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M E R K U R  V E  S T Ř E L C I

Kapitola, v níž do Hokitiky přibude cizinec, tajná porada je 
narušena, Walter Moody zatají svůj nedávný zážitek a Tho-
mas Balfour započne s vyprávěním.

Dvanáct mužů, kteří se sešli v kuřáckém salonku hotelu U Koruny, budilo 
dojem, že se tam potkali náhodou. Soudě dle rozmanitosti jejich vystupování 
a oděvu – redingoty, fraky, tvídová saka, žlutá anglická kůže, batist a serž – 
mohlo jít o dvanáct cizích osob, jež nastoupily do téhož železničního vozu 
míříce každá do jiné městské čtvrti, jejíž mlžný závoj je spolu s přílivem a od-
livem oddělí docela. A vskutku, strojená osamocenost každého z mužů, ať 
byl zahloubán do čtení novin, předkláněl se, aby odklepl popel do ohniště, 
nebo pokládal prsty jedné ruky na plátno kulečníkového stolu, aby se nachys-
tal ke strku, vyvolávala právě ten druh fyzického ticha, který nastává pozdě 
večer v osobním vlaku – jen jej netlumilo rachocení vagonů, nýbrž hlasité 
bubnování dešťových kapek.

Takový obrázek se naskytl panu Walteru Moodymu stojícímu mezi dveřmi 
s rukou na veřeji. Netušil, že svým příchodem narušil soukromé jednání, ne-
boť zúčastnění umlkli, jakmile zaslechli z chodby jeho kroky, a než otevřel 
dveře, všech dvanáct se vrátilo ke své původní činnosti (byť v případě hráčů 
kulečníku poněkud chaoticky, neboť zapomněli, jak byli rozmístěni) a nyní 
se jí zaobírali s tak umně předstíraným zaujetím, že nikdo ani nezvedl oči, 
když Walter Moody vstoupil.

Kdyby byl býval ve své kůži, možná by v něm ona jednotná strohost, s níž 
ho muži přehlíželi, vzbudila zájem. Leč v tom okamžení měl žaludek jako 
na vodě a v hlavě zmatek. Věděl, že plavba do West Canterbury mu bude 
v nejhorším případě osudná, že ho nekonečný příval burácejících bílých vln 
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a pěny může vyvrhnout na vrakoviště na písčině u Hokitiky, avšak na mimo-
řádné hrůzy této cesty, o nichž stále nedokázal mluvit – dokonce ani sám se 
sebou –, připravený nebyl. Moody se odjakživa těžko smiřoval s vlastními 
nedostatky – ve strachu i v nemoci se uzavíral do sebe –, a proto nepostřehl 
náladu, která panovala v místnosti, do níž právě vešel, ačkoliv by mu za nor-
málních okolností neunikla.

Moody byl přirozeně pohotový a pozorný. Měl velké šedé oči, upřený po-
hled a plná, jinošská ústa obvykle našpulená do výrazu zdvořilé starostlivosti. 
Vlasy se mu stáčely do drobných kudrlin – v mládí mu kadeře padaly až na 
ramena, ale nyní měl účes s pěšinkou na stranu a kudrliny přilepené k lebce 
sladce vonící pomádou, která jejich zlatavou barvu proměňovala v leskle 
hnědý odstín. Čelo a líce měl hranaté, nos rovný a pleť hladkou. Bylo mu 
necelých dvacet osm let, jeho pohyby dosud neztratily svižnost a přesnost 
a vyznačoval se oním uličnickým, neposkvrněným elánem, který nesvědčí ani 
o naivitě ani o úskočnosti. Projevoval se po způsobu diskrétního a duchapří-
tomného majordoma, v důsledku čehož se mu často svěřovali i ti nejméně 
výřeční muži nebo býval vyzýván, aby usmířil znesvářené strany, jež sotva 
znal. Stručně řečeno, jeho vzhled prozrazoval velmi málo o jeho skutečné 
povaze a způsoboval, že v něj lidé zpravidla okamžitě vkládali důvěru.

Moody si nebyl nevědom výhod, jež mu jeho neproniknutelný půvab posky-
toval. Jako většina přespříliš krásných osob dopodrobna zkoumal svůj odraz 
a svým způsobem se znal nejlépe zvenčí, odkud se také v některém ze zákoutí 
své mysli bez ustání pozoroval. V minulosti trávil mnoho hodin ve výklenku 
své šatny, kde se zhlížel v zrcadle hned natřikrát: z profi lu, z polovičního 
profi lu a z ánfasu – Van Dyckův Karel I., jen o hodný kus pohlednější. Byla 
to soukromá záležitost, kterou by patrně popřel, neboť s jakou nemilosrd-
ností odsuzují morální kazatelé naší doby takový sebezpyt! Jako by se vnější 
já nevztahovalo k vnitřnímu, jako by se jeden díval do zrcadla pouze proto, 
aby se utvrdil ve své namyšlenosti; jako by studium vlastního vzhledu nebylo 
stejně křehké, náročné a věčně proměnlivé jako všechna ostatní pouta dvou 
spřízněných duší. Jakkoliv byl Moody vlastní krásou uchvácen, snažil se ji 
nejenom velebit, ale především ovládnout. Jistě, kdykoli zahlédl svůj odraz, 
ať ve výloze nebo v tabuli skla po setmění, rozechvěl jej pocit zadostiuči-
nění – ale bylo to zadostiučinění inženýra, který narazí na zařízení, jež sám 
sestrojil, a shledá je skvostným, zářícím, řádně promazaným a fungujícím 
přesně tak, jak předvídal.

Nyní se viděl mezi dveřmi kuřáckého salonku a věděl, že jeho držení těla 
svědčí o naprosté vyrovnanosti. Div že se netřásl únavou, útroby měl těžké 



17

hrůzou, jako by v nich leželo olověné závaží. Připadalo mu, že na něj dopadá 
stín, ba že ho snad dokonce pronásleduje, naplňoval ho děs. Rozhlížel se po 
místnosti s výrazem zdvořilého odstupu a úcty. Salonek vypadal, jako by jej 
někdo postavil po paměti poté, co uplynulo drahně času a mnohé upadlo 
v zapomnění (železný kozlík, závěsy a římsa patřičně lemující krb), drobnosti 
tu však zůstaly: například fotografi e zesnulého královnina chotě vystřižená 
z časopisu a připevněná cvoky na zeď obrácenou do dvora, šev uprostřed 
kulečníkového stolu, který byl v sydneyském přístavním doku přeříznut na-
půl, aby vydržel plavbu, na sekretáři komínek starých novin, jejichž stránky 
pod doteky bezpočtu rukou zteřely a inkoust se rozmazal. Dvě okýnka po 
stranách ohniště poskytovala výhled na zadní dvůr hotelu, blátivý pozemek 
posetý bednami a rezavějícími sudy, oddělený od sousedních dvorů pouze 
podrostem a nízkým kapradím a na severu řadou kurníků s dvířky zajiště-
nými řetězem proti zlodějům. Za touto neurčitou hranicí bylo vidět prověšené 
šňůry na prádlo táhnoucí se za domy o blok dál na východ, dřevo posklá-
dané do hranic, prasečí chlívky, hromady šrotu a železných plechů, rozbité 
kolébky a korýtka – všechno opuštěné či v určitém stupni rozkladu. Odbila 
pozdní soumračná hodina, kdy všechny barvy náhle ztrácí sytost, a lilo jako 
z konve – dvůr za zvrásněným sklem bledl a ztrácel barvu. Lihové lampy 
uvnitř ještě nestačily nahradit ocelově modré světlo skomírajícího dne a je-
jich bledost jen zdůrazňovala všeobecnou ponurost výzdoby.

Pro muže zvyklého na edinburský klub, kde vše osvětlovaly červené a zlaté 
barevné tóny, kde se leskly pohovky s knofl íkovým čalouněním, jejichž na-
ducanost se rovnala tíze pozadí, která na ně usedala, kde při vstupu každý 
obdržel pohodlný blejzr vonící anýzem či mátou, a kde stačilo nepatrně po-
hnout prstem ke šňůře zvonku, aby se před vámi objevila láhev klaretu na 
stříbrném podnose, to byly krušné vyhlídky. Ale Moody nebyl mužem, jehož 
by se pohoršlivý stav věcí dotýkal natolik, aby se urazil: hrubá jednoduchost, 
s níž byla místnost zařízena, způsobila pouze to, že se stáhl do sebe, jako 
když bohatý spěšně ukročí stranou a zatváří se nečitelně, střetne-li se na ulici 
s žebrákem. Očima těkal po místnosti, aniž by jeho tvář pozbyla mírného 
výrazu, ale vnitřně vnímal každý další detail – tu hrbolek špinavého vosku 
pod svíčkou, onde zaprášenou skleničku – a čím dál víc se obracel do sebe, 
čím dál víc se zatvrzoval proti okolí.

Tento ústup, byť provedený nevědomky, nebyl projevem obvyklých před-
sudků majetné vrstvy – Moody vlastnil jen skromné jmění a často dával 
drobné nuzákům, ačkoliv přitom (jak nemůžeme nepřiznat) vždy pocítil zá-
chvěv potěšení z vlastní štědrosti –, nýbrž důsledkem osobní nerovnováhy, 
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nad níž se momentálně, skrytě, pokoušel zvítězit. Koneckonců se nacházel 
ve městě zlatokopů, postaveném teprve nedávno mezi džunglí a příbojem na 
nejjižnějším okraji civilizovaného světa, neočekával tedy luxus.

Pravda byla taková, že neuběhlo ani šest hodin od chvíle, kdy Moody na 
palubě plachetnice, která jej přepravovala z přístavu Port Chalmers na pás 
divokého pobřeží, zažil něco tak výjimečného a působivého, že ho to při-
mělo pochybovat o všem ostatním. Tu událost měl stále před očima – jako by 
se mu v koutku mysli pootevřely dveře, vpustily dovnitř proužek šednoucího 
světla a on už si nedokázal přát, aby znovu zavládla tma. Musel vynakládat 
velké úsilí, aby ony dveře neotevřel dokořán. Ve stavu zvýšené rozcitlivělosti 
považoval každé vybočení a každou nepříjemnost za osobní urážku. Zdálo se 
mu, že neutěšený obrázek, který se mu naskytl, je společnou ozvěnou všech 
strastí, jež tak nedávno vytrpěl, a on před ní ustupoval, aby sám sobě zabrá-
nil v úvahách nad těmito souvislostmi i v návratu do minulosti. Opovržení 
se mu hodilo. Dodávalo mu pevný smysl pro míru, pro spravedlnost, jíž se 
mohl dovolávat, aby se cítil v bezpečí.

Kuřácký salonek v duchu nazýval smolařským, ubohým a pochmurným – 
a takto vyzbrojen proti jeho zařízení obrátil svou pozornost ke dvanácti pří-
tomným. Panteon převrácený naruby, pomyslel si, a když si dopřál toto při-
rovnání, opět si připadal trošku pevnější v kramfl ecích. 

Muži byli opálení a ošlehaní větrem po způsobu všech hraničářů, rty 
měli bledé a rozpraskané a jejich držení těla prozrazovalo strádání a ztráty. 
Dva z nich byli Číňané oblečení ve stejných plátěných botách a šedých ba-
vlněných halenách, za nimi stál Maor s obličejem potetovaným zelenomod-
rými spirálami. Původ ostatních Moody odhadnout neuměl. Dosud nechá-
pal, jak je možné, že muž zestárne již po několika měsících na rýžovištích. 
Rozhlédl se po salonku a usoudil, že je tu ze všech nejmladší, přestože se 
mezi přítomnými našli i jeho vrstevníci či muži ještě mladší. Jejich mladistvý 
pel byl ovšem nenávratně setřen. Navždy budou podráždění, neklidní a hra-
biví, budou mít šedivou pleť a budou vykašlávat prach do dlaní zbrázděných 
hnědými čarami. Moodymu se zdáli drsní, až podivně svérázní, nepovažoval 
je za vlivné muže, neptal se, proč jsou tak potichu. Toužil po brandy a po 
místě, kde by mohl spočinout a zavřít oči.

Chvíli zůstal stát mezi dveřmi a čekal, že bude přijat, ale když ho nikdo 
ani neuvítal, ani nevyhnal, udělal krok vpřed a tiše za sebou zavřel dveře. 
Neurčitě se uklonil směrem k oknu a posléze směrem ke krbu, čímž učinil 
za dost představení vlastní osoby, poté přešel k příborníku a chopil se na-
chystaných karaf, aby si namíchal nápoj. Vybral si doutník, ořízl jej, vložil jej 
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mezi zuby a otočil se čelem do salonku, aby si znovu prohlédl okolní tváře. 
Nezdálo se, že by jeho přítomnost kohokoliv sebeméně zajímala. To mu vy-
hovovalo. Usedl do jediného volného křesla, zapálil si doutník, pohodlně se 
uvelebil a povzdechl si pro sebe jako muž, který cítí, že je pro jednou vrcho-
vatě hoden své každodenní odměny.

Jeho uspokojení však nemělo dlouhého trvání. Sotva si natáhl nohy a pře-
křížil je v kotnících (sůl na kalhotách zaschla a nechala po sobě mimořádně 
pobuřující bílé stopy), když vtom se předklonil muž sedící po jeho pravici, 
píchl nedopalkem doutníku do vzduchu a řekl: „Poslyšte, vy jste tady, tady 
U Koruny, v nějaké záležitosti?“

To byla poněkud neomalená otázka, ale Moody se tvářil, jako by si toho 
nevšiml. Zdvořile sklopil hlavu a odpověděl, že přijel teprve toho dne večer 
a zajistil si pokoj v patře hotelu.

„Chcete říct, že jste ještě jednou nohou na lodi?“
Moody znovu kývl a potvrdil, že přesně tak to chtěl říci. A aby se muži 

nezdálo, že je příliš strohý, dodal, že připlul z Port Chalmers a zamýšlí zku-
sit štěstí v hledání zlata.

„Správně,“ řekl muž. „Správně. Nová naleziště na pobřeží – je ho tam 
spousta. Černé písky: to uslyšíte všude. Černé písky u Charlestonu, na sever 
odsud, samozřejmě – Charleston. Ale na svoje si přijdete i v soutěsce. Máte 
parťáka, nebo jste přijel sám?“

„Sám,“ odvětil Moody.
„Bez partnerů!“ podivil se muž.
„O své bohatství se hodlám zasloužit sám, toť vše,“ řekl Moody, znovu 

překvapený mužovou volbou slov.
„Bez partnerů,“ zopakoval muž. „A nic víc. Tady U Koruny žádné vyři-

zování nemáte?“
Dožadovat se téže informace dvakrát byla drzost, ale muž vypadal bodře, 

až roztěkaně, a prsty si přejížděl po klopě vesty. Možná jsem se nevyjádřil 
dost jasně, pomyslel si Moody. „V tomto hotelu jsem jen proto, abych si od-
počinul. V příštích několika dnech se budu dotazovat na naleziště – které 
řeky jsou výnosné, která údolí vyčerpaná – a seznámím se s životem zlato-
kopa, jak se říká. U Koruny hodlám zůstat týden a potom se vydám do vni-
trozemí.“

„Takže jste ještě nikdy nerýžoval.“
„Ne, pane.“
„Zlato jste neviděl?“
„Pouze u zlatníka – na hodinkách, na pásku, nikdy ryzí.“
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„Ale zdálo se vám o tom. Ryzí! Zdálo se vám, jak klečíte ve vodě a prosí-
váte štěrk, dokud nezbude jen zlatý kov!“

„Řekl bych… ne, to úplně ne,“ odvětil Moody. Mužova otevřenost a ho-
vornost mu připadala poněkud zvláštní: přes zjevnou roztěkanost mluvil 
dychtivě a s takovou energií, až působil dotěrně. Moody se rozhlédl kolem, 
doufaje, že si vymění chápavý pohled s někým z ostatních, jenže ničí pohled 
nezachytil. Odkašlal si a dodal: „Řekl bych, že jsem snil o tom, co přijde 
pak – tedy o tom, k čemu zlato povede, čím mi může být.“

Zdálo se, že tato odpověď muže potěšila. „Obrácená alchymie, tak tomu 
říkám já,“ prohlásil. „Tohle všechno, tahle prospekce. Obrácená alchymie. 
Víte, jak to myslím – přeměna, ne ve zlato, ale ze zlata…“

„Trefné přirovnání, pane,“ řekl Moody a až mnohem později si uvědo-
mil, že tahle myšlenka velmi úzce souzní s jeho vlastní nedávnou předsta-
vou o panteonu naruby.

„A to vaše dotazování,“ přikyvoval muž s vervou, „to dotazování… počí-
tám, že se budete poptávat kolem… jaké lopaty, jaké kolébky, mapy a tak 
vůbec.“

„Ano, přesně. Chci na to jít jak se patří.“
Muž se opřel v křesle, viditelně velice pobavený. „Týden se stravovat U Ko-

runy, jen abyste se poptal kolem!“ uchechtl se. „A další dva týdny se budete 
brodit bahnem, abyste ty peníze dostal zpátky!“

Moody si přehodil překřížené nohy. Nebyl ve stavu, kdy by dokázal opě-
tovat mužovu energii, ale na to, aby ho napadlo zachovat se neslušně, měl 
příliš přísné vychování. Mohl se jednoduše omluvit za svou rozpačitost a při-
znat se k celkové malátnosti – muž působil docela mile, jak si tak přejížděl 
prsty po vestě a v hrdle mu bublal smích –, ale Moody neměl ve zvyku mlu-
vit upřímně s cizími lidmi a už vůbec ne svěřovat se cizímu muži s vlastními 
neduhy. V duchu se oklepal a zeptal se veselejším tónem:

„A vy, pane? Tuším, že jste tu dobře zavedený?“
„Ano,“ odpověděl muž. „Lodní přeprava zboží, společnost Balfour Ship-

ping, uvidíte nás hned za ohradami pro dobytek na tom nejžádanějším 
místě – v ulici u přístaviště, kde jinde? Balfour, to jsem já. Pokřtěný Tho-
mas. Křestní jméno budete na nalezištích potřebovat: v soutěsce se nikomu 
pane neříká.“

„To abych se začal cvičit v jeho užívání,“ odvětil Moody. „Walter. Jmenuji 
se Walter Moody.“

„Ano, ale stejně vám budou říkat všelijak,“ pokračoval Balfour a plácl se do 
kolena. „Možná ‚Skoťák Walt‘. Možná ‚Dvouruký Walt‘. ‚Valoun Wally‘. Haha!“
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„Takové jméno si budu muset zasloužit.“
Balfour se zasmál. „Zásluhy nebudou potřeba,“ opáčil. „Velké jak ženské 

prsy, i takové jsem viděl. Velké jak ženské… ale mazlit se s nimi můžete mno-
hem snáz, to vám povídám.“

Thomasi Balfourovi bylo okolo padesáti. Měl podsaditou, robustní postavu 
a silně prošedivělé vlasy sčesané z čela a splývající kolem uší. Pěstoval si pl-
novous, který po stranách přecházel v kotlety a který bral do dlaně a hladil, 
kdykoli ho něco pobavilo – dělal to i nyní, potěšený vlastním vtipem. Prospe-
rita jako by k němu náležela, pomyslel si Moody. Muž totiž vyzařoval ono 
nevzrušené přesvědčení, že je oprávněn nárokovat si, cokoliv si zamane; pře-
svědčení, které pramení z celoživotního optimismu stvrzeného úspěchem. 
Na sobě měl košili bez saka a jeho kravata byla sice hedvábná a skvostně 
ušitá, avšak umazaná od omáčky a povolená u krku. Moody v něm viděl li-
berála – neškodného, veselého brebentila a myšlenkového odrodilce. 

„Jsem vaším dlužníkem, pane,“ prohlásil. „Tohle je jistě jen první ze zvyk-
lostí, o nichž nemám ponětí. Bezpochyby bych se dopustil omylu a v soutěsce 
bych užíval příjmení.“

Jeho představa o zlatokopectví na Novém Zélandě byla opravdu mimo-
řádně nepřesná, založená především na skicách z kalifornských zlatonos-
ných polí – sruby, údolí s rovinatým dnem, povozy na prašné cestě – a na 
nejasném dojmu (nevěděl, kde k němu přišel), že je tato kolonie stínem 
Britských ostrovů, dosud nerozvinutým, divošským protějškem sídla a srdce 
impéria. Překvapilo jej, když před nějakými dvěma týdny po obeplutí čela 
Otažského poloostrova spatřil honosné domy na kopci, nábřeží, ulice a za-
hrady s políčky – a byl překvapen i nyní, když pozoroval dobře oblečeného 
džentlmena, jak podává zápalky Číňanovi a poté se přes něj natahuje po 
své skleničce.

Moody studoval v Cambridgi, narodil se v Edinburghu do rodiny s neve-
likým jměním a služebnictvem sestávajícím ze tří osob. Společenské kruhy, 
v nichž se pohyboval na koleji sv. Trojice a později na právnické koleji krá-
lovského soudního dvora zvané Inner Temple, sice nesvazovala ona zkostna-
tělost vlastní příslušníkům aristokracie, jejichž minulost a stávající situace se 
od sebe liší pouze mírou vznešenosti postavení, ale přesto jej vzdělání odřízlo 
od okolního světa, neboť se naučil, že chce-li skutečně porozumět jakémuko-
liv společenskému systému, musí na něj nahlížet svrchu. S kumpány z uni-
verzity (oblečenými v pláštích a opilými rýnským vínem) obhajoval splývání 
společenských tříd se vším bolestínstvím a elánem mládeže, kdykoliv však 
na něco podobného narazil v praxi, vždy se cítil zaskočen. Ještě nevěděl, 
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že zlatonosné pole je místem, kde vládne špína a nebezpečí, půdou, na 
níž jsou všichni cizinci, kde jsou si cizí i muži pracující bok po boku a kde 
může hokynářova kolébka přetékat zlatem, kdežto právníkova zůstává vy-
schlá, zkrátka kde není žádných rozdílů. Moody byl asi o dvacet let mladší 
než Balfour, a proto s ním mluvil uctivě, ale současně si uvědomoval, že se 
těší vyššímu společenskému postavení, a neunikla mu ani podivná směsice 
lidí kolem něj, jejichž majetek a původ neměl podle čeho odhadnout. Jeho 
zdvořilost se proto vyznačovala jistou prkenností, jako když muž, jenž pouze 
zřídka hovoří s dětmi, nezná patřičnou míru, a proto se raději drží zpátky 
a působí strnule, jakkoliv si přeje být přívětivý.

Thomas Balfour tohle povýšenectví vycítil a byl blahem bez sebe. Ne-
měl v oblibě muže, kteří se vyjadřovali, řečeno jeho slovy, „příliš vybraně“, 
a s velkou chutí je popichoval – ne proto, aby je rozhněval, to by ho jen znu-
dilo, ale proto, aby je vyprovokoval k hrubosti. Moodyho topornost považo-
val za módní doplněk, za něco, co by přirovnal k límci podle šlechtického 
střihu, jenž svého nositele nesnesitelně škrtí – podobně vnímal všechny kon-
vence, jimiž se řídila slušná společnost; pro něj nebyly ničím víc než zbyteč-
nou ozdobou –, a bavil se tím, do jakých rozpaků tato kultivovanost přivádí 
Moodyho.

Balfour byl vskutku muž prostého původu, přesně jak Moody odhadl. Jeho 
otec pracoval v sedlářství v Kentu a dost možná, že i on sám by se dal na sed-
lářské řemeslo, nebýt požáru, který ho jako jedenáctiletého připravil o otce 
i o stáj – hoch to byl ovšem neklidný, s roztřepenými manžetami a netrpěli-
vostí, jež neladila se zasněným, nezaostřeným výrazem, pro něj tak typickým. 
Tvrdá, soustavná práce by mu nevyhovovala. A potom, kůň nedokáže držet 
krok se železničním vagonem, jak rád říkával, a sedlářské řemeslo nepřečkalo 
rychle se měnící dobu. Balfour si velice zakládal na tom, že patří k předvoji 
nové éry. Kdykoliv hovořil o minulosti, znělo to, jako by všechna desetiletí 
předcházející stávajícímu roku nebyla ničím než špatně vyrobenou svíčkou, 
dnes již vyhořelou a nepotřebnou. Po věcech, které provázely jeho dětství, 
se mu nestýskalo – nechyběl mu ani tmavý roztok v kádích na činění kůží, 
sušící se usně, ani váček z teletiny, v němž jeho otec skladoval jehly a šídlo – 
a neporovnával-li zrovna zašlé časy s novějším průmyslem, rozpomněl se na 
ně jen zřídka. Ruda: v té byly peníze. Uhelné doly, ocelárny a zlato.

Nejprve začal se sklem. Po několika učednických letech si založil vlastní 
sklárnu, nevelkou továrnu, kterou později vyměnil za podíl v uhelném dole. 
Ten se časem rozrostl v síť šachet, jež Balfour prodal londýnským inves-
torům za kapitální sumu. Neoženil se. O třicátých narozeninách si koupil 
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jednosměrný lístek na klipr mířící do Veracruzu, což byl první úsek devíti-
měsíční cesty, jež ho nakonec zavedla až na zlatá pole Kalifornie. Pozlátko 
prospektorského života pro něj zakrátko pozbylo lesku, ale neustálý shon 
a naděje zlatých polí nikoliv – za první zlatý prach zakoupil bankovní ak-
cie, během čtyř let postavil tři hotely a dařilo se mu dobře. Když Kalifornie 
vyschla, rozprodal majetek a vyplul do Viktorie – za novou žílou, za novým 
nezmapovaným územím – a odtamtud, poté, co znovu zaslechl volání, jež 
se rozléhalo přes oceán jako melodie kouzelné fl étny nesená vzácným ván-
kem, vyrazil na Nový Zéland.

Za šestnáct let na nalezištích potkal Thomas Balfour pěknou řádku mužů, 
jako byl Walter Moody, a jeho letoře slouží ke cti, že si po celou dobu za-
choval hlubokou náklonnost a úctu k těm, kteří se dosud nacházeli v nedo-
tčeném stavu, neboť ještě neprošli prověrkou života, nebyli podrobeni prak-
tické zkoušce. Balfour měl pochopení pro ctižádost, a jakožto člověk, jenž se 
vypracoval sám, projevoval neobvyklou velkodušnost. Těšila ho podnikavost 
druhých i jejich touhy. Bylo lze očekávat, že si Moodyho oblíbí už proto, že 
se tento mladík pustil do dobrodružství, o němž toho viditelně věděl pramálo 
a od nějž si jistě sliboval velký zisk.

Avšak tohoto večera Balfour sledoval vlastní zájmy. Příchod Moodyho 
byl pro tucet shromážděných poněkud překvapivý, poněvadž učinili nemalá 
opatření, aby je nikdo nevyrušil. Přední salonek hotelu U Koruny byl toho 
večera vyhrazen pro soukromou sešlost a venku pod markýzou hlídkoval 
chlapec pro případ, že by si někdo usmyslel zajít dovnitř na skleničku – což 
bylo nepravděpodobné, neboť kuřácký salonek onoho hotelu neměl mezi 
lidmi pověst útulného místa, kam se chodí za společností. Však zel také často 
prázdnotou, dokonce i o víkendových večerech, kdy do města proudily houfy 
zlatokopů vracejících se z kopců, aby propili zlatý prach v místních chatrčích. 
Chlapce poslal na stráž Mannering a vybavil ho tlustým paklíkem levných 
vstupenek, které měl rozdávat zdarma. Na programu byl nový kus nazvaný 
Senzace z Orientu!, jenž představoval zaručený tahák, a ve foyer opery stály 
nachystané bedny se šampaňským, jež dal u příležitosti premiéry k dispozici 
sám Mannering. Vzhledem k takovému rozptýlení a v domnění, že žádná 
loď nebude riskovat přistání za temného večera v tak nevlídném počasí (plá-
nované příjezdy avizované na stránkách listu West Coast Times věnovaných 
lodní dopravě se již tou dobou uskutečnily), shromážděné muže nenapadlo 
pojistit se rovněž proti cizinci, jenž by se mohl náhodou ubytovat v hotelu 
půlhodiny před setměním, a tudíž být vevnitř již ve chvíli, kdy Manneringův 
chlapec zaujal své místo pod stříškou na zmáčené ulici.
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Walter Moody byl navzdory důvěryhodnému vzezření a zdvořilé rezervo-
vanosti, s níž vystupoval, vnímán jako vetřelec. Muži netušili, jak ho přimět 
k odchodu, aniž by pochopil, že je skutečně vyrušil, čímž by vyšla najevo 
podvratná povaha jejich sešlosti. Thomas Balfour na sebe vzal úkol proklep-
nout Moodyho pouze z toho důvodu, že to byl on, kdo se ocitl u krbu v jeho 
blízkosti – šťastná shoda náhod, protože Balfour se přes všechno chvástání 
a bujarost vyznačoval houževnatostí a každou situaci uměl obrátit ve svůj 
prospěch.

„Inu, jistě,“ prohlásil nyní, „jeden se naučí zvyklostem raz dva a každý 
musí začít tam co vy – tedy jako učedník, bez jakýchkoliv znalostí. Co ve vás 
zaselo semínko zájmu, mohu-li se tázat? Víte, je to taková má soukromá zá-
liba, zjišťovat, co sem, na konec světa, koho přivádí – co v člověku zažehne 
jiskru.“

Moody nejprve potáhl z doutníku a potom odpověděl. „Moje pohnutky 
jsou komplikované. Vyplývají z rodinného sporu, příliš bolestného, než abych 
se o něm šířil, čímž se také vysvětluje, proč jsem připlul bez doprovodu.“

„V tom ovšem rozhodně nejste sám,“ ujistil jej Balfour zvesela. „Tady jsou 
na útěku všichni – to si můžete být jistý!“

„Ano?“ opáčil Moody. Tohle pomyšlení ho poněkud znepokojilo.
„Tady není nikdo zdejší,“ pokračoval Balfour. „Ano, v tom to vězí. Všichni 

jsme přišli odjinud. A rodina? V soutěsce najdete bratrů a otců, kolik bu-
dete chtít.“

„Poskytujete mi útěchu, to je od vás laskavé.“
Balfour roztáhl pusu od ucha k uchu. „To je slovo, panečku,“ rozmáchl 

se, až mu odpadl popílek z doutníku a jeho vločky se mu usadily na vestě. 
„Útěcha…! Jestli tomuhle říkáte útěcha, potom jste, hochu, nefalšovaný pu-
ritán.“

Moody se nezmohl na přiměřenou odpověď, a tak se znovu uklonil – 
a potom si zhluboka přihnul, snad aby zaplašil jakékoliv podezření z purita-
nismu. Venku se poryv větru opřel do provazců deště bičujících v pravidel-
ném rytmu zem a šlehl s nimi o tabule západních oken. Balfour si prohlížel 
konec doutníku a nepřestával se pochechtávat. Moody si svůj doutník vložil 
do úst, odvrátil tvář a jemně potáhl.

(...) 
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