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5.1

703 n.l.
Niekde v severných škótskych moriach

Jamesovi bola zima. Mráz sa mu zarýval hlboko pod kožu a on, nech
sa prevaľoval akokoľvek, nech sa zabaľoval do deky ako chcel, nevedel sa
zohriať. Keby aspoň nefúkal tak ľadový víchor, alebo… keby sa tá nešťastná
loď tak neknísala.

„Pane, už sme skoro tam,“ zahlásil jeden z veslárov. „Čochvíľa sa
Westrayský ostrov vynorí spoza tej nepríjemnej hmly, uvidíte.“ Už aby tak
bolo, inak tam príde už len moja mŕtvola – pomyslel si James. Biela plachta
lode sa napínala pod silným a hlučným vetrom, ako dáky nafúknutý
veľmož, zatiaľ čo veslári len korigovali loď za pomoci veľkých a pevných
lán.

„Aha, tam je! Westrayský ostrov rovno pred nami!“ zakričal ktosi
spredu, načo sa James hneď postavil, zvedavý, ako to tajuplné miesto
vlastne vyzerá, no moc nechýbalo a bol by spadol do vody. Našťastie ho
ktosi chytil za kapucňu jeho róby. „Ďakujem,“ povedal statnému chlapovi.
Príšernejšiu smrť si mladý mních ani nevedel predstaviť, už teraz mal
obavy, či nebude mať na prstoch omrzliny.

Loď musela zmeniť svoj kurz, aby sa vyhla z vody trčiacim skaliskám,
ostrým ako hroty šípov, a vtedy uvidel James ostrov v plnej nádhere.
Z hmly sa vynáral pomaly a majestátne. Pôsobil tak ticho… skoro až desivo,
akoby na ňom žiadni ľudia ani nežili. Ach, prečo sa len dal na toto
nahovoriť? Brat mu dobre radil, oženiť sa. Ale nie, on musel spoznávať
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svet. No… ak je tento kus zarastenej skaly uprostred ľadovo mrazivých vôd,
ďaleko na sever od zvyšku Británie „svetom,“ tak potom mal radšej ostať
sedieť doma. Westrayský ostrov vypadal ako akýsi obrovský val z kameňa,
uprostred ktorého bujnela zeleň. Skaliská boli naozaj obrovské a strmo
padali do mora. Jamesovi prišlo, že sa z neho nebude dať ujsť, keby chcel.
„Upokoj sa,“ povedal si napokon. „V prvom rade, nebudeš musieť odnikiaľ
utekať, po pár mesiacoch ťa vystriedajú, keď o to požiadaš. Alebo sa proste
zriekneš…“ V tom sa však radšej odmlčal.

Loď si to nasmerovala priamo k ostrovu. „Tamto vpredu je jedno
z dvoch miest, z ktorých sa dá na tú skalu dostať…“ povedal jeden
z námorníkov. Alebo z nej – pomyslel si pasažier. „Tu a potom ešte na
opačnej strane ostrova sa to celé zužuje až dole k moru. Ostatné časti sú –
ako vidíte – vysoko nad hladinou vody.“

„To ste ma moc nepotešili,“ zahlásil James napokon.
„A nie je to jedno?“ prišla odpoveď. Po chvíli sa však námorník zarazil

a dodal: „nebojte sa, zvyknete si tu. Ubehne to ako lov tresiek, uvidíte.
Ráno sa vám za tými potvorami nechce a navečer si už na nich
pochutnávate nevediac, ako vám ten deň vlastne ubehol.“

„A… akí vlastne sú… ?“ spýtal sa misionár po chvíli mlčania.
„Kto, škótski Piktovia? Sú iní, ako tí v pevninskom Škótsku. Títo

ostrovní sú takí trochu… „zdivení,“ však viete čo myslím,“ odpovedal
svalnatý námorník. „Tú ich keltskú hatmatilku majú ale rovnakú, žiaden
Anglosas im nerozumie. S nimi sa dohovoria len Íri.“ Ešteže ma tam bude
jeden čakať – pomyslel si James. Bez neho by bol mladík úplne stratený.

Loď začala spomaľovať a obrysy ostrova už zakrývali celé zorné pole.
„Dobre, James, priprav sa,“ hovoril si kňaz, „hlavne sa tu pred nimi
neznemožni.“ Zuby mu drkotali od zimy, no zároveň mal obavy z celej
misie. Bola jeho prvá. Kňazom bol len pol roka, keď mu nadriadení
oznámili, že pôjde práve tu. A on poslúchol, nenamietal, aj keď… čo by
len dal za to, aby sa mohol s námorníkmi z tohto príšerného šedého miesta
vrátiť späť domov, do Kentu! Byť obyčajným kňazom, niekde v nejakej
slnkom zaliatej saskej osade. Mal chuť zahryznúť sa do drevenej lode a už sa
nepustiť, nechce, tak veľmi nechce ísť na tú skalu, veď vypadá ako väzenie,
temné, chladné, nepriateľské, príšerné väzenie… ale nemá na výber. Aspoň
teraz nie. A miestni ľudia ho asi potrebujú viac, ako tí doma.

Zastali. „Tých niekoľko metrov musíte prejsť po vode, kým sa
dostanete na pevninu,“ oznámil námorník.

To snáď nemôžu myslieť vážne, veď už teraz umiera podchladením,
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to má naozaj ísť do tej ľadovej vody? – zúril v duchu James. „A nedá sa
to spraviť inak, že by plavidlo zašlo bližšie?“ opýtal sa napokon čo
najpokojnejšie.

„Bohužiaľ, pane, to už by sme narážali na dno a nikto sa nechce plaviť
domov s deravou loďou.“

DOMOV! – preblyslo Jamesovi mysľou. „Uhm, dobre teda,“
neochotne súhlasil. Nenávidí to tu už teraz. A to ešte ani nevystúpil z lode.

Vzal na chrbát svoje skromné vrece s pár drobnosťami a priamo z lode
zostúpil po rebríku do vody. Bola mu ani nie po pás. Ale tá zima! Tá zima!
Prišlo mu, akoby stál v rozžhavenom plameni, ktorý však nebol horúci,
ale ľadový. Všetky kosti ho boleli. Chodidlá… akoby mu do nich bodali
dákym oštepom.

„Dovidenia, pane, dávajte tam na seba pozor,“ zakričal námorník.
James vystrúhal zo všetkých síl jemný úsmev a už sa na loď radšej

nepozeral. Inak by musel odhodiť svoj habit, naskočiť na ňu a… nie, nie,
nie, takto uvažovať nesmie. „No tak, vzmuž sa,“ povedali si napokon,
vystrel sa a ráznym krokom zamieril na súš. Začal utekať, inak by sa bol asi
zastavil a na mieste zamrzol. Dobehol až na breh, udychčaný, premočený,
premrznutý, ale rád, že je už z vody vonku. Ale… kde to vlastne je?

Pred ním sa rozprestierala len pustá krajina v strede ktorej bola
prašná cesta. Naľavo zeleň, napravo zeleň a vpredu… len hmla, hmla
a hmla, ako z dákych starých strašidelných príbehov, ktoré počul ešte ako
malý chlapec. „Haló! Je tu niekto ?!“ zakričal. Okrem ozveny sa neozvalo
nič. Je vlastne na správnom ostrove? V okolí sú desiatky podobných skál
trčiacich z mora, čo ako ho… vysadili na zlom mieste? Možno… možno
námorníci v hmle stratili pojem o tom, kde vlastne sú, a naozaj je na
inom… „Je tu niekto?!“ zakričal ešte raz. V tom však začul dupot a erdžanie
koní. „Tak tu predsa nie som sám,“ vydýchol si, „… a možno som dokonca
na správnom ostrove,“ zavtipkoval a nad svojim figliarstvom sa aj
pousmial. Áno, úsmev a ten prijemný pocit radosti, ktorý sa mu hneď
potom nahrnie do hlavy, presne to teraz potrebuje.

Z hmly sa vynoril nádherný bieli žrebec tiahnuci voz, na ktorom sedel
akýsi mladík. James bol udivený, že tu majú kone. Povoz zastavil.

„Dobrý deň, vy byť brat James, však?“
„Áno, áno, to som ja. A ty si… ?“
„Moje meno byť Nathaniel.“
„Pekné meno.“
„Ďakujem,“ pousmial sa mladík chválou zjavne potešený. „Ja vám
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sa chcem ospravedlniť, že idem neskoro, pracoval som na poli a zabudol
som… mne to veľmi ľúto, veľmi.“

„To nič, Nathaniel… Ty si od brata Paula, však?“
„Áno, áno, to on ma poslať… Naskočte, zaveziem vás k nemu!“
James sa natriasal na kozlíku voza prezerajúc si krajinu okolo seba.

Najprv nebolo naokolo nič, len šíre pastviny prázdne ako hladové doliny.
Postupne sa však začali ukazovať prvé políčka a kde tu na nich pracovali
ľudia. Boli oblečení v klasickom odeve s košeľou a nohavicami. Rozhodne
nevyzerali ako neokrôchaní divosi. „Hmm, naozaj sa to od pevninského
Škótska až tak moc nelíši,“ zahundral si James. „Kresťanská misia tu
evidentne spravila kus roboty.“ Kravy mučali, býky bučali, niektorí ľudia
si pri práci spievali zvláštne ľubozvučné piesne, ktoré sa tiahli zemou ako
vôňa orgovánu, a iní len tíško kopali do zeme. Možno to nakoniec nebude
až také zlé – prebehlo kňazovi hlavou.

„Koľko je na ostrove vlastne ľudí? A sú všetci kresťania?“ spýtal sa
napokon svojho sprievodcu.

„Nie všetci byť kresťan, ale kresťan viac ako nekresťan, ááá… byť tu asi
stopäťdesiat ľudí. Áno… tak stopäťdesiat.“

„Aha… a jeden kňaz…“
„Dva kňaz s vami.“
„Hej, ale…“ no myšlienku už James nedokončil, pretože sa blížili

k veľkej osade. Bola obkolesená akýmsi múrom, či valom, ako dáka
staroveká pevnosť, a od jeho miesta boli vidieť len špicaté strechy
drevených domov. Mohlo ich byť niekoľko desiatok. V kláštore ich učili,
že takéto stavby stavali Piktovia v pevninskom Škótsku ešte tak pred sto
rokmi, dnes už robia trocha modernejšie, kamenné stavby. Ale tak, či
tak, Westrayskému ostrovu sa evidentne darí nad očakávanie dobre. Jeho
obyvatelia nie sú až tak pozadu, ako sa bál, a ako tomu zrejme bolo ešte
pred príchodom prvých misionárov zhruba pred dvadsiatimi rokmi.

Vošli do osady. Po oboch stranách cesty boli domčeky, ku ktorým
viedli kamenné chodníky. Niektorí ľudia sa na dvojicu na voze zvedavo
pozerali a našli sa aj takí, ktorí im zamávali. „Oni vedieť, že vy prísť,“
upozornil Nathaniel svojho hosťa a ten okolostojacim opätoval pozdravy.
„Vypadajú veľmi milo,“ zahlásil James napokon. Prešli okolo dreveného
kostolíka, ktorého veža s krížom sa týčila vysoko nad ostatné domčeky,
ako dáky anjelsky strážca, a zastali neďaleko.

„Tento útulný domček,“ ukázal Nathaniel prstom na jednu drevenú
stavbu, „to byť váš a Paulov domov. On Vás čakať tam.“
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James zostúpil z voza a až teraz si uvedomil, ako strašne ho bolia dolné
končatiny a aká mu je nehorázna zima. Pohladkal bieleho žrebca, ktorý mu
pripadal ako dáky zvierací aristokrat. „A-ako sa volá?“ spýtal sa.

„Egeal.“
„Egeal? To je zv-zvláštne meno.“
„Heh,“ pousmial sa sprievodca, „v preklade z náš jazyk to znamenať

„biely kôň.““
„Ach tak. A ako potom voláte iných bielych koňov?“
„Ak je biely kôň a mať na sebe škvrna, tak ho voláme biely kôň so

škvrna.“
„A ak máte dvoch koňov so škvrn…“ v tom sa však mních zarazil

uvedomiac si, že tento rozhovor by nikam neviedol. Miestni Piktovia sú
zaiste dostatočne vynaliezaví, aby si vedeli postrážiť, ktorý kôň je ktorý.

„Prosím, nasledovať ma,“ povedal po chvíľke ticha Nathaniel a otvoril
dvere do Jamesovho nového domova.

Jamesa oblažilo príťažlivé teplo, ktoré v príbytku mierumilovne
rozliehalo. V rohu v jednoduchom kamennom kozube horel oheň, ktorý
miestnosť zatepľoval a dodával jej aj svetla. Ako nádherne znelo praskanie
horiaceho dreva! James chcel hneď k žiarivej guli priskočiť, no na poslednú
chvíľu sa zastavil. Nemôže predsa zanechať nedobrý prvý dojem na svojho
nového spolubrata. Narovnal sa a z celej sily sa snažil pôsobiť vyrovnane.

Pár metrov od ohňa sedela akási postava a horlivo čosi prepisovala.
„Athair, tha sinn an-seo mar-tha,“ zahlásil čosi Nathaniel. Zrejme, že už
prišli.

„Tha, tha, mi a dhol ann mar-tha,“ prišla odpoveď. „Tha mi airson
crìoch a chuir air seo, ‘eil fios agad. Mu dheireadh thall tha e dèanta.“

Potom sa prísediaci postavil a James ho vôbec po prvý krát uvidel. Bol
to postarší muž s výzorom intelektuála, jeho sivé oči prezrádzali úprimnú
radosť, snahu porozumieť a pomôcť. Jeho vysoká a chudá postava dávala
najavo, že viac číta a píše, než je a pije. Bol to skrátka presne ten typ
človeka, o ktorom je hneď na prvý pohľad zrejmé, že jeho múdrosť
a oddanosť svojej práci nepozná prekážok.

Postarší kňaz podal novému spolubratovi ruku a čistou angličtinou
mu povedal: „Ja som brat Paul. Som Ír, ako iste viete. Vitajte u nás na
ostrove, verím, že sa vám tu bude páčiť… poďte, urobte si pohodlie,
oddýchnite si, izbu už máte pripravenú. Po dlhej ceste musíte byť veľmi
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unavený.“ James sa poďakoval a predstavil, ale bol skutočne tak uťahaný,
že na viac sa nezmohol.

#

„Nenechajte sa zmiasť prvotným dojmom,“ začal Paul rozhovor
s Jamesom na druhý deň podvečer, keď sa mladík prebudil a trochu sa
v spoločnom príbytku usadil, „veci nie sú až tak idylické, ako sa vám
možno zdalo z voza a treba sa na to mentálne pripraviť. Práca tu nie je
ľahká.“

„Máte pravdu, brat Paul,“ odvetil mladší z dvojice, „naozaj som mal
pocit, že to tu nie je moc odlišné od – povedzme – pevninského Škótska.“

„Jóój, rozdiely sú veľké, verte mi, aj keď nie zrejmé hneď na prvý
pohľad.“

„A v čom presne je to tu iné, ak sa smiem spýtať?“ zaujímalo Jamesa.
Mladík si uvedomil že na strechu dopadajú husté kvapky dažďa a spolu
s tmou, ktorá sa pomaly rozmáhala, ako dáka nepriateľská armáda,
vytvárali ešte stiesnenejšiu atmosféru. Poblikujúce sviečky len pridávali
na Jamesovej neistote z tohto miestna na ktorom sa ocitol.

„Viete, James, tam dole na pevnine konvertovali Piktovia na
kresťanstvo už pred bezmála sto rokmi. Tu je tomu sotva dvadsať rokov, čo
sme sem vôbec zavítali, a trvalo dosť dlho, kým sa tu misia etablovala, kým
nám začali miestni dôverovať a prijímať naše učenie. Väčšina ľudí, čo ste
videli, boli vychovaní ako pohania. Siať a žať vedeli len veľmi primitívnymi
spôsobmi, holými rukami… predstavte si. Skutočne im šlo len lovenie
divej zvery a občasné krvavé bitky. To až my sme ich naučili, ako si môžu
zasiať obilie za pomoci dreveného pluhu a zapriahnutej mulky.
Kresťanstvo a kultúru prijali teda len nedávno – desať, pätnásť rokov
dozadu. Mnohí z nich sa stále vracajú k „pôvodným božstvám,“ no sú aj
takí, ktorí nás odmietli úplne. Tvrdia, že sme zničili ich kultúru, teda…
ak nejakú vôbec mali, samozrejme. Až mladšie ročníky sú kresťanmi od
narodenia. Ale tie smútia za starými časmi niekedy viac, než ich rodičia.
Skrátka… je tu ešte veľa práce a duše týchto ľudí sú stále v ohrození.“

„Rozumiem… ale aj tak je obdivuhodné, ako to tu vyzerá, ak to ešte
pred dvadsiatimi rokmi boli polodivosi. Ako… ako sa vám ich podarilo
takto scivilizovať?“

„Ako asi? Použili sme tradičný postup: získali sme pre Krista
náčelníka ostrovu a za jeho pomoci, nariadení a dekrétov, sme dokázali
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obrátiť veľkú časť obyvateľstva. Nikto si nechce znepriateliť vladára… Na
druhej strane, konverzia bola veľmi mierumilovná a ako sami hovoríte, za
pár rokov sme toho dosiahli veľmi veľa. Inak, to je zaujímavé,“ pokračoval
starší muž, „že oni nikdy neprijali pre svojho vladára náš titul „kráľ“, ale
ponechali si titul „náčelníka.“ Aj to je dôkazom toho, že staré pohanské
tradície sú medzi obyvateľmi stále veľmi silné. Už sme tu raz dokonca
mali aj protikresťanské nepokoje, tri roky dozadu… to keď veľká prílivová
vlna zmietla niekoľko ľudí spolu s ich majetkami na pobreží a niektorí
obyvatelia začali tvrdiť, že je to „hnev starých bohov.“ Nebyť náčelníkovej
pomoci… neviem, neviem, ako by to celé pre nás dopadlo.“

„Bol nejaký vodca nepokojov, alebo boli úplne spontánne?“
„Spočiatku spontánne, aspoň tak sme si mysleli. Ale ukázalo sa, že ich

pridúchaval jeden z miestnych, ktorý si hovoril Sathmartán.“
„Sathmartán?“ zaujalo Jamesa, „a znamená to niečo?“
„Isteže. Ako všetky pohanské mená, aj toto nesie v sebe istý kód. Je

to zloženina slov „sgrios a tha mar-thá an-seo“, čo v preklade znamená
„Skaza, ktorá je už tu.“ Údajne o sebe tvrdil, že mu nejaký šaman
vyprorokoval, že sa stane skazou pre kresťanov, ktorí prišli a zničili ich
staré posvätné náboženstvo.“

„Čo sa s ním stalo? Žije?“
„Náčelníkova osobná stráž sa ho snažila dostať, no stratil sa im niekde

v západnej pahorkatine. Je tam značne neprístupný terén. Je možné, že tam
prežíva dodnes.“

„A ten… šaman?“
„Všemohúci vie, či vôbec kedy existoval! Zrejme išlo len o legendu,

ktorú si vymyslel sám Sathmartán, aby si získal čo najviac stúpencov.
Neexistuje dôkaz že kedy žil.“

„Ale bývali tu šamani, nie?“
„Áno, bol tu jeden, ktorý aj naozaj žil v západnej pahorkatine. Ale bol

to už starý muž, ktorý umrel krátko po našom príchode. S Božou pomocou
a náčelníkovými ozbrojencami sme dosiahli, že sa miestnym nepodarilo
zvoliť si jeho nástupcu, čo značne urýchlilo rozklad ich starého
pohanského náboženstva. Pravdu povediac… slovo „šaman“ som od tej
doby prakticky nepočul, až do tej nešťastnej udalosti spred troch rokov.“

„Nemohol byť tým šamanom–prorokom ešte tento starý?“
„Aj to nás napadlo, ale Sathmartán rozhlasoval, že to mala byť nejaká

nová, nám neznáma osoba. Avšak ako som povedal, tento človek zrejme
nikdy ani neexistoval, inak by po sebe niečo zanechal, ako napríklad… ja
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neviem… bezhlavé telo vtáka, rôzne kosti hlodavcov… skrátka veci, ktoré
títo čarodejníci a uctievači démonov bežne používali v minulosti pri
svojich rituáloch.“

„To dáva zmysel… Takže vy naozaj veríte, že druidovia boli
uctievačmi… temných síl?“ nedalo Jamesovi. V kláštornej škole túto tému
preberali len veľmi zbežne a bola pre neho proste príliš lákavá, aby sa
nespýtal.

„Samozrejme. Cirkevní otcovia – ako napríklad svätý Augustín vo
svojej práci Boží štát – rozoberajú túto tému pomerne podrobne: všetky
staroveké božstvá, či už európske, alebo neeurópske, nesú známky
démonických bytostí – rovnaké opisy výzoru „božstva“ a padlého anjela,
rovnaké spôsoby uctievania, privolávania, ľudské obete… ba aj miesto
posmrtného života si pohania predstavovali ako „podsvetie,“ čo sa,
samozrejme, nápadne podobá na kresťanské učenie o pekle …“

„Počkajte, čo tým myslíte „ľudské obete?““ Jamesovi začali
nekontrolovateľne drkotať zuby, až mu to prišlo nepríjemné. „Ch-chcete
povedať, že sa také veci diali aj tu, na ostrove?“

„Áno, ako všade inde v predkresťanských kultúrach. Neustále tu
nachádzame stopy, že sa to robilo – ľudské pozostatky, spáleniská, rituálne
miesta. Všetky stopy vedú k tomu, že ešte tak päťdesiat rokov späť to bola
úplne bežná súčasť osláv letného slnovratu.“

Mladého mnícha udivilo, s akým pokojom a rozvahou jeho hostiteľ
o týchto veciach rozprával. Veď… to bolo tak hrôzostrašné rozprávanie,
že sa mu až stiahol žalúdok. Tí ľudia tam vonku… naozaj sa – aspoň teda
niektorí – odmietli vzdať ich ohavného náboženstva? Nehrozí… nehrozí
misii nejaké… nebezpečenstvo?

„A obyvatelia? Čo na to hovoria?“
„V miestnych legendách, alebo – aby som bol presnejší – „desivých

príbehoch pre neposlušné deti,“ sa ľudské obete sporadicky vyskytujú.
Ale len málokto sa v dnešnej dobe dožije tak vysokého veku, aby si na to
pamätal, a tí dvaja-traja ľudia, čo si to mohli pamätať, kresťanstvo nikdy
neprijali a ani sa s nami nebavili. Len náčelník hovorieva, že to jeho
praotec zakázal, lebo to bolo proste príliš ohavné…“ Paul sa nadýchol
a dodal, „ chcem proste povedať, James… to, čo tí ľudia uctievali, bolo
skutočne odporné.“

„Hmm, zaujímavé… Vedia tu ľudia dobre po anglicky?“
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„Nie, Nathaniel je skôr výnimka. Väčšina mníchov a misionárov boli
Íri a ako viete…“

„Iste, vaše jazyky majú spoločný základ v keltštine.“
„Presne tak. Rozumieme si ako jazykovo, tak aj ľudsky,“ starší kňaz

sa pousmial. „Ale bolo tu aj niekoľko Anglov a tí naučili Nathaniela vašu
reč… Odkiaľ presne ste, James?“

„Z kráľovstva Kentu.“
„Aha… takže vy ste Saského pôvodu.“
„Áno, tak je.“

SKAZA, KTORÁ JE UŽ TU
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5.2

„No to je ale hrozná práca,“ brblal si James pod nosom, keď musel zasa
raz dojiť kravu, ktorá patrila miestnej misii, teda Paulovi a jemu. „No
tak póóóď už,“ hovoril nervózne zvieraťu, ktorému sa evidentne nechcelo
z teplého pelechu. Áno, aj v kláštore mali podobnú robotu, ale mníchov
tam bolo cez tridsať a niekoľkým z nich sa takáto práca pozdávala. Mali
radi domáce zvieratá a radi robili pochúťky z ich mlieka, ktorými sa potom
živil celý kláštor, ba často krát aj obyvatelia priľahlých domčekov, ktoré
naokolo rástli rovnako rýchlo ako kaplnky a sväté miesta. Bohužiaľ, James
patril do tej väčšej skupiny: bol viac zapisovateľ a výskumník, ako farmár.
Tejto robote sa vyhýbal, ako mohol, aj keď vždy tušil, že sa mu to raz
vypomstí.

„Už sa to nesie,“ zamrmlal nakoniec po dvoch hodinách úmornej
práce držiac v rukách vedro plné mlieka. Paul hneď aj vyskočil od svojho
písacieho stolu a nariadil, aby si chlapec oddýchol a niečo zajedol. On šiel
zatiaľ robiť lahodný syr na nedeľný poobedný jarmok. James si vzal pohár
s teplým čajom. Ešte sa bude musieť o kravu a niekoľko kôz postarať, dať
im žrať, ustlať im a podobne, ale to najhoršie už má za sebou. Ešteže tak!
Potom ho čaká príprava na zajtrajšiu omšu. Avšak podvečer sa pôjde prejsť
k moru. Och, ako len zbožňuje tieto svoje každodenné prechádzky.

„Zas ťa to akosi zmohlo,“ poštuchol Paul Jamesa, keď sa vrátil ku
svojmu stolu. „Vy mladí, vy už nič nevydržíte. Ja – v tvojom veku – som
robil to čo ty, a ešte som kus dňa strávil na poli a sadil jačmeň. Inak by
sa so mnou nepárali. Takým prútom, ako sme my dostávali za chvíľkové
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oneskorenie, dnes nedostáva ani ten najväčší chuligán. Ale… možno je to
tak lepšie.“

James sa len usmieval a v duchu dúmal, koľko z toho je asi naozaj
pravda. Človek sa občas pamätá na veci, ktoré sa vlastne vôbec nestali. Ale
to si uvedomí až neskôr. Ak vôbec.

„Ako ti šlo dnešné ranné kázanie?“ spýtal sa napokon starec.
„Och, dobre. Čítal som svoje myšlienky z papiera v tom hroznom

jazyku a potil som sa ako býk. Keď sa mali ľudia smiať, bolo ticho a keď
malo byť ticho…“

„Viem, počul som to až tu.“
„No… našťastie je väčšina omše v latinčine, takže to zas až tak hrozné

nebolo.“
„Presne toto hovorili všetci Anglovia, ktorí tu boli na misii pred

tebou.“
„Inak mám pre teba novinku,“ začal zrazu tajomne Paul. „Kým si sa

v stajni mordoval s Lady Jane, bol tu náčelníkov osobný strážca, George .
Zajtra sme pozvaní do Šalamúnovho sídla.“

Podvečer sa James vybral na svoju každodennú prechádzku ku
oceánu. Na celoročný chlad si trochu privykol a naopak, zamiloval si
miestny ostrý, no čerstvý vzduch. Vdychoval ho plnými dúškami, kým
niekde vo vnútri nepocítil až fyzickú bolesť. Avšak dobre mu to robilo
hlavne na hlavu a pľúca, jeho bunky v mozgu doslova ožívali radosťou.
Mladý mních kráčal zarastenými úbočiami, raz hore, potom zasa dole,
stretával miestnych farmárov, ktorí – keď videli jeho hábit – už zďaleka
kričali slová pozdravu „halò,“ na čo im on rovnako odpovedal. Raz zazrel
pasúce sa srnky, ktoré keď ho zočili, upaľovali od neho ako
panny–pradleny, keď znenazdajky začujú spev mládencov. Inokedy popri
ňom zas pobehoval zajac, ktorý sa ho rovnako stránil. Tomu sa ale
nečudoval, veď pečené zajace boli Jamesovou obľúbenou pochúťkou. Už
ho videl na tanieri. Zaradoval sa, keď zďaleka začul šum mora, tej
nekonečnej masy vody, ktorá v sebe skrýva toľko tajomstiev! – vraky lodí
s ich posádkami, prapodivné morské obludy o akých sa zmieňuje aj Biblia,
či dokonca celé mestá a civilizácie, ktoré Boh za ich hriechy potrestal
zmiznutím v tých temných hlbinách. Vietor bol ostrejší a chladnejší, až si
musel hodiť na hlavu kapucňu. Dostal sa až na okraj. Dole boli skaliská,
ostré ako zuby dákej ázijskej šelmy. Zrazu mu hlavou prebleskla myšlienka:
videl seba, ako padá dole a kričí o pomoc, rukávy habitu mu plápolali vo
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vzduchu. Bol tak… zdesený, nechápal, prečo sa tak deje. „Bŕŕu,“ pokrútil
hlavou, aby to kamsi zmizlo. Na také veci radšej ani nemyslieť! Peniaca
voda narážala na skaly a pripomínala mu trochu mlieko, keď sa prelieva
z jednej kade do druhej. Len slaná morská voda robí také peny, nikdy nie
sladká, pitná. Naposledy pozrel do diaľavy. Niekde tam… niekde tam je
jeho domov, Kent! Ach, prečo chcel tak strašne odísť? Doma mu bolo až
príliš dobre, ale akosi si to pred tým neuvedomoval. Asi preto. Smutne
zamával tým smerom a pobral sa späť.

#

James sa viezol na drevenom koči Jeho výsosti, náčelníka ostrova,
Šalamúna. Sedel približne v polovici neveľkého voza, zatiaľ čo Paul spolu
s náčelníkovým osobným sluhom a hlavným strážcom, Georgom, sedeli
vpredu.

Niečo si spolu rozprávali v keltštine a hoci sa mladý Anglosas tento
jazyk už pár dní poctivo učil a veľmi sa snažil porozumieť o čom sa tí dvaja
rozprávajú, nerozumel ničomu. Nuž čo… Najviac zvedavý však bol na
onoho „pokresťančeného náčelníka,“ o ktorom Paul toľko rozprával. Bez
neho by misia nemohla byť úspešná, to on nariadil kresťanstvo ako
„štátne“ náboženstvo. Nehovoriac o vojenskej ochrane misionárov,
ktorých by na začiatku ich veľkej služby miestni dosť možno stiahli z kože.
„Už sme skoro tam,“ ozval sa zrazu Paul. „Nahoď svoj sladký úsmev,
chlapče.“ Mládenec sa začervenal, akoby ho nejaká dievčina volala na
tancovačku.

Znenazdajky začali spoza kopca vystupovať veľké drevené hradby
tvorené pri sebe pospájanými špicatými kolmi. V koloch boli otvory na
pozorovanie okolia. Táto drevená pevnosť bola pre miestne podmienky
skutočne nedobytnou hrádzou, až sa James čudoval, načo takej obrany.
Pred kým? Veď väčšina so sto päťdesiatich obyvateľov sú obyčajní roľníci.
Nasledovalo jemné stúpanie, po ktorom už bolo počuť hlasy chlapov
a hlučné otváranie dvoch veľkých brán. Niekoľko metrov za nimi stál
neveľký drevený „palác.“ A hoci šlo oproti príbytkom pevninských kráľov
o sídlo skromnejšieho rázu, na ostrove sa mu nemohlo rovnať zďaleka nič.
James bol trošku prekvapený touto skromnou okázalosťou. Jeho vlastný
kláštor v Kente bol z kameňa, bolo v ňom množstvo priestorov: kaplnka,
veľká knižnica, pisáreň. Toto vyzeralo… no, podobalo sa to trochu na
drevenú stajňu kláštora.

SKAZA, KTORÁ JE UŽ TU
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Vonku ich očakával sám náčelník Šalamún. Mal veľkú bradu, dlhé
vlasy – čoby symbol moci – zdobený ťažký kabát a na hlave akúsi čelenku
s veľkým zeleným diamantom vpredu. „Ja Vás vítať v môj sídlo,“ pozdravil
mladšieho z dvojice mníchov lámanou angličtinou. „Halò a Sheana-
charaid,“ zvítal sa aj s Paulom a jemne sa návštevníkom uklonil.

„Vaše meno byť James, všakže?“ obrátil sa na Anglosasa.
„Áno, pane,“ odvetil a tiež sa jemne uklonil.
„Čo vy páčiť… hmm, uill, uill. Páčiť vy náš ostrov?“
„Je tu trochu zima, ale… áno, pomaly si zvykám.“
Šalamún vzal návštevu dnu prevádzajúc ju temnými úzkymi uličkami

osvetlenými len sviečkami, až sa dostali do veľkej uvítacej sály. Na stene
boli zástavy ostrova a erby so znakom vládnuceho rodu. Okrem nich tam
boli rôzne sekery, mačety, nože, luky, kožušiny a vypchaté hlavy zvierat.
„Vidíte tam tá hlava ehm… prasač… prasači… prasa-ťa? To ja skoliť holými
ruka, keď byť ešte mladý a silný,“ pochválil sa náčelník.

„Ech, asi to bude predsa pravda, keď to hovoríš každý raz, čo tu
privediem nového misionára,“ smial sa Paul.

„Tak, tak.“
„Prečo je Váš… dom… tak mohutne opevnený? Prečo má také silné

hradby?“ zaujímalo Jamesa. „Veď tu na ostrove Vášmu veličenstvu predsa
nemôže hroziť veľké nebezpečenstvo. Nepriatelia sú oddelení morom a váš
ľud sú len roľníci…“

„Och vy nepoznať škótsky Pikt! To bojovný národ, rád sa búriť. Pikt
mať veľká a slávna minulosť, byť hrdý na minulosť, odvážne bojovať
a ubrániť sa proti mocný Rímska ríša aj početný anglosaský kmene. Ale
to nebezpečné pre náčelníka tiež… Môj pra praotec zahynúť počas revolt,
viete?“

„Aha,“ odvetil mládenec stroho. Zaujímaví títo Piktovia – pomyslel
si. Človeku sa pri pohľade na nich ani nechce veriť, čo sa o nich hovorí,
že sú schopní. Ale možno náčelník a Paul len trošku preháňajú: prvý,
aby sa ukázal a druhý… aby ho hádam trocha postrašil. Musí ich reči brať
s nadhľadom.

„A vy, James? Povedať vy niečo o seb-e.“
„No, kde začať? Som z kráľovstva Kentu.“
„Ó, tak vy byť Sas.“
„Áno, to je pravda. Ja… vlastne som ani nikdy kňazom byť nechcel,

ale nechcel som byť ani roľníkom. Vždy som túžil spoznávať svet, navštíviť
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ďaleké kraje. Ale taký život je predurčený len kupcom… a byť kupcom… na
to potrebujete peniaze, aj talent. Nemal som ani jedno, ani druhé. Stal som
sa teda mníchom, aby som mohol cestovať po svete. Nuž a toto je moja
prvá zastávka,“ povedal mladík a kyslo sa pousmial. Paul sa na tieto slová
trochu primračil, ale nič nepovedal. Asi by som o sebe nemal zas až toľko
rozprávať – preblyslo Sasovi hlavou.

„Ja mať krásny dcéra,“ povedal znenazdania Šalamún, na čo James
trochu spozornel. „No ona teraz byť na dvore piktský kráľ Daniel. Zaúčať
sa na pevnine, ako vládnuť dobre pre ľud. Aj žena byť krásny, ale už nie
medzi nami… Ale aspoň umrieť ako kresťan a čakať ma v nebo. Vy mať
rodina?“

„Mám staršieho brata. On má dve dcérky. Vždy keď prídem ku nim na
návštevu, donesiem im niečo dobrého, alebo pekného… takže som u nich
najobľúbenejším členom rodiny,“ pousmial sa mladý Anglosas.

„Ó, tak to ja musieť vám niečo dať pre váš netere,“ odvetil náčelník.
Vybehol von z miestnosti a po chvíli priniesol dve identické drevené
píšťalky. Jedna mala zvláštnu červeno-zelenú stuhu a druhá podobnú,
červeno-žltú.

Po obede sa spolu s náčelníkom a jeho vojenským sprievodom vybrali
mnísi von. Šalamún sa chcel predviesť a tak si zmyslel, že ukáže
mládencovi, ako sa ešte aj dnes loví divá zver. Psy naháňali jelene, zatiaľ čo
vojaci s kopijami na nich opatrne vyčkávali, ako dáki sprisahanci usilujúci
sa o život dôležitej osoby. Náčelník a jeho hostia pozorovali celú scénu
obďaleč. Paul a Šalamún sa vzájomne rozprávali o prebiehajúcej akcii
v keltčine. James sa snažil aspoň niečo vidieť, ale obaja mu zacláňali.
A vlastne… zas až tak moc ho to nezaujímalo.

„Pozrieť hore, pozrieť hore!“ zakričal zrazu naliehavo náčelník, „orol
letieť!“

A skutočne z neba sa zniesol okrídlený velikán, schytil do svojich
pazúrov zajaca a spolu s korisťou pristál o niekoľko metrov ďalej, kde
poslušne čakal na svojich pánov.

„Vy… vy máte vycvičeného orla?“
„Áno, áno, to veľký tradícia u nás.“
Zatiaľ čo sa Paul so Šalamúnom naďalej venovali loveniu a loveckým

technikám, náčelník pridelil ku Jamesovi aspoň svojho osobného strážcu
Georga; jedného z mála, ktorý vedel anglicky celkom dobre.

„Takže ty rád oceán?“ začal George konverzáciu.
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„O, áno. Vždy ma fascinovala tá jeho záhadnosť, veľkosť,
nekonečnosť…“

„Podobne ako nočný obloha. Ja mať rád hviezdy. Niektorí hovoriť, že
sú blízko a že sú malé. Ja veriť že sú ďaleko, veľmi ďaleko a malé sa len zdať…
Och, chcel by som raz navštíviť hviezda. Keby niekto urobiť nejaká loď…
alebo voz, ktorý ma tam dopraviť, hneď by som šiel.“

„To je rozhodne zaujímavá myšlienka, George.“
„Áno, to je… Aký je Kent, aký je celé Anglicko? Povedz mi.“
„Kent je… je to pekná krajina. Všade je veľa zelene, ľudia pracujú na

svojich políčkach, domy a hrady sú z kameňa. Kent má kopce aj nížiny,
malé mestečká aj obrovský Londýn. My máme tiež niekedy hmly, no tie sú
riedke. Tu občas nevidím ani koňa s vozom, ktorý sa valí priamo na mňa.
A hlavne… nikdy som tam nemal taký pocit izolovanosti a opustenosti.
Tu mávam niekedy doslova až strach z akéhosi neviditeľného, stále
číhajúceho nebezpečenstva.“

„To možno kvôli naša minulosť. Zlé veci diať sa tu pred mnohými
rokmi. Zlé.“

„Povieš mi o nich?“
„Hmm… dobre, ale nechať pre seba… Náčelník zúriť, keď cudzinec

pýtať sa na našu minulosť. Ja si to nepamätať, ale môj starý otec si to
pamätať, on vyprávať. Starí veľkňazi – druidovia, volať sa – oni páliť ľudí.
To byť obeta bohom. Oni postaviť véééľkú socha z drevo. Ale socha byť
dutý. Do rúk napchať slama, do nôh napchať slama, v strede prázdno –
tam oni umiestniť živých ľudí. Takýto socha potom druidovia zapáliť a celá
zhorieť aj s ľuďmi.“

Jamesa zachvátilo vnútorné napätie, zuby mu drkotali, pocítil
nepríjemný tlak na žalúdku, akoby dostal zástavu srdca. Prečo mu o tomto
nikto pred tým nepovedal? Päťdesiat rokov… je to veľa, je to málo?
Nemohlo… nemohlo to zlo ešte ostať zakorenené hlboko v dušiach týchto
ľudí, pripravené vyjsť na povrch, keď to bude najmenej čakať? Nie, nie, nie.
Kresťanská misia je tu už dvadsať rokov, za tú dobu sa neprihodilo nič…
Nehrozí mu nijaké nebezpečenstvo, upokojoval sa mladík v duchu. Ale je
to naozaj tak?

„Myslíš… že, že by sa to mohlo niekedy vrátiť?“
„Čo? Pálenie ľudí? Nie, nie. Ja byť mladá generácia mňa to rovnako

desiť ako teba. Aj keď niektorí obyva-obyvatelia smútiť za staré božstvami,
oni nikoho nezabiť, oni byť dobrými ľuďmi. A navyše, náčelník Šalamún
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by to nikdy nedovoliť. On dal by popraviť taký človek a nikto nechce byť
popraviť.“

#

Keď sa raz James vracal zo svojej každodennej prechádzky k oceánu,
pribehlo zrazu k nemu niekoľko miestnych roľníkov. Asi štyria muži a dve
ženy ho obkolesili a začali mu v keltčine čosi vyčítať. „Chan eil barr ann
idir!, Tha am barr air fad‘ a mhill eadh!“ hovorili mu.

„Ja, ja vám nič nerozumiem,“ ohradil sa James. „Chan eil mi a
‘tuigsinn,“ použil tradičnú keltskú frázu – nerozumiem vám.

Avšak dedinčania začali byť agresívnejší, obkolesovali ho zo všetkých
strán, načahovali sa k nemu, ako na smrť odsúdení väzni za kráľom, čosi
kričali, ukazovali raz na hrable, potom na polia, potom zas rozhadzovali
rukami. Mladíkovi to začalo byť nepríjemné. Stáli príliš blízko, hovorili
príliš hlasno, atmosféra, ktorá ich obkolesovala a pomaly sa prenášala na
neho, bola až nepriateľská. Už len čakal, kedy svojimi špinavými rukami
začnú do neho sácať. Hladina hnevu sa pomaly dvíhala aj v ňom, ale ešte
naposledy preglgol. Sklonil hlavu a doslova preletel cez múr tiel a rýchlym
krokom upaľoval dole kopcom. Prenasledujú ho? Nevedel. Za chrbát si
nevidel a otočiť sa bál. Po chvíli ale bolo jasné, že ho nechali na pokoji.

Čo to malo znamenať? – uvažoval James. Takto zaútočiť na kňaza
– autoritu, chránenú zvláštnym dekrétom od samotného náčelníka – je
proste nehoráznosť, niečo absolútne nemysliteľné a škandalózne. Ale
dedinčanov muselo niečo veľmi rozrušiť. Normálne sa takto nesprávajú.
Ukazovali na svoje políčka… žeby nejaké problémy s úrodou? Došiel až do
príbytku. Chcel zabuchnúť dvere a byť na chvíľu sám, vstrebať nepríjemnú
situáciu, aby na sebe nedal poznať rozhorčenie a čiastočný hnev. Avšak,
keď otvoril dvere, uvidel Nathaniela, ako niečo horúčkovito vysvetľuje
Paulovi.

„Deje sa niečo?“ spýtal sa ich nenápadne.
„Nič hrozného,“ odvetil starší muž. „Avšak zdá sa, že tento rok bude

slabšia úroda jačmeňa a niektorí ľudia už maľujú čerta na stenu. Určite
to nebude zas až tak hrozné. Podobnú situáciu sme tu už pár krát mali,
ale vždy šlo o planý poplach. Miestna zem, hoci je obkolesená
všadeprítomným kameňom, je stále veľmi úrodná, rozhodne viac, než tá
na pevnine.“
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Prišla nedeľa a s ňou tradičný jarmok výrobkov, ktorý sa konal len raz
do roka. Ľudia doprostred osady pred kostol nastavali drevené stoly a na
nich boli rôzne výrobky a produkty, ktoré sami vyrobili či vypestovali.
Keďže nikto na ostrove nedisponoval peniazmi, prebiehala výmena tovaru
za tovar. Pre Jamesa to bolo vôbec po prvý krát, čo sa zúčastnil tejto akcie.
Veľmi sa na ňu tešil, bolo to pre neho príjemné spestrenie inak rutinnej
práce: omša, starostlivosť o domáce zvieratá, svätenie/duchovná
starostlivosť, príprava materiálu na ďalší deň, občas pohreb a raz dokonca
aj svadba. A tak stále dookola. Spolu s Paulom stáli pri svojom stole
a ponúkali rôzne druhy lahodne vyzerajúcich syrov. Domáci mali
pripravené rôzne hračky, náramky, koráliky, ale aj ostružiny, zeleninu,
ovocie, či domáce pečivo. Ľudia chodili od stolu k stolu, dohadovali sa,
vymieňali, dávali sa sľuby práce. Paul už rozdal niekoľko syrov zadarmo, za
niektoré dostal rôzne drobnosti: drevené figúrky svätých, jahody, hrášky,
ba dokonca aj vak s muštom.

„Tie jahody sú moje,“ smial sa James.
„Dobre,“ odvetil Paul, „ale na mušt sa ani nepozrieš.“
„Je to tu také vždy?“ spýtal sa mladík.
„Ale áno, vždy je tu rovnaký hurhaj. Vravel som ti už, že to my

s bratom Thomasom sme založili tento zvyk, hneď prvý rok, čo sme tu
prišli?

„Už asi dva razy…“
„Pre miestnych to bolo veľké lákadlo a jeden zo spôsobov, ako si ich

získať.“
Prišli ďalší zákazníci, takže sa im Paul začal venovať. James sa zatiaľ

rozhliadal okolo a nasával tú veselú atmosféru. Zrazu si všimol, že sa na
neho pozerá akýsi chlapec. Tak… zvláštne. Neprezeral si syry, prezeral si
jeho. Stále som asi pre miestnych taká malá atrakcia – pomyslel si v duchu.
Vyvinul všetku silu, aby sa na chlapca usmial. Ten sa však zamračil. James
dvihol od údivu obočie. „No, asi nie som sympatický všetkým,“ zamrmlal
si a chcel odvrátiť svoju pozornosť niekam inam, keď si všimol, ako si
chlapec prešiel prstom po krku, akoby sa Jamesovi vyhrážal. V tom však
zmizol v dave.

Čo to malo znamenať? Snívam snáď? Nebol to len prelud? – uvažoval
mních, ale chlapca už nebolo a prichádzali stále noví a noví zvedavci. Asi si
z neho len ktosi vystrelil. Aj keď jemu samému to vôbec smiešne neprišlo.
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5.3

704 n.l.
Westrayský ostrov, severné škótske moria

„Vy byť v strehu,“ naliehal chlapec Nathaniel na mníchov Paula
a Jamesa v ich príbytku. „Úrodu jačmeňa postihnúť nejaký choroba. Listy
mať čierne škvrny na sebe, čierne ani muchy. Ľudia báť sa, že bude hlad.
Niektorí hovoriť, že to váš vina, že sa bohovia nahnevať a zničiť celý
ostrov!“

„Hádam tomu neveríš, Nathaniel,“ povedal mu Paul.
„Nie, ja nie, ale mnohí mať pochybnosť o kresťanský Boh. Báť sa

strašný trest.“
„Paul,“ ozval sa James, „myslím, že by sme ho mali brať vážne, predsa

je miestny a…“
„Nie! Tiež tu žijem už nejaký ten rok. Podobné veci sa dejú neustále.

A vždy tu budú nejakí provokatéri, ktorí proti nám a svätému Bohu budú
využívať každú jednu príležitosť… Pokiaľ sme pod ochranou náčelníka
a jeho družiny, nič sa nám nemôže stať.“

„Asi mať pravdu,“ pristál aj Nathaniel.
Jamesa to však veľmi nepresvedčilo. Čo by bolo na tom mať v kroví

na pobreží – pre prípad – prichystanú nejakú loďku s veslami? Chcel to
povedať, navrhnúť, ale… nemohol. Paul bol autorita, už štyridsať rokov
pracoval na misiách. On… on ešte ani rok. Vždy, keď James otvoril ústa
v tejto veci, čosi sa mu zaseklo v krku a nemohol vydať ani hlásku.
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„Jedného dňa toho budem ľutovať,“ povedal si po tichu. Ale ani to
nepomohlo.

„Je už noc, pôjdem si ľahnúť, ráno ma čakajú povinnosti.“ povedal
James o niekoľko hodín neskôr, dávno po Nathanielovm odchode.

„Počkaj ešte chvíľku, chcem sa s tebou ešte porozprávať,“ požiadal
ho Paul. „Vieš, rozumiem tvojim obavám. Sám viem, aké to tu bolo, keď
sme sem prišli… Už od narodenia som chcel slúžiť Pánovi a v pätnástich
som odišiel do kláštora. V dvadsiatich som sa dobrovoľne prihlásil ako
misionár do Škótska, aj keď by som radšej ostal v teple kláštora
a prepisoval knihy. Avšak miestni ľudia – škótski Piktovia – úbohé ľudské
bytosti, ktoré nepoznali meno Ježiš a nemali ani vlastnú kultúru
a učenlivosť, ma v tej dobe potrebovali viac. Väčšina pevninského Škótska
už bola obrátená, ale ja som chodieval do vzdialených osád, kde o Kristovi
veľakrát nič nepočuli. Aj tam som cítil opustenosť, ale hocikedy som
mohol vziať nohy na ramená a vrátiť sa. Ale nech už bolo akokoľvek zle,
Pán bol vždy so mnou. Keď som mal štyridsať, pomýšľal som na návrat do
Írska. Chcel som stráviť zvyšok života v pokoji. No až vtedy mi náš dobrý
Boh poslal tú najťažšiu skúšku: prišiel list od akéhosi náčelníka menom
Leómhann, ktorý chcel pre svoj ľud zaistiť kresťanskú vieru a večný život
v Nebi. Náčelník však nepochádzal z nijakého pevninského kráľovstva,
ale z Westrayského ostrova. Nikdy pred tým som o tom mieste nepočul.
Leómhanna poznáš aj ty pod menom Šalamún. Po prijatí do Cirkvi prijal
kresťanské meno, tak, ako všetci tunajší kresťania, ktorí sa narodili pred
našim príchodom. Už vtedy sme mali málo misionárov a tak som sa
podujal aj na túto úlohu. Najprv sme boli piati misionári – aj keď, ako
išiel čas, postupne sme sa scvrkli na dvoch – a dorazili sme na Šalamúnovo
pozvanie, ktorý udržoval čulé styky s pevninou. On nás miloval, ale jeho
ľud nás nenávidel. Druid a jeho poskokovia proti nám neustále niečo kuli.
Miestni ľudia boli skutočnými divochmi: namiesto košieľ a nohavíc, či
sukní nosili len akési kusy handier z kožuchov zvierat, ktoré ulovili.
Namiesto slušného uvítania nás chceli niekoľko krát zabiť. Ale tvrdou
prácou sme ich skultivovali do podoby, v akej ich ty vidíš dnes. Aj keď
možno niekde hlboko vnútri občas pocítia staré vášne a pudy.“

„Nikdy si z nich nemal strach?“ prerušil ho James.
„Keď som bol v tvojom veku, mal som strach. Ale postupom času som

zistil, že tí, čo sa boja Boha, sa už nemusia báť ničoho a nikoho iného, ani
človeka, ani divej zvery. Veď čože môže urobiť divoch tvojej nesmrteľnej
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duši? Nič. Len ty sám sa môžeš dobrovoľne rozhodnúť pre zatratenie.“
James súhlasne prikývol. Paul pokračoval: „Proste… želám si, aby si si aj
ty postupne osvojil naše motto: „redemptio animarum maxime interest“ –
spása duší je všetko. Na ničom inom nezáleží.“

#

Zavčas rána slúžil James omšu. Mladý mních držal v oboch rukách
veľkú guľatú a žiarivú hostiu, hovoriac slová premenenia: „Hoc est corpus
meum quod pro vobis datur: hoc facite in meam commemorationem.“
Hostiu držal ešte niekoľko chvíľ vyzdvihnutú pred sebou, snažiac sa
uvedomovať si, že v rukách drží telo Kristovo, ozajstné telo Kristovo. Ale
moc mu to nešlo, nedokázal to precítiť tak, ako by chcel, ako by možno
mal. A vlastne… je to naozaj pravda? Nie je to len taká… tradícia, hovoriť,
že sa z nekvaseného chleba pri premenení stáva telo Ukrižovaného? Ľud
za jeho chrbtom zatiaľ kľačal v tichosti a pokore. Potom vzal malý plechový
kalich naplnený vínom a nahlas povedal: „Hic est enim Calix Sanguinis
mei, novi et aeterni Testamenti: Mysterium fidei: qui pro vobis et pro
multis effundetur in remissionen peccatorum“ a opäť ho držal pred sebou.
Už ho chcel položiť, keď sa zrazu hlasno rozleteli hlavné dvere vzadu, ktosi
udychčane vbehol do riedko zaplneného kostola a zavolal:

„Otče, otče, vy musieť rýchlo utiecť. Veľký revolt a vzbura po celý
ostrov.“

Hlas patril Nathanielovi.

James vybehol s Paulom von medzi drevené domy, za nimi bolo
niekoľko žien a detí z kostola. Vonku bolo počuť rev bitiek, náreky
zranených, praskanie ohňa, nepríjemný zvuk železných zbraní
zabodávajúci sa do živého ľudského mäsa. „Mužovia týchto žien a detí nás
bránia pred povstalcami, zatiaľ ich zadržujú niekde tam vzadu,“ povedal
Paul spolubratovi. „Musíme… musíme sa za každú cenu dostať do
náčelníkovej pevnosti.“

James nič nehovoril. Bál sa. Bál sa smrti, no ešte väčšmi sa desil
bolesti. V myšlienkach mu niekoľko krát preblyslo, ako ho divosi režú za
živa a vytrhávajú mu z hrudi ešte bijúce srdce. „Bože nie; nesmieš takto
myslieť,“ zahriakol sa. Zúril na Paula. Je tu dvadsať prekliatych rokov, ako
to, že nič nespozoroval? Pri myšlienke, že by ich mohli chytiť, by si mladý
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mních sám najradšej bodol dýkou do hrude. Nie! Nesmú ich dostať. On
ešte nechce umrieť.

Skupinka sa rýchlo dostala z osady do priľahlých lesov. James tu
nikdy pred tým nebol. Lesy ho odjakživa odpudzovali svojou
tajomnosťou, ťaživou atmosférou, pocitom, že v nich nie je bezpečne a že
ho môže kedykoľvek prepadnúť nejaká divá zverina či všadeprítomní
zbojníci a lupiči. Les bol pre neho miestom zla. Pravdepodobne sa tu budú
motať celý deň, kým sa dostanú až k Šalamúnovým hradbám. Ale inak
to nejde. „Na biodh eagal ort,-uile càil a bhios grinn,“ utešoval zatiaľ ľud
jeho spolubrat. Skupinka dvadsiatich štyroch ľudí sa brodila nepríjemným
labyrintom lesa niekoľko hodín. Paul bol vpredu, James celkom vzadu,
ako mu nakázal spolubrat, „aby dával pozor na bezbranné ženy a deti.“
Mladík sa z počiatočného šoku trochu spamätal, uvedomil si, že tu nie je
sám, sú tu ľudia, slabí, starí, dokonca ešte deti, ktorí ho potrebujú. A tak
sa snažil pomáhať, ako vedel. Tu pohladil vydeseného chlapca, tam sa zo
všetkých síl usmial na akési žieňa, ktorému stekali po líci slzy veľké ako
gaštany. Zrazu si uvedomil, že začína pociťovať hlad a že začína pomaly
slabnúť. „Poďme, musíme ísť,“ nabádal Paul, „kým vzbúrenci netušia, kde
sme. Ostávajú nám ešte nejaké tri hodiny cesty a navečer sme v bezpečí.“
Posilnený Paulovým duchom, kráčal aj James vpred sebavedomo, istý si,
že to nejako zvládnu. Pravda, mal trošku obavy, či niekde za stromami
nečíha nejaké nebezpečenstvo, ale moc nerozmýšľal; kráčal vpred, súril
ostatných, zatínal zuby. „Nie, nedostanete nás za žiadnu cenu!“ hovoril si.
Kráčali takto úbočiami, zostupovali zas dole, prechádzali potôčiky, padali
a zasa vstávali. Treba ísť neustále vpred! A rýchlo, čo najrýchlejšie. Strach
ich zomkol, no vidina pomoci, záchrany, spásy ich hnala stále dopredu.
Šalamún ich už iste hľadá a… ktovie, možno už potlačil aj vzburu. „Už
tam budeme,“ zakričal rozradostene Paul priškrteným hlasom, „tha sinn
gus a bhith ann,“ zopakoval svoju vetu aj v keltčine pre ostatných. James
už bol taký uťahaný, akoby drel v kameňolome – poklusával celý deň
tým najhorším možným terénom, nič nejedol, nič nepil, kde mohol tam
pomáhal svojim ovečkám – a predsa bol šťastný, tak šťastný, ako nikdy
v živote, ako nikdy pred tým. Tak šťastný, že to prežije a po tomto zážitku
odtiaľto nadobro zmizne…

Drevená pevnosť sa im objavila rovno pred očami, na protiľahlom
kopci vzdialenom len pár míľ, len pár mí-ľ. Čoskoro by sa k nej boli dostali.
Ale ani sa k nej nepohli. Pevnosť totiž zožierali plamene. Ohnivé jazyky
sa dvíhal vysoko do vzduchu, dym stúpal k nebesiam. Strecha už
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neexistovala, namiesto nej boli len trámy po ktorých sa oheň plazil ako
dáky had, skazený, jedovatý a smrtiaci. Nikto nič nehovoril. Jamesovi
vyschlo v krku. Zas je to tu, ten… úľak. Des z neistoty, čo bude nasledovať
teraz. Dožije sa rána? A čo zajtra o takomto čase, čo o týždeň o takomto
čase? Uvidí ešte niekedy svojho brata, svoje netere? Ruky sa mu triasli,
z očí mu tiekli slzy. „Čo budeme robiť?“ spýtal sa napokon Paula. „Modliť
sa k Bohu za spásu duší našich, aj ovečiek nám zverených,“ prišla odpoveď,
ktorá trvala nekonečne dlhú chvíľu. Mladík len neveriacky zízal na starého
muža. Č–o čom to hovorí? To sa má nechať upiecť zaživa od tých
divochov? NIKDY! Mal čo robiť, aby starcovi nepovedal niečo, čo by ho
poriadne zabolelo.

Ľudia naokolo už pripravovali seba a svoje deti na blížiaci sa koniec.
Matky dávali deťom na ich čelá krížiky a samé medzi sebou sa
povzbudzovali, že sa predsa opäť raz stretnú v Nebeskom kráľovstve, kde
Pán zotrie svojim verným každú slzu z ich tvárí. James uvažoval, čo robiť.
Utiecť od skupiny? Keby sa dostal k moru na východnú stranu, hádam by
dokázal nájsť nejaký rybársky čln a preplávať na ňom na najbližší ostrov,
ktorý je odtiaľ vzdialený len niekoľko míľ. Tam by ho divosi určite
nehľadali. Prinajhoršom by tam mohol skúsiť doplávať, vždy bol dobrým
plavcom. Ale je hladný a slabý… musí nejako prežiť nadchádzajúcu noc,
dať sa dokopy.

„Skúsime ešte jednu vec,“ rozhodol napokon Paul. „Tamtým smerom
sú hory plné neprebádaných jaskýň. Niektoré majú dĺžku aj niekoľko
desiatok kilometrov a vznikli naplavením vôd. Môžeme sa pokúsiť dostať
sa tam. A ktovie, možno sa nám v jaskyniach podarí získať aspoň načas
nejaký zdroj jedla a vody. Ostatné je v Božích rukách.“ James prikývol.
Toto je presne to, čo potreboval. Nájsť miesto, kde by sa mohol dať
dokopy. Vie si predstaviť, že by sa časom od skupiny odtrhol, utiekol
z ostrova, aby… aby… zavolal pomoc! Áno, zalarmuje všetkých kresťanov
naokolo, aby prišli zachrániť svojich prenasledovaných spolubratov.
Presne toto urobí. Ale Paulovi zatiaľ ani muk. Možno mu nechá správu.

Slnečný kotúč pomaly zapadal za protiľahlý kopec. Paul sa naň hľadel,
akoby sa pýtal sám seba, či ho ešte niekedy uvidí. James bol pevne
rozhodnutý, že pre neho to rozlúčka so svetlom nie je, že on sa nádeje
nikdy nevzdá. Skupinka sa dala na cestu.

#
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„Vidíš tamto súhvezdie Malého voza? A tú hviezdu na konci jeho
ramena?“ ukazoval starší mních svojmu mladšiemu spolubratovi malú
blikajúcu bodku na oblohe, „to je Polárka. Ona nás zavedie na sever.“
Skupinka sa vliekla neľahkým terénom, pomedzi všadeprítomné stromy,
v tme takmer neviditeľné. Začali sa objavovať problémy: ľudia už proste
nemohli ďalej pokračovať; a čo bolo horšie, ani nechceli. Aj Paul sedel na
kameni a dychčal. James šalel, „poďme, musíme ísť, veď nás tu nájdu…“
Starec pochopil. „Ak chceš… choď napred, my ťa už nejako
dobehneme,“ vystrúhal jemný úsmev. Ísť, alebo nie? – uvažoval mladík.
Keď sa však pozrel okolo seba, došlo mu, že títo ľudia nikam nepôjdu.
Ostanú tu, čakať na svoj osud. On ale ešte nechcel umrieť. ZA ŽIADNU
CENU! „Počúvaj, Paul, zajtra preplávam na protiľahlý ostrov a odtiaľ sa
nejako dostanem do civilizácie. Privolám vám pomoc, dobre? Rozumieš?
Budete zachránení!“

„Áno, áno, tak už b-bež. A… nezabudni, riaď sa Polárkou.“
Mladík sa nadšene rozbehol. Tak predsa nejako vyviazne! Potom sa na

chvíľu zastavil, lebo mu prišlo ľúto, že ostatných necháva napospas osudu.
Veď je kňaz… mal by ostať pri svojich ovečkách až dokonca. Nie! Majú ešte
Paula. James si uvedomoval, že on sám nebol nikdy dobrým služobníkom
Božím. „Čo na tom,“ mávol napokon rukou. „Aj tak som nikdy kňazom
byť nechcel. Bola to chyba dať sa na túto cestu. Kvôli tomu mám teraz
umrieť, nechať sa zjesť zaživa?“

Utekal lesom, slabý, ale šťastný, keď si zrazu uvedomil, že vôbec nevie,
kde vlastne je. Stromy sa mu ako temní žalobcovia dívali na hlavu a on
ich pri ich nohách prosil, aby mu ukázali, kam má ísť. „Polárka, Polárka,
Polárka, ktorá to je?“ hundral skľúčene dívajúc sa na miliardy
blikotajúcich bodov často prekrytých korunami stromov. Pripadalo mu,
akoby zostupoval do útrob samého pekla. Čosi zašušťalo. Bolo to nejaké
zviera? Alebo snáď… divosi? Čo ak… sú všade naokolo?! Skrývajú sa za
porastom čakajúc, kedy môžu na neho skočiť a prebodnúť ho svojimi
ostrými hrotmi, ako to robia divej zveri. Otáčal sa okolo seba, raz doľava,
následne doprava. Potom si prosto sadol a so slzami v očiach búchal
hlavou do hliny. Zrazu sa ktosi objavil za ním, doslova cítil tú ľadovú ruku,
ktorá sa mu načahovala za chrbtom. Schytil kameň, pripravený udrieť
divocha rovno do tváre. „Nebáť, nebáť, ja kresťan, ja byť kresťan!“ vydal zo
seba cudzinec.

James ten hlas rozpoznal. „George!“ vyhŕkol celý šťastný. „Áno, to
byť ja. Ja ťa chvíľu pozorovať, lebo nebyť istý, kto ty si,“ rozhovoril sa

MPGAVLAK

24



starý známy. „Ty byť sám?“ opýtal sa napokon. Mních zaváhal. Ak mu
povie pravdu, George ho zaiste opustí, aby sa pridal k Paulovej skupinke,
a on z ostrova živý nevyjde. Náčelníkov osobný strážca to tu určite pozná
dobre. A navyše… Paul a tí ostatní sú už aj tak stratení. Sú slabí a… a…
nemajú vôľu bojovať. Aj tak ich môže zachrániť len zásah zvonku, mimo
ostrova, ale ten musí najprv James nejako zariadiť.

„Áno, som sám,“ odvetil napokon neisto.
„A Paul? Byť on v poriadku?“
„Ehm… n-neviem.“
George sa trochu zarmútil, ale ďalšie otázky už, našťastie, nekládol.
„A č-čo náčelník?“ spýtal sa po chvíli mních.
„Ach, ani sa nepýtať, ani sa nepýtať!“ vyhŕkol zo seba Georg. „Strašný

zrada! Polovica jeho dom sa proti nemu sprisahať! Zaraz oni vytiahnuť
nože a dobodať druhá polovica. Potom si prísť po vlastný náčelník
a dobodať jeho. Potom oni všetko podpáliť.“

„A ty, kde si bol ty?“
„Ja brániť náčelník a bojovať proti presile, ale oni ma chytiť a držať a ja

vidieť ako oni zabiť náčelníka. Potom ma ktosi udrieť zozadu a ja omdlieť.
Ležať na zemi bez vedomia. Oni asi myslieť, že ja mŕtvy, alebo že ma zabije
plameň. Ja však zacítiť horúčava pred tvár a to ma prebrať, utiecť
v posledná chvíľa… Och, nikdy si neodpustiť, že môj pán zabitý a ja stále
živý. Nikdy! Sklamal som, sklamal som, sklamal som!“

„Psst, lebo nás začujú,“ zahriakol James veliteľa náčelníkovej stráže,
„… a mimo to, ty za to aj tak nemôžeš…“

„Nemôžeš, nemôžeš?! Oni zaiste dlho pripravovať zradu, môj vlastní
ľudia! A ja nič si nevšimnúť, nechať sa oklamať. Ja prebodnúť seba, keby
nebyť kresťan!“ James nevedel čo na to povedať.

„Počul som, že sú niekde v horách nejaké jaskyne, kam by sa dalo
skryť, vieš o nich niečo?“ podarilo sa Sasovi napokon zmeniť tému.

„Áno, to pravda, ale to byť ďaleko, ísť tam celý noc. Jaskyň byť dlhý,
tam sa možno schovať. A byť tam aj dosť voda z okolitý prameň. To byť
môcť dobrý skrýša.“

James už viac počuť nepotreboval. „Poďme!“ zahlásil rázne.
Takto kráčali istý čas, čo najtichšie a zároveň čo najrýchlejšie, aj keď

to hrboľatým lesným porastom nebolo ľahké. Jamesovi bolo opäť o čosi
veselšie, jeho šance na vyviaznutie z tejto situácie sa výrazne zvýšili.
Lepšieho sprievodcu a ochrancu sa ani nemohol želať. „Psst, mne sa zdať,
niečo počuť,“ zahlásil náhle George. Jamesovi sa prudko rozbúchalo srdce.
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Žeby tu predsa boli? „As-i len nejaké zviera,“ utrúsil napokon, aby tým
upokojil hlavne seba.

Vyšli na akúsi čistinku. Bola zahalená v tme, ale už aspoň neboli
medzi tými hroznými stromami, ktoré pôsobili desivo, ako dáke prastaré
temné božstvá strážiace svoj ostrov proti novotám zvonku. Zrazu sa
vpredu pred nimi objavilo akési svetlo. V tme bolo jasne viditeľné. „Čo
to …?“ vyšlo z Jamesa. Potom sa rovnaké svetlo objavilo napravo a vzápätí
naľavo od prvého. Evidentne išlo o fakle. Mních trnul v hrôze. Sú to…
naši? Alebo snáď rebeli?! Vítajú nás? Smejú sa nám? Od desu sa nemohol
ani nadýchnuť, aby niečo povedal. Ďalšie obdobné svetlá sa zjavovali
všade okolo nich, vpredu, vzadu, naľavo aj napravo, stáli nimi obklopení
zo všetkých strán, akoby sa náhle ocitli uprostred kolosea. Nasledovalo
divoké bubnovanie množstva bubnov sprevádzané cudzokrajným
zavýjaním desiatok, možno stoviek hrdiel.

To je môj koniec – preblyslo Jamesovi hlavou.
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5.4

Mladík sa prebral v akomsi hlinenom príbytku. Hlavou mu pretekali
prúdy pulzujúcej bolesti. „Kde to s-som?“ zamrmlal omámene.
Z predchádzajúcej noci si nevedel vybaviť nič, okrem množstva akýchsi
tajomných svetiel, divých pazvukov, strašnej hrôzy, ktorú prežíval,
a tupého úderu do temena hlavy. Na chvíľu sa poobzeral okolo seba, ale
slabosť ho premohla a opäť upadol do bezvedomia.

„Ag ithe brot,“ zobudila ho akási mladá žena a podávala mu misku
s polievkou. „Ag ithe brot.“ Chcel si ju vziať, ale nemohol, ruky mal
zviazané povrazom. Dievčina ho začala kŕmiť. Spočiatku odmietal, ale
nakoniec sa poddal. Bol taký slabý, akoby mu niekto vysal všetku silu.
Drevenú lyžicu by vo svojich rukách asi ani neudržal. Polievka bola dobrá,
i keď to skôr bola taká hustá kaša. Doslova mu vliala silu do jeho
ochabnutého tela. Po tvrdom spánku a výživnom jedle sa cítil ďaleko
lepšie.

„Kde to som?“ opýtal sa mladej ženy. Tá len pokrčila plecami na znak,
že nerozumie jeho reči. „Je tu George? A Paul… je tu Paul? P-A-U-L,“ nedal
sa odradiť. Mladá žena na tomto malom ostrove určite musela to meno
už niekoľko krát počuť. Zamyslela sa, potom však opäť pokrčila jedným
ramenom a rýchlo odišla preč. James ostal v miestnosti sám, zviazaný
a nehybný. Zasa ho začali prepadávať tie hrozné myšlienky. Čo s ním len
urobia? Zabijú ho? Budú ho týrať? Nie, nie, z každého problému predsa
existuje nejaké východisko. Možno sa mu podarí utiecť, niekam sa skryť.
Chce to len vybrať dobrý moment. V tom si spomenul, že s ním bol ten…
ako sa len volal… George! Sviniar… to on ho určite dostal do tejto
šlamastiky. Všetko len predstieral, prívetivosť, snahu pomôcť… všetko.
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James už nepochyboval – veliteľ náčelníkovej stráže bol zaiste ten, ktorý
svojho pána zradil ako prvý a možno… možno ho aj sám zabil. Kto vie. Tú
rozprávku o svojej udatnosti a nevinnosti v celej záležitosti si len vymyslel,
aby dostal aj úbohého mnícha blúdiaceho temnými lesmi. „Ja hlupák!“
vykríkol James znenazdania mykajúc a trhajúc sebou. „Ako som sa len
mohol nechať takto oklamať?!“ nariekal.

Asi po hodine, možno dvoch, prišli dvaja urastení chlapi. Podobne
ako žena, aj oni boli oblečení v akýchsi zdrapoch kožušiny, ktoré mladík
nikdy pred tým nevidel. „Idete ma zabiť? Idete ma zabiť?“ kričal na nich,
pričom sa mu chvelo celé telo, no jeden z väzniteľov len lenivo povedal: „Bi
sàmhach!“

„Čo?“
„Byť ticho, byť ticho!“ ozval sa druhý anglicky.
Vyviedli ho von a viedli ho po lúke, kde bolo plno ľudí, podobne

ako on, aj oni mali zviazané ruky. Mohlo ich byť tak šesťdesiat. Strážilo
ich niekoľko strážcov s kopijami a keď sa niekto búril, hneď ho svojimi
päsťami a kopancami umlčali. James ľudí sediacich na lúke poznal, ak nie
osobne, tak aspoň z videnia. KRESŤANIA! – preblyslo mu hlavou. Oni
tu zhromažďujú všetkých kresťanov z celého ostrova. Panebože, čo to má
znamenať? Takto sa dostali až na najvzdialenejšie miesto zhromaždiska,
kde ho hodili na mäkkú zem. Za chvíľu k nemu priviedli ďalšieho človeka.
Bol to… Paul! Aj jeho nemilosrdne hodili o zem, napriek veku, ktorý mal.

„Paul, Paul, som tak rád, že ťa vidím,“ skríkol mladík na starca.
„James! Nečakal som ťa tu. Myslel som, že…“
„Ech, nejako ma našli…Čo s nami bude?“ zaujímalo Jamesa.
„Bude s nami to, čo chce Pán, aby sa stalo.“
Ľudí zobrali na pochod. Kráčali v jednom rade smerom do západných

kopcov. Išli už vyšlapanými chodníkmi, aj ťažkým terénom. Kto padol,
toho prinútili vstať, ale celkovo sa strážcovia s kopijami chovali relatívne
pokojne, aj keď ich tváre hovorili o veľkom sebazapieraní. Keby mohli,
tak nás tu rozsekajú – pomyslel si James. Chcel utiecť, ale… stále akosi
neprichádzala vhodná chvíľa, aspoň tak sa mu zdalo. Keby sa teraz
rozbehol ,v tomto teréne, ďaleko by so zviazanými rukami neubehol.
Dobehli by ho. A upútavať na seba takúto pozornosť rozhodne nechcel.
Ľúto mu bolo Paula, starec už bol evidentne so silami na dne, celý čas
pokrivkával a nedokázal ísť ani vystreto, ale len prikrčene. Avšak hrdinne
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pokračoval ďalej snažiac sa maskovať svoj skutočný stav. Skupina si na
chvíľu oddýchla a pokračovala ďalej.

„Ako to ide?“ spýtal sa šeptom James trápiaceho sa spolubrata.
„Lepšie to už ani nemôže byť!“ odvetil starý muž s ťažko vystrúhaným

úsmevom.
„To som rád… ak by si niečo potreboval…“
„Ešte ťa ja naotravujem…“
Zastali pod akousi skalou. Na nej sa zrazu objavila postava, ako dáky

temný démon pozorujúci krajinu pod sebou. Dlhé čierne vlasy mala
zakrútené do copu zopnutého sponou, na krku sa jej vynímal náhrdelník
so zubami a pazúrmi zo zveriny, cez plecia mala prehodený kožuch
zdobený tkaninami. A tá tvár! Jej pery a uši zdobili železné krúžky. Na
ústach mala namaľované akési čierne čiary, ktoré sa rozdvojovali a jedna
ich vetva sa zahýbala až k ušiam, zatiaľ čo druhá vetva čiar smerovala cez
lícne kosti k nosu. Rovnako tak aj jej čelo. Čiary nad obočiami sa zatáčali
jedna doľava, druhá doprava, takže to z diaľky vyzeralo, akoby mal človek
stojaci na skale veľké čierne rohy. Ale… bola to vôbec ľudská bytosť?
Hnedé oči onoho „človeka“ sršali oheň. James nikdy v živote nepocítil
taký strach. Zdalo sa mu, akoby ho mlátili desiatkami neviditeľných
drevených palíc a každý úder strašne bolel.

„‘S e Sathmartán an t-ainm a th‘orm,“ povedala postava mohutným
hlasom z plných pľúc, takže sa tieto jej slová museli ozývať hlboko do
údolia.

„Č-č-o to h-hovorí,“ opýtal sa James Paula, ktorý stál hneď vedľa
neho.

„Moje meno je Sathamrtán,“ odvetil starec.
„Is mise an ceann-cinnidh ùr ceannard mi…“
„Som vaším novým náčelníkom…“
„…bidh sibhse umhail dhòmhsa…“
„a vy ma budete poslúchať…“
„…mura bidh bàsaichidh sibh!“
„pretože inak…“ Paul sa zasekol a nevedel tie slová ani vysloviť.
„čo, inak?“ súril James.
„pretože inak zomriete,“ dopovedal Ír vetu.

#

Ľudí postavili do radu a začali ich triediť na dve skupinky, tých, ktorí
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ostali so zviazanými rukami a tých, ktorým ich rozviazali a stali sa voľnými.
Najprv sa ich ale niečo pýtali. Mladík nevedel dosť dobre, o čo ide.

„James, James,“ ozval sa jeho spolubrat spoza jeho chrbta „chcú, aby
sme zapreli Krista.“

„Čo?“
„Tých, čo prepustili, to sú tí, čo sa zriekli kresťanskej viery.“
„To predsa nie je možné…“
„Je to možné a aj sa to deje.“
„A čo tí druhí, čo bude s nimi?“
„Oni sa stanú svätými Božími mučeníkmi.“
Jamesa ustrnulo… preboha, oni ich chcú naozaj zabiť! Ale on… on ešte

nechce umrieť! Za žiadnu cenu, veď… veď je ešte tak mladý, celý život má
pred sebou… Paul spozoroval váhanie mladého Anglosasa.

Zrazu s výberom prestali. Vzali tých, ktorí ostali zviazaní, prinútili
ich pokľaknúť si a jednému po druhom prerezali hrdlá. Divoch rýchlo
a silno rezal svojim veľký nožom po čom nasledoval už len pád tela na
zem, kde sa ešte chvíľu mykalo a škubalo, zatiaľ čo z hlbokej rany na krku
vychádzala hustá sivočervená tekutina. Divoch potom davu zahundral
niečo vo svojom jazyku. Asi to, že takto dopadnú všetci, ktorí sa odmietnu
vzdať svojho presvedčenia. Sathmartán sa stále díval na celú scénu zo
svojho miesta, viditeľne ukojený svojim úspechom. Jamesovi bolo tak zle,
že myslel, že sa pozvracia. Triasli sa mu kolená a občas sa mu zdalo, že
stráca vedomie. Zato Paul vypadal a pôsobil vyrovnane. To sa naozaj
zmieril s takýmto osudom?

Opäť sa dali na pochod, ale nešli dlho. Zastali pred veľkou drevenou
sochou týčiacou sa na čistinke. Socha bola obrovská a tvorili ju navzájom
popretkávané drevené prúty, takže bola vo vnútri dutá. V rukách, nohách,
aj v hlave sochy trčali cez úzke špáry kusy sena, len jej trup bol prázdny.
Viedol k nemu dlhý drevený rebrík pevne ukotvený v zemi a v samotnom
trupe boli urobené drevené dvierka, ktoré sa dali zablokovať, aby
nešťastník zo svojej pasce nemohol utiecť. Takto nejako zrejme vyzerajú
všetky satanské božstvá, ktoré títo ľudia toľké storočia tak vehementne
uctievali. „Bože nieee! Bože nieee! Za čo, za čo?!“ škriekal James ako
zmyslov zbavený, keď z diaľky zbadal mohutnú drevenú postavu týčiacu
sa vysoko do nebies. Chcel ujsť, driapal a šarpal sa, hádzal sa o zem, ale
jeho mocný väzniteľ ho pevne držal za povraz, ktorým mal mladík zviazané
ruky, a neúprosne ho viedol vpred. „Prečo ma proste nenecháte ísť
domov? Prečo ma chcete zabiť? Veď… ja som sa tu vlastne ocitol omylom,
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úplným omylom!“ kričal James naďalej na tých, ktorí ho viedli vpred. Opäť
začala selekcia a opäť sa viacero ľudí rozhodlo umrieť pre Krista. Paul si
nemohol nevšimnúť Jamesovho rozpoloženia.

„Chlapče,“ povedal starec jemným a pokojným hlasom, „toto je to,
čo si od nás dobrotivý Boh žiada, aby sme urobili. Nebuď smutný, ale teš
sa, lebo už dnes budeš v náručí Ježiša Krista, ktorý ti zotrie každú slzu
z tvojej tváre.“ James sa však nevidel v náručí Boha. Videl, ako sa mu oheň
rozmáha po celom tele, ako sa mu jeho pokožka premieňa na uhoľ, ako sa
mu ostrý plameň zarezáva do rúk a celého tela, v duchu cítil tú neľudskú
bolesť a šialené utrpenie, ktoré by mal podstúpiť. A prečo to?

„NIKDY!“ vyhŕkol mladík. „Ja… ja som ešte mladý, Paul, mám len
dvadsať tri rokov, celý život je predo mnou! Ty… ty už si si svoje odžil,
málokto sa dožíva veku, akého si sa dožil ty. Ja proste… ja ešte nechcem
umrieť!“

„James, myslíš, že ja sa nebojím, že ja nemám pochybnosti, že sa
vyžívam v smrti? Aj mňa to desí, straší ma všetko, čo sa tu udialo. Dvadsať
rokov života som im obetoval a nakoniec toto. Áno, aj ja sa bojím smrti,
toho prechodu na druhú stranu, ale… ak si mám vybrať medzi životom bez
Krista, alebo spravodlivou smrťou, ktorou by som Ho oslávil… vyberám si
to druhé. Toto si od nás žiada Boh…“

„Je mi jedno, čo si žiada nejaký Boh!“
„Prestaň sa takto rúhať! Myslíš, že si sám, kto musí také niečo

podstúpiť?! Pozri sa tam, áno, presne tam, koľký mladí ľudia, aj deti!, si
radšej vybrali smrť, ako popretie svojho Boha. Či nebolo kresťanstvo
založené na utrpení? Či nebol Kristus bičovaný a pribitý na kríži? Či neboli
prví kresťania hádzaní do kolosea medzi vyhladovanú divú zver?!“

„Čo mi po prvých kresťanoch, tí žili už pred celými stáročiami…“
„Možno žili dávno, možno sa obliekali inak ako my, hovorili iným

jazykom a mali iné zvyklosti… ale stále boli členmi tej istej Cirkvi, ako sme
aj my dnes, James.“

„Ja do tamtej sochy nevleziem, aby ma upálili zaživa.“
„Bojíš sa ohňa pozemského, ktorý rýchlo ustane, a z večného,

pekelného, strach nemáš?“
Anglosas na chvíľu zaváhal, ale opäť uvidel svoju zuhoľnatenú ruku

tam v plameni, opäť cítil tu strašnú bolesť… Mladík už bol takmer na rade.
„Ja nie som taký silný, ako ty, Paul. Nemám v sebe toľko viery.

Nedostalo sa mi takého odhodlania, zrieknuť sa úplne všetkého, dať svoj
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vlastný život na zlatý podnos, akoby nič! To nedokážem a… ani nechcem.
Nie som ako ty, nie som svätec. Som len človek, čo sa ocitol v nesprávnom
čase, na nesprávnom mieste a v nesprávnom habite.“

„Naozaj si myslíš, že mňa Diabol nepokúša, že mňa netrýznia
pochybnosti a slabosti? Ja… mám syna. Nikto v Cirkvi, okrem môjho
spovedníka, o tom nevie. Dnes môže mať tak tridsať dva – tridsať tri rokov.
Ale nie je dňa, aby som sa za neho a za jeho matku nemodlil svätý ruženec,
nie je týždňa, aby som za svoj hriech nečinil pokánie, len to ma udržuje
pri živote, len modlitba, pôst a ťažké sebazapieranie mi pomáhajú prežívať
ako-tak…“

„Pokiaľ existuje nádej, že sa odtiaľto dostanem…“
„Nádej je niekedy tá najhoršia vec na svete! James, či to nechápeš?

Z tohto ostrova sa nikdy živý nedostaneš, oni ti to nikdy nedovolia, táto
skala ti to nedovolí! Z tohto ostrova možno ísť už len tam hore, alebo tam
dole. Inej cesty stadeto niet.“

Pred mladým mníchom sa objavil sám pohanský emisár. James chcel
ráznym krokom podísť vpred, ale starec ho ešte naposledy schytil za
rameno a trhol s ním.

„Vyberáš si cestu do zatratenia…“
„Nech!“ odvetil mladík a podstúpil tri kroky dopredu.

Po niekoľkých hodinách ťahal Paula jeden povstalec za jeho povrazy
na ruke a druhý stál pre istotu za ním. Viedli ho k soche. On sám kráčal
hrdo, vystreto, po prvý krát od tých hrozných udalostí na tomto
prekliatom ostrove, kedy ho jeho zostarnuté telo a starosti o svoje ovečky
doslova pritlačili k zemi. Neusmieval sa, ale ani sa nemračil. Jeho tvár
pôsobila odhodlane, dalo by sa povedať, že až vznešeno. Doslova žiarila
svätosťou a to až tak, že James musel odvrátiť svoj pohľad. Áno, odvracal
svoj pohľad, ale nie pre ohavnosti, ktoré sa diali, ale pre akúsi nádhernú
silu, či žiaru, ktorá vychádzala z Írovej tváre, a ktorá bola tak neznesiteľná!
Paul zasvätil celý svoj život službe Bohu a toto bola jeho posledná veľká
scéna, tá najväčšia, „le grand final,“ ako by povedali Frankovia.

Starcovi odviazali ruky a prinútili ho liezť po rebríku. Jamesovi tiekli
slzy. „Prečo sa to deje, prečo sa to deje…“ opakoval si šeptom v akomsi
delíriu, ako by ani neveril, že obrazy, ktoré mu sprostredkúvajú jeho
vlastné oči, sú skutočné. Ale nahlas od strachu nehovoril nič a len si držal
hlavu v dlaniach, aby tú hrôzu vnímal čo možno najmenej. Paul sa vôbec
nebránil, naopak, po rebríku šplhal veľmi rezko. Vyštveral sa hore a ešte sa
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naposledy obrátil, aby prežehnal hlúčik kresťanov, svojich ovečiek, ktoré
ho budú do večnosti čochvíľa nasledovať. Jeho spolubrat medzi nimi
nebol. Pohanskí sprievodcovia za Paulom zavreli a zaistili dvierka. Ešte sa
naposledy presvedčili, že starček neujde.

Stohy sena v rukách a nohách sochy podpálili. Rýchlo bola celá
v plameňoch. Pred ňou stála malá satanská postava a čosi brblala v tom
svojom jazyku. Sathmartán, ty beštia, ty hnusná prekliata beštia –
preklínal ho v duchu James všetkými možnými nadávkami. Nový náčelník
sa otočil a s rozpaženými rukami hovoril akési zaklínadlá. Obyvatelia
ostrova, okrem kresťanov, mu odpovedali. Drevo praskalo, dym stúpal do
nebies rovnako, ako duša nešťastníka uväzneného v soche. Ale bol naozaj
nešťastníkom? Nevydal žiaden nárek, ani najmenšiu hlások nevydal, až to
samého Jamesa prekvapilo. Vedel, že má Paul pravdu, že svojim zapretím
Krista spravil osudovú chybu svojho života, a že za ňu bude naveky pykať.
Ale nateraz žije, prežil. Musí uvažovať, ako utiecť a to čo najrýchlejšie.
Socha už bola takmer spálená, ale z jej útrob nevyšiel žiaden nárek, žiadne
nadávky, žiaden plač. Nič. Mladíka to sklamalo, aj keď si to sprvu nechcel
priznať, rovnako tak začudovane sa tváril aj sám veľký uzurpátor. „A to je
všetko?“ zabrblal si odpadnutý kňaz. Za večnú spásu týchto pár smiešnych
okamihov? A čo teraz on, James? Boh vie, čo všetko ešte bude musieť
strpieť medzi týmito divochmi, kým sa mi podarí jeho plán úteku.

Všetci pohanskí väznitelia viditeľne cítili sklamanie – chceli divadlo,
chceli bolesť, chceli náreky toho, ktorého považovali za ničiteľa vlastnej
kultúry a národa. Nič z toho nedostali. Nemohúci, slabý a ledva chodiaci
starec vyhral. Boli porazení na svojom vlastnom ostrove. Kresťania sa ale
radovali, tušiac už, že ani ich Boh v tú najťažšiu chvíľu neopustí. Naopak,
snáď sami anjeli vynesú toto malinké stádočko až do nebies, kde na neho
budú čakať okrem Boha všetci svätci vrátane toho najnovšieho: ich
milovaného otca Paula.

Postupne prišiel rad aj na nich. Pohania a tí, čo zapreli Krista, utvorili
dva veľké rady, čím v strede vznikol dlhý priechod. Na jeho konci bola
šikmá skala zvažujúca sa rovno do mora. Kresťanom bolo nariadené, aby
touto uličkou prechádzali. Ich trýznitelia sa im vysmievali, pľuli na nich,
kričali na nich nadávky, niektorých udierali a kopali. Stredom išli ženy,
muži, deti, starci, ľudia v mladom veku. James stál v jednom rade spolu
s tými, čo zapreli kresťanského Boha. Nehovoril nič, bolo mu zle. Mal by
byť v uličke, ale… Nie! Takto myslieť nemôže. Za pár dní uchmatne nejaký
rybársky člnok a odpláva niekam preč, ďaleko, ďaleko odtiaľto! Už nikdy
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nebude spomínať na to, čo sa tu udialo, a ako sa pritom zachoval. Tento
deň bude jeho temným tajomstvom, ktoré si vezme do hrobu. Nikto sa
o tom nikdy nedozvie.

Stredom prechádzal Nathaniel. James sa na neho pozrel a vtedy sa ich
oči stretli. Obidvaja ich hneď odvrátili. Avšak ten, ktorý šiel na smrť, šiel
hrdo, nie odovzdane, ale hrdo. Za niečo bojoval a teraz za to obetuje svoj
život. Je to vlastne veľmi vznešená vec. Ten, ktorý dal prednosť svojmu
životu, si na chvíľu prial, aby bol na mieste toho prvého, aby mal v očiach
tú istú iskru. Olúpili ho o všetko, o dôstojnosť, česť, sebaúctu. Ale život je
dôležitejší, než nejaké abstraktné formy, tento deň, toto obdobie pretečie
ako voda a za pár rokov si ani nespomenie na názov tohto prekliateho
ostrova. Za niekoľko okamihov šiel… George! Tak predsa hovoril pravdu
– brblal si v duchu prekvapený Sas, ktorý Georga od ich nešťastného
stretnutia nevidel. Šalamúnov osobný strážca si ho však vôbec nevšimol.
Šiel s hlavou sklonenou, smutne, evidentne si stále vyčítajúc, že v osudný
moment života nezachránil svojho pána a azda všetkých týchto ľudí. James
bol otrasený. Vo svojom vnútri sa videl, ako sa škriabe po tvári, akoby
bol diablom posadnutý, tak strašne sa nenávidel. Ešte aj v túto chvíľu
by sa mohol k hlúčiku kresťanov pridať, ale strach a túžba po živote –
HOCIJAKOM! – boli príliš veľké. Nikdy by to neurobil, ani za tisíc rokov.
James si zrazu všimol, že z radu oproti sa na neho ktosi škerí. Malá postava
mu bola akási povedomá. Iste. Bol to chlapec, ktorého zočil aj vtedy na
jarmoku. Stál hneď vedľa jedného z mužov, ktorí sprevádzali Paula
k drevenej soche naplnenej slamou. Synček sa na ocka evidentne podal.

#

Večer už sedel James pred jedným z mnohých ohňov a díval sa na
plápolajúci plameň. Myslel na Paula, Nathaniela a ostatných. Na jednej
strane mu ich bolo ľúto, no na druhej strane… oni to už majú za sebou
a ich smrť nebola vôbec taká hrozná, ako si pôvodne predstavoval. Bol
to… moment. Bolo mu ľúto aj seba. Prečo sa práve jemu toto prihodilo?
V kláštore, kde študoval, bolo asi tridsať mníchov, koľkým z nich asi tak
dali nôž ku krku a povedali, aby zaprel Krista, inak ho podrežú ako prasa?
Ani jednému, len jemu, Jamesovi. Ako to len rýchlo ubehlo, neuveriteľné,
tragické. Ešte pred dvoma dňami sedel s Paulom pri spoločnej večeri
a starček mu pomáhal s prípravou kázne na rannú omšu. A teraz tu kysne
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medzi týmito divochmi skáčucimi ako opice na nepokojné rytmy bubnov,
ktoré nikdy pred tým nepočul a ktoré sa mu hnusili až do špiku kostí.

V podobnom duchu mu ubiehal aj nasledujúci deň a deň potom.
Potuloval sa po ostrove, s nikým sa nerozprával a nikto sa nerozprával
s ním. Tých pár známych tvári, ktoré zočil, sa od neho odvracalo
s odporom. V duchu neustále počul akýsi tichý šepot, snáď sám diabol mu
ho vnucoval, ktorý znel: „Tak George svojho pána nezradil, zatiaľ čo ty
svojho Boha áno?“ Počul tie slová znova a znova, chcel sa ich zbaviť, chcel
na všetko zabudnúť, no nešlo to. Keď už si myslel, že sa od nich oslobodil,
vždy sa mu znenazdania pripomenuli. Bál sa, že sa ich už nikdy v živote
nezbaví, že nedokáže zabudnúť. Ale prežije… aspoň to. Uvažoval, ako si
postaviť nejaký člnok, divosi určite zabrali tých pár lodiek, čo vlastnili
rybári, možno ich aj zničili, aby sa stadeto nikto nedostal. Nikdy nič takého
nerobil. Najjednoduchšie by asi bolo postaviť si malú plť. Ale ako? Žiaden
strom nikdy nestínal. Dokázal by sekerou skoliť tri, či štyri? Bol by
schopný zviazať brvná k sebe tak, aby držali? Čím vlastne? A hlavne:
dokázal by to urobiť tak, aby si toho nikto nevšimol? Musí byť trpezlivý,
divosi mu určite spočiatku nebudú moc dôverovať a budú si ho strážiť.
James bol v mladosti zdatný plavec; možno… možno by dokázal tých
niekoľko míľ k najbližšiemu ostrovu preplávať. Ale to by bolo len núdzové
riešenie, keby sa všetko pokazilo, keby sa prezradili jeho plány úteku.
Najideálnejšie by bolo nájsť si časom jedného, dvoch pomocníkov, ktorí
by mu so stavbou plte pomohli a s ktorými by potom utiekol. Ale ešte sa
skúsi poobzerať po tých rybárskych bárkach.

Prešiel ďalší deň plný uvažovania ako ujsť, výčitiek a hľadania
potravy. James bol tak hladný, že mu bolo až zle. Ruky a nohy sa mu triasli
a jeho myseľ postupne opantali len myšlienky na jedlo. Keď sa mu
pošťastilo, našiel nejaké odpadky v blízkosti ľudských príbytkov. Ale
väčšinou sa živili len korienkami rastlín. Chutilo to odporne, ale aspoň
trochu ho to zasýtilo. Znenazdania k nemu prišli dvaja urastení chlapi. Že
má ísť ku Sathmartánovi. Bože, len to nie! – pomyslel si – nechcem mať
s tým vrahom nič spoločného, nič. Ale vedel, že nemá na výber. Postavil
sa teda a šiel. Vybral si cestu prežitia za cenu poníženia. Absolútneho
poníženia svojej existencie, svojho sveta, z ktorého prichádzal, svojej
viery, nech už bola akokoľvek malá. Prišiel šíriť civilizáciu a sám sa stal
divochom. Ale žije. Jeho život, teraz už úplne bezcenný, je to jediné, to
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posledné, čo mu ostalo. Urastenci ho nechali pred príbytkom nového
náčelníka. Dnu musel vojsť sám. Ruka sa mu začala nekontrolovateľne
triasť, nevedel, čo má očakávať. Ale… už je jeden z nich, už ho nemôžu
zabiť, už svoju vlastnú obetu urobil a svoju vernosť dokonale dokázal.

Vnútro bolo zariadené skromne. Namiesto podlahy hlina, slamenú
strechu držali len narýchlo pozväzované drevené brvná, niekoľko
drevených lavičiek bolo pokrytých kožušinou zo zveriny, boky príbytku
boli ozdobené piatimi drevenými štítmi, každý inej farby, v strede sa
nachádzalo ohnisko a vpredu, na akomsi vyvýšenom brvne, sa týčila lebka
zabitého jeleňa s rozbujnelými rohami.

„Vítam ťa, James,“ pozdravil mladíka Sathmartán plynulou
angličtinou. Ten len nesmelo prikývol. „Na, daj si trochu hovädzej
polievky,“ pokračoval nový náčelník podávajúc mu misku s jedlom,
„vypadáš veľmi zničene, akoby si tri dni poriadne nejedol.“ James sa
nesmelo natiahol a misku vzal. V skutočnosti nad ničím iným ako jedlom
ani nepremýšľal.

„Nemusíš sa ma vôbec báť, James, som tvoj priateľ, už pár dní sme
spojencami. Viem si predstaviť, aký zmätok musíš teraz v hlave mať. Dovoľ
mi, aby som ti predstavil veci z nášho uhlu pohľadu.“ Anglosas len
odovzdane prikývol, aj keď ho náčelníkove bájky vôbec nezaujímali. Na
druhú stranu… Sathmartán pôsobil prekvapivo priateľsky, možno nie je
zas až taký zlý, ako sa mu na prvý pohľad zdalo…

„Po stáročia naši predkovia žili svojim vlastným spôsobom života.
Odrazili sme mnohé útoky našich nepriateľov, či to boli Rimania, alebo
anglosaské kmene. Naši nepriatelia si postupom času uvedomili, že nás
nikdy neporazia a tak na nás vymysleli zákernú lesť: nové, „mierumilovné“
náboženstvo. Pevninskí Piktovia postupne úplne prišli o svoju identitu,
náš ostrov ale chránilo nepriepustné more. Takto sa nám podarilo uchovať
si nezávislosť ešte ďalšie desiatky rokov, až kým sa náčelníkmi nestali tí
podliaci z Amrimathvho rodu, najmä ten posledný, Leómhann. Najprv
začali rušiť mnohé tradičné prvky našej kultúry, potom tu nepriateľa sami
pozvali a dokonca mu poskytli ochranné krídla pre jeho zákernú
činnosťťťť…“ Jamesovi začalo byť zrazu akosi divne. Krútila sa mu hlava,
posledné slová hostiteľa počul len tak akosi tunelovo, strácala sa mu
ostrosť zraku. Čo sa to deje? – pomyslel si.

„Dali ste mi niečo do t-tej polievky?“
„… Keď umieral posledný Druid-d,“ pokračoval však náčelník,

„kresťanstvo už takmer úúúplne zamorilo celý ostrov-trov. Vtedy mi
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odovzdal svoju magickú moc so slovami: „Keď príde mladý veľkňaz
z krajiny Sasov-asov, hľa, to bude znamenie! Vtedy ti sám Bál dodá úspech
a ty spôsobíš skazu votrelcom-om, že neostane ani jednéééhooo. Budeš sa
teda volať Sathmartán – čo z znamená Skaza-aza, ktorá je už tu. A tak, ako
sa oni stali skazou nám, ty sa staneš skazou im. Ale ten mladý veľkňaz, hľa
sami s-ami duchovia si ho vybrali! Jemu predáš magickú moc, ktorú ti ja
teraz dávam a on sa stane novým Druidommm.““ Mladík už ledva vnímal.
Kľačal na kolenách podopierajúc sa jednou rukou a sťažka dýchal.

„James, prijímaš Báala áala za svojho boha?“ opýtal sa ho Sathmartán.
„N-nie! Nie! N-nikdy!“
„Pýtam sa ťa ešte raz, prijímaš Báala za svojho boha-a?!“
„Nie!“
Divochovi sa rozžiarili oči nadprirodzeným jasom. Žiarili žlto-červeno

a uprene hľadeli na neboráka pred nimi. Sathmartán zrazu vystrel obe
svoje ruky a neznáma sila doslova nadvihla Jamesa do vzduchu a škrtila
ho. Vznášal sa niekoľko metrov nad zemou a nemohol sa ani nadýchnuť.
Pohanský náčelník stál pod ním a mal smerom k nemu načiahnuté svoje
ruky hovoriac akési zaklínadlo. „Preboha čo sa to de-je, nech to sskončí,
nech už to skon-skonč,“ snažil sa kričať mladík, ale jeho prosby neboli
vypočúvané.

„Pýtam sa ťa naposledy, James, prijímaš-aš Báala za svojho boha-oha?“
„Ja n-nechcem!“ odvetil mladík, na čo ho neznáma sila začala dusiť

ešte silnejšie. Už nevládal vzdorovať, už proste nemohol. „A-áno, áno,“
súhlasil napokon, na čo doslova spadol na zem.

Sathmartán podišiel k nemu, chytil sa jeho čela, privrel oči a čosi
šeptal. „Hašššaššašš.“ Jamesovi stuhla krv v žilách. Zdalo sa mu, akoby
sa do jeho tela dostala nejaká nová entita, nejaký duch, alebo čo, niečo
strašne zlé a temné. Pocítil vo svojich rukách mohutnú silu, takú, ako
nikdy pred tým nemal. Cítil, že teraz by poľahky zdolal aj tých dvoch
obrov, čo ho tu priviedli. „Odteraz si novým najvyšším veľkňazom-om
Báalovým na tomto ostrove,“ povedal napokon Sathmartán, „a tvoje meno
bude Rugadharit, čo znamená Znovuzrodený.“

James ešte stihol letmo zachytiť tieto slová a potom upadol do hlbokej
kómy.

#

Prebral sa. Okolo neho pobehovali dve sporoodeté mladé ženy, ktoré
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sa o neho starali. Bolela ho hlava a dvíhal sa mu žalúdok. V očiach žien
si zrazu všimol len ťažko badateľný strach. Z neho. Z nového najvyššieho
„veľkňaza Báalovho.“

Už viac nepochyboval: musí odtiaľto utiecť. Nie o mesiac, ani
o týždeň. IHNEĎ! Skôr než ho úplne premenia na svoj obraz. Čím dlhšie
bude čakať, tým viac sa bude dostávať do ich područia. Cítil, že v tele
čosi má, že mu tam ten prekliaty diabol čosi zasial, niečo zlé a temné.
Musí ísť skôr, než to zapustí korene do zeme, pretože potom sa už nehne,
zrastie s týmto ostrovom. Teraz ide o všetko. Paul mal pravdu. Nikdy mu
nedovolia odísť len tak. Im v skutočnosti nikdy nešlo o jeho gesto zrady
voči kresťanstvu; jeho duša – po tej celý čas bažili. A… dostali ju. Ale on sa
teraz nevzdá.

Len čo si bol istý, že je chvíľu úplne sám, prehodil cez seba svoj teplý
plášť a vyšiel von. Okamžite zaregistroval množstvo pohľadov ktoré sa
v ňom spájali. Ľudia sa pred ním poklonkovali, iní sa po chvíli s desom
otáčali smerom od neho. Sklonil hlavu a rýchlim krokom okolo nich
prešiel. Pár divochov k nemu načahovalo svoje paprče, ale on ich odbil.
„Dajte mi pokoj,“ precedil cez zuby.

Konečne! Podarilo sa mu dostať sa od nich preč. Musí sa dostať na
severnú stranu ostrova, tam je výbežok z ktorého ľahko skočí do vody.
Najbližší ostrov je vzdialený niekoľko desiatok míľ, za jasných dní ho
v diaľave dokonca vidieť. Mohol by sa pokúsiť tam doplávať. Voda síce
bude chladná, ale Jamesovi to nevadilo; určite nebude mrazivejšia, než
toto desivé miesto. Bol si úplne istý: zvládne to! Ale musí byť rýchly, divosi
si zaiste čoskoro všimnú že zmizol. Sathmartánovi už zaiste referovali
o mládencovom neveľkom nadšení zo svojej novej situácie.

James šiel do strmého kopca. „Tam, na druhej strane je ten výbežok,“
opakoval si. Tam, tam sa musí dostať. Trvalo mu asi dve hodiny, než sa
vydriapal hore na kopec. Divosi si už určite všimli, že ich „veľkňaza“ niet.
Ale on má dobrý náskok. Driapal sa cez všadeprítomné ostré skaly, takže
jeho ruky už boli značne skrvavené. Na svoje nohy sa radšej ani nepozeral.
Občas od nich zacítil ostrú bolesť, ale tá bola nič oproti hrôze, ktorú
pociťoval vo svojom vnútri. Začal zostupovať. Mohlo byť desať-jedenásť
hodín ráno. Áno, dnes ujde, dnes sa odtiaľto dostane, už dnes! Hlupák,
že to neurobil už dávno, hneď v prvý deň, keď sa dozvedel, čo za zvery sa
skrývajú za navonok priateľskými tvárami miestnych „roľníkov.“

Bežal dole, padal a vstával, ale pokračoval, pokračoval… Pocítil hlad
a smäd. Nejaké jedlo mal zo sebou, celý bochník chleba. Štípol ho cestou
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pred jedným hlineným domom, kde sa jedlo chladilo. Dobre, trochu si
dá, už je ustatý a ešte ho čaká náročné niekoľkohodinové brodenie sa
nepokojným morom. Ale musí sa niekde schovať. Obzeral sa, kam by
mohol na chvíľu skloniť hlavu. Uvidel temný otvor v skale… jaskyňa! Áno,
tam pôjde. Ale… nehrozí mu nejaké nebezpečenstvo, nie je to pasca? Nie!
Pôjde len tu skraja, sadne si, čosi zje, a to je všetko.

Vošiel dnu, ale len na začiatok jaskyne, sadol a jedol. Podarí sa to –
povzbudzoval sa žmoliac v ústach kusy chleba. Ešte tak kilometer a je na
severnom okraji ostrova. Zjedol len trochu pokrmu, a ešte aj to nasilu.
Nechutilo mu už ani jesť. Začul kvapkanie vody. Bolo blízko. Uvedomil si,
ako pálivo ho smädí. Napije sa, jaskynné vody sú najčírejšie a najčistejšie
na svete. V jaskyni nebolo temno, cez otvory na strope tam prúdilo živé
svetlo. Vošiel teda trochu hlbšie do šera, za zvukom tečúcej bystrinky. Po
niekoľkých krokoch ju aj našiel. Padol na kolena a pil vodu bez prestania,
akoby vyviazol v deň vojny. Aká je len lahodná! Presne toto potreboval.
Potom vstal namieriac si to von. Zrazu si všimol desivých pestrofarebných
malieb na stenách. Vo svetle, ktoré do jaskyne prenikalo, dokázal
jednotlivé obrazy rozoznať dobre. Ukazovali techniky lovu, náboženské
rituály, ako aj… ľudské obete. Nešťastník kľačal so spútanými rukami
a veľkňaz mu prerezával hrdlo. Na ďalšom obrázku mieril veľkňaz svoj
pohľad k nebesiam zvierajúc pritom v rukách nôž od krvi. A ešte opodiaľ
bola namaľovaná horiaca socha. James už vedel, čo predstavuje. „Bože, to
sú ale zvery, to sú ale zvery,“ opakoval si mladík bez prestania. Zrazu sa
mu zazdalo, že cez jeden z otvorov v strope jaskyne, cez ktorý dnu prúdilo
svetlo, sa mihol tieň. A potom ďalší! Nikoho nevidel, nič nepočul, ale tie
tiene, akoby sa zjavovali a potom mizli, ako duchovia. Sú tu! – prebleslo
mu hlavou, ale nad takou myšlienkou nechcel ani uvažovať. Ak by ho
náhodou dostali, dosť možno by skončil v soche aj on. PREČ, rýchlo
preč, už to nie je ďaleko. Zaiste ho ešte nenašli – NEMOHLI! – len z toho
všetkého už stráca zdravý rozum. Preto tie záhadné tiene.

Vydal sa na cestu. Utekal, rýchlo, rýchlo stadiaľto preč, už tu nechce
byť ani chvíľu! Zrazu ho prepadol akýsi dusivý pocit. Sledujú ho! Sú mu
v pätách a to celý čas. On ich nevidel, ale podvedome ich prítomnosť azda
cítil. A ten pocit bol silnejší a silnejší. „Bež, James, bež,“ hovoril si a aj tak
konal, ale vedel, že ak ho naozaj pozorujú, neujde im. Títo lovci zveriny,
tieto divé beštie, sú dokonale adaptované na prírodu. Vrtkí ako tigre,
tváre si maľujú rôznymi farbami, aby ich v hustom poraste nebolo možné
rozoznať.
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Došiel na akési miesto oddelené veľkou skalou. Mal na výber doľava,
alebo doprava. Asi len jedna cesta viedla dole k vode, ale ktorá?
KTORÁ??? Vybral sa doľava, bol si istý, že je správna a bol si istý, že sú
za ním. Ale keď už sa raz dostane do vody, už ho nechytia. Možno ho
zasiahnu šípom, možno ho odnesie vlna, ale ONI ho nedostanú.

Bežal, bežal a už videl okraj, ešte niekoľko stôp a z malého zrazu skočí
rovno do vody! Päť stôp, tri stopy… zrazu prudko zastavil. Stál na
obrovskej skale, vysoko nad morom. Pod ním boli len skaliská ostré ako
čepeľ noža, šikmo sa zvažujúce do zapenenej vody. James sa zhrozený díval
dole. Už si bol úplne istý; divochov má rovno za chrbtom. Otočil sa.

Bol obkolesený dvoma tuctami divochov s oštepmi v pravej ruke. Na
tvárach a aj na telách mali hnedo-zelený náter s modrými pruhmi, nebolo
šance ich v horách vidieť. Zrejme ho pozorovali celý čas. Sú rýchli a vrtkí,
určite im nerobilo veľký problém ho dobehnúť. Ich tváre sa mračili a z ich
očí vychádzala nenávisť civilizovanému človeku len ťažko pochopiteľná.
Na ich čele stál ten prekliaty antikrist Sathmartán.

„Myslel som… myslel som, že sa mi odtiaľto podarí ujsť… ach,“
povedal James a sklopil svoj zrak. Potom opäť dvihol hlavu a dodal:
„dostali ste ma.“ Rozostrel ruky, ako vták – či ako ten muž na kríži,
ktorému robieval služobníka – a skočil do priepasti pod ním.

Padal k zemi chrbtom dole a zdalo sa mu to ako večnosť. Prosil
božstvá, bohov, Boha, niekoho, niečo, aby to nebolelo, aby sa zľutovali nad
tou stokou, ktorú kedysi nazýval „človekom.“ Nemal strach, cítil radosť.
Radosť, že už nikdy neuvidí tých divochov, ich odporné, nenávistné tváre
so škrípajúcimi zubami.

Zrazu uvidel známu tvár – patrila Paulovi! Bola bledá. Starčekove
prenikavé zelenkasté oči na neho smutne pozreli a po jeho zvráskavenej
tvári pomaly prešlo niekoľko sotva badateľných lesknúcich sa kvapiek sĺz.
James pochopil.

„AAARGH, ČO SOM TO LEN UROBÍÍÍ…“ vydal zo seba mladík
desivý škrekot, ale svoju vetu už nedokončil.

MPGAVLAK
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