
Pozn. autora: táto novelka 

vznikala v lete roku 2015, kedy 

bol jej autor pod silným vplyvom 

staručkých westernových 

príbehov (a iných príjemných 

vecí, ale o tom potom...). 

Odtlačok štýlu "Rodokapsov" 

bude čitateľovi, ktorý pozná 

žáner, zrejmý: dej obsahuje 

akciu, no neprekypuje 

bezúčelnou brutalitou ani nejde 

priveľmi "na detail." Celkovo je 

text uhladenejší než moje obvyklé 

práce, takže týmto vopred 

varujem všetkých, ktorý by čakali 

prestrelky s lietajúcimi vagínami 

z inej dimenzie - budete si musieť 

chvíľu počkať. Ale nebojte, ono 

to príde. 

Zatiaľ si skúste užiť túto 

kovbojku. 

Howgh. 

 

PONDELOK 

Jazdec sa vynoril z húštiny a od chrbta sa priblížil k mužovi v čiernej reverende, usadenom pri 

malom táboráku. Vysoko nad ich hlavami svietil okrúhly červený mesiac. 

„Čo robíte o takej neskorej hodine mimo mesto, otče? Dobre viete, že v tejto divočine 

nemôžem ručiť za vašu bezpečnosť,“ ozval sa ten v sedle posmešným tónom. 

„Čítam,“ odsekol kňaz. K prišelcovi sa však neobrátil. „Čudovali by ste sa, Walker, ale 

niektorí ľudia to stále robia. Prospieva to ľudskej duši. Aj vám by som to odporúčal.“ 



George Walker obišiel na koni táborák tak, aby videl na kňazovu tvár. Marshall Mellow ju 

mal bledú a chudú, s unavenými očami. Mladé čelo už nosilo prvé vrásky. Videl zlo, priveľa 

zla, s ktorým nemohol nič urobiť. Walkera to však netrápilo. Trápiť sa kvôli iným nepatrilo 

medzi jeho prednosti. To skôr čierne kšefty a zabíjanie. 

Predovšetkým zabíjanie. 

Oboch mužov teraz oddeľovali plamene ohňa. Kňaz zaklapol knihu v ošúchanej čiernej väzbe 

a hrdo zdvihol bradu, aby videl Walkerovi do očí. Ostal však sedieť. Neuctil si návštevníka 

tým, že by vstal, alebo mu nebodaj podával ruku. 

Walker predstavoval pravý opak neduživého Mellowa. Bol to robustný chlap, a hoci vekom 

mu narástol aj pupok, stále si zachoval impozantnú šírku pliec. Pri svojej takmer dvojmetrovej 

výške vyzeral ako kráčajúca skala, keď sa v obleku šitom na mieru, viazanke a čiernom 

klobúku promenádoval po hlavnej ulici Pragtownu. A kým otec Mellow pri nedeľných 

omšiach spoliehal na Božie slovo, Walker uprednostňoval jasnú reč svojich koltov. Nebolo 

strelca, ktorý by sa mu rovnal, keď išlo o súboje na pravé poludnie. A v skupinových 

prestrelkách mohol spoliehať na svoju divokú bandu. Aj vďaka nej ovládal mesto. 

„Dávate ľuďom vieru a nádej, Mellow,“ prehovoril Walker, tentoraz príkrejším hlasom, 

„ľudia v Pragtowne vás preto majú v obľube. To je vaše šťastie. Vaša smrť by niektorých 

obyvateľov mohla viesť k neuváženým činom, a ja mám beztak dosť starostí. Ste proste taká... 

malá znesiteľná osina v zadku. Ale ani to neznamená, že môžete všetko.“ 

V očiach sa mu zablyslo, potom pokračoval: „To mesto totiž patrí mne, a patria mi aj tí, ktorí 

v ňom žijú. Ako poviem ja, tak bude. Pretože v Pragtowne platia MOJE zákony. A kto nehrá 

podľa MOJICH pravidiel, tvrdo mi zaplatí. Takže radšej merajte slová, keď sa zhovárate so 

starostom. To zas odporúčam ja vám.“ 

Pekný starosta, pomyslel si Mellow trpko. Starosta a sudca v jednej osobe. Sám sa zvolil aj 

vymenoval. Dĺžka volebného obdobia? Neurčitá. A šerif, ten starý notorik Redman, je len 

bábkou v jeho rukách. Tak to chodí, keď vládne násilie nad zákonom. Ale všetko raz pominie. 

A možno to bude skôr, než si ten zlosyn myslí... 



„Takže si bežte radšej čítať na faru, aby sa vám nedajbože nepritrafil nejaký úraz!“ ukončil 

rozhovor Walker a obrátil svojho žrebca na odchod. Ostro ho popchol do slabín a čoskoro 

zmizol v tme. 

Každému gaunerovi raz postavia šibenicu, pomyslel si Marsh Mellow a vzápätí sa zdesil 

vlastnej myšlienky. Odkiaľ sa v ňom zobrala toľká zlosť? Býval pokorným a tichým 

mládencom, svoj život zasvätil viere a službe Pánovi. Bola situácia v Pragtowne naozaj 

natoľko zlá, že to zmenilo jeho mierumilovnú povahu? 

Spomenul si na verejné popravy, ktoré samozvaný starosta organizoval s takou obľubou. 

Vešal ľudí za údajné buričstvo proti zákonu a poriadku. V skutočnosti sa však len chcel 

zbaviť svojich politických oponentov a osobností, ktoré mali v meste stále aké také slovo, 

a nechcel ako nástroj použiť vraždu – aby naoko zachoval zdanie právneho stavu.  

Krátko po Walkerovom odchode sa spoza krovia ozval tichý lomoz. Z tieňov sa vylúpli dve 

tmavé siluety a priblížili sa k ohnisku. 

Už na prvý pohľad bol medzi nimi zreteľný rozdiel. Prvý z mužov, beloch v čiernom klobúku, 

ktorý už zažil lepšie časy, postavou nijako nevynikal od priemeru. Naopak druhý bol stavaný 

atleticky, mal široké a guľaté plecia ako delové gule, osí pás a čiernu pleť. Očné bielka mu 

svietili do noci. Mal rozvážne, úsporné pohyby, ale vyžarovalo z nich niečo nebezpečné... 

Pripomínal šelmu prechádzajúcu nočným lesom. 

Marsh Mellow vstal, aby ich privítal. Sám zorganizoval toto stretnutie. Na jeho výsledku veľa 

záležalo. 

Možno aj spása Pragtownu a jeho duší.  

 

UTOROK 

Slnko stúpalo po jasnej oblohe. Suché krovie, hnané vetrom, robilo naprieč hlavnou ulicou 

kotrmelce. Obyvatelia Pragtownu boli pod hrozbou vyzvaní zhromaždiť sa pred Salloonom. 

Dohliadali na nich Walkerovi muži s puškami v rukách. 



Špinaví hrdlorezi sa neštítili ničoho, takže nebolo radno im protirečiť. Mali dlhé kabáty, na 

hlavách klobúky a na opaskoch po dva revolvery. V rukách držali pušky – brokovnice a 

henryovky. Keby sa čokoľvek zomlelo, boli pripravení strieľať. Mali svoje rozkazy. A všetci 

do jedného Walkera uznávali ako svojho chlebodarcu i vodcu. 

Pravda, veľká miera ich rešpektu pramenila zo strachu. Dobre vedeli, čoho je schopný. A to aj 

voči vlastným ľuďom. Neraz kruto, vlastnou rukou vytrestal tých, čo sa opovážili vzniesť 

námietku proti jeho plánom. Buď ich pred očami ostatných vyplieskal jazdeckým bičíkom, 

alebo do nich vyprázdnil zásobník svojej štyridsaťštvorky. Walker jednoducho nepoznal 

zľutovanie. Práve vďaka tomu sa mu tak dlho darilo držať v rukách moc nad svojou bandou i 

celým mestom. 

Marshall Mellow, ktorý sa zhromaždenia tiež zúčastnil, si bol týchto faktov plne vedomý – 

takže  pritom, čo malo o chvíľu na ulici nasledovať, iba bezmocne zatínal päste... 

Lietacie dvere Salloonu sa otvorili a vystúpil Walker. Týčil sa nad ostatnými ako obor. Hustá 

čierna brada mu dodávala zlovestný, priam diabolský ráz. Bol ozajstným stelesnením dravej 

mužnej sily. Veď aj žil podľa hesla, že človeku nič do lona len tak nespadne – musí si to vziať 

sám. 

Najmocnejšieho muža Pragtownu sprevádzala krásna Klara Pechvogelová. Povrávalo sa, že 

Walker ju zachránil z pazúrov krvilačného indiánskeho kmeňa a potom osobne popravil jej 

milenca, aby patrila iba jemu. Teraz mala odeté drahé, plecia odhaľujúce šaty červené ako 

krv. Labutie hrdlo krášlil perlový náhrdelník. Vlasy mala stiahnuté do drdolu na temene 

hlavy. Napriek všetkej tej paráde vyžaroval z rodenej Holanďanky akýsi zvláštny chlad. Veď 

poza chrbát ju aj volali Ľadová Kráľovná. 

Za dvojicou vystúpila zo Salloonu Walkerova dvojčlenná osobná stráž. 

Dav sa utíšil, keď uvidel starostu s jeho družkou, a Walker spustil: „Občania Pragtownu! Asi 

to ešte neviete, ale moja milovaná Klara“ – pri tých slovách vzal ženu po svojom boku okolo 

pliec – „nemôže mať potomstvo. Nie po tom, čo jej vyviedli Indiáni. Dal som jej peniaze, dal 

som jej prepych, núkal som jej moc – ale nič z toho ju neuspokojilo. V jej srdci stále ostalo 

prázdne miesto. Materinský pud, veď ja tomu rozumiem. A to je práve dôvod, prečo sme sa tu 

dnes zišli. Mnohí z vás totiž deti majú, a podaktorí aj dve tri! Nuž načo jednej rodine toľko 

hladných krkov, nemám pravdu?“ 



V dave to zašumelo. Ženy pritiahli svoje ratolesti bližšie v zlej predtuche. Hlavne pušiek 

Walkerových mužov na výstrahu klesli nižšie. Sledovali ľudí z každého možného uhla, tak, 

aby nik nemohol ujsť. Ozbrojenec opretý o zábradlie na balkóne Salloonu prežúval tabak 

a pohŕdavo si odpľul. 

Walker pustil Klaru, zahákol si palce do vreciek svojej elegantnej čiernej vesty a pokojne sa 

prechádzal po verande Saloonu. Drevené latky pod jeho váhou bolestivo vržďali. „Poviem 

vám, ako to bude...“  

O chvíľu nato boli dospelí a deti oddelení na dve strany ulice. Deti boli Walkerovými 

poskokmi zoradené do radu vedľa seba. 

Klara podišla k najbližšiemu dieťaťu, asi osemročnému dievčatku so zafúľanými lícami, 

oblečenému v potrhaných šatočkách. Žena sa zohla k malej a skúmavo si ju obzerala. Záujem 

v jej očiach však nebol srdečný, skôr odmeraný, studený. Pozrela dievčatku na nechty jednej 

ruky. Hrubými pohybmi otočila malú blond hlavičku najprv na jednu, potom zasa druhú 

stranu. Nakoniec prinútila dievčatko otvoriť ústa prezrela si jeho chrup. 

Tento postup zopakovala pri každom z detí. Väčšinou nad nimi len zakrútila hlavou, ale 

dvakrát povedala „Ja wohl.“ Nič viac. Ale aj to stačilo, aby ozbrojenci odviedli vybranú 

dvojicu, chlapca a dievča vo veku asi 4 a 7 rokov. 

V dave sa ozval nárek. Ktorýsi muž, zrejme jeden z otcov odvedených detí, sa neovládol 

a vyrazil vpred. Ďaleko sa nedostal – zastavila ho pažba pušky Walkerovho banditu 

a privodila mu mrákoty. Z rozbitých úst sa mu valila krv. Dvaja farmári odtiahli raneného 

preč do bezpečia. Walker sa tomu iba škeril. 

Marsh Mellow sa všetkému bezmocne prizeral. No zlosť v ňom rástla a rástla... Bol to nový 

pocit, kňaz takmer nepoznával sám seba. Učili ho predsa, že podľa knihy kníh treba nastaviť 

aj druhé líce... Ale toto už nebola škola, bezpečné ústranie za múrmi kláštora. Toto bola 

skutočnosť. 

Klara a deti zmizli v tmavých útrobách Salloonu. 



„Nejaké námietky?“ Zaškľabil sa Walker a ostro pozrel do očí kňaza Mellowa. Ten však, 

rovnako ako ostatní, mlčal. No zrak nesklopil. Držal hlavu hore a mračil sa, plný vnútorného 

vzdoru. 

„Myslel som si,“ uzavrel Walker, pohladil si bradu a nenáhlivo odkráčal v sprievode svojich 

ochrancov lietacími dvermi späť do drevenej budovy. 

**** 

Hovorili mu Švihnutý Joe. Vyzeral na osemnásť, správal sa na osem, no nik nevedel, koľko 

má vlastne naozaj rokov. Nemal žiadnu rodinu. Po Pragtowne behával bosý, spával 

v stajniach či slamníkoch, miloval kone a nebol súci na žiadnu poriadnu robotu. V podstate žil 

z milodarov obyvateľov mesta. 

Na jednu vec sa však predsa len hodil... 

 

STREDA 

Zavčasu ráno odcválal Walker s väčšinou svojich chlapov vybaviť isté „obchodné 

záležitosti.“ V meste nechal len Redmana, starého opilca so šerifskou hviezdou, Redmanovho 

nastrčeného zástupcu, a štyroch členov svojej bandy. Nemusel sa obávať, že by niekoho 

z obyvateľov napadlo pokúsiť sa premôcť ich. Strach je mocná zbraň. Občania už videli, ako 

skončili niektorí ich priatelia či rodinní príslušníci, ktorí boli takí smelí, že sa pokúsili klásť 

odpor Walkerovej krutovláde. 

Keď sa neskoro popoludní Walker a jeho muži vracali do mesta, bolo ich o dvoch menej. Ani 

starosta Pragtownu nevyzeral najlepšie. Oči mal vpadnuté a líca bledé. Jeho elegantný oblek 

bol pokrytý vrstvou prachu. Obchodné „jednanie“ zrejme nevyšlo celkom podľa jeho 

predstáv. 

Zamračený Walker zosadol z koňa, uviazal ho pri napájadle a vystúpil po schodoch na 

verandu Salloonu. Vtedy uvidel, ako sa miestny blázon - Švihnutý Joe - tmolí pri stene vedľa 

lietacích dvier. Schmatol ho za golier a zdvihol do vzduchu tak, že chlapec škriabal po 

drevených latkách nechtami bosých palcov. Ostatní starostovi mužovi sa tomu vyškerene 

prizerali. 



V jednom z okien na poschodí Salloonu sa zjavila tvár Klary Pechvogelovej. Bez výrazu 

sledovala dianie tam dolu. Starý šerif, ktorý práve vychádzal z vedľajšieho obchodu s fľaškou 

v ruke, len odovzdane odvrátil zrak a pokračoval vo svojej ceste. 

„Čo obsmŕdaš?!“ zrúkol Walker. 

„Ninininič, milosrdný pánko...“ koktal Joe. 

Walker ukázal na plagát, ktorý chlapec ešte nestihol celý prilepiť na stenu – jeden roh trepotal 

vo vetre. „A čo je potom toto, há?!“ 

„Plaplaplagátik, milosrdný-“ 

Nedokončil – hlboko do žalúdka sa mu zaborila Walkerova pravá päsť. A treba povedať, že 

keď vás udrel Walker, bolo to ako dostať kladivom. Ten chlap mal ranu. 

Chlapcova tvár sa skrivila hroznou bolesťou. Walker ho pustil. Joe sa zniesol na zem ako 

odtrhnutý list. Schúlil sa do klbka a len čo znova lapil dych, rozplakal sa. 

Walker prikročil k stene a prehliadol si kus papiera. Hrubé čierne písmo oznamovalo: 

  

ATRAKCIA!!! SENZÁCIA!!! 

BOXERSKÝ ŠAMPIÓN JUHU V PRAGTOWNE NA PRIATEĽSKÝ ZÁPAS 

KTO NÁJDE ODVAHU SA MU POSTAVIŤ? 

UŽ TÚTO SOBOTU NA HLAVNEJ ULICI! 

ZAČÍNAME ZA SÚMRAKU 

PRÍĎTE!!! 

 Plagátik dopĺňala nemotorná ilustrácia dvoch pästiarov v bojovom postoji. Walker prebehol 

očami po riadkoch a odrazu ucítil, ako sa v ňom niečo pohlo. Niečo staré, a takmer 

zabudnuté... 



Myslel si, že to umrelo, odkedy sa dal na dráhu starostu a váženého a obávaného zločinca - 

pištoľníka. Ale bolo to jeho neoddeliteľnou súčasťou, a len to spalo, čakalo na príležitosť. 

Mal to v sebe zakorenené ako pud po svojich predkoch. Chuť a túžbu dokazovať svoju 

prevahu v boji muža proti mužovi iba holými rukami. 

Okolo Salloonu prechádzal Marsh Mellow. Pribehol k Joeovi, ktorý sa medzitým povracal, 

drepol si k nemu a utieral mu ústa kúskom handry. Niekoľko občanov sa tomu prizeralo 

z bezpečnej vzdialenosti. Netrúfli si nič podniknúť. 

„Máte zvláštne spôsoby ako si získavať ľudí, Walker,“ precedil kňaz cez zuby. 

Walker naňho zvrchu pozrel. Zapálil si cigaru a spoza jej tlejúceho konca riekol: „Jediným 

priateľom, ktorého diabol potrebuje, je oheň. Prišiel som dnes o dvoch mužov, dobrých 

mužov, Mellow, takže dnes na vaše reči naozaj nemám chuť. Viete ako ťažko sa zháňa 

kvalifikovaná pracovná sila? Radšej sa straťte, lebo sa vám privodí ako tu mladému.“ 

„To verím. Vidím, že stále máte silný úder. Veď ste tiež kedysi boxoval, nie je tak? Vraj ste 

dokonca býval neporaziteľný. Prečo sa radšej nepredvediete s niekým, kto je vám rovný? 

V sobotu bude k tomu dokonca vhodná príležitosť. Alebo... Si už trúfate len na slabších, pán 

starosta?“ 

Vo Walkerovi sa naplno rozozvučali staré struny. Bol mužom, ktorý mal len málo slabostí, ale 

pýcha bola jednou z nich. Odmalička čelil výzvam a vždy ho dráždilo, keď mu niekto 

predhadzoval údajnú zbabelosť. Boxer z Juhu... Ktovie, aký je dobrý? Ktovie...? 

„Starajte sa o veci duchovné, otče,“ vyfúkol mračno dymu, „všetko ostatné nechajte na mňa.“ 

Napravil si klobúk, obrátil sa a dal sa na odchod. 

„Veď vidím, že je to plagát,“ zavrčal Walker pre seba, než sa stratil v Salloone, „je to len 

obyčajný plagát.“ 

A potom si pomyslel: Musím zistiť, kde je ten slovutný šampión ubytovaný... 

 

ŠTVRTOK 



Zvuk približujúcich sa ťažkých krokov, potom rázne zaklopanie. Joe Midnight odložil hrnček 

s kávou na zem, potom zdvihol závoru nájomnej stajne a pootvoril vráta. Jednu ruku mal 

pritom zľahka položenú na pažbe svojho koltu. 

„Len pokoj, priateľko, prichádzam s dobrými úmyslami,“ ozval sa veľký muž zvonka. Slnko 

sa mu opieralo do chrbta, takže Joe nerozoznával črty jeho tváre, no i tak vedel, s kým má tú 

česť. Len pred niekoľkými dňami pozoroval západne od mestečka z bezpečia nočnej húštiny 

toho chlapa ako sa z konského chrbta snaží nahnať strach miestnemu kňazovi. 

Na návštevu prišiel sám starosta Pragtownu, obávaný George Walker. 

Joe nechal Walkera vstúpiť, vrhol rýchly pohľad na ulicu, a potom privrel vráta. 

„Som sám,“ riekol Walker. „Prišiel som sa len trochu pozhovárať. Ale priznávam, doviedla 

ma sem aj zvedavosť. Veď šampióna v boxe človek nevidí každý deň, nemám pravdu?“ 

V stajni vládlo pološero. Neďaleko dvojice ležal na kôpke slamy muž. Mal na sebe široké 

staré nohavice a košeľu a bol bosý. Mal čiernu pleť, čiernu ako noc. S rukami skríženými za 

hlavou mlčky hľadel do stropu, akoby sa tam odohrávalo niečo strašne zaujímavé. Ľahostajne 

prežúval steblo trávy. 

„To je on?“ spýtal sa Walker a pohladil si rukou hustú bradu. „Môžem s ním prehodiť pár 

slov?“ 

Joe Midnight si starostu lepšie prezrel. Walker bol chlapina. Mal na sebe oblek s vestou, 

košeľu a viazanku a klobúk podľa najmódnejšieho strihu, čo silno kontrastovalo 

s jednoduchým lacným odevom Midnighta. Joe síce tiež vlastnil klobúk, čo kedysi mohol 

patriť hoci aj britskému lordovi, no bola z neho už len vlastná paródia. Striešku akoby mu 

dookola ohlodali myši a navrchu aj v bokoch bol prevŕtaný dierami, cez ktoré presvitali 

pieskové vlasy jeho majiteľa. 

Joe Midnight rýchlo pochopil, že fajnové oblečenie len maskuje skutočnosť, že s Walkerom 

nie sú žarty. Mal to v očiach. Joe stretol mnoho rôznych indivíduí a tento muž patril k tým 

najnebezpečnejším. Takým, čo sa neštítia úskokov a neférového boja. Vyžarovala z neho 

ľstivosť a vôľa k moci. Ešte aj kone nepokojne fŕkali, keď sa ocitol v ich blízkosti. 



Kňaz Mellow teda nepreháňal, keď im pri ohni rozprával o Walkerových strašných činoch. 

Budú sa musieť mať na pozore. Je to možno najostrejší súper, s akým sa doteraz stretli. A nie 

je to len jeho mohutnou telesnou konštitúciou. 

„To by ste mohli,“ prehodil ledabolo Joe, „Keby mohol aj on. Tuto Bubba – tak sa volá, 

Bubba Smith, je totiž nemý.“ 

„Ach, to je mi ľúto!“ zvolal Walker. „Nuž, v každom prípade, musím priznať isté sklamanie. 

Predstavoval som si, že bude väčší.“ 

„Veľkosť nie je všetko,“ odvetil Joe pokojne. „Ako v športe, tak aj v živote.“ 

„Isteže, isteže... No i tak. A vy budete...?“ 

„Joe Midnight, jeho patrón.“ 

„Patrón? Alebo skôr otrokár?“ 

„Patrón.“ 

„Nuž, v tom prípade... Rád vás poznávam, pán Midnight, sám som nepredstavil, kde sú moje 

spôsoby?“ 

„Ste George Walker, ak môžem hádať,“ odvetil Joe a nepodal Walkerovi nastavenú ruku. 

Walker spustil svoju dlaň s veľavravným výrazom. Potom potiahol nosom a zmraštil čelo. 

„Páchne to tu hnojom. Ako starosta Pragtownu a zároveň majiteľ jediného zábavného 

podniku v meste by som vám mohol zabezpečiť pohodlnejšie ubytovanie. To iste chápete...“ 

„To nebude za potreby,“ zastavil ho Joe Midnight. „S Bubbom obaja pochádzame zo 

skromných pomerov. Sme zvyknutí aj na horšie veci.“ 

„Vidím, že ste z tvrdého cesta,“ prehodil Walker. „Len aby ste to jedného dňa neoľutovali.“ 

„To má byť vyhrážka?“ opáčil Joe Midnight a palcom ľavej ruky si prešiel po spodnej pere. 



„Neprišiel som vás zastrašovať, božechráň,“ zdvihol ruky starosta v teatrálnom obrannom 

geste. „Len si pohovoriť. A ozrejmiť vám možné... riziká, pokiaľ sa budete zdržovať v tomto 

meste s nejakými nekalými úmyslami.“ 

„Veď by sme sa zastrašiť ani nedali,“ odvetil Joe Midnight. Za celý čas Walkerovi neuhol 

pohľadom. Dokonca ani nežmurkol. „A riziká sú, žiaľ, v dnešnom svete nevyhnutnou 

súčasťou života mužov, ktorí to chcú niekam dotiahnuť. Či už majú úmysly také, alebo onaké. 

Vy o tom zrejme viete svoje.“ 

Walker sa zazubil. Z očí mu sršali blesky. Dotkol sa prstami okraja svojho klobúka. „Ešte sa 

uvidíme,“ riekol a odkráčal preč. 

Keď ozvena starostových krokov utíchla, Joe Midnight zavrel vráta stajne a chvíľu sa 

zamyslene prechádzal sem a tam. „Toto nebude len tak,“ riekol napokon a otočil sa k svojmu 

druhovi. 

Bubba Smith mlčky ďalej hľadel Pánubohu do okien. 

 

PIATOK 

Chýr o pripravovanom pästiarskom zápase sa dostal aj do najzapadnutejšieho kúta Pragtownu. 

Deň pred vyhláseným termínom už celé mesto horelo očakávaním. Hosťujúci boxer sa vonku 

vôbec neukazoval, nik teda nevedel, ako vlastne vyzerá a či je to naozaj taká veľká ryba, ako 

sa píše na plagátoch. 

Zásadné veci sa však dali do pohybu až po zotmení, ako to už so zásadnými vecami väčšinou 

býva. V nájomnej stajni sa konala tajná porada. Zúčastnili sa jej Joe Midnight, jeho čierny 

zverenec a nasledovní obyvatelia Pragtownu: kňaz Marsh Mellow, ďalej majiteľ obchodu so 

zmiešaným tovarom Samuel Harker a bývalý starosta Bratt Honor. Poslední dvaja menovaní 

patrili medzi starších mešťanov a tešili sa priazne a dôvery ostatných ľudí. Preto mohli 

hovoriť v ich mene, alebo aspoň v mene väčšiny. Hlavné slovo tu však mal Mellow, ktorý stál 

za celým sprisahaním. 

Práve uňho totiž skrsol ten nápad s boxerským zápasom. Mal na Juhu styky, takže keď sa od 

svojich známych dozvedel o tamojšom čiernom borcovi, miestnom šampiónovi, okamžite mu 

v mysli vybehla spomienka na Walkerovu pästiarsku minulosť. Potom začal kuť plány, do 



ktorých zasvätil Harkera a Honora – mužov, ktorým mohol dôverovať. Bez ich pomoci 

a podpory by sa do toho vôbec nebol púšťal. Takto si mohol byť istý, že jeho konanie 

schvaľuje aj mesto. Ľudia totiž ešte stále chodili za bývalým starostom v rôznych úradných 

veciach a Harkerov obchod navštevoval prakticky každý. Nuž a tam sa viedli reči o tom aj 

tamtom, a mnohé z tých rečí sa viedli potichučky... 

Alebo aspoň tak potichu, aby ich nezačuli Walkerovi nohsledi. Práve vďaka tejto utajenej 

podpore sa od občanov podarilo vyzbierať dostatok peňazí na to, aby si mohli dovoliť pozvať 

Joe Midnighta do Pragtownu. 

Pätica mužov stála v kruhu a zhovárala sa v chabom svetle petrolejky. Vonku stál opretý 

o vráta stajne Švihnutý Joe – keby sa na ulici niečo čo i len šuchlo, mal zahvízdať a potom 

vziať nohy na plecia. 

„Som rád, že sa konečne spoznávame osobne,“ začal debatu Bratt Honor. Vlasy na bokoch 

hlavy už mal šedivé. 

„Potešenie na mojej strane,“ odvetil Joe Midnight a potriasol si ruku s bývalým starostom. 

Potom ho Marsh Mellow zoznámil so starým Harkerom. 

„Diabol žije v Pragtowne a má veľkú moc, pán Midnight,“ povzdychol si obchodník. 

„Moja stará mama – nech je jej zem ľahká,“ pokrižoval sa Joe Midnight, „vravievala, že 

Diabol má len takú moc, akú mu sami dávame.“ 

„Keby to len bolo také jednoduché!“ ozval sa Marsh Mellow a udrel si päsťou do dlane. 

„Walker vládne železnou päsťou. V tomto meste síce žijú dobrí a poctiví ľudia, ale 

bojovníkov by ste tu hľadali nadarmo.“ 

„Preto ste sa obrátili na nás,“ prikývol Joe Midnight. „Nuž dobre. Dohodnutú čiastku máte, 

predpokladám, so sebou.“ 

„Polovica teraz a polovica po zápase. Pokiaľ váš boxer zvíťazí,“ riekol Harker a pozrel na 

černocha. „Predstavoval som si, že bude trochu väčší...“ 

Joe Midnight si povzdychol – keby len mohol spočítať, koľkokrát v živote už tú vetu počul... 



„O to sa nemusíte báť,“ prisľúbil Joe Midnight. „Aj keď priznávam, ten váš Walker je kus 

chlapa. Vyzerá, že vydrží pár rán. No ani Bubba nie je žiadne špáradlo. Je síce menší 

a o váhovú triedu nižšie než Walker, ale keď príde na lámanie chleba, on už si poradí. No 

prezraďte mi, Marsh, aký je vlastne zmysel celého tohto počínania? Ak sa vám aj podarí 

dostať Walkera do ringu, čo z toho, že ho Bubba porazí?“ 

Marsh Mellow sa krátko zamyslel, potom odvetil: „Nemajte mi za zlé, ale ten najposlednejší 

detail svojho plánu si nechám zatiaľ pre seba. Všetko sa dozviete v ringu, až príde správny 

okamih. Dôležité je len to, aby sa nám podarilo vyprovokovať Walkera k tomu, aby zápasil. 

Ďalej to už bude v rukách božích... A v Bubbových.“ 

„Dobre teda. Ale vysvetlite mi aspoň jednu vec,“ vyzvedal Joe Midnight. „Prečo si to 

komplikujete pästiarskym zápasom? Vari by nebolo jednoduchšie zaplatiť nájomným 

pištoľníkom, nech to tu vyčistia?“ 

Kňaz Mellow pokrčil plecami. „Dôvody sú prosté. Na skupinu pištoľníkov sa mesto 

nedokázalo poskladať. Walker nás drží nakrátko, sústavne zvyšuje dane a miestne poplatky. 

Prežívame len tak tak. A hrdinov, ktorí by ochotne nasadili svoje životy v boji pre 

spravodlivosť za misku jedla, nájdete akurát v šestákových románoch. Ale čo je dôležitejšie 

než otázka peňazí, je morálny princíp. S krviprelievaním alebo nájomnou vraždou by som 

nikdy nesúhlasil. Nikdy.“ 

„Viete otče, okolnosti niekedy človeka dokážu prinútiť, aby svoje pevné morálne princípy 

takpovediac... ohol,“ nadhodil Joe Midnight. 

„V tomto som vždy bol a vždy budem zásadový,“ zakrútil hlavou Marsh Mellow. 

Joe Midnight sa poškriabal po hlave. „Vy viete. Ale ako moja starká tiež vravievala: nikdy 

nehovor nikdy...“ 

 

SOBOTA (I.) 

V deň zápasu na všetko dohliadali Walkerovi muži. Bola tu celá horda, spolu niečo vyše tucta 

ozbrojencov. 



Provizórny ring s troma voľnými povrazmi po každej zo svojich štyroch strán stál uprostred 

hlavnej ulice, medzi budovou Salloonu a obchodom starého Harkera. Už od rána sa zmrákalo 

a dul studený severný vietor. Hnal armádu tmavých oblakov rovno na Pragtown. Vzduch bol 

nasiaknutý elektrinou. 

Pre tých obyvateľov Pragtownu, ktorí boli zasvätení do Marshallowho plánu (a ktorí sami 

prispeli na Bubbov príchod), sa deň neskutočne vliekol. Každá minúta im pripadala ako celá 

večnosť. Veď dnes malo v zúfalom pokuse padnúť konečné rozhodnutie o tom, či sa ich 

budúcnosť bude naďalej ťahať v zlovestnom tieni Walkera, alebo sa budú môcť konečne 

nadýchnuť ako slobodní ľudia. 

Za súmraku sa otvorili vráta na nájomnej stajni a von vystúpili dvaja muži. Beloch so 

smiešnym klobúkom na hlave a dobre stavaný, hoci nie príliš veľký černoch. Nenáhlivo 

kráčali stredom ulice smerom k ringu. Občania sa im zvedavo prizerali z okien svojich domov 

a drevených chodníkov. 

Keď Joe Midnight a Bubba Smith vkročili do ringu, dav sa začal nedočkavo zlievať k nim. 

Bývalý starosta Bratt Honor zabezpečil osvetlenie – rad planúcich pochodní na oboch 

stranách ulice. Prišli aj majiteľ obchodu so zmiešaným tovarom, Samuel Harker, a reverend 

Marsh Mellow. Všetci traja muži v duchu dúfali, že navonok nevidieť napätie, ktoré nimi 

lomcuje. 

Starosta Walker sa opieral o stĺp verandy Salloonu. Sprevádzala ho osobná stráž. Klara 

Pechvogelová sedela vedľa v drevenom hojdacom kresle. Deti, ktoré si pred niekoľkými 

dňami poručila odviesť do svojich komnát, s ňou neboli. 

Joe Midnight volal do obecenstva: „Dámy a páni! Dovoľte mi vysloviť nesmierne potešenie, 

že mám tú česť navštíviť vaše malebné mestečko! Som Joe Midnight, patrón boxerského 

šampióna Juhu, pýchy New Orleans, rýchlonohého, bleskové údery rozdávajúceho a kosti 

drviaceho bojovníka, ktorý je tu dnes večer so mnou... Dámi a páni, BUBBA SMITH, 

ZATLIESKAJME MU!“ 

Na to vzal svojho zverenca za zápästie a zdvihol mu ruku v hnedej koženej boxerskej rukavici 

do výšky. Ozval sa potlesk a uznanlivý hvizd. 



„Bubba sa v ringu pohybuje ľahko ako motýľ, ale nedajte sa zmýliť, pretože bodá ako včela! 

Je tu dnes ako hosťujúci zápasník a príjme výzvu od jedného z vás. Nájde sa niekto, kto sa mu 

odváži postaviť? Muž statočný ako lev, rýchly ako panter a silný ako medveď?“ 

V publiku si ľudia vymieňali neisté pohľady. Walker pred Salloonom sa tváril ľahostajne. 

Odrazu Samuel Harker siahol do svojej čižmy a vytiahol rolku zelených dolároviek. „Sto 

dolárov pre odvážlivca, ktorý si trúfne na čierneho šampióna!“ Začal mávať peniazmi vo 

vzduchu. 

V dave to ožilo – taká čiastka bola pre obyčajného človeka pekný peniaz. Vtom sa 

k Harkerovi pridal aj Bratt Honor: „A čo viac, okrem peňazí získate prestíž, chlapi! Kto môže 

o sebe povedať, že zápasil s profesionálom? To bude historka, akú budete jedného dňa 

rozprávať svojim vnúčatám! Nevraviac o tom, že by ste ho porazili! Tento večer by sa navždy 

zapísal do dejín!“ 

Rozruch chvíľu takto pokračoval, no Marsh Mellow začínal mať vážne obavy, že Walker sa 

nechytí na hodenú návnadu. Už mu nahnali vodu na mlyn, a starosta stále nič... 

Kňaz pozbieral v sebe odhodlanie a nahlas zakričal: „Náš starosta predsa kedysi boxoval, 

prečo sa nepredvedie on?“ 

Z davu sa ozvali súhlasné výkriky. Walkerovi muži pozerali na svojho šéfa. Klara 

Pechvogelová sa na chvíľu prestala v kresle hojdať. Bolo na Walkerovi, čo spraví, aby 

nevyzeral pred všetkými ako slaboch. 

Teraz alebo nikdy, pomyslel si Marsh Mellow. 

Tu zaburácal Walkerov hlas: „Poviem vám, ako to bude!“ 

Pohol sa zo svojho miesta a pomalým, vážnym krokom prešiel dopredu, k schodisku verandy, 

aby naňho všetci videli. „Je pravdou, že som sa dávnejšie venoval tomuto športu 

džentlmenov. Áno, dokonca som zožal určité úspechy. Je to však dostatočný dôvod k tomu, 

aby starosta mesta, osoba úradná, vstúpila do ringu s mužom, o ktorom vlastne vieme čo? 

Nič! Vôbec nič! Okrem toho, čo je na tých smiešnych plagátoch. Za šampióna sa predsa môže 

vyhlásiť hocikto. 



Ale aby ste si nemysleli, že mám nebodaj strach, samozrejme, budem bojovať. Lenže najprv 

mi musí dokázať, že je tým, za koho sa vydáva! Takže teraz vyberiem troch svojich mužov, 

ktorých ak porazí, dostane sa mu cti nastúpiť proti mne. V opačnom prípade môže odtiahnuť 

tam, odkiaľ prišiel.“ 

Ten starý lišiak! Hneval sa v duchu Marsh Mellow. 

Harkerovi a Honorovi klesla sánka. S takýmto vývojom udalostí nik nerátal. 

Joe Midnight zvolal: „Môj boxer bude bojovať s jedným vyzývateľom!“ 

Walker položil ruku na pažbu svojho koltu a zlostne sa zahľadel na cudzinca v smiešnom 

klobúku. „Moje mesto, moje pravidlá. To vy ste chceli ísť do rizika. Tak nech sa páči.“ 

Joe Midnight stuhol. Kútikom oka pozoroval, ako naňho mieria pušky Walkerových mužov. 

Nemalo zmysel siahať po zbrani. Uvedomoval si, že Bubbu čaká nerovný boj. No nemal na 

výber. 

„Tak teda začnime!“ zvolal Walker s falošným širokým úsmevom. „Ty, ty a ty, ku mne! 

Zbrane si odložte, nebudete ich potrebovať.“ 

Trojica vyvolaných kovbojov pribehla k svojmu šéfovi. 

Na západnom horizonte ešte dohasínali posledné slnečné lúče, no východ už celkom pohltila 

tma. Kdesi v diaľke hrmelo. Bubba Smith stál v ringu vo svojom rohu, zatiaľ čo Walker 

poslal do opačného rohu prvého zo svojich mužov. 

Ten chlap prekypoval sebavedomím. Bol to štíhly dlháň so zjazvenou tvárou. Bol jedným 

z mužov, čo odviedli deti pre Klaru Pechvogelovú. Rozdával do vzduchu cvičné údery 

a pochechtával sa. Odhodil svoj klobúk do publika ako nejaká hviezda a volal, aby „už 

konečne začali“, že on „s tým negrom riadne pozametá.“ 

Bubba si vyzliekol košeľu. Ľudia zahíkali a nejedna žena sa začala červenať. Pod odevom sa 

ukrývalo telo ako vytesané kameňa. Bolo vidieť každučký sval ešte aj na bruchu. 

Keď to uvidel jeho súper, trochu nervózne si oblizol ústa. 

Joe Midnight sa spýtal boxerov, či sú pripravení, a keď obaja prikývli, zvolal „BOX!“ 



A zápas začal. 

**** 

Život bol pre Bubbu Smitha jednoduchá rovnica. Skladal sa z trénovania, jedenia, spánku 

a príležitostného potešenia v náruči platenej spoločníčky. Bubba bol nemý, nerozprával, 

a možno aj preto ho nikdy nezaujímali rečičky druhých. 

Zaňho vraveli päste. 

Keď za zložitých okolností natrafil na Joe Midnighta, vzájomne si pomohli a spriatelili sa. 

Odvtedy z nich bola nerozlučná dvojica. Bubba bol bitkár, Joe mal obchodného ducha. Spojili 

svoje talenty a pre oboch to bol výhodný obchod. Joe povedal kedy sa bude zápasiť a s kým, 

a Bubba zápasil. A vyhrával. Nemienil ten zvyk zmeniť ani tentoraz. Väčšinou však po zápase 

nasledovalo obdobie oddychu - hoci aj krátke, no predsa mal čas na zotavenie a zahojenie rán. 

Preto vedel, že dnes ho čaká najťažšia skúška jeho života. 

Boxeri začali krúžiť okolo seba. Zjazvený beloch Bubbu provokoval posmeškami. Držal päste 

vysoko a v istej chvíli sa pokúsil s predným direktom, no Bubba vratko uskočil. To sa 

zopakovalo ešte niekoľkokrát. Zjazvený začínal byť podráždený a snažil sa o čoraz väčšie 

prískoky. Strácal trpezlivosť a čoraz menej dbal na opatrnosť. 

Keď sa napokon vrhol vpred s veľkým oblúkovým zadným hákom, Bubba bez váhania uhol, 

bleskovo priskočil k odkrytému protivníkovi a v momente ho zasiahol zospodu priamo na 

bradu. Cvaknutie sánok bolo počuť ešte aj v zadných radoch divákov. 

Zjazvenému priam odletela hlava. Za ňou odletelo aj telo. Päty sa mu na okamih odlepili od 

zeme, keď plachtil vzduchom. 

Sklátil sa na chrbát ako vrece plné kostí a už nevstal. 

To celé netrvalo ani minútu. 

Nastalo hrobové ticho. 



Vzápätí sa ozval búrlivý potlesk. Tým, že Bubba zhasol svetlá Walkerovmu chlapovi, 

okamžite sa stal šampiónom nie len na papieri, ale aj v srdciach občanov Pragtownu. Joe 

Midnight zdvihol svojmu zverencovi ruku vo víťaznom geste. 

Jeho ostávajúci dvaja súperi teraz zmätene pozerali raz jeden na druhého a potom na svojho 

šéfa. Walker len kývol jednému z nich, aby nastúpil na zápas ako ďalší. Pripálil si cigaretu 

a sledoval, čo sa bude diať. 

Padla výzva k boju. 

Druhý boxer, poučený neblahým osudom svojho predchodcu, pristupoval k zápasu 

opatrnejšie. Mal široké plecia a čeľusť buldoga. Keď vstúpil do ringu, pozrel na protivníka 

a pohŕdavo si odpľul. Nechcel dať najavo strach. Priveľmi sa však k Bubbovi nepribližoval, 

len si vystreľovanou ľavačkou meral vzdialenosť. 

Bubba ho obchádzal raz zľava, potom sprava, tu a tam priskočil a počastoval protivníka 

jedným či dvoma údermi do odkrytého miesta na tvári, takže tomu pod očami sa mu čoskoro 

zjavili monokle. Kovboj sa bránil a pokúšal sa kontrovať. Väčšina jeho úderov sa však len 

neškodne zošmykla po lysej Bubbovej hlave. 

V takomto duchu prebehlo celé prvé kolo. Bojovalo sa na tri kolá po tri minúty. 

Druhé kolo. Bubba sa začal lepiť súperovi na telo. Rozdával údery na krátku vzdialenosť. 

Kombinácie hák – zdvihák, zdvihák – hák. Bola v nich prekvapivá sila, takže Walkerov chlap 

čoskoro krvácal z nosa. Stál však naďalej na nohách. Z úderov, ktoré sám rozdal, trafilo 

Bubbu len malé množstvo. No aj z černocha už kvapkal pot. Ani v tomto kole sa nerozhodlo 

o víťazovi. Navrch však mal Bubba.  

V treťom kole beloch zmenil taktiku. Počas oddychovej pauzy totiž prišiel do jeho rohu 

Walker a znavenému kovbojovi čosi pošeptal do ucha... 

Bubba sa najprv sperovi znova dostával na telo. Tentoraz však beloch odpovedal údermi, za 

ktoré dal váhu celého tela, no čo viac – vyrážal dopredu aj hlavou. Tak sa stalo, že Bubbu pri 

jednej príležitosti zasiahol čelom do tváre a natrhol mu obočie. Bubbovi sa z neho okamžite 

začala rinúť krv. 



Joe Midnight, ktorý sa zhostil úlohy rozhodcu, volal na bieleho boxera, nech dáva pozor. 

Podobné úskoky však videl mnohokrát, takže zápas zatiaľ nepovažoval za potrebné zastaviť. 

Takto bojovali zúfalci, ktorí prehrávali. 

Vtom kovboj vysypal na Bubbu sériu hákov, ktoré síce minuli, avšak bol v tom jeden fígeľ... 

Nechcel totiž černochovu hlavu trafiť päsťou – vedel, že na to je príliš pomalý. Jeho lakeť 

však Bubba nečakal. Dostal to do spánku. Zapotácal sa a pred očami sa mu spravilo čierno. 

Musel sa oprieť o povrazy, aby nestratil rovnováhu. Ring pofŕkali kvapky jeho potu a krvi. 

„Stop, stop!“ volal Joe Midnight, a skočil medzi borcov. „Zakázaný úder!“ 

„Nech pokračujú!“ zadunel Walkerov hlas. „Počítajte ho, lebo dám zmeniť rozhodcu!“ 

Joe Midnight chcel čosi povedať, no hlavne pušiek sa opäť obrátili jeho smerom. Zaškrípal 

zubami a začal rátať Bubbu. Dostal sa po osem, potom Bubba prikývol, že je schopný 

pokračovať. Išlo sa teda ďalej. 

Kovboj čakal, že Bubba bude otrasený, nuž sa pustil bezhlavo ho zasypávať údermi. 

Nepočítal však s černochovou obrovskou odolnosťou. Navyše, skúsený Bubba sa nechal 

počítať do ôsmych zámerne. Bol pripravený pokračovať aj skôr, no chcel využiť všetok 

možný čas na oddych. A na to, aby si zvážil, ako ďalej. Pokiaľ sa boxovalo „špinavo“, mohol 

počítať s ďalšími škaredými zraneniami. Cez ľavé oko sa mu z obočia valila krv, ale mohol 

by dopadnúť aj horšie. Boxeri, čo bojovali zákerne, boli nevyspytateľní. Preto musel trochu 

zariskovať a pustiť sa do otvoreného boja. 

Uskakoval pred guľometnou paľbou kovbojových úderov. Potom sám naznačil pravý direkt, 

vyhol sa súperovej odpovedi, skočil dopredu a vyštartoval sériou hákov na hlavu. Teraz už 

nedbal veľmi na vlastnú obranu, musel byť agresívny a ukončiť to čo najskôr. Kovboj si pred 

spŕškou úderov chránil hlavu tak, že si ju celú „zabalil“ do rukavíc. Tým si však odkryl stred 

tela a obmedzil vlastné zorné pole. 

A jednu vec vie každý dobrý boxer: k zemi ťa pošle rana, ktorú nevidíš prichádzať. 

Bubba sa poriadne zahnal, otočil na špičke nohy, dal do pohybu rotáciu bokov, a vypálil 

delovku pod súperove spodné rebro – na miesto, kde sa nachádza svalmi nechránená pečeň. 



Plný zásah! Kovboj zastonal a zrútil sa na kolená. Držal si brucho oboma rukami, z rán na 

tvári mu vytekali červené nitky a prerývane dýchal. Mal pocit, že ho skrz naskrz prebodli 

kopijou. Do očí sa mu valili slzy. Potom sa prevalil na bok v bolestivých kŕčoch. 

Joe Midnight nad ním napočítal do desať a bol koniec. 

Ozval sa potlesk raz taký silný ako predtým. Ľudia prevolávali Bubbovi na slávu. Klara 

Pechvogelová vstala z hojdacieho kresla a s urazeným výrazom zmizla v Salloone. 

Zarazenému Walkerovi visel z končeka cigarety popol. Keď sa prvý muž mesta obrátil 

k svojmu tretiemu boxerovi, uvidel, že chlap pomaly cúva preč. 

Ozval sa výstrel a vzápätí všetko stíchlo. 

Z Walkerovho koltu sa dymilo. 

Jeho tretí, posledný nasadený muž, ležal s guľkou v hrudi uprostred hlavnej ulice. Svetlá 

pochodní vrhali na jeho mŕtvolu mihotavé tiene. Ľudia zamrzli s otvorenými ústami. 

Walkerovi muži tiež vyzerali, že im nie je všetko jedno. Opäť raz nastal jeden z okamihov, 

kedy sa svojho šéfa zároveň báli a zároveň ho nenávideli. Odvahu postaviť sa mu však nemal 

nik. 

„Tak dobre teda,“ zavrčal Walker. „Vyzerá to, že ma obklopujú samí zbabelci a slabosi. 

Ideme na to, čierny priateľu.“ 

 

SOBOTA (II.) 

Mesiac sa schoval za čierne mračná a z oblohy sa spustili prvé kvapky dažďa. Walker sa začal 

pripravovať na zápas. Zbraňový opasok odovzdal členovi svojej osobnej stráže. Odložil si 

klobúk, vyzliekol sako, odopol viazanku, a vyhrnul rukávy svojej košele. Na hrubých 

predlaktiach sa mu zvíjali svalové vlákna. Predstava, že jeho tvrdé hánky by sa mali stretnúť 

s nejakou bradou alebo nosom, vzbudzovala hrôzu. 

Odrazu Marsh Mellow zvolal tak, aby to všetci počuli: „A čo takto zvýšiť stávky a spraviť ten 

zápas NAOZAJ zaujímavým?“ 



Medzi obecenstvom to zašumelo. Ozvali sa súhlasné výkriky. Prichádzal rozhodujúci okamih 

tajného plánu. 

„Myslel som, že muži viery nemajú povolený hazard,“ odvrkol Walker. 

„Tu a tam, pán starosta, tu a tam...“ odvetil kňaz a kútiky úst sa mu zdvihli v prešibanom 

úsmeve. 

„Tak čo navrhujete?“ spýtal sa Walker, keď videl, že ľudia sú tomu nápadu naklonení. 

Dokonca jeho vlastní muži prikyvovali. Nechcel sa pred nimi javiť ako muž, ktorý sa zľakne 

vyrývania obyčajného farárka. 

Marsh Mellow zvolal: „Navrhujem nasledovné! V prípade, že súboj vyhráte, získate peniaze 

zo všetkých dnešných stávok a vaše meno bude navždy neodvolateľne späté s víťazstvom nad 

šampiónom z Juhu. Navyše, v meste už nik nespochybní vaše právo byť jeho starostom. Ale 

pokiaľ zvíťazí Bubba... Odtiahnete vy a vaši ľudia odtiaľto preč a už nikdy sa do Pragtownu 

nevrátite!“ 

Hlavná ulica stíchla akoby uťal. Na nebesiach zadunel hrom a vzápätí oblohu rozčeril blesk. 

Bolo jasné, že Marsh Mellow hrá vabank. On sám si toho bol vedomý, no nemal na výber. 

Buď na to Walker skočí, alebo je koniec. Nebolo cesty späť: mesto sa buď zbaví svojho 

utláčateľa teraz, alebo nikdy. 

Potom, odrazu, sa Walker začal smiať. Jeho počiatočné uchechtávanie prešlo do hlasného 

rehotu. Neznelo to však pobavene, skôr zlovestne. Kdesi pod fasádou dobrej nálady sa 

ukrýval temný spodný prúd... 

O chvíľu starosta zvážnel a riekol: „Vy... Mellow... Dobre ste to vymysleli. A predpokladám, 

že ostatní sa v tom vezú tiež. Toto zavšivené mesto... Potom všetkom, čo som pre vás spravil! 

Nevďačná banda. Myslíte, že bez mojej ochrany by ste v dnešných časoch vydržali čo 

i týždeň? Tie vaše búdy by ľahli popolom po prvom nájazde desperátov alebo kočovných 

indiánov. Ale nech je po vašom. SÚHLASÍM! Ak ma ten malý čierny zloží na zem, už ma tu 

neuvidíte! Poďme na to!“ 

*** 



Obaja muži vstúpili do ringu s odhodlaným výrazom. Akoby to mal byť posledný zápas v ich 

živote. Walkerove oči prezrádzali Bubbovi, že starosta si nebude brať servítky. Pôjde po 

černochovi až do posledného dychu. Tento zápas skončí až vtedy, keď jeden z nich nebude 

ďalej schopný stáť na vlastných nohách. 

Z oblohy spadli prvé kvapky dažďa, keď Joe Midnight dal pokyn, a boxeri sa pustili do seba. 

Walker bol na svoju váhu čertovsky rýchly. Bubba sa kryl za rukavicami, ktoré tlmili jeho 

údery na tvár. Tie najväčšie bomby však pocítil tak či tak. Bolo to, akoby ho niekto mlátil 

palicou či drevenou stoličkou. 

Walker na to išiel zhurta. Nedovolil Bubbovi tancovať po ringu, naháňal ho, snažil sa ho 

zahnať do rohu. Bubbovi sa zakaždým podarilo veľkému mužovi uniknúť iba o vlások. Sám 

rozdával telegrafické údery zľava – sprava na Walkerovu hlavu, no starostovu bradu sa mu 

nepodarilo zasiahnuť. A údery na sluchy akoby Walkerovi nestáli ani za to, aby sa obťažoval 

ich vykrývaním. Diváci híkali. 

Po konci prvého kola obaja zadýchaní súperi odpočívali vo svojich rohoch. Joe Midnight 

poradil Bubbovi, nech pokračuje ako doposiaľ a nenechá si vnútiť súperov štýl: „Hlavne si 

vždy drž ruky hore, ten chlap udiera silou kladiva!“ 

Na začiatku druhého kola sa spustil ozajstný lejak. Oblohu prečesávali blesky, ani čo by zhora 

čerti vrhali ohňové oštepy. Walker ihneď napochodoval k Bubbovi. Ukázalo sa, že sa naozaj 

neštíti ničoho. Používal proti Bubbovi tvrdé, zakázané techniky. Robil presne to, čo poradil 

svojmu predchodcovi: snažil sa Bubbovi rozseknúť obočie lakťom. Hlavičkoval mu do tváre, 

až pokiaľ sa z čierneho nosa nepustila červená krv. Dokonca skúšal súperovi podložiť nohu... 

Tu už rozhodca Joe Midnight nemal žiadne slovo. Mohol len bezmocne zatínať zuby 

a prizerať sa nerovnému boju. Ak teda nechcel skončiť s guľkou medzi očami. 

Potom prišlo niečo, čo si nik z obyvateľov Pragtownu neželal vidieť. 

Walker ustál jednu dobre mierenú Bubbovu ranu pravačkou a kontroval vlastným zadným 

direktom. Vložil do toho všetku svoju silu i telesnú váhu. Škrípali mu zuby, tak silno zaťal 

päsť. Vzduch zasvišťal... 



A Bubba, ktorý svoju ruku ešte nestihol stiahnuť naspäť do krytu, dostal na čeľusť ranu ako 

bizóním kopytom. 

Pred očami sa mu rozkýval svet. Potom uvidel, ako mu v ústrety beží podlaha ringu. 

*** 

Diváci stuhli a Walker triumfálne vykríkol. Joe Midnight pribehol k svojmu zverencovi a vzal 

do rúk jeho hlavu. Vydýchol si, keď videl, že Bubba má v očiach stále iskru. Začal nahlas 

počítať, zatiaľ čo kvapky dažďa bičovali jeho zátylok. 

*** 

Nebolo to po prvý raz v jeho kariére boxera, čo šiel Bubba k zemi. V skutočnosti stál proti 

objemnejším, silnejším súperom v ringu mnohokrát – a neraz ho tvrdá rana prinútila klesnúť. 

Ibaže... Dobrý boxer nie je ten, ktorého nikdy nezrazia. Dobrý boxer je ten, kto sa zakaždým 

prinúti znova postaviť. Nie je to len otázka fyzickej zdatnosti. 

Je to otázka vôle. 

A pokiaľ išlo o ňu, bol Bubba nezlomný. 

S roztrasenými nohami pokľakol na jedno koleno. Zhlboka nadychoval a vydychoval. Jeho 

čierna hruď sa vydúvala a zasa klesala. Keď Joe Midnight zvolal číslicu OSEM, Bubba sa 

postavil a prikývol, že jeho schopný bojovať ďalej. Tvár mal pokrčenú a jedno oko nepekne 

opuchnuté, no odmietol sa vzdať. 

Walkera to očividne rozzúrilo. Chcel sa do južanského šampióna ihneď pustiť, aby ho dorazil, 

no chlap pri ringu, ktorý bol poverený časomierou, zahlásil koniec druhého kola. Joe 

Midnight ukázal Walkerovi prstom, nech sa poberie do svojho rohu. 

Starosta mal však iné plány. 

Posotil Midnighta s takou razanciou, že Joe preletel pomedzi povrazy a skončil na 

rozbahnenej ulici, aký dlhý taký široký. 

A Walker sa už aj hnal na Bubbu. 



Bubba, ktorý sa stále ešte celkom neotriasol z poslednej pekelnej rany, uhýbal zo strany na 

stranu, uskakoval... Ocitol sa však v úzkych. Jeho boj o víťazstvo sa odrazu zmenil na boj 

o prežitie. Publikum všetko sledovalo so zatajeným dychom. 

A keď sa zdalo, že pred Walkerovými ranami niet viac úniku... 

BAAAM!!!! 

Ozval sa obrovský tresk a všetko na chvíľu zmizlo v silnej žiare. Hlavnú ulicu zaplavilo 

oslepujúce svetlo. Zdesení ľudia si zakrývali oči a podaktorí sa vrhli k zemi. 

Blesk z rozčertenej oblohy zasiahol priamo stred ringu. 

Joe Midnight sa spamätal medzi prvými. Hľadel na miesto, kde pred chvíľou stál provizórny 

ring, v nemom úžase. Hľadel na zmes latiek a pilín, rozštiepeného dreva a spálených 

povrazov. 

Obaja bojovníci ležali nehybne v sutinách. 

Potom sa zdvihol na lakte Walker. Celý roztrasený sa pomaličky pozviechal na nohy. Obrátil 

sa, lebo Bubba nebol v jeho zornom poli. Walker veril, že vyhral. 

Oči sa mu však rozšírili prekvapením. Bubba už tiež stál na vlastných, päste mal vysoko 

a pohupoval sa zo strany na stranu. Pritancoval k starostovi a začal pracovať na jeho spodku. 

V priebehu uplynulých kôl totiž pochopil, Walkerova hlava znesie až nezvyčajne veľa – 

tadiaľ cesta k porážke starostu neviedla. 

Bubba začal zasypávať svojho súpera stredne silnými údermi – to aby neprišiel o priveľa 

šťavy. Nakoniec, už mlel z posledného. Pripravoval si však pôdu na veľkú konečnú delovku, 

ktorá mala všetko rozhodnúť. Bol rozhodnutý staviť všetko na jednu poslednú ranu. 

Udržať sa v troskách ringu po toľkých inkasovaných ranách však bolo takmer nadľudské 

úsilie. Všetky Bubbove unavené  svaly napriek tomu pracovali ako jeden dokonalý stroj. A 

Walker tiež už lapal po dychu. Jeho pozornosť po toľkých rýchlych výmenách ochabovala. 

Bol vyčerpaný, očividne mal už všetkého plné zuby. 



Bum-bum, bum-bum. Rana, obrana, rana... Päste oboch mužov lietali sem a tam. Nepresností 

bolo na oboch stranách. Únava si pýtala svoju daň. Lenže potom, v správnej chvíli, 

v načasovaní presnom na stotinu sekundy, vyletela Bubbova päsť na Walkerov nechránený 

solar ako rozzúrený býk. 

Vzápätí sa stalo niečo, čo sa navždy malo zapísať do dejín Pragtownu. 

Walker stuhol. Oči sa mu vypučili z jamiek. Neudržal zvierač a obsah jeho čriev mu vletel do 

nohavíc. Hneď na to si povracal svoje drahé topánky. A potom už len klesol na kolená. 

Päsťami sa opieral o podlahu ringu a hlava mu visela medzi plecami. Lapal po dychu. Temné 

pásiky dažďa ho bičovali po odkrytých predlaktiach. Všetkému bol koniec. 

Všetkému mal byť koniec. 

S Walkerom sa však niečo stalo. Rozchichotal sa ako šialenec. Zdvihol hlavu. Nitky dažďovej 

vody mu stekali po skrvavenej, zlosťou pokrivenej tvári. „To ste si... cha-cha... vážne 

mysleli... že... cha-cha... ste vyhrali? Že... len tak odtiahnem?! Cha-cha! Ste vážne... mimo... 

otče... vy všetci... Zomriete... Cha-“ 

Zahrmel výstrel. Bola to rana ako z jasného neba. Walker ostal stáť ani prikovaný. Výraz 

v jeho tvári sa zo škodoradostného zmenil na prekvapený. Pozrel dolu a uvidel zväčšujúcu sa 

červenú škvrnu na svojej hrudi. Biela košeľa rýchlo nasiakla jeho krvou. 

Walker klesol na kolená. Prekvapenie vystriedal šok. Oči mu behali z tváre na tvár, hľadajúc 

vraha, ktorý sa opovážil naňho vystreliť, keď sám nebol ozbrojený. Nikdy však nezistil, kto 

mu to urobil. Padol tvárou dolu ako sťatý a už sa nepohol. 

Obyvatelia Pragtownu spod prístreškov, kam sa ukryli pred dažďom, vydesene hľadeli na 

zrútený ring, akoby to boli divadelné dosky, na ktorých sa práve odohráva nečakaný zvrat 

v poslednom dejstve. 

Videli otca Mellowa stáť v Bubbovom rohu s revolverom v roztrasenej ruke. Kňaz mal 

otvorené ústa a sťažka vydychoval. On však nebol tým strelcom. Než bojoval sám so sebou, 

či potiahnuť alebo nepotiahnuť kohútik, urobil to niekto zaňho. 

Marsh Mellow pomaly otočil hlavu smerom k Salloonu. 



Na verande pri lietacích dverách stála Klara Pechvogelová s brokovnicou v ruke. Z hlavne sa 

ešte dymilo. Klaru sprevádzali dvaja ozbrojenci. Zrejme už dávno prešli na jej stranu. 

A takých bolo viac – ukázalo sa, že vernosť banditov siahala len potiaľ, kým bol Walker 

nažive. Ani jeden z nich totiž neobrátil zbraň proti žene, ktorá zradila ich vodcu. Naopak. 

Zišli sa pri zábradlí verandy, postavený do radu vedľa seba. Oproti nim stáli na sutinách ringu 

Marsh Mellow a Joe Midnight, podopierajúci Bubbu Smitha. Oddeľoval ich od seba 

rozbahnený pás zeme. 

„Tak, meine Herren,“ riekla Klara bezvýrazným hlasom, „to by sme mali.“ 

Obrátila sa k chlapovi po svojej pravici a čosi mu pošeptala. Ten prikývol a vzdialil sa. Na 

chvíľu všetci na ulici zamrzli v napätom očakávaní. Nečakali od tej ženy nič dobré. 

Keď sa poskok vrátil, boli s ním chlapec a dievča, čo predtým Klara dala odviesť rodičom. 

Boli obriadené a odeté v čistých nových šatoch, vyzerali skoro ako zo škatuľky. 

„To je moja Elisabeth!“ zaúpel akýsi ženský hlas. 

„Deti sú v poriadku,“ riekla Klara a sklonila hlaveň brokovnice. „Môžu ísť. Domov. Geht 

schon.“ 

K Salloonu pribehli rodičia detí, poobjímali svoje ratolesti a odviedli ich do bezpečia. 

„So,“ riekla Klara, „Teraz nasleduje otázka, čo bude ďalej. “ 

„Walker niečo sľúbil,“ ozval sa Marsh Mellow, „a ten sľub by mal byť dodržaný.“ 

Klara zahmkala. „Bol to jeho sľub, nie môj, nicht wahr?“ 

„Znamená to, že neodídete?“ opáčil Mellow a pevnejšie uchopil rukoväť svojho revolveru. 

Joe Midnight a Bubba stáli po jeho boku. 

Klara sa ľadovo usmiala. „Otče, otče. Vy ste traja, nás je trinásť. Myslíte, že máte šancu?“ 

Muži v ringu boli do nitky premočení. Voda im kvapkala z obočí. Bubba krvácal a sotva stál 

na nohách. Situácia bola zúfalá. 



„Štyria!“ ozval sa zrazu čísi hlas. Bol to bývalý starosta Honor. Prešiel dopredu a postavil sa 

vedľa kňaza. 

„Piati!“ pridal sa ďalší hlas. Tento patril starému Hakerovi. Tiež sa pridal k ľuďom pri 

Marshovi Mellowovi. 

Ozval sa ešte jeden hlas a potom ešte jeden. Ľudí, ktorí sa pridávali na stranu odporcov 

Walkerových pohrobkov, postupne pribúdalo, až z nich vznikol jednoliaty dav.  

„Tak, a čo teraz?“ spýtal sa Marh Mellow Klary Pechvogelovej. Bol do nitky premočený, 

dažďová voda mu kvapkala z brady a z rúk. „To nás chcete všetkých postrieľať? Lebo ináč to 

nepôjde, ako vidíte. Potom si môžete vládnuť mestu duchov.“ 

Klara zakrútila hlavou. Na tvári jej hral ľadový úsmev. „Mám na toto miesto priveľa 

nedobrých spomienok. Už dávno snívam o tom, že začnem nový život na inom mieste. 

Neostala by som tu, ani keby ste mi zaplatili. Len ma zaujímalo, nakoľko ste statoční. Do rána 

sme preč. Viel Glück.“ 

Kývla hlavou, nech ju banda nasleduje a odobrala sa do Salloonu. 

Búrka sa vtedy už pomaly utišovala. Hustý lejak prešiel do občasného popŕchania, hrmenie sa 

postupne vzďaľovalo. Bratt Honor a starý Harker začali prevolávať Bubbovi na slávu. Ľudia 

vzali unaveného boxera na plecia a oslavovali ho ako svojho hrdinu. 

Joe Midnight si znova nasadil svoj deravý klobúk, ktorý mu odletel z hlavy, keď ho Walker 

vyhodil z ringu, pozrel na stále ešte bledého i zaskočeného Marsha Mellowa, a s úsmevom 

riekol: „Tak, a je koniec. Vyhrali sme, otče. Váš plán vyšiel. Ale je už neskoro a ráno vás 

čakajú ráno bohoslužby, tak by ste sa mali trochu vyspať. A my ostatní vlastne tiež. Bol to 

sakramentsky dlhý deň...“ 

THE END 


