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„Nyní se stávám smrtí, ničitelem světů...“
— Bhagavadgíta 11:32 ve výkladu Roberta Oppenheimera
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Drrrn-n-n-n-n.
„Do háje!”
Drrrn-n-n-n-n.
„Sakra!”
Drrrn-n-n-n-n.
„No ať mě tři prdele poserou, jestli dovolím, aby ještě jednou…”
Drrrn-n-n-n-n. Drrrn-n-n-n-n!
Nerva vyskočil a zajel si rukama do vlasů. „To je šílený! Mně z  toho 

vážně jebne, Drusi!”
„Uklidni se,” zabručel Drusus.
„Mám se uklidnit, jo? Jak dlouho už tady dřepíme? Tři hodiny? Čtyři? 

A celou dobu je tady ten příšerný podělaný kravál!” Vystřelil prstem 
do vzduchu, jako by nebylo jasné, co způsobuje všechna jeho muka. 
Špinavým nehtem mířil vysoko na špičku stupňovité věže, v jejímž stínu 
až do teď seděli. Vrcholek věže se otevíral do velkého půlměsíce. Oba 
jeho srpky spojovaly tlusté kovové struny, do kterých se opíral vítr, a ony 
vydávaly drnčivý zvuk. Drusus si dokázal představit, že když správně 
fouká, může to znít jako hudba. Ale dnes se nad útesem vítr točil jako 
vzteklý pes za vlastním ocasem.

„Ty tomu věříš?” zeptal se Nerva. „Ne, vážně, věříš tomu? Protože jestli 
ne, tak vylezu nahoru, celý to rozmlátím a pochčiju.”

„A čemu mám jako věřit?”
„Že nás ten pitomý virvál chrání před mořskejma příšerama. Včera to 

povídal ten chlápek v hospodě.”
Když se nad tím Drusus zamyslel, tak odpověď zněla ne - nevěřil na 

velkou mořskou příšeru, kterou zahání hudba Zpívajících věží. Sklouzl 
pohledem dolů z útesu, kde zpěněný oceán omýval přístaviště městečka 
Rudodéšť. Viděl trosky domů z  červeného kamení špinavé časem 
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a životem. Viděl lidičky v oblečení jen o málo lepším než hadr na podlahu. 
On na příšeru nevěřil, ale oni ano. Netvor z hlubin je mnohem strašnější 
než hlad a sněť v ranách, ale netvora dokáží porazit. Stačí držet struny 
napnuté, sem tam se vyšplhat do Stanirova chrámu na kopci a zamumlat 
modlitbu nad ohništěm. A je to. Příšera zahnána. Teď už zbývají jen ty 
malé věci v životě. 

Jako hlad. A sněť.
Nerva na svého druha chvíli zíral, a  když se nedočkal odpovědi, 

zhroutil se vedle něj do vyschlé hlíny a sáhl po kožené čutoře. Vzduchem 
zavoněla pálenka.

„Neměl bys tolik pít,” ozval se Drusus. „Večer nás čeká práce.”
„Kulový! Napálili nás, Drusi, přiznej si to. Za chvíli bude tma a žádný 

blbý posel s instrukcemi tady není. Nebo ty snad nějakýho vidíš? Možná 
je úplně prťavej. Možná je takhle posraně mrň...“

Zašustilo křoví a najednou před nimi stál chlapec.
„Sakra!” řekl Nerva. „Von je vážně mrňavej!”
Chlapec měl čokoládovou kůži - jako všichni tady v Deštném království 

- a  kolem beder kus špinavého plátna - jako většina tady v  Deštném 
království. Stál a ani se nepohnul.

„Takže?” houkl na něj Drusus. „Jak se má Děda?”
„Jmenuje se Stařec,” dostalo se mu odpovědi.
„Dobrá, tak Stařec. Dostali jsme zprávu a čekáme. Co bude dál?”
„Čekáme tady zatraceně dlouho, takže koukej…”
„Drž hubu, Nerve. Máš pro nás instrukce, chlapče?”
Chlapec z čokolády přikývl. Pak začal vyprávět o chodbách, strážných, 

pochůzkách, střídáních. Pak o místnostech, zámcích a klíčích. Vyprávěl 
jako by odříkával dobře naučenou básničku a  Drusus se pokoušel 
zapamatovat si každé slovo se stejnou přesností.
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Už se chýlili ke konci, když to Nerva nevydržel: „A  co máme teda 
šlohnout? Zlato? Šperky?”

Chlapec mu to řekl.
Nerva na něj chvíli hleděl a pak se rozchechtal na celé kolo. Jeho sípavý 

smích roznesl vítr kolem útesu a na malou chvíli přehlušil i drnčení strun 
Zpívající věže.

Když Slavojem mrštili do místnosti, ztratil rovnováhu a dovnitř spíš 
vtančil, než vstoupil. Nejspíš to nebylo jeho nejlepší estrádní vystoupení, 
protože tlusťoch, který v místnosti seděl na hromádce polštářů, vypadal 
skutečně otřeseně. V příští vteřině zrudl zlostí a rozběhl se proti Slavojovi. 
Ten byl připraven se bít, ale tlusťoch jen prosvištěl kolem a  zmizel na 
chodbě, kde seřval dva hromotluky, kteří Slavoje přivedli. Slavoj znal 
z  ginejlinštiny jen velmi málo, ale co se mu podařilo zachytit, by si 
rozhodně netroufl nahlas přeložit před svou mámou.

Tlusťoch se vrátil a  brunátný obličej opět nabíral bronzový odstín. 
„Přijměte mou omluvu,” pravil seversky. „Ti dva langada gadahe vás za 
mnou měli přivést, ano, ale jako hosta. Stanir mi odpusť a vy též, drahý 
pane.” Pak si položil ruku na hruď a uklonil se. „Ekram Hasin.”

Pokaždé, když se Slavojovi někdo z  Deštného království představil, 
měl chuť odpovědět „Na zdraví”. Ještě stále si ale nebyl jistý, jestli není 
v průšvihu, a tak se omezil jen na: „Těší mě. Já jsem Slavoj.”

„Ano, ano, já vím. Prosím, posaďte se,” kynul mu tlusťoch. „Mohu vám 
nabídnout čaj a dýmku?”

„Čaj bude stačit, děkuji vám. Před snídaní nikdy nekouřím. Ti dva, hm, 
gadahe, mě vytáhli rovnou z postele.”

„Nešťastné. Velice nešťastné. Dohlédnu, aby je přeřadili do stájí. Hnůj 
k hnoji, jak se říká.”
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„Zdá se, že máte v okolí docela slovo.”
„Ano, ano. Jsem správcem přístavu a to ze mě dělá mahuptaara tohoto 

malého kousku světa. Jak vy byste to jenom…”
„Něco jako starosta?”
„Ano, to je správné. Mám starost o naše město.” 
„To jsem tedy v pěkně vysoké společnosti. Škoda, že jsem si nestihl vzít 

alespoň kalhoty.”
„Urážka. Tragédie. Hnůj je příliš dobrý. Dám jim uklízet rybí trh. 

Budou sbírat hlavy a utírat chcanky trhovců.”
Slavoj se škodolibým úsměškem upil čaje, který mu hostitel odlil 

z cínové konvice. Čaj voněl po skořici a byla v něm spousta mléka. „Zdá 
se mi, že jste mě chtěl opravdu moc vidět,” řekl pak.

„Čistá pravda. Řekněte mi, saahabe Slavoji, čím se živíte?”
„Jsem cestovatel. Sbírám zážitky a pak je píšu do knih.”
„Jen jsem se chtěl učinit jistým. Víte, slova plynou a informace se v nich 

ztrácí jako domy za velké vody. Představte si, že mí lidé tvrdili, že jste 
tulák, opilec a hazardní hráč.”

Slavoj zvedl oči od čaje a přeměřil si Hasina pohledem. Byl to pořád 
ten samý kulatý obličej s přihlouplým úsměvem, ale v očích mu zablýsklo 
cosi chladně ostrého.

„To samozřejmě záleží na úhlu pohledu,” odpověděl opatrně.
„Ach, nemějte obavy, saahabe, já nechtěl vás soudit. Říká se také, že za 

dobré pití vyprávíte příběhy.” 
„Vyprávěl bych je i zadarmo, ale jednomu u toho vždycky vyschne v krku.”
„Samozřejmě. Znáte legendu zdejšího kraje? Příběh o Zpívajících věžích?”
Přikývl. Jakpak by neznal. Ten příběh měl všechno, co chtěli opilí 

zkrachovanci po setmění slyšet a za co byli ochotni hodit na stůl minci.
 Mořský démon potápí lodě vesničanů. Najednou se odnikud vynoří 



- 10 -

hrdina s harfou, který se chvástá, že monstrum dokáže zastavit svou hudbou. 
Sedne si na pláž a hraje, když tu se moře rozestoupí a z hlubin povstane 
děsivá příšera. Hrdina se vyděsí, vezme do zaječích a všechno je v háji. 

V tom se ale zvedne vítr a opře se do strun. Líbivá melodie démona 
uspí a  vesničané slaví tři dny a  tři noci. Pak po celém pobřeží postaví 
Zpívající věže - stavby, které mají na vrcholku obří harfy. Vítr na ně hraje 
své melodie a všichni jsou až navěky v bezpečí. 

„Věříte tomu?” zeptal se Hasin.
Slavoj pokrčil rameny. „Je to dobrý příběh.”
„V Rudodešti se najde spousta lidí, kteří v něj věří bezmezně. Už jen 

proto, že viděli harfu.”
„Jakou harfu?”
„Bardovu harfu. Tu, na kterou hrál, aby zaplašil příšeru.”
„Ona skutečně existuje?”
„Ó, ano. Přinejmenším existuje taková, o které se říká, že je skutečná. 

Při Stanirových slavnostech ji kněží vynášeli nahoru do chrámu a lidé se 
jí chodili klanět. Po zbytek roku bývala uzamčena tady v paláci.”

„Bývala?”
„Dnes v  noci ji někdo ukradl. Pro naše město je to bída a  neštěstí, 

saahabe. Skutečné neštěstí.”
„Proč by někdo kradl takovou relikvii? Má nějakou cenu? Je ze zlata?”
„Vůbec ne,” odfrkl si Hasin. „Je to jen oprýskaný kus tlejícího dřeva. 

Takhle ho ale lidé nevidí. Je to symbol. A je nezbytně nutné, aby se co 
nejrychleji vrátil zpátky.”

„Rozumím, ale nechápu, jak…”
„Vy mi jej zpátky přinesete, saahabe Slavoji.” 
Zase ten chladný lesk v očích.
„Pane Hasine, jsem si jistý, že by někdo kompetentnější než já mohl…”
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„Přece jste viděl, s jakými gadahe se tady musím potýkat,” zabědoval 
správce přístavu. „Svalů má každý jeden na tři muže, ale rozumu tolik co 
suchého listí za období dešťů. Jsme přístav. V našich ulicích kolují náklady 
železa a  opilí námořníci. To je práce pro naši gardu. Ne vyšetřování 
zločinu. Musíte to být vy.”

„Já? Musím? To zní, jako bych neměl na výběr.”
„Pakliže, saahabe, mou prosbu nenaplníte, nezbude mi než pověřit 

vyšetřováním někoho z  mých strážných. Mé srdce však svírá strach 
z toho, že všechno skončí velice zle. Máme za to, že harfu ukradli cizinci 
a někoho z těch hlupáků by mohlo napadnout, že za vším stojí jiní cizinci. 
Například vy.”

Ekram Hasin se odmlčel a  zůstal hledět na Slavoje. Jeho pohled 
připomínal dvě dýky, které už už cupovaly Slavojovo tělo na kusy. 
Cestovatel cítil, jak se mu uvnitř lebky probouzí bolest a chystá se zúčtovat 
za včerejší propitou noc. Dal by cokoliv, aby byl právě teď někde jinde.

„Moudrý správce jako vy,” přešel do opatrného protiútoku, „by přece 
podobnou nespravedlnost nedopustil.”

„Obávám se, že podceňujete, jakou důležitost má harfa pro naše 
obyvatele. Kdyby se dozvěděli, že zmizela, prahli by po spravedlnosti 
a vstříc rozlícenému davu správcova moc chřadne a  skomírá. Mluvme 
ale spolu jako mužové znalí světa, neboť takovými jsme. Pakliže se mé 
prosby ujmete, jsem si jistý, že správcova pokladna dokáže pokrýt vaše 
náklady a zaštítit další cestu.”

Peníze, pomyslel si Slavoj, nabízí mi peníze. Možná to nejsem já, kdo je 
ve srabu. Koneckonců ta harfa byla ukradena z jeho paláce, sám to řekl. 
Třeba by ten rozlícený dav nakonec usoudil, že chřadnout a skomírat by 
měl sám správce.

Podle toho, co Slavoj zatím viděl, obklopoval se Hasin slepě poslušnými 
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burany a bijci. Samozřejmě. Od těch se dá jen těžko čekat, že vás přechytračí 
a  připraví o postavení. Možná mu skutečně schází někdo, kdo by se 
v tichosti ujal tak delikátní záležitosti. Navíc od Slavoje se může jen těžko 
obávat nějakého puče. Ve městě byl sotva dva dny, nikoho tady neznal 
a harfa pro něj byla stejně posvátná jako psí hromádka u cesty.

„Malá záloha,” vytrhl ho Ekram Hasin z myšlenek. Vedle Slavojova 
šálku zacinkal váček. „Možná by se tyto mince mohly proměnit v kalhoty, 
klobouk a o něco lepší ubytování, než v jakém vás mí lidé dnes ráno našli. 
Odpadky za nálevnou musí být krajně nepohodlné.”

Ten parchant, zaznělo Slavojovi hlavou. Nahlas ale řekl: „A co se stane, 
když vám budu chtít pomoci z celého srdce, ale nepodaří se mi to? Stopa 
mohla vychladnout, nejsem žádný soudce, který by…”

„Peníze na stolku jsou vaše. Situace, které naznačujete, budeme řešit, 
až nastanou.”

Peníze na stolku jsou moje. Stačily by na cestu lodí kamkoliv jinam?
„Abych vám hledání ulehčil, dal jsem zavřít městské brány a zakázal 

vyplout všem lodím. Osádky přístavních kamenometů smířlivě hledí na 
lodní kýly a starají se o poslušnost jejich kapitánů.”

Sakra. 
Ne, to bylo málo. Sakra, sakra, sakra. To je pravý stav věcí.
Navenek se doširoka usmál: „Tak tedy dobrá. Pojďme hledat zloděje.”
„Musíte najít harfu, saahabe,” řekl Hasin a dlouze upil hutnou tekutinu 

ze šálku. „Zloděje už máme.”

Ekram Hasin nazýval svůj dům palácem a  ten jím možná kdysi 
i skutečně býval. Teď ale tonul v troskách stejně jako většina Rudodeště. 
Slavoj si matně vybavil, jak mu kdosi předchozího večera vyprávěl, že 
město vypálila armáda, kterou do země pozvalo samo Deštné království. 
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Město bylo podle nich semeništěm hříchu, temných kultů a  uctívačů 
démonů. S  požehnáním krále armáda město srovnala se zemí a  -  jak 
tvrdil onen opilý kdosi - bohové pak nad tím plakali krvavé slzy, které 
daly městu nové jméno.

Ať už to bylo jakkoliv, pomyslel si Slavoj, ve městě skutečně nezůstal 
kámen na kameni. Lidé žili v pouhých přízracích domů, které si vyspravili, 
jak nejlépe dovedli. Natloukli do země pár prken a  říkali tomu stěna. 
Pověsili do rámu kus špinavého hadru a nazvali ho dveřmi. Hasinův palác 
byl palácem jen z toho titulu, že měl zčásti vlastní střechu.

Vyšli ven a  sestupovali po schodech lemovaných napůl zřícenou 
balustrádou. Když se do Slavoje opřelo slunce, rozezněla se mu hlava jako 
chrámový zvon. Zbytkový alkohol, který byl podle všeho dnes po ránu 
jeho jediným skutečným přítelem, zmizel v  nenávratnu a  vzal s  sebou 
i Slavojův jazyk. Na jeho místě nechal jen mrtvého hlemýždě a příchuť 
žaludečních šťáv.

Přemýšlel, kterým směrem bude zvracet. Vepředu šli dva strážní 
a  správce Hasin, po nich Slavoj a  průvod uzavírali další dva strážní. 
Měřili si ho nevraživými pohledy a  on v  nich poznal své dva gadahe. 
V nestřežené chvíli na ně vyplázl hlemýždě.

Pod úpatím schodiště zamířili do průchodu, za kterým cesta klesala 
do sklepení. Skončili v nevelké místnosti se stropem podepřeným dvěma 
sloupy. Kolem dokola stály bedny s  jídlem, převážně ovocem. Slavoj 
poznal tu podivnou kombinaci jablka a  ořechu, ze které tady - ach, 
bohové - dělali tak výbornou pálenku. 

Uprostřed místnosti leželi na břiše dva muži. 
Vypadali docela mírumilovně, téměř jako kdyby spali. Jakýsi 

primitivní instinkt ale Slavojovi prozradil, že tohle je spánek, ze kterého 
se neprobouzí.
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„Vy jste je…?” hlesl a začal lapat po dechu, aby udržel obsah žaludku 
na svém místě.

„Ne, my ne,” odvětil mu Ekram Hasin. „Nemáme nejmenší tušení, 
jak se dostali do paláce. Žádné oko je nespatřilo přicházet a žádné 
ucho nezachytilo páčení zámku místnosti, kde obvykle spočívá harfa. 
Po zpáteční cestě je ale štěstěna opustila a  bohové přerušili slepotu 
a hluchotu strážných. Lapkové zabloudili ve východní části paláce, kterou 
nikdo neobývá, a málem se srazili s jedním z mých mužů. Ten vyhlásil 
poplach, avšak lupiči zmizeli ve tmě, než je stihl dopadnout. Strážní začali 
prohledávat palác a našli je zde. Oba mrtvé. Bez harfy.”

Slavoj se jednou rukou opřel o stěnu, aby zastavil svět ve zběsilém 
houpání. „A víte jistě, že vám ji ukradli oni?”

„Ano. Strážný, do kterého vrazili, složil přísahu, že měli harfu v rukou.”
„Jak… jak zemřeli?”
„Domníváme se, že se zabili navzájem. Podle strážného se hádali. 

Nejspíš se chtěli rozdělit, když jejich plán nevyšel, a  nedokázali se 
dohodnout, komu připadne harfa.”

„Jenže pak by tady ta harfa musela být.”
Hasin pokrčil rameny. „Třeba ji nakonec ukryli.”
Slavoj ještě několikrát nabral dech a pustil chladný kámen. Pak udělal 

opatrný krok kupředu. „Ale to je…”
„Stalo se něco?” chtěl vědět správce.
„Já je znám,” řekl Slavoj. Obočí Ekrama Hasina vylétlo vzhůru. „Potkal 

jsem je v  nálevně. Včera. Ne předevčírem. Pili jsme spolu. Ráno byli 
pryč. Myslel jsem, že odjeli.” Ukázal prstem. „Tamten při těle se jmenuje 
Drusus. A tenhle vychrtlý je Nerva.”

Přiklekl k  tomu, co zbylo z Nervy. Vypadal opravdu, jako by jen spal. 
V  obličeji měl klidný, skoro blahosklonný výraz. A  na krku černající 
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modřinu. Vypadala jako inkoustová skvrna, kterou někdo kápl přímo do 
Nervovy kůže. Kolem dokola ji lemovaly zaschlé škrábance. Slavoj vztáhl 
ruku a pak se zarazil. Předchozí noci jsi ho plácal po ramenou, když říkal 
ten vtip o tygru a opici, a teď se ho štítíš dotknout? Polkl naprázdno a zvedl 
Nervovo levé víčko. Oko měl zalité krví a díval se dál, než kdy živí dohlédnou.

Slavoj nebyl lékař ani soudce, ale v některých částech Skalního města 
byla smrt běžnější než krysy.

„Uškrtil ho,” řekl nahlas. „Drusus ho uškrtil.”
Chytil Nervu za rameno a otočil. Hlava mrtvoly zaplápolala na krku 

jako vlajka na lodním stožáru. „Bohové! Škrtil ho tak, až mu zlomil vaz.”
Podíval se vzhůru, ale nezdálo se, že by to někoho z  přítomných 

ohromilo. Buď už to dávno věděli, nebo jim to bylo jedno.
Drusus ležel dál v místnosti vedle jednoho ze sloupů. Kolem krku se 

mu táhl stejný černomodrý had jako Nervovi. Vypadal ale o poznání hůř. 
Kůži měl popraskanou a  plnou červených hnízd zpřetrhaných cévek. 
Uprostřed čela mu navíc zasychal velký kruhový strup. 

Slavoj s ním pohnul. „Tohle nedává smysl.”
„Objevil jste něco, saahabe?”
„Drusus zemřel stejně jako Nerva.”
„A to znamená?” dožadoval se Hasin.
„To znamená, že se nezabili navzájem. Kdyby se nakrásně škrtili oba 

najednou, a dokonce si i ve stejnou chvíli vzájemně zlomili vaz, pak by 
těžko leželi tak daleko od sebe.”

„Naznačujete, že s nimi byl ještě někdo třetí?
„Nevím, jestli byl s nimi, ale rozhodně byl tady. Podívejte na tu ránu na 

Drusově čele. Něčím ho praštili.”
Rozhlédl se po místnosti. Bedna s ovocem to nejspíš nebyla. Buď si to 

vrah odnesl s sebou, anebo… „Tady. Na tom sloupu je krev. Hádám, že 
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někdo Druse překvapil zezadu a mrsknul mu hlavou proti sloupu. Tím se 
ho na chvíli zbavil. Pak skočil po Nervovi, zabil ho a vrátil se, aby dodělal 
i bezvědomého Druse. Podívejte. Nerva má poškrábaný krk, ale Drusus 
ne. Na rozdíl od něj se Nerva ještě stihl bránit.”

Mohlo to tak být? Mohlo. Ale taky nemuselo. Co on, Slavoj, vlastně 
ví o zločinech a vraždách? Vůbec nic. Kdykoliv se k nějaké připletl, dal 
si dobrý pozor, aby věděl čistě a  jen vůbec nic. Ale teď se přistihl při 
morbidní myšlence, že mu to všechno přijde… vzrušující. Toužil vědět, 
co se tady v noci odehrálo. Byla to záhada. Hádanka. Byla to otevřená 
otázka s velkým tučným otazníkem na konci a on cítil, že potřebuje znát 
odpověď. Nebo z něj jen mluvila kocovina.

Ekram Hasin vyštěkl několik slov v ginejlinštině a  stráže kvapně 
zmizely z dohledu. 

„Zloději skučí v pekle a to je dobré,” řekl pak, „ale žel bohům to neřeší 
problém, který nás tolik pálí. Kde je ta harfa, saahabe Slavoji? Musíme 
najít tu harfu.”

„Nevím, kde je. Být vámi, vyslechnu strážné, kteří ty dva našli. Je 
možné, že harfu vzali oni.”

„Ano, ano, podobná myšlenka zkřížila mou mysl. Nedokážu si ale 
představit, co by s ní udělali. Ale vyslechnu je. Velmi, hm, intenzivně.”

„Najdu vám tu harfu, Hasine,” řekl Slavoj a samotného ho překvapilo, 
jak sebevědomě to zní. „Ale musíme být partneři. Spolupracovat. Žádné 
další výhrůžky.”

„Najdete harfu, saahabe, ano. Mé partnerství spatřujte v  tom, že se 
můžete vydat kamkoliv ve  městě. Pamatujte však, že přístav neopustí 
žádná loď a hlídky ponesou s nelibostí, pokusíte-li se překročit hradby 
Rudodeště. Můj laskavý sluch bude od vás čekat zprávu do dnešní půlnoci. 
Pakliže žádná nepřijde, budeme muset upravit podmínky partnerství.”
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Slavoj chvíli zíral do té kulaté netečné tváře. 
Pak přikývl. „Dobrá. Souhlasím.”
„Váš souhlas nebyl vyžadován, avšak děkuji za něj. Jaký bude váš další 

krok, saahabe?”
„Myslím, že půjdu nakupovat,” zašklebil se Slavoj.  

Amal přestal existovat.
Byl to jeho nejlepší trik. Ještě lepší než Bhimovy podvody se skořápkami 

a rozhodně lepší než Niteshova šmelina s mincemi. Fungoval skoro jako 
kouzlo. Amal se v duchu usmál. Bylo by úžasné umět opravdová kouzla. 
Očaroval by támhle tu káď s hadohlavci a ta by vzlétla a odnesla ho daleko 
odsud. A hadohlavce by klidně vzal s sebou. Ne, proměnil by jim ploutve 
na křídla a oni by táhli sud jako nebeský kočár. Jo, to by se mu rozhodně 
líbilo. Třeba by pak našel i nějaké kouzlo, kterým by smyl ten protivný 
zápach rybiny.

Jenže Amal čarovat neuměl. Ne doopravdy. Uměl jen splynout s okolím. 
Stát se součástí toho hemžení na Rybím trhu. Být stejně očekávaný 
a samozřejmý jako košík s ovocem nebo džbán domácí pálenky. Existovat 
lehce a  průhledně jako vlákna, která nesou vzduchem malé pavoučky. 
A stejně jako oni čekat na svou kořist.

Dnes ráno bylo splývání těžké a jednoduché zároveň. Rybí trh zaplavili 
naštvaní námořníci, kterým správce zakázal vyplout, a  muži a  ženy 
z  karavan, které se chystaly projít džunglí. Bylo snadné se mezi nimi 
proplétat. Vždycky se našly nějaké nohy a  tlusté břicho, za které mohl 
vklouznout a schovat se zvědavým očím. Ta těžká část spočívala v tom 
nedostat se do maléru, protože tihle lidé malér přímo vyhledávali. Prahli 
po zámince, která by ospravedlnila to, že něco rozbijí a někomu ublíží. 
Amal rozhodně netoužil stát se tím někým.
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Navzdory okolnostem měl dobrý den. Když jeden z námořníků mrštil 
džbánem o zem a řval na prodejce, že do džbánu snad nachcal, připletl 
se blíž a vklouzl mu svou útlou chlapeckou rukou do kapsy. Mince ani 
necinkly a poslušně změnily majitele.

Bylo to dost peněz. Normálně by to stačilo a Amal by zamířil domů. 
Jenže teď když byli velcí chlapci pryč a vzali s sebou většinu zásob, hodila 
se každá mince. Navíc to Amalovi znělo jako příležitost. Konečně mohl 
Starci dokázat, že zastane tolik práce jako Bhima nebo Nitesh.

A pak ho uviděl.
Světlé vlasy a kůže opálená do ruda - nejspíše tedy cizinec. Kráčel si 

tržištěm jako pán. Levou ruku v kapse a pravou si ledabyle poklepával 
na hrudník. Klátil se ze strany na stranu, jak si prohlížel zboží prodejců. 
Nad každým ale ohrnul nos a pokračoval dál. U pasu se mu - u Stanira! - 
houpal váček na peníze. Držel ho tak úzký proužek kůže, že snad stačilo 
jen dýchnout a tkanička povolí.

Amal se dal do pohybu. Věděl, co je v  sázce. Připomínalo to hru na 
schovávanou, ale toho, kdo prohrál, pak pověsili na nábřeží v kovové kleci. 
Jako Ranjana. Rackové mu vyklovali oči, než stráže polevily v  ostraze 
natolik, aby ho Amal a několik dalších chlapců sundali a pohřbili. Amal 
stiskl pěsti. Trochu hněvem, trochu strachem a možná jen proto, že se chtěl 
chytit života a držet se ho ze všech sil.

Cizinec se dál choval jako samolibý hlupák. Nikdo nešel před ním a nikdo 
za ním. Amal se pomalu přesvědčoval, že to přece jen zkusí. Počká, až cizinec 
dojde na samý okraj tržiště. Pak vyrazí, utrhne váček a zmizí v ulicích dřív, 
než si ten chlap vůbec uvědomí, co se stalo. A pak půjde domů. 

Světlovlasý nejen že došel až k poslednímu stánku, ale ještě se u něj 
zastavil a začal očichávat trhovcovo ovoce.

Amal se rozběhl. Od bosých nohou se mu zvedala oblaka prachu.
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Blížil se.
Natáhl ruku.
Už cítil váček. 
Stiskl pěst a objal mince uvnitř.
Cizinec sebou mrštil jako had. A pak přišla bolest.
Cosi Amalovi semklo zápěstí a zařízlo se do kůže. Vykřikl. Ruka zůstala 

na místě, zatímco on se pohyboval dál. V zápěstí mu ošklivě zapraskalo 
a on sebou smýkl na zem. Proti žhnoucímu nebi uviděl cizincovu tvář.

„Smyčka,” řekl muž. „No, vlastně jen šikovně mrštěný pruh kůže, který 
se ti obtočí kolem zápěstí jako bič. Takhle loví kapsáře ve Skalním městě. 
Nic si z toho nedělej, už na to skočili lepší.”

Amal zasípal. Hrudník se mu svíral a nemohl se nadechnout. Ucítil, jak 
mu do podpaží vjely cizincovy ruce a zvedly ho na nohy. Konečně sevření 
povolilo a Amal zalapal po dechu.

„Je to lepší?” zeptal se ten muž a Amal vyděšeně přikývl. „Pojďme do 
stínu,” přikázal cizinec. Odtlačil Amala do uličky - právě do té, kterou 
chtěl původně použít pro svůj útěk.

Přirazil chlapce zády ke stěně.
„Tak jo,” usmál se. „Rozumíš seversky, to je báječné. Začneme znovu 

a lépe, co ty na to? Mně říkají Slavoj.”
Cizinec se odmlčel, ale Amal neměl nejmenší chuť mu odpovídat. 
Ranjanova kůže byla rozpraskaná, spálená do hněda a  plná puchýřů. 

Loupala se z  něj jako kůže z hada. Prsty měl stále sevřené kolem mříží 
a museli mu je zlomit, aby ho dostali ven.

„A ty se jmenuješ?” pobízel ho muž.
Zprvu se tvářil pyšně, nadával a plival na své věznitele. Křičet začal až 

později a pokračoval, dokud se křik nezměnil v sípot. Ten zněl nábřežím 
ještě několik dní.
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„Dobrá, budu ti říkat Hnědoočko, platí? Poslyš, nechci ti ublížit. Tedy 
ne víc než jsem ti ublížil doteď.”

Amal prosil Starce, aby poslal starší chlapce a Ranjana vysvobodili. Měli 
nože, mohli něco udělat. Ale Stařec řekl, že Ranjanův život nestojí za životy 
dalších. A sípot odezněl.

„Jeden můj přítel něco ztratil. Něco hrozně cenného a já to chci dostat 
zpátky. Běháš po ulicích celé dny, hm? Vím to, byl jsem jako ty. Slyšíš, co 
si lidé povídají. Nezaslechl jsi o někom, kdo včera kradl v paláci?” 

„Ekram Hasin není ničí přítel,” řekl Amal.
„Prosím?”
„Řekl jste, že váš přítel něco ztratil, ale Ekram Hasin nemá přátele. Má 

jen otroky, obchodní partnery a oběti. Co z toho jste vy?”
„Nic.” Cizinec se zamyslel. „A tak trochu všechno, sakra. Kdo ti povídá 

takové věci?”
„Stařec to říká.”
„Stařec? Kdo je to?”
Amal se tomu muži podíval hluboko do očí. „To jsou špatné otázky.”
„Takové mám nejraději,” usmál se. „Můžeš mě za ním zavést? Ví něco 

o té harfě?”
„Stařec ví všechno o harfě.”
„Výborně! Kde ho najdu?”
Amal zakroutil hlavou. „Nenajdete.”
„Dovedeš mě za ním?”
Další zakroucení. Cizinec nevrle mlaskl.
„Podívej, měl jsem dneska docela těžké ráno. Co mě bude stát, když mi 

řekneš, kde je ten Stařec?”
„Musíte mě pustit. Musíte mě nechat jít. Nechci křičet jako Ranjan.”
Muž na něj chvíli zkoumavě hleděl. Pak odstoupil. 
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„Tak. Jsi volný. Máme dohodu?”
Amal přikývl. „Až se dnes v noci dotkne měsíc Zpívající věže, přijďte 

pod kopec na cestičku k chrámu.”
„Dobře. Platí. Děkuji ti. Ještě vydrž.” Cizinec otevřel váček. Bylo v něm 

pár mincí a spousta kulatých kovových plíšků. Vzal jednu minci a podal 
ji Amalovi. „Na. Vím, jaké to je. Kup si něco k jídlu.”

Amal se na minci podíval a dal se do běhu. 
Nevzal si ji.
Přišlo mu špatné brát peníze od lidí, kteří jdou na smrt.  

Slavojova mysl stoupala z temnoty jako bublina na hladinu jezera.
Nadechl se.
Do šíje se mu zařízla bolest. Na jeden děsivý okamžik měl pocit, že mu 

kdosi trhá hlavu od těla.
Rozkašlal se a křeč mu proměnila svaly v kámen. Kašel vyvěral ve stále 

nových erupcích, dokud se Slavoj nezhroutil a nezůstal ležet bez dechu 
na podlaze.

Oči měl plné slz. Ukazovaly mu svět jako akvarel černé, hnědé a žluté. 
Vytušil na sobě cizí pohled.
„Kdo jste? Co se stalo?” chtěl se zeptat, ale vyšlo z  něj jen zvířecí 

zachrčení. Krk mu pulzoval tupými nárazy. Zkusil to znovu. „-ts -e -ao?”
„To záleží na tom, co si pamatujete jako poslední,” zašeptal někdo.
Co si pamatoval jako poslední? 
Ty oči! Uhrančivý pohled tygra na tváři panenky. 
Svět bledých barev a stínů. Muž na stezce. Temný obrys proti měsícem 

zalitému nebi. Oči. Ty příšerné oči. Dva opály v obličeji tak krásném, že 
by mohl patřit dívce. Ruka odmotává šátek ze zápěstí. Oči! Nic než oči! 
Bolest v kolenou. Země ho udeřila do tváře. Slabé cinknutí a hebký dotek 
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látky na krku. Nemůže se nadechnout. Bolest. Strach. Sevření, zmítání, 
panika. Příboj v uších. Pocit lehkosti. Nicota. 

„Zab- íth. Chtěhl mě za-”
Znovu se rozkašlal a bolest ho trhala na cáry. Jakési ruce ho zvedly do 

sedu a opřely zády o chladný kámen.
„Kdyby vás chtěl pan Goswami zabít,” pokračoval hlas a sypal se jako 

písek v  hodinách, „pak byste byl mrtvý. Pan Goswami si chtěl pouze 
zajistit vaši spolupráci během cesty sem. Říkal, že jste si s sebou přinesl 
meč. Pan Goswami není šermíř. Je škrtič.”

Slavoj zamrkal a po tvářích se mu vydaly pramínky slz. Už viděl jasněji. 
Žluté světlo pocházelo z  hliněných misek na podlaze. Za světelným 
kruhem rozeznával postavy příliš malé na to, aby mohly být lidmi. 
Hleděly na něj bez hnutí. 

Děti, uvědomil si. Převážně chlapci. Snědí a špinaví jako byl ten hoch 
na tržišti. Je někde mezi nimi? Neviděl ho.

Byli v jakési místnosti s klenutým stropem. Do stěn se nořily podélné 
obdélníkové otvory, které měl nejprve za okna, než si uvědomil, že jsou to 
spíše dveře. Dveře na věčnost. V každé štěrbině leželo tělo nebo alespoň 
to, co z lidského těla zbude, když ho ohlodá zub času.

Pod místem, kde se klenba křížila, spatřil masivní kamennou rakev. Její 
povrch kdosi neuměle upravil do podoby křesla a do něj usadil ošklivou 
svraštělou mumii zbavenou obvazů. Pravá ruka jí ledabyle spočívala na 
oprýskané harfě.

„Ta harfa…” vydechl Slavoj hlasem, který nebyl jeho. „Ukradli… jste ji.”
Mumie otevřela oči. 
„Ne, Slavoji,” zasípala. „Jen jsem si vzal zpátky, co mi patří.”
Lebka obalená v kůži tenké a průhledné jako papír se otočila přímo na něj. 
„Jak-… jak-…” vysoukal ze sebe Slavoj.
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„Jak to že jste přežil? Jak jste se sem dostal?”
„Jak… tože… v tomhle pitomém… městě… všichni znají moje 

jméno… Mám ho napsané… na čele nebo co?”
Následovalo zasípání, které mohlo dost dobře být i  smíchem, pokud 

máte místo hlasivek pískovcové skály. „Jeden z  mých chlapců, který 
pracuje v paláci, měl tu příležitost vyslechnout váš rozhovor s Hasinem. 
Musím připustit, že jste mě překvapil, Slavoji. Čekal jsem, že podplatíte 
stráže a zmizíte z povrchu zemského.”

„A co… moje… pověst?”
„Pověst opilce a  flákače, který se vydává za slovutného cestovatele? 

Nemyslím, že by utrpěla. Spíš si troufám hádat, že ve vaší kapse na úplatky 
moc nezbývá. Kolik si vyděláte vyprávěním příběhů v nálevnách?”

„Sem tam… někdo minci hodí.”
„A kolik si vyděláte vybíráním kapes těm, co poslouchají?”
Slavoj se zamračil. „Druhá věc… kterou na tomhle městě nesnáším 

je… že si každý myslí, jak moc mě zná.”
„Možná to bude tím, že používáte příliš laciné triky.”
„Laciné jsou poctivější. Drahé triky jsou pro krále. A správce.”
Stařec přikývl. „V tom s vámi souhlasím, Slavoji. Jeden špinavý trumf 

vás sledoval také dnes v noci. Pan Goswami ho doprovodil na místo, kde 
už nenapáchá žádnou škodu.”

Ozvaly se tiché kroky a za kmetovým ramenem se vyloupla tvář smířlivá 
a  klidná jako hladina jezera. Slavojovi projel mráz až do morku kostí. 
Proč jen jsem ho včera nezabil - ptal se sám sebe - měl jsem v ruce meč, 
zatímco on držel… kapesník? Ty podivné oči. Nemohl je dostat z hlavy.

„Hasin se občas tváří jako hlupák,” odpověděl nahlas, „ale je dost 
chytrý na to, aby poslal víc než jednoho muže. Co nevidět vám budou 
klepat na dveře stráže. Beranidlem.”
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„To si nemyslím. Správcova mysl je pomalá a obalená tukem stejně jako 
tělo. Nemá tušení o tom, co se děje v jeho vlastním městě. Než se mu podaří 
znovu najít stopu, nebude tu žádná země, ve které by mohla zůstat otištěna.”

„To vy jste zabili Nervu s Drusem, že je to tak?”
„Ano,” zamračil se Stařec. „Nešťastná záležitost. Připravili jsme pro ně 

velice detailní plán, ale chamtivost je svedla z cesty. Rozhodli se navštívit 
správcovu pokladnici a ztratili se v chodbách paláce. Pan Goswami, kterého 
jsem za nimi poslal, aby byl mým zrakem, zasáhl i v tomto případě.”

Slavoj se podíval na škrtiče. Čekal úšklebek, vítězoslavný úsměv, ale 
Goswami se ani nepohnul. Stál tam, jako by právě řekli, že si dal včera 
k večeři marinované kuře.

Slavoj polkl a měl pocit, že mu krkem prošla hrstka střepů. „Právě jste 
se mi přiznali ke třem vraždám. Už moc dlouho na živu nezůstanu, co?”

„Nesmíte si mě plést s šestákovými zloduchy ze svých báchorek, 
Slavoji,” usmál se zlehka Stařec. „Nemám žádnou touhu zabíjet lidi, kteří 
zemřít nemusí. Vy a já jsme se nepotkali náhodou.”

„Samozřejmě. Dovlekli jste mě sem.”
„Nebuďte malicherný, Slavoji. To, co vás ke mně přivedlo v prvé 

řadě, jsou otázky. Myslím, že jste navzdory všem hrozbám neutekl 
z Rudodeště jen proto, že jste chtěl najít odpovědi. Znám ten hlad. Tu 
trýzeň neznámého. Potřebujete pochopit. Potřebujete rozuzlení zápletky. 
Chcete vědět, kdo ukradl tak bezcenný předmět, jako je stará harfa 
z lidové povídačky.”

„Teď už to vím.”
„A vaše touha se jen znásobila. Udělejte to. Zeptejte se!”
Starcova tvář představovala ztělesnění lačnosti. Slavoj ho chvíli 

nedůvěřivě pozoroval. Nesnášel, když mu někdo říká, co má dělat. To 
ovšem neměnilo nic na tom, že to opravdu chtěl udělat. 
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„Proč?”
Zase ten sípavý smích. „Ano. Proč. To je ta největší otázka ze všech. Jak 

jsem řekl prve, Slavoji, neukradl jsem ji. Je moje. Darovala mi ji matka. 
Myslím, že to byl dárek na rozloučenou.”

„Kde k té harfě přišla?”
„Nevím a není to důležité. Tenkrát to byl jen kus dřeva se strunami. 

Krásný, ale nijak zvláštní. Ani jsem na ni neuměl hrát a dodnes nemám 
tušení, proč vlastně vybrala harfu. Možná toho měla v té době na bedrech 
příliš. Otec se dozvěděl, že není můj otec, a  já tak nejsem legitimním 
dědicem panství. Matka mě vyhnala dřív, než to stihl udělat on, a konala 
dobře. Když jsem se po nějaké době vrátil domů, dozvěděl jsem se, že je 
mrtvá. Nehoda, říkali. Zbytek si domyslete sám.”

„Proč mi to všechno říkáte?”
„Chci utišit váš hlad. Strávil jsem většinu svého života hledáním 

odpovědí. Byl jsem pln žádosti, která teď žene i vás. Chci vám pomoci. Dát 
vám rozuzlení hned a tady. Navíc se můj příběh chýlí ke konci a já nemohu 
odolat pokušení vyprávět ho ještě jednou. Vám. Proto jsme se potkali.” 

Slavoj klouzal pohledem po Goswamim. Jestli mě to má udržet na živu, 
pomyslel si, budu poslouchat třeba i karetní historky. „Prosím, pokračujte.”

„Byl jsem ještě chlapec,” pravil stařešina. „Šlechtický synek, který 
neměl ponětí o světě. Všechny peníze, které mi matka dala, zmizely záhy 
v nenávratnu a zbyla mi jen ta harfa. Naučil jsem se na ni hrát a žebral 
jsem. Brzy jsem pochopil, že mám talent, a  dařilo se mi vydělávat. 
Toho si všímali i  ostatní tuláci, a  tak mě nezřídka potkaly kopance ve 
tmě a všechny peníze mou kapsu opět opustily. Nemohl jsem setrvat na 
jednom místě. Putoval jsem z  říše do říše, až se mi do cesty postavilo 
Deštné království. Už si nepamatuji, jak se ta vesnička jmenovala, ale vím, 
že kus cesty od ní vybíhalo do moře dlouhé a  opuštěné molo. Sedával 
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jsem na něm brzo ráno a cvičil. Čím více jsem hrál, tím lepší jsem byl. 
Čím lepší jsem byl, tím více peněz přistálo u mých bosých nohou a tím 
více jídla skončilo v noci v mém žaludku.”

Stařec se několikrát zhluboka nadechl. Mluvení ho vyčerpávalo.
„Jednoho takového rána přišla ona. Nejdříve jsem uviděl jen zvláštní 

vlny na obzoru a nic víc. Dalšího rána se přiblížily a dalšího rána jsem 
poznal, že je pod nimi ukrytý tvar čehosi obrovského. Myslel jsem, že je 
to velryba. Hrál jsem jí a ona poslouchala. Některé melodie ji konejšily, 
jiné nesnášela a bila ploutvemi do vodní hladiny. Stala se mým přítelem. 
Jediným tvorem, kterému jsem hrál, protože jsem chtěl. Trvalo to velice 
dlouho, ale nakonec se vzdálenost mezi námi zkrátila na čtvrt míle. A já 
poznal, že to není velryba. Byla to mah’tara.”

„Mah’tara?” otázal se Slavoj. „Co je to?”
„Vodní hřebec. Podmořský démon ze Stanirovy stáje, na kterém bůh 

cválá po nekonečném dně oceánu. Byla obrovská. Neskutečná. Přemýšlel 
jsem, čím to je, že jsem obdržel dar s ní rozmlouvat, a pak jsem se dovtípil. 
Neměla být mým přítelem. Měla se stát nástrojem, který mi pomůže vrátit 
zpátky vše, o co mě osud připravil. Klíčem ke dveřím, které mě odvedou 
ze dna ulice, abych nezemřel stejně hloupě a zbytečně jako má matka.”

„Tak počkejte,” zarazil ho Slavoj. „Vím, co mi tu vyprávíte. To je legenda 
o harfeníkovi.”

„Ne, Slavoji. Tohle je příběh, který se stal legendou. Zrníčko pravdy, jež 
lidé obalili vlastní perletí.”

„Přece mi nechcete tvrdit, že vy jste tím harfeníkem.”
Stařec vážně přikývl. „Tvrdím vám to.”
„Kolik je vám let?”
„Sto šedesát tři.
„Ale to není možné!”
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„Toto přesvědčení s vámi sdílím. Existovat v  těle, jež prožilo víc než 
dva běžné lidské životy, je peklo rovné součtu všech strastí a bolestí, 
které dva životy přinesou. Trpím s každým nádechem, Slavoji, a bohové 
prodlužují mé utrpení dalším a  dalším svítáním. Strávil jsem roky 
přemýšlením o  tom, proč mi odpírají svou náruč. Dnes už to vím 
a prozradím to i vám, pokud mě necháte dovyprávět můj příběh.”

Slavoj nervózně poposedl. „Omlouvám se. Vyprávějte dál.”
„Tak tedy mah’tara přicházela znovu každé ráno a  já jsem do svých 

melodií začal zaplétat skryté tóny a disharmonie, o kterých jsem věděl, 
že ji zneklidní. Dařilo se mi to a démon byl stále více nesvůj. Pak jsem 
se dozvěděl, že v okolí začaly mizet lodě rybářů, a nepochyboval jsem 
o tom, kdo je poslal na mořské dno. Přestal jsem mah’taře hrát. Vracela se 
stejně, skučela a prosila o nové písně, které by vytlačily z hlavy trýznivé 
nápěvy. Ale já jsem zůstal neoblomný. Potřeboval jsem, aby byla skutečně 
divoká a neúprosná. A ona byla. Útoky na lodě se stupňovaly a pobřežím 
se šířily řeči o strašném monstru. Vystrašení rybáři přestali vyjíždět na 
oceán a já jsem věděl, co přijde dál. Utýraná mah’tara zamířila k břehům.”

Stařec se zahleděl před sebe a po rtech mu přelétl letmý úsměv.  
„To byla moje chvíle. Zjevil jsem se jako rytíř na bílém koni a všem 

jsem napovídal, že dokážu příšeru zastavit, neboť mám kouzelnou harfu. 
Nepochyboval jsem o  tom, že to skutečně dokážu. Věděl jsem přesně, 
co mah’taře zahrát. Někteří se na mě dívali jako na blázna, ale většina 
z nich už byla tak zoufalá, že mi slíbili všechno co mají, jen když netvora 
zaženu. Nic menšího jsem po nich ani nechtěl. Bylo ráno a na obzoru 
jsem spatřil povědomé vlny. Zvětšovaly se mnohem rychleji, než jsem 
byl zvyklý. Mah’tara se hnala kupředu. Přesvědčil jsem několik statečných 
z  vesnice, aby šli se mnou, aby pak všechno mohli vyprávět ostatním. 
Mé sebevědomí bylo nakažlivé. Sedl jsem si do písku a začal hrát. Vybral 
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jsem ty nejsladší melodie, ale mah’tara nezpomalovala. Pod ploutvemi jí 
stoupaly vlny vysoké jako skály. Hrál jsem dál, ale do mysli se mi vtíral 
strach. Nefungovalo to. Nezastavovala. Už jsem slyšel ten děsivý hukot 
vody a její zuřivé kvílení. A pak…”

Stařec se odmlčel.
„Co se stalo pak?” pobízel ho Slavoj.
„V  tomto místě je legenda pravdivější než pravda samotná. Utekl 

jsem. Hodil jsem harfu do písku a zmizel v džungli. Hnal jsem se jako 
zběsilý. Byl jsem přesvědčen, že vodní stěna, kterou před sebou démon 
hnal, spláchne pobřeží a zakousne se hluboko do vnitrozemí. Utíkal jsem 
a utíkal, abych se dostal co nejdál. Ale nic se nestalo. Mokrá smrt nepřišla. 
Zůstal jen ten strach a ozvěna kvílení v uších. Trvalo hodně let, než jsem 
našel odvahu přiblížit se k pobřeží.”

„Co toho netvora nakonec zastavilo? Přece nevěříte, že vítr začal hrát 
na harfu? Zvlášť když jste ji hodil do písku.”

„Mé povědomí o tom, co se dělo na pláži, je stejně dobré jako vaše. Žil 
jsem dlouhý a bídný život v mnoha jiných zemích. Když jsem se nakonec 
ocitl zpátky v  Deštném království, s  údivem jsem poslouchal legendu 
o harfeníkovi a sledoval, jak se k nebi tyčí Zpívající věže. Našel jsem si 
domov v Rudodešti a doufal jsem, že se ve skrytu dočkám konce svých 
dní. Abych měl co jíst, začal jsem učit sirotky a děti ulice všechno, co jsem 
uměl - jak vybírat kapsy, jak šidit, brát ze stolu a utíkat.”

Slavoj se zamyslel. „Ta věc s harfou se přece stala hrozně dávno.”
„Co je to hrozně dávno? Jeden lidský život je víc než dost, natož pak dva. 

Kolik si toho pamatujete z běžného života vašeho děda? Možná vám o tom 
kdysi vyprávěl, ale vyprávění stírá drobnosti a zůstane jen dohladka zbroušený 
oblázek představivosti. Navíc považte, že jsme v Deštném království. Kolik 
kronikářů a učenců jste tady potkal? Tohle je země bez paměti.”
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„Mám ještě jednu otázku.”
„Vím. Chcete vědět, proč si myslím, že žiji tak dlouho.”
Slavoj přikývl.
Stařec něco zašeptal. Bylo mu stěží rozumět, ale všechny okolní děti se jako 

na povel otočily a odešly z místnosti. Děti? Jak je Slavoj pozoroval, nezbylo 
na nich vůbec nic dětského. Poslouchaly Starce s fanatickou důsledností.

„Už je to dlouho,” přetrhl mu kmet myšlenky, „co mi přestaly sloužit 
nohy a já zůstal uvězněn tady v kryptě. Od té doby jsem si znovu a znovu 
promítal svůj život. Jednal jsem dobře? Jednal jsem špatně? Kdo to posoudí? 
Jednal jsem především jako člověk. Jestliže by takto člověk jednat neměl, pak 
jsme byli špatně stvořeni. Našel jsem jen jedinou skulinu, jediný čin, který 
se vymkl z mých rukou a který jsem neprovedl z lidského uvážení, ale ze 
zvířecího pudu. Tam jsem zklamal své bohy, Slavoji, a za to jsem teď trestán.” 

„Kdy to bylo?”
„Když jsem zahodil harfu a zbaběle utekl.”
„Ale vždyť to dopadlo dobře. Nikomu se nic nestalo.”
„A v tom bylo mé selhání. Jsem přesvědčen, že mah’tara měla z vůle 

bohů srazit pobřeží pod mořskou hladinu.”
„To nemyslíte vážně!”
„Myslím, Slavoji. Je to jediné vysvětlení.”
„Je to pěkně mizerné vysvětlení.”
„To je váš úsudek, který vám nemohu odejmout.”
„Takže…,” zadrhl se Slavoj. „Takže proto jste ukradl harfu. Ležela 

v Hasinově domě celou tu dobu a vám na ní nezáleželo. Ale teď už ano. 
Chcete dokončit, co jste začal. Chcete znovu hrát a přivolat mah’taru.”

„Správně,” zašeptal Stařec. „Před několika dny jsem vyslal starší 
chlapce, aby přeřízli struny na Zpívajících věžích po celé linii Deštného 
království. Za svítání budu hrát.”
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„Vy opravdu věříte, že vám cestu na věčnost zajistí schody z mrtvých?”
„Nemám jiného vysvětlení.”
„To se můžete zabít rovnou a ušetřit si tu práci.”
„Ale pak budu umírat s  vědomím, že jsem nenaplnil svůj osud. 

Navždy budu jen žebrák, zbabělec a mýtus. Má role v koloběhu světa je 
významnější. Teď už tomu rozumím. Navíc který jed mě dokáže zahubit, 
jestliže si to bohové nepřejí? Která čepel mě dovede zranit?”

„Vraťte mi meč a vyzkoušíme to,” zavrčel Slavoj. „Už chápu, proč jste 
poslal pryč ty děti. Chcete zabít i je, že ano?”

„Trápí mne to stejně jako vás. Ale jsou součástí této země, součástí 
pobřeží, které mělo být zničeno. Mnohé z nich se neměly nikdy narodit. 
Kdybych je poslal pryč - zachránil je - pak bych nenaplnil, co je po mně 
žádáno, a čekaly by mě další roky utrpení v tomto zbídačeném těle.”

Slavoj se přinutil ke klidu. Proč se s tím kmetem vůbec hádá? Proč hraje 
jeho hru? Vždyť nic takového jako mah’tara nemohlo existovat. Když 
procházel uličkami Rudodeště, pochyboval o tom, že kdy byl nějaký bůh, 
natož jeho démonický oř. Navyprávěl se dost příběhů, které byly stejně 
padlé na hlavu jako tento, a viděl dost nebožáků, co na nich lpěli jako na 
pravdě nejsvětější. O co je tenhle stařec jiný? Možná tím, že nevypadá 
a nemluví jako blázen. K čertu! Pobřeží bude stát zítra stejně jako stálo 
včera. Teď je třeba myslet hlavně na sebe.

„Tak dobře,” řekl. „Dostal jsem své odpovědi a máte pravdu, nic jiného 
jsem ani nechtěl. Vaše spory s Hasinem ani se světem nejsou můj boj, 
takže jestli dovolíte, šel bych teď uplatit stráže a vydal se po svých. Nejsem 
součástí pobřeží a umírat se mi tady nechce.”

Hluboko posazené oči hleděly do těch Slavojových a  trvalo několik 
velice pomalých pohybů víčky, než stařec řekl: „Nejsem přesvědčen, že 
mluvíte pravdu. Nabízím vám volbu. Mohu požádat pana Goswamiho, 
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aby na vás dokončil, co v noci započal. Nebo vás nechám do svítání uvěznit 
tady v  kobce a  zítra se můžete stát svědkem konce jednoho příběhu. 
Pakliže z vůle bohů přežijete, jste volný. Co bych měl tedy udělat?”

Nevím, kde jsem, počítal v  duchu Slavoj, ani kudy utéct. Chodby 
v tomhle pohřebišti mohou vést míle. Možná už by se dokázal postavit 
na nohy, ale jak daleko zvládne doběhnout? Navíc je tady ten ďábel 
Goswami. Neměl nejmenší pochyby, že po něm skočí jako had, jen co se 
Slavoj nepatřičně pohne. Musí hrát o čas a příležitost.

„Když je to tak,” řekl nahlas, „tak bych to raději i s divadýlkem, prosím.”
„Pokud pomýšlíte na útěk, pak se zaobíráte zbytečnostmi. Pan Goswami 

vám bude neustále blíž než stín. Nebudou na něj fungovat sliby ani 
úplatky. Když byl ještě docela malý, pokusila se ho skupinka mrzkých lidí 
oběsit, protože pochází z národa, který ve zdejším kraji upadl v nemilost. 
Zachránil jsem ho. Pro pana Goswamiho je tento dluh svatý.”

Starcův hlas byla únava sama. Pracně se otočil ke škrtiči a  řekl mu 
několik vět ginejlinštinou. Goswami se dal do pohybu. Jednou rukou zvedl 
Slavoje ze země a strčil jím směrem k černému otvoru, který byl nejspíše 
východem z místnosti. Slavojovi se na vteřinu zazdálo, že vyplašili jakýsi 
stín, ale škrtič mu nedal čas rozhlížet se okolo. Pokračovali spletí chodeb, 
až nakonec Goswami ukázal prstem na malou pohřební kobku oddělenou 
mříží. Slavoj do ní vešel a Goswami mříž zavřel. O krok ustoupil a zůstal 
mlčky zírat na Slavoje. 

Slavoj se unaveně posadil na zem.
„Poslouchej mě dobře, ano?” řekl. „Nejsem zabiják ani válečník, ale 

jestli někdy dostanu příležitost provést ti něco hodně ošklivého - kopnout 
tě do zadku, podrazit nohy na schodech nebo tak něco - udělám to, 
rozumíš? Mám svůj život rád a beru si osobně, když mi ho chce někdo 
vymáčknout z těla.”
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Goswami projevil stejně výrazu jako mramorová socha.
„Fajn,” odtušil Slavoj. „Máme dohodu.”

Našel si kout, kde se mu hrubě opracovaný kámen zdál nejpohodlnější. 
Svalil se na zem, opřel se zády a hlavu vklínil do rohu dvou stěn. Bolest 
v páteři a krčních svalech malinko polevila. 

Cítil se k  smrti unavený - ne, opravil se honem - jen unavený. Mysl 
měl otupělou a myšlenky se mu v ní přelévaly tam a zpět. Neodvažoval se 
usnout. Pokaždé, když mu klesla víčka, přinutil se je znovu pozvednout 
a pohlédl skrz mříže na Goswamiho. Ten tam stál, jako by byl sám vytesán 
do skály. Upřeně Slavoje pozoroval a ani na vteřinu neuhnul jinam. Možná 
je to nějaký démon z pekla, napadlo Slavoje, který nepotřebuje jíst ani spát.

Kolik času uteklo? Hodina nebo víc? Občas zaslechl nějaký šramot, 
zvuk kroků nebo tlumené dětské hlasy. Teď se jeden z nich přiblížil a na 
chodbě se objevil chlapec. Byl to on - ten kluk z tržiště! Cosi Goswamimu 
podával a  škrtič přikývl. Pak vykročil kupředu. Jakýsi primitivní reflex 
vyhnal Slavoje na nohy rychleji, než by to dokázal vědomě.

Goswami otevřel mříž a vešel dovnitř. V ruce držel provaz.
„To by stačilo,” zachraptěl Slavoj a přitiskl se ke stěně. „Ještě jeden krok 

a provedu něco zoufale šíleného, co by nás oba mohlo mrzet. Jsem zvíře 
v koutě. Říká ti to něco?”

Škrtič se zastavil. Ve výšce pasu vykoukla chlapcova tvář.
„Ahoj, Hnědoočko,” pozdravil ho Slavoj. „Mohl bys mi tady pro pana 

Porcelánová tvář přeložit pár planých výhrůžek?”
„Amal,” řekl chlapec. „Jmenuji se Amal.”
„Ach, výborně. Já jsem pořád Slavoj.”
„Pan Goswami vám teď sváže ruce, abyste mohl jít s  námi. Stařec 

rozhodl, že je čas.”
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Slavoj neochotně vystrčil ruce. Za zápěstí ho uchopily ruce jemné 
jako okvětní plátky a obtočily mu kolem dokola provaz. Slavoj se snažil 
uhádnout, co je to za uzel, ale rychle se v  pohybech ztratil. Když byl 
Goswami hotov, škubl Slavoj několikrát zkusmo rukama. Pouta držela 
pevně. Druhý konec provazu si Goswami obmotal přes ruku. Povede mě 
jako býka na porážku, zachmuřil se Slavoj.

Vyšli ven z  kobky. Goswami šel první, pak Slavoj a  za ním chlapec. 
Kráčeli klikatými chodbami, které někdo nesmírně pracovitý a naprosto 
šílený vysekal do skály. Cestu lemovaly všudypřítomné misky 
s mihotavými plamínky. 

Po jejich špinavém žlutém světle Slavoje měsíční zář téměř oslepila. 
Luna visela nízko a  chystala se co nevidět zmizet za jedním ze dvou 
útesů, které objímaly Rudodéšť. Když se Slavoj ohlédl za sebe, spatřil 
černou masu chrámu boha Stanira. Byli jsme v pohřebních katakombách, 
pomyslel si. No jistě, jak jinak - posvátné místo, na které si troufnou 
vkročit jen kněží. Pro zloděje a spiklence prakticky dokonalý úkryt.

Pod korunami rozložitých fíkovníků na ně čekalo několik dalších 
chlapců a něco, co Slavojovi nejdříve připadalo jako podivné pochroumané 
slůně. Pak poznal, že jsou to nosítka, která podpírají čtyři chlapci. Na 
vrcholku se choulil Stařec. V bledém měsíčním světle vypadal jako oživlá 
noční můra.

„Dobré ráno, Slavoji,” zasípal. „Omlouvám se, že vám nenabídneme ani 
snídani, ale máme trochu naspěch. Úsvit přichází a přípravy nás zdržely.”

„Nedělejte si s tím hlavu,” pokrčil Slavoj rameny. „Posnídáme manu 
nebeskou, nebo ne?”

„Teď půjdeme skrz město,” pokračoval Stařec a  okázale ignoroval 
Slavojovu uštěpačnou poznámku, „a  pak se vydáme na levý útes ke 
Zpívající věži. Pan Goswami chtěl, abych vás upozornil, že je velice 
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pohotový, a pokud se náhodou pokusíte utéct nebo upoutat pozornost, 
bude muset aplikovat jistá opatření, která by mohla skončit vaší smrtí. 
Jste s tím srozuměn?”

„Chápu to.”
„Výborně,” usmál se Stařec. „Hlavu vzhůru, Slavoji. Brzy se z vypravěče 

příběhů stanete rovnou jedním z hrdinů.”
Slavoj na to neodpověděl. 
Vyrazili. Po malé chvilce se napojili na stezku vedoucí k chrámu a sešli 

po ní až dolů do města. Vzali to přímo středem, ale vyhýbali se hlavním 
ulicím. Pokud si Slavoj dokázal všimnout, vydali se tři chlapci dopředu 
a jeden z nich se vracel tam a zpět s informacemi. Občas výprava na chvíli 
zastavila, a když byl vzduch zase čistý, pokračovali dále. 

Nosítka se Starcem se kolébala kus před Slavojem. Kmet zatínal dlouhé 
kostěné prsty do opěradel. Sténal bolestí, ale když se ho jeden z nosičů zeptal, 
jestli nemají na chvíli zastavit, Stařec ho vztekle umlčel mávnutím ruky.

Po Slavojově boku kráčel chlapec z tržiště.
„Co dělá zápěstí?” zašeptal Slavoj. Goswami se otočil a  tiše zavrčel. 

Slavoj po něm loupl očima: „Jenom si povídám se starým přítelem. To je 
snad v pořádku, ne?”

Goswami se podíval na chlapce a  ten přikývl. Škrtič se neochotně 
otočil nazpátek.

„Už je to lepší,” odpověděl. „Není zlomené.”
„Snažil jsem se, aby nebylo.” Slavoj se na chvíli odmlčel a pak se zeptal: 

„Kdo je Ranjan?”
Amal se zamračil. „Přítel.”
„Tenkrát na tržišti jsi řekl, že nechceš křičet jako on. Co se s ním stalo?”
„Chytili ho. Je mrtvý.”
„To je mi líto.”
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„Není,” potřásl hlavou Amal. „Nemůže vám být líto někoho, koho jste 
neznal. Říkáte to jen proto, že se to takhle říká.”

„Máš pravdu. Omlouvám se.” Slavoj ztišil hlas ještě o  malinko víc, 
ovšem dal si pozor, aby zněl klidně a  vyrovnaně. „Musím ti něco říct, 
Amale. Ale ne tady, chápeš? Ne, když poslouchá náš škrtící přítel.”

„Nerozumí nám. Nikdy by do své hlavy nepřijal jediné slovo ze severní 
řeči. Nenávidí ji. Nenávidí všechno, co přichází ze severu. Kdysi odtamtud 
přišla armáda a zabíjela jeho předky.”

„Jsi si tím jistý?”
„Ano.”
„Dobrá, tak poslouchej. Stařec se chystá udělat… něco zlého. Nemyslím 

si, že se to stane, ale nevím, co bude dělat, až to nevyjde. Mohl by… Mohl 
by se rozzuřit a vynahradit si to jinak. Zkrátka bude lepší, když se odtud 
v tichosti vypaříš, jasné?”

„Proč to chce udělat?”
„Když lidé žijí v bolesti a mizérii moc dlouho, stanou se dvě věci. Buď 

přestanou v bohy věřit úplně, nebo v ně začnou věřit fanaticky.”
Amal se nad tím zamyslel. „Slyšel jsem vás v noci mluvit. Poslouchal 

jsem za dveřmi. Vím, kam jdeme a proč.”
„Věříš tomu? Dokáže to Stařec udělat?
„Nevím. Nikdy jsem ho čarovat neviděl.”
„Pokud by to byla pravda, pak umřeme. Ty, já, všechny ostatní děti 

i  lidé ve městě.” Slavojovi se v hlavě začala rodit myšlenka. Nebyl na ni 
pyšný. „Umřeme, jako umřel Ranjan,” doplnil rychle a viděl, že chlapce 
zasáhl tam, kde to bolí.

„Nikdo si nezaslouží umřít jako Ranjan.”
„Dokážu Starce zastavit, ale musíš mi pomoct. Potřebuji se zbavit těch 

pout. Potřebuji, aby se pan Opálová očka na chvíli díval jinam.”
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Chlapec sledoval své bosé nohy, které s tichým pleskáním kráčely po 
dláždění ulice. „Stařec se o nás vždycky staral. Ukázal nám věci. Vyprávěl 
nám o světě. Naučil nás mluvit severní řečí, jako mluví bohatí.”

„Já vím,” přikývl Slavoj. „Ale sám jsi ho včera slyšel.”
Další dlouhé vteřiny ticha.
„Nechal tam Ranjana viset. Nedovolil nám ho zachránit. Budou křičet?”
„Kdo?”
„Lidé z města. Ranjan hodně křičel.”
„Budeme. Tváří v tvář smrti už mnohdy nic jiného nezbývá.”
„Nechci, aby se to stalo.”
„Ani já ne. Pomoz mi a nestane se to.”
„Nesmíte mu ublížit.”
„Starci? Neublížím. Slibuji.”
Chlapec přikývl. Ukročil stranou a zmizel mezi ostatními.
Slavoj se podíval na Goswamiho záda. Opravdu ničemu nerozuměl? 

Kdyby ano, pak už by byl Slavoj nejspíš mrtvý. Místo toho získal spojence. 
Pokud mu Amal opravdu dokáže přihrát příležitost, hodlal ji jak se patří 
využít. A pak utíkat a nezastavit se, dokud tenhle šílený cirkus nenechá 
daleko za zády.

Minuli poslední torza domů, která trčela ze země jako žebroví dávno 
mrtvých velryb. Zamířili po cestičce vzhůru. Nebe líně přiznalo první 
odstíny modré a Zpívající věž se proti nim tyčila jako výhružný černý prst.

„Ještě před padesáti lety,” zachroptěl Stařec, když chlapci složili nosítka, 
„bychom měli co do činění s  městskou stráží. Před dvaceti by na nás 
křičel správce. Ale dnes…”

Kmet pokynul kostnatým prstem a Goswami vší silou kopl do dveří 
v základech věže. Vlétli dovnitř za průtrže třísek a zůstaly smutně viset 
v závěsech. Tmou uvnitř se prohnalo tiché cupitání.
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„…jen krysy,” dokončil Stařec. „Pomozte mi.”
Chlapci ho zvedli z křesla. Dva nejmohutnější spojili ruce a vytvořili 

tak pro stařešinu improvizované sedadlo. Další chlapci připravili louče 
a jiní oddělili z nosítek křeslo.

Goswami vešel do věže první a táhl Slavoje za sebou. Vzduch uvnitř 
smrděl staletími a  pro všechen prach se těžko dýchal. Tma tvořila 
jednolitou stěnu nicoty, ale škrtič podle všeho žádné světlo nepotřeboval. 
Překračoval neviditelné trosky a  Slavoj s  nadávkami klopýtal za ním. 
Díky bohům se do Věže vrhli chlapci s  loučemi dřív, než se Goswami 
pustil po schodech nahoru.

Kamenné schodiště bez zábradlí se plazilo po vnější zdi a  mizelo 
v temnotě. Zevnitř byla věž jen prostý dutý kužel bez pater. Přízemí 
očividně kdysi někdo obýval, protože se po podlaze ještě pořád válely 
zbytky nábytku, kavalce a rozbité nádobí. Prostředkem věže klesal dlouhý 
řetěz a na něm se houpal kruhový lustr.

Škrtič bral schody po dvou, dokud mu nedošly. Dalším kopancem se 
vypořádal s dveřmi na konci schodiště. Vyšli na ochoz. Slavoj se zhluboka 
nadechl. Svět voněl po ránu a po moři. 

Věž za nimi se zvedala ještě o  dvě patra a  končila půlměsícem 
s napnutými strunami. Chvěly se pod nápory čerstvého větru a vydávaly 
složité melodie. Za jiných okolností by tohle všechno byla nádhera, 
pomyslel si Slavoj.

To už se ale ze dveří trousili chlapci s  loučemi, křeslem a  harfou. 
O hodnou chvíli později pronesli na ochoz i harfeníka. 

Stařec přikázal, aby křeslo postavili až na samý okraj ochozu, kde 
se balustráda zřítila do hlubin. Pak do něj kmeta usadili a  opřeli mu 
o rameno harfu. Zavrávoral pod její váhou a museli ho přidržet, dokud 
opět nenašel rovnováhu. Pak chlapcům udělil poslední rozkaz. Děti 
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přikývly, vyšplhaly na úplný vrcholek věže a přeřezaly struny. Zpívající 
věž oněměla.

Bez dalšího slova se vytratily. Slavoj hádal, že mají za úkol hlídkovat 
dole a  odehnat či nahlásit případné zvědavce. Jako poslední zmizel ve 
dveřích Amal. Slavoj se ho snažil zachytit pohledem, ale chlapec se ani 
neohlédl. To bylo trochu… znepokojující. 

Kmet pohladil krk harfy. 
„Stáří se na ní podepsalo stejně jako na mně,” řekl. „Ale starali se 

o ni dobře.”
„Napadlo vás někdy, že je to všechno jenom zkouška?” zeptal se Slavoj. 

„Že vás bohové pokouší a  že správná odpověď je neudělat to? Který 
rozumný bůh by po někom chtěl, aby zabil stovky lidí?”

„Není mi nic do vůle bohů. Jsem jen jejich nástrojem, jako je tato harfa 
mým. Nečekám, že to pochopíte. Přál bych vám tu jistotu, jakou sám cítím.”

„A co když se nestane vůbec nic? Bohové bývají skoupí na slovo.”
„Mah’tara přijde.”
„Ano, ale co když…”
„Mlčte už!” okřikl ho Stařec a byl to ten nejhlasitější zvuk, jaký ho kdy 

Slavoj slyšel vydat. „Svítá. Je čas.”
Vrásčité spáry se vnořily do strun.
Jindy rozechvělé, pokroucené prsty obtáčely struny s podivnou jistotou. 

Z nástroje stoupala melodie jako pyl nad jarní loukou. Zněla překrásně. 
Slavoj strávil v  nálevnách a  putykách víc času než na denním světle 
a slyšel hrát desítky minstrelů. Sám dokázal vybrnkat pár odrhávaček pro 
pobavení publika a jednu, dvě písně, které odemykaly dámské ložnice, ale 
nikdy za svůj život neslyšel nikoho hrát takhle.

Hudba naplňovala prázdný džber, který nosil v nitru, a doteď o něm 
nevěděl. Promlouvala k němu prastarým, ale důvěrně známým jazykem.
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Vůbec by mu nevadilo, kdyby Stařec hrát nepřestal.
Vůbec by mu nevadilo, kdyby hrál věčně.
Tam, kde se obloha dotýkala moře, začalo nebe nachovět. Moře bylo 

klidné a tiše šumělo jako druhý hlas ke Starcově harfě.
Uběhla nekonečně dlouhá doba.
Nic se nestane, pomyslel si Slavoj. 
A pak moře explodovalo.
Voda vybuchla do vysokého sloupu. Cosi beztvarého a  obrovského 

vystřelilo vzhůru a  zase zmizelo pod hladinou. Slavoj to spatřil jen na 
kratičký okamžik.

„Jsem šílený,” splynulo mu ze rtů. „Musím být.”
Pak k nim dorazilo vysoké táhlé zakvílení. Slavoj stál jako přikovaný 

a hleděl na zpěněný oceán. „U všech bohů, je to pravda,” šeptal neslyšně.
Proti všem zákonům přírody začala voda růst do kopce. Sbírala 

se příbojová vlna a  za jejím hřbetem tušil černý stín stvoření zvaného 
mah’tara. Vítr přinášel dunění bouře a země se roztřásla.

„Je to pravda, je to pravda,” opakoval Slavoj jako smyslů zbavený. 
„Přestaňte. Musíte přestat hrát. Přestaňte!” Poslední slova vykřikl.

Goswami vztekle škubl provazem. V očích měl lačné šílenství.
„Cožpak jste se všichni zbláznili?” zařval Slavoj vstříc stále silnějšímu 

větru. „Pusť mě k němu! Musí s tím přestat!”
Vyrazil kupředu, ale škrtič ho odrazil ranou do hrudníku. Slavoj 

zakolísal a lano mezi nimi se napnulo. Goswami si přehodil konec z ruky 
do ruky. Uvolněnou pravačkou sáhl za záda a v sevřené pěsti svíral žlutý 
zámotek. Letmým pohybem ho rozvinul. Byl to šátek a na jeho konci se 
třpytilo pár zlatých mincí. Slavoje ten pohled k smrti vyděsil, aniž věděl 
proč. Goswami se zazubil a rozhoupal šátek sem a tam. Zacinkalo to.

Ten zvuk vrátil Slavoje o několik hodin zpátky. Slabé cinknutí a hebký 
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dotek látky na krku. Sevření, zmítání, panika. Závoj vzpomínek se přetrhl. 
Švihne mi s ním přes krk, uvědomil si Slavoj. A pak mě s ním uškrtí.

Goswami se zasmál a v opálových očích mu zajiskřilo. 
Nakrčil se jako šelma před skokem.
Kdosi vykřikl. A pak znovu. Znělo to naléhavě. Slavoj proti své vůli ucukl 

očima a uviděl ve dveřích na ochoz Amala. Něco křičel v ginejlinštině 
a ukazoval dolů po schodech. V očích měl zoufalství a všechno ho mířil 
na Goswamiho.

Někdo se blíží, blesklo Slavojovi hlavou. Někdo nebezpečný? Stráže?
Škrtič vztekle zavrčel. Střelil pohledem po Slavojovi a  nejspíše došel 

k  názoru, že mu kořist nemá kam utéct. Vydal se pomalu k  tělu Věže 
a vrávoral, jak se snažil odolat chvění podlahy. Škubl provazem a Slavoj 
ho musel následovat.

Amal vykročil ze dveří, křičel, pobízel je ke spěchu.
Goswami se zachytil veřejí a nahlédl dovnitř. Chlapcovy oči se stočily 

na Slavoje. Najednou byly klidné jako skála. Slavoj pochopil. Napřáhl se 
a vší silou kopl. Škrtič se s přidušeným heknutím prohnul v zádech. Ruka 
se mu smýkla po rámu dveří a padl dopředu přes okraj schodiště. 

Lano se napnulo, až v něm zapraskalo. Škrtičova váha mrštila Slavojem 
dovnitř. Praštil sebou na podlahu a  další metr ho potáhla setrvačnost. 
Hrana schodiště se mu zaryla do hrudi. Zůstal viset na půl cesty do 
propasti. Hlavu a ramena měl přes okraj, ruce pokračovaly provazem a na 
jeho konci se zmítal Goswami.

Slavoj zaťal zuby a snažil se vyprostit zápěstí z provazu. 
„Pusť se, ty parchante!” procedil skrz sevřené rty, ale nevypadalo to, 

že by ho chtěl škrtič poslechnout. Místo toho vystřelil rukou dopředu 
a přitáhl se po provazu téměř o délku paže.

Slavoj zařval. Lano se mu zařízlo do masa jako pila. 
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Podíval se na Goswamiho…
…a uviděl oči.
Celý.
Svět.
Přestal.
Existovat.
Složitá mandala myšlení se změnila v prosté čáry. Čas se rozpil v jediný 

okamžik a už nic nebylo důležité. Bolest se proměnila v pouhou informaci, 
zprávu ve Slavojově hlavě, na kterou nikdo neodpovídal. Zůstaly jen 
oči. Zvětšovaly se. Blížily se. Naplnily celý jeho výhled. Někde hluboko 
a daleko slyšel svůj vlastní hlas, jak křičí, ale nebyl schopen se pohnout, 
ani kdyby chtěl. Ruce a nohy neexistovaly. Jen oči.

A  malá dětská ručka. Drobné prstíky svíraly dřevěnou třísku, která 
kdysi tvořila část dveří na ochoz Zpívající věže. Nekonečně pomalu se 
ruka pohnula kupředu. Šedivá špička se dotkla oka. Rohovka se prohnula. 
Oko prasklo.

Skutečnost Slavoje udeřila jako kladivo. Goswami zaječel a  ruce mu 
instinktivně putovaly ke krvavému důlku. Přitažlivost na nic nečekala 
a škrtičovo tělo se propadlo do tmy.

Kdosi Slavoje chytil za límec a  snažil se ho odtáhnout od okraje. 
Společnými silami se jim to podařilo a Slavoj se udýchaně opřel o stěnu. 
Zápěstí měl v jednom ohni a na kalhoty se mu z nich řinula krev. Amal 
k němu přiklekl a začal ho zbavovat provazu.

„Říkal… jsem… mu… to….” syčel Slavoj mezi výkřiky bolesti. 
„Jednou… ho… kopnu… do zadku.”

Amal mrštil zkrvaveným provazem do propasti.
„Děkuji,” vydechl Slavoj. „Vypadneme odsud.”
„Zachránil jsem vás. Musíte splnit svůj slib.”
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„Jaký slib?”
„Řekl jste, že víte, jak Starce zastavit. Řekl jste, že to uděláte.”
„Nebuď hloupý, Amale, my teď musíme…”
„Řekl jste to!” Chlapcův tón byl neúprosný. Slavoj zíral do té kulaté 

špinavé tváře. Země se chvěla a  otevřenými dveřmi sem doléhal jekot 
mah’tary. Každý normální člověk by vzal nohy na ramena, pomyslel 
Slavoj, ale ten kluk tady stojí a chce dělat, co je správné, i když by jim celá 
tahle podělaná věž mohla každou vteřinou spadnout na hlavu. Dívat se 
mu do očí bylo skoro jako dívat se do očí Goswamimu, akorát že to, co se 
Slavojovi zavrtávalo do mozku, bylo vlastní svědomí.

„Dobrá. Udělám to,” přikývl. „Ale jestli tady umřu, budu tě nenávidět 
do konce života, jasný?”

Vstal.
„Na co tady čekáš? Vypadni. Sejdeme se dole.”
Chlapec na něj ještě pár vteřin mlčky zíral. Pak se otočil a rozběhl se 

po schodech dolů.
Slavoj prošel zpátky na ochoz. Obloha se změnila v šedivou ocel a vítr 

mu vehnal do tváře tisíc drobných jehliček deště.
Mátožně se vydal kupředu.
Stařec stále seděl a hrál. Poryvy větru s ním kývaly ze strany na stranu. 

Tóny už skoro nebylo slyšet. 
Když Slavoj došel až k okraji, uviděl vlnu. Byla vysoká jako hora a černá 

jako smrt. Řítila se přímo na město. Z  přístaviště už vysála všechnu 
vodu a nákladní lodě se řítily jedna na druhou. Viděl malé postavičky 
námořníků, jak se vrhají přes palubu a v panice se navzájem ušlapávají 
na písčitém dně.

„Zastavte to!” vykřikl na Starce. „Zahrajte něco, co ji zažene!”
Kmet zakroutil hlavou.
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„Udělejte to!” hřměl Slavoj. „Cožpak to nevidíte? Tam dole umírají lidé. 
Zastavte to, nebo vás donutím!”

„Udělej to sama, nebo tě donutím,” řekl Stařec. Hlas měl slabý a Slavoj 
se k němu musel naklonit, aby ho vůbec slyšel.

„O čem to sakra mluvíte?”
„Udělej to sama, nebo tě donutím,” opakoval. Vítr s ním kýval dopředu 

a zpět. Oči měl zastřené a tvář bledou víc než kdy jindy. „Poslední slova, 
která otec řekl mé matce. Na schodišti velké haly. Služebná stála pod schody. 
Všechno mi řekla, když jsem ji vyhledal. Udělej to sama, nebo tě donutím.”

Slavoj na něj chvíli šokovaně zíral a  pak to zkusil o  něco mírněji: 
„Zastavte mah’taru. Nemusíte se stát vrahem jako váš otec.”

„Mě nikdo k ničemu nutit nebude,” otočil se k němu Stařec.
„Zastavte to. Prosím vás.”
„Můj otec měl všechno a stal se vrahem. Já neměl nic a jsem poslem 

bohů. Ničitelem světa. A tak to taky zůstane. Navždy.”
Zhoupl se v  křesle a  pak se s  větrem v  zádech vrhl kupředu. Slavoj 

po něm skočil, chytil ho za ruku, ale paže, která byla sotva kostí, mu 
vyklouzla z dlaně. Stařec zmizel za okrajem věže. I v tom neuvěřitelném 
lomozu bylo slyšet, jak tělo dopadlo.

„Do prdele!”
Harfa zůstal stát opuštěná vedle křesla. Možná, že by dokázal… Možná, 

kdyby zkusil…
„Do hajzlu s tím vším!”
Chopil nástroj, zvedl ho a rozběhl se ke schodišti.
Cožpak dokázal hrát tak, aby zkrotil mořského démona? Třeba to ten 

starý šílenec přežil. Je přece nesmrtelný, ne? Třeba mu stihne říct, co má 
hrát, jak má hrát nebo zatraceně cokoliv!

Seběhl po schodech, které se mu třásly pod nohama, a vyrazil z věže. 
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Nevnímal, co je vpravo nebo vlevo. Oběhl stavbu dokola a uviděl tělo. 
Zahodil harfu a vrhl se k němu. 

Stařec ležel na břiše v  talíři krve. Slavoj ho chytl za ramena a otočil. 
Obličej měl roztříštěný, ale tam, kde býval nos, se rojily řetízky drobných 
bublinek. Dýchal! Ten parchant pořád dýchal! 

„Jak mám zastavit příšeru? Řekni mi to!” zaječel na něj.
Slepé oči zakroužily dokola a z rozpraskané lebky se vyřinul nový potok 

krve. Napětí ve svalech povolilo a Starcova hlava se zvrátila dozadu. 
„Ne! Ani se neopovažuj! Teď mi tady nechcípneš, rozumíš?” 
Slavoj řval jako šílený. Proklínal mrtvolu nejhoršími jmény, které znal, 

třásl s ní a nakonec ji odhodil do trávy.
Padl na všechny čtyři. Musí odsud zmizet. Když poběží dost rychle, 

třeba se mu podaří zachránit. 
Najednou si uvědomil, že hukot blížící se smrti slábne.
Zvedl hlavu.
Vlna opadávala. Tříštila se v  oblacích pěny a  mizela pod hladinou. 

Kovová poklička, která zakrývala nebe, na pár místech praskla, a za ní 
prosvítala modrá obloha. Déšť ustal.  

Slavoj se podíval na pokroucené tělo. „Ty zatracený pitomče.” Snažil se 
chytit dech. „Skoro to vypadá, že nepřišla zničit pobřeží. Ani kvůli hudbě. 
Přišla si pro tebe.”

Unaveně si protřel obličej. Kdesi daleko začali zpívat ptáci. Jestli se kdy 
v  dějinách světa našel vhodný okamžik na pořádného panáka, bylo to 
tady a teď.

Kolem se začaly trousit dětské tváře. Některé hleděly na Starcovy 
pozůstatky s hrůzou, jiní s podivnou otupělostí. V jedné jediné se mísilo 
překvapení se vztekem. Patřila Amalovi.

„Já ho nezabil,” hlesl Slavoj. „Nemohl jsem nic dělat.”
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Amal se mlčky otočil a dal se do běhu.
„Počkej!” vykřikl za ním Slavoj, ale chlapec zmizel za ohybem věže.
Kdesi pod útesem zatroubila polnice.
To byl od pradávna signál, že je čas se vytratit.

Kapitán Demirbas nacházel zvláštní potěšení v  praskotu a  lomozu, 
se kterým sloní nohy drtily nízký porost pralesa. Svět se mu kolébal ze 
strany na stranu a to nejen proto, že na zmíněném slonovi seděl, ale také 
z toho důvodu, že byl obchodník a v jejich životě to už takhle chodí. Právě 
teď se misky vah přikláněly k té straně, která smrděla dluhy, chudobou 
a pěknou nakládačkou od těch, kterým dlužil.

Jen máloco by dokázalo náladu kapitána Demirbase ještě o  něco 
zhoršit. Světlovlasému muži, který vyskočil z  džungle přímo do cesty 
a divoce mával rukama, se to povedlo.

Kapitán zaklel a přinutil slona zastavit. Pak zuřivě signalizoval zpátky, 
aby zastavili i ostatní slonové v karavaně, než tomu jeho najedou do zadku.

Sloni jsou chytrá zvířata, ale o lidech za jejich krkem se to samé říct nedalo.
„Už jsi někdy viděl, jak slon rozšlápne člověku hlavu?” zařval Demirbas. 

„Rozprskne se jako zralý meloun!”
„Omlouvám se,” pravil muž dole. „Bál jsem se, že nezastavíte.”
„Taky že bychom nezastavili. Tohle je zatracená karavana! Žádný pitomý 

městský nosítko, na který si můžeš mávnout, jak se ti sakra chce.”
Prohlédl si toho člověka do hlavy až k patě. Stál tam špinavý od prachu 

a zaschlé krve. Oblečení měl na pár místech roztrhané. Nejhůř vypadaly 
ruce - zjizvené, oteklé a fialové modřinami.

„Ty jsi z Rudodeště, co?” zabručel kapitán. „Byls tam, když se to stalo.”
„Ano. Moc rád bych řekl, že ne.”
„To je mi jasný. Mířili jsme tam něco málo prodat a doplnit zásoby, ale 
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potkali jsme pár cápků, kteří nám řekli, že to zrovna teď není moc dobrý 
místo pro obchod. Prej s ním zadrncalo zemětřesení nebo něco takovýho.”

„Spíš něco takového,” pokýval hlavou muž. „Rád bych se svezl s vaší 
karavanou. Je mi jedno, kam jedete.”

„Vypadám jako samaritán, synku? Občas vozíme cestující, jasný, ale to je 
trochu jiná sorta. Máš nějaký cinkavý důvod, proč bych tě měl vzít s sebou?”

„Ne,” odtušil muž. „Ale mám dvě ruce. Můžu pracovat.”
„Ty tvoje ruce nestojí ani za sloní hovno.”
„Přejde to. Do rána jsem jako rybička.”
„Ryby nemaj’ ruce.”
„To nemají... ale víte, jak to myslím. Opravdu hodně moc potřebuju, 

abyste mě vzal s sebou.”
Demirbas si rukou pročísl vousy. „Utíkáš k něčemu, nebo před něčím?”
„Řekněme, že v Rudodešti zůstal člověk, se kterým bych se nerad znovu 

setkal. Mohl by si na mně vybít vztek za některé události posledních dní 
a celé by to mohlo skončit klecí na slunci.”

„Zapletl ses s Ekramem Hasinem, co?”
„Bohužel.”
„Tak to pusť z hlavy,” zazubil se kapitán. „Starej Ekram to má za sebou. 

Lidi, co jsme potkali, říkali, že mu při tom zemětřesení spadl na hlavu ten 
jeho fajnový domek. Jediný zatracený barák v celým Rudodešti, kerej měl 
kamennou střechu. A celá se sesypala na Hasinovu tlustou hlavu.”

„Hm. Nemůžu s čistým svědomím říct, že by mi to bylo líto.”
„Jedinej, kdo tohle může říct, je Hasin.”
Muž se zamyslel. „Stejně bych se k vám rád přidal. V Rudodešti už pro 

mě nezůstalo nic zajímavého.”
„No,” mlaskl kapitán. „Úplně vzadu jsou dva sloni, Nayrith a Sutesh, 

na kerejch obvykle vozíme cestující. Ten poslední, Nayrith, je vobsazenej. 
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Podařilo se mi ho udat dneska ráno a chlápek, co v něm jede, slušně platí. 
Druhej slon má palankýn prázdnej. Řekněme, že tě tam nechám vlízt a na 
chvilku si hodit šlofíka. Pak se kouknu na ty tvý ruce. Jestli budou hnít 
jako teď, mažeš do džungle a nic mě nezajímá. Když ne, makáš pro mě 
celou cestu až do Království meče. Platí?”

„Platí,” přikývl muž.
„Jaký ctěný jméno mám napsat na seznam cestujících?”
„Slavoj. Stačí to?”
„Až nad hlavu. Vítej v mý karavaně, Slavoji. Já jsem nějakej Demirbas 

a kolem mi říkají kapitán. Ještě jedna otázka, synku. Tamten je tu s tebou?”
Slavoj se otočil. Kousek za ním stál pod vysokým banyánem Amal. 

Mračil se a vůbec každou částečkou svého těla dával najevo tvrdohlavou 
neústupnost - jen očima to nedokázal. V těch visela mlčenlivá prosba.

„Ano,” řekl Slavoj pomalu. „Ten je tady se mnou.”
„Stejná dohoda pro oba. Jasný?”
„Jasný.”
„Tak padejte. Nemám celý den na kecy.”
Vydali se na konec karavany, zatímco kapitán vepředu hulákal rozkazy. 

Mahút předposledního slona poručil zvířeti, aby pokleklo na jednou 
koleno a oni po něm vyšplhali nahoru pod tmavorudý baldachýn.

Nemluvili. Nebylo co říct. Něco zůstalo za nimi a něco nového čekalo 
na cestě před nimi.

Karavana se dala do pohybu a kolébavá sloní chůze je pomalu uspala. 
Zhroutili se jeden druhému na rameno a usnuli.

O pár metrů za nimi, na slonu jménem Nayrith, otevřel platící cestující 
oko a zamyšleně je pozoroval. Bylo to krásné oko na tváři čisté a bílé jako 
porcelán. Rána po druhém ještě mokvala do špinavého žlutého šátku, 
který v pohybu tiše cinkal.



Zaujalo vás prostředí, ve kterém se povídka odehrává?
Přečtěte si další příběhy ze stejného světa!

Více informací najdete na
 webu soutěže Zpívající věže soutez.ladrova.cz
 na facebookové stránce fb.com/jitkaladrova/

http://soutez.ladrova.cz
http://www.facebook.com/jitkaladrova



