se.  Každého z nich  na rozloučenou pohladila,  Parvatina  koťata
objímala a mazlila se s nimi, až se jejich pečlivá maminka počala
strachovat.  A když  nakonec  Enkra  zavřel  do  klece  i Kwarra,
plakala a slzy se jí koulely po tvářích.

„To nic,“ řekl jí Enkra, „Přijdeme zase. Třeba někdy mezi
svátky se sejdeme…“

Když  docházeli  k bráně,  čekal  už  vrátný  u dvířek  a zle
vrčel. Ale popřál jim docela přátelsky šťastné vánoce a dlouho se
za nimi smutně a závistivě díval…

 =*=
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O těch, kdo mňoukají tence
Před vánočními svátky chystal se lord Oliver opustit Armin

a vrátit se do Anglie. Což lord Roger vřele doporučoval, už z toho
prostého  důvodu,  že  potyčky  v Iron-city  nabyly  závažného
charakteru  a i jiné  průšvihy  státního  rázu  věštily,  že  se  blíží
rozhodující boj s Alwinem. V tomto boji neměl Oliver vůbec co
pohledávat a bylo lépe, aby se mu vyhnul, už proto, aby zajistil
popřípadě Rogerovi v Anglii politický azyl.

„Je zapotřebí,“ řekl Roger, „Aby ses v Anglii poohlédl taky
po záležitostech mého kamaráda Enkry Westona. Je to rozčilující
a malicherná záležitost, ale povstaly z toho nějaké nepříjemnosti
a vím, že se na to ještě nezapomnělo. Pořád ještě, když se probírá
vztah  mezi  mnou  a Alwinem,  se  dřív  nebo  později  přijde  na
záležitost mladého Westona. Ta věc se musí opatrně prozkoumat
a zjistit, co se v tom dá dělat.“

Oliver pokyvoval souhlasně hlavou. „Ovšem. Ale nemůžu
podnikat rozsáhlá pátrání osobně. Uznáš jistě, že i po zahlazení
těchhle  arminských  stop…“  zatahal  se  za  vlasy,  které  mu  už
trochu dorostly, „jsem poměrně nápadný. Přestrojit se za chudáka
a pátrat v zavšivených končinách East Endu je sice romantické,
ale od dob Sherlocka Holmese už poněkud vyšlo z módy…“

Lord Roger se zamyšleně cvrnkal tužkou do zubů. „Musíš
tedy mít spojence. Někoho, kdo bude moci pátrat za tebe. Jackie
Therlowe se  pokoušel  ukecat  národ Nejmenších,  kuny,  lasičky
a tak, aby mu pomohli,  ale nemělo to efekt… Potřebujem něco
takovýho.“

Lord Oliver pokyvoval hlavou a usilovně přemýšlel.
„Ty máš jenom matku, co?“ řekl Roger, „Má ráda kočky?“
„Matka? Miluje! Matka má ráda všechna zvířátka,  vyjma

pavouků, hadů a krys. Kočky má ve zvláštní oblibě…“
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„Výtečně!  Stane  se  tedy  chovatelkou  ušlechtilých  koček
v širokém měřítku. Co ty na to?“

„No – k čemu to bude dobré?“
„Kočka  je  jedna  z nejdokonalejších  šelem na  světě.  Tiše

ťapká, vleze všude, nespadne ani ze strmé střechy, na kterou se
lidi neodváží. V případě potřeby dovede rychle zdrhnout a stejně
rychle sekne drápkem. Mimo to má nevšední inteligenci, kterou
dokáže  rozpoznat,  co  dělat.  A živí  se  prakticky  sama,  jsou-li
v okolí nějaké myši. Kočka má řadu neporovnatelných výhod…“

„No, to já všechno uznávám! Ale co s tím?“
„Dostaneš oddíl kočičí armády. Jsou malí, skladní a velice

nenápadní.  Do  středně  velkého  kufru  se  jich  vejde  pět.  Když
vezmeš  dva  kufry,  je  to  deset  koček,  což  je  základní  počet.
Odvezeš  je  do  Anglie  a navedeš  na  to,  co  budeš  potřebovat.
Pošleme samozřejmě takové, co rozumějí anglicky, jednak kvůli
pátrání a pak proto, že tvoje arminština, nezlob se…“

„To je krásné.  Zvlášť to,  že jestli  mě s tím chytí  celníci,
dostanu dvacet let za týrání zvířat a převoz neprověřených kusů
z hlediska  zdravotního.  Dovoz  jakýchkoliv  zvířat  do  Anglie  je
zakázán, víš o tom?“

„Kdyby nebyl, poslali bychom je normálně. Neboj se nic,
každá šelma je voják, i maličká. Musí něco vydržet. A vezmeme
jenom dobrovolníky…“

„Hlavně kde je vezmeš?“
„Zítra  zajedeme  do  jejich  města  Katzenburgu,  na

východním pobřeží. Připrav se na delší cestování…“
Poznali  jsme  již  střed  Arminu  s hlavním  městem

Kingtownem,  jih,  kde  se  tyčí  hory  s posvátnými  městy  tygrů,
leopardů  a jaguárů,  Orlí  hory na  západě a za  nimi  průmyslové
město Iron-city, Větrnou step, zmínili jsme se o velkém přístavu
Indiopolisu  na  západním  pobřeží  a nad  tímto  územím
o vyprahlých  planinách  Reortie,  osídlených  národem lvů.  Také
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jsme  se  zmínili  o přistěhovaleckém  hnízdě  Onga-Orangu  na
severním pobřeží a o plantážích a polích, táhnoucích se odtamtud
až skoro k hlavnímu městu. Pozorný čtenář si možná připomene
zámek Guyrlayowe severozápadně od Kingtownu a džungli, která
vyplňuje téměř celou jižní polovinu ostrova.

Ale o východním pobřeží jsme ještě nehovořili. A to proto,
že  tato  místa  nejsou  nijak  zvlášť  osídlena  ani  navštěvována.
Armin byl osídlován zpočátku od západu na východ, po založení
Kingtownu od tohoto středu všemi směry, a na východní pobřeží
se jaksi nedostalo. Kdysi na počátku osídlení se tam usadily tlupy
lidí pochybné pověsti všech národností a ras, kteří doufali, že tam
najdou zasloužený klid. Vedli dlouhé a úporné šarvátky s místním
obyvatelstvem, to jest medvědy, jaguáry a některými rasami psů,
čemuž  učinila  konec  až  válka.  V průběhu  bojů  bylo  zničeno
kvetoucí  jaguáří  město  Longarr,  přístav,  odkud se kdysi  dávno
vypravovali  skvrnití  mořeplavci  na  pirátské  výpravy do celého
světa,  i řada  sídlišť  lidí,  jak  se  jaguáři  mstili  za  povražděné.
Později,  po  částečné konsolidaci  poměrů jaguářího  národa,  byl
správcem tohoto  kraje  jmenován  hrabě  Ragga  a jeho  potomci.
V době,  kdy se  odehrává  náš  příběh,  byl  nejvyšším  velitelem
hrabě  Wärëga,  v době nepřítomnosti  jeho bratr,  divoký a drsný
hrabě Wahrgund. Vládl všem tlapou železnou, ale do jisté míry
spravedlivě  a k prospěchu  všech,  pokud  je  něco  podobného
u jaguára možné.

Brzy ráno,  takřka  za  úsvitu,  vyrazili  oba  Monroesové na
východ.  Velmi  brzy se  dostali  do  vesnice  Long  Appleby,  kde
končila  silnice  v tom  směru.  Vydali  se  tedy  po  úzké  pěšince
džunglí. Dalo se jet také silnicí, ale to by vyžadovalo dělat velký
oblouk, navíc Roger kraj pořádně neznal.

„Abych  nezapomněl,“  řekl  Roger,  „Při  rozhovorech
s kočičími  náčelníky  buď  opatrný  na  titulování.  Jistě  víš,  že
zatímco  se  tygří,  lví  a leopardí  hodnostáři  nazývají  pouze
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náčelníky,  podnáčelníky  a nejvyšší  Vládci,  používají  jaguáři,
kuguáři a v poslední době snad i gepardi tituly šlechtické…“

„To  vím.  A udivilo  mě  to,  když  se  mi  jednou  ten  malý
jaguárek  představil  jako  markýz  Gunnarr.  Myslel  jsem,  že  to
někde vyčetl.“

„To není vyloučeno, mají to asi z knížek. U koček je to ještě
rozšířenější.  Někteří  se  nazývají  šlechtickými  tituly,  jiní  pouze
von něco. Nevím dost dobře proč, ale základní řeči, ve které se
udělují predikáty, je němčina. Nikdy jsem na to nepřišel, ale je to
tak. Nezapomeň oslovit každého jeho plným jménem…“

„V tom případě  žádám,  aby mne  také  oni  nazývali  mým
plným jménem…“

„To určitě budou. Lord Oliver William Athelsword, baron
Monroes, vikomt z Gran Alissa a rytíř z Crowsettu a Carrolu…“

„Zcela správně! Jak to víš?“
„Znám snad svoje tituly a statky, ne?“
„Tak to počkej, to je trochu drzost, ne?“ nadskočil Oliver,

„Ono už  vám nestačí,  že  jste  nám ukradli  baronskou  korunku
a rodové jméno, vy si ještě budete přisvojovat panství, které vám
vůbec nikdy nepatřilo?“

„Kdo říká, že jsme něco ukradli?“
„Pokud  vím,  byl  tvůj  dědeček  Algernon  pouze  mladším

synem  starého  lorda  Mortimera,  navíc  byl  vyhnán  a vyděděn.
Titul  patřil  pouze  lordu  Johnovi,  mému  dědečkovi.  Že  lord
Mortimer  neměl  námitek,  aby Algernon  titul  používal,  je  jeho
věc, ale z hlediska spravedlnosti držíte titul neoprávněně!“

Roger potřásl hlavou. „Podle arminského dědického práva
se  nejedná  o nic  jiného,  než  o rozdělení  rodiny  na  dvě  větve
s rovnými právy na titul. Nehledě k tomu, že jsme si tady získali
vlastní panství, které nás k tomu opravňuje…“

Oliver povytáhl obočí – i on se to už od Rogera naučil. „Co
je to za nesmyslné dědické právo? Kdo na to přišel, prosím tebe?“
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„To stanovil  lord  Algernon sám,  když se  ho někteří  drzí
a nezdvořilí lidé ptali, jak je to s tím jeho titulem. A dosáhl, že to
bylo přijato obecně…“

„Skvostné!  Takže  se  tedy jmenoval  sám  podle  vlastních
zákonů, že? A to nevíš, že takový titul musí potvrdit panovník?“

„Ach,“ Roger mávl rukou, jako by odháněl mouchu, „Sir
Charry odsouhlasil dědečkovi všechno, na co si vzpomněl. Oni
byli velmi dobří přátelé, Olivere. Třeba ho jmenoval on, kdopak
to  už  dneska  ví?  Dědeček  ale  říká,  že  byl  baronem  od
prvopočátku, co přišel do Arminu. Všichni stojíme za názorem, že
jsme dvě větve téhož rodu, každá na jiném území a že jsme si
navzájem rovnocenní. A pokud tomu někdo nevěří, má vždycky
ještě  možnost  si  to  se  mnou  vysvětlit  jakýmkoliv  způsobem
boje…“

„Děkuji. Ponechám váš nárok na titul prozatím stranou…“
Chvíli  jeli  mlčky,  pak  řekl  Oliver:  „Poslyš,  Rogere,

vzpomněl  jsem si,  že  nejste  první,  kdo měl  s titulem tahanice.
Máme to v rodině, myslím – v roce 1542, když byli vyvražděni
všichni  mužští  potomci  Monroesova  rodu,  byly  nám  sebrány
statky vévodou Guyem – slyšel jsi o tom něco?“

„Ne.“ řekl Roger a mluvil pravdu.
„Nevím, co to bylo s našimi předky a tím starým opičákem

Guyem z Lancasteru, který byl mimochodem taky částečně naším
příbuzným,  ale  dal  vyvraždit  všechny  Monroesy  mužského
pohlaví, včetně toho nejmenšího v peřince. Za osmnáct let potom
se počal o baronskou korunku drát sir Lemnuel, nemanželský syn
posledního barona s nějakou venkovskou dívkou…“

„Ano,  o tom  jsem  slyšel.  Byl  to  ten,  co  se  živil
loupežnictvím a přepadáním kupeckých vozů?“

„Ano, v podstatě. Tento Lemnuel se prohlásil sám baronem
na Monroesu a vedl dvaadvacet let drobnou válku proti vévodům
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z Lancasteru  i proti  králi,  než  ho  potvrdili  jako  právoplatného
barona. Konečně, je to náš předek…“

„Dejž  Bůh  mír  jeho  čisté  duši.  Byl  to  ten,  co  napíchl
jednoho nepřátelského kupce na rožeň a opékal  ho nad ohněm
dokud nezaplatil, nebo je to sprostá pomluva?“

„Věřím pevně, že je to sprostá pomluva!“
„Aha. Tak taky nezapomeň na sira Clarence, který se kdysi

prohlásil v Egyptě místokrálem. Jsme vcelku úctyhodná rodina.“
„A víš, že sir Oliver Barry Monroes, kterého zabili v roce

1716 v bažinách ve Walesu,  se tam ještě  zjevuje?  Mamince to
prozradila jedna místní spiritistka…“

„Ach, ubohý chlapec! Byl ještě mladý, nemýlím-li se?“
„Šestnáct, jako já. Zabili ho loupežníci, pokud to nebyl jeho

strýc sir Jarvis, aby se dostal k titulu…“
„Spíš lady Gwendolina, manželka sira Jarvise. Já to slyšel

zase takhle…“
Stezka se zúžila a stala se natolik neprůchodnou, že museli

jet za sebou. Roger prosekával mačetou, kde jim větve nebo liány
trčely do cesty. Pak sjeli ze stráně a přebrodili řeku.

Při  další  cestě  počali  řešit  další  důležitou  otázku,  která
v rodině byla a kterou zvláště Roger shledával důležitou: totiž co
je to hrabství Gran Alisso a kde k němu Monroesové přišli. Co se
týče  Crowsettu  a Carrolu,  ty  Roger  znal,  byly to  dvě  vesnice,
které jejich předkové koupili i s tvrzemi místních rytířů. Mimo to
psali  se  hrabata  z Gran  Alissa,  ovšem  nekladli  (jistě  moudře)
tento titul na první místo, ač je lepší. Roger sám používal pouze
označení vikomt, což vcelku být mohlo a také nemuselo, neboť
kdož ví,  co kdo do rodu přinesl.  Ale Oliver  potvrzoval,  že  ve
starých listinách jsou Monroesové titulování jako hrabata.

Teprve později, když se Oliver vrátil do Anglie, vyhrabal ve
starých rodinných kronikách původ tohoto titulu.  Nějaký jejich
předek se zúčastnil jedné z prvních křížových výprav za účelem
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osvobození Božího hrobu pod velením krále Richarda Lví Srdce.
Při té příležitosti dobyl na místním vládci kus jakéhosi území, na
němž  se  kromě  písku  a kamení  nacházelo  stádo  velbloudů
a několik  stanů  loupeživých  beduínů.  Toto  území  nazval
z nezjištěných pohnutek Gran Alisso, zapíchl tam do písku svou
vlajku a jmenoval se (sám) hrabětem z Gran Alissa. Při nejbližší
vhodné  příležitosti  (když  se  setkal  s knězem,  který  uměl  číst
a psát) sepsal svoje nároky na toto území a zaslal tento list papeži,
aby byly potvrzeny. Což se stalo, leč mezitím byl dotyčný pán ze
svého hrabství vyhnán oněmi loupeživými beduíny, a při zpáteční
plavbě  do  Anglie  zemřel  na  choleru.  Nějaký čas  se  udržovalo
mezi  rodem  Monroesů  povědomí  o nesmírně  bohaté  zemi  na
východě,  oplývající  zlatem,  stříbrem a drahými kameny,  kterou
jejich  předek  dobyl.  Ale  jelikož  v té  době  vedli  dlouhotrvající
hraniční válku se všemi svými sousedy, neměli čas jít zjišťovat
pravý  stav  věcí  a posléze  se  na  to  zapomnělo.  Titul  se  začal
považovat  za  bezvýznamnou  ozdobu  jména  a udržel  se  jenom
díky  tradici.  Co  se  týče  nejmladších  výhonků  rodu,  anglická
i arminská větev se shodovala, že by třeba nebylo špatné pokusit
se  nároky  uplatnit,  ale  nemohli  se  dohodnout,  zda  na  Sýrii,
Jordánsku či dokonce Izraeli.

Když  se  oba  chlapci  vzájemně  ujistili,  že  stojí  jeden  za
druhým  ve  všech  rodinných  křivdách,  které  se  v jejich  rodu
nakupily  od  časů  Viléma  Dobyvatele,  slunce  se  již  klonilo
k západu a měli pořádný hlad. Roger to tady nijak zvlášť neznal
a nevěděl ani, kde by se dalo tábořit. Uložili se tedy na nejbližším
vhodném  místě  pod  stromem,  když  byli  pojedli  zdravou,  leč
poněkud chudou večeři z ovoce a tropických hub, osmažených na
klacku nad ohněm. Oliver byl sice zhýčkaný labužník, ale delší
pobyt v Arminu ho už patřičně uskromnil,  takže by mu stačily
i chlebové placky, které měli jako železnou zásobu.

Oliver byl rozladěný a Roger měl jasno, co mu chybí.
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„Já  vím,  ty  bys  nejradši,  kdybych  s tebou  poslal  Aeqi.
Uznávám, je to taky pěkná kočka, ale bylo by s ní víc problémů
než užitku. Začala by lovit, a ona nechytá myši, ale kluky. Brzo
by ti dala kopačky!“

Oliver  měl  řadu námitek,  ale  když se snažil  zformulovat
odpověď, uvědomil  si,  že Roger má pravdu. Tak mlčel,  jenom
ukřivděně koukal.

„Radši spi. Třeba se ti bude zdát o holkách…“
Ráno pokračovali v cestě. Roger zastřelil jakousi křepelku

či  něco  podobného  a spolu  s Oliverem tohoto  ptáka  upekli  na
ohni. Za celou cestu nikoho nepotkali a Oliverovi se zdálo, že se
touto cestou ženou až na sám konec světa, kde jak tvrdil Roger, je
svět podepřenej vidlema.

Před polednem, když už začínalo slunce nepříjemně pálit,
se  dostali  na  step  porostlou  křovisky  a občas  malými  lesíky,
vylezli na strom, aby se rozhlédli a Oliver spatřil v dálce skvrnitý
kožich  nějaké  šelmy.  Rozjeli  se  tím  směrem  a jak  dojížděli,
prohlíželi si bojovníka. Byl dost mladý, zato nosil na krku černou
stužku a byl tedy jaguárem. Oliver miloval kočkovité šelmy jako
každý  Armin  a Roger  ochotně  souhlasil  s jeho  přáním  se
s jaguárem seznámit.  Učinili  to  poněkud  kuriózním způsobem:
počkali  si  na něho v záloze za  křovisky a jak projížděl  kolem,
vrhli se na něj. Roger už v tom měl značnou praxi a podařilo se
mu  dostat  ho  na  zem,  kde  mu  Oliver  přispěl  na  pomoc,  aby
zmítající se šelmu udrželi a vyhnuli se pokud možno jeho zubům
a drápům. Jaguár to považoval za výbornou zábavu a neopomněl
přizdobit je nějakým pěkným šrámem – nezkušený Oliver dostal
dokonce ránu zadní  tlapou do holeně,  že  potom hezkou chvíli
kulhal.

Konečně jaguár uznal, že oba najednou jsou silnější než on
a vzdal se. Roger ho pustil a těžce oddychuje usedl na zem.

„Kdopak jsi? A kam se to řítíš tak sám?“
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„Tirra,“ řekl jaguár a hned se opravil: „Vikomt Tirra.“
„Syn hraběte Wahrgunda?“ ptal se Oliver.
„No… ovšem! Alespoň myslím…“
„Já  jsem  baron  Roger  Monroes  a tohle  je  baron  Oliver

Monroes, můj bratranec z Anglie.“
„Odkud?“ vyjekl jaguár, „To je… přece ve Studené zemi!“
„Ano.“  souhlasil  Oliver,  který  už  znal  arminské  dělení

světa.
„Ach…“ Tirra  mu olízl  ruku drsným jazykem,  „Je  mi  tě

tolik  líto,  bratře!  To musí  být  zlé,  pocházet  ze  Studené země,
viď?“

„Děkuji,“ řekl Oliver, „Nemohl jsem si pomoci…“
„Poslyš,  bráško,“  řekl  Roger,  „Potřebujeme znát  cestu do

Katzenburgu.  Chceme  si  něco  projednat  s místním  vládcem
a nevíme, jak se tam dostat. Mohl bys nám ukázat cestu?“

Tirra nadšeně zamával ocasem. „Jistě! Moc rád, já stejně
nemám co dělat. Dovedu vás tam – co mi za to dáte?“

Oliver se podivil, ale Roger vytáhl ze sedlové tašky řetízek
dlouhý asi  tři  čtvrtě  metru s velkou sponou a ukázal  jaguárovi.
Tirra nadšeně souhlasil a hned začal přivolávat svého koně.

Oliver byl jako každý Angličan znalcem koní.  Předtím si
jaguárova zvířete tolik nevšímal, zaujat šelmou samotnou, teď si
koně prohlédl a byl přesvědčen, že tak nemožné zvíře doposud
neviděl.  Byl  to  mimochodník  s velmi  širokou  tlamou
a roztaženými  nozdrami,  ušima  jako  osel,  dlouhým  krkem
a vystouplými žebry, jako by čtrnáct dní cestoval po poušti. Ocas
měl  orvaný,  hřívu  napolo  vytrhanou a zdálo  se,  že  i chlupy na
zadku má odřené. Na toto zvíře si jaguárek položil „kočičí“ sedlo
s rýhami  pro  opření  zadních  tlap,  jak  je  zvykem,  ale  sedlo
zděděné  jistě  po  několika  generacích  starších  bratrů.  Postroj,
velmi úsporný, se skládal z několika vzájemně neladících kusů.
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Zbraní  bylo  pouze  krátké  vrhací  kopí  tygřího  tvaru,  zjevně
ukradené.

„Není  náš  mladý  přítel  náhodou  silniční  lupič?“  ptal  se
Oliver anglicky, aby mu jaguár nerozuměl.

„Ne. Tady nejsou žádné silnice, nemůže být…“
„Chm! Ale můžeš mi zaručit, že se neživí loupežnictvím?“
„To nemohu. U žádného jaguára se nikdy nedá předem nic

najisto předpokládat.“
„A co když nám tedy něco provede?“
„Uvidíme. Dozvíme se to, než dojedeme.“
„A co když nás zabije a okrade?“
„Myslím, že to neudělá, dokud se k němu budeme chovat

zdvořile  a přátelsky.  Šelmy  posuzují  všechny  věci  ve  vztahu
k sobě samým. Kdo udělá jaguárovi něco dobrého, toho si váží
a má ho rád. Kdo mu ublíží, toho zabije.“

Vikomt Tirra  naslouchal  téhle  diskusi  stříhaje  ušima.  Ale
ničemu neporozuměl a na to, aby se zeptal, byl příliš hrdý.

Pokračovali v cestě a Tirra je vedl. K večeru je zavedl do
lovecké chaty podivného tvaru, kde bylo pod stropem zavěšeno
vyuzené maso, zabalené v listech. U stěn stály pryčny, do nichž se
sice skvěle vtěsnal jaguár, ale kluci s tím měli dost potíží, zvláště
dlouhonohý Oliver.

Ráno opět jeli dál. Oliver měl pocit, že se motají v nějakém
bludném kruhu a nemohou se z něj dostat, i řekl: „Mám dojem, že
tvůj jaguárek buď nezná cestu, nebo je to docela obyčejný ničema
a chce nás zavést někam, kde by nás obral. Měli jsme raději jet
nějakým rozumným způsobem – třeba autem!“

Roger se smál a vrtěl hlavou. „Tirra zřejmě ví, co dělá.“
„Tím hůř! Snad má na nás pifku za to přepadení! Třeba ho

urazilo, že jsme ho přemohli…“
Roger se smál a potřásal hlavou, ale nic proti Oliverovým

řečem nenamítal a zřejmě ani namítat nemohl.
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Před polednem počal Tirra najednou viditelně zrychlovat,
jako by měl velmi naspěch. Oliver to považoval za další špatné
znamení a Roger nevěděl, co říct. Vyjeli na pláň a poprvé za svou
cestu  spatřili  lidské  obydlí,  farmu  s palisádou  okolo,  jaké  se
stavěly  na  Divokém  Západě  v době  pionýrských  výprav.  Tirra
popohnal koně do cvalu a držel se co nejdál od farmy. Kluci to
pochopili, když z toho směru houkla rána z pušky a Tirra sjel na
bok koně, aby nebyla vidět jeho skvrnitá kožešina. Roger za jízdy
vytáhl  z pouzdra  ručnici,  ledabyle  zamířil  a vypálil  směrem
k farmě,  pak  se  ale  sklonil  a mazal  za  Tirrou.  Oliver  byl
sportovního založení a v přestřelkách neviděl žádné štěstí. Ale být
terčem pro nějakého zdivočelého osadníka také nechtěl, takže se
položil na koňskou hřívu a snažil se ztratit co nejdřív z dohledu.

„Co to bylo, Tirro?“ ptal se Roger, když se vzdálili a jaguár
počkal na ostatní.

„Jeden z osadníků!  Tvrdí,  že  mu krademe slepice.  Nemá
nás vůbec rád a střílí po nás. Wahrgund mu dal výstrahu a zakázal
nám přibližovat se na dostřel. Děkuju ti za tu ránu z pušky, jistě
ho dost poplašila…“

„Roztomilí  lidé  v tomhle  kraji,  co?“  řekl  Roger,
„Přistěhovalci se bojí koček a pořádají s nimi šarvátky!“

„No… co když mají trochu pravdu? Tirra vypadá, že ví, jak
chutná  slepičí  krev.  A vůbec,  kdoví,  co  s naším jaguárkem ten
farmář má. V Kingtownu jsem toho slyšel…“ váhal Oliver.

„Já Tirrovi věřím. Jaguáři nelžou…“
„Měl bys to vědět líp. Já bych si přál za průvodce spíš toho

osadníka, ať je jaký chce…“
„Já ne. Jsou to zloději a blbci.“
V lese, jímž teď jeli, se objevovaly jehličnaté stromy, což

Olivera dost překvapilo. Roger hádal, že jsou blízko moře. Také
asi za hodinu vyjeli na okraj pláže a pomalu klusali podél lesa.
Tirra je vedl na pobřeží, dokud se nedostali na místo, kde pláž
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přecházela  ve skaliska.  Tam zabočil  do úzké  průrvy a pokynul
jim, aby jeli za ním.

„Ideální místo na přepadení!“ varoval Oliver.
Projížděli skalním městem – mnohde museli sklánět hlavy,

aby si je nerozbili o skálu. Často se cestička tak kroutila, že vůbec
neviděli  jeden na  druhého.  Oliver  jel  uprostřed,  aby ho někde
neztratili  a za  jízdy  si  prohlížel  skalní  malby,  napolo  setřené
časem a počasím. Těžko chápal, co na nich je. Postavy lidí, ale
hlavně  šelem,  pruhovaných,  skvrnitých  i hnědě  šedivých,  se
střídaly.  Snad  patřily  malby  ke  gigantické  obrazárně  starých
Arminů z dávných časů.

Konečně se  dostali  ze  skal  a zůstali  stát  na  okraji  pláže,
přerušené jen několika řadami kamenů, připomínajících starobylá
kamenná  mola.  Asi  sto  metrů  od  břehu  začínal  ostrov,  celý
pokrytý zříceninami jakýchsi staveb. Jenom v několika místech se
otvíraly terasy, některé ještě opatřené hlavněmi zrezivělých děl.

„Longarr,“ řekl vikomt Tirra, „Posvátné město jaguárů…“
„Hezký,“  řekl  lord  Oliver,  „Ale  my  jsme  chtěli  ke

Katzenburgu.“
Tirra k němu lhostejně pootočil zraky. „Ano, já vím.“
Popohnal  koně  ocasem  a zajel  až  k pláži.  Teprve  když

předními kopyty koně dosáhl čáry příboje, zastavil se a pokynul.
Oliver mu přijel po bok, Roger se trochu opozdil, neboť viděl na
písku zajímavou mušli. Tirra upřel zrak Oliverovi do očí, pak se
rozpřáhl tlapou a srazil  ho s koně do rozbředlého písku. Oliver
vyhekl a pokusil se povstat, vtom ho zalila vlna příboje a hodila
mu sůl do očí.

„Barone  Olivre,“  řekl  vikomt  Tirra  chraplavou,  špatnou
angličtinou, „Ty nevěříš mi já nevím proč. Urážíš mě myslíš já
zloděj.  Jaguáři  nekradou,  berou jen  svou kořist.  Tvůj  bratr  mi
věří. Ty ne a já tebe rád od první chvíle kdy tě viděl. Vyzývám tě
k boji, barone Olivre.“
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Oliver povstal, pokud mohl, protíral si oči a koukal udiveně
na jaguára. Roger zůstal sedět bez hnutí na svém koni, jako by byl
vytesán z kamene.

„Já  dovedl  vás  sem.“  řekl  vikomt  Tirra,  „Tady vyberete
průvodce  na  další  cestu.  Nepůjdu  s vámi  když  Oliver  ke  mně
žádnou důvěru. Můj otec vám dá průvodce koho budete chtít.“

„Nevěděl jsem, že mluvíš anglicky!“ řekl Oliver.
„A co? Braň se, barone Olivre!“
Současně skočil jaguár přímo s koně na Olivera. Ten vztáhl

na obranu ruce, ale těžká šelma ho srazila do písku a současně
oba zalila vlna příboje. Tirra bil tlapami, drápy nechával zatažené
a spoléhal se na sílu úderu, kterou metodicky otloukal Oliverovo
hubené tělo. Oliver absolvoval zkrácený obranný kurs Černé Lilie
s průměrným  úspěchem  a dokázal  se  bránit  proti  člověku,  ale
proti šelmě měl dost malou šanci. Dělal sice co mohl, aby se od
jaguára odpoutal, ale pokaždé, když se mu podařil nějaký obranný
manévr, zalila oba vlna příboje a vnikla Oliverovi i do úst a nosu,
takže se rozkašlal a ztratil  jistotu v pažích. Zdálo se, že Tirrovi
voda nevadí,  ba že si  dokonce schválně vybral  k zápasu právě
tohle  místo,  aby svého protivníka ještě  víc  potrápil.  V každém
případě se mu to podařilo – Oliver prskal, kašlal, plival vodu a při
tom všem se snažil o jedinou možnou obrannou akci, totiž sevřít
jaguárův  krk  do  kleští  ruky  v lokti.  V jedné  chvíli  se  mu  to
podařilo. Oliver sevřel jaguára co nejpevněji, nadechl se a pokusil
ponořit pod vodu. Vlna mu tentokrát pomohla a splavila je dál do
moře.  Tam se  Oliver  pověsil  na  jaguára  a snažil  se  držet  jeho
hlavu ve slané, kalné vodě. Tlapy šelmy ho bily jako kladiva, ale
i v nebezpečí  chránil  se  Tirra  použít  strašlivé  drápy,  jimiž  by
Olivera snadno zabil.

Roger konečně sesedl s koně, došel až po kolena do vody
a pozoroval  bitku  s výrazem  premiérového  abonenta  na
představení kočovného cirkusu. Ani ve snu mu nenapadlo nějak
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do boje zasáhnout, ani tehdy, když se Tirra dostal ze sevření a na
oplátku potopil zas Olivera, který lokal vodu a jehož pohyby se už
stávaly chabými a nekoordionovanými.  Teprve když měl  obavy
o bratrancovo zdraví, natáhl se, zatahal Tirru za ocas a řekl: „No
tak stačilo, bratříčku – už má dost…“

Tirra  to  už  chvíli  tušil.  Vytáhl  Olivera  za  krk  z vody na
písek a tam pustil, potom přistoupil k Rogerovi a natáhl se vedle
něj na vyhřátý břeh. „Tvůj bratr je dobrý bojovník. Až se naučí
bojovat se šelmami. Škoda, že nás nemá rád!“

„Nehněvej  se  na  něj,  Tirro,  nezná  Arminy.  Přišel  před
dvěma měsíci  ze  Studené země a teprve  se  učí  poznávat  Pány
Země a Nebe. Jsi první jaguár, se kterým mluvil, kromě malého
Gunnarra,  ale  toho  viděl  jen  letmo.  Bojí  se  i tygrů  a leopardů
a nemá k nim důvěru. To se všecko naučí…“

Tirra k němu otočil své krásné velké oči. „Ubožák… Jak to
musí být strašné neznat tygry, jaguáry a ostatní šelmy! Jak vůbec
je možno takhle žít? Já bych nemohl žít mezi samými lidmi – lidé
jsou strašně zlí…“

„Totéž si  Oliver myslí  o tobě.  Tím spíš, že jsi  ho zmlátil
jako psa, že se nebude moct ani hýbat. Díval jsem se, jak jsi do
něj bušil. Musíš být s lidmi opatrnější, nebo jim ublížíš. Nevím,
jak Oliver zítra pojede…“

Tirra  se  nadzvedl  a zamával  oháňkou.  „Vyléčíme  ho
a odpočine si u nás! Zavolám člun…“

Postavil se na břeh a dunivě zařval. Roger hleděl na ostrov,
na zříceniny Longarru. Mezi nimi se mihla skvrnitá kožešina a za
okamžik se na vodu z nějaké skluzavky dostala dlabaná loďka pro
šest  veslařů  a deset  dalších  cestujících.  Byla  podobná té,  která
brázdila moře před tisíciletími, ovšem menší a hůře vypracovaná.
Několika  údery  vesel  se  dostala  ke  břehu  a několik  jaguárů
vyskákalo do vody a přiběhlo k nim. Na čele velký tmavý kocour
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se stužkou o něco širší – Roger ho neznal, ale napadlo mu, že to
nejspíš bude sám hrabě Wahrgund.

„Pozoroval jsem z hradeb tvůj souboj,“ řekl Tirrovi, „Co ti
udělal ten člověk, že jsi s ním bojoval?“

„Nic,“ řekl rychle Roger, „Byla to jenom hra…“
Hrabě Wahrgund se obrátil na Tirru a tvářil se tázavě.
„Trochu jsme se pohádali. Ale spíš jen tak žertem…“
„Dobře.“  Wahrgund  se  sklonil  k Oliverovi  a očichal  ho,

„Ale když žertuješ, nezapomínej, že lidé jsou křehcí a slabí. Ne
abys při svých zábavách někoho zabil…“

„Snažil jsem se mu neublížit, otče…“
Wahrgund se podíval na Rogera. „Kdo je tvůj bratr?“
„Správně jsi řekl, je mým bratrem. Jmenuje se Oliver, baron

Monroes.“ Roger neměl právě teď chuť vysvětlovat Wahrgundovi
rozdíly mezi  bratrem a bratrancem,  do  takových  detailů  šelmy
nikdy  nezacházely.  Uznávaly  jenom  vztahy  nejbližší,  rodičů
a dětí,  rodných  bratří  a sester.  Vše  ostatní  pro  ně  byli  už  cizí
a nebylo divu, neboť jejich rody byly velké i tak.

„Olivera  tvoje  žertování  trochu  zmohlo.“  konstatoval
Wahrgund, „Naložte ho do lodi, musí se zotavit…“

Jaguáři  vytáhli  bezvládného  chlapce  přes  vysoký bok  do
lodi.  Nezacházeli  s ním nijak  zvlášť  šetrně  a Oliver  několikrát
zasténal, než s ním praštili na dno loďky. Jiní pomáhali Rogerovi
odstrojit koně, další usedl na Tirrova poníka a odvedl všechny tři
někam na pastvinu.

Pak zabrali vesly a zamířili k ostrovu Longarru. Roger seděl
vedle  Wahrgunda  a Tirry  a poslouchal,  co  si  říkají.  „Ten  muž
z farmy  na  Žluté  stráni  už  na  nás  zase  střílel!  Roger  mu
odpověděl  výstřelem.  Byli  jsme  daleko,  nikoho  nemohl
zasáhnout…“

Wahrgund neřekl ani slovo, dokud nebyli u ostrova. Teprve
pak se obrátil na Rogera: „Děkuji za tu ránu. Zastrašila ho.“
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Vyskočil a zmizel dřív, než se mohli dát do další řeči. Roger
povstal  v loďce a rozhlížel  se.  Wahrgund se ztratil  v úzké díře,
kam  by  Roger  nerad  lezl,  ale  člun  stále  ještě  jel  dál,  podle
mohutného  kamenného  opevnění.  Projeli  okolo  terasy  se
zrezivělými děly a přistáli u otevřených rezavých železných vrat,
nakloněných ven jako přistávací můstek.  Tam vyskočil  na břeh
Tirra  a pomohl  Rogerovi  a ostatním  vytáhnout  z lodi  Olivera.
Potom jej uchopil za každou končetinu jeden jaguár a odtáhli ho
dovnitř.  Roger  vlezl  za  nimi  do  nízké  chodby,  kde  panovalo
neproniknutelné šero. Teprve za dvěma ohyby spatřil uvnitř světlo
a byl velmi rád,  když chodbu konečně opustil.  Vylezl na jiném
místě,  než  kde  byl  vchod,  zřejmě jako součást  bezpečnostních
opatření stavitelů města proti případným dobyvatelům. Opatrnost
stavitelů  však  přišla  vniveč,  jaguáří  město  nezničil  žádný
dobyvatel, ale bomby a dělostřelecké granáty.

Roger se udiveně rozhlížel. Nacházel se na náměstí kolem
dokola  obestavěném  kulatými  domy  s málo  maličkými  okny.
Některé byly protaženy do nepravidelných elips, ale základem byl
vždycky  tvar  kruhový.  Roger  znal  z pohlednic  Orlí  hnízdo
a věděl,  že  v Quiroqově  sídle  jsou  stavby  obdélníkového,
čtvercového  a občas  lichoběžníkového  půdorysu,  jen  vzácně
kulaté  věže  leopardího  typu,  s vysokými  špičkami.  Tady  však
nebyl  jediný  roh,  i samotné  vnější  opevnění  bylo  elipsovitého
tvaru.

„Kdo to postavil, Tirro? Jaguáři nebo někdo jiný?“
„Samozřejmě  jaguáři!  Tyhle  kruhové  stavby  pocházejí

z počátku  naší  civilizace.  Hlavní  palác  je  přestavěný  podle
pozdějšího období, ale tyhle zříceniny jsou původní…“

Vskutku,  byly  to  zříceniny.  Někde  byly  zdi  provaleny
a ležely v sutinách,  takže bylo vidět  vnitřní  zařízení.  Stropy ze
dřeva se většinou propadly a zůstala jen kamenná „odskočiště“,
zařízení,  které  kočkovitým  šelmám  často  nahrazuje  schody.
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Kočka nepotřebuje  schodiště,  stačí  otvor  posazený tak  vysoko,
aby  na  něj  vyskočila,  trochu  šikmo  od  místa  skoku.  Taková
odskočiště  se stavěla  z kamene,  zatímco ostatní  strop pouze ze
dřeva.  Dřevěná  rampa  by zřejmě  těžko  vydržela  časté  dopady
těžkých  šelem  bez  úhony.  V žádném  z domů  nikdo  nebydlel
a Roger soudil, že už dávno.

Protáhli se úzkou škvírou mezi dvěma kulatými domy na
další náměstí, stejně vyhlížející a stejně opuštěné. Jenom na konci
se  nacházela  svatyně,  kulatá  jako  vše  ostatní,  se  střechou
uprostřed  zvednutou  do  komolé  věžičky.  Jedna  její  stěna  byla
rozvalena  a bylo  vidět  dovnitř  –  horní  patra  byla  vykradena,
v nejspodnějším viděl  Roger  svinuté  kožešiny dávných  předků
obyvatel města. Zdálo se, že se nikdo o kožešiny předků nestará
a taková  neúcta  byla  známkou,  že  město  je  skutečně  téměř
opuštěno a zapomenuto.

Prošli  na  další  náměstí  –  tam  zaujala  Rogera  nástěnná
freska,  znázorňující  loď  v bouři.  Z boků  lodi  trčela  známá
„křídla“,  pomocné  stožáry,  způsobující  neuvěřitelnou  vratkost
a snadnou  potopitelnost  lodi,  ale  pomáhající  velice  při
manévrování. Roger za svého života neviděl jaguáří loď, znal ale
několik  reortských  plachetnic  hrubšího  typu,  které  jí  byly
podobné  a obdivoval  plavce,  kteří  dokázali  takové  plavidlo
ovládat. Sám by se však obával pustit v takové skořápce na širé
moře.

„To  je  dům  Pána  Moře,  nejvyššího  admirála  města.“
vysvětlil Tirra, „Je ještě obyvatelný, ale…“

Prošli  další  uličkou  a dostali  se  na  úpatí  schodiště
vedoucího někam vzhůru. Na schodišti byly postaveny další dva
domy kulatého tvaru jako ostatní, ale zřejmě z pozdější doby.

„Kam vedou ty schody?“
„Schody?“ vyhlíželo to, že se Tirra urazil, „To nejsou žádné

schody! To je úpatí pyramidy!“
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Roger  si  nedůvěřivě  prohlížel  viditelnou  část,  zvláště
kruhové domy, které se mu na schodišti zřejmě moc nelíbily.

„To tady vzniklo později,“ sledoval Tirra jeho pohled, „Ale
ze všeho nejdřív tady byla pyramida! Umělá hora, jaké jsme si
stavěli ještě ve staré vlasti za mořem…“

Stoupali  po  schodišti  až  k průchodu  mezi  dvěma  domy.
Když jím prošli,  spatřil  Roger vrchol nepříliš  vysoké pyramidy
a na něm rozvaliny sídla Vládce: dvě řady sloupořadí se střechami
a nad  oběma  vrcholy  střech  třetí,  která  překlenula  mohutnou
prostoru  vnitřku  mezi  dvěma  sloupovými  bloky.  Blok  bližší
k moři  byl  pobořen,  mnohé  sloupy  pokáceny,  střecha  se  na
několika místech protrhla a zřítila. Ale druhá strana byla válkou
téměř nedotčena nebo alespoň opravena tak, aby se dala obývat.
Tam  právě  oba  mířili  a tam  je  očekávalo  několik  jaguárů
zvědavých na lidi, kteří přišli do jejich města.

„Tato pyramida ukrývala v dávných časech nepředstavitelně
ohromný poklad jaguářího národa, jaký dějiny dosud nepoznaly!“

„Ach… A kam to přišlo?“
Tirra se zatvářil trochu záhadně. „Něco jsme průběhem let

utratili. Obchodovali jsme kdysi s některými kmeny lidí – Číňany,
Indy, Féničany, Egypťany, Řeky… občas jsme museli vzít něco ze
státního pokladu.  Taky jsme dlouhou dobu podporovali  režimy
přátel  ve  staré  vlasti,  Maye,  Aztéky,  Inky…  nadarmo  nám
nestavěli sochy ve svých starých městech…“

„Obchod je obchod. Nemůže se na něj pořád jen doplácet!“
„Většina je teď ve sklepeních Orlího hnízda. Ale něco se…

taky poztrácelo…“
„Lépe řečeno, někdo to rozkradl. To jsem si mohl myslet.

Ale za války nezmizelo snad nic?“
„Lidé tohle město nikdy nedobyli!“ řekl vikomt Tirra hrdě,

„Rozbili  je  sice a učinili  z něj  kupu trosek,  jak dnes  vidíš,  ale
jejich noha sem nevstoupila…“
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Vyšlapali  na  vrcholek.  Odtud  viděl  Roger  přes  opevnění
téměř  na  celý  ostrůvek.  Viděl  také  na  břeh  a divil  se,  že  si
odtamtud  nepovšiml  sloupořadí.  Později  zjistil,  že  jsou  kryta
stěnou proti nepříznivému povětří, která chybí jen v místě průčelí,
kam  přicházeli.  Na  tympanonu  pod  střechou  spatřil  známé
výjevy: vpravo bojující, vlevo tančící dvojice jaguárů a uprostřed
trojzubec, dávný znak Atl Antisu.

Jaguáři se shrnuli okolo Rogera a prohlíželi si ho. Roger byl
natolik  zdvořile  vychován,  že  poklekl  a obřadně  se  pozdravil
s každým zvlášť. Všichni se k němu chovali přátelsky a důstojně.

„Následuj mne,“ řekl Tirra, „Ukážu ti, kde budeš spát…“
Prošli mezi sloupořadím až ke vchodu do hlavní síně. Ve

dveřích musel Roger hluboko sklonit hlavu, ale v síni mohl stát
vzpřímen, byla přes dva metry vysoká. V čele naproti vchodu byl
trůn pána ostrova, teď opuštěný a omšelý – nad ním se nacházely
kruhové  otvory  pro  sluneční  světlo.  Stěny  byly  ozdobeny
freskami představujícími výjevy z jaguáří  mytologie,  Roger jim
však zhusta nerozuměl a nechápal, co představují. Tirra by mu byl
sice všechno vysvětlil, ale Roger se rozhodl počkat, až se probere
i Oliver, aby měl taky on něco z výkladu.

Prošli  okolo  trůnu  a vstoupili  do  malých  dvířek  v rohu.
Lépe řečeno vstoupil jen Tirra, Roger vlezl po kolenou a plazil se
úzkou a nízkou dírou za svým průvodcem. Nepřekvapilo ho to,
byl zvyklý na podobné interiéry Aurrgharru a lezl za Tirrou bez
odporu a rozmýšlení.

Konečně se dostali do rozšířené prostory, ovšem tmavé jako
v pekle. Jediné světélko pronikalo skulinou o průměru půl stopy
v boční  zdi.  Roger  se  však  za  plížení  chodbou  už  přizpůsobil
těmto  podmínkám a tak  viděl,  že  jsou  zřejmě  v obydlí  jaguáří
rodiny.  Na  podlaze  spatřil  kamenné  odskočiště  a nad  ním  ve
stropě příslušný otvor, vztyčil se a vyhlédl do druhého patra.
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Tam bylo již světleji. Ze suché slámy tam byla uspořádána
docela  vkusná  lůžka,  ale  opuštěná  a zřejmě  neobývaná.  Světlo
pronikalo  jednak  několika  malými  okénky,  jednak  rozměrnou
dírou  po  dělostřeleckém  granátu,  kterou  se  nikdo  nenamáhal
opravit.  Jenom  nejbližší  lůžko  bylo  poněkud  posunuto,  aby
majiteli za deště nepršelo na hlavu.

„Tam budeš spát,“ řekl Tirra, „Vylez nahoru!“
Roger  se  vzepřel  o kamenný okraj  doskočiště  a vytáhl  se

nahoru.  Sotva poodstoupil,  vyskočil  za  ním i jaguár  a hrdě mu
ukazoval  tento  luxusní  pokoj.  „Myslím,  bratříčku,  že  se  tady
budeš moci i postavit. Je to pro tebe dost vysoké, ne?“

„Ano,  úplně to  stačí.“  Roger  se  postavil  a díky tomu,  že
nebyl  příliš  vysoký,  si  nerozbil  hlavu  o strop.  Přešel  k díře,
sklonil se u ní a vyhlédl ven – když se pak vztyčil, udeřil se přece
jen do hlavy a díky tomu zjistil, že ve středu je strop vyšší než
u okrajů, což ho nijak nepotěšilo.

„Co  je  nad  námi?“  zeptal  se,  když  si  povšiml  otvoru
zavřeného na závoru a odskočiště pod ním.

„Spižírna. Tam máme naložené potraviny, které se nemohou
zkazit. Uzené a solené maso, ryby… chceš se podívat?“

Roger se nechtěl  podívat,  dovedl  si  to  představit.  Jaguáři
jsou  sice  labužníci,  ale  sami  vařit  neumějí  a chutě  mají
roztodivné.  Roger  už  měl  s jejich  kuchařskými  experimenty
zkušenosti.

„Radši bych věděl, co se stalo s Oliverem.“
„Nevím. Wahrgund dal příkaz, aby ho odnesli do útulku pro

nemocné a tam vyléčili.“
„Neměli bychom se jít za ním podívat?“
„Přijde sám,“ usoudil Tirra, „Až se probudí…“
Oliver  se  právě  probouzel.  Zjistil,  že  leží  na  houpacím

lůžku nízko nad zemí v pokoji, jehož jednu stěnu a strop tvořilo
stanové  plátno,  zbytek  omšelá  kamenná  zeď  buď  křivá,  nebo
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stavěná do elipsy. Skutečný stav se dal těžko zjistit, neboť ta zeď
byl jediný pozůstatek domu, který tu kdysi stával. Naproti tomu
ovšem byly odtud odstraněny všechny zbytečné trosky.

Oliver  pozvedl  hlavu  a setkal  se  s pátravýma  očima  tří
jaguárů. Nikde kolem se nenacházel žádný člověk a celý interiér
vyhlížel, jako by se jej lidská ruka doposud nedotkla. Oliverovi
napadlo,  že  je  zajatcem jaguárů  a zapřemýšlel,  co  se  asi  stalo
s Rogerem.

„Jak je ti, bratříčku?“ zeptal se jeden z jaguárů.
„Nestojí to za mnoho…“ přiznal Oliver po pravdě a ulehl.
Jaguár  řekl  svým  společníkům  něco,  co  mělo  znamenat

„masáž“ či nějakou podobnou činnost. Dvojice velkých šelem se
vrhla  na  Olivera  a počala  jej  systematicky  olizovat  jazyky
drsnými  jako  pilníky.  Oliver  slyšel  od  Rogera  i od  tygřích
známých  z Kingtownu,  že  je  to  neobyčejně  blahodárné  pro
tělesnou soustavu, ale v této chvíli cítil  naléhavé přání vyskočit
z kůže,  jakmile  mu ji  strašní  věznitelé  sedřou.  Sténal,  nadával
a klel, ale jaguáři se tím nenechali rušit – považovali ho za velmi
těžce nemocného a hodlali ho vyléčit ať chce či nechce.

„Už  je  ti  lépe?“  tázal  se  velitel,  když  skončili  a zničený
Oliver se mohl zase natáhnout a oddechnout si.

„Ano. Už je mi mnohem lépe…“
„Myslel  jsem si  to,“  řekl  jaguár  s nadšením,  „Olízání  je

nejlepší lékařská metoda, jakou znám. Pomáhá vždycky…“
„Já  věřím!“  řekl  Oliver  zoufale.  Bál  se  strašně,  aby mu

nechtěli pomáhat ještě jednou.
„Kde je Roger?“ ptal se potom.
„Tvůj bratr? Vikomt Tirra jej odvedl do paláce…“
Tirra tedy žije a může chodit,  stejně tak Roger.  Oliverovi

spadl kámen ze srdce, bál se totiž, že jaguára utopil a teď ho čeká
hrůzostrašný trest.

„Jsme tady… zajatci?“ zeptal se opatrně.

358



„Ne, proč? Jsi tady, abychom tě vyléčili. Jsi nemocný…“
„A kdo jsi ty?“
„Baron Riíssa, k tvým službám.“
„Náhodička! Já jsem taky baron – Oliver Monroes.“
Baron  Riíssa  se  podivil.  „Nenosíš  na  prsou  svůj  znak!

Rogera jsme poznali podle jeho tetování…“
„Nejsem původem Armin, proto nejsem tetovaný…“
„Ale to bychom ti mohli udělat! A ty jsi z Onoho světa?“
„Ano,“ řekl trpělivě Oliver, „Ze Studené země. Z Anglie.“
„Och…“ vydechl Riíssa, „Ubohý bratříčku…“
Tyhle výlevy citu Olivera obvykle rozčilovaly, ale nemohl

proti nim nic dělat. „Mohu vstát? Už mi nic není…“
„Ta masáž ti skvěle pomohla! Tak pojď…“
Vyšli ven a Oliver se udiveně rozhlédl – stáli na prostranství

s kulatými  omšelými  stavbami,  na  jedné  straně  prolomeném
terasou se zrezivělými děly, obrácenými na moře. „Kde to jsem?“

„V Lánguru.“ řekl baron Riíssa. Olivera zarazila výslovnost
jména města,  takže  ochotně  vysvětlil:  „Ano,  suchozemci  říkají
Longarr. Lángur tomu říkají námořníci. Od doby, kdy se námořní
a suchozemští jaguáři oddělili, se nářečí změnila…“

„Byli  námořní  a suchozemští  jaguáři?“  ptal  se  Oliver
zmateně.

„Ano.“ řekl Riíssa, ale víc už o tom nemluvil.
Vedl Olivera směrem k paláci, to jest k pyramidě. Než tam

ale došli, přišel jim vstříc Roger a Tirra. Riíssa, když je viděl, se
beze slova otočil a dlouhými skoky zmizel.

„To je dost, že ses probral!“ řekl Roger, „Copak nevydržíš
ani  rvačku s takovýmhle  kotětem?“  Zatahal  Tirru  za  ocas,  což
bylo pro jaguára výzvou k seknutí prackou.

„Však už jsem v pořádku! Kde jsi byl?“
„Nahoře, podívat se na náš byt. Ale teď se půjdeme dolů

trochu vykoupat. Nevím jak ty, ale já lepím špínou.“
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„Bráškové,“ řekl Tirra, „Umíte lovit perly?“
„Ne!“ vyjekl Oliver a Roger řekl: „Ty o nějakých víš?“
„Zavedu vás do zátoky, kde rostou! Ale musíme udělat…

dohodu. Chápete?“
„Výtěžek napůl?“ ptal se Oliver – tomu rozuměl.
„Tak! Perly budou patřit vám, ale maso perlorodek si vezmu

já!  Mám ho  moc  rád,  ale  neumím se  potápět  a ke  škeblím se
nedostanu!“

Oliver  v tom viděl  nějaký úskok,  ale  Roger  kývl  hlavou.
„Tak jo, Tirro, děkujem ti. Dám ti všechno, co najdeme…“

„Tak já seženu člun!“ řekl Tirra a rozběhl se k terase.
„To myslí vážně?“ kroutil Oliver hlavou, „Dá nám perly za

obyčejné škeble?“
„Naprosto  vážně.  Mají  moc  rádi  maso  perlorodek,  ale

nemůžou se k němu dostat.  Naproti  tomu perly jim nejsou nic
platné. Když se k nim někdo dostane, může si tady nadělat pěkný
jmění.  Ten  malej  voseklej  Santanuevův  spřeženec  Paul  Fox  si
tady kdysi za jedno odpoledne vydělal sedm tisíc dolarů. Ale měl
ploutve a dýchací přístroj a my máme jen svý plíce a nůž…“

„Ty už jsi slyšel o Lánguru?“
„Co? Aha jo, slyšel… ovšem nikdy jsem tu nebyl. Jenom

velmi  málo  lidí  bylo  na  těchhle  místech.  Paul  taky  nikomu
nevykecal, kde to místo je. Jeho samotnýho sem přivedl Mike,
aby měl  někoho  na  práci  se  stanem  a koňmi,  protože  sám  si
nedovede koně ani chytit. My taky nebudeme nikde nic povídat,
rozumíš?“

„No jasně!“ řekl Oliver chápavě.
Z otvoru na ně zamával Tirra. Přišli k němu a po kolenou

vlezli do černé díry. Byla tam malá podzemní prostora, kde ležel
dlabaný člun pro maximálně pět lidí nebo jaguárů, kdyby seděli
za sebou. Pádla byla složena uvnitř.

„Jak ho dostaneme na vodu?“ ptal se Oliver.
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Tirra se opřel do kladkostroje u stěny. Pomohli mu a stěna
se před nimi odklopila a člun sjel strmým žlabem do vody. Ta se
nad ním okamžitě zavřela, ale člun byl z lehkého dřeva a zase se
brzo  vynořil.  „Skočte  dolů  a odvažte  lano.  Já  půjdu  až
poslední…“

Roger skočil do vody bez rozmyšlení, Oliver zaváhal, ale
pak  skočil  také.  Roger  už  klečel  na  člunku  a podal  Oliverovi
ruku. Když se taky dostal nahoru, odvázal Roger lano a nechal je
volně viset, pak vytáhl z kožených úponků jedno pádlo a snažil se
držet člun v rovnováze. Oliver si taky uvolnil pádlo a chtěl mu
pomáhat, ale ve chvíli,  kdy se k tomu odhodlal, se člun prudce
zahoupal, jak mezi ně skočil Tirra. Jaguár byl těžký a člun pod
ním zapraskal, málem se potopil. Pak se zase vynořil jako předtím
a pod Rogerovým vedením se šinul podle skalnatého břehu.

„Takhle  se  nasedá?“  ptal  se  Oliver,  „Mohl  jsi  nás
převrhnout!“

„Takhle  nasedají  jaguáři  vždycky,“ řekl  Roger,  „Dokonce
i do  úplně  prázdného  člunu  seskakují,  a naprosto  přesně.  My
bysme to nedokázali, proto musíme do vody.“

„Zajeďte ke břehu,“ řekl Tirra, „Ke skalnímu městu…“
Sám také vesloval. Oliver s údivem konstatoval, že pádlo se

hodí skutečně spíš pro Tirrovy tlapy než pro jejich ruce. Jak se
Oliver  snažil  pomáhat,  všiml  si,  že  se  na něj  Roger  dívá dost
nevraživě  a nakonec  řekl:  „Radši  toho  nech!  Neumíš  veslovat,
jenom nás zdržuješ a brzdíš!“

Oliver se urazil jako vždy při výtce a nechal práce. Raději
pozoroval, jak se blíží ke kamenným srázům, na něž s mohutným
rachotem dorážely vlny moře. Zdálo se mu, že se člunek zřejmě
roztříští  jako ořechová skořápka,  bude-li  chtít  přistát  na  tomto
místě.

Najednou se dostali  na místo,  odkud spatřili  na jedné ze
skal  kresbu  muže  s otevřenými  ústy.  Byla  namalována  bílou
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hlinkou dost neuměle, zato byla vysoká přes dvacet metrů a na
naprosto nedostupné strmé stěně. Oliver si nedovedl představit,
jak se tam jaguáři dostali.

„Tady,“  Tirra  křičel,  aby  přehlušil  příboj,  „Je  soutěska.
Říkáme jí ústa člověka. Co pohltí, nevydají. Jen jako bezcennou
trosku. Tu člověk… vrátí…“

Oliver se udiveně ohlédl na Rogera. Ten se k němu nahnul
a křičel: „Člověk u jaguárů symbolizuje ďábla…“

Oliver si odplivl do vody, ale současně dostal vzedmutou
vlnou odzadu ránu přes hlavu. Otřepal se a zahulákal na Tirru:
„Děkuji, bratříčku…“

Tirra neměl čas na škorpení. Právě teď se snažil připlout co
nejblíž k soutěsce, přímo do nejhorších vírů, téměř na nebezpečná
podvodní  skaliska.  Orientoval  se  podle  kresby,  kterou neustále
sledoval – aniž se otočil, řekl: „Pádlo do lodi, Rogere! Držte se
pevně!“

Člunek se přiblížil  ke kamenům. Jedna divoká vzedmutá
vlna  jej  uchopila  a prudce jím hodila  dopředu.  Na okamžik se
propadli do vířící pěny a někde velmi blízko prošla ostrá hrana
skalního bloku. Oliver zavřel oči a když je otevřel, byli už zase na
hřebeni vlny a tato vlna je hodila do průrvy mezi dvěma skalisky.
Odtamtud se po dvou záběrech Tirrova pádla dostali do klidné,
jenom mírně se čeřící zátoky.

Všude  kolem  nich  se  tyčily  strmé  srázy.  Skála  s bílou
siluetou člověka byla přímo před nimi. Tirra zamířil k písčitému
břehu a veliká krajta,  která se na písku vyhřívala,  se urychleně
ztratila v hustém křoví.

„Do vody,“ řekl Tirra, „Vytáhneme člun na břeh…“
„To byla hrozná cesta,“ uklidňoval se Oliver, „Br… už bych

tamtudy nikdy nechtěl projet…“
„Musíme taky ještě zpátky,“ řekl Roger, „A mám za to, že

tady bylo už víc lidí a každý se odtud dostal ve zdraví…“
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„Všichni,“ řekl Tirra, „Tady rostou perly. Dole – celé dno
laguny je jimi poseté…“

Než se začali potápět, zašli chlapci k potůčku, který vtékal
do slaných vod. Dobře viděli, kde je předěl slané a sladké vody,
neboť v blízkosti moře se měnilo veškeré rostlinstvo.

„Já  se  potopím a zjistím,  jak  to  vypadá  s perlorodkami,“
řekl Roger, „Ty zatím upleť nějaký košík na škeble…“

S tímto doporučením ponechal Olivera na břehu a skočil do
vody.  Oliverovi  došlo,  co  Roger  chce,  až  když byl  ve  vodě –
rozhlédl se a zjistil, že nemá nejmenší ponětí, z čeho a jak udělat
košík na škeble či něco podobného.

„Tirro,“ zeptal se, „Jak se pletou košíky?“
„Nevím. Já je na nic nepotřebuju.“
Oliver tedy usedl na břeh a čekal, až se Roger vynoří. Stalo

se to rychle, ale Roger se na hladině jenom nadechl a zmizel zas
pod  vodou.  To  se  opakovalo  několikrát,  až  zůstal  na  hladině
a plaval k nim. „To je hrůza! Dno samý korál, spousta všelijakých
podvodních proudů a samý bahno! Je tam těžko vidět a hloubka.
To bude práce spíš pro Taoraketa než pro nás…“

„Rogere,“  řekl  Oliver  opatrně,  „Jak  se  dělá  košík?
A z čeho?“

Roger na něj pohlédl udiveně, pak mávl rukou. „Ach jo! Ty
by ses prací asi neuživil. Koukej…“

Vyrazil do křoví a nalámal si tam různě dlouhé a různě silné
pruty.  Čtyři  nejsilnější  zarazil  do  písku  a počal  je  proplétat
slabšími,  přičemž  nahoře  stahoval  co  nejužší  otvor.  Pak  i ten
zapletl,  vše  utáhl  pevnými  travinami  a vytáhl  ze  země.  Byl  to
košík  hrubý  a neúhledný,  ale  Rogerovi  vyhovoval.  „Zítra  už
nebude  k ničemu,  ale  dneska  se  bude  hodit.  Olivere,  přijeď
s loďkou tam, kde budu já…“ Oliver nasedl do loďky, zatímco
Tirra  se  natáhl  na  vyhřátý  písek  a choval  se  nenuceně.  Roger
k místu ponoření doplaval, tam si vyzkoušel nůž, uchopil košík
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a potopil se. Oliver neměl žádnou možnost měřit čas, po který byl
pod hladinou, připadalo mu to však neuvěřitelně dlouho a lekl se,
že se utopil. Z vody vystoupilo několik bublinek, pak se objevila
Rogerova  hlava.  Silné  ruce  se  zachytily  člunu  a Roger  těžce
oddechoval.

„Zatracená  práce!  Ohromný  škeble  tam  jsou,  zřejmě  je
nikdy  nikdo  nelovil.  Dá  to  fušku  je  páčit  a já  to  ještě  nikdy
nedělal. Nůž mám zaklínovanej za jednou škeblí…“

Visel na člunu a dýchal. Pak se odrazil a zase zmizel. Když
se  tentokrát  vynořil,  měl  s sebou  košík  s několika  škeblemi,
vysypal je na dno loďky a zase se potopil. To se opakovalo ještě
několikrát, než Roger zkřehlý zimou vylezl na člun a odpočíval.

V té  chvíli  ztratil  jaguár  Tirra  trpělivost,  skočil  do  vody
a plaval k nim. Pomohli mu na člun a Tirra nedočkavě očichával
perlorodky. Vousy mu trčely dopředu, jak se těšil na maso.

„Otevři je, Olivere!“ řekl Roger.
Oliver  vytáhl  z pochvy  na  krku  nůž  a pokusil  se  jednu

škebli rozpáčit. Nepodařilo se mu nic víc, než se pořezat na ruce.
„To je strašný!“ Roger vzal škebli a rozřízl ji v místě, kde

byla spojena masitou nohou,  otevřel  a zalovil  v ní  prsty.  Nedal
nijak  najevo  zklamání,  podal  ji  Tirrovi  a ten  ji  hlasitě  vysrkl.
Tvářil se blaženě.

Oliver  si  olizoval  krev z ruky a mračil  se.  Tirra  mu olízl
ránu a prohlásil, že to nic není. To Oliver věděl, ale zlobil se na
svoji nešikovnost.

„To  nic,“  řekl  Roger,  „To  musíš  vědět,  jak  vypadá
perlorodka uvnitř. Otvírej, naučíš se to…“

Oliver  se  dal  do  práce,  zatímco  Roger  se  stále  ještě
vyhříval. Nad první prázdnou perlorodkou dával Oliver zřetelně
najevo  své  zklamání,  ale  při  páté  už  propadl  dokonalé
lhostejnosti.  Jenomže Tirra byl  šikovnějším hledačem – zarazil
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se, když jeho jazyk vylizoval škebli a pravil: „To chceš, abych si
vylomil zub?“

Oliver mu škebli  vytrhl  a prohmatal  ji  ještě  jednou. Bylo
tam něco tvrdého, maličké zrníčko, které když očistil v prstech, se
zalesklo na slunci.

„To je perla?“
„Ano. Tvoje první perla…“
„Není moc veliká…“
„Zato je růžová,“ řekl Roger, prohlížeje perličku pozorněji,

„O něco cennější  než  obyčejná.  Až najdeš  černou perlu,  budeš
boháčem. Jen s chutí do díla…“

„A tuhletu kam? Měli jsme si na to něco vzít…“
„Příroda myslí na nás a za nás. Stvořila vše co potřebujem,

dokonce i to, na co zapomínáme.“ Roger vzal největší perlorodku,
otevřel ji a prohmatal, pak podal Tirrovi. Jaguár ji vylízal a Roger
do prázdné skořápky položil perlu a celou skořápku na dno loďky.
„Tam se jich ještě vejde…“

Hned v příští skořápce nalezl Oliver dvě malé perličky, ještě
menší  než  ta  první.  Potom  dlouho  nenacházel  nic  a nakonec
otevřel  škebli,  v níž  se  perla  zaleskla  hned,  jak  na  ni  dopadlo
sluneční světlo.  Tentokrát mu Roger škebli  sebral,  vytáhl perlu
sám a omyl ji  vodou. Potom uchopil  kadeř svých vlasů a perlu
přeleštil.

Byla  to  perla  dosti  velká,  matně  špinavě  šedá.  Roger  jí
otáčel na dlani ve slunečních paprscích a vraštil čelo – nakonec
prudce  vydechl  a pokýval  Oliverovi.  „Podívej…“  natočil  ji
k němu.

Oliver spatřil ve středu perly zlatý záblesk, jako by tam byla
žilka.  V té  vteřině  perla  zkrásněla,  dostala  zvláštní  zlatavý
nádech, jako by do ní slunce vlilo všechnu svou sílu.

Pak Roger sevřel ruku a kouzlo pominulo.
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„Zlatá perla! Znamená štěstí. Budeš mít hodně štěstí, dokud
ji budeš mít při sobě, Olivere…“

„Je tvoje! Našel jsi ji ty…“
„Ne, patří tobě. Našel jsem ji, ale je tvá. Taková perla se

nalezne jednou za život, říká se, že bůh moře ji dá tomu, komu
chce popřát štěstí…“

Oliver uchopil perlu, hladil ji dlaní a prohlížel si ji. Potom ji
přidal do mušle k ostatním.

Otevřeli  ještě  ostatní  perlorodky  a nalezli  jen  jednu
maličkou perlu. Proto Roger, když si odpočinul, skočil znovu do
vody a lovil. Oliver udržoval člun na stejném místě, neboť i tady
bylo cítit nárazy vln, přemýšlel a mlčel. Tirra seděl na svém místě
na přídi a myslel na své jaguáří záležitosti.

Pak se  Roger  vynořil  a vyhodil  novou zásobu  škeblí.  To
dělal  ještě  několikrát,  pak  opět  vylezl  a dali  se  do  otvírání.
Perliček  v mušli  výrazně  přibylo,  ale  žádná  se  nevyrovnala  té
Oliverově.

Tirra se napral masa, že už nemohl – dokonce dostal tolik,
že řekl Rogerovi: „Proč jsi vlastně ještě neochutnal? Bojíš se, že
by na mne nezbylo? Jen si vezmi, a ty také, Olivre…“

Oliver  zaváhal,  ale  Roger  bez  vzpouzení  vzal  jednu
otevřenou perlorodku a vysrkl  obsah. Oliver to  zkusil  také,  ale
necítil  žádné potěšení  nad syrovou olejnatou huspeninou,  která
tvořila  maso  perlorodky.  Roger  mu  řekl,  že  ústřice,  které  jedí
v Evropě, mají daleko lepší chuť. Oliver do té doby nebyl na dary
moře příliš zvědav a ani ústřice nebyly jeho touhou.

Blížil  se  večer  a Roger  i Oliver  se  rozhodli  pomýšlet  na
návrat  –  Roger  se  ještě  jednou  potopil  a vynesl  košík  škeblí.
Otevřeli  je  a prohlíželi  v narudlé  záři  slunce.  Najednou  Roger
svraštil  čelo,  zalovil  ve  skořápce  lépe  a vytáhl  perlu  –  nabral
vodu, omyl ji a prohlížel proti světlu.

366



Byla to velká perla, o něco větší než Oliverova. Všichni tři
viděli, jak v ní při dopadu slunečních paprsků pohrávají červené
záblesky, přecházející až do karmínova.

Roger  těžce  dýchal  –  Oliverovi  se  zdálo,  že  má  na  čele
kapičky potu, ale to mohly být také ještě kapky vody z laguny.

„Rudá znamená krev. To je moje perla…“
„Tvoji krev?“
„Je nutno zaklít  perlu,  aby neškodila.  Potom poteče krev

mých nepřátel, a já vyjdu čistý…“
Roger vzal svůj nůž a špičkou si otevřel žílu na předloktí.

Nastavil dlaň s perlou a nechal na ni skanout svoji krev.
„Zaklínám tě, perlo, slzo boha moří, abys svoji práci konala

k dobrému toho, který tě vlastní a který tě ctí a miluje. Aby nic
zlého se nestalo tvým přičiněním tvému otroku i pánu…“

Zadržel si žílu, aby krev přestala kanout a srazila se.
„Hvězdy  jsou  tvými  sestrami,  perlo!  Ony  vědí  všechno

a znají všechno. Poví to tomu, kdo je jejich přítelem. Pomoz mi
překonat  nepřátele  a jejich  úklady!  Buď  mi  ochránkyní,
přítelkyní… buď hvězdou, která mi svítí v temnotách…“

Oliver  hleděl  na  bratrance  s úžasem.  Normálně,  ve
střízlivém klidném městě by se mu výplod pověrčivosti lodníků
zdál  přinejmenším  pochybný,  ale  zde,  mezi  divokými
rozeklanými  skalami  na  vratké  lodičce  jednoho  z příslušníků
nejdivočejšího  národa  Arminu  i světa,  byla  Rogerova  prosba
něčím  zcela  obvyklým,  naprosto  logickou  výzvou  velkého
a tajemného Neznáma, které řídí cesty lidí a vede je tam, kde je
čeká jejich Osud.

„Rogere,“ řekl vikomt Tirra a olízl mu ruku, „Co se stalo,
není náhoda. Je to přání osudu. My jaguáři věříme na osud, neboť
nás vede a dává nám sílu. Vím, že když se potopíš, najdeš třetí
perlu. Moji perlu, můj osud. Prosím tě, aby ses potopil…“

Roger se rozhlédl po nebi. „Je ještě dost světlo. Zkusím to.“
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Skočil do vody a zmizel v ní. Čekali dlouho, než se vynořil,
opřel se o okraj loďky a oddechoval. „Není tam nic podobného
perlorodce. Všechny jsem vylovil. Museli bychom někam dál…“

„Ne,“ řekl Tirra, „Tady na tomto místě!“
Roger  se  pustil  a zmizel  pod  hladinou.  Když  se  vynořil,

řekl: „Viděl jsem lasturu. Velikou. Nechal jsem tam nůž.“
Pustil se zas a zmizel. Pak se vrátil a nesl v pravé ruce nůž

a v levé velkou škebli. Vysunul se na loďku a oddychoval.
Oliver  škebli  otevřel.  Nevěřil  příliš  ve  výsledek  a když

nahmatal perlu, velice ho to udivilo. Vytáhl ji a hleděl na ni – byla
to černá perla, černá jako noc, jako havraní peří. Ani při dopadu
posledních paprsků slunce se v ní neobjevila jiskřička.

„Černá znamená smrt,“ řekl vikomt Tirra, „Osud…“
Roger se vysunul na loďku a usedl do ní. Nohy zkřížil pod

sebe a vzal Oliverovi perlu z ruky.
„Bůh moře ví, co činí. Propustil smrt ze své vznešené ruky,

neboť ví, že jí bude zapotřebí mezi námi. Neposílá ji na nás, aby
nás zahubila. Posílá ji nám do rukou, abychom jí použili. Bude
boj, bratři, brzy bude boj a v něm budou válčit lidé i jaguáři. My
spolu, bratříčku Tirro – a Oliver z dálky s námi…“

„Jsi si tím jist?“ ptal  se Tirra. V hlase mu neznělo žádné
nezvyklé vzrušení, jenom v očích bylo znát opar obavy.

„Jsem. Zaklejeme perlu, aby pomáhala jaguárům. Tvá krev
ji učiní dobrou, jako má odvrátila krev zbytečně prolitou. Natáhni
tlapku, bratříčku…“

Tirra nezaváhal ani na okamžik.
„Proto povstali jaguáři, aby vládli mořím a oceánům, dřív

než se první člověk odvážil vsunout ruku do slané vody. Stalo se,
že pyšné lodi s křídly spočinuly na dně moří – ale rod jaguárů je
zde,  žije a čeká na svůj  den. Ten den přišel  a černá perla věští
smrt  tomu,  kdo  se  postaví  na  odpor  Vládcům  Nebe  a Země.
Vikomt  Tirra,  snad  budoucí  hrabě  a pán  posvátného  města
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Longarru, našel perlu. On povede svůj lid, aby zvítězil a dobyl si
právo, které mu náleží…“ Roger otevřel nožem žílu na jaguárově
tlapě a nechal jeho krev skanout na černou perlu.

„Zaklínám tě, perlo, slzo boha moří, abys svoji práci konala
k dobru toho, který tě má a který tě ctí a miluje. Aby nic zlého se
nestalo  tvým přičiněním tvému otroku  i pánu,  aniž  národu,  ze
kterého  on  pochází.  Na  jeho  příkaz  jsi  opustila  dno  moře
a vystoupila  z lůžka,  na  němž  jsi  odpočívala  věky  –  na  jeho
příkaz vystup na oblohu jako černá hvězda věštící bouři, a rozdrť
bleskem a plamenem nepřátele svého pána a vládce…“

Vzdálil perlu a drže ji v dlaních, šeptal: „Smrt byla na této
zemi  od  chvíle,  kdy na  ní  vzešel  první  život!  Ta  smrt  soudila
spravedlivěji než všichni soudci, kteří vzešli ze šelem i lidí. Ty jsi
smrt  a ty  jsi  soudce.  Neslevíš  nikomu  jeho  trest,  mně,  mému
bratru  ani  jaguáru,  jemuž  náležíš.  Ale  můžeš  učinit,  aby smrt
nepřišla tak brzy, aby vyčkala, až bude dílo dokonáno. Ty, perlo,
vzdálíš smrt a přeneseš ji na nepřátele – neboť to je tvé právo, to
je tvé dílo…“

„Buď štěstím, buď šťastnou hvězdou národa jaguárů!“ řekl
vikomt Tirra, „Veď nás k vítězství…“

Roger  omyl  perlu  a přidal  k ostatním.  „Teď  je  potřeba
donést  je  domů.  Koukej  Olivere,  zavážu  tu  plnou  škebli
několikrát  pevnými trávami a přivážu si  je ke krku. I kdyby se
člun rozbil, dokud budu žít, ponesu perly na krku s sebou…“

„Člun  se  nerozbije,“  řekl  Tirra,  „Vím,  jak  projedeme
ven…“

Zamířili  k soutěsce. Opět držel pádlo jenom Tirra, ostatní
dva byli pověřeni sedět nehybně a udržovat rovnováhu vratkého
člunu. Byl odliv a moře obnažilo mnohem víc kamenů, než kolik
jich  viděli  při  příjezdu.  Přesto  však  vlny bily do  pobřeží  jako
dlaně  černého  bubeníka  do  nestvůrného  tamtamu  a hrozily
rozdrtit vše, co se před nimi ocitne.
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„Ve chvíli, kdy přejde vlna,“ ukázal Tirra, „Musíme projet
a dostat  se  tam  za  ten  balvan.  O ten  se  rozbije  příští  vlna.
Počkáme,  pak  se  dostaneme před  skálu.  Tam nás  uchopí  vlna
a smýkne námi zpět, směrem ke skále, ale až na skálu nás nehodí,
je to daleko. Pak už budeme v bezpečí. Je to přesně vypočteno, na
vteřinu. Nikdo z vás ať se v žádnou chvíli nehýbá, mohlo by nás
to všechny stát život…“

Viděli tu cestu a zdála se jim strašná. Oliver, vzdělaný ve
fyzice,  se  pokoušel  přesvědčit  sám  sebe,  že  je  to  možné,  ale
logika  mu odpírala  souhlas.  Roger  se  o fyziku  nezajímal,  věřil
Tirrovi – a staral se hlavně o balíček perel na krku.

Náraz  vlny  v ústí  soutěsky  je  nadzvedl  a chtěl  s nimi
smýknout dovnitř, zpět odkud přišli. Tirra zabral a člunek se zřítil
z vrcholu  vodní  hory  do  propadliště  za  velký  placatý  balvan,
z něhož  při  příjezdu  viděli  jen  vršek.  Další  vlna  se  roztříštila
o balvan  a zalila  je  sprškou,  Tirra  však  čekal  a teprve  když  je
zasáhla další sprška, vyrazil vpřed. Dvakrát zabral pádlem přímo
proti  vysoké vlně s čepicí  pěny několik metrů nad nimi – vlna
spadla na jejich hlavy a oslepila je, ale člunek proletěl a vzápětí
jej  další  vlna podebrala,  zvedla a smýkla jím tak divoce, že se
Oliver  sotva  stačil  chytit  boku.  Tirra  zabral,  spadli  do  pěny
a topili se v ní, člunek plný vody. Ještě jeli pěnou, Oliver kašlal
a prskal a modlil se – pak už vlny nebyly tak vysoké, bílé čepice
zmizely  a bylo  možno  dýchat.  Strašidelná  soutěska  s perlovou
lagunou byla za nimi.

Nad  trojicí  stály  hvězdy.  Slunce  zapadlo  již  před  chvílí
a velmi rychle nastal soumrak, jako vždy v tropech. Černý obrys
pevnosti proti černému nebi byl viditelný jen velmi špatně. Oliver
se domníval, že Tirra řídí člun spíše podle zkušeností než podle
viditelných znaků.

Když  se  přiblížili,  vytrysklo  najednou  z jedné  terasy
světýlko; ohýnek rozdělaný v ohnisku malého reflektoru s pečlivě
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vybroušenou čočkou, jakýsi primitivní maják jaguárů. Tirra vedl
člun ke světlu; tam už čekalo několik jaguárů, kteří jim pomohli
vylézt nahoru a Tirrovi uklidit člun.

Nějaký  jaguár  jim  přinesl  pečené  maso.  Jedli  s vlčím
apetitem, ačkoliv oba, hlavně však Oliver, byli velmi ospalí. Tirra
přišel za nimi, sdělil jim, že předal perlu otci Wahrgundovi a že
hrabě je velmi potěšen Rogerovou spoluprací. Sdělil jim také, že
ráno  pojedou  jaguáří  lodí  do  Katzenburgu.  Odpověděl  tím  na
vážnou starost  Olivera,  který si  přes  všechno nepřál  ztvrdnout
v Longarru příliš dlouho. Podle Tirry byla cesta do Katzenburgu
velmi dlouhá a nepříjemná a bude mnohem rozumnější jet lodí.
Proto je také Tirra přivedl sem, ačkoliv jedna z cest ke kočičímu
městu vedla okolo pobřeží. Každý jaguár se přece rád pochlubí
svým starodávným městem, ať už je jakkoliv zpustošené.

Zatímco se Tirra dohadoval s Rogerem, usnul Oliver přímo
na tom místě, na náměstí mezi dvěma kruhovými stavbami, na
zemi  u ohně.  Tirra  jim vyhradil  jiné  místo  než  vládcův  palác,
neboť si dal od Riíssy poradit, že pro lidi je lepší krátká chodba
a vyšší  strop.  Spali  tedy  v jedné  ze  svatyní,  na  balících
starodávných jaguářích kožešin…

=**=
Ráno  se  Monroesové  probudili  nezvyklým  ruchem

a zmatkem.  Vstali  a zjistili,  že  hluk  a zmatek vzniká usilovnou
snahou několika námořníků vyprostit ze skrýše v opevnění velkou
loď, kterou už zřejmě mnoho týdnů nepoužívali. Tirra je ujistil, že
je to loď skoro nová,  sotva před půl rokem spuštěná na vodu,
a nejlepší, jakou kdy viděl. To ještě nemuselo nic znamenat, ale
Roger se rozhodl věřit ve schopnosti skvrnitých stavitelů.

Tirra tvrdil, že bude ještě chvíli trvat, než bude loď schopna
plavby.  Zatím  je  zavedl  k snídani  a audienci  u hraběte
Wahrgunda,  jíž  se  kromě  vyprošťovací  čety  zúčastnili  všichni
jaguáři z města. Bylo jich na čtyřicet dohromady, tedy aspoň třicet
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v šeré a omšelé trůnní síni.  Kluci tam museli  vlézt v hlubokém
předklonu  a tak  v něm  setrvali,  dokud  nedošli  k trůnu.  Na
Wahrgunda  to  učinilo  hluboký  dojem  a pokynul  jim,  aby  se
posadili jako jaguáři.

„Moji bratři!“ řekl velmi vážně, „Když jsem viděl, že můj
syn Tirra  přivedl  k břehům Longarru  lidi,  byl  jsem rozhněván,
velmi  rozhněván,  neboť  nejsem  rád,  když  přicházejí  lidé  tak
blízko k našim obydlím. Uklidnil jsem se, když jsem spatřil znak
Monroesů, představitelů nejmocnější šlechty země, přátel,  které
milujeme a nechceme ztratit.  Nechápu dosud, proč i starší bratr
Oliver nepožívá ochrany svého erbu. Můj syn mi sdělil, že bylo
mezi ním a Oliverem nějaké nedorozumění a že snad můj mladý
bratr přichází ze Studených zemí. Rozhodl jsem se nepřemýšlet
nad tím a ponechat věcem volný průběh…“

Byla to dlouhá řeč, delší než je u jaguárů zvykem. Neradi
pronášejí  dlouhé  a moudré  projevy,  jako  tygři  nebo  lvi.  Roger
tušil, že jen vzácná perla přinutila tvrdého a drsného Wahrgunda
k takové duševní akrobacii.

„Můj syn mi předal černou perlu, znamenající smrt. Řekl,
že ji nalezl Roger na jeho prosbu a že zaklel smrt, aby nechala
jaguáry s pokojem a kosila nepřátele jaguárů i Monroesů. Děkuji
ti,  bratře  –  věděl  jsem  vždycky,  že  rod  Monroesů  vyniká
moudrostí a dobrotou a nejsem tím překvapen. Perla bude sloužit
jaguárům, jak jsi řekl. Uložil jsem ji do tajné schránky v hlavní
svatyni paláce. Riíssa tvrdí, že perla nás bude chránit a že dokud
bude perla ve svatyni, bude Longarr vzkvétat.“

Olízl  si  tlapu, ne z potřeby, ale aby shromáždil  myšlenky
pro další  květnatý projev.  „Longarr leží  v sutinách. Ale již  náš
otec, můj bratr Wärëga i já se zabýváme myšlenkou obnovit jeho
slávu.  Odklidili  jsme  mnoho  sutin,  opravili  terasy  a znovu
postavili  děla,  aby chránila  náš  ostrov.  Věřím,  že  s kouzelnou
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perlou se nám naše dílo podaří. Děkuji ti jménem svého národa,
barone Rogere…“

Oba  Monroesové  se  uklonili  před  hrabětem  a společně
s Tirrou opustili audienční síň.

U nejlépe zachovaného přístaviště stála loď. Mohla být tak
pětadvacet metrů dlouhá, sotva čtyři metry široká, zato však od
hladiny k palubě asi sedm metrů vysoká. Z přístaviště se na ni šlo
po  nakloněném  prkně  ještě  trochu  do  výšky.  Nad  palubou  se
nacházela  úplná  záplava  ráhen  s plachtami.  Roger,  který  měl
trochu zkušeností s plachetnicemi, rozeznal rychle, která plachta
patří k přednímu a která k zadnímu stožáru a trochu zaváhal nad
polohou plachet náležejících k bočním stožárům trčícím z boku.
Ty však zatím nebyly napjaty a tak si to nemohl dobře představit.
Posádka se skládala z dvanácti jaguárů, což zřejmě na ovládání
mohutného  soustrojí  stačilo.  Velitelem  byl  samozřejmě  baron
Riíssa,  který  se  na  ně  mile  usmíval.  Jinak  si  Roger  povšiml
složitých  kladkostrojů  na  přídi,  zádi,  obou  bocích  a ještě
uprostřed paluby a naprostého nedostatku záchranných člunů.

Oliver měl impozantní znalosti fyziky i jejího praktického
uplatnění. Prohlédl si loď a prohlásil, že tohle nikdy nepopluje,
maximálně se může potopit sto metrů od místa startu. Roger mu
odporoval,  že  plavební  schopnost  lodi  byla  zřejmě  už
vyzkoušena. Oliver propočítal bleskově tahové síly plachet, odpor
mořské  vody,  váhu  a objem  lodi  a vychrlil  na  Rogera  řadu
strašidelných čísel. Na Rogera to však neudělalo žádný zvláštní
dojem,  neboť  jednak  Oliverovi  nerozuměl,  jednak  věřil  víc
Arminům. Nakonec usadil Olivera tvrzením, že jaguáři snad drží
své lodi nad vodou díky důvěře v prozřetelnost Boží jako staří
Vikingové a odebral  se  na  loď.  Oliver  šel  také,  leč  s patrnými
obavami.
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„Nedalo by se do toho Katzenburgu jet obvyklou cestou?“
ptal  se  Tirry,  který  ležel  na  kapitánském  můstku  a pozoroval
přípravy k plavbě s patrným potěšením.

„Po  zemi?  Ano,  ale  trvalo  by  to  dva  dny  a bylo  by  to
namáhavé!  Na  lodi  tam  budeme  za  čtyři  hodiny.  Kočky mají
město přímo u moře, protože rády ryby…“

Oliver potřásl hlavou. Pak ho napadlo, že se popluje podél
pobřeží  a že  snad  vždycky  stačí  ke  břehu  doplavat,  nehledě
k tomu, že během těch čtyř hodin se snad nemůže nic stát.

Roger si zatím prohlížel vyřezávaný čelen lodi a hieroglyfy
na něm. Ptal se jednoho jaguára, co to znamená a ten mu hrdě
odvětil, že neví. Je to nějaká prosba k jaguářímu božstvu Quantá
Chilcoxovi, ale není už nikdo, kdo by ji uměl přečíst. Setrvačností
se maluje a tesá na přídě každé nové lodi bez zřejmého smyslu.
Roger usoudil, že to životním názorům jaguárů vcelku odpovídá.

Na loď se dostavil i Riíssa, přehlédl přípravy a schválil je
svojí admirálskou autoritou. Pak dal příkaz k vyplutí.

Monroesové netrpělivě očekávali, až se loď pohne. Pohnula
se, a to dosti jankovitě, při vytažení kotvy a napnutí jedné plachty
pod vítr se rozjela od mola a za několik okamžiků byla už mimo
dosah pevnostních zdí a kamenů. Tam jaguáři okamžitě plachtu
zase svinuli a počali manévrovat hlavními plachtami.

Mířili  na  jih,  vítr  foukal  k jihovýchodu.  Vcelku  to
vyhovovalo,  vzhledem  k tomu,  že  i východněji  museli  občas
manévrovat, aby se vyhnuli pobřeží. Riíssa se tedy rozhodl ukázat
hostům,  jak  dokáže  svou  loď  ovládat  a dal  rozvinout  všechny
hnací  plachty  –  dokonce  i na  boční  stožáry  vzlétly  bílé
trojúhelníky. Longarr se za okamžik ztratil v dálce, bylo možno
rozeznat jen vrcholky skalního města, kde včera lovili perly. Loď
skřípěla a praštěla, houpala se na vlnách a kývala se ze strany na
stranu, ale letěla rychle jako šíp. Tirra vysvětloval chlapcům dosti
zmateně  funkci  jednotlivých  plachet,  jak  si  to  pamatoval.
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Velitelem lodi byl ovšem Riíssa a ten neměl čas, neboť musel celý
ten plachetní zmatek organizovat.

Vzdalovali se od pevniny – když byli na širém moři, kapitán
Riíssa  k nim  přišel  a hrdě  oznámil:  „Ukážu  vám,  jak  umíme
manévrovat! Držte se dobře zábradlí, loď se bude naklánět…“

Na  jeho  pokyn  zmizely  z bočních  stěžňů  trojúhelníky
plachet.  Jaguáři  je  rychle  srolovali  a zavěsili  zvláštní  ráhna
s mnohem většími plachtami, ovládaná těmi kladkostroji u boků.
Na Riíssův pokyn vytáhli ta ráhna nahoru a čekali u kladek.

„Obrat  nalevo!“  křikl  Riíssa.  U levého  kladkostroje
zapracoval  jaguár a plachty bočního stožáru rázem ztratily vítr.
Současně  se  plachty pravého  bočního  stožáru  postavily  napříč
větru,  vítr  smýkl  lodí  a naklonil  ji  nebezpečně k levému boku.
Roger  chytil  Olivera  za  paži,  aby bratranec  nesletěl  do  vody,
neboť si nebral Riíssovu radu moc k srdci a držel se lehce. V lodi
to  praštělo,  jako  by  se  chtěla  přelomit,  hlavní  plachty  o sebe
bouchaly a plácaly a jejich opatrovníci je přitahovali a popouštěli,
jak bylo potřeba. Ale loď se v neuvěřitelně rychlém čase obrátila
do pravého úhlu ke své původní dráze a plula v novém kursu.

„Výtečně!“ pochválil Roger, „Máš to dobře secvičené!“
„Obrat napravo!“ hlásil Riíssa. Tentokrát se vše opakovalo

na druhou stranu, snad jenom naklonění bylo ještě nebezpečnější.
„Teď pozor! Obrat do protisměru!“
Kouzlo s plachtami – a loď se počala natáčet přímo proti

větru. Chvíli ještě kladkostroje stavěly plachty hlavních stěžňů do
příznivého směru, pak je ale musely natočit hranami proti větru,
aby  loď  nebyla  hnána  zpět.  Setrvačností  však  překonala  tuto
nevýhodnou  pozici  a v plachtách  po  obrácení  ráhen  opět
zapleskaly nárazy větru.

Riíssa pozoroval celý manévr s oprávněnou hrdostí. „Konec
předvádění!  Ukázal  jsem vám vše,  co naše lodi  dokážou! Teď
poplujeme rovnou ke Katzenburgu…“
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Vydal  několik  rozkazů a natáhl  se  na  kapitánský můstek.
Tirra a Monroesové se usadili vedle něho.

„Jak je to vlastně s Longarrem?“ ptal se Oliver, „Proč je to
posvátné město? A proč je tedy zpustlé, když je posvátné?“

Riíssa  zašvihal  ocasem.  „Lángur  je  posvátné  město
námořních jaguárů. Pozemní mají Orlí hnízdo. Námořní jaguáři
byli vybiti zlými nepřáteli za války… částečně i před ní. Zbylo
nás  už jenom málo a žádný z nejvyšší  kasty.  Proto dostal  naše
město jako léno hrabě Ragga a jeho rod.“

„A ty jsi pravý námořní jaguár?“ ptal se Roger.
„No ovšem! Copak si myslíš, že by Wahrgund nebo někdo

jiný z nich dokázal postavit takovouhle loď?“
„Aha… A proč je to město posvátné?“
Riíssa v první chvíli ani nerozuměl otázce.
„Město  bývá  posvátné,  když  je  k tomu  nějaký  důvod,“

vysvětloval Oliver, „Zázrak nebo něco jinak památného – nebo
ne?“

„Býval  tu  uchováván  městský  poklad,“  řekl  Riíssa
rozpačitě, „A taky tu žilo hodně jaguárů…“

„Ale proč? Kvůli čemu bylo postaveno město?“
„Jako základna pro námořní plavbu.“
„A proč je tedy posvátné?“
„Protože tady žili jaguáři!“
Oliver  potřásl  hlavou.  Z jaguárů  se  velmi  těžko  páčily

odpovědi, jejich myšlení bylo poněkud svérázné.
„To  máš  tak,“  řekl  Roger,  „Společenské  zřízení  národa

jaguárů  je  teokratické,  šlechta  státní  je  zároveň  šlechtou
duchovní, tudíž vláda současně znamená velekněze. Tím pádem
místo,  kde  sídlí  nějaká  vláda,  je  jejich  přítomností  samovolně
posvěceno.  A tady bylo  posvěceno  ještě  navíc  tím,  že  si  sem
jaguáři shromažďovali svoje poklady…“

Oliver potřásl hlavou a už radši mlčel.
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„Pro jaguáry má zlato, drahokamy a perly kouzelnou moc.
Umějí  to  skvěle  zpracovávat,  ani  bys  nevěřil.  Ostatně,  jedna
čičina  z Longarru  mi  slíbila,  že  mi  tu  moji  perlu  zasadí  do
náušnice.“

Oliver  zamrkal  překvapením.  „Ty chceš  nosit  ještě  další
náušnici?“

„Každej  kluk  nosí  něco v uchu,  aspoň cvoček.  Jak  se  to
dozvědí kluci, hned mi udělají do ucha díru, uvidíš…“

Oliver  nepochyboval,  že  má  pravdu.  Začal  se  zabývat
úvahami,  co  by  měl  se  svou  perlou  udělat  on  a přemáháním
nevolnosti,  která  ho  přepadala  při  zmítání  lodi.  Roger  byl  na
mořskou nemoc zvyklý, ale stejně nejásal nad tou plavbou.

Naštěstí byla plavba rychlá. Sledovali, jak kolem nich ubíhá
dozadu  pobřeží  se  skalisky i zelenou  džunglí.  Na  chvíli  viděli
i vesnici  s přístavištěm  a v přístavu  bílou  plachtu  loďky,  ale
nezastavili tam a spěchali dál.

Konečně se objevilo na pobřeží něco jako kopec, co se však
při  bližším  pohledu  ukázalo  být  umělou  horou,  pyramidou  se
spoustou teras, různě utvářených. Pyramida stála na břehu zátoky
tvořené  kamennou  kosou,  částečně  přirozenou,  zčásti  uměle
zřízenou. Jaguáří  loď mířila do této zátoky, ale zůstala stát  při
jejím ústí a tam vyhodila kotvy a spustila plachty.

„Jejich přístav je příliš mělký,“ vysvětlil Riíssa, „Musíme
na břeh doplavat…“

„Hm,“ řekl Oliver, „Na téhle lodi asi není něco jako člun,
že?“

„Ne, proč? Jaguáři umějí plavat!“
„Aha. No, tak poplavem…“
Roger vezl s sebou v taškách na sedle řadu dárků pro kočičí

aristokracii.  Teď je měl  při  sobě pečlivě sbalené a dával  na ně
bedlivý pozor. Oliver skočil do vody a plaval ke břehu, Roger za
ním. Taky většina jaguárů naskákala do vody. V moři už rejdilo
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několik  koček,  navzdory  tvrzení,  že  se  vody  bojí.  Později  se
Oliver  dozvěděl,  že  kočky skutečně  mají  k vodě  určitý  odpor,
naproti  tomu mají  k smrti  rády ryby, za nimiž jsou ochotny se
vydat i do nepřátelského živlu.

Na břehu čekal koček mohutný houf. Oliver kočky dobře
znal, jako každý jiný člověk a soudil, že jej tento národ nemůže
ničím překvapit, jako tygři a jaguáři. Přesto ale zaváhal, když se
vynořil z moře a rozhlížel se po písčité pláži.

V čele jakéhosi uvítacího výboru o asi dvaceti členech stál
bílý  perský  kocour  s nevšedně  upravenou  kožešinou.  Jakožto
kočka  perská  měl  chlupy  samozřejmě  dlouhé,  ale  na  hlavě
a většině těla ostříhané, takže zůstala jakási lví hříva. Na hlavě
měl  přílbu  jako  leopard  ze  zlatého  plechu  a na  krku  stužku
s nějakým odznakem, který se ovšem ve hřívě přímo topil. Oliver
si  povšiml,  že  značné  množství  jiných  přítomných  má  srst
nějakým  způsobem  ostříhanou,  mnozí  ovšem  měli  chlupy
ponechány  ještě  na  hřbetě  a tam  vysoko  vyčesány  jako  hřívu
koně. Řada bojovníků se také chlubila zcela nekočičími barvami,
oblíbená byla třeba modrá i zelená, ostře rudá, fialová a v různých
kombinacích.

Roger  hleděl  na  kočičí  panstvo  s klidem  sobě  vlastním.
Znal  tyhle  zjevy z Kingtownu a nepřekvapovaly ho.  Poklekl na
obě kolena a čekal, až dorazí všichni jaguáři. Oliver poklekl také,
jakmile pochopil, že dívat se na něj až do nedozírné výšky je pro
kočky nejen ponižující, ale i nepohodlné.

„Velitel  přístavu  Eris  von  den  Wildenburg  si  dovoluje
poníženě uvítat vznešené hosty na naší půdě!“ oznámil pruhovaný
Mourek  s řetízkovou  přílbou  na  hlavičce,  „A prosí  vznešené
hosty, aby se zdrželi co nejdéle v našem kruhu…“

Roger se nadechl a sklonil se před bílým kocourem. „Baron
Roger  z Monroesu  děkuje  pánu  z Wildenburgu  za  jeho  uvítání
a prosí, aby byl on i jeho poselstvo přijato vlídně před Vládcem
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vašeho národa. Neseme Vládci prosbu, která jej jistě potěší a dá
mu  možnost  vykonat  něco  pro  svoje  přátele  a bratry,  kteří
potřebují jeho pomoc…“

Zdálo se, že bílého kocourka potěšilo, co Roger řekl. „Eris
von  den  Wildenburg  je  šťasten!“  řekl  tentokrát  osobně,  bez
prostřednictví mouratého kocoura, „Že může přinést  Vládci tak
šťastnou zprávu…“

Oliver nechápal,  co je tak šťastného na žádosti  o pomoc.
Zeptal  se  později  Rogera  a ten  mu  vysvětlil,  že  největším
nepřítelem Katzenburgských pánů je smrtelná nuda. Cokoliv se
stane, vše se jim hodí jako záminka k nějaké zábavné činnosti.

Teď  však  Roger  vztáhl  ruce,  uchopil  Erise  von  den
Wildenburg a vzal  ho do  náručí,  pohladil  a otřel  si  tvář  o jeho
měkký kožíšek. Potom ho pustil a pohladil namátkou ještě tolik
koček, kam až z kleku dosáhl. Každý z poctěných si to považoval
za velkou čest a tlačil se k němu co nejblíž. Oliver učinil po něm
totéž, ačkoliv se mu to všechno zdálo neuvěřitelně směšné.

Potom Eris pokynul dalšímu perskému kocourovi, tentokrát
zlaté barvy. Ten nebyl ostříhán, nebo už velice dávno, takže měl
dlouhé  chlupy po  celém těle,  tu  a tam ještě  spletené  s rudými
a zelenými stužkami. Vyhlíželo to úchvatně a úchvatné bylo i jeho
jméno,  kterým se hned představil:  „Jsem Christian  Danny von
Monachium!  Jako  velitel  uvítacího  výboru  mám  tu  čest  vás
přivítat a požádat, abyste na počátku své návštěvy u nás vyslechli
slavnostní vystoupení našeho smíšeného pěveckého sboru, který
bude mít to potěšení vám zazpívat několik svých nejkrásnějších
písní.“

Oliver stěží zdržoval smích, Roger však povstal, odešel pod
nejbližší  strom se  stinnou  korunou,  usadil  se  tam na  zkřížené
nohy a čekal.  Oliver  se  tedy posadil  k němu  a kolem  nich  se
rozložili trpěliví jaguáři.
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„To je hrůza!“ řekl Oliver, „Jako v Evropě, chybí jenom pan
farář,  ministranti  a drůžičky.  Pan  starosta,  vojenští  velitelé
a vesnický dohazovač tu už jsou – i se sborem…“

„Možná bude i pan farář a ministranti, to nemůžem vědět.
Nech se překvapit!“ Roger se naklonil k Oliverovi a zašeptal: „Je
totiž  potřeba  připravit  město  na  naši  návštěvu.  Vyklidit  ulice,
upravit všechno do pořádku a připravit náměstí, abychom si měli
kam sednout. Jsou na lidi špatně zařízení, víš?“

Oliver vyprskl smíchy – celá tahle kultura mu připadala tak
směšná, že se nemohl udržet.

Ale  co  měl  teprve  říkat,  když  si  na  něj  vylezlo  několik
koček  všech  velikostí  a všechny  najednou  se  k němu  tulily
a tiskly, což bylo rovněž součástí přivítání? A co měl říct, když
asi padesát koček všech barev a úprav srsti nastoupilo před nimi
do půlkruhu a s citem a rámusem rvoucím uši,  zazpívalo  něco,
čemu nerozuměl a co ani  při  nejlepší  vůli  nemohl  brát  vážně?
Oliver  se  chvílemi  chechtal  docela  nezakrytě  a i vážný  Roger
škubal  koutky úst  a potřásal  nervózně hlavou.  Kočky ale  braly
naštěstí  smích jako projev dobré nálady a těšilo  je to,  anžto ta
píseň se jim jevila veselou.

Konečně postřehl  Roger,  že  z města  přibyl  k nim kocour
černě a zlatě pruhovaný, což byl zřejmě důsledek odbarvení, se
zlatým řetězem na krku, a šeptal něco Monachiumovi.

„Přípravy skončily!  Za chvíli  jdeme do města,  už je tam
uklizeno…“

Christian  Danny  von  Monachium  šel  s tygrovaným
kocourem k nim. „Dovoluji si vám představit hraběte Claudiuse
von  Ayudhya,  vojenského  velitele  města!  Hrabě  Claudius  von
Ayudhya si dovolí vás přivítat proslovem a doprovodí vás pak do
městských bran.“

Hrabě Claudius se dal do projevu, během něhož by Oliver
byl  nepochybně  usnul,  kdyby neseděl  ve  vzpřímeném  postoji,
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z něhož  se  při  každém  naklonění  budil.  Hrabě  Ayudhya  si
nevšímal  ničeho a hovořil  s vytrvalostí  hodnou lepší  věci  –  při
projevu semlel páté přes deváté a dotkl se desetitisícileté historie
kočičího  národa  i Arminu,  války,  na  kterou  si  už  nikdo
nepamatoval,  dalších historických střetnutí,  politické situace ve
světě  a hospodářské  situace  v Arminu  a nakonec  vřelého
přátelství mezi kočkami a lidmi, které jak najisto očekával, bude
i po jeho projevu nadále vzkvétat. Pak je pozval do města.

Šli za ním s úlevou, ale utrpení nebyl ještě konec. Jakmile
povstali a vydali se na cestu dlouhou pět set metrů, rozezněly se
ve městě zvony a gongy a z brány se začal vinout dlouhý průvod.
Svítily  v něm  všechny barvy a lesklo  se  zlato  a stříbro  i perly
a drahokamy – Oliver při pohledu na tu nádheru pocítil stud, že
sám  nemá  na  sobě  nic,  co  by  mu  získalo  nějaký  respekt.
Představoval  si  vhodný  oblek  pro  tuto  příležitost  jako  ornát
arcibiskupa  z Canterbury  nebo  aspoň  slavnostní  uniformu
italského carabiniéra – neměl ale to ani ono a viděl, že Roger se
necítí  nijak  špatně  i bez  oděvu  a tak  se  přizpůsobil.  Konečně
jaguáři  také  nosili  jako  jedinou  ozdobu  černou  stužku  kolem
krku.

Pak se dostali blíž a mohli zjistit, co se to proti nim šine.
V čele  kráčelo  asi  dvacet  kocourů  s fantasticky  načesanými
chlupy a zlatými obojky. Potom oddíl stráže ve vyřízeném útvaru,
s koženými  chrániči  na  hlavě  a pláty kůže  na  hřbetě  a bocích.
Dokonce i ocasy měli natažené stejným úhlem a naježené všechny
chlupy,  aby  vyhlíželi  hrozivěji.  Po  strážných  šlo  zase  tak
pětadvacet  koček  a za  nimi  ti  nejpestřejší:kočky  a kocouři  se
širokými  zlatými  obojky a pláštíky na  hřbetech,  plášti  různých
barev  se  zlatým a stříbrným ornamentálním  vyšíváním.  Potom
táhlo několik koček zlatý vozík se sochou kočky, které, ať Oliver
počítal jak chtěl, vždycky napočítal osmnáct tlapek. Snad to měla
být jakási místní obdoba indické bohyně Kálí.

381



„Ti s pláštíky, to je kněžstvo,“ vysvětlil Roger, „Tady máš
svýho  faráře  a ministranty.  Ta  soška  je  nějaké  staré  božstvo,
symbolizuje osud a prozřetelnost, která může vstrčit svoji packu
kamkoliv a cokoliv provést…“

Po  sošce  šlapal  zase  oddíl  stráže  v kožených  krunýřích,
tentokrát černě nalakovaných a vyleštěných, takže se leskly jako
zrcadlo. Po nich nakonec oddíl skutečného rytířstva v kovových
plátech, také oslňujících záblesky.

Pak  už  šel  dlouhý  průvod  obyčejných  koček  a kocourů
i s koťaty, alespoň nebylo znát nějaké zvláštnosti v jejich vzhledu.
Oliver nad tím vším kroutil hlavou a kroutil jí ještě víc, když se
náhle  nad  městem  vztyčil  les  stožárů  a za  sborového  zpěvu
průvodu,  původní  uvítací  čety  i celého  města  počalo  nahoru
stoupat  neuvěřitelné  množství  praporů  nejrůznějších  barev.
Rogerovo  remcání,  že  je  to  kvůli  zakrytí  nepořádku  a špíny,
nemohlo otřást  Oliverovým obdivem nad tím slavným vítáním.
Ačkoliv i nadále mu vše připadalo směšné, mísil se u něj smích
s upřímným uznáním.

Asi sto metrů od bran města se průvod zastavil a čekal na
ně. Tam se také odehrála pohnutá scéna, když se všichni přítomní
poklonili kočičímu božstvu a byli za do dekorováni pozlacenými
řetízky,  které  Olivera  i Rogera  dosti  škrtily  a které  si  jaguáři
nemohli  dopnout.  Naštěstí  je  vhodně  zkombinovali  se  svými
černými stužkami a tak je mohli nosit a pyšnit se jimi.

Pak  se  průvod  rozdělil  a okolo  každého  z hostů  se
rozestavil čestný oddíl pěti kočičích ozbrojenců (konkrétně zuby
a drápy, vojenskou příslušnost označovaly jen krunýře). V tomto
uspořádání  se  vydali  do  města,  kam  vstoupili  slavnostně
vyzbrojenou bránou. Za ní museli projít bazénem, aby si umyli
nohy.  Jim bazén  sahal  do  půli  lýtek,  ale  kočky v něm musely
plavat, což ozbrojenci disciplinovaně splnili, kdežto hodnostáři se
vyhnuli.  Za bazénem je očekával další perský kocour, tentokrát
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zcela  modrý  –  zčásti  to  bylo  od  přírody,  zčásti  důsledkem
přibarvení. Jmenoval se Oswine von Rushani-Loang-Renzi a byl
velitelem  vnitřní  městské  správy,  což  chlapci  nevěděli,  kam
zařadit.  Až Oliver usoudil,  snad kvůli  barvě, že to bude velitel
městské policie.

Teď  také  viděli  zblízka  město:  bylo  vystavěno  ve  tvaru
pyramidy z nepříliš širokých a nepříliš vysokých teras, ulice byly
tvořeny ze  samých malých  schůdků,  takže  se  po  nich  bosýma
nohama téměř nedalo chodit. Mimo to byla ulice úzká asi tak, aby
se tam vyhnuly dvě kočky. Ty jsou však, jak známo, malé a štíhlé,
takže tam mnoho prostoru pro nohy člověka není. I usoudili, že
výstup na vrchol  pyramidy bude mimořádně obtížný. Pranic je
v této  situaci  nepotěšilo,  že  po  celé  délce  cesty  lemovaly
schodiště  stovky  koček,  kocourů  a koťat,  v pravidelných
vzdálenostech  udržované  v pořádku  hlídkami  v kožených
krunýřích.

„S chutí do toho a půl je hotovo!“ řekl Roger, „Měli jsme
na to myslet a vzít si boty.“ A vydal se přímo po schodišti vzhůru.
Musel kráčet pomalu a vznešeně, jednak se to slušelo, jednak jít
rychleji  nemohl,  aby mu  neujely  nohy a neskutálel  se  ke  své
hanbě až dolů pod pyramidu.  Oliver  na to  myslel  také,  s ještě
větším strachem, ale doufal, že za ním jdoucí baron Riíssa by jej
zachytil a podržel. Jaguárům se šlo vcelku obstojně, byli zvyklí na
horší věci.

Tak za sborového zpěvu a provolávání slávy dospěli asi do
poloviny  pyramidy,  kde  se  nacházela  plošina.  Tam  zastavili
a čekali,  až  nahoru  dorazí  početný  dav  kněžstva,  hodnostářů
a armády. Ti všichni se zastavili u téměř gotického portálu, který
vedl z kolmé zdi do nitra pyramidy a měl jen tu malou nevýhodu,
že by se jím člověk neprotáhl. I tak by mu to nebylo nic platné,
vnitřní  prostora byla tak malá,  že by se do ní  nevmáčknul  ani
podvyživený vězeň.
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„Tady,“  vysvětlil  Oswine  von  Rushani-Loang-Renzi,  „Je
vchod do podzemního chrámu, který se táhne pod celým městem.
Tam  jsou  uloženy  kožešiny  našich  předků  a tam,  když  nám
dobrotiví  bohové dopřejí,  složíme i své kožešiny,  až přijde náš
čas…“

Roger  přednesl  krátkou  pietní  řeč,  v níž  vzpomněl  slávy
mrtvých a usoudil,  že  se  půjde  dál.  Chyba lávky,  shromáždění
muselo napřed sborově zazpívat modlitbu za mrtvé, která není ani
tak  slavnostní,  jako  dlouhá.  Roger  počínal  pomalu  mít  hlad
a Oliver cítil, že má něco horšího: vztek.

Ke vchodu do chrámu jim přišel  naproti  velitel  palácové
gardy se svým oddílem. Tito kocouři byli oblečeni do ježcích kůží
ostny  ven  a velitel  dokonce  do  kůže  dikobraza,  takže  měl
dlouhatánské ostny po hřbetě i bocích a nebylo lze jej na žádný
pád pohladit, jako jeho kolegy. Všichni, i jeho podřízení, se mu
vyhýbali  a velitel,  Brixi  von Magnoliengarten,  to  považoval  za
poctu.  Přes  svoje  něžné  jméno  byl  neuvěřitelně  nafoukaný
a pyšný a zvláště hrdý na svoji odpovědnou službu u Vládcových
komnat.

Pod ochranou tohoto hrozného válečníka dospěla konečně
výprava na sám vrchol pyramidy a zůstala stát u paláce, který jej
zdobil. Po cestě vyzvěděl Oliver, že i Brixi von Magnoliengarten
je  jejich  a Riíssův kolega,  totiž  baron –  a když Brixi  slyšel  tu
chválu, nafoukl se ještě víc a dikobrazí ostny se mu velkopansky
naježily.

Plošina na vrcholu pyramidy měřila asi čtyřicet krát čtyřicet
metrů,  na  jedné  straně  zřejmě  o něco  míň,  neboť  pyramida  se
nepovedla stavitelům dokonale souměrná. Uprostřed se nacházel
zámek  pozoruhodného,  částečně  byzantského  tvaru,  alespoň
pokud se týkalo oken a vchodů. Střecha byla postavena ve stylu
spíše orientálním až buddhistickém jako složitá kopule či pagoda,
ale  v každém  ze  čtyř  rohů  přiléhala  k zámku  vysoká,  téměř
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gotická věž. Kdy ta pozoruhodná stavba vznikla, nedovedl nikdo
vysvětlit.  Poslední  dochované  záznamy  hovořily  o třiadvacáté
přestavbě,  provedené  po  válce  z důvodu  poboření  města,  ale
nikdo  neuměl  říci,  jak  a kdy  bylo  provedeno  předešlých
dvaadvacet.  Zámek  byl  obdélníkového  půdorysu  (s  malými
nepřesnostmi)  o výměře  asi  dvacet  krát  patnáct  metrů.  Mimo
Vládce v něm sídlila celá jeho početná rodina, nejvyšší kněžstvo,
palácová  garda  a mnoho  státních  úředníků,  kteří  museli  být
svému pánu denně nablízku. Mimo to tam měli být usídleni také
Vládcovi  hosté,  ale ti  dnešní  byli  příliš  velcí  na to,  aby se do
budovy  vešli  –  vždyť  nejvyšší  výška  stropu  tam  byla  sotva
padesát centimetrů!

Baron  Oswine  von  Rushani-Loang-Renzi  požádal  hosty,
aby se  usadili  na  plošinu  a setrvali  tam.  Kolem  nich  a kolem
celého zámku se shromáždili  hodnostáři,  kněžstvo, vojsko a lid
pospolitý a čekali. Pak zazněly zvony a gongy, lid se rozezpíval
a brána zámku se rozletěla.

Vypochodovala četa vojáků v ježčích krunýřích a postavila
se  okolo  stěny.  Potom vyšla  řada  zpěváků  v červeno-zelených
a červeno-modrých oblecích, většinou kočky, a rozestavila se před
vojáky. Na dané znamení pak vytlačili černí sluhové velké zlaté
křeslo, spíš odpočívadlo na kolečkách, a instalovali je uprostřed
scény, načež k němu natáhli rudý koberec. Pak se postavili okolo
a čekali.  Za  dalšího  ohlušujícího  rámusu  zvonů  a gongů
vystoupila  skupina  kocourů  v rudém  a dva  kocouři  ve
světlefialovém, načež ještě jeden v tmavofialovém. Podle Rogera
to byli další církevní a státní hodnostáři. Pak vypochodovala další
četa  vojska  v bílých  kožených  krunýřích,  a už  čtyři  nosiči
přinášeli vysoká zlatá nebesa, pod nimiž se vznosně protahoval
Vládce  tohoto  města  a celého  kočičího  národa  Arminu  i světa,
tříbarevný kocourek, jehož už Roger jednou viděl, a to u Vládce
tygrů Ghírry asi před rokem, těsně před Vládcovou smrtí. Kocour
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kráčel nehledě napravo ani nalevo, pod baldachýnem, celý utopen
pod  tíží  zlatého  pláště,  z něhož  mu  koukala  jenom  hlavička
s jedním uchem černým a druhým rezavým.

S veškerou pompou došel ke svému trůnu a vyhoupl se na
něj. Pokynul nosičům, aby zarazili žerdě nebes do připravených
otvorů v základně křesla a odstoupili.  Kocourek s úlevou shodil
ze zad těžký zlatý plášť a ulehl na něj.

Nastalo  naprosté  ticho,  zpěváci,  zvony  i gongy  umlkly
a zmučené uši hostů si konečně přišly na své.

„Vládce kočičího národa Chi-Chi XVIII. vítá hosty, kteří jej
ráčili  laskavě  navštívit  na jeho sídle!“  oznámil  ohromný černý
kocour, velitel party, která přitáhla Vládcův trůn.

Chi-Chi XVIII. se obřadně protáhl před Rogerem, Oliverem
a Riíssou a zatvářil se na ně obzvlášť mile. „Vítám tě, Rogere, na
svém hradě! Pamatuješ se ještě? Viděli jsme se v Aurrgharru!“

„Ovšem, že se pamatuji! Ale v životě mne nenapadlo, že by
sis ty pamatoval na mne… Bylo to tak krátké…“

„Mám  moc  dobrou  paměť!“  Chi-Chi  seskočil  k trůnu
a skočil  přímo Rogerovi  do náruče,  aby se od něj  dal  pohladit
a přivítat  se  vší  slušností  otřením  tváře  o tvář.  Totéž  učinil
Oliverovi.

Roger  představil:  „Můj  bratranec  lord  Oliver  baron
Monroes, vikomt z Gran Alissa a rytíř z Crowsettu a Carrollu.“

Chi-Chi to považoval za poctu pro sebe i pro svůj národ.
„Přišli  jsme  požádat  tebe  a několik  tvých  vybraných

bojovníků o službu a pomoc.“
Chi-Chi  mávl  ocasem.  V té  chvíli  se  rozezvonily zvonky

a gongy a zpěváci  počali  nahlas  vyzpěvovat,  k čemuž se časem
přidal  i lid  pospolitý.  Roger  pošeptal  Oliverovi,  že  je  to  Píseň
díkuvzdání. Kočičí národ má totiž jen jediného koníčka, a to plést
se do věcí, po nichž jim nic není a pomáhat tam, kde o to nikdo
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nestojí.  Když  se  jim  stalo,  že  o jejich  pomoc  skutečně  někdo
požádal, je to už důvod k patřičným oslavám.

„V čem vám můžeme pomoci?“ ptal se Chi-Chi po písni.
„Pamatuješ  se,  bratříčku,  na  naše  setkání  u Ghírry?

Hovořilo se tam o Dogstownském případu a o chlapci, který tento
případ vyřešil. Enkrovi Westonovi.“

Chi-Chi měl  dobrou paměť jako většina jeho poddaných.
„Ovšem, že se pamatuji. Slyšel jsem o něm mnoho – je to tvůj
podřízený a bratr tygřího náčelníka Kwarra, že?“

„Ano.  V současné  době  je  v Anglii,  jedné  ze  Studených
zemí. Je to ostrov v moři na západním pobřeží Evropy.“

Oliverovi vstaly nad tou dislokací vlasy na hlavě.
„Vím, co je Anglie!“ řekl Chi-Chi důstojně, „Je tam zajat?“
„Ne tak docela. Odjel tam na základě rozhodnutí svého otce

a jiných okolností,  částečně na příkaz Černé Lilie jako zvláštní
agent.  Ovšem  neudržujeme  s ním  předepsané  spojení  a rádi
bychom  provedli  diskrétní  zjištění  o něm  a o jeho  stavu,  aniž
bychom udělali příliš velký rozruch.“

„Jedná se tedy o tajnou záležitost?“
„Částečně  utajenou.  Lidé  o tom  nemusejí  mít  ani  to

nejmenší  ponětí.  Proto  jsme se obrátili  na tebe.  Tvoji  poddaní
jsou  nenápadní…“  Roger  pohlédl  na  Brixiho  von
Magnoliengarten  v dikobrazím pláštíku  a modrého  Oswina  von
Rushani-Loang-Renzi  a doplnil:  „…  většinou,  a mohou  se
v Anglii  pohybovat  všude,  kde  se  jim  zlíbí,  i v místech
střežených, neboť na ně nepadne podezření. Potřebujeme asi deset
mladších  pracovníků  obojího  pohlaví,  znalých  aspoň  částečně
angličtiny. Je to řeč vcelku rozšířená, proto doufám, že to nebude
dělat potíže…“

Chi-Chi  vyskočil  opět  na  svůj  trůn  a usadil  se  na  něm
s ocáskem  obtočeným okolo  tlapek.  „Vzhledem  k tomu,  že  se
nemohu akce osobně zúčastnit, vyzývám všechny, aby se z mých
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poddaných  přihlásili  zvednutím  tlapky ti,  kdo  chtějí.  Jedná  se
o dalekou nebezpečnou cestu  až  do  Studené země,  kde  nesvítí
slunce  a padá  zmrzlá  voda  shora  na  hlavu,  kde  lidé  jsou  zlí
a nepřátelští a život těžký a nepříjemný. Vyzývám vás…“

Oliver očekával, že po tomto doporučení zvadne jakýkoliv
zájem o věc, ale přepočítal se. Nad shromážděním se zvedl úplný
les tlapek, hlásili se i někteří vojáci z palácové gardy a nejeden
z mladších členů duchovního stavu.

Chi-Chi pohlížel na tu záplavu s mírným údivem, pak mávl
velitelsky  tlapkou.  „Vyřazuji  především  všechny,  kdo  stojí  ve
státních službách a službě církevní, neboť ty potřebuji při sobě.
Dále prosím, aby se zdrželi nabídek všichni, komu je více než pět
let,  naši  hosté  si  výslovně  přejí  mladé  šelmy.  Podotýkám,  je
možné, že vydám příkaz, aby po splnění úkolu setrvali dotyční na
místě  a založili  kolonii  pod správou guvernéra,  jemuž bude po
určeném  čase  a po  rozkvětu  společenství  udělen  titul
samostatného  hraběte  či  knížete.  Kdo  chce  provést  úkol  i za
těchto podmínek, nechť se postaví na schodiště – ostatní nechť
schodiště opustí…“

Teď  nastal  ten  pravý zmatek.  Spousty koček  skákaly na
schodiště a zase zpět, ale za několik okamžiků už se jednotlivé
skupiny ostře rozdělily. K výběru zůstávalo asi  pět až šest  tisíc
šelem, vyhovujícím zřejmě podmínkám.

„Nechť  opustí  schodiště  všichni,  kdo  neumějí  anglicky!“
řekl  Chi-Chi.  Opět  nastal  zmatek  a skupina  se  podstatně
zredukovala, nicméně přesto zůstaly asi tři tisíce zájemců.

„Co  teď?“  ptal  se  Oliver,  „Horší  podmínky  už  udělat
nemůžem!“

„V tom případě,“  řekl  Chi-Chi,  „Bude  nutno  rozhodnout
mezi  přihlášenými  nejčestnějším  možným  způsobem:  budou
uspořádány  sportovní  hry,  jejichž  vítězové  budou  určeni
k vykonání tohoto zodpovědného díla…“
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„Pánbůh s námi!“ řekl Roger, „Sportovní hry, to bude trvat
týden,  než  se těch  deset  nejlepších  rozřadí!  Ale nemáme jinou
možnost, Olivere – budeme alespoň mít ty nejlepší…“

Oliver dokázal, že má občas velmi chytré nápady, naklonil
se za Chi-Chiho trůn a na jeho pokyn řekl:  „Do akce nebudou
připuštěni ti, kdo nemají vzhled odpovídající normám obvyklým
ve  Studených  zemích,  tedy  přírodní  kožešinu  prostou  barev
a stříhání…“

Následovalo  malé  zklamání  a další  kočky  opouštěly
vyhražené schodiště – ale příliš velký počet jich neubyl.

„Sportovní hry započnou zítra za východu slunce slavnostní
přísahou,“ rozhodl Chi-Chi, „A nyní si všichni zazpíváme znovu
Píseň Díkuvzdání…“

Již při jeho slovech postřehli Monroesové v zadních řadách
nějaký rozruch. Po schodišti někdo postupoval, aniž viděli, kdo to
je.  Černý  kocour  mu  vyšel  vstříc,  pak  se  vrátil  a v půli  věty
zarazil oslavný zpěv mávnutím tlapy.

„Kníže Murri von Herzenberg prosí o okamžité slyšení…“
Chi-Chi mávl souhlasně tlapkou.
A již vskočil do středu kruhu želvovinový kocour s úzkým

zlatým  řetízkem  okolo  hrdla.  Oliver  doposud  neviděl  takto
zbarvenou kočku a domníval se, že je to nějaký kosmetický trik,
ale  Roger  ho  ujistil,  že  je  to  přirozená  barva:  černá  kožešina
stříkaná nepravidelnými rezavými skvrnami, což vyhlíželo velmi
elegantně.

„Neexistuje již kníže z Herzenbergu!“ vykřikl,  „Neboť už
neexistuje pevnost Herzenberg!“

Z mnoha hrdel se ozval vzdech.
„Co se stalo?“ ptal se Chi-Chi.
„Dnes ráno stála před přístavem loď a požádala obvyklým

způsobem,  aby  směla  vplout  a vyložit  náklad.  Po  dovolení
přistála  u mola  nejblíže  k pevnosti  a vypálila  na  pevnost  náboj

389



jedovatého  plynu,  který  vybuchl  uprostřed  druhého  nádvoří.
Stejný náboj byl vypálen i na město. Aniž vyjednávali s městskou
nebo pevnostní správou, zaútočili muži, odění v civilu a opatření
plynovými maskami, a ze samopalů stříleli na vše živé…“

„Dost! Kde jsi byl ty, Murri?“
„V noci jsem se zúčastnil lovu, na který mne pozval můj

přítel, náčelník divokých koček Taggarra, v pralese. O masakru ve
městě jsem se dozvěděl od vojáka, kterému se podařilo seskočit
ze skály do moře a uplavat do bezpečí. Posádka pevnosti se podle
možností bránila, ačkoliv mnoho vojáků zahynulo plynem. Loď
nepřátel  je  trochu  poškozena,  ale  schopná  plavby.  Město  bylo
zbývajícími obyvateli opuštěno. Ale z celého našeho města zbylo
sotva sto obyvatel,  z nichž mnozí jsou raněni nebo onemocněli
z vdechnutí otravného plynu!“

„Kolik bylo nepřátel?“
„Padesát  mužů.  Třicet  jich  obsadilo  pevnost  Herzenberg,

zbylí se pokoušejí opravit loď, aby mohli zátoku opustit.“
„Co jsi dělal, když ses dozvěděl o útoku?“
„Spěchal jsem k pevnosti. Vyhlížel jsem od okraje džungle

a pozoroval  lidi.  Pak  jsem  tam  nechal  oddíl  Taggarrových
bojovníků a spěchal sem, podat ti zprávu…“

„Taggarra ti dal k dispozici bojovníky?“
„Osobně přitáhl k městu s celou svou ozbrojenou mocí. Je

připraven za soumraku nebo po setmění zaútočit…“
Chi-Chi chvíli přemýšlel. Všichni ostatní čekali nepohnutě.
„Brixi  von  Magnoliengarten!  Vezmeš  si  deset  tisíc

bojovníků  a okamžitě  vyrazíš  k Herzenbergu!  Během  noci  jej
dobudeš  a zničíš  všechny útočníky!  Velitele,  pokud  je  poznáš,
zajmeš a budeš střežit až do předání mému spravedlivému soudu!
Murri von Herzenberg tě povede…“
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„Okamžik,“  řekl  baron  Riíssa,  „Rozuměl-li  jsem  dobře,
jedná se o pevnost  a přístav v zátoce Srdce,  k němuž je možné
proniknout po moři. Dávám ti k disposici svoji galéru…“

Oliver si povšiml, jak Tirrovi zablýskalo v očích.
Roger zvedl ruce a požádal o ticho. „Je docela jasné, že lidé

se zřejmě pokusili dobýt pevnost proto, aby mohli použít přístav
pro  vylodění  svého  výsadku.  Za  jakým účelem,  ještě  nevíme.
Nemohou použít rádiového spojení k ohlášení výsledku, tím by
upozornili vojenskou stanici, která má nad tímto územím dohled.
Lidé se domnívají,  že jejich sporu s kočičím národem si nikdo
z vojáků nepovšiml a ani nebude všímat. V každém případě se ale
musejí dostat ke svým velitelům a informovat je o výsledku. To
znamená, že uvedou svoji loď co nejrychleji do provozu a opustí
s ní  Herzenberg.  Tomu zabrání  jaguáří  loď.  Je  však třeba,  aby
pozemní  výprava  současně  obsadila  pevnost  i město  a zavedla
tam  pořádek.  To  je  úkol  barona  Brixiho.  My,  to  jest  loď,
potřebujeme však také průvodce. Žádám o knížete Herzenberga!“

Chi-Chi poslouchal jeho vysvětlení bez poznámky. Potom
kývl  na  knížete:  „Murri,  přiděluji  tě  na  loď!  Vezmeš  s sebou
padesát bojovníků z palácové gardy! Pancíře necháte doma!“

V té chvíli se rozprchla garda na všechny strany. Už za řeči
si  Oliver  všiml,  že  se  počet  přihlížejících  zmenšil  až  příliš
radikálně.  Brixi  zmizel  také  a dostavil  se  až  za  chvíli,  už  bez
dikobrazí pláštěnky. Zato se objevovaly kočky vybavené asi půl
metru dlouhými rourami s podivným zařízením na jednom konci.
Byly to střelné zbraně, jak se Oliver měl za chvíli přesvědčit.

Několik  jaguárů  se  rozběhlo  k lodi  připravit  ji
k okamžitému vyplutí. Roger zatím zaznamenával na kus papíru
podle údajů koček plán pobřeží i města, přístavu a pevnosti.

Riíssa  čekal  na  Rogera  a Olivera.  Seskákali  po  terasách
a pak po střechách domů až dolů na břeh. Loď už byla připravena,
několik  koček  k ní  plavalo  a vylézalo  nahoru  po  dřevěných
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bocích. Oliver a Roger potřebovali provazový žebřík, i Riíssa jím
nepohrdl.  Tirra  byl  již  připraven  na  můstku  a právě  dával  do
pořádku  dlouhé  ručnice  s vrtanými  hlavněmi  a klikami  místo
uzávěru a spouště.

Murri  Herzenberg  se  dostavil  za  okamžik,  umáčený
a rozvzteklený –  ani  se  nedal  od  Rogera  pohladit,  vyskočil  na
kormidelní kolo a zíral šikmýma očima po oceánu, jako by chtěl
najít nepřítele.

„Rychle, rychle!“ pobízel Tirra kočky, které se drápaly na
palubu a už si tam rozkládaly svoje bouchačky. Jeden z kočičích
důstojníků je počítal a za okamžik dal příkaz k vyplutí.

Plachty se napjaly,  zaskřípěly kotvy. Z města je pozdravil
výstřel  malého  děla  u brány,  Tirra  nechal  houknout  velké
bronzové dělo na přídi jaguáří lodi. Částečně proto, že bylo třeba
nabít je pro tentokrát na ostro.

Zátoku  opustili  v tak  ztřeštěném  tempu,  že  se  málem
roztloukli  o okraj  kamenné  kosy  při  chybném  manévru,  ale
nakonec se o vlas vyhnuli a už byli na širém moři. Zamířili k jihu
a hnali  se pod plnými hlavními  i bočními  plachtami,  takže loď
z dálky  vyhlížela  jako  bělostný  rozkvetlý  květ  v miniaturním
kořenáči.

„Mám strach,“ řekl Oliver, prohlížeje si palubu hemžící se
kočičími  ozbrojenci,  „Že  naše  malá  armáda  nám nebude  moc
platná. Vypadají spíš směšně než strašně…“

Roger potřásl hlavou. „Jeden je samozřejmě směšný, zvlášť
proti jaguárům. Ale nechtěl bych se ve vážném boji bránit proti
třem nebo čtyřem kočkám. Mají drápy, nezapomeň na to!“

„Tři kočky na člověka? Jednu odkopne, druhý dvě vezme
každou  do  jedný  ruky  a má-li  jenom  trochu  síly,  dokáže  je
uškrtit…“
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„Útočící  kočku  nejde  zasáhnout  nohou.  Stejně  tak
neexistuje udržet  ji  delší  dobu v ruce.  Rozerve ti  ruku na cáry
svými drápy a zuby. Je to malá šelma, nezapomínej!“

Oliver pokrčil rameny a mlčel, prohlížeje si činnost malých
bojovníků, kteří instalovali svoje práskačky na okrajích lodi. Bylo
při tom dost shonu a ruchu, velitelé nadávali a křičeli, Murri von
Herzenberg lítal sem a tam, skákal po stožárech a kladkostrojích,
pletl  se  jaguářím  námořníkům  a snažil  se  bezvýsledně
organizovat ten zmatek.

„Při první obrátce jim to sletí do moře! Murri, pojď sem!“
Želvovinový kocour zaslechl výzvu, otočil se a proletěl jako

střela na můstek k nim.
„Tahle  loď,“  vysvětlil  Roger,  „Se  při  obrátce  strašně

naklání,  až  skoro  píchá  bočními  stožáry  do  vody!  Při  takové
obrátce sletí do vody tvoji vojáci i s puškami…“

Murri se rozhlédl, chvíli intenzívně přemýšlel a potom dal
svým  podřízeným  rozkaz:  „Uvázat  píšťaly  k zábradlí,  aby
nespadly  při  naklonění  lodi!  Hlaveň  ať  má  volný  pohyb  pro
natáčení!“

„To nebude možný…“ namítl Oliver.
„Všechno je možné!“ řekl Murri Herzenberg, „Jenom vědět,

jak na to!  Pevnost  padla,  protože vojáci  nevěděli,  jak bojovat.
Byli jsme překvapeni otravnými plyny. Víckrát se to nesmí stát!
Musíme si zajistit plynové masky…“

„Víckrát už tihle chlapi nezaútočí. Ať je posádka pevnosti
pořád připravena potopit každou loď, která se ukáže v blízkosti
přístavu!  Jak  vystřelí  z lodi  jenom  jediný  náboj,  rozstřílí  ji
pevnostní děla…“

„Ano. Taky jsem na to myslel…“
Oliver s nedůvěrou pozoroval činnost černobíle strakatého

ozbrojence, který montoval opodál svoji zbraň na zábradlí kusem
drátu  s takovou  pílí,  že  přehlédl  několik  technických  závad.
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Upozornil Murriho a ten se na svého podřízeného vrhl a zasadil
mu přední tlapou řádný záhlavec, načež se ujal práce sám. Mnoho
tomu pravda nepomohl, neboť také nebyl žádný technický zázrak,
tak byl nucen pomoci Roger. Murri zjistil, že ani většina ostatních
nemá k montáži valné nadání, takže Roger přebíhal od jednoho ke
druhému,  radil  a opravoval.  Oliver  na  jeho  počínání  hleděl  se
zřejmou nevírou v úspěch, leč zakrátko byl zapřažen i on.

Pokřik  jaguára  na  hlídce  rázem  upozornil,  že  se  blíží
k zátoce Srdce s pevností Herzenbergem. Ačkoliv byli ještě mimo
dostřel od pevnosti, viděli, že v přístavu není žádná loď, byla tedy
již na širém moři. Riíssa nařídil jet směrem ke břehu, kde mohl
být nějaký zvěd od náčelníka Taggarry. Již při přiblížení viděli, že
něco malého jim plave naproti a zakrátko se s tím setkali. Byl to
pruhovaný  kocour  o něco  větší  než  občané  Katzenburgští,  se
silným  krátkým  ocasem,  ozdobeným  devíti  kroužky  a černou
špičkou. Bez váhání vylezl po hozeném laně na palubu a první, co
řekl, bylo: „Východ, trošičku na sever…“

Riíssa bez rozmýšlení nařídil změnit kurs tím směrem. Loď
zapraskala, nahnula se a Murri měl možnost prošetřit trvanlivost
zařízení  svých  odborníků  (vydržela).  Oliver  se  chytil  stožáru,
Roger jen stěží udržel rovnováhu, ale mokrý kocour stál s drápy
zaťatými do paluby a tvářil se, že mu nic nevadí.

„Co je?“ ptal se Murri, „Co vzkazuje Taggarra?“
Kocour  těžce  oddechoval.  Kočky  nemají  rády  plavání,

zvláště pak ne na delší  vzdálenosti.  „Taggarra sleduje pevnost.
Zůstalo tam třicet lidí, ve městě nikdo. Někteří zvědové se vplížili
do města. Všichni, kdo tam zůstali, jsou mrtví. Ostatní chlapi se
nalodili  a odpluli,  není  to  dlouho.  Jeli  na  východ  a mírně  se
stáčeli k severu…“

„Jak vypadá jejich loď?“ ptal se Roger.
„Motorová, bez plachet, nízká. Její střecha není vyšší než

naše paluba. Poháněná nějakým motorem, který řve a víří vlny za
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zádí. Na zádi je kulomet, na přídi vrhač plynových nábojů. Loď
má  v boku  díru  po  náboji  z pevnostního  děla,  ale  opravili  ji
železným plátem. Velmi spěchali…“

Murri pokyvoval hlavou. „Co v táboře?“
„Šest koťat zemřelo. S ostatními zasaženými je to taky zlé.

Náš doktor si neví rady a nikdo jiný nemá lékařské vědomosti…“
Murri sklonil hlavu a zmlkl.
„Z pevnosti nikdo neodešel?“ ptal se Roger.
„Jeden z nich vyšel do džungle. Asi dvacet metrů od okraje.

Taggarra ho zabil.“
„To nebylo správné. Měli jste sledovat, kam jde…“
„Nač?“ vyjekl Murri, „Vrahy – zabít! Taggarra udělal dobře,

dobrý člověk je jenom mrtvý člověk!“
Roger jej zlehka pohladil.  „Klid, Murri,  nesuď ukvapeně!

Zničíme vrahy a pomstíme tvoje město…“
Murri  von  Herzenberg  k němu  zvedl  hlavu.  „Nezůstanu

v tomto městě! Chci odejít někam daleko, třeba pryč z Arminu!
Dám  se  k tajné  službě  a nechám  se  odvelet  na  druhý  konec
světa…“

Roger jej znovu pohladil. „Abych tě nevzal za slovo, Murri!
Já  a Oliver  jsme  přišli  do  Katzenburgu,  abychom  zde  najali
bojovníky  vašeho  národa  pro  sledování  ve  Studené  zemi,
v Anglii…“

„Přežiju-li  boj,  jdu  s vámi.  Tady  v Herzenbergu  nemůžu
zůstat!  Každý  kámen  by  na  mne  křičel,  že  jsem  nedokázal
ochránit  svůj  národ.  Byl  jsem ustanoven  knížetem a měl  jsem
zvítězit nebo zemřít. Ale moji poddaní jsou mrtvi a já jsem živ!
Nesplnil jsem, co přikazuje zákon. Odejdu jinam a začnu žít na
novém místě. Je to má povinnost, bratře…“

„Budu šťasten, Murri, budeš-li velitelem těch vyzvědačů ty.
Slibuji ti…“
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„Nikdy  neslibuj!  Přežiju-li  boj,  který  nás  čeká,  půjdu
s vámi. A děkuju ti…“ Murri se otřel Rogerovi hlavou o tvář –
pak se otočil a rozběhl se zase na inspekci svých bojovníků.

Oliver  stál  na  přídi  opřen  o zobec  a pozoroval  obzor
dalekohledem.  Roger  k němu přistoupil  a zaclonil  si  oči  dlaní.
Oliver mu podal dalekohled: „Černá tečka tam na obzoru – mezi
těmi dvěma lany. Jsou to oni nebo špatně vidím?“

Rogerovi  stačil  jeden  letmý  pohled.  „Loď  vpravo  před
přídí! Natočit mírně doprava! Připravit k boji!“

Baron  Riíssa  jim  přiskočil  po  bok,  vyskočil  na  zobec
a hleděl do dálky. Pak pokynul hlavou: „Je to ta loď! Doženeme ji
během dvou hodin, možná i dřív…“

„To už ale budeme mimo výsostné vody Arminu!“ namítl
Roger.

„A komu to vadí? Jaké výsostné vody? Jaguárům patří celý
svět a všechna moře! Kdekoliv na světě je může zastihnout naše
pomsta! Dopadneme je, ať utečou kamkoliv…“

Roger na Oliverovu němou otázku jen pokrčil rameny.
Čekali. Černý bod na obzoru konečně opustil pomezí moře

a sunul  se  v nekonečné  modrozelené  pláni  níž  a níž,  až  se
dalekohledem dala  rozeznat  neutrálně  natřená  střecha  a nad  ní
malý  stožárek  pro  nouzovou  vysílačku.  Byla  to  docela  malá
a nenápadná loď,  taková,  na  jaké  lze  pašovat  kontraband nebo
vozit vyzvědače, ale jakou lze také vyrazit na svatební cestu nebo
zábavní plavbu kolem světa, máme-li zrovna nějaký ten milión
navíc. Ale tahle jachta nevyhlížela na majetek některého kolegy
Aristotela Onassisse, byla na to příliš  nenápadná a vzdálená od
obvyklých cestovních tras.  A příliš  hrůznou stopu nechávala za
svou zádí.

Roger došel do kabiny a přinesl Oliverovi ručnici a opasek
s revolverem a tesákem – sám měl podobný. Střelným zbraním
Oliver rozuměl, ale když spatřil Rogera, jak se na zkoušku ohání
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něčím mezi mačetou a mečem, zdálo se mu to poněkud přehnané.
„Vyhlíží  to,  jako  bysme  se  chystali  na  pirátský  přepad!“  řekl
rozmrzele, prohlížeje si svůj tesák.

„Na  něco  podobnýho  se  taky  chystáme.  Co  sis
představoval? Že jedeme na výlet? Bude boj, kamaráde…“

„Hm…“  zamručel  Oliver,  „Máme  dělo  a padesát  pušek,
i když jen kočičích! Když je vyzvem, aby se vzdali, ještě to rádi
udělají. Je lepší stát před soudem než se potopit na mořský dno!“

„Nikdo  je  nevyzve,  aby  se  vzdali.  A oni  by  to  taky
neudělali, na to jsou dost chytří. Bude to boj až do rozhodnutí, to
jest  do  jejich  zničení.  Budeme mít  štěstí,  když  se  nám podaří
odchytit někoho z nich, aby mluvil…“

„To je trochu divný způsob policejní akce! Ty přece jseš
policajt, Rogere, copak můžeš dovolit, aby byli ti chlapi jen tak
beze všeho… zničeni?“

Roger ho poplácal po rameni. „Můj milý, tohle je čistě věc
koček a jaguárů. Jejich policie je dopadne a jejich soud odsoudí,
asi v té samé vteřině. Každý z nich je sám policajtem i soudcem.
Že jsme se do toho zapletli my, je naše vina, ne jejich zásluha.
Nemuseli  jsme tady být, dopadlo by to stejně. Z těch na jachtě
žádný nepřežije, a oni to vědí. Proto se budou bránit do poslední
chvíle…“

„Jsi tvrdý jako skála,  Rogere! Není ti  vůbec nikoho líto?
Třeba nejsou úplní zločinci,  třeba jsou dokonce nevinní! Třeba
jenom byli u toho, když…“

„Byli tam. Předností Arminu vždy bylo, že jeho soudcové
rychle soudili ty, které policie rychle dopadla. Nikdo se už nebude
chtít  spálit,  když vidí,  jak rychle a tvrdě byli  zlikvidováni jeho
předchůdci.  Jenom  ve  zničení  zločinu  je  záruka,  že  se  udrží
pořádek  a spravedlnost  ve  státě.  A i teď  budou  zločinci  bez
milosti zničeni.“
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Oliver hleděl na blížící  se jachtu. Už mohl dalekohledem
pozorovat lidi stojící na zádi a sledující blížící se loď. Divili se
asi nezvyklé konstrukci, možná pochopili, že se to blíží Armini.
Ale  nedokázali  ani  s motorem  plout  rychleji  než  ti  podivní,
bezcitní strážci své malé svobodné země.

A tehdy se velitel cizí lodi dopustil osudové chyby: rozhodl
se totiž zbavit pronásledovatelů změnou směru. Vítr až doposud
vanul  lodím přímo do zad a Arminům pomáhal,  kapitán jachty
tedy natočil  svou loď šikmo a zamířil  k jihu. Současně provedl
týž  manévr  také  Riíssa  a arminská  loď  se  začala  blížit  kursu
nepřítele po uhlopříčce. Veliteli nepřátel zbývala jediná možnost,
obrátit se přímo proti větru a plout zpět k arminskému pobřeží –
to sice rovněž nebylo příliš bezpečné, ale nebylo vyhnutí. Jachta
znovu prudce změnila směr a mířila teď k západu.

Riíssovy oči zaplály vítězným ohněm. Dal příkaz a jeho loď
se stočila k jihozápadu – plula teď sice v nejnevýhodnějším větru,
ale  natočením  plachet  se  jí  podařilo  tento  handicap  odstranit
a s úspěchem přetínala jachtě cestu. Nadarmo nepřátelský kapitán
uhýbal na jihozápad a pak i na západ, celý jeho složitý manévr
měl  jen  ten  výsledek,  že  arminská  loď  byla  teď  mezi  ním
a pobřežím,  v každém případě  pod  příznivým větrem.  A jediná
cesta k záchraně vedla kolem jejích boků.

Kapitán  tedy  zvolil  původní  kurs  na  východ  a současně
nařídil  připravit  se  na  boj.  Nic  jiného učinit  nemohl,  útěk  byl
v této  chvíli  už  nesmyslný.  Roger  pozoroval,  jak  se  námořníci
hemží po palubě a povšiml si,  že něco dělají s vrhačem nábojů
s otravným plynem. Upozornil na to Olivera, oba se přikrčili za
zábradlí a připravili si pušky.

„Nestřílej dřív, než to spustí!“ řekl Roger, „Neboj se, jsem
dobrý střelec a jestli to nepracuje na základě vlastního pohonu,
sestřelím to…“

398



„Nech  to  mně!“  požádal  Oliver,  „Zkoušel  jsem  to
s asfaltovými  holuby.  Mám  dojem,  že  ten  vrhač  je  něco
podobného…“

„Budu připraven.“ slíbil Roger.
Vedle nich se skrčil Tirra. „Co se to děje? Budou útočit?“
„Dočkáš se.  Napřed asi  pošlou pozdrav.  Máte připraveno

dělo?“
Tirra se odplížil. Všichni jaguáři i kočky se teď pohybovali

po palubě tak, aby byli pokud možno kryti proti kulkám.
„Pozor,  střílí!“  vykřikl  Oliver.  Roger  viděl,  jak  z vrhače

vyletěl  náboj  s ocasem  kouře  a pochopil,  že  je  připevněn  na
raketě.  Zamířil  a střelil,  vzápětí  i Oliver.  Nevěděli,  který z nich
zasáhl, ale viděli, že raketa změnila směr a z náboje začala prýštit
tekutina měnící se v hnědou páru. Pak raketa se syčením zmizela
v hlubinách moře.

„Plechovka Cyklonu-B připevněná na raketu,“ řekl Oliver,
„Při dopadu se plechovka rozbije, krystalky se změní na tekutinu
a pak rychle na plyn, pokud už není tekutý. Rafinované…“

„Hlavně dej pozor, aby už nevystřelili…“
„Bez  starosti.“  Oliver  zamířil  a vypálil.  Muž,  který  něco

kutil s vrhačem, vykřikl a chytil se za lýtko. „Za okamžik budeme
stejně  u nich  a už  nebudou  moci  plynu  použít.  Vítr  by zanesl
jedovatou  látku  až  k nim.  Slyšel  jsi,  že  účinkuje  i za  čas  po
vdechnutí, ne?“

Roger  ho  poslouchal  na  půl  ucha  a sledoval  palubu
nepřátelské  lodi.  Už  viděl  dokonce  i její  jméno,  Little  Baby,
Děťátko.  Poněkud  nevychované  batole,  když  plivá  jedovaté
plechovky a pecky z těžkého  kulometu.  Ten  kulomet  se  právě
chystal k činnosti a Roger se snažil vyřadit ho z provozu dřív, než
se dostanou do těsné blízkosti.

Vypálil po kulometčíkovi a ten se zhroutil vedle své zbraně.
Vzápětí však již přiskočil za kulomet pomocník a ze zábradlí, za
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nímž se Monroesové skrývali, počaly odletovat třísky. Nepřátelé
byli zřejmě přesvědčeni, že na lodi je jenom několik schopných
střelců  a to  v tomto  místě.  Riíssovi  jaguáři  byli  však  již  také
připraveni, Roger slyšel za zády výstřely jejich dlouhých ručnic.
Kulomet na okamžik zmlkl, snad střelci napadlo, že stejně nikoho
za zábradlím nezasáhne. Když se opět rozklepal, nemířil  už na
palubu, ale výš do plachtoví.  Zřejmě pochopili,  že ve složitém
soustrojí  může  každá  chybička  znamenat  značné  poškození.
Stejným směrem mířily i kulky z individuálních zbraní, podařilo
se jim nakonec prostřílet některé plachty a dokonce rozbít jedno
ráhno, které spadlo na palubu. Rychlost se tím nezhoršila, plachet
zbývalo ještě mnohem víc než na normální lodi.

„Dělem!“ zavelel Riíssa, Tirra iniciativně zatáhl za provaz
a bronzové  dělo  vyplivlo  tříštivý  náboj.  Nezpůsobil  na
nepřátelské lodi valné škody, dělo bylo určeno spíše k likvidaci
nepřítelova oplachtění, bez zřetele k tomu, že plachty jsou dnes
už  více  méně  zbytečným přepychem.  Ale  stačilo  k tomu,  aby
nepřátelé  pochopili,  že  loď  má  i onačejší  zbraně  než  pušky.
Kulomet  znovu  přejel  palubu  a u jednoho  z průzorů  se  složil
kočičí desátník s precizně vystříhanou dlouhou bílou srstí. Murri
se otřásl jako v horečce, ale čekal, dokud se nedostali až do těsné
blízkosti Little Baby. Muži stříleli z pistolí i samopalů, kulomet
na  chvíli  přestal,  neboť střelec  nemohl  díky soustředěné palbě
obou Monroesů vystrčit ani nos.

Murri  pozoroval  nepřátelskou  loď  průzorem,  kulky  mu
hvízdaly okolo čenichu. Náhle se otočil: „Pravý bok – pal!“

Z pravého boku  zahřměla  hlučná,  byť  trochu neurovnaná
salva. Jeden z nepřátel rozhodil rukama a klesl do vody, další tři
se váleli po palubě v krvi. Oliver vypálil ještě jednou z revolveru
a kormidelník se v křečích zhroutil na kormidelní kolo.

„Obrat do protisměru!“ řval kapitán Riíssa.
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„Levý bok připravit k palbě!“ křičel Murri, „Pravý připravit
k výsadku! Výsadková lana odpoutat…“

Roger si prozkoušel, zda jeho meč jde lehce z pochvy. To už
se loď nakláněla v těsné blízkosti Little Baby téměř k převrhnutí
a námořníci nepřítele se počali domnívat, že se snad potopí sama.
Ale vtom se obrátila levým bokem a na Murriho příkaz zahřměla
opět vražedná salva. Pak už přirazila jaguáří loď k boku Děťátka
a z výšky se na palubu sneslo prvních pár přízraků.

První se paluby dotkl Murri von Herzenberg. Lépe řečeno,
dopadl  na  hlavu  jakéhosi  námořníka  a rval  zuby  i drápy  jeho
obličej. Muž se ho snažil odtrhnout, ale rozlícený kocour byl jako
z gumy  a svaly  měl  z ocele.  Nešťastník  řval  a bolestí  ztrácel
soudnost.  Vzápětí  skákaly  na  palubu  další  kočky a vztekle  se
vrhaly  na  nepřátele.  A za  nimi  (jaká  hrůza!)  skvrnití  ďábli
s příšerným ječením a výhružnými černými stužkami na hrdlech.
Baron Riíssa dopadl na jednoho a rozbil  mu tlapou hlavu, aniž
mu dal příležitost k obraně. Také Tirra byl už na palubě a řádil
tam jako tajfun.

Oliver spatřil,  jak Roger s taseným mečem v ruce uchopil
lano a přehoupl se přes okraj lodi, sjel dolů na palubu a jedním
bodnutím proklál  námořníka,  který ho  napadl  sekyrou.  Pak už
Oliver nevycházel z údivu – Roger přibodl k palubě muže, co se
stále ještě bil s Murri Herzenbergem, hned meč vytrhl a hnal se na
záď ke kulometu. Tam zuřila rvačka téměř nepřehledná, několik
mužů, spousta koček a jeden jaguár,  který však byl zasažen do
boku,  silně  krvácel  a byl  skoro  boje  neschopen.  Roger  přišel
právě včas, aby ranou naplocho omráčil  muže, který se chystal
přejet celou tu sešlost dávkou ze samopalu a poslat do věčných
lovišť  přátele  i nepřátele.  Po  ráně  pustil  samopal  a svezl  se
k zemi. Roger seskočil do průlezu a dotíral mečem na bránícího
se otrhaného špinavého lotra, který jak se zdálo, byl na této skvělé
lodi  velitelem. Lotr se bránil  dlouhým nožem, lahvemi plnými
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i prázdnými  a nakonec  v úzké  kajutě  i součástmi  zařízení
a nábytku.  Roger  mu  rozsekl  ruku  a přiložil  mu  hrot  meče  na
hrdlo, načež se ničema vzdal. Konečně, nic jiného mu nezbývalo.

Paluba, když na ni Roger vstoupil, skýtala neutěšený pohled
spouště a zkázy. Mrtvoly lidí i koček ji pokrývaly, Rogerovy nohy
klouzaly po  krvi.  Taky onen nešťastný jaguár  už  opustil  údolí
stínu  smrti  a mohl  očekávat,  že  zakrátko  bude  jeho  krásný
skvrnitý  kožíšek  uložen  k věčnému  odpočinku  do  chrámu
v Longarru.  Jenom  tři  muži  přežili  –  Roger  autoritativně
požadoval, aby byli převedeni na hlavní loď za účelem výslechu.

Murri  von  Herzenberg  byl  zcela  v pořádku,  jenom  celý
pocuchán a zastříkán krví.  Oči  mu plály zlým ohněm,  když se
obořil  na  Rogera:  „Proč  chceš  zachovat  život  těm  ničemům?
Chceš snad projevit nepřípustnou shovívavost tváří v tvář jejich
zločinům? Nevíš, že je zločinem projevit soucit se zločinci?“

„Nechci  nic  takového.  Předám je  řádnému soudu,  tvému
soudu, Murri, jen co vyslechnu, co chtěli v Herzenbergu!“

„To ti můžu říct: chtěli nás zabít!“
„Ano – ale chci vědět, proč!“
„Z nenávisti! Lidé nenávidí celý náš rod!“
„Počkej!  Ze  slepé  nenávisti  se  lidé  obvykle  nevypravují

přes  moře.  Oni  měli  nějaký důvod,  a když ten  důvod zjistíme,
budeme mnohem moudřejší, než jsme teď!“

Murri se zamyslel – byl by se rád něco dozvěděl. „Dobrá.
Bojovníci, hlídejte ty chlapy!“

Mezitím se již baron Riíssa staral o úklid na dobyté lodi.
„Hoďte mrtvoly těch lidí žralokům! Zbraně přeneste na naši loď,
naše  padlé  rovněž!  Nikdo  se  nedotýkejte  kulometu  a vrhače
plynu, ani nábojů do něho! Rogere, pojď se na to podívat!“

Roger  uznal,  že  tomu nerozumí,  byl  tedy přizván  Oliver
jako technicky obratnější.  Zakrátko  objevil  princip  zaměřování
i vystřelování  raket  na  cíl  a vysvětlil  ho  Rogerovi  i jaguárům.
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Murri a jeho důstojníci, pokud přežili, se nad technické věci cítili
povzneseni a starali se raději o své mrtvé.

Jeden z Murriho důstojníků měl návrh. Domníval se, že je
zcela zbytečné nutit zajatce lézt po lanech na jaguáří loď a že by
bylo lepší nechat je tady. Stejně bude loď vezena do Herzenbergu
jako  válečná  kořist.  Také  baron  Riíssa  se  ohražoval,  aby jeho
paluba  nebyla  znesvěcena  přítomností  nepřátel,  i když  dotyční
zřejmě návštěvu nepřežijí. Roger tedy svolil. Uvedli do činnosti
motor, který někdo v boji vypnul, obrátili loď k západu a vypluli
slunci vstříc – právě zapadalo a zlatilo svými laskavými paprsky
obraz  zpustošené  a zakrvácené  lodi.  Jaguáří  loď  teď  musela
křižovat proti větru a nemohla tedy plout rychleji než Little Baby.

Na palubě dobyté jachty se sešel soud ve složení: Murri von
Herzenberg za stranu žalující, Roger, Oliver, Riíssa a Tirra jako
porota.  Souzeni  byli  tři  zajatci,  kteří  se  rozhlíželi  po  svých
soudcích s výrazem odporu a bezmocného vzteku.

„Jak se jmenujete?“ zahájil výslech Roger.
Muži  řekli  tři  bezvýznamná  jména.  Nikdo  si  je

nezapamatoval  a tak  je  nikdo  nezná,  ostatně  jejich  majitelé  už
stejně neviděli slunce vycházet.

„Kdo byl vaším velitelem?“
Tentokrát se dva muži podívali na třetího, onoho otrhance,

který se vzdal Rogerovi. Nikdo ale nic neřekl.
„Ty jsi  kapitán?  Dobrá,  jsi  tedy zodpovědný za  všechny.

Pověz, co jste chtěli v Herzenbergu?“
„Co?“ zamručel kapitán, „Co je to ten Herzenberg?“
V té chvíli vyletěl Murri. „Vy jedovaté krysy! Neznáte ani

jméno nešťastného města, které jste zničili?“
Roger jej uklidnil. „Jste obviněni, že jste přepadli a zničili

město  Herzenberg,  obsadili  vojenskou  pevnost  k němu
přináležející  a povraždili  obyvatelstvo  toho  města  i posádku
pevnosti…“
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„Co?“ vyjevil se ten muž, „To není žádná pravda! Udělali
jsme jenom pořádek ve špinavý hliněný králíkárně, co tam na tom
břehu je! A nikdo tam nebyl, jenom pár prašivejch koček!“

V té chvíli mu Murri vyskočil na hlavu a zaťal drápy všech
čtyř  tlapek do tváře.  Muž zařval,  ale  byl  spoután  a nemohl  se
bránit  této  krutosti.  „Já  ti  dám  prašivý  kočky!  Ty  vrahu,  ty
hnusnej člověče, ukážu ti, kdo je špinavej a…“

„Klid, Murri!“ krotil ho Roger.
„Tak ať nás neuráží!“
„Ticho, Murri!“ zaduněl příkaz Riíssův, „Nech toho muže!

Až se vypovídá, budeme mluvit my!“
Murri disciplinovaně seskočil.
„Do  prdele,“  skučel  muž,  „Copak  nemáte  soucit?  Jak  je

možný,  že  se  taková  kočka  opovažuje  mě  drápat?  Neumíte  jí
poručit?“

„Ta kočka je kníže z Herzenbergu, oprávněný pán a velitel
města,  které  jste  zničili.  Opakuji:  bylo to  město  a jeho občané
měli stejná práva jako lidé. A mnohem větší práva než vy, protože
oni  byli  Armini  a vy jste  jen  příchozí  z Onoho světa,  ze  světa
mimo Armin,  kteří  nemají  žádnou zákonnou ochranu. Spáchali
jste zločin a jste souzeni jako zločinci. Pamatujte si to!“

„To je sprostý!“ řekl jiný muž, „A vy to dovolíte? Jste přeci
lidi, nebo ne?“

„Ano, jsme lidé. Ale abychom se my lidé nemuseli stydět
před šelmami za svůj původ, musíme vás odsoudit. Ptám se vás,
muži: kdo vám poručil zničit Herzenberg?“

Kapitán  chvíli  uvažoval,  potom  se  rozhodl  mluvit.
„Podívejte,  šéfe,  my  za  nic  nemůžem!  Najal  nás  plukovník
Tollberg, ale jenom na dovezení do tý díry! Akci provedli jeho
chlapi…“

„Vy jste  ovšem vystřelovali  otravné  plyny!  Nelži,  kryso!
Kdo je plukovník Tollberg?“
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„Velitel těch chlapů, co obsadili tu kamennou hromadu na
kopci nad přístavem! Slíbil nám zlato, co tam je schovaný, ale dal
nám kulový HO! Jeho byste měli soudit, ne nás!“

„Zlato? Jaké zlato?“
„To  snad  je  jasný,  ne?  Ty odporný zvířata  mají  spoustu

zlata! Plukovník sliboval, že v tý díře najdem zlata, že nebudem
muset do smrti šáhnout na práci! On tam jel proto, aby schystal
přístav pro svý lidi, ty co mají jít hledat zlato do starejch měst do
hor. Tam je všecko: diamanty, smaragdy…“

Oliver potřásal nevěřícně hlavou.
„Zlato,  zase  zlato!“  vykřikl  Roger,  „Copak  zlato  šelem

nikdy nedá spát všem lotrům světa? Tisíce lidi si vylámalo zuby,
když si chtělo ukousnout z koláče, co upekli staří Armini! Tisíce
koster leží po celých horách, kde je zasáhla kulka nebo rána tlapy,
když chtěli  ukrást  zlato Arminů.  A přece se pořád ještě najdou
noví, kteří chtějí krást, krást a krást! Kéž by vás peklo pohltilo, vy
hamouni, vy zloději, vy stvůry nižší než zvěř!“

Muži se polekaně krčili pod jeho hněvem.
„Ale dyť je to ostuda!“ řekl mluvčí, „Proč mají mít zlato ty

špinavý  bestie,  který  ho  na  nic  nepotřebujou,  a ne  my,  který
bysme ho uměli roztočit? Vždyť oni ani neví, co s ním, dělají si
z něj náhrdelníky nebo se na něm převalujou! A my bysme z něj
dokázali udělat věci, jaký svět neviděl…“

„A neuvidí,“ řekl Oliver, „Já jsem taky z Evropy a netoužím
po cizím zlatě…“

Kapitán ukázal bradou na Murriho. „Proč on má nosit na
krku zlatej  obojek?  Kdybyste byli  co k čemu,  tak zakroutíte tý
strakatý  potvoře  krkem  a seberete  jí  ho!  Hezkej  čas  byste
nemuseli šáhnout na práci!“

Roger se zamračil.  Sáhl si  na krk a otevřel sponu, kterou
měl spoutány vlasy, aby mu nelítaly po ramenou. Natáhl ji před
mužovy zraky.  „Tohle  je  čisté  zlato,  ty  ozdoby jsou  ze  safírů
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a rubínů. Má to pěknou cenu a kdybych to prodal a peníze uložil
do dobrých akcií, mohl bych z dividend docela dobře žít. Jenže já
to udělat nemůžu, neměl bych si čím svazovat vlasy. Stejně tak
Murri nedá svůj obojek, protože jej potřebuje jako odznak svého
stavu. Nic na tom nezmění, když si pár bláznů umane mu závidět
jeho zlato.“

Muž hleděl na sponu tak chtivě, že se Roger otřásl.
„Takoví jste, vy lidé! Pyšníte se tím, že jste lepší než moje

šelmy – ale vraždíte a loupíte pro kousek žlutého kovu, kterým
my pohrdáme! Mohl bych vám dokázat, že pro mne zlato ničím
není,  hodit  tu  sponu do moře,  ale  připadá mi  docela  zbytečné
dokazovat něco lidem, kteří zemřou, než vyjde slunce. Nechám si
ji,  nestojíte  za  ten  důkaz.  Lidé,  kteří  se  pro  zlato  stali  vrahy,
zaslouží smrt…“

„Buď proklet!“ zachrčel kapitán, „Všichni buďte prokleti!“
„Milost…“ chroptěl druhý muž.
Třetí neřekl nic.
„Kníže Murri von Herzenbergu,“ řekl Roger, „Předávám ti

tyto tři muže, abys nad nimi vykonal spravedlnost podle práva,
neboť oni ti ublížili a ty máš právo je ztrestat. Odsuď je, neboť
není dobré, aby byli s námi pod jedním nebem a viděli vycházet
a zapadat totéž slunce…“

Murri však zavrtěl strakatou hlavou. „Ne! Uchoval jsi je při
životě, patří tedy tomu, kdo je víc než ty nebo já, patří králi. Chi-
Chi, náš pán, ať rozhodne o jejich životě či smrti a jeho kat ať
provede  rozsudek.  Moji  bojovníci  si  nebudou  špinit  tlapky
popravou. My jsme bojovníci, zabíjíme, ale nevraždíme…“

„Dobrá. Ať je soudí král.“
Ničemové byli pod jaguáří stráží odvlečeni do kajuty. Roger

a Oliver stáli na přídi a hleděli k pobřeží. Svítil měsíc a tak viděli
v dálce úzkou čárku arminského břehu.

„Platí ještě stále vaše nabídka?“ ptal se Murri tiše.
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„Ano.“
„Přijmu ji. Ještě dnes v noci vyberu ze svých přátel devět

dalších  a zítra  opustím  svoji  vlast.  Půjdu  s tebou,  Olivere,
a prosím tě, abys byl milostiv ke mně a mým přátelům i k našim
potomkům, kteří již budou patřit tvé zemi.“

Oliver  uchopil  kocoura do náruče a hladil  jeho slepenou,
zcuchanou srst. „Ubohý Murri! Budu tě mít vždycky rád! Jsi tak
statečný, tak šlechetný – a tolik jsi musel vytrpět…“

Murri  mlčel  a hleděl  na  pobřeží  své  vlasti,  se  kterou  se
zanedlouho rozloučí a kam se již nechce vrátit.

Na pobřeží zaplálo světélko a Murri ožil.
„To  je  maják  Herzenbergu!  To  znamená,  že  Brixi  dobyl

pevnost a zapálil maják! Lidé by nedokázali objevit, jak se uvádí
do  provozu.  Jestli  je  to  pravda,  zapálí  Brixi  také  velký
světlomet…“

V témže místě vzplálo nové světlo.
„Ano, to je světlomet. Vyhráli jsme!“
Obě lodi, každá z jiné strany, se současně blížily k přístavu.
V blízkosti  pobřeží  zapnul  Roger  světlomety  i poziční

světla  jachty a také na jaguáří  lodi se rozsvítilo  několik světel.
Světlomet pevnosti zahalil přístav dostatečným světlem, aby obě
lodi mohly plout až k molům a přistát tam.

Podruhé dnešního dne vplouvala Little  Baby do přístavu.
Poprvé  sem  přišla  vraždit,  podruhé  vjížděla  jako  kořist.  Ten
jediný den rozhodl o osudu několika set koček a asi padesáti lidí.
A měl rozhodnout ještě o dalších třech, kteří teď stáli spoutáni na
palubě a ulekaně se rozhlíželi.

V přístavu  čekalo  nepřehledné  množství  vojska  v čele
s vrchním velitelem. Brixi von Magnoliengarten pajdal po třech
tlapkách, čtvrtou mu utrhl výbuch granátu, taky jeho kožich byl
silně  pocuchán,  ale  choval  se  stejně  velitelsky  jako  předtím.
Mimo něj tu byl mohutný kocour Taggarra, vůdce divokých koček
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z okolí,  který se velmi zasloužil  o zdar útoku, neboť jeho velcí
draví  bojovníci  tvořili  první  sled.  Bylo  tu  několik  kočičích
šlechticů z okolních sídlišť na pobřeží, Tagarra vyslal okamžitě
posly ke všem spojencům a přátelům. Dvanáct psů, část smečky
z blízkého okolí, ztratilo dva ze svých členů, takže zbylých deset
bylo řádně rozvztekleno. Mimo to tu pobíhalo ještě několik rodin
opic, každá jiného druhu, které se boje nezúčastnily, ale vítězství
bylo  hlavně jejich zásluhou,  o které  se  záhy dozví  snad každý
občan Arminu. Taky se jim podařilo získat nejvíc různých trofejí,
kterými se nyní vzájemně chlubily.

Město bylo obsazeno vojskem, ale Brixi je do města nevedl,
byly tam ještě  mrtvoly nešťastných  obyvatel.  Zval  je  hned  do
pevnosti, která už byla vyklizena a připravena k boji. Když byli
z lodi  vyvedeni  zajatci,  ozvala  se  neuvěřitelná  vřava,  spílání
i hrozby. Nejvíce řádily opice, samozřejmě, protože jejich podíl
na vítězství musel být někde vidět a nic se k tomu nehodilo lépe
než bezbranní zajatci.

Muži  byli  upřímně  zděšeni.  Ráno  při  útoku  vypadalo
všechno jednoduše, stříleli zkrátka po utíkajících kočkách, které
tak jako tak byly napolo otrávené plynem. Stačilo dávat pozor,
aby jim dobře přilehla  plynová maska.  Teď byly kočky kolem
nich,  kočky  zlé  a dravé,  zřejmě  už  zničily  jejich  posádku
v pevnosti a chystaly se vykonat trest i nad nimi.

Roger  a Oliver  kráčeli  mezi  kočičími  ozbrojenci  po úzké
cestě nahoru na skálu, kde se nacházela pevnost. Nebyla velká,
ale  její  stěny  byly  mohutné  a ve  střílnách  stála  děla,  která
vystřelovala  slušné  pecky  do  okolí,  hlavně  na  přístav.  Oliver
soudil,  že  tato  děla  mohou kočky stěží  obsluhovat,  ale  nebylo
pochyb, že to doposud dělaly.

Při cestě je dohnala spojka a oznámila, že se blíží průvod na
čele se samotným králem Chi-Chim a je tedy záhodno uspořádat
pevnost  tak,  aby mohl  být  okamžitě  proveden soud se  zajatci.

408



Urychleně  vešli  do  pevnosti.  Oliver  se  udiveně  rozhlížel  po
těsném nádvoří, obestavěném vysokými zdmi se spoustou otvorů.
Některé byly vchody do vnitřních prostor  zdi,  kde byla ukryta
děla  namířená  na  přístav,  jiné  pouhými  obydlími  vojáků  nebo
skladišti  potravin  a výstroje.  Všude  se  to  hemžilo  kočičími
vojáky, kteří urychleně odstraňovali mrtvoly nepřátel i vlastních
příslušníků.  Bylo  vidět,  že  boj  byl  krutý –  muži  byli  většinou
k nepoznání zohaveni drápy a zuby malých nepřátel, neboť první
útok šel  po tváři  a očích.  Ti,  kdo zahynuli  střelou z práskačky,
mohli  ještě  mluvit  o štěstí.  Stejně  tak  tu  bylo  mnoho  zabitých
koček, většinou kulkou, ale v poslední fázi i nožem.

Roger  požádal  Brixiho,  aby  nádvoří  osvětlil  více  než
několika  pochodněmi,  zasunutými  v držácích  na  stěnách.  Brixi
organizoval  přivítání  krále  a tak  dal  zapálit  pochodní  mnohem
víc,  takže se nádvoří poněkud rozsvětlilo.  Teprve pak tam byli
přivedeni zajatci. Když spatřili mrtvoly všech svých druhů, zděsili
se  a jeden  padl  na  kolena  a modlil  se.  Velitel  koulel  očima
a vztekal se – když šel Oliver kolem něho, křičel: „To je sprostý,
nechat  lidi  takhle  bez  pomoci  chcípnout!  Nemohli  jste  těm
prokletejm kočkám v tý hnusný vraždě zabránit?“

Oliver byl příliš lordem, než aby si jej všímal.
Do  brány  vběhlo  několik  vojáků  a lakovaná  kůže  jejich

krunýřů se zaleskla ve svitu pochodní. Byl to zřejmě předvoj Chi-
Chiho armády a Brixi pospíšil svému veliteli vstříc. Chi-Chi se
tentokrát  dostavil  bez  všech  nádherných  odznaků  svého
majestátu, přišel dokonce v krunýři z lakované kůže jako každý
jiný voják a poznali ho jen podle toho, že mu všichni prokazovali
čest. Za ním šel o kousek větší černý kocour se stříbrnou maskou
na tváři,  zakrývající vše mimo očí. Na prsou a šíji měl drátěný
polopancíř  ze  stříbrných  drátků.  Také  jemu prokazovali  vojáci
úctu a černý kocour se nehnul na krok od svého pána.
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Brixi von Magnoliengarten se zastavil před králem a uklonil
se mu až k zemi. „Zvítězili jsme, pane! Ze zločinců, kteří přepadli
Herzenberg, nikdo nepřežil!“

„Děkuji  ti!“  řekl  Chi-Chi,  „A děkuji  všem  vojákům,  že
dosáhli toho slavného vítězství. Co se ti stalo, Brixi – zdá se, že
jsi ztratil jednu tlapku…?“

„Nemýlíš se, pane, je tomu skutečně tak. Byl jsem malou
chvíli nepozorný…“

Chi-Chi  pokýval  hlavou.  Pak  pohlédl  na  knížete
Herzenberga.

Želvovinový kocour předstoupil a uklonil se, jako když se
protahuje. „Zvítězili jsme, pane! Nepřátelská loď byla dostižena
a obsazena.  Všichni  nepřátelé  byli  pobiti,  vyjma  tří,  které  naši
spojenci  ušetřili,  aby je  vyslechli  a které  nyní  předávají  tvému
spravedlivému soudu.“

Chi-Chi  pohlédl  na  zajatce  a švihl  ocasem.  „Byla  chyba
nechávat je naživu! Odsoudím je později!“

Brixi přistoupil spolu s mohutným pruhovaným kocourem
s černou špičkou ohonu. „Představuji ti náčelníka divokých koček
Taggarru, který se velice zasloužil o naše vítězství! Byl bych rád,
kdybys poděkoval  jemu a jeho bojovníkům, neboť bez nich by
zbytek Herzenbergových poddaných těžko zůstal naživu…“

Chi-Chi  se  sklonil  před  Taggarrou,  který  se  mu  rovněž
uklonil, pak se oba otřeli tvářemi o sebe.

„Děkuji ti za záchranu života a přeji si, abys byl už navždy
mým  přítelem  a bratrem…“  Chi-Chi  se  obrátil  ke  svým
bojovníkům a zavelel: „Zazpívejte!“

Ozvala se píseň. Taggarra ji zřejmě znal,  neboť on i jeho
bojovníci zpívali  s sebou. Lidem, zvláště zajatcům, vstávaly na
hlavě vlasy hrůzou.

„A nyní odsoudíme vrahy! Přemýšlel jsem, co s nimi učinit.
Naše  víra  nám  zakazuje  popravovat  mimo  boj,  i vlastní

410



příslušníky  musíme  popravit  soubojem  mezi  nimi  a určenými
bojovníky. Byla chyba nechávat je naživu.“ Udělal dramatickou
pausu a dodal: „Učinil jsem rozhodnutí. Ti muži nezemřou, život
jim zůstane zachován. Ale bylo napsáno, že zločinec nesmí už
vidět  slunce  vycházet.  Vyškrabte  jim  oči  a propusťte  je  do
džungle!“

Černý kocour se stříbrnou maskou udělal tři kroky dopředu
a zastavil se vedle pána. Oči pod maskou zeleně svítily.

„To  je  hrozné…“  vydechl  Oliver,  „Nemůžeme  pro  ty
nešťastníky přece jen… něco udělat?“

„Ne,“ řekl Roger zbledlými rty, „Na lodi jsme mohli…“
„Co?!“ podivil se Oliver a Roger se dotkl dlaní tesáku.
„Mohli jsme je zabít dřív, než budou předáni soudu. Teď už

nemůžeme nic. Musíme je nechat osudu…“
„Ale to je hrozné!“
„Je to spravedlivé.“ pokrčil Roger rameny.
Černý  kocour  se  vymrštil  a dopadl  prvnímu  z mužů  na

obličej.  Oliver  odvrátil  tvář,  i Roger  sklopil  oči.  Hrozný  křik
zločince jim rval uši, ale kníže Herzenberg stál vedle Chi-Chiho
a pozoroval katovu práci s ďábelským uspokojením.

„Dokonáno.“ řekl potom kat nahlas. Muži skučeli, potáceli
se po nádvoří a zakopávali o každý kamínek.

„Propusťte je!“ řekl Chi-Chi. Tři vojáci skočili mužům na
krk a drápy je popoháněli ven z pevnosti jako koně.

„Rogere,“ opakoval Oliver, „Nemůžeme…“
Roger si olízl rty a přejel dlaní po svém revolveru.
„Ne,“ řekl tiše baron Riíssa, „Urazil bys krále!“
Roger zase ruku zvedl a založil si je na prsou. „Někdo to

třeba přežije. I slepci žijí…“
„V džungli?“ ptal se Oliver s nedůvěrou.
„Kdo ví?“
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Nikdo nepostřehl, jak se vikomt Tirra vyplížil. Vrátil se až
po půlhodině a dlouho si olizoval pravou tlapku.

Teď  však  předstoupil  před  Chi-Chiho  kníže  Herzenberg.
„Pane, Taggarra se osvědčil jako skvělý velitel a dobrý náčelník
svého lidu. Prosím tě, abys jeho ustanovil pánem na Herzenbergu
a dal mu pevnost v léno. Jsem přesvědčen, že ji bude umět hájit
lépe, než jsem to uměl já…“

„Ale Murri…?“ podivil se Chi-Chi.
„Já odejdu s lordem Oliverem. Půjdu do Anglie, do Studené

země,  jako velitel  jeho  oddílu.  Vybral  jsem si  už  devět  svých
přátel, kteří půjdou se mnou. Prosím tě jenom, abys mne laskavě
propustil ze svých služeb…“

Chi-Chi  chvíli  přemýšlel.  „Mám tě  velmi  rád,  Murri.  Jsi
nejbližší z mých přátel a nerad tě ztrácím, i když vím, že tvá cesta
je cestou cti a slávy. Slíbil jsem, že dám Oliverovi deset svých
podaných a chci to splnit – nechtěl jsem však ztratit tebe! Je-li to
však tvoje přání, nemohu ti bránit…“

„Děkuji ti, pane! Zůstanu vždy tvým poddaným a budu tě
poslouchat jako svého pána…“

„Sbohem, Murri!“  řekl  Chi-Chi.  Pak se oba o sebe otřeli
tvářemi a sklonili se jeden před druhým.

Roger se sklonil a vzal Murriho do náruče. „Není ti to líto?“
„Je. Ale… vy lidé říkáte, že je zákon orlů. Orlové vylétají

ze svých hnízd, aby jim zesílila křídla. Já jsem se narodil zde na
Herzenbergu. Abych se stal silným, musím jej opustit a založit si
nový domov. Půjdu s Oliverem.“

Zatím  si  Chi-Chi  povolal  náčelníka  Taggarru.  „Z moci,
kterou  mi  svěřil  Bůh,  jmenuji  tebe  i tvoje  potomky  knížaty
z Herzenbergu!  Předávám ti  v této  těžké  chvíli  pevnost,  město
i přístav, abys je vlastnil, spravoval a bránil, dokud hvězdy budou
svítit…“
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Kníže  Taggarra  z Herzenbergu  sklonil  svoji  pruhovanou
hlavu před novým pánem a Chi-Chi na ni položil svou rezavou
packu.

Potom  odešli  Monroesové  spát  pod  přístřešek,  kam  se
jedině vešli.  Roger usnul,  ale Oliver se celou noc převracel na
lůžku.

Druhého dne hned po snídani  vypluli.  Sám král  Chi-Chi
přijal  jejich pozvání a svezl se až do Katzenburgu s nimi.  Tam
přibral  Murri  kočky  a dva  kocoury,  kteří  nebyli  v boji  s ním
a představil celou sešlost Oliverovi. Ten s tím souhlasil, nebyl si
jen jist jednou z koček, která měla dlouhé chlupy všelijak podle
módy sestříhané a nabarvené narůžovo. Ale Murri jej ujistil, že se
to všechno při nedostatku šlechtění ztratí.

Pak  se  rozloučili  s pohostinným  městem  a vraceli  do
Longarru,  kam  dorazili  před  polednem.  Už  zdálky  se  však
Rogerovi zdálo, že obraz města se změnil. Po terasách přecházely
hlídky a děla byla namířena na všechny strany, jako by se jaguáři
připravovali  na  boj.  Sotva  loď  přistála,  obklopili  ji  jaguáři,
ozbrojení vrhacími oštěpy, a vzali Rogera a Olivera pod dozor.

„Co to má znamenat?“ rozčiloval se Tirra.
„Příkaz hraběte Wahrgunda!“ řekl jeden z ozbrojenců.
Hrabě  Wahrgund se  dostavil  téměř  okamžitě,  oblečen do

širokého černého pláštíku a nějakých odznaků na obojku. Spolu
s ním kráčel cizí jaguár se zvláště zlým a bezcitným pohledem.

„Lidé  okamžitě  opustí  Longarr!“  řekl  hrabě  Wahrgund,
„Tobě, můj synu, zakazuji se s nimi prozatím stýkat.“

„Proč?“ ptal se Roger.
„Právě došla  zpráva od knížete  Quiroqy z Orlího  hnízda.

Jeho  syn  markýz  Gunnarr  učinil  v Kingtownu  jisté  rozhodnutí
ohledně  sporu  mezi  nějakým  klukem  a důstojníkem  policie.
Chlapec  měl  podle  Gunnarra  policistu  zastřelit.  Dopadlo  to
opačně  a markýz  Gunnarr  si  podle  práva  stěžoval  knížeti
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Quiroqovi.  Kníže  se  cítí  být  uražen  nerespektováním  svých
příkazů a příkazů svých poddaných a ruší  až na další  přátelství
s lidmi, zvláště s vládními činiteli…“

„Tak, s těmi se taky moc rádi nemáme!“ řekl Roger,  „To
jsme zajedno, bratře Wahrgunde…“

„V každém  případě  je  nutné,  abyste  opustili  Longarr.
Nemůžeme tu trpět lidi. Vikomt Tirra vám vydá koně a markýz
Soära vás doprovodí až na hranice našeho území…“

S Wahrgundem se rozloučili jen podáním tlapky, odmítl se
s nimi  obejmout.  Zato Tirra  se  mazlil  dlouho a něžně a zřejmě
nebral na vědomí Soärův nepřátelský pohled.  Murri  si  vypůjčil
jednoho z koní a jeho kočky se rozesadily na jeho hřbetě – moc
radosti  z toho  neměl,  ale  Tirra  to  poručil  a Murri  uměl  koně
ovládat.

Pak  už  vyrazili  pod  dohledem  vrčivého  Soäry  ostrým
cvalem ke Kingtownu…

 =*=
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Hodina pravdy
Posledního  prosince,  na  Silvestra  dopoledne,  navštívil

Enkra matku a popřál  jí  šťastný Nový rok.  Dokonce s ním byl
i Robert, odlétal až pozdě odpoledne. Oba Westonové se v družné
shodě prošli po městě, nakoukli do několika obchodů a zašli si na
dobrý oběd, neboť Enkra stále ještě měl peníze a nešetřil. Robert
byl  střízlivý a choval  se  velice  přátelsky,  Enkra  dokonale  jako
vždy.  Starosti  zmizely a proměnily jej  zase  v toho dokonalého,
mírně ironického gentlemana s tmavší pletí a delšími vlasy.

Pak Enkra doprovodil  otce na letiště,  popřál mu, aby ten
Nový rok  oslavil  v Jižní  Africe  dobře  a šel  domů.  Po  cestě  si
pohladil obzvlášť zlého policejního psa a přesvědčil důstojníka,
který jej vedl, že jsou věci mezi nebem a zemí, například fakt, že
zlý  vlčák  poslouchá  Enkru  a ne  svého  pána.  V dobré  náladě
dorazil domů. Tu noc se dokonce uvolil spát ve své posteli.

Profesor Corn neměl rád, když jeho pacienty chodili jejich
blízcí často navštěvovat, ale povšiml si, že zdravotní stav Mary se
výrazně lepší,  kdykoliv uvidí  svého syna a tak dovolil  Enkrovi
přijít  častěji.  Doporučil  mu  však,  aby  před  matkou  nehovořil
o žádných  starostech  a nezdržoval  se  u ní  déle  než  pět  minut.
Mary vězela  téměř celým tělem v obvazech,  nemohla se  hýbat
a jakékoliv  vzrušení  jí  škodilo.  Enkra  to  chápal  a choval  se
disciplinovaně.

Šestého ledna si vzpomněl, že v nemocnici, kde Mary ležela
předtím,  je  návštěvní  den  a že  by se  mohl  setkat  s Dorotkou,
pročež se tam rozběhl. Dot tam byla, Enkra si na ni počkal před
vchodem a vyhříval se na sluníčku.

Sníh  roztál  hned  po  Novém roce  a bylo  vysloveně  jarní
počasí. Enkra mu nevěřil a domníval se, že o to horší dny přijdou
potom, třeba v dubnu nebo květnu,  ale  někdo mu vysvětlil,  že
anglické  podnebí  je  mírné  a na  velké  mrazy  není  naděje.  Ta
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záplava  sněhu  o vánocích  byla  spíše  výjimkou,  než  nynější
předjarní  sluníčko.  Enkra  se  sice  z dřívějška  na  moc  sněhu
nepamatoval, ale tehdy se o to taky nestaral.

Dot vycválala a padla Enkrovi do náruče, až se zapotácel.
„Máma jde příští sobotu domů! Je už úplně v pořádku, tohle byla
má poslední návštěva!“

„To moje matka si poleží – ale je v pořádku taky, byl jsem
u ní včera odpoledne. Jsem rád, že jsem tě tady chytil, mohli jsme
se  o chlup  minout  a už  bysme  se  nesešli!  Já  ani  nevím,  kde
bydlíš!“

„Sešli bysme se v ZOO. U tygrů!“
„Půjdem za nima?“
„Jasně! Víš, co je novýho? Moje koťátko se našlo! Když

jsem přišla domů ze ZOO, bylo u dveří a mňoukalo, že má hlad.
Kdo ví, kde se toulalo…“

„To nic. Kočky se umějí vracet. Jsou chytré…“
„Mňoukají tence, nikdy neprosí.“
„To taky. A mají rády jaro. Máš taky ráda jaro?“
„Tohle  jaro?“  zasmála  se  a vycenila  zoubky na  sluníčko,

„To je jenom slib jara, ne jaro samo.“
Začenichal do vzduchu jako pes. „Ale já ho už cítím!“
„To přeci není možný!“
„Proč  ne?  Cítím,  že  se  k nám  brzo  vrátěj  ptáci…

a s ptákama připlujou naše lodi. Moji kamarádi taky přijdou…“
Pokyvovala  hlavou.  „Co  se  to  u vás  děje?  Četla  jsem

noviny…“
„Ale nic! To jenom přistěhovalci blbnou…“
„A co ty hrozby jaguárů? A tygrů…“
„Tygři jsou nejmírumilovnější  šelmy na světě,  já to přeci

musím vědět. Novináři jsou blázni. Já znám Henry Gardnera, ten
nafoukne i tu nejobyčejnější věc jako světovou senzaci. Kdepak,
já nikdy novinám nevěřím!“
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„Stejně něco přijde…“
„To  jo.  Přijde  hodina  pravdy.  Každej  má  svou  hodinu

pravdy –  tu  chvíli,  kdy pochopíš  a poznáš.  Všechno pochopíš,
všecko, co je na světě.“

„Nerozumím…“ zaváhala.
„Christopher  Marlowe  to  říká  takhle:  Nadejde  půlnoc,

přijde ďábel a souzen bude Faust.“
„Páni! Ty znáš takový věci…“
„I mně přijde brzo hodina pravdy. Cítím to! Něco se stane

a já  budu  souzen  –  pak  přijde  hodina  pravdy  a já  poznám
a pochopím. Chápeš to?“

„Ne.“
„Nevadí. Pojď vylézt na Towerský most!“
„Proč?“
„Je odtamtud daleko vidět. Dneska bude vidět, není mlha.

Uvidíme na půl Londýna – a budeme moct čichat jaro!“
„Pořád s tím jarem! Tak pojď, na co čekáš?“
Chvíli  běželi,  pak  zase  šli  zdvořile  a způsobně  jako

gentleman  a dáma.  Když  procházeli  přes  West  End,  čtvrtěmi
panstva, šlechty a boháčů, Enkra dokonce Dot nabídl rámě.

Londýnský  most  se  skládá  ze  dvou  věží,  vozovky
a vyhlídkové  terasy,  která  je  tam na  kdovíjakého  čerta  a z níž
turisté  fotografují  hrad  Tower  a krmí  ty  nejdrzejší  racky,  jací
jenom jsou.  Enkra  vytáhl  Dot  po  schodech,  aniž  se  zadýchal,
potom se postavili k zábradlí a ona těžce oddechovala.

„Tady je opravdu možno dýchat jaro! Pokud můžeš dýchat
vůbec.“ Nahnula se přes zábradlí s plivla dolů. „To je hloubka!“

„Peklo je hlubší.“ konstatoval.
„Co máš pořád s tím peklem? Tam se nedostaneme…“
„Já ano. Všichni Armini přijdou po smrti do pekla.“
„Áha! Za copak?“

417



„Tak. Zasloužíme si to. Abysme dokázali, že umíme přežít
v těch nejtěžších podmínkách…“

Znovu plivla dolů. „A je to hloubka! Skočil bys dolů?“
„Kdybys chtěla, tak jo,“ pokrčil rameny, „Ale dobrovolně

bych život neriskoval…“
„Ne, radši ne. Pojď se raděj dívat na lodi. Co je to támhle za

vlajku, ta zelená se žlutým kosočtvercem?“
„Brazílie. Tam byl před týdnem táta s letadlem. Ta vedle je

Nigérie a támhleto Laos. Odtamtud už mám jenom skok domů…“
„Je tam taky někde arminská loď?“
Enkra  si  zaclonil  oči  dlaní.  „Nevidím žádnou.  Naše  lodi

vynikají  krásou  a vznosnou  konstrukcí.  A nejkrásnější  jsou
plachetnice. My ještě často máme na lodích plachty, i když třeba
máme taky motor. Je to krásný mít plachty…“

„Věřím! Jela jsem už na plachetnici. Na Loch Ness, když
jsme tam byly s mámou na výletě…“

„Tam jsem nebyl. Ale mám odtamtud pohlednici.“
Chvíli  mlčeli a hleděli dolů. Dot si  všimla,  že na nábřeží

pere  nějaká  ženská  prádlo.  Byla  zřejmě  chudá,  neboť  prát  ve
studené a ne příliš čisté vodě Temže nebyl žádný med, aniž by se
tím docílilo nějaké příliš zářivé běloby. Z té výšky byla malinká
jako dětská panenka a ještě menší bylo dítě, které si hrálo vedle
ní. Mohlo mu být tak pět let a pouštělo něco po vodě, ale nebylo
vidět, co. Dot viděla, že ta věc mu uplavala dál, než chtělo, a dítě
se nahnulo za tím. Právě v té chvíli projížděl okolo parník a vlna
od  jeho  přídě  zakolébala  lodičkou  a odnesla  ji  ještě  dál.  Dítě,
natahujíce  se,  padlo  do  vody.  Vzápětí  jím  odrazová  vlna  od
šroubu  parníku  smýkla  daleko  do  proudu.  Matka  strašlivě
vykřikla, vyskočila a s vytřeštěnými zraky hleděla do vln na svoje
dítě.
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Dot pohlédla na Enkru. Viděl to také, jeho rty na okamžik
pobledly a v očích zaplál  zelený oheň. Rozepjal  bundu, stáhl  ji
a podal Dot. „Podrž to!“ řekl a vyskočil na zábradlí.

„Ne!“ vykřikla, „Zabiješ se!“
Enkra pátravými zraky hledal bílou skvrnku dítěte. Pak se

odrazil  a padal  jako  kámen  kolmo  dolů.  Jak  letěl  do  té
neuvěřitelné  hloubky,  sepjal  ruce  a snažil  se  řídit  let  nohama,
takže dopadl sotva tři metry od dítěte. Zmizel ve vlnách, ale ve
chvíli se opět vynořil, nadechl se a znovu zmizel pod hladinou.

Jeho fantastický skok upozornil  všechny,  kdo byli  poblíž
a mohli  na něj vidět.  Lidé se sbíhali na nábřeží a několik těch,
kdo byli na mostě, se naklánělo přes zábradlí s různými výkřiky.
Někdo tvrdil, že si musel při dopadu zlámat všechny kosti, jiný
tvrdil,  že jen prsty na rukou. Ale Enkra se už vynořil  a jednou
rukou  plaval  ke  břehu.  V druhé  táhl  něco  bílého  –  muži  dole
viděli, jak se zuby zakousl do límce kabátku dítěte a rukama se
drápal  na molo.  Dítě zřejmě zachvátily křeče,  nekřičelo ani  se
nehýbalo.  Enkra se již  zachytil  rukama za okraj  mola,  ale v té
chvíli jej srazila vlna dalšího parníku a dalo mu to práci, než se
s břemenem vyškrábal nahoru.

Tam ho očekávalo několik chlapů, vesměs spíše povalečů
než čeho jiného. Stáli tam a sledovali jeho počínání mlčky, jako
zosobnění  lidské  senzacechtivosti,  nezájmu  a absolutní
netečnosti.  Teprve  když  vylézal,  podal  mu  někdo  ruku,  jinak
zůstali  davem,  tupým  nelítostným davem,  který  se  zúčastňuje
u svateb,  neštěstí,  požárů  a jiných  tragédií  a lhostejně  přihlíží
a chladně komentuje předváděný děj.

Enkra vylezl, položil dítě a otřepal se jako pes. Matka mu
dítě  okamžitě  sebrala,  s pláčem  je  líbala  a hladila,  oslovovala
těmi nejněžnějšími slůvky, jaká dokázala nalézt ve svých prostých
myšlenkách.  Pocházela  odněkud  z Pákistánu  nebo  podobných
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končin, dítě vypadalo na míšence. Leželo nehybně a v jeho široce
rozevřených očích se neobjevil nejmenší náznak života.

„Takhle ne!“ řekl Enkra, „Musíme je přivést k sobě!“
Žena sebou škubla,  když uslyšela svoji  mateřštinu.  Enkra

hádal na paštúnštinu, ale jist si nebyl, věděl jenom, že tento jazyk
patří k jeho přirozené výbavě. Dovolila, aby poklekl a třesoucími
se,  zimou  zkřehlými  prsty  rozepínal  šatičky.  Byly  neznámé
konstrukce, přešité na několikrát z různých jiných věcí a jen sama
matka  věděla,  kde  se  přesně  otvírají.  Enkra  spěchal  a ruce  jej
nechtěly  poslouchat,  sáhl  tedy  na  krk,  vytáhl  z pochvy  dýku
a zvedl  ji  nad  dítě.  Matka  vykřikla,  ale  Enkra  rozřízl  šaty
a obnažil hubené tělíčko.

Podařilo  se mu nahmatat  tep srdce,  takže byl  spokojen –
ukázal matce, jak má dítě zvednout za nohy, naklonil mu hlavičku
a rytmicky tiskl a masíroval bříško, aby vytlačil vodu. Žena byla
celá zničená neštěstím, které se jí stalo a spolupracovala jenom
malátně a neochotně – naštěstí se tu objevila Dot, která seběhla
schody po třech a klekla vedle Enkry.

„Výborně, že jsi tu,“ vzal svoji bundu, položil ji na chladný
kámen mola a dítě na ni, „Umíš dávat umělé dýchání?“

„Učili jsme se to…“
Enkra  položil  dlaň  na  hrudní  kost  holčičky,  tiskl

a vdechoval jí vzduch z úst do úst. Po chvíli přenechal tuto práci
Dot, obrátil se na tu bandu povalečů a řekl: „Mohli byste navalit
trochu  kořalky,  gentlemani!“  A jelikož  se  k tomu  nikdo  dost
rychle  neměl,  zaštěkal:  „Tak  hněte  kostrou,  otrapové!  Sami
chlastáte jako cisterny, tak navalte hlt ginu!“

Jeden z chlapů si odchrchlal, vytáhl z kapsy kabátu placatou
láhev a podal ji Enkrovi. Byl to odporný nápoj ve flašce špinavé
jako prasečí ocas, ale Enkra si nemohl vybírat.

„Máš kapesník?“ ptal se Dot, dívka ukázala a Enkra jí ho
vytáhl z kapsy. Nalil trochu kořalky na kapesník a počal jím otírat
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čelo, spánky a tváře dítěte. Malá se konečně rozkašlala, prskala
ale ještě spoustu vody, tak ji Dot nadzvedla a Enkra tlakem na
bříško  donutil  vyzvrátit  zbytek  vody.  Pak  se  dítě  najednou
rozkřičelo a řvalo a ječelo tak hrozně, jak si to nashromáždilo za
celou tu dobu.

„Sláva! Teď musí do tepla. Kde bydlíš?“ ptal se Enkra ženy.
Ukázala třesoucí se rukou někam do East Endu.
„Jdeme  k vám  domů.  Musíme  jí  dát  horký  čaj,  nejlíp

ihned!“
Zabalil dítě do své bundy a vzal do náruče. Žena zmateně

sbírala svoje prádlo a něco brebentila.  Enkra si  domyslel,  že je
emigrantka,  jedna  z nespočetných  tisíců  nešťastníků,  kteří  se
domnívali, že tu najdou nový domov a blahobyt a nalezli jen bídu
horší  než tu,  která je vyhnala z domova. Dot jí  pomohla a pak
běžela za Enkrou.

„Hele,  hochu,“  křičel  za  nimi  povaleč,  „Co  kdybys  mi
navalil tu flašku? Ještě v ní snad slza zbyla, ne?“

„Jediný, co pro tebe mám, je pár do držky! A koukej zmizet,
než si z tebe budou dělat myši hnízdo!“

Chlapi se rozchechtali.
„No, dostal jsi to, Charlie! Má kuráž, kohoutek!“
Enkra  s dítětem  v náručí  se  otočil.  „Vy  bando  všiváků!

Vidíte takový neštěstí a staráte se vo chlast? Potřebuju ho, abyste
věděli. Kdybyste radši sebrali pár pencí, to dítě bude potřebovat
teplo a uhlí je drahý…“

„Tak ať dá Vaše Milost…“ zachrchlal někdo, ale jiný řekl:
„Sám bys potřeboval do tepla…“

„Tolik tepla, kolik potřebuju já, celá tahle země nemá! Tak
se nenechte prosit a navalte prachy!“

Dot  nastavila  dlaně  a muži  jí  do  nich  dali  pár  drobných
mincí.
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„Chrtouni!“ řekl Enkra, „Kvůli  kořalce a děvkám necháte
zemřít takovýhle děcko? Nemáte už vůbec žádný srdce?“

Přidávali  váhavě,  jeden  hodil  i ušmudlanou  librovou
bankovku.

„Děkuji  vám  ve  jménu  Božím,  gentlemani!“  řekl  Enkra
a šel,  následován ženou,  která už zřejmě pochopila,  co se děje
a něco mu vykládala svojí mateřštinou. Kráčeli rychle, mířili do
kolonie  příležitostných  baráčků,  které  si  stavěli  nakladači
a dělníci z doků a z nichž prchali, jak jenom to šlo, neboť to byly
spíše  králíkárny než  lidská  obydlí.  Jeden  z těch  baráčků  žena
otevřela  odsunutím veliké  plechové reklamy nahrazující  dveře.
Enkra vstoupil dovnitř a rozhlédl se. Zařízení sestávalo z širokého
lůžka,  otlučené  skříně,  stolu  se  dvěma  rozviklanými  židlemi
a kamínek v rohu.  Dále  tam byla  ještě  jedna  skříň  na  všechno
možné,  stlučená ze starých beden. Bylo tu zima a páchlo to tu
jako v kafilérii, suď bůh od čeho.

Enkra položil  dítě na postel  a rozhlédl se. „Je tady zima!
Rychle zatop v těch kamnech!“

Přijal od Dot peníze a rychle je spočítal. Podal jí librovou
bankovku:  „Doběhneš  k řezníkovi  a koupíš  nejtlustší  slepici,
jakou tam najdeš. Nenech se ošidit. A hned se vrať…“

Žena se zatím marně pokoušela nakrájet polínko na třísky
a zatopit v kamnech. Enkra ji odehnal a poslal raději konejšit dítě,
které  pořád  křičelo  a plakalo.  Sám  naštípal  louče,  naložil  do
kamen a zapálil oheň. Potom svlékl košili a vyždímal ji, pokud to
šlo.  V zádech  ho  už  mrazilo  a byla  mu  zima.  Stáhl  i kalhoty
a vykroutil  je,  ale  zase  si  je  natáhl  na  tělo,  aby nepohoršoval
veřejnost této spořádané a počestné čtvrti.

„Kde je voda? Dám ji vařit na polívku…“
Žena  zakvákala  něco,  že  jako  ve  studni,  ale  nemohla

vysvětlit,  kde  ta  studna  je.  Enkra  se  rozběhl  s vědrem  ven
a vzbudil trochu údivu, když viděli jeho divoké tetování. Doběhl
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k jakési pumpě, napumpoval vodu a rychle se vrátil dovnitř, třesa
se zimou.

Jenom co postavil hrnec s vodou na kamna, vrátila se Dot.
Nesla  slepici  zabalenou  do  papíru,  už  oškubanou  a ne  nějak
zvlášť tlustou, ale Enkra nečekal žádné zázraky. Sebral jí slepici
a rozkuchal  s obratností  lišky.  Dot  zatím přemýšlela,  z čeho se
kromě masa ještě skládá slepičí polévka a sháněla sůl a koření.
Sůl  našla,  v koření  se nevyznala,  pocházelo všechno z Orientu,
ale objevila nějaké těstoviny podobné špagetám, které se tam taky
daly  přidat.  Enkra  vložil  do  hrnce  slepici,  přikryl  pokličkou
a nechal  vařit.  Mimo to postavil  i vodu na čaj  a do čaje přidal
značné množství lihoviny z láhve. Dokonce se sám trochu napil,
i když alkohol ze srdce nenáviděl, ale věděl jako všichni Armini,
že v případě prochladnutí je kořalka lékem.

Holčička dostala čaj s kořalkou a ochotně se napila, i když
pokašlávala. Enkra ji pečlivě prohlédl a prozkoumal její zdravotní
stav. Nezdál se mu nijak skvělý, takže si vzal bundu, ponechal
Dot v chatrči a vydal se hledat doktora. Nejbližší lékař, kterého
mu ukázali, byl sotva vystudovaný mládeneček, nešťastný ze své
funkce, který věděl o lékařství míň než Enkra, což se poznalo při
prvních větách. Nechal ho tedy být a hledal dál, až objevil starého
muže zchátralého zevnějšku, leč uspokojivého obličeje, který byl
ochoten se za pár šilinků jít na dítě podívat. Na Enkru se tvářil
nedůvěřivě,  díky  jeho  nedostatečnému  ustrojení  a mokrým
kalhotám.

„Je už docela mimo nebezpečí,“ řekl, když malou prohlédl,
„Kdo jí poskytl první pomoc?“

„Já.“
„Tys ji taky vytáhl, nemýlím se? Myslím, že je ti dlužná dík

za svůj život, dokonce dvakrát. Kde ses naučil křísit utopence?“
„Měli jsme kursy. Já jsem z Arminu.“
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„Hleďme!  Přece jenom jsou ty jejich  drastické  výchovné
metody k něčemu. Teď ještě aby nenastaly komplikace, jako třeba
otrava ze špinavé vody nebo zápal plic. Přijdu se na ni podívat
ještě večer a zařídím, co bude třeba. Děkuju ti, chlapče.“ A stiskl
mu ruku.

Enkra a Dot ještě počkali, až žena dítě nakrmila polévkou
a také snědli několik lžic z otlučeného hrnku. V domě byl jenom
tento  jediný hrnek,  hrnec,  ve  kterém se  slepice  vařila  a menší
kastrol,  v němž udělali  čaj.  Taky jen dvě lžíce,  z nichž  jednou
krmila žena dítě a druhou si půjčovali Enkra a Dorotka.

„Není ti zima?“ ptala se.
„Už jsem trochu uschl!  To nic,  ještě  že je  venku takové

jarní počasí…“
„Lekla jsem se, když jsi skočil dolů!“
„To nic! Zkoušel jsem skoky do vody doma. A taky to bylo

nutné. Rychleji jsem se do vody dostat nemohl…“
„Jsi první hrdina, kterýho vidím živýho…“ zašeptala.
Enkra se jenom bezstarostně rozesmál.
Dveře se  otevřely.  Děti  myslely,  že  se  to  vrací  lékař,  ale

dovnitř vpadl otrhaný pobuda, při jehož spatření se žena zachvěla
–  táhl  z něj  odporný  pach  alkoholu  a laciných  cigaret.  Přejel
Enkru a Dot kalným pohledem, něco zakvákal, přistoupil k ženě,
vytrhl jí kastrol s polévkou a počal hlučně mlaskaje jíst.

„Okamžik,  pane,“  řekl  Enkra,  „Napřed  byste  měl  nechat
najíst svoji dcerku a manželku, ne?“

Chlap na něj obrátil zrak. „Hé-he? Co ty tady, frajere?“
Žena se pokoušela něco mu vysvětlit a muž se po ní ohnal

pěstí. „Vypadni, kloučku! Než tě přerazím…“
„Pane,“  řekla  Dot,  „Enkra  zachránil  vaše  dítě!  Vytáhl  ji,

když se topila a potom…“
„Drž  hubu,  káčo!  Měla  se  utopit,  mrcha!  Ať  zdechne,

parchant, i se svojí mámou! Jsou mi jenom na vobtíž!“
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„Ale  pane,  pamatujte  se!  Vaše žena pracuje,  abyste  vy…
a vy ji takhle urážíte? Jak si představujete…“

Muž rozvážně udeřil Dot hřbetem ruky do tváře, až dívka
upadla  na  stěnu  chatrče  a nevěřícně  na  něj  zírala  ulekanýma
očima.

Enkrovy oči zaplály zelenými ohýnky. „Pojď ven, ty svině!“
Chlap  postavil  kastrol  na  stůl  a pohlédl  na  Enkru

překvapeně. „Co si to žvejkl?“
„Chlap,  kterej  uhodí  ženu,  je  svině!  Vstaň  a já  tě

potrestám!“
Muž se pomalu zvedl. „Koledoval sis o to…“
Rozmáchl  se  pěstí  proti  Enkrovu obličeji.  Enkra  uchopil

jeho ruku, škubl jí a vmžiku se otočil a přehodil chlapa přes hlavu
na  zem,  až  ke  dveřím.  Žuchlo  to  a opilec  vytřeštěně  zíral  na
Enkrovu útlou postavičku.

„Myslíš, že když dokážeš nosit pytle v docích, zvládneš to
taky se mnou? Aby ses nesplet…“

Muž pomalu vstával. I tentokrát zaútočil pěstí, ale současně
nebezpečně nízko kopl nohou. Enkra nechal jeho pěst projít okolo
své hlavy, uchopil ho za nohu a natočil proti vchodu – potom ho
úderem sevřené ruky vyrazil ven na ulici. Jak Dot postřehla, byl
naprosto klidný a najednou z něj dostávala strach.

Opilec znovu vyskočil na nohy a vrhl se na Enkru hlavou
napřed jako beran. Enkra ho udeřil hranou dlaně do zátylku a muž
podklesl v kolenou a ocitl se na zemi potřetí.

„Tak,“  řekl  Enkra,  „Ty  si  myslíš,  sígre,  že  sám  budeš
chlastat a tvá žena se na tebe bude dřít? Myslíš, že se budeš vracet
v pravý poledne domů vožralej a žrát cizí jídlo? Kde jsi se opil
jako prase, tam se taky nažer, chcípáku!“

Muž  se  zvedl  na  kolena.  Krví  podlité  oči  nevěstily  nic
dobrého.  Rozhlédl  se  po  malém dvorku,  který patřil  k chatrči,
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povšiml si sekery, vyskočil a vrhl se po ní. „… tě rozsekám na
nudle!“

„Abys nelitoval…“
Sekera zasvištěla vzduchem a Dot vykřikla. Enkra vyskočil

do  vzduchu  a kopl  šikmo  chodidlem  chlapa  do  obličeje.  Ten
vykřikl,  ale  sekeru  nepustil,  naopak  znovu  jí  šel  po  Enkrovi.
Enkra  zase  uskočil,  opět  kopl  a tentokrát  zasáhl  ničemu  na
žaludek. To už nevydržel, pustil sekeru a Enkra ji odkopl. Muž se
pokusil ještě sevřít Enkrovi hrdlo, ale chlapec ho udeřil hranami
dlaní do ramen a muž jej byl nucen pro bolest pustit.

„A teď  si  pamatuj,  lumpe!  Bojovník  nesmí  ublížit  žádné
živé bytosti, ale má povinnost poučit toho, kdo tápe v temnotách.
Tak aby se ti rozsvítilo, jak se máš chovat ke své rodině, musím ti
domluvit. Nebude to příjemné, ale je to třeba…“

Udeřil ho levičkou do břicha a jak se zkroutil, pravačkou do
obličeje – tak pokračoval, dokud se nesložil na zem. Chlap vrhl
a z nosu mu prýštila krev, svíjel se na podlaze u Enkrových nohou
a chlapec stál a pozoroval ho.

„Teď  mě  poslouchej!  Začneš  okamžitě  pracovat
a nedotkneš se alkoholu! Jinak přijdu znovu! Pamatuj si, že mi
byla propůjčena síla, abych zavedl pořádek na této zemi! Vždycky
si  tě  najdu  a vždycky  tě  potrestám,  nesplníš-li  můj  příkaz!
Rozumíš?“

„Jo…“ zachrčel muž, „Jenom mě už nemlať!“
„Slib mi to! Na svou čest, máš-li nějakou!“
Muž na něj zlostně zamžoural krví podlitýma očima. „Ty

nejseš žádnej kluk! Ty seš sám ďábel!“
„Jsem. Přísahej!“
Muž vyplivl krvavou slinu. „Přísahám! A táhni do pekel!“
Enkra se vážně obrátil k ženě. „Ještě přijdu a podívám se,

jak tady žijete. Půjdeme, Dot…“
Vyšli z baráku a vydali se směrem k domovu.
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„Věříš, že to splní?“ ptala se Dot.
„Určitě. Já se sem totiž přijdu podívat.“
„Donutil bys ho?“
„Třeba ho dokopu ke zprostředkovatelně práce, ale donutím

ho splnit slib. A on ho splní, to vím podle toho, že mi neslíbil
najednou, jen aby se mě zbavil…“

„Bála jsem se o tebe! Ale ty se umíš strašlivě rvát…“
„Nebylo to nic těžkého. Byl opilý a mnohem pomalejší než

nějaká šelma. Nemohlo se mi nic stát…“
„Co jsi to říkal… o té síle?“
Enkra se k ní obrátil a hleděl jí do očí. „Dot, patřím k lidem,

kteří  slouží  Bohu.  Máme  mnoho  povinností  a usměrňovacích
zásad,  ale… v případě,  že  je  to  zapotřebí,  pocítíme,  že  On  je
s námi. Neumím ti to vysvětlit. Je to nad lidské vnímání…“

„Jsi  jako  nějaký rytíř  ze  středověku!  Nikoho  se  nebojíš,
každého přemůžeš… a jsi přítelem šelem, kterých se všichni bojí.
Já se tě taky někdy trochu bojím…“

„Nesmím nikomu ublížit, Dot. To je můj osud. Kdybych se
dopustil zlého činu, bude mi síla odejmuta a já budu vykázán ze
služby Pánu. To je to nejhorší, co by se mi mohlo stát…“

„Jak to poznáš?“
„Poznám to. Ale nepřeju si to poznat.“
Dot se nervozně zasmála. „Ty mě chceš děsit…“
„Ne. Nepřemýšlej nad tím, Dot. Pojď se podívat na něco do

kina, ještě stihneme odpolední představení…“
Dot  se  divila,  ale  šli.  Hráli  nějakou  gangsterku  podle

románu Raymonda Chandlera, kterého Enkra měl velice rád. Byl
to poslední z jeho příběhů Playback, z doby, kdy Phill Marlowe je
již  velice  starý,  zničený,  unavený,  kdy si  uvědomuje  všechny
prohry  a omyly  svého  dlouhého  a marného  života.  Enkra  jej
chápal a měl s ním soucit, když ten malý, nenápadný a přemrštěně
čestný muž odcházel po telefonickém rozhovoru se svou bývalou
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láskou středem obrazu někam do nenávratna… A vzduch byl plný
hudby.

„Každýmu jednou přijde jeho hodina pravdy,“ řekl Dorotce,
„Každýmu!  Jemu  přišla  teď.  Mám  rád  Chandlera  a jeho
hrdiny…“

„Já nevím… Nečetla jsem nic takovýho.“
„Přečti si Playback nebo Veliké loučení! Je tam smutek nad

marným životem… a veliká láska ke spravedlnosti.“
„Zkusím to. Kdy se zas uvidíme?“
„Přijď pozítří do zahrady, půjdu se tam podívat na Kwarra

a ty ostatní. Ahoj…“
Dot  mu řekla  „Ahoj!“  a pak  ještě  zamávala.  A Enkra  šel

domů. Jeho hodina pravdy právě začínala.
Neboť  když  došel  domů  a sáhl  na  kliku,  zjistil,  že  není

zamčeno – to jej překvapilo, neboť otec se měl vrátit až nazítří
v poledne. Napadlo mu, že snad letadlo neodstartovalo a vstoupil
do pokoje. Tam mu vyšli vstříc tři muži.

Jedním  z nich  byl  Mathes,  druhým  civilista  v gumovém
plášti, se zvlášť odpudivým výrazem v obličeji. Třetím byl Bobby,
londýnský policajt, který se tvářil nezúčastněně a na Enkru hleděl
s velmi nepatrným zájmem.

„Konečně jsi tady!“ řekl Mathes, „Kde se touláš?“
„Byl jsem v kině.  Co má znamenat vaše návštěva u mne,

pánové?“
Mathes se obrátil na muže v gumáku. „Tak tady to vidíte,

pane Longu. Chlapec je naprosto ponechán svému osudu, nikdo
ani nekontroluje jeho příchody a odchody!“

„Jo,“ řekl muž jménem Long, „Vidím.“
„Co  to  má  znamenat?“  ptal  se  Enkra  a v očích  mu

zablýskalo.
„To má znamenat, že půjdeš s tímto pánem.“
„Kam a proč?“
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„Dozvíš se to.“
„Má to snad být zatčení?“
„Ne,“  řekl  muž  v gumáku,  „Nezletilou  osobu  nelze

zatknout, pouze zadržet. Půjdeš s námi, Edwine Westone.“
Enkra  potřásl  hlavou  a současně  si  povytáhl  oba  rukávy.

„Předpokládám,  že  máte nějaký doklad nebo něco,  co mi  dáte
k prostudování – rád bych věděl, co se mi klade za vinu.“

„Vůbec s tebou nebudeme jednat!“  řekl  Long,  „Želízka!“
ukázal Bobbymu a ten vytáhl z kapsy kovová pouta.

„Máte s sebou někoho, kdo by mi tohle dokázal nasadit?“
Long  se  krátce  sarkasticky  zasmál.  „Samozřejmě  jsme

informováni o tvých schopnostech, pokud se týče obrany! Pane
Hamiró Uši!“

Z lenošky  Mary  Westonové,  která  stála  obrácena  zády
v rohu  místnosti,  se  vynořil  japonský  kaskadér.  Tvářil  se
neutrálně.

„Myslím, že se znáte.“ řekl Long.
„Zdravím  tě,  mistře,“  řekl  Enkra  japonsky,  „Chceš  tím

naznačit, že bereš opravdu každou práci?“
„Jsem rónin, sloužím tomu, kdo platí. A oni jsou zákon.“
„Ale já jsem ti nijak neublížil! Podle kodexu Bušidó…“
„Já  kašlu  na  kodex  Bušidó  a všechny ty  žvásty!  Nastav

ruce!“
Enkra pochopil, že tento boj nebude snadný. Pohnul se, ale

jakmile to udělal, vrhl se na něj Japonec tygřím skokem.
Tři zbývající muži nezapomněli do konce života na zápas,

jehož  byli  svědky.  Končetiny  obou  zápasníků  se  míhaly  jako
blesky,  hrany  dlaní  a chodidel  svištěly  vzduchem  a občas  si
zasazovaly  tvrdé  rány.  Údery,  chvaty,  kopy,  úskoky a pády se
střídaly v děsivém tanci smrti, v němž oba zápasníci jen tu a tam
vydali hrdelní výkřik, aby uvolnili svoji vnitřní sílu. Ale netrvalo
to  ani  minutu  a Enkra  ležel  natažen  na  koberci  a Japonec  mu
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klečel  na  prsou.  Enkra  dýchal  těžce,  škubal  všemi  údy  jako
v křeči, brada se mu třásla a v očích měl slzy.

Bobby zaklapl Enkrovi na rukou pouta a také nohy mu na
Japoncovu  radu  spoutal  řetízkem.  Pak  Enkra  povstal,  slzy mu
tekly z očí, ale zuby měl pevně sevřené. Hamiró stál vedle něj,
připraven k dalšímu zásahu.

„Stejně  se  najde  někdo  i na  tebe!“  řekl  mu  Enkra,  „Oni
přijdou a ztrestají tě…“

„Kdo – rytíři Bušidó? Nepřijdou nikdy. Čekám je už dlouhá
léta. A nepřišli. Nikdy nepřijdou. Už nejsou.“

Mathes měl až do této chvíle strach, že se Enkra ubrání –
dost dobře si uměl představit, co by se s ním stalo. Teď z něho
všechen strach spadl a tak začal něco vykládat Longovi, který jen
pokyvoval hlavou.

Enkra se k němu obrátil. „Myslím, že bych vás měl poprosit
za odpuštění, pane…“

Mathes se nafoukl jako krocan. „Teď? To už nemá cenu,
chlapče! Teď už je tvoje záležitost v rukou jiných lidí a nemysli
si, že něco vyžehlíš tím, že mě budeš prosit.“

„Tak  to  nemyslím.  Obávám  se,  že  jsem  byl  v minulém
životě vaším guruem, duchovním učitelem, ale pro svoji velikou
nevědomost  jsem vás  vychoval  velice  špatně.  Jinak  by nebylo
možné,  abyste  se  ke  mně  choval  s tak  bezpříkladnou
nespravedlností.  Zajisté  byste  byl  za  toto  svoje  chování
v budoucnu strašlivě potrestán, ale já prosím Šrí Nrsinha-Déva,
aby vám ze své bezpříčinné milosti odpustil.“

Mathesovi  chvíli  trvalo,  než  to  pochopil.  Pak mu spadla
brada.

Long chápal zřejmě rychleji. Ale nepovažoval za potřebné
se o tom bavit s Mathesem, obrátil se s otázkou na Japonce.

„Mistr Enkira Wasatone není zločinec, pouze se dal zmást
dávno  překonanými  směry  myšlení.  Kdyby  žil  například  ve
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středověkém Japonsku, možná by se stal předním mistrem Zenu
nebo samurajem nejvyšších kvalit.  Ale ten čas už pominul.  Už
nejsou mistři Zenu – ani samurajové.“

Enkra po něm střelil očima, ale neřekl nic.
„Udivil  mne  ten  váš  souboj.  Nikdy jsem neviděl  nikoho

bojovat tak jako toho kluka…“
„Používá  taoistických metod boje.  A navíc  vymyslel  svůj

vlastní kočičí styl, velmi dobrý.“
„Taoistická metoda? Co to znamená?“
„Protivník je pro něj pouze mostem, přes který přejde.“
„Ale vy jste ho porazil.“
Hamiró Uši jen pokrčil rameny.
„No – tak půjdeme.“ rozhodl Long.
Sešli  po  schodech  a prošli  podél  kukaně  paní

Snowberryové.  Dobrá  žena  samozřejmě vyhlédla  a když viděla
Enkru  spoutaného  a hlídaného  čtyřmi  dospělými,  zaskřehotala:
„No, vždyť jsem to vždycky povídala! Už tě vyhmátli, syčáku?“

Enkra se zaklonil a odbornicky jí plivl do tváře – byla to
značná dálka, ale zasáhl přesně. Long ho udeřil pěstí, na níž měl
navlečen kovový boxer, do brady. Enkra ránu vydržel a věnoval
Longovi jenom jeden zelený blesk z očí.

„Takovej ničema!“ ječela Snowberryová, „Vidíte, patří mu
to! Zavřete ho do polepšovny, lumpa!“

Venku  posadili  Enkru  do  automobilu,  z jedné  strany  si
k němu sedl policista a z druhé Japonec. Pak automobil střelhbitě
vyrazil, ale Enkra pro počínající tmu neviděl, kam vlastně jedou.
Z auta jej  vyvedli  až v hale nějaké temné budovy. Aniž by mu
cokoliv vysvětlili, odvedli jej do cely a tam zavřeli.

 =*=
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Veřejné nebezpečí
Profesor  Corn  neměl  rád  návštěvy  cizích  lidí  u svých

pacientů, zvláště ne tak těžkých jako Mary Westonová. Proto jej
pranic nepotěšilo, když mu jeho sekretář oznámil: „Je tady nějaký
pan Long, profesore. Chce mluvit s paní Westonovou.“

„Nemožné,“ řekl profesor Corn, „Ať zase odejde.“
„Říká,  že  je  z Úřadu  pro  ochranu  mládeže.  Kvůli  tomu

chlapci.“
„Ten žádnou ochranu nepotřebuje.“
„Je prý zadržen. Chtějí ho poslat… do ústavu.“
Profesor Corn povytáhl obočí. „Ať jde dál! Ke mně!“
Pan Long vstoupil a rozhlédl se na prahu – pak přistoupil

k profesorovi a podal mu ruku, což Corn ignoroval díky tomu, že
si hrál s cigaretovým pouzdrem.

„Musím bezpodmínečně mluvit  s paní  Mary Westonovou,
matkou Edwina Westona. Je u nás za mřížemi…“

„Mary Westonová je těžce nemocna. Není dovoleno ji rušit.
Čím se provinil ten chlapec?“

„Nejsem zmocněn vám to prozradit.“ řekl Long důležitě.
„V tom případě lituji. Obraťte se na jeho otce.“
„Není k zastižení, je neustále mimo Anglii. Je letcem a jak

známo, ti jsou po celém světě, jen ne doma. Musím to oznámit
někomu z rodičů, v tomto případě paní Westonové!“

„Neoznámíte jí to, není to možné. Její zdravotní stav je tak
špatný, že by takovou zprávu nesnesla.“

„To mne  nezajímá!  Je  mojí  povinností  sdělit  to  rodičům
nebo zákonným zástupcům dítěte. A udělám to, třeba i přes váš
odpor, pane profesore! Já žádám…“

„Nekřičte na mne! Tady je nemocnice a ne krčma!“
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Long  vyskočil  a zašermoval  rukama.  „Já  žádám,  abych
mohl mluvit s tou Westonovou!“ zakřičel, až mu na krku naběhly
žíly, „Jestli ne, tak vás zničím, vy mastičkáři…“

Profesor  Corn  se  vztyčil  v celé  své  výšce.  Rozmáchl  se
pěstí  a udeřil  Longa do brady,  až  se  složil  na  koberec.  Potom
žulově klidný profesor stiskl knoflík na svém stole a ve dveřích se
objevil silný ošetřovatel, který přenášel nemocné.

„Pan Long odchází. Doprovoďte ho k bráně!“
Long se pomalu hrabal ze země. „Tohle mi zaplatíte!“
„Upadl jste,“ řekl profesor, „Koberec je kluzký…“
Ošetřovatelova tvář vyjadřovala jen souhlas s jeho pánem.

Long se tedy otočil a vypadl.
„Naposledy jsem boxoval za Cambridge před osmačtyřiceti

lety,“ řekl Corn sekretáři, „Věřil byste, že to ještě dovedu?“
=**=

Případ  Enkry  Westona  projednával  trestní  soud  pro
mladistvé za předsednictví ctihodného sira Williama Rockwella
Arbuckla,  starého to  gentlemana známého  nevšední  inteligencí
a bystrými rozsudky těch nejzapeklitějších pří,  v nichž se nikdo
jiný nedokázal vyznat. Bohužel to vše se stalo již před třiceti až
padesáti lety a dnes byla ze sira Williama R.Arbuckle jen troska
právníka, která se nehodila k ničemu jinému než tomuto nepříliš
významnému  jednání.  Obžalobu  pak  zastupoval  pan  Jonathan
Warren, rovněž velmi ctihodný gentleman, avšak na rozdíl od sira
Williama  R.Arbuckle  cílevědomý a velmi  schopný  –  až  všeho
schopný.  Pro  zachování  cti  jednotlivých  osob  nutno  ještě
poznamenat,  že  nebyl  v žádném  příbuzenském  vztahu
k předsedovi  známé  Warrenovy  komise,  vyšetřující  vraždu
presidenta Johna Kennedyho.

Přelíčení zahájil soudní sluha ohlášením, že se nedostavili
rodiče ani jiní zákonní zástupci obžalovaného nezletilého Edwina
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Westona, známého též pod přezdívkou Enkra. Na to vystoupil pan
Warren a podal toto vysvětlení:

„Úřad  pro  ochranu  mládeže  se  podle  své  povinnosti  po
zadržení  nezletilého  Westona  pokusil  oznámit  tuto  skutečnost
jeho rodičům a uvědomit je o zadržení. Zjistilo se, že otec Robert
Weston je povoláním letec a zdržuje se téměř trvale  mimo své
bydliště. Matka je toho času upoutána na lůžko v ústavu profesora
Corna a náš zmocněnec pan Long k ní nebyl připuštěn, přičemž
s ním bylo jednáno nadobyčej hrubě a urážlivě…“

„Ponechte  prosím  ústav  profesora  Corna  na  pokoji!“
prohlásil  William R.Arbuckle.  Byl  ze  studií  přítelem profesora
Corna a nepřál si, aby byla jeho osoba nebo ústav zatahován do
jednání.

„Obsílka k soudnímu jednání se vrátila jako nedoručitelná,“
řekl  Warren,  „Co se týče Roberta Westona,  ten obsílku zřejmě
přijal  a zaslal  nám  k tomuto  jednání  obsáhlý  dopis,  který  je
zmatenou literární kompozicí na téma samostatného jednání jeho
syna.  Pan  Weston  vychází  z předpokladu,  že  jeho  syn  je  plně
svéprávný a že jej pan Weston nemůže a ani nehodlá nijak hájit,
už vzhledem k tomu, že považuje samotné zadržení za nelegální
a náš  soud  nepovažuje  za  oprávněný  jakkoliv  posuzovat  činy
svého  syna.  Nebudu  tady  číst  celý  dopis,  který  má  při  vší
kritičnosti pouze jistou hodnotu literární,  ale ocituji s laskavým
dovolením jen několik charakteristických vět:

Můj syn Enkra Weston stojí pod ochranou arminského státu
a jeho  orgánů.  Je  občanem  svobodného  Arminu  a důstojníkem
Černé Lilie a podléhá tedy pouze soudu svých nadřízených v ČL
a arminským  soudním  orgánům.  Nesouhlasím  se  zadržením,
protestuji proti němu a nařizuji okamžité propuštění svého syna
bez  jakýchkoliv  podmínek.  V opačném případě  si  dovoluji  vás
ujistit,  že podniknu patřičné kroky k jeho osvobození,  které by
nemusely být pro vás příjemné. Arminské orgány mají sdostatek
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moci,  aby  zabránily  tak  neslýchanému  a v mezinárodních
vztazích nepřípustnému činu…

Prosím,  pane předsedo,  prosím,  pánové – v tomto dopise
nám nějaký pan Weston vyhrožuje pomstou arminských orgánů,
který prý jsou jedině oprávněny soudit jeho syna! Prosím, pánové,
abyste přihlédli k tomu, k jakým lidem a jakým orgánům se pan
Weston chce obracet! Abyste přihlédli k tomu, že zřejmě povyšuje
hordu barbarských divochů nad civilizovanou společnost…“

„Inu,“  řekl  William R.Arbuckle  smířlivě,  „Možná  si  pan
Weston myslí, že má pravdu. Arminské kruhy by skutečně mohly
protestovat, pokud tam má nějaké přátele…“

„Ovšem je udivující tento postoj pana Westona, o němž je
známo  z dobrých  pramenů,  že  až  donedávna  zastával  dosti
negativní  postoj  vůči  své  vládě.  Je  známo,  že  dokonce  odvezl
svého  syna  z Arminu  na  protest  proti  nepřátelským praktikám
tamějších systémů výchovy a státní správy…“

„Tak asi názor změnil. To se stává.“
„Je ale překvapující,  v jaké době jej  změnil! Je vám jistě

známa politická situace v Arminu! Právě teď probíhá v zemi ostrý
mocenský  boj  mezi  konzervativními  silami,  reprezentovanými
starousedlickými  patricijskými  rody  a nově  přistěhovalými
občany,  kteří  se  již  oprostili  od  přežitků  minulosti.  Denně  se
dovídáme o strašlivých násilnostech, kterých se v největším městě
Arminu  Iron-city  dopouští  vzbouřenecké  bandy jakéhosi  jejich
náčelníka  na  počestných občanech i policii.  A v takové době si
pan Weston vzpomene, že je také arminským občanem!“

„Spíš  si  myslím,“  řekl  jeden ze  soudců,  „Že ho pořádně
rozzlobilo, když jste zatkli jeho syna.“

„Ovšem Arminský stát a jeho politická situace!“ rozkládal
dále Warren, „Je zřejmým důkazem…“

Sir  William R.Arbuckle  zaťukal  kladívkem o stůl.  „Pane
Warrene, zdržte se prosím těch politických přednášek. K situaci
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v Arminu  budeme  přihlížet,  ale  teď  se  prosím  držte  věci.
Doposud jsme se pranic nedozvěděli o podstatě případu. Kromě
toho  bude  zřejmě  nutné  ustavit  tomu  chlapci  obhájce.  Prosím
pana doktora Gawina.“

Doktor  Gawine  byl  mladý  muž  v brýlích,  který  si  tady
odsluhoval  první  rok  povinné  služby  obhájce  ex  offo,  neboť
neměl na zařízení vlastní advokátní kanceláře. Na zavolání vyletěl
a ochotně  se  hlásil  ke  spolupráci.  Usadil  se  na  lavici
obžalovaných,  rozložil  před  sebe  balík  listin  a s důležitým
obličejem pozoroval, co se bude dít dál.

„Z čeho  je  obžalován  nezletilý  Edwin  Weston?“  ptal  se
William R.Arbuckle.

Warren  si  rozložil  své  spisy.  „Nechať  se  líbí  vašemu
lordstvu! Je žalován, že v noci ze 24. na 25. 12. minulého roku
násilím  vnikl  do  skladiště  nálevny  U kormidla  a založil  zde
úmyslně  požár,  který  zničil  větší  část  zásob  a také  vnitřního
zařízení této hospody. Důvodem tohoto jednání byla pomsta za
údajné svádění jeho otce k požívání alkoholických nápojů…“

„Well. Vina byla prokázána?“
„Ne  přímo,  Ctihodnosti.  Můžeme  prokázat,  že  dotyčný

Weston  před  svědky  nebezpečně  vyhrožoval  zaměstnancům,
především  výčepnímu  panu  Strugglovi,  který  je  obeslán  ke
svědecké výpovědi.“

„No, prosím…“
Pan  Struggle  byl  onen  pán,  kterého  Enkra  málem utopil

v míse, ve které umýval sklenice. Nyní byl umyt, oholen, učesán
a čistě oblečen, nicméně nenabyl tím žádného půvabu.

„Řekněte  nám,  prosím,  co  se  stalo  v noci  ze  24.  na  25.
prosince v souvislosti s případem!“

„No… Já jsem přišel, až když už tam hořelo! A to tam byli
hasiči… a taky policajti! Já nic nevím, spal jsem…“

„Je možné, aby oheň vznikl nešťastnou náhodou?“
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„To ne, pane. Dávám si dobrej pozor. Ostatně šéf je přísnej
a já musím dávat pozor, aby bylo všecko v pořádku. Jinak by mě
vyhodil na dlažbu…“

„Jak jste přišel na myšlenku, že by požár mohl být úmyslně
založen?“

„Povídali to policajti. A taky šéf vod těch hasičů. Voni na to
mají nějaký… metody. Že prej to tam někdo polil benzínem. Tak
jsem si hned vzpomněl na toho kluka.“

„Proč právě na něho?“
„Vyhrožoval nám, pane! A všechny tam strašlivě zmlátil!“
„Jeden chlapec zbil několik dospělých mužů?“
„Von  je  děsnej,  pane  soudce!  Takovej… asijskej  nindža,

žejo! Když to  rozbalí…“ pan Struggle začal velmi tendenčním
způsobem líčit případ, kdy si Enkra došel pro svého otce a dostal
se  do  sporu  s opilci  v hospodě.  V podání  pana  Struggla  to
vyznívalo,  že  ztloukl  do  bezvědomí  asi  třicet  profesionálních
zápasníků.

„Poslyšte, pane,“ zarazil se William R.Arbuckle, „Nechtěl
bych pochybovat o pravdivosti vašeho líčení, ale zdá se mi trochu
přehnané! Chcete tvrdit, že to dítě má takové schopnosti boje?“

„Ano,  pane  soudce!“  řekl  místo  Struggla  Warren,  „Tento
chlapec  je  veřejným  nebezpečím!  Kromě  toho,  že  virtuózně
ovládá  různé  zbraně  asijské  i evropské,  dokáže  bojovat  i beze
zbraní,  holýma  rukama.  Pozvali  jsme  odborníka  na  tuto
problematiku,  pana  Hamiró  Ušiho.  Je  japonského  původu
a pracuje jako kaskadér u filmu.“

„Prosím, předvolejte ho. Vám zatím děkuji, pane Struggle.“
Hamiró  Uši  vstoupil  na  vyzvání  a zastavil  se  u lavice

svědků. Na příkaz, aby přísahal na bibli, se uklonil. „Promiňte,
pane  předsedo,  ale  nejsem  křesťanské  víry  a moje  přísaha  na
svatou  knihu  křesťanů  by  mohla  být  posuzována  jako  neúcta
k vašemu náboženství. Dovolte mi přísahat na svůj meč.“
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Sir  William R.Arbuckle  ztratil  k tomuto  svědkovi  valnou
část důvěry. „Tedy prosím. Přísahejte si, na co je vám libo.“

Hamiró Uši přednesl krátkou větu v japonštině.
„Pane  Uši,“  řekl  Warren,  „Byl  jste  vyzván  pracovníkem

našeho  úřadu  panem  Longem,  abyste  doprovodil  jeho,  učitele
pana Mathese a policejního strážníka do bytu Roberta Westona za
účelem zadržení jeho syna Edwina?“

„Ano.“
„Znal jste důvod tohoto opatření?“
„Ano. Znám Enkrovy bojové schopnosti.“
„Co o nich můžete říct?“
„Pracovali  jsme  spolu  ve  filmových  ateliérech.  Je  to

nejlepší bojovník, kterého jsem kdy poznal.“
„V jakém směru?“
„Dokonale  ovládá  všechny druhy bojového  umění,  které

znám já. Nepatřím k nejlepším odborníkům na světě, ale v tomto
státě není mnoho takových. Kdyby měl Enkra peníze na to, aby
mne  platil  jako  trenéra,  dovedl  bych  ho  na  olympiádu  jako
vážného kandidáta.“

„Ovšem vy jste ho v boji porazil!“
„Díky zkušenostem a větší síle. Je mu teprve dvanáct let.“
„Vy jste přítelem toho… Westona?“
„Nejsem si jist, zda to doposud trvá. V určitém období mne

za přítele považoval. Nyní jsem byl nucen proti němu zasáhnout.“
„Jak probíhalo zadržení?“
„Pan  Long  otevřel  paklíčem  dveře  jejich  bytu.  Chlapec

nebyl přítomen, ani nikdo jiný. Čekali jsme na něj. Pan Long, pan
Mathes a policista hráli karty.“

„Co se stalo, když přišel?“
„Okamžitě, jakmile vstoupil do dveří a spatřil ty tři muže,

začal se připravovat k boji. Viděl jsem, že napjal hrany dlaní, aby
mohl  udeřit.  Pak  krátce  hovořil  s jednotlivými  pány  a oni  se
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pokoušeli  jej  přesvědčit,  aby se dal  zatknout.  Odmítl  to,  proto
mne pan Long požádal o pomoc.“

„Co jste učinil?“
„Přemohl jsem ho a podržel, než mu nasadili pouta.“
„To tedy znamená, že se nebránil?“
„Bránil se přiměřeně svým schopnostem.“
„Co to znamená?“
„Bojoval. Dost dobře.“
„Potřebuji pochopit, jaké tyto schopnosti jsou. Znamená to,

že by ten kluk dokázal přemoci dospělého člověka?“
„Snadno.“
„A dva lidi? Tři?“
„Samozřejmě.“
„A deset lidí?“ zeptal se obhájce.
Hamiró  Uši  k němu  obrátil  zrak.  „To  není  otázka  počtu

nepřátel. Spíše otázka času, který zápasník má. Domnívám se, že
deset  necvičených protivníků by mu nebylo překážkou víc  než
minutu.“

„Vy byste to dokázal také?“
„Ano.“
„Můžete  tedy potvrdit,  že  Edwin  Weston  je  nebezpečný

svému okolí?“ zeptal se sir William R.Arbuckle.
„Domnívám se, že ne. Je zasvěceným rytířem nějaké jejich

sekty.  Snad  bych  mohl  použít  termín:  bojující  mnich.  Jejich
zákony zakazují ubližovat všem živým bytostem. Použije násilí
jenom v krajním případě.“

„Slyšel jste, z čeho je obviněn? Mohl by založit požár ve
skladišti, aby se pomstil?“

„Ne. Nepatří to k etice rytířů Bušidó. Kromě případu, kdy
by k takovému činu dostal rozkaz.“

„Můžete odhadnout, jak by postupoval v případě, že by se
hodlal pomstít nějakému nepříteli?“
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„Je  to  velmi  obtížné.  Pomsta  nepatří  ke  zvyklostem
zasvěcených rytířů. Spíše by… použil nějaké prevence. Poučení
k odstranění nevědomosti toho, kdo se provinil.“

„Mohl by považovat tento čin za poučení pro nepřátele?“
„Nevím. Domnívám se, že svoje záležitosti na tom místě už

vyřídil při své první návštěvě. Nevím, jaké byly kroky těch lidí
z krčmy. Co udělali oni proti němu.“

„Naprosto nic!“ vykřikl pan Struggle z lavice svědků.
„V tom  případě  nebyl  důvod,  aby  jim  věnoval  svou

pozornost.“
„Pane  Uši,  nějak  nechápu  váš  postoj  k tomuto  případu.

Můžete  nám  vysvětlit  blíže  způsob  uvažování  takového…
bojujícího  mnicha?  Například  –  použil  při  souboji  s vámi
některých úderů, které by mohly ohrozit váš život?“

„To nemohu říci  přesně. U některých úderů záleží na síle
a rychlosti. Většina úderů je smrtelných, pokud se použijí účelně.
Ale odrazil jsem všechny jeho útoky.“

„Takže, chtěl vás zabít nebo ne?“
„Nemohu odpovědět přesně. Nejsem si jist.“
Obhájce se přihlásil o slovo. „Můžete tedy potvrdit, že vás

při souboji… neohrožoval? Že vás šetřil?“
„Ani tak to nemohu říct.“
„Děkuji.“ řekl obhájce a sedl si zcela zmaten. Nevěděl nic

o způsobech sebeobrany a sám považoval za nejlepší obranu útěk.
Hamiró Uši se obřadně uklonil všem zúčastněným a odešel.
„Výslech  podezřelého  Westona  prováděl  náš  zmocněnec

pan Long,“ řekl Warren, „Předvolávám ho jako dalšího svědka.“
Longa sir William R.Arbuckle znal a nelze říct, že by si ho

příliš  oblíbil.  Ale  Long  odváděl  vždy dobrou  práci  a usvědčil
každého,  koho dostal  do  drápů.  Snad jediné,  co  by mu někdo
mohl  vytknout,  byla  neústupná  tvrdost,  se  kterou  šel  za  svým
cílem –  na  druhé  straně,  jakmile  se  provinilec  přiznal  a začal
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litovat  svých  činů,  Long  okamžitě  změkl  a od  té  chvíle  mu
přiznával  i jakékoliv  polehčující  okolnosti.  Byl  si  vědom,  že
každý člověk je schopen dopustit se čehokoliv a měl pro to lidské
pochopení. Ale nejdřív se ten dotyčný musel přiznat.

„Prováděl jste výslech obviněného Westona?“
„Ano, Vaše Ctihodnosti.“
„S jakým výsledkem?“
Na  Longově  tváři  se  objevil  tak  vzteklý  výraz,  jaký  sir

William  R.Arbuckle  doposud  neviděl.  „Edwin  Weston  je
mimořádně  zatvrzelý  a necitelný  kluk.  Nikdy jsem se  nesetkal
s nikým tak nepřístupným.“

„Z toho předpokládám, že se nepřiznal.“
„Nikoliv, pane. Odmítl se mnou komunikovat.“
„Zajisté jste použil  svých osvědčených prostředků, abyste

ho přiměl k pochopení jeho provinění a následnému pokání…“
„Ano, pane. Ale on se se mnou odmítl bavit o čemkoliv.“
„Přestože jste využil svých hojných zkušeností?“
„Ano, pane.“
„Něco snad přece řekl, ne?“
„Ano.  Řekl:  Ne.  Neudělal  jsem  to,  co  říkáte.  a Nemám

k tomu co říct. To opakoval na každou otázku.“
„Nepokusil se nějak vám vysvětlit, že je nevinen? Bránit se

slovy nebo činem, třeba utéci nebo… cokoliv?“
„Víme  o něm  svoje  a na  jeho  odpor  jsme  připraveni.

Prakticky mu nesnímáme pouta a při různých činnostech jako je
jídlo  a mytí  je  přítomen  ozbrojený  strážce,  který  na  něj  míří
revolverem. Víme, jak se o sebe umí postarat.“

„Prosím  vás,  mělo  vaše  vyšetřování  vůbec  nějaký
výsledek?“

„Ne v tom smyslu, jak by bylo žádoucí.“
„Aha. Co jste tedy udělali?“
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„Zjišťovali jsme skutkovou podstatu činu. Dozvěděli jsme
se,  že  v udanou  dobu  se  Weston  skutečně  nenacházel  doma.
Svědkem je paní Ellis Snowberryová, domovnice z toho domu…“

Paní  Snowberryová  se  dostavila  v povznesené  náladě,
neboť se jí poprvé naskytla možnost svědčit u soudu. Jediné, co jí
kazilo  náladu,  bylo,  že  Enkra  nebyl  přítomen  a lavice
obžalovaných byla prázdná, seděl tam jenom ten hubený brýlatý
mladík.

„Paní Snowberryová,“ řekl Warren, když žena odpřisáhla,
že bude mluvit pravdu, čistou pravdu a nic než pravdu, k čemuž jí
dopomáhej Bůh, „Znáte Edwina Westona?“

„No samozřejmě, že ho znám! Co je s tím nevychovaným
klackem? Už se vám zase zdejchnul?“

„Ne. Soudy s mladistvými se konají pouze za přítomnosti
rodičů nebo zákonných zástupců, sám obžalovaný při nich nemusí
býti  přítomen,  dospěje-li  soud k názoru,  že  jeho přítomnost  by
narušovala soudní jednání.“

„A tak  to  je  dobře!  Kdyby totiž  utekl,  zabil  by  mě!  Vy
nevíte, co je to za lotra!“

„Domníváte  se,  že  by mohl  uprchnout?“  ptal  se  William
R.Arbuckle.

„Ale jo, jako nic! Vyskočí na zeď a je pryč!“
„Okolo  dvora,  kde  se  procházejí  zadržení,  je  tří  a půl

metrová zeď se střepinami skla na vrcholu!“
„A to  myslíte,  že  něco  je?  Ten  kluk  skáče  jako  vopice!

Taková třímetrová zeď pro něj nic nejni!“
„Zajímavé! Pokračujte, pane Warrene!“
„Viděla jste někdy u Edwina Westona nějakou zbraň?“
„A víte, že jo? Pistoli, takovou malou černou. Cvičil se na

dvoře ve střelbě.“
„Střílel  na  ptáky  nebo…  na  něco  podobného?“  ptal  se

Warren s úmyslem vylíčit chlapcův zvrhlý sadismus.
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„A to  ne!  Nikdá  nestřílel  na  nic  živýho.  Jenom  do
plechovek, kamínků a někdy do terčů. Kluci z domu ho párkrát
ukecávali,  aby  střelil  na  vrabce,  ale  odmítal,  že  prej  mu  to
zakazuje jeho víra.  Povídal,  že  prej  vrabec je taky člověk a že
kdybysme  v příštím  životě  byli  vrabcem,  že  bysme  si  to
vodskákali.“

„Zabýval se myšlenkami na reinkarnaci?“
„Ale… to snad ne! Na takový fuj věci je ještě malej!“
„Reinkarnace je nauka o přechodu duše z těla do těla podle

orientálních představ, víte?“
„No, něco takovýho povídal…“
„Nebylo to spíš tím, že nedokázal zasáhnout pohybující se

cíl?“
„Ale kdepák! Střílel na vyhozený kamínky a vždycky trefil!

Taky  předváděl,  jak  dokáže  trefit  při  pádu  na  záda  nebo
kotrmelci…“

„To není možné! To jsem ještě neviděl!“
„A to já jo. V cirkuse…“
Warren nechal předložit paní Snowberryové revolver. „Je to

zbraň obžalovaného Westona?“
„To nevím. Ale vypadá nemlich stejně.“
„Tento  revolver  jsme  našli  ve  věcech  Edwina  Westona.

Jedná se o arminský šestiranný revolver sériové výroby značky
Tiger  3,5  číslo  172385,  označený  na  pažbě  vykládané  perletí
iniciálami  E.W.  Podle  výpovědi  Westona  je  to  jeho  služební
zbraň, kterou mu přidělili v dětské polovojenské organizaci Černá
Lilie,  jíž  je  členem.  Mimochodem,  v současné  době  je
i v samotném  Arminu  zakázána.  Revolver  je  dobře  udržován
a promazán,  což  dokazuje,  že  chlapec  s ním  umí  dokonale
zacházet až do té míry, že ho dokáže rozebrat a zase složit.“
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„Ideální předvojenská výchova,“ řekl William R.Arbuckle,
„Válečnický národ, jako jsou Armini, to zřejmě potřebuje. Pro nás
trochu horror.“

„Jsem téhož názoru,  sire.  Ovšem Edwin Weston takovou
zbraň  ani  moc  nepotřebuje.  V době  zatčení  měl  na  krku  nůž,
jehož ostří je víc než stopu dlouhé – takovým nožem by mohl
pohodlně  někoho  probodnout  nebo  podříznout.  Paní
Snowberryová potvrdí, že dovede nožem házet i na dálku!“

„Co nožem! Sekerou a vším možným,  co  mu padne pod
ruku.  Taky  má  takový  hvězdice,  ty  nasází  do  dřeva,  jak  si
vzpomene! Se sekerou zachází,  jako když si hraje. Když štípal
dříví starý Berkový ze třetího patra, myslela jsem, že si rozbije
hlavu…“ „Kdo je stará Berková?“

„Ale… taková stará čarodějnice! Přivandrovala odněkud…
žije  sama,  nikoho  nemá  a s člověkem pomalu  ani  nepromluví.
Plouží se o berli a skoro nemůže, ale chová se, jako kdyby sežrala
všecku chytrost! Ten kluk se s ní ovšem domluvil. Kdyby jí občas
nepomoh, musela by si někoho najmout…“

Po pravdě řečeno, předtím tyto služby vykonával pan Rick
Snowberry, synovec svědkyně, mladík líný a naprosto neschopný,
jemuž bylo třeba několikrát říkat a každé hnutí malíčkem zaplatit
– Enkra to dělal zadarmo k velké nelibosti paní Snowberryové.

„Nyní  nám  prosím  povězte  něco  o celkových  vztazích
v rodině  Westonových,“  řekl  Warren,  „Rád  bych  totiž  osvětlil
soudu, v jakém prostředí ten chlapec vyrůstal…“

„Ale  jo,  to  já  ráda!  Oni  jsou  totiž  jeden  za  vosumnáct
a druhej  za  dvacet  bez  dvou!  Starej  pořád  chlastá  a je  věčně
v trapu. Von tomu říká, že prej lítá s letadlem, ale kdo ví, co je
pravda!  Chudák paní  Mary ho nemůže jít  hlídat,  kde se toulá,
žejo? Ale vona paní Mary je taky pěkný kvítko a většinu roku se
proválí v posteli. Povídá se, že simuluje nějakou nemoc a teď se
na to nechala dokonce zavřít do špitálu. Jenomže lidi vědí, že to
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dělá aby nemusela dřít, když ten její ožralka s ničím nepomůže.
Malej tomu samozřejmě věří, no kdepak ten by prokoukl takový
simulantství…“

Ctihodný sir William R.Arbuckle pokyvoval šedivou hlavou
a tvářil  se  neutrálně.  V této  fázi  přestal  naslouchat  řeči  paní
Snowberryové  a ponechal  ji  klidně  a bez  ustání  plynout,  jako
nechával drahná léta plynout tok řeči paní Arbucklové, předtím
její  drahé matky a ještě předtím ctihodné lady Arbucklové,  své
matky. Již od raného dětství slýchal takovéto neúnavně hovořící
hlasy a asi od pěti let jej jímala touha ocitnout se na druhém konci
světa při jejich zaslechnutí. Ale postupem času si zvykl a ani sebe
delší podobná řeč jej už nevyvedla z klidu.

Warren  neměl  tuto  výdrž  a při  podobném útoku  na  svou
nervovou  soustavu  by  byl  vyletěl  z kůže.  Avšak  paní
Snowberryová hovořila v jeho prospěch a tudíž neměl důvodu ji
zarážet.  Několikrát  se  pokusil  položit  jí  nějakou  doplňující
otázku, kterou dotyčná dáma rozvedla do bohaté šíře a hloubky
a byla by pokračovala i nadále, avšak náhle se ctihodný William
R.Arbuckle probral z letargie a usoudil, že mu kručí v břiše a že
by  bylo  vhodné  si  s jednáním  pospíšit,  než  zcela  vyhladoví.
Pohledem na hodinky zjistil, že doba oběda dosud nenadešla, což
ho  rozladilo.  Naštěstí  paní  Snowberryové  už  docházely
argumenty  a soudce  ji  zarazil  v poslední  chvíli,  než  si  začala
bohapustě  vymýšlet.  Vzhledem k tomu,  že  jí  tak  ctihodný pán
velmi vlídně poděkoval za učiněnou výpověď, usmála se na něho
a důstojně odkráčela, sledována zemdleným pohledem soudního
zapisovatele, děkujícího nebesům za tento šťastný okamžik.

„Kdybyste dovolil, ctihodnosti,“ řekl Warren, „Mohl bych
nyní  uvést  svědectví  několika  mužů,  kteří  byli  přítomni  nebo
dokonce  poškozeni  při  rvačce  v hospodě  U kormidla,  kde  je
Edwin Weston nebezpečně zbil a při tom vyhrožoval pomstou…“
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Nálada jeho ctihodnosti poklesla ještě o stupeň. Nepřívětivě
sledoval tu sbírku lotrů, kteří vesměs mizernou angličtinou bez
vzletu, zato s nenávistí vylíčili, jak se Enkra choval. Výsledkem
jejich svědectví bylo, že uvěřil, že je Enkra zmlátil. Dle názoru
sira Williama R.Arbuckle bohužel málo.

„Abychom osvětlili celkový obraz osobnosti obžalovaného,
dovolil  jsem si  požádat  o svědectví  muže  zasloužilé  a vážené,
učitele  školy,  kam  Edwin  Weston  docházel.  Jejich  výpověď
objasní,  jakým  nehorázným  způsobem  se  pokoušel  narušovat
vyučování,  snižovat  jejich  autoritu  a zesměšňovat  dokázané
pravdy, které tato škola pro blaho společnosti učí…“

Ctihodný William R.Arbuckle nemohl odmítnout a vzmáhal
se v něm pomalu vztek na toho kluka,  který svou výstředností
a neuvěřitelným chováním nutí ctihodný soud, aby se zdržoval od
oběda.  Defilovali  před  ním  pan  Mathes,  pan  Dupont,  pan
Albrock,  dokonce  sám  pan  ředitel  věnoval  chvilku  svého
vzácného  času  pro  podání  závažného  svědectví.  Chyběl  pan
Cornstraw,  který  mohl  vnést  do  věci  více  jasno,  ale  to  vůbec
nikomu nevadilo.

„Dobrá, pane Warrene, zdá se, že už je nám všechno jasné.
Nebo jste zjistili nějaké další závažné okolnosti?“

„Rozhodli jsme se přezkoumat jeho duševní stav. Požádali
jsme proto o dobrozdání přední expertku v psychiatrii, doktorku
Emily Lois Starbuckovou.“

Při  příchodu  přední  expertky  sir  William  R.Arbuckle
znatelně  oživl  a na  chvíli  dokonce  zapomněl  na  svůj  žaludek.
Paní  doktorka  měla  okolo  třicítky,  ale  sotva  se  objevila,  bylo
všem přítomným jasné, že je to geniální osobnost. Byla krásná,
velmi  elegantně  oblečená,  dokonce  i brýle,  které  nosila,  byly
nápadné a exkluzivní. A navíc je téměř vůbec nepotřebovala, ale
nemohla  přenést  přes  srdce,  že  by  nevypadala  jako  dokonalá
vědecká pracovnice.
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„Ano,  provedla  jsem  zkoumání  duševního  stavu
obviněného  Enkry  Westona,“  řekla  hlasem,  ve  kterém  cinkaly
stříbrné zvonečky.

„Edwin Weston s vámi komunikoval?“
„Ano. Přesvědčila jsem ho.“
„K jakému jste došla výsledku?“
„Je to normální dvanáctiletý kluk. Ovšem geniální.“
„Obávám  se,  paní  doktorko,  že  vaše  mínění  se  značně

odlišuje od mínění všech ostatních lidí, kteří se s ním setkali.“
„Vím. Ale s tím se dá těžko něco dělat.“
„Učitelé v jeho škole se o žádné genialitě nezmiňují!“
„Nevím. Jejich duševní stav jsem nezkoumala.“
„Nicméně  nemůžete  popřít,  že  v některých  případech

vypadá jednání  toho chlapce pro ostatní  lidi  poněkud podivně.
Mohla byste tento rozpor nějak vysvětlit?“

„Ovšem, že mohu. Hraje si.“
„Rozumím vám dobře?“
„Dokonale. Všechno, co dělá, je svérázný způsob hry.“
„Jeho šokující chování, řeči, které vede, znalosti bojového

umění a… přečiny, kterých se dopustil, to že je hra?“
„Ano. Poněkud zvláštní, ale hra to je.“
„A to, co dělají jeho kamarádi v tom… Arminu?“
„Také oni si hrají. Stejnou hru a stejně dobře.“
„Celý ten jejich národ?“
„Ani zdaleka se nejedná o celý národ. Tak deset procent…“
„Co je podstatou té jejich hry?“
„Získat převahu nad zbytkem lidstva.  Uhrát na ně nějaké

body. Vnutit svoji vůli druhému… Není tak lehké definovat různé
herní principy. Asi o tom napíšu vědeckou práci.“

„Může  vůbec  existovat  hra,  která  by  podobným  drzým
způsobem ohrožovala celou společnost?“
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„Mohou  existovat  ještě  daleko  drsnější  hry.  Myslím,  že
Enkra  je  ještě  jedním z nejmírnějších  hráčů.  Někteří  používají
daleko nevybíravějších metod a já bych vám rozhodně nepřála,
abyste se s nimi někdy seznámili.“

„Někteří  z přítomných  se  zmiňovali  o jeho  podivných
názorech na náboženské učení, jímž se řídí.  Naznačovali,  že se
Weston považuje za bojujícího mnicha, který je povinen napravit
svět i za cenu násilí na lidech, kteří se proviní…“

„Ano. To je taky součást hry.“
„Ale všem nám připadá, že to bere velice vážně!“
„Kdyby to nebral vážně, nebyla by to správná hra. Podívejte

se,  fotbal  a mariáš  jsou  taky  hry.  Ale  kvůli  fotbalu  umírali
nedávno na stadionech lidé a v mariáši je možné prohrát veškerý
majetek. Záleží jen na tom, jak poctivě se hraje.“

„Podle téhle teorie je Edwin Weston dokonalý hráč!“
„Říkala jsem přece, že je geniální.“
„Není snad třeba… duševně nemocný?“
„Je obtížné definovat, kdo je duševně stoprocentně zdravý.

Géniové se obvykle vymykají běžným lidským zákonům.“
„Takže  jste  přesvědčena,  že  Edwin Weston vnímá realitu

okolo sebe stejně jako jiní lidé? Ale že si ji pouze v rámci té své
hry nechce připustit?“

„Ano.  A když se  zamýšlím nad realitou,  nedivím se  mu.
Realita je šedivá a ubohá. Jeho hry jsou zajímavější.“

„S kým  hraje  teď,  když  v okolí  není  nikdo  z jeho
kamarádů?“

„Sám  se  sebou.  Každé  podřízení  se  realitě  je  bod  proti
němu.  Každé  vítězství  je  bod  pro  něj.  Sbírá  body jako  houby
v lese.“

„Co by pro něj znamenalo definitivní prohru?“
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„Kdyby se podřídil natolik, aby se přestal odlišovat. Lépe
řečeno, kdyby se vnitřně ztotožnil s vaším myšlením. Vítězstvím
je pro něho, když se někdo ztotožní s myšlením jeho.“

„Domníváte se,  že je možné, abychom ho přiměli  přestat
s touhle divnou hrou a chovat se seriózním způsobem?“

„Možné  to  zajisté  je,  ale  nedoporučovala  bych  vám  to.
Mohlo by to být zdrojem mnoha nepříjemných komplikací.  Už
tak jste značně ohroženi možností, že se do této hry zapojíte.“

„Myslím, že dost dobře nechápu.“
„Podívejte se, hráč se nachází v určitém životním postavení.

To je jeho herní prostředí. Lidé okolo něho patří taky k prostředí.
Hráč využije impulsů, které přicházejí od druhých osob, doposud
nezapojených a pokusí  se  je  zapojit,  tedy udělá něco,  co by je
vyvedlo z dosavadního stavu směrem ke změně v jeho prospěch.
Lidé se samozřejmě brání a snaží se zachovat si normální funkci
své  osobnosti.  Když  se  hráči  podaří  vnutit  jim  svá  pravidla,
opouštějí tuto normální funkci a stávají se dalším hráčem. Je to
jasné nebo to mám zopakovat?“

„Snad ani ne. Co dělá takový další hráč?“
„Hraje také.“
„Co dělá člověk, který takovou hru odmítne?“
„Co nejrychleji se vzdálí z ohroženého prostředí, aby nebyl

kontaminován a nezačal hrát proti své vůli.“
„Jaký názor máte v tomto kontextu na nás?“
„Vy jste začali hrát se značným nadšením. Enkru přímo těší,

jak vám zběsile převrací mozkové závity naruby…“
„Proč to dělá?“
„Jak jsem řekla, baví ho to.“
„Ale my jsme dospělí a seriózní lidé, kteří si nechtějí hrát!“
„Tak se ho zbavte a pošlete ho domů, hrát si s jinými.“
„To nemůžeme udělat! Je to zločinec.“
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„Tak vidíte, že jste jeho hru už přijali. Potom musíte hrát
dál tak, jako kdyby se skutečně něčeho dopustil.“

„Vy se nedomníváte, že se dopustil protizákonného činu?“
„Zajisté  ano,  mnoha.  Ale  určitě  ne  toho,  ze  kterého  je

obviněn. To by totiž neodpovídalo herním pravidlům. Kdyby tu
věc  udělal  on,  potom  by  ten  sklad  lihovin  nezapaloval  tajně.
Nevím, jak by si počínal, ale nejspíš tak, aby způsobil co největší
rozruch,  aby se  o tom  mluvilo  a psalo  a aby…  sám  vyklouzl.
Například by mohl předstírat, že barman měl ve svých zásobách
tak veliké manko, že mu stálo za to sám si bar zapálit.“

Pan Struggle se neklidně pohnul a pokusil  se protestovat.
Ale andělsky vypadající doktorka se tvářila tak potměšile, že si
zas radši honem sedl.

„Tohle  pojetí  dění  kolem  jako  hry,  paní  doktorko,  je
nesmírně  zajímavé,“  řekl  sir  William  R.Arbuckle  důstojně,
„Pokud jsem dobře rozuměl, vy se domníváte, že také já jsem se
stal hráčem v nějaké podivné hře dvanáctiletého kluka se zbytkem
světa?“

„Ano.“
„A vy?“
„Souvisí-li to nějak s případem, potom mohu odpovědět.“
„Váš  způsob  hodnocení  jednání  zkoumaného  subjektu  je

tak nezvyklý, že mohu těžko posoudit, jak co s čím souvisí.“
„Dobře. Ano, rozhodla jsem se hrát. Ale ne hrát proti němu,

tedy stát se objektem jeho působení. Rozhodla jsem se být dalším
skutečným hráčem, to jest člověkem ovlivňujícím své okolí.“

„Obávám se, že jsem to dost dobře nepochopil.“
„Obáváte  se  správně.  Provedla  jsem  následující  úkony:

ujasnila  si  svoje  postavení  v okolním světě  a pochopila,  že  až
doposud jsem se zbytečně podřizovala druhým osobám, což už
nehodlám.  Je  mi  dvaatřicet,  jsem  rozvedená  a bez  finančních
zdrojů. Rozhodla jsem se vnutit svému okolí názor, že je mi něco
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přes dvacet,  jsem obletovaná zajímavými muži a nemám žádné
hmotné starosti. Uvidíme, jak se mi bude dařit.“

„Paní  doktorko,  mám pocit,  že  kdybyste  to,  co povídáte,
myslela skutečně vážně, potom byste… značně přejala filozofii
toho kluka. Se všemi nebezpečnými důsledky.“

„Až  do této  chvíle  byl  můj  život  trapně  bezpečný.  Ano,
zkusím si hrát jako on. Pokud budu poražena, potom se vrátím do
původní ubohé existence šedivé myšky domácí.“

„A pokud získáte nějaká vítězství?“
„Nevím, jaká budou. Ale vím, že mě to bude zajisté bavit.“
Sir William R.Arbuckle se odvážil přívětivě usmát. „Paní

doktorko,  vaše  teorie  jsou  nesmírně  zajímavé.  Když  dovolíte,
jakmile ukončíme toto soudní jednání, půjdu na oběd. Byla byste
tak laskava a přijala moje pozvání? Můžete mi při obědě o svých
zjištěních vyprávět obšírněji?“

Paní  Starbucková jej  zrentgenovala  očima a došla  zřejmě
k dosti  uspokojivým  zjištěním.  „Zajisté,  pane  soudce,  ráda.
Uzavřela  bych  svoji  expertízu  drobnou  prognózou  další
budoucnosti…“

„Prosím.“
„V případě, že dojdete k názoru, že ten chlapec je nevinen

a že  se  tuhle  lapálii  na  něj  někdo  pokusil  svést,  máte  určitou
šanci. Ale jsem povinna vás varovat pro případ, že jej  nevinně
odsoudíte. Nevím, jaké budou následky, ale můžu vás důvodně
ujistit, že strašlivé.“

„Strašlivé – v jakém smyslu?“
„Dáte  mu  tím  šanci,  aby  použil  mnohem  důraznějších

prostředků než doposud. A kromě toho dáte šanci dalším hráčům,
aby se zapojili do hry a použili rovněž svoje prostředky. Nechtěla
bych být v blízkosti, až to rozbalí naplno.“

„Jaké prostředky máte na mysli?“
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„Nevím  přesně.  Vím  jenom,  že  útok  bude  veden  jak
prostředky  hmotnými,  tak…  dejme  tomu  duchovními.  Ti  lidé
z Ostrova  mají  k disposici  obojí  a nebudou  váhat  je  použít.
Neriskovala bych.“

Namísto jeho ctihodnosti  se zeptal  Warren:  „Máte nějaké
jasné a konkrétní informace o těchto záležitostech?“

„Jasné a konkrétní – ne! Ale vím, co povídám.“
„V tom případě vám děkuji za vaši expertízu. Protože, jak

pan předseda správně připomněl, se čas nachýlil, dovolil bych si
přednést závěrečnou řeč…“

Sir  William  R.Arbuckle  si  povzdychl  a začal  snít
o smažených brambůrkách s krvavým biftekem a lahví porteru.

„Ctihodný  soude,“  začal  Warren,  „Máme  posoudit  činy
chlapce  Edwina Westona,  starého dvanáct  let  věku.  Je  to  dítě,
pánové, dítě, které si hraje, jak nás skvěle poučila paní doktorka,
které  se  baví,  tu  a tam  provede  nějakou  darebačinku.  Dítě
přiměřeného  zjevu,  nijak  neobvykle  velké  či  silné,  roztomile
vyhlížející dítě, kterému byste nekladli za vinu ani jediný špatný
úmysl.

Ale pozor – jakpak si hrají takové děti? Tohle naše dítě má
opravdu  zvláštní  hry!  Když  si  hraje,  zkusí  střílet  pistolí  do
kamínků vyhozených do vzduchu,  a zasahuje!  Skutečně  krásná
hra,  že ano,  pánové?  Když se tohle dítě rozhodne, může zabít
člověka pistolí, nožem, sekerou a v případě potřeby holou rukou.
Přitom hravě přeleze jakoukoliv zeď, šplhá po zdech a skáče ze
značné  výšky.  Ovládá  jakékoliv  zvíře  včetně  policejních  psů,
které může svést ze stopy, kdykoliv se mu zachce. Baví se dobře?
Samozřejmě, že se baví! Když si chce pohrát, vytluče pro legraci
hospodu, pokud poblíž  není žádný špičkový znalec karate,  aby
mu v tom zabránil. Provádí snad někdy nějakou lumpárničku? Ale
kdepak, tohle dítě  nikdy neudělá nic,  co by nedovolovaly řády
nebo předpisy. Ono má jenom všechno vlastní, vlastní řeč, vlastní
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písmo,  vlastní  znalosti  a zkušenosti.  Ví  vždycky  všechno  líp,
a kdyby náhodou nevědělo, zkrátka a dobře si něco vymyslí. Když
potřebuje dvanáct tisíc liber, sežene je tak snadno, jako jiné děti
penny na lízátko. Nikdo neví, odkud a jak – naše milé dítě tvrdí,
že si je půjčilo na svoje krásné oči od dalších členů svého národa,
kteří v té době měli ovšem sotva tak oči pro pláč. Dvanáct tisíc
liber, to je přece pakatel pro arminské děti, není-liž pravda? Mladí
arminští námořníci (a v poslední době beatoví muzikanti nevalné
úrovně) takovými částkami disponují malíčkem levé ruky, i když
žádnému z nich není jednadvacet let a nemají mít vlastní jmění
ani  podle  arminských  zákonů.  Jenomže  kampak  s takovými
maličkostmi na naše dítě! Ono je nepopírá ani nepotvrzuje, ani se
nenamáhá je vysvětlit. Ono totiž to naše dítě zastává přesvědčení,
že náš soud vůbec nemá právo je soudit! To naše dítě má taky
výrazně  dětské  chování:  za  celou  dobu  vyšetřovací  vazby ani
jednou nezaplakalo, ani jednou se nepokusilo prosbou nebo lítostí
dosáhnout zmírnění svého stavu. Jenom blýská černýma očima
a když je rozzlobeno, řekne:  „Varuji  vás,  pánové. Můj pán vás
potrestá!“ Naše dítě totiž slouží nějakému směšnému bohu se lví
hlavou a osmi rukama, jak jsme se dozvěděli, bere ho nikoliv jako
představu,  ale  jako  reálně  žijící  a své  okolí  ovlivňující  bytost,
která může kdykoliv přijít a pomoci mu z jeho obtíží. Ovšem ne
že  by  ho  chtělo  obtěžovat,  naše  dítě  si  rádo  pomůže  samo.
Nevykřikuje  hysterické  hrozby,  nenadává  a neslibuje  pomstu.
Jenom klidně a bez vzrušení oznámí, že jsme propadli hrdelnímu
trestu a on nás nemůže ochránit.

Možná bychom měli pochopit toto, pánové: Dnes stojí před
naším  soudem  jenom  Edwin  Weston,  dvanáctiletý  kluk,  který
sotva ví, co povídá. Na lavici obžalovaných chybí všichni ti, kdo
jsou plně zodpovědni za jeho osud. Chybí tady otec a matka, kteří
dopustili aby byl tři roky duševně týrán v cizí divoké zemi, dokud
nepřijal za svou její zvrácenou filozofii. Chybí tady jeho příbuzní
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z Arminu, kteří jej k sobě připoutali. Jeho strýc plukovník Ross
Bartlett,  který  měl  první  vědět,  jak  nebezpečná  je  arminská
výchova  pro  citlivou  dětskou  duši.  Chybí  tu  jeho  učitelé,
vychovatelé, nadřízení z Arminu, všichni, kdo v něm vypěstovali
ten zvláštní nelidský způsob myšlení.  A chybí tu dokonce sami
nejvyšší představitelé Arminu, hrabata, knížata i samotný Vládce!
To oni dovolili,  aby jejich pohůnci udělali z nevinného chlapce
stroj  na  zabíjení,  oni  z něj  vytvořili  něco,  co  si  nedokázal
vymyslet ani nejbláznivější autor horrorů: šelmu v lidské podobě,
tygra s tváří malého chlapce! Slyšeli jsme tu, že dovede zabíjet.
Nejpovolanější odborník, japonský instruktor karate Hamiró Uši
připustil, že se chlapec pokusil jej zabít. Pan Uši se ubránil, ale co
kdyby proti  němu stál  kdokoliv  z nás,  někdo  z těch,  komu  on
každou chvíli  vyhrožuje smrtí? Jak by asi dopadla naše obrana
proti této malé šelmě?“

Pan  Warren  se  rozhlédl  po  soudcích.  Sir  William
R.Arbuckle  poslouchal  jeho řeč  s větší  pozorností  než  předtím
výslechy, oba jeho společníci byli, jak se zdálo, otřeseni.

„Tvrdím, pánové, že tento chlapec je vinen!  A co víc,  je
stálým  nebezpečím  pro  každého  člověka,  který  chodí  po  této
zemi. Zatím mu jeho přesvědčení zakazuje zabíjet, ale může se
stát  každou  vteřinou,  že  něco ovlivní  jeho myšlení  natolik,  že
začne  považovat  svoji  schopnost  zabíjení  za  právo.  Že  bude
nakonec považovat likvidaci kohokoliv z nás za spravedlnost, ba
za  svoji  povinnost.  Než  se  to  stane,  pánové,  žádám,  aby  na
Edwina Westona byla uvalena ochranná vazba!“

Warren usedl zpět do svého křesla a vítězoslavně se podíval
na mladého obhájce. Doktor Gawine se tvářil vyděšeně, neboť mu
zřejmě nebylo zcela jasné, o co se vlastně jedná a nevěřil tomu,
co  mu  bylo  k věření  předloženo,  včetně  Enkrových
neuvěřitelných  činů.  Povstal  a zahájil  svoji  řeč  povšechnou
slátaninou o ubohé trpící matce a otci, který obětavě živí rodinu,

454



o dítěti,  které  si  není  vědomo  ničeho  zlého,  co  by  provedlo.
Doktora  Gawina  značně  mátlo,  že  se  nemá  čeho  chytit,  ale
nedokázal vyvrátit, že Enkra je trvale nebezpečný pro každého,
kdo  by  se  ho  odvážil  vyprovokovat  ke  střetnutí.  Svoji  řeč
naprosto zbabral a nedokázal u soudce vyvolat jiný pocit než ještě
naléhavější hlad.

Po skončení  jeho řeči  se  sir  William Rockwell  Arbuckle
obrátil ke svým dvěma spolusoudcům k poradě. Ale nemusel se
jich ani na nic ptát, byli oba stejně hladoví jako jejich šéf. Kromě
toho si už dávno odvykli mít odlišné mínění než nadřízený.

„Jménem vlády Jejího Veličenstva.  Přikazuje se,  aby nad
nezletilým  Edwinem  Westonem  byla  ustavena  preventivní
ochranná výchova v některém z ústavů Jejího Veličenstva…“

„V Muttoncornu?“ zeptal se Warren.
„Ano, třeba v Muttoncornu. Je to stejně dobrý ústav jako

jiné. Zařídíte převezení do ústavu, pane Warrene?“
„Zajisté, sire, bude mi potěšením. Longu, vezměte si to na

starost. A vemte s sebou toho Japončíka. Bojím se, že si ten kluk
nenechá odsouzení líbit…“

Nadějný  obhájce  doktor  Gawine  si  zatím  skládal  svoje
papíry  a rozsudek  se  mu  nějak  nechtěl  líbit.  Přidružil  se
k jednomu z přísedících a ptal  se  ho:  „Poslyšte  – a vy opravdu
věříte, že ten chlapec je tak nebezpečný, jak se říkalo?“

„Vždyť jste to sám slyšel, pane doktore!“
„Já vím. Ale přesto… rád bych znal taky jeho názor na věc.

Když  si  uvědomím,  že  byl  vlastně  odsouzen,  aniž  se  mohl
dostatečně hájit…“

„Jeho zájmy jste přece hájil vy, pane doktore!“ řekl Warren,
který se k nim připojil, „A mohu vás ujistit, že vaše obhajovací
řeč  byla  skvělá!  Škoda jenom,  že  pro  toho malého  ničemu se
opravdu nedalo nic udělat. Preventivní vazba je to nejlepší, co mu
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může  společnost  poskytnout.  Já  bych  mu  nejradši  navrhoval
Dartmoor a počítám, že tam co nejdřív skončí…“

Sir William Rockwell Arbuckle kráčel k východu a přemílal
si  v hlavě  celý  případ  –  najednou  spatřil  před  sebou  Longa.
„Poslyšte, pane Longu, kde je vlastně ten chlapec?“

„V cele, pane. Tam vzadu ve dvoře…“
„Mohl byste mi ho… ukázat? Rád bych aspoň viděl, koho

jsme to vlastně soudili.“
Long pokrčil rameny a vedl starého pána do zadního křídla,

vybíhajícího  do  dvora.  Strážný  je  ochotně  vpustil  do
zamřížovaného prostoru a Long zvedl špehýrku jedněch dveří.

Uvnitř  seděl  na  pryčně  chlapec  s dlaněmi  na  kolenou,
hledící upřeně před sebe na omšelou šedivou zeď. Neotočil se ke
dveřím a jeho černé, trochu šikmé oči hleděly prázdně a mrtvě.
Měl  tmavé  cajkové  kalhoty  a ušpiněnou  košili,  ještě  nedávno
bílou,  tmavou  pleť  a orientální  rysy ve  vyhublé  tváři.  Střapaté
černé  vlasy,  delší  než  je  zvykem,  mu  padaly  do  čela  ve
zcuchaných  prstýncích.  Vypadal  jako  socha  –  ba  s vysedlými
lícními kostmi a ostrým, lehce zahnutým nosem vyhlížel z profilu
jako zpodobnění starořeckého satyra.

„Ach tak.“  řekl  sir  William R.Arbuckle a šel  se  konečně
naobědvat.

 =*=
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Lord Oliver se vrátil
Vánoce, Nový rok a dalších čtrnáct dní strávil lord Oliver

v Itálii  u příbuzných  své  matky,  jichž  byl  neuvěřitelný  počet.
Cestovali  od jedněch příbuzných ke druhým, nějaký čas pobyli
v Římě, nějaký čas v Neapoli, zajeli i do Benátek a nakonec se na
celý týden usadili  na zámku knížete Lanetty blízko Palerma na
Sicílii. Kníže Lanetta byl vzdáleným bratrancem Oliverovy matky
a velmi  si  oblíbil  hezkého  a uhlazeně  se  chovajícího  Olivera.
A ještě víc než kníže si  jej  oblíbila  jeho dcera Claudia.  Oliver
strávil ten týden střídavě na lovu ryb v moři s Claudiinými bratry
Giuseppem a Mariem a hleděním do dívčiných černých očí. Bylo
jí  patnáct  let  a kníže  Lanetta  si  už  občas  uvědomoval,  že
dvacetiletá  Italka  je  starou  pannou  a vyhlížel  pro  ni  ženicha.
Zdálo se, že Oliver byl zahrnut do užšího výběru a vypadalo to, že
bude s tímto stavem věcí spokojen, nejpozději za takové dva tři
roky.  Kamarádil  se  s Claudií  do  té  míry,  že  ji  seznámil  i se
zvláštním stavem mysli svého kočičího osazenstva, které obětavě
všude vozil  s sebou ve speciálně upravených klecích a když se
Claudie  zamilovala  do  jednoho  z poddaných  knížete  Murriho,
přesvědčil  Oliver  svoji  šelmu,  aby  dotyčného  tříbarevného
kocourka Claudii ponechal. Kníže Murri se ukázal být rozeným
státníkem a přikázal svému poddanému vykonávat těžkou službu
u Claudie  s tím,  že  mu  případně  po  zvětšení  rodiny  přiřkne
dědičný hraběcí  titul  v rámci  oprávnění,  daného mu Chi-Chim.
Současně s kocourkem, kterého si Claudie přezvala na Tikkiho,
zůstala  i jeho  společnice,  pruhovaná kočka jménem Líza  (opět
Claudiin nápad), takže rozrůstání rodu bylo patřičným způsobem
zajištěno.

Se zbývajícími osmi kočkami opustil  Oliver a jeho matka
koncem  ledna  pohostinnou  italskou  půdu  a šťastně  přistál
v Londýně, odkud se dal i se zavazadly převézt taxíkem do svého
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domu za městem, na břehu Temže. Murri Herzenberg, který se
okamžitě  po  skončení  celní  prohlídky  dožadoval  propuštění,
soudil, že se mu tady nebude líbit, neboť stromy v sadu byly holé
a vše  zapadalo  sněhem,  ale  Oliver  jej  ujistil,  že  v létě  je  tady
velmi krásně a kočkám to bude vyhovovat.

Monroesy  nikdo  nečekal,  až  na  starou  chůvu,  která
pamatovala Olivera ještě v peřince a bydlela tady nastálo. Rychle
se najedli a šli spát, neboť přijeli pozdě odpoledne a kvapem se
stmívalo. Kočky proběhaly celý dům a Murri měl první vážnou
kontroverzi  s toulavým kocourem,  který během zimy okupoval
půdu  a nehodlal  se  o ni  dobrovolně  rozdělit  s arminským
přivandrovalcem. Teprve po použití donucovacích prostředků se
uvolil Arminy poslouchat.

Oliver  spal  tvrdě  a těžce  jako  po  namáhavé  práci.  Proto
chvíli  trvalo,  než  se  probudil  a než  si  uvědomil,  že  jej  Murri
všemi možnými prostředky budí. Tím posledním bylo kousnutí do
ucha – na to se Oliver teprve probral a zavrčel: „Co je – hoří?
Kolik je hodin, k čertu?“

„Asi půl jedné v noci,“ řekl Murri, „A dole je zloděj.“
Oliver  byl  statečný  mládenec,  navíc  s arminskými  kursy.

Vylezl z postele, vzal z nočního stolku revolver a v noční košili
kráčel po chodbě a pak po schodišti dolů do přízemí. Murri jej
informoval, že dotyčný zloděj je v hale a pokouší se otevřít trezor
umístěný  za  zrcadlem,  kde  se  obvykle  nacházely  šperky  lady
Adriany. Teď tam ovšem nebyly, neboť je Oliver byl líný vybalit
z příručního kufříku, ležely tudíž pod jeho postelí. Oliver zůstal
stát na hlavním schodišti do haly asi v polovině, kde se nacházel
vypínač pro přízemí a první patro, zamaskovaný buvolí hlavou,
a naslouchal.  Slyšel  skřípání  kovu  o kov  a viděl,  jak  kolem
trezoru  pobíhá  nějaký  člověk,  svítící  si  malou  zlodějskou
lampičkou.
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Oliver otočil vypínačem a současně namířil na toho člověka
revolver. Nepříliš velký muž v černé kožené bundě ztuhl na chvíli
jako socha a pak se prudce otočil.

„Ruce vzhůru, mládenče!“ řekl lord Oliver, „A to rychle!“
Dotyčný  zloděj  zvedl  poslušně  ruce  nad  hlavu.  Byl  to

mladík asi sedmnáct let starý, černovlasý, s pletí tmavší než bylo
v Anglii zvykem a živě připomínal Oliverovi signorinu Claudii ze
Sicílie.

„Máš pistoli? Tak ji zahoď…“
„Nemám!“ řekl vylekaně mladík, „Opravdu – nemám!“
Oliver  ho  chvíli  ostře  pozoroval.  „Dobrá.“  řekl  a položil

svůj  revolver  na  zábradlí.  Mladík  údivem doširoka  otevřel  oči
a Oliver k němu pomalu sestupoval.  „Nemyslím, že budu kvůli
tobě  shánět  policii.  Ale  dostaneš  výprask,  že  na  něj  do  smrti
nezapomeneš!“

V té  chvíli  sáhl  mladík  do  kapsy  a vytrhl  malý  lesklý
revolver. V současné chvíli pocítil na ruce bolest, jak se mu tam
zaťalo deset ostrých drápků a pustil zbraň s výkřikem: „Madonna!
Il diablo!“

„No, signore,“ usmál se Oliver, „Jenom il gatto negro.“
Murri pustil mladíka, skočil po pistoli a zmizel s ní rychleji,

než si nešťastný zloděj dokázal představit.
„Tak ty mi lžeš!“ řekl Oliver, „To od tebe ale není hezké!

Doufám, že nemáš ještě jednu zbraň někde v rukávu!“
Zmínka o rukávu mladíka polekala. Mávl rukou a vytřepal

z pouzdra  v rukávu  vyskakovací  dýku,  kterou  bleskurychle
otevřel  a vykouzlil  dlouhou  čepel.  Touto  zbraní  zaútočil  na
Olivera,  který  v noční  košili  vypadal  směšně  a bezbranně.  Ale
vmžiku byl útočník na lopatkách a Oliver mu klečel na prsou.

„Tak ještě něco, ať se pobavím! A vůbec, jak se jmenuješ?“
Mladík  nejdřív  mlčel,  ale  když  Oliver  přiložil  hrot  jeho

dýky na hrdlo a dal mu pocítit ostří, vyhrkl: „Romeo da Campa!“
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„Italiano?“
„Ano, pane… Ale – já nejsem zločinec!“
„Taky si  myslím.  Nenakradl  by  sis  ani  na  slanou  vodu.

Odkudpak přicházíš?“
Romeo vytřeštil oči, neboť to všechno řekl Oliver italsky.
„Ze San Simone… To je na Sicílii, taková vesnice…“
„San Simone? Na panství knížete Lanetty?“
„Signore,“ vyjekl Romeo, „Vy znáte principe Lanettu?“
Oliver vstal a Romeo se pružně vymrštil na nohy.
„Proč jsi sem přišel krást?“
„Nemám  peníze,“  pokrčil  Romeo  rameny,  „Měl  jsem

hlad…“
„Proč  jsi  se  neobrátil  na  někoho  z příbuzných  knížete

Lanetty? Určitě by ti našli práci…“
„Signore!“  Romeo  na  něj  pohlédl  nedůvěřivě,  „Příbuzní

Jeho Výsosti tady v Londýně?“
„Například  já  jsem  jeho  vzdálený  synovec.  Jmenuji  se

Oliver Monroes, jestli to nevíš.“
„Vím. Ale myslel  jsem,  že jste  v Arminu,  pane.  Povídali

to.“
„Vrátil jsem se dnes večer. Kdo ti to říkal?“
„Takovej  jeden  hajzlík…  kapsář.  Dal  mi  tip  na  tenhle

trezor, dokonce i s číslem. Ale to číslo je falešný! Nevěděl jsem,
že budete doma, signore…“

Oliver  pohlédl  stranou  a povšiml  si,  že  Murri  stojí  na
okenní římse a špicuje uši. „Co je?“

„Automobil. Tři muži. V uniformách…“
„Je  tady  policie,“  řekl  Oliver  italsky,  „Zřejmě  tvůj

informátor není tak spolehlivý, jak se ti na první pohled zdálo…“
„Porca Madonna! Ten špinavej zrádce!“
V té chvíli se ozvalo bušení na dveře: „Otevřete! Policie!“
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Oliver se ironicky usmál na polekaného Romea. „Hop nebo
trop! Jdi otevřít. Chovej se, jako kdybys sem patřil!“

Romeo vytřeštil oči a ohlížel se, kudy utéct.
„Klídek! Neboj, nedám tě. Jdi hezky otevřít!“
Romeo  doběhl  k domovním  dveřím,  otevřel  je,  první

policista mu položil na prsa hlaveň samopalu a vtlačil ho dovnitř.
Za ním vešel ještě jeden a pak policejní důstojník – ten měl v ruce
pistoli a tvářil se divoce.

„Vítám  vás,  pánové!“  řekl  Oliver,  „Čemu  vděčím  za  tu
čest?“

„Dobrý večer,“ řekl důstojník, „Kdo jste, pane?“
„Oliver, baron z Monroesu. A ten pán, kterého váš pistolník

drží v šachu samopalem, je můj sluha Romeo.“
Mladý muž zvláštního zjevu v noční  košili  ani  podezřele

vyhlížející  Talián  nevyvolali  v důstojníkovi  valné  sympatie.
„Můžete mi to nějak dokázat?“

„Zajisté! Romeo, jdi do mého pokoje a přines můj pas, bude
v nočním stolku. Právě včera jsem se vrátil ze Sicílie…“

Romeo da Campa se ulekl, přesto se vypletl z policajtova
zajetí a rozběhl se po schodech nahoru. Tam ho očekával Murri
a řekl mu anglicky: „Jdi za mnou!“ Romeo se zdálo, že do něj
udeřil blesk, ale pospíšil za kocourem a ten ho zavedl do pokoje,
kde Oliver zřejmě předtím spal.

„Dostali  jsme hlášení,  pane,“  řekl  důstojník,  „Že v tomto
domě řádí nějaký zloděj. Nevíte o tom nic?“

Oliver  se  pousmál.  „Potkal  jsem  se  na  letišti  s jedním
kolegou  z Oxfordu!  Zřejmě  vytušil,  že  se  vracím  a chce  mi
zpříjemnit  první  noc  na  anglické  půdě.  Studentský žertík,  o to
účinnější, že policie zřejmě ví, že naše rodina byla na cestách.“

Romeo  se  opět  objevil,  tentokrát  s pasem.  Důstojník  si
srovnal  Oliverovu  podobu  s fotografií,  pas  vrátil  a zasalutoval.
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„Odpusťte, pane barone, stalo se to omylem. Jenom ještě – váš
sluha má také nějaký průkaz?“

„Ne – ale za svoje služebnictvo ručím.“
„To  mi  stačí!“  řekl  důstojník,  zasalutoval  ještě  jednou

a odešel i se svými muži.
„Děkuji,  signore,“  řekl  Romeo,  skláněje  hlavu  před

Oliverem,  „Romeo  da  Campa  nezapomíná  na  prokázané
dobrodiní!  Vím už,  kdo  se  mne  chtěl  tímto  způsobem zbavit!
Zničili  mého  strýce  dona  Calogera  da  Campu  a zavřeli  mého
ubohého malého bratrance Enrica do vězení! Teď jsem na řadě já
a jen díky vám jsem unikl!“

„O co se jedná? Nějaká rodová msta?“
„Neshody  v organizaci.  Jsme  všichni…  členové  Cosa

Nostry.  Don  Calogero  byl  capo…  a rod  Scigallů  ho  odstranil
a snaží se teď dostat všechny ostatní, aby se mohl ujmout vedení.
Neměl bych to říkat, ale jste napolo Ital a…“

Oliver se krátce pousmál. „Nemám nic proti Mafii. Kníže
Lanetta s nimi vychází v dobrém. Nabízím ti, abys zůstal u mne.
Třeba se mi podaří ti pomoci. Neboj se, služba u mne nebude tak
těžká!“

„Budu  vám  vděčen  do  nejdelší  smrti,  signore!“  zvedl
Romeo  dva  prsty  k přísaze,  „Romeo  da  Campa  nikdy
nezapomíná…“

 =*=
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5. Enkra, bojující mnich
Myšlení a činy Arminů jsou podřízeny tisíciletým zákonům,

hluboce  moudrým a rozvážným jako celá  historie  toho  národa.
Poslouchají  je  všichni  duchovně  vyspělí  lidé  od  nejstaršího
k nejmladšímu, dokonce i ti, kteří učinili na cestě Poznání teprve
první  kroky.  Ty  názory  jim  vstupují  do  krve  od  první  chvíle
života,  aniž  by  si  to  uvědomovali,  neboť  je  přijímají  nikoliv
formou příkazů a zákazů,  ale  současně se vším,  co vidí  kolem
sebe.  Umění,  škola,  život  v rodině  i na  ulicích,  to  všechno
formuje  duši  mladého  člověka  tak,  že  i když  se  vzbouří  proti
současné autoritě, činí tak opět v duchu vyššího poznání.

Enkra byl takto formován tři roky. Znal však i druhý svět,
takže když jej odmítal, věděl dost dobře, co odmítá a k čemu se
přiklání.  Byl  arminským  šlechticem  a dodržoval  zákony
bojovníků,  myslel  jako  oni  a jeho  činy  byly  v souladu  s jeho
přesvědčením.  Také nyní,  ačkoliv  se  ocitl  v nesnázích,  řídil  se
jenom příklady ze života v Arminu, kterým jedině věřil.

Z historie a různých příběhů, které poznal ve škole, věděl,
že bojovník se může dostat do nesnází jen velmi zřídka, téměř
vždy cizí  vinou.  Možnost,  že  by se dopustil  něčeho,  za  co by
zasloužil  trest,  byla  téměř  vyloučena,  neboť  morální  kodex
zakazuje  krást,  podvádět  nebo  vraždit,  není-li  k tomu  vyššího
důvodu.  Neshodovalo-li  se  jednání  Armina  s místními  zákony,
byla to vždycky vina zákonů a nikoliv onoho bojovníka.

Enkra  měl  svědomí  naprosto  čisté,  věděl  jistě,  že  nic
neukradl a dokonce ani neukořistil, což je sice legální, ale mnohé
místní  úřady  na  to  hledí  nevraživě.  Nebyl  si  sice  zcela  jist
legalitou  jednání  Harry Rocketta  a jeho party ohledně dvanácti
tisíc liber, ale vzhledem k tomu, že Harry byl na svobodě a těšil se
dobrému mínění veřejnosti, předpokládal Enkra, že tento důvod
odpadá.  Byl  si  naprosto  jist,  že  jeho  zadržení  je  justičním
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omylem, k jakému dochází dosti často zejména v zemích, jejichž
úřady tvrdošíjně  setrvávají  v nevědomosti  a smyslovém klamu.
Neměl  možnost  řešit  justiční  omyl  střelbou  z minometů  či
raketometů  jako svého času  Thor-Haakon Shönhärän.  Byl  tedy
nucen použít dalšího způsobu doporučovaného v literatuře, totiž
vyčkat  a dávat  dobrý  pozor  na  příležitost.  Enkra  věděl,  že
v případě  potřeby  by  dokázal  někoho  zkrátit  o hlavu  přesnou
ranou hrany dlaně, ale to nehodlal, ačkoliv jeho umělecké vzory
tak často jednaly. Hodlal v nejhorším případě uspat svého strážce,
vzít  šmíra  z vězení  a někam  se  ztratit,  což  znamenalo  třeba
i ilegální přechod hranic a tajný návrat domů do Arminu.

Výslech,  kterému jej  podrobil  Long,  byl  úrovně nevalné.
Enkra  znal  daleko  lepší  metody vyšetřování  a sám by je  uměl
používat, ale nechtěl radit. Long se vyptával na různé věci, Enkra
mu zpočátku odpovídal vyhýbavě, později přestal vůbec, když se
Long  dopustil  několika  podlých  urážek.  Enkra  přiznal,  že  ho
opilci v hospodě U kormidla napadli a byl nucen je usměrnit, což
ale nepovažoval za žádnou chybu. Od té doby se do té hospody
nevrátil a se zapálením skladiště neměl nic společného. Řekl to na
první  dotaz  a nepřikládal  té  otázce  velkou  důležitost,
nepředpokládal,  že by mu to mohli  vážně dávat za vinu.  Long
během výslechu propadl amoku a dopouštěl  se čím dál horších
urážek Enkry, Arminu i všeho, co Enkra považoval za vznešené.
Takže mu přestal odpovídat na cokoliv, neboť dospěl k názoru, že
to nemá žádnou cenu.

Ve vztahu těchto dvou osob došlo k nepochopení, z něhož
plynulo  vše  ostatní.  V očích  Longa  byl  Enkra  provinilec,  ze
kterého musel vyždímat přiznání. V očích Enkry byl Long člověk
žijící v nevědomosti, kterého bylo nutno poučit. Neshodli se, ani
postoj toho druhého nepochopili, takže se rozešli ve zlém.

S doktorkou  Starbuckovou  to  bylo  jinak.  Taky  proto,  že
řekla při  prvním setkání  Enkrovi,  že  je  psychiatričkou a o jeho
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případu  hodlá  sepsat  odbornou  publikaci,  která  by  jí  mohla
pomoci získat docenturu. Enkra byl vždy ochoten pomoci, takže
se  snažil  vysvětlit  jí  vše,  co  chtěla  vědět,  co  nejdůkladněji.
Doktorka si jej oblíbila, v jeho vinu nevěřila ani nechápala, proč
ho drží ve vězení, takže si dobře rozuměli.

Dny vyšetřovací vazby Enkra trávil podle rad moudřejších
a zkušenějších  osob  meditacemi  a občasným  cvičením,  aby  si
udržel  svaly  v kondici.  Jeden  z dozorců,  který  ho  přistihl  při
soustředěném tlučení hranou dlaně a špičkami prstů do betonové
zdi, si sice začal myslet,  že je blázen, ale to Enkrovi nevadilo.
V cele měl sňata pouta, ale kdykoliv ho vyváděli ven, byl při tom
vždycky  strážce  se  zbraní,  který  bedlivě  dohlížel,  aby  se
nepokusil o útěk.

Enkra byl zvyklý, že se před soudem vždy jasně projevila
nevina  obžalovaného  a podlí  žalobci  byli  odsouzeni  jak
veřejností,  tak  nestranným soudcem.  Občas  se  arci  stávalo,  že
soudce  podplacený  nepřátelskou  stranou  zradil  svoji  přísahu
a bojovníka  odsoudil.  Většinou  se  ale  v poslední  chvíli  našel
odvážný  a patřičně  fakty  i zbraněmi  vyzbrojený  hrdina,  který
slovy i pěstmi přiměl váhavého soudce k výkonu jeho povinností,
ke  spokojenosti  nevinných  i spravedlnosti.  Takového  hrdinu
očekával podvědomě i nyní a možnost, že by se neobjevil, se mu
zdála dost nereálnou. Vzpomněl si sice na jakýsi příběh, v němž
byl  hrdina  dokonce  uvězněn,  ač  dle  arminských  zákonů  nic
nespáchal.  Ale  tam  to  se  soudcem  i vězniteli  dopadlo  velmi
špatně a s vězením také,  neboť v rámci  osvobození  vyletělo do
povětří zásluhou šikovně umístěných dynamitových náloží.

Enkra  s napětím  očekával  soud  nebo  aspoň  nějaké
prohlášení,  co  mu  vlastně  kladou  za  vinu,  ale  nikdo  se  s ním
nebavil  a když  se  po  několika  dnech přemohl  a položil  otázku
hlídači, který mu nosil jídlo, řekl mu ten dobrý muž, že mu po
tom nic není a že je to věc jeho rodičů. Enkra byl příliš hrdý na to,
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aby jej poslal, kam si zaslouží a delší dobu přemýšlel, jak se asi se
situací vyrovná Robert. S matkou nepočítal, oprávněně doufal, že
profesor  Corn  zamezí  přístupu  všech  nepříjemných  informací
k jejímu  loži.  Doufal  právem,  neboť  profesor  po  důkladném
zvážení  oznámil  Mary,  že v Londýně vypukla epidemie asijské
chřipky  a že  on  sám  zakázal  všem  příbuzným  navštěvovat
nemocné.  Mary  byla  jednou  z nejtěžších  pacientek  a zdravotní
opatření  tomu  musela  odpovídat.  Pochopila  to  a nesla
nepřítomnost milovaného syna s důstojným klidem. Profesor se
k ní choval velmi zdvořile a laskavě a občas jí vyřizoval Enkrovy
pozdravy – těšilo ji to a pookřála.

Jednoho  rána  přišli  Enkru  probudit  ještě  před  obvyklým
budíčkem – což bylo zbytečné, neboť se stejně budil dřív. Byl tu
Long  a také  Hamiró  Uši,  takže  Enkra  očekával,  že  se  půjde
k soudu, když mu poručili se obléknout a dát se spoutat na rukou
i nohou. Poslechl bez odmlouvání a dal se vést ven z budovy, kde
nasedli  do  velkého  černého  automobilu.  Enkra  seděl  vzadu
s Longem po  levici  a Japoncem po  pravici,  vpředu  seděl  řidič
a ještě jeden muž, vyhlížející jako lump. Byla ještě tma a Enkra
nevěděl, kam se ženou – navíc ležela nad Londýnem mlha jako
hustý závoj  a všecky dost  dusila.  Long chrchlal  a kašlal  a řidič
tlumeně  nadával,  když  se  probíjeli  spletí  ranního  provozu
v ulicích. Enkra se pokoušel podle osvětlených obchodů, pokud
na ně viděl, uhodnout kam asi jedou, ale nedařilo se to. Zdálo se
mu, že se snad dokonce blíží k předměstím a překvapovalo ho to,
neboť tam neměli co dělat. Ale byl nucen si přiznat, že je tomu
skutečně  tak.  Opouštěli  město,  aniž  se  Enkra  vůbec  dostal
k soudu.

Enkra cítil, jak mu po zádech stéká kapka studeného potu.
Věděl z filmů, co by mělo zákonitě následovat: někde u lesa nebo
v opuštěných  polích,  kde  se  honí  studený  vítr  a kde  krákorají
zlověstní  černí  havrani,  černé  auto  zastaví  a někdo  z mužů
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pobídne Enkru: „Vylez!“ Hamiró Uši mu sejme pouta a někdo,
nejspíše Long, řekne: „Jsi volný! Utíkej k čertu!“ Pak by se měl
rozběhnout  –  uslyší  jeden  nebo  dva  (raději  víc,  běloši  jsou
mizerní  střelci)  výstřely –  a vše  skončí.  Zastřelen  na  útěku  se
tomu  říká,  a tato  předehra  k tomu  nerozdílně  patří.  Enkra
nepotřeboval na nic čekat, věděl svoje. Přemýšlel jen nad tím, co
udělat,  až  se  to  stane.  Ostatních  mužů  se  nebál,  ti  mu  v boji
zblízka nemohli ublížit, jediným nebezpečím byl Japonec. Až mu
sundají pouta (a oni mu je sundají, aby mohl utéci aspoň těch pár
metrů), bude je muset zlikvidovat rychleji, než si to samuraj stačí
spočítat. A když se mu to nepovede? Inu, je arminský bojovník,
důstojník Černé Lilie. Nesmí dát najevo strach, i když se jeho tělo
vzpírá proti myšlence, že někde za městem v opuštěných polích
skončí celý jeho krásný a promyšleně připravený sen o životě…

Co  asi  řeknou  kamarádi?  Je  třeba,  aby  řekli:  „Zemřel
statečně!“ nebo dokonce „Vzal někoho s sebou?“ Jistě, je dobré
zbavit svět nějakého darebáka, ale když zemře jenom on, bude se
jeho vražda jevit ještě podlejší a bestiálnější – a tím krutější bude
odplata  kamarádů.  Kdo  splatí  Enkrův  dluh,  Roger  Monroes,
Jackie  Therlowe  nebo  snad  Kwarr  a Zabrí?  Nebo  třeba  ten
nejstrašnější,  legendární  kníže  Quiroqa  a jeho  hrozní  jaguáři?
A jaká  bude  ta  pomsta?  Enkra  by se  přimlouval,  aby Hamiró
Ušiho  roztrhali  tygři  na  kusy  jako  toho…  hrome,  koho  to
a v kterém filmu? Long by nedal tolik práce, Enkra mu viděl na
očích, že by se strachy zhroutil, kdyby byl proti němu bez želízek.

Potom pomyslel  na  matku.  Bylo  mu  jí  líto,  když  se  ani
nedozví, kde vypustil její syn svou toulavou duši. Otec se jistě
rozzlobí,  třebas  to  bude  on,  kdo  se  rozvzpomene  na  svou
arminskou krev a pomstí syna. Enkrovu pistoli jistě zabavili, ale
otec si může zbraň lehce opatřit někde v jižní Americe, tam běhá
spousta  dobrých revolverů a nikdo je  nekontroluje.  Hlavně aby
nevěřil ničemu, co o Enkrovi nepřátelé napovídají…
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Enkra  se pokoušel  dívat  se  mezi  dvěma muži  vpředu na
silnici.  Drobně mrholilo  a asfalt  byl  mokrý.  Auta  jedoucí  proti
nim je oslepovala svými reflektory. Tady venku nebyla už taková
mlha, občas se vynořovaly jako divoké příšery stíny stromů okolo
silnice.  Projeli  jakousi  vesnicí,  div  nezajeli  chlupatého  psíka,
který jim přeběhl přes cestu. Enkra se nezdržel: „Měli byste mít
větší úctu k životu jiné živé bytosti!“

Řidič  málem  spolkl  cigaretu  překvapením.  Pootočil  se
a pohlédl na Enkru s mírným úžasem. „Co jsi to říkal?“

„Málem jsi způsobil smrt psa. Copak jsi ho neviděl?“
„Ty seš blázen, ne?“
„Cožpak nestačí,  že chcete připravit  o život mne? Musíte

ještě toužit po smrti dalších nevinných živých tvorů?“
Řidič  potřásl  hlavou  a Long  zabručel:  „Drž  hubu,  kluku

pitomá!“
Opět jeli. Po chvíli se Long podíval na hodinky a Enkra si

řekl: „Kolik času mi ještě zbývá?“ Ale nahlas neřekl nic – až do
poslední  chvíle  je  nutno zachovat  hrdost.  Aby kamarádi  mohli
říct: „Zemřel statečně.“

Když  má  zemřít  vznešený  kšatria,  je  nutné  se  na  smrt
připravit.  Enkra  ke  své  škodě  opomněl  seznámit  se  s Knihou
mrtvých,  souborem  ponaučení,  které  je  třeba  znát  před
reinkarnací, a měl oprávněné pochyby, že mu někdo tento návod
přečte  v prvních  dnech po jeho smrti  a zajistí  mu  tím poučení
aspoň dodatečně. Byla to chyba, ale teď není vhodná chvíle na
litování svých opomenutí, nýbrž je třeba minimalizovat následky.
Jak si počínat?  Co o tom říkají  Písma, jaké jsou příklady těch,
kterým se to stalo dříve?

Enkra  se  pokusil  zabrat  do  meditace.  Dělal  to  od  svého
příchodu do Anglie mnohokrát a do jisté míry se to naučil, ale teď
mu myšlenky zběsile pobíhaly sem tam a nemohl se soustředit.
Napřed mu došlo, proč vlastně ho vezou tak daleko, ačkoliv už
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projeli mnoho míst vhodných ke zbavení se jeho mrtvoly. Jedou
určitě  k moři,  když  hodí  mrtvolu  do  vody,  je  menší
pravděpodobnost nalezení. K tělu mu asi přivážou kámen, nejlíp
drátem, aby ho mohly snadněji  sežrat  ryby. Možná mu nechají
okovy a přivážou závaží k nim. Tím nejspíš padá možnost pokusit
se osvobodit a bojovat, co se dá dělat… A nebude v příštím životě
rybou?

Muž  vedle  řidiče  vytáhl  z brašny  na  dveřích  automapu
a chvíli  v ní  hledal  –  Long  mu  nahlédl  přes  rameno  a řekl:
„Jedeme dobře. Na příští křižovatce točte doleva…“

Enkrovi  se  konečně  podařilo  odpoutat  se  od  svého
hmotného těla a dostat se do stavu zbystřeného vnímání. Na jeho
vzhledu  nebylo  nic  znát,  ale  jeho  mysl  zoufale  volala  Boha
a prosila,  i když  myšlenky byly  zmatené,  přeskakovaly z jedné
věci  na  druhou  a nemohly  formulovat  jasnou  a jednoznačnou
modlitbu.  Chvíli  prosil  o smrt  bez  bolesti,  potom  se  zastyděl
a prosil o smrt čestnou, ať za jakýchkoliv podmínek. Pak prosil
o lepší zrození v příštím životě a o usmíření formou spravedlivé
odplaty  pachatelům,  aby jeho  duch  nemusel  bloudit  po  místě
vraždy a marně se dovolávat spravedlnosti. Byl zmatený a vše, co
dělal,  bylo  zmatené  a tudíž  marné.  Motal  se  v bludném kruhu
a byl by se motal i nadále, ale náhle mu bleskla hlavou myšlenka
mocnější než všechen ten dosavadní zmatek:

„Nezemřeš!  Tam, kam jdeš,  máš splnit  určitý  úkol.  Stále
ještě jsi povolán k činům v Mé službě!“

Enkra  sebou  škubl,  tak  prudká  a náhlá  byla  ta  exploze
v jeho  mysli.  Trvalo  mu  několik  setin  vteřiny,  než  se  uklidnil
a srovnal myšlenky, ale potom se rozběhly novým směrem jako
stádo splašených koní. Představil si, jak koně, trýznění smrtelným
strachem,  pobíhají  v ohradě  –  najednou  se  jedna  stěna  ohrady
zbortila a stádo se řítí ven, na volné pastviny, kde budou moci…
Co budou moci? Uklidni se! Zkroť svoje stádo!
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Jsem pořád ještě bojující mnich? Zasvěcený bojovník Boží?
„Jsi tím, čím se rozhodneš být.“
Chci ti sloužit ze všech svých sil, Pane! Co mám dělat?
„Rozhodnout  se.  Přijmeš-li  službu,  jsi  Mým  oddaným

služebníkem.  Máš-li  strach,  jsi  blátem  pod  nohama  svých
nepřátel.“

Ale jaká je práce, kterou jsi mi svěřil?
„Až uvidíš, sám pochopíš.“
Enkra  byl  najednou  zcela  klidný.  Vše  do  sebe  krásně

zapadalo. Byl zatčen, nevinně odsouzen, jde někam, kde ho čeká
nějaké nebezpečí. Toho se nebál. Je sluhou svého Pána a bude mu
sloužit,  dokud  bude  živ.  Není  třeba  se  bát,  i kdyby přišel  čas
umírat.  Avšak  naproti  tomu  je  zapotřebí  počínat  si  uvážlivě
a moudře. Předejít překvapením. Dát vědět ostatním služebníkům
Božím. Rogerovi, Jackovi. Pošlou pomoc?

Enkra si  povšiml ukazatele s nápisem MUTTONCORN –
byla to zřejmě nějaká vesnice nebo menší městečko. Rozednilo se
již  úplně  a mlha  se  trochu  zvedla,  takže  bylo  vidět  do  okolí.
Muttoncorn bylo zřejmě malé město, jehož největší ozdobou byla
gotická katedrála, ale projeli kolem tak rychle, že si jí Enkra sotva
všiml. Adresoval v tom směru tichou modlitbu a napadlo mu, že
by se mohl pokusit  něčeho dosáhnout.  I řekl Longovi:  „Prosím
vás, zastavili byste mi tu? Rád bych poslal pohlednici domů, aby
věděli, kde všude jsem byl…“

Long na něj vytřeštil oči jako na blázna. „Že se zrovna teď
staráš o takový nesmysly!“

„Já jen, aby se naši nebáli.“ vysvětlil Enkra, ale Long neměl
snahu se s ním vybavovat, takže i Enkra sevřel rty a zmlkl.

Projeli  městečkem a řítili  se do luk,  kde se pásla zmoklá
stáda ovcí. Po straně cesty si Enkra všiml stavby připomínající
zámek,  ohrazené  vysokou  zdí  s ostnatým  drátem.  K jeho
překvapení zabočili k této stavbě a rychle se blížili. Enkra viděl,
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jak před bránu vystoupil  jakýsi  muž v uniformě a čekal  na ně.
Zastavili  před  ním,  muž  se  sklonil  k okýnku  a podíval  se  na
Longa – pak vstoupil do své kukaně a odtamtud uvedl do pohybu
vrata,  která  se  před  autem  rozestoupila.  Byla  to  těžká  vrata
z ocelových  plátů  a za  nimi  nebyl  vůbec  zámek,  ale  ošklivé
šedivé bloky o osmi patrech s okny zamřížovanými. Po nádvoří
kráčel  ve  čtyřstupech  oddíl  chlapců  v šedivých  stejnokrojích,
s dohola  ostříhanými  hlavami.  Na  povel  dozorce  celý  oddíl
zastavil a zíral na auto.

Zastavili,  Long vylezl a z druhé strany Hamiró Uši, jehož
zjev upoutal zřejmě pozornost. Pak byl také Enkra vyzván, aby
vypadl  z auta.  Vystoupil,zůstal  stát  mezi  Longem  a Japoncem,
prohlížeje si prostředí. Jedna tvář mezi kluky ho zaujala – drzý
výrostek v první řadě, o rok nebo dva starší než Enkra, s černýma
jiskrnýma očima a počínajícím porostem černých vlasů, který si
ho prohlížel chladně oceňujícím pohledem. Enkra na něj téměř
neznatelně mrkl a kluk svraštil čelo a trhl koutkem úst. Nikdo jiný
si té mimické domluvy nevšiml.

„Tak padej, padej!“ strkal Long do Enkry a popoháněl ho
k jedněm  dveřím.  Japonec  kráčel  za  nimi  a v jeho  ploché
bezvýrazné  tváři  nebylo  stopy  po  jakémkoliv  citu.  Enkrovi
napadlo uspořádat těm chlapcům třeba souboj s Hamiró Ušim, ale
pak mu napadla lepší  myšlenka.  Hamiró jistě nebude v tomhle
vězení věčně, a on jediný má přehled o Enkrových schopnostech.
Long může tisíckrát  mluvit  o tom,  jak  umí  bojovat,  nikdo  mu
neuvěří. Když se bude chovat mírně, oklame dozorce… a odejde,
jak jen to bude možné. Takže se Enkra rozhodl dělat, co po něm
chtějí.

Vstoupili  do  haly  a odtamtud  na  schodiště  přehrazené
mřížemi.  Dozorce,  který  se  k nim  připojil,  všude  odemykal
a zamykal. Vedl je do prvního patra, kde se nacházela šatna – tam
poručili Enkrovi, aby se svlékl a nahnali ho pod studenou sprchu.
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Při tom mu však ponechávali všechna pouta a když mu je kvůli
svlékání sundali, stál těsně u něj Hamiró Uši. Enkra se nekoupal
již od zadržení a sprcha mu přišla vhod, aniž by mu vadila její
teplota. Potom se vydrbal ručníkem a získal zase lepší náladu.

Nahého ho vyhnali na chodbu a ve stejném složení, vpředu
z jedné strany Long, z druhé dozorce a vzadu Japonec, vedli ho
přes celý blok. Po chodbě opět potkali kluky ze dvora, tentokrát
jen ve dvojstupu. Enkra usoudil, že se jedná o morální působení
na nováčka, když ho nahého a spoutaného předvádějí budoucím
kolegům, ale na něho samotného to nijak nepůsobilo a obhroublý
smích mu nijak nevadil.  Opět se setkal s pohledem černookého
chlapce,  který jej  zaujal  na dvoře.  Tentokrát  zaznamenal,  že  si
všiml jeho divokého tetování a na chvíli se zarazil.

Vstoupili  do místnosti,  které dominovalo holičské křeslo,
spíš  jen  štokrle.  Jeden  dozorce  právě  túroval  holičský strojek.
Enkra pocítil vztek, bránil se mu, ale zběsilá nenávist přemohla
jeho  rozvahu  a ovládla  ho.  Neměl  volné  ruce  ani  tvrdé  hrany
podrážek,  aby se  bránil,  mohl  se  jen  rozhodnout,  že  ten  holič
skončí velmi špatně, možná hůř než všichni ostatní. Enkra snášel
každé příkoří, ale jenom do času – tohle nebyl ochoten tolerovat
a měl vnitřní jistotu, že ten chlapík si to odskáče.

Bylo jeho povinností varovat nešťastníka včas.
„Poslyš, ty! Jestli se mě dotkneš, zemřeš!“
„Cože?“  řekl  dozorce  dost  tupě.  K jeho  výrazným

vlastnostem rozhodně nepatřila inteligence, což bylo vidět jak na
obličeji, tak na úkolech, jaké mu byly svěřovány.

„Jsem zasvěcený bojovník!  Kdo se mne dotkne proti  mé
vůli, propadá smrti! Varuju tě předem…“

„Jo ták. To je dobrý. Kecej si, co chceš…“
„Buď klidnej,“ řekl Long, „Vyřiď doma v Arminu, že právě

o tohle nám jde. Nepřejem si nic jinýho!“
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A rázně  uchopil  Enkru  za  krk a držel  mu hlavu,  zatímco
dozorce  zajel  rovnou doprostřed  čela  svým strojkem.  Pracoval
rychle a bez přemýšlení, Enkra pozoroval postup prací v zrcadle
a akumuloval  do  sebe  pokoření  a vztek.  Bylo  mu  jasné,  že
prozatím je jeho touha po pomstě marná, ale taky věděl,  že se
naučil trpělivému čekání na příležitost. Nezemře-li ten muž hned,
zemře později. Enkra má na to pět let času, teprve po pěti letech
získá zločinec beztrestnost, a do té doby se může stát mnoho věcí.
Například  může  do  děje  zasáhnout  těžká  tlapka  jeho bratříčka
Kwarra.

Zpátky  ho  vedli  opět  chodbou  a proti  nim  přicházela
skupina kluků, černooký výrostek však mezi nimi nebyl. Kluci se
smáli  a dělali  vtipy na  nováčka,  ale  smích je  přecházel.  Enkra
vyhlížel  po  ostříhání  jako  Asiat  a Japonec  za  ním  jenom
potvrzoval,  že  tenhle  kluk  s tetováním  po  těle  je  výjimečnou
osobností,  jíž  smát  se  není  zdrávo.  Navlékli  ho  do  šedivé
uniformy a odvedli na jiné patro do jakési cely. Tam mu teprve za
asistence Hamiró Ušiho sňali pouta a zamkli za ním dveře.

V cele  bylo  devět  kluků,  dohola  ostříhaných,  v šedých
oblecích. Všichni Enkru již očekávali a hleděli na něj vyčkávavě.

Přestože  byl  zmítán  zběsilou  nenávistí,  ovládl  se.  Byl
v nové smečce a slušelo se jednat od začátku tak, aby pochopili,
kdo je a jak se k němu mají chovat.

„Přijměte moje hluboké poklony,“ řekl do ticha, „Jmenuji
se  Enkra  Weston  a pocházím z Kingtownu  v Arminu.  Zdravím
vás.“

Černooký chlapec vystoupil ze stínu.
„Jsem Enrico da Campa. Pán této věznice.“

 =*=
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Kdo je a jaký je Enrico da
Campa

Long se pohodlně rozvalil do koženého křesla v pracovně
ředitele  polepšovny  v Muttoncornu.  Ředitel  se  jmenoval  John
Guswell  Brang  a kromě  jiných  četných  přezdívek  byl  znám
rovněž pod označením Podrazák. Byl to malý obtloustlý človíček
s brýlemi  a dobromyslným výrazem ve  tváři,  neschopný ublížit
kuřeti,  není-li  zrovna  smažené  či  grilované.  Svoji  polepšovnu
vedl  ku  prospěchu  obecnému  i svému  a domníval  se,  nebo
alespoň  tvrdil,  že  i k prospěchu  svých  chovanců.  Long  ho  už
velmi dobře znal, Brang dojížděl často do Londýna a s Warrenem
ho spojovalo vřelé přátelství. Long jeho přítelem nebyl, tudíž se
podílel na jeho obchodech jen okrajově, což ho velmi hnětlo.

„Warren mi uložil, abych vás varoval, pane Brangu,“ sdělil,
když  si  zapálil  dobrý doutník  a nechal  se  pohostit  skleničkou,
„S tím klukem nebude lehký pořízení. Jedině pan Hamiró Uši ho
dokáže zkrotit. Až tady nebude, nastanou pěkný potíže…“

Brang  se  krátce  dobromyslně  zasmál.  „Jsme  tady
k překonávání potíží. Nebojte se, s klukem si dokážeme poradit.
Máme rozsáhlé zkušenosti v krocení divokých šelem…“

Hamiró  Uši  to  nekomentoval.  Kouřil  krátkou  tmavou
cigaretu z vlastních zásob a na whisky hleděl podezíravě. Stejně
podezíravě sledoval i místního pana šéfa. Nezdál se mu. Pokud si
něco přál, být odtud co nejrychleji a už nikdy se tu neukázat.

„Povídejte mi o něm chvíli, Longu,“ usmíval se pan Brang,
„Chci o svých chovancích vědět co nejvíc.“

Long v podstatě opakoval to, co bylo napsáno ve spisech,
které  Brangovi  předal.  Dlouholetá  praxe  ho  naučila  mluvit
stejným způsobem, jakým psal protokoly. Stručně, jasně a nudně.
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„Jednu věc nechápu,“ řekl Brang, když už to nudilo i jeho,
„Je ten kluk zločinecký typ nebo ne? Konkrétně – udělal to, za co
jste ho sebrali, nebo ne?“

„Pochopitelně, že ano!“ Long se na Enkru zlobil, protože se
ani pod nátlakem nepřiznal, „Je naprosto zkažený a nemorální.“

„To by mi nevadilo. Ale řekněte mi pravdu, doopravdy něco
udělal nebo je naprosto nevinný?“

„Zapálil  z pomsty  skladiště  lihovin!“  řekl  Long  téměř
vztekle.

„Co si myslíte vy, pane Uši?“
„Neudělal to. Je to omyl.“
„Proč si to myslíte?“
„Nemá zapotřebí dělat takové věci.“
„Vysvětlete to!“
„Veškeré  jeho  jednání  se  podřizuje  jeho  náboženským

a národním  zvyklostem.  Pokud  někdo  udělá  něco  proti  němu,
potrestá ho. To udělal tím, že tam ztloukl několik lidí. Další akce
byla na nich, to oni měli něco udělat proti němu a potom by on
zase něco udělal  proti  nim.  Oni  ale neudělali  nic,  takže neměl
důvod.  Ta  akce  se  skladištěm  byla  zbytečná,  vychýlila  by
rovnováhu na jejich stranu. Logiku to má jen v případě, že právě
pokus dostat ho do vězení je jejich odveta. Nastražili to na něho.
Až se odtud dostane, je řada na něm. Zasáhne, asi dost tvrdě.“

„Tohle jste řekl i vyšetřovatelům?“
„Ano. Každému, kdo se mne zeptal.“
„Co vy na to, Longu?“
„Pan Uši má svoje názory. My máme důkazy, že to udělal.“
Brang pokýval hlavou. „Ano, myslel jsem si to, když jsem

dostal  jeho materiály.  S tím budou problémy… Máme tady už
jednoho  takového.  Nějaký  Enrico  da  Campa,  moc  roztomilý
a velmi dobře vychovaný chlapec.  Sebrali  ho přímo v internátu
Etonu, kde byl vychováván.“
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„Ale ne! Velký panstvo – co provedl?“
„Nic. Je tady z preventivních důvodů. Jeho otec byl Velkým

šéfem Mafie snad pro celou Anglii.“
„Byl? To znamená…“
„Ano,“  řekl  Brang  soucitně,  „Bohužel  vypustil  svoji

šlechetnou duši. Čtrnáct kulek ze samopalu. Život je tvrdý.“
„Pokoj jeho hříšné duši! A ten kluk?“
„Do té doby ani nevěděl, co jeho táta dělá. Považoval ho za

obyčejného  obchodníka.  Však,  starý  měl  obrovské  jmění
a většinou uložené ve zcela nezávadných podnicích. Všechno to
shrábla  nějaká  konkurenční  rodina,  právě  ta,  co  zlikvidovala
starýho a dala policii typ na ty zbývající…“

„Bylo jich víc?“
„Nevím. Když jsme zavírali Enrica, říkal mi vyšetřovatel,

že  uniká  už  jenom  jeden.  Nějaký  Romeo,  synovec  starýho
a bratránek našeho Enrica. Ale ten neuteče daleko, mimo policie
mu jdou po stopě taky bývalý kamarádi. To víte, Siciliáni…“

„Je mi ho líto. Co je tady s tím Enricem?“
„Nezapře svoje příbuzenstvo. Hned jak přišel, vybudoval si

tady pevnou pozici.  Co on chce, ostatní udělají. Mohli bychom
proti  tomu  sice  zakročit,  ale  mně  je  milejší  malý  tiše  řízený
spiknutí pod naší kontrolou než nějaký roztříštěný akce. Enrico
hledá, jak se dostat ven a udělat pořádek v tý italský záležitosti
a my hlídáme Enrica. Jsem zvědav, jak to bude vypadat dál.“

„Příchodem Westona?“
„Ano. Dal jsem je k sobě do cely. Očekávám, že nejpozději

do večera mezi nimi vypukne nepřátelství. Da Campa je hrozně
pyšný  a ctižádostivý,  bude  chtít  zkrotit  Westona  a ten  Weston,
má-li  v těle  trochu  hrdosti,  bude  chtít  převzít  jeho  úlohu  ve
vedení. Dají se do boje a trochu se pomlátí…“
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„Omyl!  Weston  toho  da  Campu  zbije  jako  psa  a pak  ho
nechá. Umí fantasticky bojovat. Mimo pana Ušiho na něj nikdo
neplatí…“

Brang  se  usmíval.  „Nemyslete  si,  že  náš  etonský
odchovanec Enrico je nějaká bábovka! Bral v Etonu kursy karate
a pokoušel  se  o sportovní  úspěchy.  Možná  neumí  to,  co  váš
Armin, ale určitě to nebude mít jednoduchý!“

„To by ovšem znamenalo delší boj o moc mezi nimi!“
„Ano,  s tím se počítá.  Ti  dva budou proti  sobě dělat,  co

půjde  –  na  spiknutí  a na  takový  věci  jim  nebude  zbývat  čas.
Kromě toho ten, co prohraje, hrozně rád vykecá všechny plány
druhýho  dozorcům.  Budou  se  hrozně  nenávidět,  vzájemně  se
špinit  a donášet  jeden na druhýho.  Osobně doufám,  že vyhraje
Weston, da Campa by se nedal pro nás tak dobře použít…“

„A co když se třeba shodnou?“ napadlo Longovi.
„Ti dva? Nikdy! Da Campa je mafián, nikdy se nepodřídí

nikomu jinýmu. Zvlášť ne nějakýmu klukovi z Ostrova! Ti dva se
nikdy nemůžou spojit, už proto, že Siciliánek určitě prozkouší ty
nejšpinavější  triky,  aby  Westona  vyřadil  z konkurence.  Kdoví,
jestli se nedožijeme ještě nějakýho toho nože v zádech!“

„To by bylo ovšem zlý…“
„To by bylo to nejlepší, pokud to přežije. Mám dojem, že

patřičnou  výchovou  se  nám  podaří  z toho  Armina  udělat
užitečnýho  a účelnýho  člověka  pro  naše  zájmy.  Co  vy  na  to,
Longu?“

„Myslíte hodně dopředu, pane!“
„Vždycky  myslím  dopředu!  Přijal  jsem  od  Arminů

užitečnou zásadu nikdy ničemu nevěřit a vždy být připraven na
všechno! A dělám to a budu to dělat.“

„V každém případě vám přeji úspěch.“ řekl Long.
Brang se obrátil na Japonce. „Ale vy nic nepijete, pane Uši!

Dokonce ani nic neříkáte… Co vy si o tom myslíte?“
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„Taky vám přeju úspěch.“ řekl mírně Hamiró Uši.
„Vy považujete toho kluka za nevinného, protože ho znáte

z dřívějška. Dokonce jste to řekl i u soudu. Přesto jste proti němu
zasahoval… dokonce i dneska jste ho přivedl. Proč?“

„Jsem za to placen.“
„Jaký je váš vztah k němu?“
Hamiró Uši se jen usmál a pokrčil rameny.
„Smím se vás na něco zeptat? Víte, chtěl bych trochu víc

porozumět vašemu způsobu uvažování! Ale jestli je vám to nějak
nepříjemné, samozřejmě nebudu naléhat…“

„Není mi to nepříjemné. Odpovím vám na všechno.“
„Jaký je podle vás Edwin Weston?“
„Je to kluk, který se chce vrátit domů do Arminu.“
„Proč to neudělá?“
„Protože jeho rodiče žijí v Anglii.“
„Jak si představuje řešení tohoto problému?“
„Nepředstavuje  si  ho.  Je  si  vědom,  že  nemůže  dělat,  co

chce. Tak nedělá nic, jenom čeká, až bude moci.“
„A jeho činnosti do té doby?“
„Mýlíte  se.  Nedělá  žádné  činnosti.  Pokud  vím,  neudělal

nikdy nic,  co  by nemusel.  Vždycky počká,  až  ho  napadnou  ti
druzí. Pak musí nějak reagovat, ale sám se nevnucuje.“

„To zní naprosto opačně než názor pana Longa!“
„Ano, já vím.“
„Myslíte si, že je nebezpečný svému okolí?“
„Ne, pokud není napaden.“
„Není schopen sám nikoho napadnout?“
„Schopen je. Ale nemá důvod to dělat. Lidé ho nezajímají

tak moc, aby proti nim něco dělal. Chce jenom, aby ho nechali na
pokoji, když už mu nedovolí vrátit se domů.“

„Ale protože ho lidé na pokoji nenechají…?“
„Snaží se ochránit svoji nedotknutelnost.“
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„S takovým postojem ale nemůže dlouho existovat!“
Japonec se opět usmál a pokrčil rameny.
„Slyšel  jste  naši  diskusi.  Co  si  myslíte  o tom,  jak  bude

Weston postupovat proti Enricovi da Campovi?“
„Nebude  proti  němu  postupovat  vůbec.  Nebude  si  ho

všímat. Nanejvýš vymezí pravidla pro vzájemné soužití.“
„To jsem nepochopil.“
„Ukáže mu, kam až může zajít. Jinak si ho nebude všímat.“
„To ovšem Enrico nestrpí! Bude útočit.“
„Bude to muset strpět.“
„Nebude se Weston chtít  dostat  do vedení… dejme tomu

nějaké tajné organizace našich chovanců?“
„Rozhodně ne. Kdyby se něčeho takového ujal, bude to pro

něho  znamenat  příliš  mnoho  starostí  navíc.  Nemá  k tomu
důvod…“

„Starostí?“
„Musel  by  pečovat  o fyzický  i duchovní  rozvoj  všech

ostatních.“
„Chápu čím dál míň!“
„Enkra Weston má určité zásady. Kdyby se stal  velitelem

nebo  předním  důstojníkem  nějakého  vyššího  pána,  musel  by
převzít povinnosti, které z toho vyplývají. To by znamenalo vést
ostatní a starat se o ně. Aby měli co jíst,  aby mezi nimi nebyly
spory,  aby jim nikdo neubližoval.  Aby oni  neubližovali  jiným.
Velice mnoho starostí pro kluka jako je on. Neudělá to.“

„Právě ty jeho zásady mě zajímají. Z čeho vychází?“
„Z různých Písem. Taky ze samurajského kodexu Bušidó.

U nich je to běžně vyučovaná literatura. A z Véd.“
„To je zase něco indického, ne?“
„Ano. Enkra má blízko k uctívačům Nrsinha-déva, což je

jedna z inkarnací Višnua.“
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„Jak  je  možné  s takovými  zásadami  žít  v normální
společnosti?“

„Těžko. Proto taky chce jít pryč.“
„Tam u nich na Ostrově to možné je?“
„Nevím. Asi ano.“
„Co všechno je ochoten udělat,  abychom mu umožnili  jít

domů?“
„Cokoliv, co nebude odporovat jeho zásadám.“
„Četl  jsem  si  trochu  v posudku,  co  na  něj  udělala  ta…

doktorka. Zaujala mne tam věta, že oddaný toho… no, toho jeho
boha má za povinnost trestat démony. Jak tomu mám rozumět?“

„Doslova. Enkra má povinnost trestat démony.“
„Je možné se domnívat,  že to,  co prováděl v té hospodě,

bylo jeho pojetí trestání démonů?“
„Ano.“
„Kdo je podle něho démon?“
„Ten, kdo nedodržuje vaišnavské zásady.“
„To by byl v téhle zemi každý!“
„Ano.“
„To by musel zabít každého, koho potká!“
„Další  zásadou je,  že  oddaný má mít  soucit  k pokleslým

duším. Proto ty, kteří ho nenapadnou, nechává na pokoji.“
„Ale správné by bylo, aby je pozabíjel!“
„Ne tak doslova. Jak jistě víte, démonská mentalita člověka

vychází z jeho nevědomosti. Enkra musí odstranit tu nevědomost,
ne toho člověka. Nejdříve se pokusí ho poučit.“

„A potom ho zabije.“
„Ne. Potom se opět pokusí ho poučit. Má za povinnost mít

taky  nekonečnou  trpělivost.  Když  ho  někdo  neposlechne
napoprvé, dá mu další šanci a pak zas další šanci.“

„Do kdy?“
„Dokud bude živ.“
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„Může být svému okolí pěkně protivný, ne?“
„Z vašeho hlediska asi ano.“
„Pokusím se shrnout, co jsme až doposud řekli. Takže, je

jeho povinností pokoušet se odstranit démony tím, že lidem vnutí
svoje zásady. To bude dělat tak dlouho, dokud nebude moci odejít
odsud  domů  do  Arminu.  Problémy jeho  okolí  by  se  vyřešily,
kdyby ho pustili domů?“

„Dočasně určitě.“
„Proč jenom dočasně?“
„Může  se  stát,  že  dojde  k názoru,  že  má  povinnost

pokračovat ve své výchově zbytku lidstva i mimo svůj Ostrov.“
„To znamená, že by dělal co?“
„To, co dělá doposud, jenom dobrovolně.“
„Baví ho taková činnost?“
„Myslím, že víc než cokoliv jiného.“
„Uvědomuje  si,  že  lidem  je  jeho  činnost  nepříjemná?

A když ano, co si o tom myslí?“
„Je to vliv těch démonů na lidi v kvalitě nevědomosti.“
„Takže prakticky každého, kdo s ním nesouhlasí, považuje

za zaslepeného a pod vlivem démonů. Za člověka, kterého musí
před démony zachránit, ať chce či nechce?“

„Asi tak.“
Long  si  třel  čelo  a vypadal  nespokojeně.  Zato  Brang  se

tvářil kupodivu velice spokojeně, mnul si ruce a usmíval se.
„Pane  Uši,  hovořit  s vámi  je  potěšením.  Zkuste  mi  ještě

něco  vysvětlit,  prosím.  Proč  se  podobnými  zásadami  neřídíte
i vy?“

Longovi se zdálo,  že Japoncova tvář na okamžik ztvrdla.
Taky si  chvíli  rozmýšlel  odpověď.  „Dělal  bych to,  kdybych si
myslel, že to má nějaký smysl. Ale nemyslím si to.“

„Proč?“
„Těch démonů je příliš mnoho.“
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„Aha… dobře. Takové názory jako ten… Enkra má každý
Armin?“

„Každý ne. Jenom ti z vyšších kast.“
„Jak se snášejí mezi sebou?“
„Jako spolubojovníci. Pomáhají si.“
„Proto ti kluci… mám na mysli ten případ s dvanácti tisíci

librami. Proto mu tak klidně dali peníze?“
„Ano. Je ze stejné nebo vyšší kasty než oni.“
„Může mít odpovídající kastu někdo, kdo není z Arminu?“
„Ano, může.“
„Teoreticky  –  může  se  někdo  z Anglie  stát  nadřízeným

Enkry?“
„Ano. Například kdyby ho přijal za duchovního učitele.“
„Zkuste mi to vysvětlit!“
„Enkra  uznává  převahu  osob  výše  postavených.  Knížat,

bráhmanů,  duchovních  učitelů.  V mnoha  případech je  to  totéž.
Jestliže  se  setká  s někým  výše  postaveným,  přijme  od  něho
poučení.“

„Počkejte…  on  se  nepovažuje  za  nejvyšší  autoritu  na
světě?“

„Rozhodně ne. Potká-li výše postaveného, podřídí se.“
„Kdo by to mohl být?“
„Osoba na úrovni čistého oddaného Pána.“
„Jak taková osoba vypadá?“
„Nevím. Nikdy jsem nikoho takového nepotkal.“
„Hm. Enkra ano?“
„Nevím. U nich možná. Vyprávěl mi o některých vyspělých

lidech. Byli to jeho učitelé, velitelé v Černé Lilii, příbuzní, nějací
kamarádi… asi jich bylo docela dost.“

„Byli skutečně tak dobří?“
„Těžko říct.“
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„Zeptám  se  jinak.  Je  to,  že  někdo  pochází  z Arminu,
důvodem, aby ho ten kluk považoval za lepšího, než je?“

„Možná ano.“
„Tak. Konečně jsem to pochopil.  Všechno na světě se dá

rozumem pochopit, když se to řádně vysvětlí. Takže každý, kdo
přesahuje  toho  kluka  v jeho  pojetí  rozumu,  je  jeho  nadřízený
a může si s ním dělat, co chce?“

„Dalo by se to tak říct. Ovšem silně zjednodušeně.“
„Výborně. Přesně to jsem potřeboval.“
Longovi  to  konečně  zapálilo.  „Vy  mu  chcete  vnutit

představu, že jste jeho šéf, pane?“
Brang se zářivě usmál. „Myslíte, že se to povede?“
Long  zíral  obdivně.  Zato  Japonec  řekl  sám  od  sebe:

„Těžko.“
„Proč?“
„Obávám  se,  pane,  že  nemáte  moc  vlastností  čistého

oddaného.“
Brang se ovšem vůbec neurazil. „Nemám vůbec žádné. Ale

dokážu toho kluka přesvědčit, že ano. Mám svoje plány. Nejdříve
trochu zdeptám to jeho sebevědomí. Pak mu pomůžu, až mu bude
nejhůř.  Půl  roku  pod  mojí  ochrannou  rukou  a bude  mi  zobat
z ruky.“

Long byl obdivem bez sebe. Zato Hamiró Uši se neklidně
ošíval.

„Vy tomu nevěříte, pane Uši?“
„Mám pocit, že bych vás měl varovat, pane. To, co chcete

udělat, je trochu nebezpečné!“
„Z jakého důvodu?“
„Když se vám to nepodaří, může vás zničit. Možná zabít.“
„Vím. Ale všichni naši chovanci touží mě zabít.  Nebojím

se.“
„K čemu ho chcete použít?“
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„Existují určití démoni, kteří mi nejsou sympatičtí. Myslíte,
že  by ten  Enkra  dokázal  ty démony zlikvidovat,  kdyby mu to
nařídil jeho duchovní učitel?“

„Snad ano, ale… jaký učitel?“
„Já.“
Hamiró dvakrát vdechl a zase vydechl. „Pane, opakuji ještě

jednou. Myslím, že bych vás měl varovat…“
„Vysvětlil  jste  mi  jeho  dušení  obzor  velmi  plasticky.

Zapomněl  jste  na  něco  nebo  mi  zatajil  nějakou  důležitou
okolnost?“

„To ne.“
„Tak kde je problém?“
„Pane, vy nejste schopen pochopit ani moje myšlení. Natož

pak myšlení osobnosti jako je Enkra. On je skutečně čistý oddaný,
ne  pokleslý samuraj,  který si  vydělává  šaškováním ve  filmech
nebo chytáním jiných samurajů! Varuji vás!“

„Čistý oddaný… Moc hezký výraz.  Přijďte se podívat za
půl  roku.  Váš  Enkra  bude  likvidovat  démony,  na  které  ukážu
prstem!“

Japonec neodpověděl. Jenom mu trochu ztuhly rysy.
„Nevěříte? Řekněte, co teď právě máte na srdci!“
„Pane, kdybych byl čestný muž, měl bych vás zabít.“
Long polkl naprázdno. Brang se rozesmál.
„Kdybych byl čestný muž,“ řekl Hamiró Uši, „Neměl jsem

nikdy chodit do této země. Měl bych padnout před tím klukem na
kolena a složit  mu svoje hluboké poklony a požádat ho, aby se
stal  mým  guruem.  Aby  mi  on  řekl,  co  je  správné  a co  mám
dělat…“

Brang  sledoval  jeho  výbuch  s pobaveným soucitem.  „Vy
jistě jste čestný muž, pane Uši. Všichni tomu věříme… Možná
nezachováváte ty zvyklosti, co Enkra. Ale vadí to něčemu?“
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Hamiró  Uši  se  uměl  taky rychle  uklidnit.  „Pane Brangu,
položil  jste  mi  řadu  otázek.  Odpověděl  jsem  na  ně,  jak  jsem
nejlépe  uměl.  Odpovím  na  další  otázky,  které  se  budou  týkat
čehokoliv, kromě mé osoby. Trochu jsem přehnal svoje chování…
prosím vás proto za odpuštění, už se to nikdy nestane.“

„Udělal jste přesně to, co jsem si od vás přál, pane Uši. Asi
se domníváte, že se mi nepodaří to, co chci udělat. Jsem rád, že
jste mi to řekl, i když se mýlíte. Ale i nadále jsem přesvědčen, že
se  mi  podaří  toho  chlapce  vychovat,  jak  je  zapotřebí.  Já  jsem
vychovatel mládeže, to vás ujišťuji. Po vašem duchovní učitel.“

Japonec neřekl nic. Jen se uklonil.
„Vaše  návštěva  mi  byla  potěšením,  pánové.“  řekl  John

Guswell Brang, „Budu rád, když mne opět navštívíte…“
=**=

„Těší mě, že tě poznávám.“ řekl Enkra opatrně.
Enrico da Campa jej přejel chladně oceňujícím pohledem.

„Řek jsem, že jsem tady šéf!“ opakoval.
„Slyšel jsem tě.“
„Takže to uznáváš!“
„Samozřejmě. Když chceš být šéfem, tak buď.“
„A ty mě budeš poslouchat!“
„Když budu chtít, tak jo.“
„Budeš poslouchat, i když nebudeš chtít.“
„Jak chceš. Stejně tady nebudu moc dlouho.“
Enrico  se  tvářil  vážně  a vraštil  čelo.  „Děláš  si  ze  mě

srandu!“
„To bych se neodvážil. Seš přeci šéf!“
„Zatím  nikdo  neuznal,  že  sem  šéf,  dokud  nedostal  do

držky.“
„Tak to jsem asi první. Já to uznávám bez násilí.“
„Spíš mi to připadá, že seš drzej jako vopice! Co seš zač?“
„Jmenuju se Enkra a jsem obyčejnej arminskej kluk.“
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„Seš z Ostrova? To bys měl bejt dobrej na rvačky!“
„To je určitě omyl. My se nikdy nervem!“
„Takže když ti rozbiju hubu, co uděláš?“
„Rozbrečím se.“
Enrico se mračil. „Za co seš tady?“
„Za nic.“
„Každej je tady za něco. Ty určitě taky. Řekni, za co!“
„Dejme tomu za neopatrnost.“
„Hele, přestaň dělat ze sebe borce a řekni pravdu! Za co?“
„Nemám tušení. Tvrděj, že jsem podpálil nějaký skladiště

kořalky. Neudělal jsem to, nejsem blbej.“
„Jakej má smysl podpálit skladiště kořalky?“
„Nevím. Já jsem to taky neudělal.“
„Proč si to myslej oni?“
„Žijou v nevědomosti.“
„Pěkná formulace. Co s tím provedem?“
Enkra neřekl nic.
„No dobře,“ usmál se Enrico, „Pořád ještě si myslím, že si

ze  mě  děláš  srandu.  Ten,  kdo  mě  poslouchá,  by byl  ochotnej
sežrat třeba moje hovno. Sežral bys ty moje hovno?“

„Ne.“
„Takže nejseš poslušnej. Neposlušnejm rozbijem hubu.“
„Když to musí bejt…“
Enrico  se  otočil  na  jednoho  z kluků.  „Pete,  zkus  mu

vysvětlit, jaký pravidla existujou v tomhle pasťáku!“
Chlapec  Pete  byl  největší  ze  všech,  Enkra  mu  sahal  po

rameno a byl o polovinu hubenější. Na první pohled ovšem bylo
vidět, že když se fasoval rozum, měl Pete určitě jinou práci.

„Pete  je  v pasťáku  už  potřetí,“  informoval  Enrico,  „Je
dobrej na otvírání aut a poradí si i se zámkem u kvartýru. Kromě
toho má na triku pár zlámanejch kostí a jednoho mrtvýho. Ovšem
byla to nešťastná náhoda. Ten blbec dost rychle neutek…“
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„Smůla.“ řekl Enkra.
Pete  se  po  něm  vrhl  pěstmi.  Enkra  uskočil  a nechal  ho

vlítnout plnou silou do zdi za sebou – potom vyskočil a jak se po
něm  Pete  hnal,  natáhl  mu  jednu  chodidlem  do  obličeje.  Pete
vyskočil, otřepal se a šel po něm znovu, Enkra švihl hranou dlaně
a zasáhl ho ze strany do krku. Pete vyjekl a složil se na zem.

„No, dobrej.“ řekl Enkra, „Který jsou ty horší?“
„Ty seš  nějakej  nadupanej!“  zarazil  je  Enrico,  „Kde  ses

naučil tyhle triky, mladej?“
„Máme na to takový kursy. Říká se tomu Černá Lilie.“
Enrico váhal. Ohlédl se na kamarády, ale ti toužili rozmlátit

Enkrovi hubu za to, co udělal Petemu. Enrico pokynul.
Vrhlo se jich na Enkru všech osm. Neměli to dělat, pletli se

jeden druhému. Navíc Enkra už dávno toužil se na někom vyřádit.
Tihle sice nebyli ta pravá osoba, ale byli po ruce. Chvíli poletoval
po cele a jeho ruce i nohy zasahovaly každého, kdo se připletl na
dosah. Potom zůstal stát uprostřed a sledoval, jestli si ještě někdo
neřekne o přídavek.

Jediný Enrico do boje vůbec nezasáhl. „Tvoje Černá Lilie
asi odchytává dost dobrý borce.“ usoudil.

„Vychovává si je.“
„Taky dobrý. Ty seš tam důstojníkem?“
„Rytířem.“
„To  je  po  našem  co?  Kolik  máš  hvězdiček  na

náramenících?“
„Nemám nárameníky. Jenom červený výložky.“
„Červený vejložky… Něco jako poručík? Nebo kapitán?“
„Nevím. Jak chcete.“
„Jaký  máš  třídy  v karate?  Dělal  jsi  někdy  sportovní

zkoušky?“
„Ne. Aspoň ne takový, jako ty myslíš.“
„Já jo. A nebyl jsem tak špatnej.“
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„Chceš tím říct, že si to se mnou chceš taky rozdat?“
„Asi to bude potřeba…“
Nastoupili proti sobě, dokonce se uklonili jeden druhému.

Enkra vyčkal, až Enrico zaútočí, několikrát se střetli a Enricovi se
dokonce podařilo dvakrát či třikrát Enkru zasáhnout, i když na to,
aby  mu  nějak  ublížil,  neměl  sílu.  Enkra  ho  několikrát  smetl
nějakým drtivým úderem, ale ani jednou nezaútočil sám.

„Proč…“ dýchal ztěžka Enrico, „Proč mě nevyřídíš?“
„Přeješ si to?“
„Chci vidět… jestli to dokážeš!“
Enkra vyletěl vpřed. Enrico měl pocit, že dostal současně tři

údery – do břicha, do krku a do čela. Jak se to stalo, neměl vůbec
čas pochopit. A už ležel, Enkra stál nad ním a čekal.

„Aha…“ řekl Enrico, „No… tak dobrý.“
Enkra neřekl  nic.  Nechal  ho,  až se  zvedne. Ostatní  kluci

taky nevěděli, co si mají myslet.  Bylo tu zvykem, že velel ten,
který byl nejsilnější a šel z něj největší strach.

„Co bude… teď?“ zeptal se Enrico, ohmatávaje si obličej,
jestli nemá nějaké nebezpečné zranění.

„Nevím. Ty seš tady šéf. Ty řekni, co bude.“
„Je tady zvykem, že šéfem je vždycky ten nejlepší. To seš

teďka ty. Musíme… se nějak domluvit.“
„Dobře.  Můj  názor  je  jasnej.  Chci  od  vás  jedno  jediný,

abyste  mi  dali  pokoj  a nevšímali  si  mě.  Jinak  si  dělejte,  co
chcete.“

Mezi kluky to zašumělo. Ani Enrico nebyl spokojen. „To je
pěkně blbej názor. Seš tady s náma, musíš bejt jako my!“

„Jsem tady jen do tý doby, než budu chtít odejít. Věčně mě
tady  nedokážou  zadržet.  Náš  kodex  říká,  že  když  je  někdo
uvězněnej, má právo a povinnost odejít hned, jak to dokáže.“

„Jakej kodex?“
„Zvykový právo bojovníků. Zkrátka, Písma.“
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Enrico  měl  k čemukoliv,  co  by  se  tak  mohlo  nazývat,
dopředu averzi. Proto se zeptal s despektem: „Posloucháš někdy
někoho?“

„Ano. Boha.“
„Co? Chceš říct, že se ti zjevuje Bůh a dává ti rozkazy?“
„Není to zapotřebí. Vůle Boží je zjevena v Písmech.“
„V jakejch?“
„V Bibli,  Koránu,  Talmudu,  Bhagavadgítě,  Šrímad

Bhagavátamu…“
„A v kodexu zvykovýho práva?“
„Taky.“
„Tohle všechno posloucháš?“
„Poslouchám v míře, kterou jsem schopen pochopit.“
„A když nejseš schopnej?“
„Řídím se svým rozumem. Nebo poslechnu rady, které mi

dal můj duchovní učitel.“
„Pěkný. Ne, že bych to pochopil, ale asi víš, co povídáš. Už

chápu, proč tě zavřeli. To jsi říkal každýmu?“
„Každýmu, kdo si to přál.“
„Moc radosti z tebe asi ty lidi neměli, co?“
„Snažil  jsem se odstranit  jejich nevědomost.  To se lidem

obvykle moc nelíbí.“
Enrico se začal smát. „Mám takovej dojem, že seš dobrej

kolík. Bude s tebou sranda, co?“
„Ještě nevím. Možná bude…“
„Hele,  my tady jsme taková… no, parta kamarádů. Nebo

taky něco jako armáda. Já jsem její velitel. Co ty na to?“
„Asi nikoho lepšího nenašli.“
Enrico se zamračil. „Jak to myslíš?“
„No, že seš nejlepší.“
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„Dobře. Každá armáda ale může mít nějakýho… odbornýho
poradce nebo tak něco. Někoho, kdo poradí, pomůže, ale přitom
nemusí bejt tak stoprocentně zapojenej. Chápeš to?“

„Jo, zdá se.“
„Dělal bys to pro nás?“
„Proč ne?“
„Fajn. To půjde. Tak tě vítáme.“
Enrico  podal  Enkrovi  ruku  a Enkra  mu  ji  stiskl  se

zalomením palce, jak byl zvyklý z domova.
„Tohle znamená co?“
„Nic. Pozdrav pro kamarády.“
Nyní už pochopili i ti ostatní, že je po představení, a že byl

uzavřen mír. Enrico ukázal Enkrovi, kde si může lehnout. Enkra
nic nekomentoval, dokonce si vlezl na svůj kavalec a na zkoušku
požádal, zda by ho mohli chvíli nerušit. „Mám pocit, že bych měl
na chvíli meditovat.“ vysvětlil.

Enrico  o metodách  transcendentální  meditace  v životě
neslyšel,  ale  pro jistotu  se  zamračil  na  kluky:  „Koukejte  držet
hubu, ať ho nerušíte!“

Enkra se dobrotivě usmál: „To je jedno. Když vstoupíš do
stavu samádhi, nevyruší tě ani zánik vesmíru…“

Ovšem  nehodlal  ani  tak  meditovat,  jako  podřimovat  –
nervové  napětí  z celého  dnešního  dne  bylo  nutno  nějak
zneutralizovat. Uložil se na své místo a zavřel oči, aby si odpočal,
ale namísto toho se mu vracely scény z toho, co prožil.

Byl hluboce pokořen. To, jak s ním zacházeli,  byla hrubá
urážka nejenom jeho osobně, ale všech Arminů a každého, kdo na
tomto světě miluje svobodu a právo lidské bytosti.  Ublížili  mu
a Enkra se rázem propadl do oceánu nenávisti. Teprve teď, když
se  uvolňoval,  si  to  zcela  uvědomil.  Veškeré  vědomí  toho,  že
nesmí nikoho nenávidět a nikomu přát nic zlého, od něho uprchlo
někam  daleko.  Ne,  teď  ublížili  jemu,  pokořili  arminského
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šlechtice!  Arminský šlechtic  má ve zvyku se pomstít!  Bude to
strašlivá pomsta a zasáhne všechny, kteří se na něm podepsali!

Je  třeba  si  vyjasnit,  komu  se  pomstít:  Takže  Longovi,
Hamiró Ušimu, Warrenovi, soudci, který ho odsoudil, věznitelům,
dozorci, který ho ostříhal. Při té příležitosti to může postihnout
také  několik  odpadních  mrtvol,  řidiče,  strážné,  dozorce…
všechny,  na  které  si  vzpomíná.  Správně  by  měla  pomsta
postihnout i ty, kdo viděli Enkru ostříhaného. Proboha, takhle ho
ostříhat! Jak se vůbec ukáže kamarádům? Vysmějí se mu a… Ne,
právě kamarádům se musí ukázat. Když ho uvidí, také oni pocítí
nenávist a pomstí se společně s ním. Krev poteče po mramorové
dlažbě  soudního paláce a stěny tohoto  vězení  se  budou hroutit
v plamenech…

Pak se Enkra uklidnil a trochu se zamyslel. Ano, pomstít se
je správné a smrt bude mít svoji kořist. Ale teď je moudřejší si
promyslet, jakou metodu zvolit právě v této chvíli. Pomsta se má
vychutnávat  za  studena.  Tak  se  pěkně  uklidni,  bojovníku,
vzpomeň si na svoje dobré vychování a zkus si promyslet, jak se
budeš chovat v téhle veselé záležitosti. Jaké máš možnosti?

Enkra si  uvědomil,  že  jednu možnost  má.  Je  bezbranný?
Není, má přece svoje poznání, které mu nikdo nedokáže vzít. Je
pořád ještě zasvěcený bojovník a ti kluci tady to pochopili! Co
když…

A vtom přišlo Poznání a Enkra pochopil, proč přišel na toto
nepříjemné  místo.  Je  tady,  aby  sloužil  Bohu.  A co  víc,  právě
proto,  aby z těch  kluků  kolem,  z toho  lidského  odpadu,  učinil
oddané  služebníky  Boží!  To  je  jeho  úkol  a ten  musí  splnit.
Nebude se to líbit velení věznice, ale na tom nezáleží, nemusí!
Naopak, budou se velmi zlobit. No, jen ať se zlobí!

Enkra začal hbitě uvažovat. Ano, je na čase splnit svůj úkol.
Nemá cenu vyčkávat a váhat, je třeba dát se do toho hned. Ten
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italský kluk je konečně docela dobrý a šikovný. Bude z něj dobrý
rytíř božího řádu! Tak dobře, začneme!

Enkra zvedl hlavu. „Enrico, musím s tebou mluvit.“
Enrica to trochu zarazilo, ale přišel k němu.
„Posaď se sem ke mně. Ty jsi původem Ital, že?“
„Sicilián!“
„Dobře, přejdeme tedy na italštinu…“
Enricovy oči zaplály vnitřním ohněm. „Ty umíš italsky?“
„Řekl jsem ti,  že jsem Armin a rytíř Černé Lilie. Je mojí

povinností umět všechno, co mohu použít pro službu Bohu!“
Enrico polkl dvakrát naprázdno.
„Pokusil  jsem  se  zjistit,  jaký  účel  a smysl  má  moje

přítomnost  na  tomto  místě  a v tomto  čase.  Zdá  se,  že  to  má
výraznou souvislost s tebou. Nemohu si být jist tím, k čemu jsem
dospěl, ale mám dojem, že mi bylo přikázáno dát ti poučení.“

„Poučení o čem?“
„O všem, co bude zapotřebí pro tvůj duchovní rozvoj.“
„Co to bude?“
„Nejdřív  ze  všeho tě  naučím bojovat  na  nejvyšší  úrovni.

Trochu už umíš, nebude to těžké. Ale současně s tím ti předám
veškeré poznání, kterému se říká Rádžá-vidja a které musí znát
každý, kdo byl na tomto světě pověřen vládou nad ostatními.“

„Počkej. Jseš si jistej, že si zrovna tohle přeju?“
„Tvoje  přání  s tím  nemá  nic  společného.  Jestliže  Bůh

rozhodl, že máš být poučen, potom se to musí stát.“
„No ale… Co si podle tebe Bůh přeje?“
„Přeje si, aby ses stal dokonalým bojovníkem. Přeje si, abys

mu  konal  oddanou  službu.  Přeje  si,  abych  tě  vycvičil  a dal  ti
zasvěcení. Přeje si, abys ty sám vedl svoje lidi podle přání Boha
a zásad, které nám dal.“

„Ale já nic takovýho nechci!“
„To je jenom smyslový klam, který musím odstranit.“
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„Jak to budeš dělat?“
„Přinutím tě.“
„Jak přinutíš? Ty přece nesmíš používat násilí!“
„Mám povinnost objasnit ti podstatu učení zvaného ahinsá,

které nás učí soucitu se všemi živými tvory. Ale jeho součástí je
také  nutnost  poučit  ty,  kteří  jsou  v temnotě.  Pokud  bych  to
neudělal, dopustil bych se rovněž přestupku.“

Enrico si stále ještě dovoloval nechápat.
„Podívej  se,  dostal  jsem  pokyn,  abych  ti  dal  poučení,

a udělám to bez ohledu na to, jestli ty chceš nebo nechceš. Když
nebudeš  poslouchat,  potrestám  tě  způsobem,  který  uznám  za
vhodný.  Třebas  tě  budu  i mučit,  ale  probudím  tvoji  mysl
a přinutím tě, abys začal s oddanou službou!“

„A můj názor na věc tě vůbec nezajímá?“
„Ani  v nejmenším.  Začne  mne  zajímat,  až  se  dostaneš

alespoň na úroveň madhyara-adhikári, na střední úroveň poznání.
Do té doby nemají řeči smysl – dokonce ani pro tebe, protože také
ty jsi se v této chvíli stal zasvěcencem.“

„Jak?“
„Podal jsem ti ruku, to postačí. Už nejsi obyčejný člověk,

jsi  bojovník  a člen  vznešeného templářského řádu Černé  Lilie.
Stojíš  nad obyčejnými lidmi tak vysoko, jako kníže nad svými
prasaty!“

Enrico zaváhal. „A… ostatní kluci?“
„Jsou našimi bojovníky. Také jim se dostane poznání v té

míře, v jaké budou schopni je pochopit. Ode mne nebo třeba od
tebe, jen co budeš schopen je předávat.“

„Takže já budu muset taky… tak jako ty, jo?“
„Je to vůle Boží!“ řekl Enkra nesmiřitelně.
Enrico  sklopil  hlavu.  Byl  věřící,  i když  nikoliv  v tak

extrémně  vypjaté  formě.  Také  dost  dobře  nechápal,  jak  na  to
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Enkra tak rychle přišel a co by měl v tomto případě dělat. Enkra
s ním ostatně nehodlal dlouho diskutovat.

„Ty  jsi  něco  jako…  Anděl  posledního  soudu!“  vzdychl
Enrico.

„Ano. Přišel  jsem, abych rozdrtil  tyhle zdi,  vytrhal mříže
a vrátil  svobodu  všem,  kterým  byla  věrolomně  ukradena!  Až
přijde  den,  utopíme  strážné  v krvi  a rozvěsíme  jejich  těla  po
stromech!“

„Myslíš, že máš takovou moc?“
„Já  nemám  žádnou  moc,  pouze  sloužím  Bohu.  Pán  už

jednou přijal na sebe podobu napolo člověka a napolo lva,  aby
ochránil jednoho svého oddaného! Má moc přijít sem v celé své
vznešené nádheře a rozházet tuhle barabiznu na kousky…“

„Myslíš, že to udělá?“
„Nevím.  Ale  vím,  že  stačí  vzkázat  mým  kamarádům,

a přijde sem komando tygrů nebo leopardů – a potom běda tomu,
kdo se opováží se jim postavit do cesty!“

Enricovi  se  to  začínalo  líbit.  Vymyslel  už  taky  nějaké
metody,  jak  svoji  situaci  vyřešit,  ale  ty  nebyly  tak  razantní
a pozvolna se mu přestávaly líbit. Ty Enkrovy byly lepší.

„Tak teda jo, já to beru!“ řekl nadšeně, „Když říkáš, že je to
vůle boží, tak já teda budu tím bojovníkem…“

„V pořádku.  Hned  odpoledne  vám dám první  přednášku.
Nepočítej, že osvobození přijde hned – ale my umíme čekat!“

„Neboj. Dočkáme se…“ řekl Enrico.
Enkra  netušil,  že  v té  době  v Arminu  samotném  začíná

tvrdý boj o moc. Boj zbraní, když boj slovy nemohl rozhodnout
o vítězství. Netušil, že v tuto chvíli nikdo na celém světě neví, že
Enkra  Weston,  rytíř  a tajný agent  Černé  Lilie,  byl  uvězněn  ve
státní  polepšovně  v Muttoncornu  na  základě  nezákonného
rozsudku soudu, před nímž ani nikdy nestál.
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Ale věděl, že přijde čas a i ten jeden člověk bude někomu
chybět. Byl připraven na ten den a věděl, že se něco musí stát.
Protože Bůh neopouští svoje věrné…

To je konec třetí knihy.  
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