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Dragi bralci,

kot sem poudarila že v spremni besedi k romanu Komančeva 
luna, sem vzhičena, da se je založba New American Library/
Signet odločila ponovno izdati serijo o Komančih. Dolga leta 
romanov pravzaprav ni bilo mogoče dobiti, tisti naslovi, ki pa 
so vendarle bili na trgu, so se prodajali po nezaslišano visokih 
cenah. Občasno ste me bralci v pismih obveščali, da nameravate 
kupiti enega od naslovov, jaz pa sem vztrajala, da počakajte. 
Obljubljala sem, da bo serija nekega dne ponovno izdana. A 
leta so minevala in začela sem se spraševati, ali se bo to resnično 
kdaj uresničilo.

Zahvaljujoč založbi New American Library vam lahko zdaj 
zagotovim, da bodo zelo kmalu na voljo vsi naslovi serije o 
Komančih. Še več. Založba je vsakemu romanu namenila novo 
čudovito naslovnico, ki bolje zrcali vsebino in temo. In kot 
avtorica sem ganjena, da so naslovi deležni spoštovanja, ki si ga 
zaslužijo.

Kot boste ugotovili, Komančevo srce ni romanca kot vse 
druge. Kot nadaljevanje romana Komančeva luna se prav tako 
dotika boja pripadnikov plemena Komančev v družbi, v kateri 
prevladujejo belci. V Komančevem srcu pobliže spoznate in 
vzljubite Amy, deklico, ki so jo ugrabili in zlorabili komančeri, 
ter Indijanca po imenu Hitri antilopa, ki ji je pomagal iz brezna 
teme na bleščečo svetlobo. V tem romanu se po letih ločitve 
vendarle uresniči dana obljuba o ljubezni.



Upam, da boste uživali v branju, kot sem jaz v pisanju. 
Veselim se odziva vsakega od vas! Pišete mi lahko na elektronski 
naslov CthrnAndrsn@aol.com. Obiščete lahko tudi mojo 
spletno stran in v knjigi obiskovalcev pustite sporočilo. Veselim 
se tudi pisem, poslanih na založbo New American Library.

Veliko užitkov pri branju vam želi vaša

Catherine Anderson



Beseda avtorice

Ko sem pisala roman Komančevo srce, mi je mama povedala, 
da sem potomka Šošonov. Verjetno je to razlog za moje 
zanimanje in iskreno naklonjenost do Komančev, ki so bili 
pripadniki Šošonov, a so matično pleme zapustili v iskanju 
toplejšega podnebja in boljšega lova na planjavah. Šošonom so 
rekli tudi pleme reke Snake, saj so živeli v Idahu, beseda pa v 
indijanskem jeziku pomeni »strašno mrzla dežela«. Ob obrežju 
reke so se pogosto odpravili na lov v osrednji Oregon. Živim v 
osrednjem Oregonu in zrem v kraje, ki so jih moji predniki iz 
vrst staroselcev pogosto obiskovali.

Potem ko so zapustili matično pleme, so si Komanči nadeli 
ime »tisti, ki so se vrnili«. Za to poimenovanje so se odločili, ker 
so se občasno odpravili proti severu v Idaho na obisk k tistim, 
ki so jih zapustili. Ob srečanju s tujci so ime nakazali z rokami. 
Dlani so pridržali na pasu in z njimi pomahali vzvratno.



Ta roman je posvečen spominu na tiste, ki so se vrnili. Na 
velik, plemenit narod, ki se še vedno dotakne src vseh, ki berejo 
o njem in o vseh njegovih težkih preizkušnjah. Proti koncu, na 
pragu zatona Komančev, je bilo iz njihovih ust mogoče pogosto 
slišati »suvate« – končano je. Kako srce parajoče sporočilo. 
Povzema tragično zgodbo, ki še danes marsikoga preganja v 
mislih.

Jaz pa srčno upam, da nikoli ne bo končano. Za nikogar od 
nas. Kajti če se iz preteklih napak ne bomo ničesar naučili, nam 
je usojeno, da jih bomo ponavljali.
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Prolog

Teksas, 1876

Kot izgubljena duša je veter žvižgal in ječal okoli ušes Hitrega 
antilope. Lase mu je metal na oči, tako da je v osamljen grob zrl 
skozi črno tančico. Niti trznil ni z vekami. Solze v očeh so bile 
le za žive, zdaj pa se je spominjal pokojnice.

Boren križ ob vzglavju groba Amy Masters, izpostavljen 
naravnim silam, že dolgo ni več stal pokonci. Pozorno je 
motril grobo vrezane črke v lesu, komajda še vidne. Čas je bil 
do njih neusmiljen. Spraševal se je, ali besede pojejo Amyjino 
življenjsko pesem. Dvomil je, da je tivo tiv-ope, belčevo pisanje, 
zmožno naslikati veličastno sliko, ki si jo zasluži.

Amy.
Preplavili so ga spomini. Nenadoma je pred očmi zagledal 

kristalno jasno podobo, kot da jo je nazadnje videl prejšnji dan. 
Zlati lasje, nebeško modre oči, nasmeh, ki je odseval sonce … 
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Njegova prelepa, sladka, pogumna Amy. In s spomini so prišle 
solze. Točil jih je brez sramu, a z veliko obžalovanja. Že zdavnaj 
bi moral žalovati za njo. Sključil je ramena v bolečini. Ko bi 
le prišel že prej. Dvanajst let. Ob misli, da ga je čakala, verjela 
v obljubo o zaroki, a srečala svoj konec, preden je izpolnil 
obljubo, se mu je trgalo srce.

Besede Henryja Mastersa, ki mu jih je namenil pred nekaj 
trenutki, so mu odzvanjale v glavi. Ni je tu, ti Komanč usrani. In 
to je pravi blagoslov. Bolje smrt kot pa Komanč. Pred petimi leti jo 
je vzela kolera. Tam zadaj, za skednjem, je pokopana.

Hitri antilopa je iztegnil tresočo roko in poravnal križ, ki je 
označeval njeno zadnje počivališče. Poskušal si je predstavljati, 
kako je živela, ga čakala ujeta na tej prašni kmetiji. Ali je, ko je 
umirala, pogled uprla v obzorje in upala, da ga bo zagledala? Je 
razumela, da ga je proč držal le veliki boj za pleme? Prisegel je, 
da se bo vrnil. In držal je besedo. A pet let prepozno.

Hitri antilopa se je zavedal, da se mora povzpeti v sedlo in 
oditi. Compañerosi so ga čakali nekaj milj južneje, s torbami, 
polnimi zlata, in pogledi, uprtimi proti severu, kamor bodo 
odgnali ukradeno čredo. A Hitri antilopa ni več čutil želje, da 
bi en mokasin položil pred drugega. Sanje o uspešnem govejem 
ranču so se razblinile. Vse, kar je čutil in imel, je ležalo v grobu 
z Amy. Na golem kmečkem dvorišču.

Dvignil je pogled in se zazrl v travinje za kmetijo. Prevzel 
ga je občutek strašanske praznine, podoben tistemu pred 
enim letom, ko je vstopil v kanjon Tule. Prejšnji september 
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je Mackenzie s svojimi vojaki zaklal tisoč štiristo konjev 
Komančev in kadavre pustil zgniti. Hitri antilopa je izvedel za 
napad na njegovo ljudstvo v kanjonu Palo Duro, vedel je za 
poraz, a resničnosti se je zavedel šele, ko je na zemlji kanjona 
zagledal na tisoče od sonca pobeljenih kosti. To je bilo vse, kar 
je ostalo od živali. V tistem trenutku je Hitri antilopa vedel, 
da je za njegovo ljudstvo prišel konec. Da brez konjev ni več 
ničesar.

Kot zanj brez Amy ni več ničesar.
Dvignil se je na noge in iz toka povlekel nož. Si prerezal 

lice od obrvi do brade. To je bil njegov poklon živahnemu tosi 
dekletu, ki je v njegovem srcu vzbudilo tolikšno ljubezen. Kri 
je v kapljah padala na gomilo. Predstavljal si je, kako se vpija v 
prst in se na koncu zlije z njenimi kostmi. Tako bo delček njega 
vedno z njo. Ne glede na to, kako daleč bo odpotoval in koliko 
zim bo minilo.

Hitri antilopa je zravnal ramena, pospravil nož in zakorakal 
h konju. Povzpel se je v sedlo in se za nekaj trenutkov zazrl v 
daljavo. Prijatelji so ga čakali na zahodu. Obrnil je konja in se 
namenil proti jugu. Ni vedel, kam je namenjen. In ni mu bilo 
mar.
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Prvo poglavje

Marec 1879

Amy Masters se je s palci odganjala od tal in se zibala na 
gugalniku. Kljub ognju v kaminu je mraz pronical skozi 
volnena krila. Se vsiljeval pod spodnja krila in bombažne 
spodnjice. Lahko bi prižgala svetilko, a sence so ji bile ljubše. 
Plameni, ki so poplesovali po cvetličnih vzorcih na tapetah 
dnevnega prostora, so jo pomirjali. Ji v spomin priklicali tiste 
davne poletne večere v Teksasu, ko so šotori v Lovčevi vasi 
zaradi svetlobe plamenov postali žareči storži pod neskončnim 
temnim nebom.

Zaslišala je oddaljene glasove in smeh. Vrata so se zaloputnila. 
Čez hip je nekje v daljavi zalajal pes. Zvenel je osamljeno. 
Prebivalci Wolf's Landinga so se odpravljali spat. Tudi ona 
bi morala leči. Še prekmalu bo ura pet. Župnik O'Grady iz 
Jacksonvilla je tako poredko obiskal naselbino, zato resnično ni 
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hotela zamuditi maše. Že naslednji dan bo odpotoval naprej, 
proti severu do misijona v Corvallisu, nato pa naprej proti 
zahodu do kraja Empire v Coos Bayu in nato v Lakeview. 
Minilo bo več tednov, preden bo spet maševal v cerkvi sv. Jožefa 
v Jacksonvillu, kaj šele v Wolf's Landingu. Sestrična Loretta 
bo imela s pripravo zajtrka za moža, dva otroka in župnika 
polne roke dela in bo potrebovala pomoč. Kljub temu je Amy 
oklevala.

Poslavljanje od dragega prijatelja in dragocenih spominov je 
terjalo svoj čas.

Zavzdihnila je in pogled spustila na skrbno zloženo stran 
lokalnega časopisa Democratic Times, ki jo je stiskala v dlani. 
Zadnji dve leti so v Wolf's Landing prihajale strašne novice 
o Hitrem antilopi, a Amy jim ni hotela verjeti. A zdaj, ko je 
prebrala članek, si ni mogla več zatiskati oči. Njena simpatija iz 
nežnih dekliških let, edini, ki ga je v življenju ljubila, je postal 
morilec.

Glavo je naslonila na gugalnik in se zazrla v podobo Hitrega 
antilope, risbo iz oglja, ki je stala na polici nad kaminom. 
Poznala je prav vsako potezo njegovega obraza, kajti sama jo je 
narisala. V migotajoči svetlobi se je njegov profil zdel tako zelo 
resničen, da je ne bi presenetilo, če bi se obrnil k njej in se ji 
nasmehnil. Smešno, ko pa nikakor ni imela umetniške žilice. 
Tako lep obraz … Hitri antilopa. Šepnila je njegovo ime, bilo 
je, kot da ji je nekaj pobožalo dušo.

V članku je pisalo, da zdaj uporablja ime Hitri Lopez. Ko 
je pobegnil iz rezervata in začel delati kot kavboj, je opustil 
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indijansko ime. Amy si je morala priznati, da je ravnal pametno. 
Namesto živalskega je izbral mehiško poimenovanje. Ljudstvo 
ga je posvojilo, vzelo za svojega in vzgajalo kot Komanča, 
vendar to z njegovega izklesanega obraza ni moglo izbrisati 
španskih potez. Hvalila je njegovo domiselnost in razumela, 
da je moral ubežati vezem življenja v rezervatu, pa vendar se je 
počutila izdano.

Komančero in zloglasen revolveraš …
V mislih je ponovila besede iz članka. Pred očmi zagledala 

podobe, ob katerih ji je zaledenela kri. Dolga leta je ohranjala 
spomine nanj. Pred sabo imela podobo šestnajstletnika, 
plemenitega, pogumnega, nežnega mladeniča, sanjača. Globoko 
v srcu je verjela, da bo držal obljubo in prišel ponjo, ko se bo 
boj Komančev za preživetje končal. Zdaj, je spoznala, ga ne bo 
več videla. In tudi če bi prišel, bi prezirala človeka, kakršen je 
postal.

Njenih ustnic se je dotaknil žalosten nasmešek. Pri 
sedemindvajsetih je bila že prestara, da bi zidala gradove v 
oblakih. Hitri antilopa je tisto srčno zaobljubo o zaroki dal 
koščeni dvanajstletnici. In čeprav so Komanči verjeli, da 
obljube veljajo večno, se je od takrat zgodilo že veliko – njegovo 
ljudstvo je razpadlo, umrlo je veliko njemu ljubih ljudi. Otrok 
v njej tega ni hotel priznati, a seveda se je Hitri antilopa 
spremenil. To je bilo neizbežno. Zaščitniški, nežni fant je postal 
oblastniški, neusmiljeni razbojnik. Bogu bi se morala zahvaliti, 
ker ni uresničil obljube in prišel ponjo.
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Zdaj je verjetno že pozabil nanjo. Zanj je bila le še tujka. 
Živela je v tuji skupnosti, srce pa je bilo še vedno polno 
preteklih obljub, ki jih je v daljavo odnesel teksaški veter.

Sklonila se je in časopis vrgla v ogenj. Papir se je v trenutku 
vnel. Nosnice ji je napolnil smrad po gorečem črnilu. Vstala je 
in stopila k polici. S tresočimi prsti je pograbila podobo stare 
ljubezni. Oči so ji preplavile solze, ko je poteze, začrtane z 
ogljem, nameravala vreči v plamene.

Ko je gledala njegov obraz, je kar vonjala teksaške planjave 
v poletju, slišala zven mladostniškega smeha, na dlani čutila 
njegov dotik. Vedno zri v obzorje, zlata moja. Ne oziraj se nazaj. 
Kolikokrat je našla uteho v teh besedah, se spominjala vsakega 
tona njegovega glasu, ko jih je izrekel?

Ne more vse življenje biti ujeta v preteklosti. Hitri antilopa, 
kakršnega je poznala, bi jo nemudoma okaral, ker se oklepa 
spominov. Pa vendar … S prsti se je dotaknila papirja, z 
blazinicami pobožala krivuljo nosu in popolne ustnice. Po licih 
so ji stekle solze in se ujele na žalostno ukrivljenih ustih.

Hrepeneče je zavzdihnila in podobo postavila nazaj na 
polico nad kaminom. Ni je mogla prepustiti plamenom, ni 
še bila pripravljena na dokončno slovo. Hitri antilopa je bil 
njen prijatelj, njena nedolžna ljubezen, tisti, ki jo je ozdravil. 
Zaradi njega se je spet počutila čisto in popolno. Je res tako 
zelo narobe, da ohranja te spomine? Je zanjo sploh pomembno, 
kakšen je postal? Saj ga nikoli več ne bo videla.
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Prevzel jo je občutek neizrekljive osamljenosti. Obrnila se je 
proč od risbe in se sprehodila po majhni, skromno osvetljeni 
sobi. Obstala je pred polico z okraski. S prsti se je sprehodila po 
lesenem kipcu medveda. Izrezljal ga je Jeremiah, eden od njenih 
učencev. Na polici nižje je stala vaza s posušenimi cvetlicami. 
Šopek ji je prineslo dekle iz Hamsteada. Darili, čeprav skromni, 
sta jo spravili v boljšo voljo. Zelo rada je poučevala. Ne sme se 
počutiti osamljeno. Obdana je bila z množico ljudi, ki so jo 
imeli iskreno radi. Ne le Loretta in njena družina, ampak tudi 
njeni učenci.

V hiši je vladala tema. Namenila se je v svojo spalnico, a ni 
potrebovala svetilke. Že od malih nog je trpela zaradi nočne 
slepote, a dom je tako dobro poznala, da se je po njegovi 
notranjosti premikala brez težav. Hitro se je slekla, da bi 
pobegnila vlažnemu mrazu, ki je pronical skozi zidove, si nadela 
spalno srajco in si jo zapela do vratu. Vsa drhteča je zložila 
oblačila in jih položila na kupček na predalnik. Na dosegu roke. 
Predana rutini je sedla k lepotilni mizi, si razpletla lase in si šla s 
krtačo, kot običajno, stokrat skozi lase.

Zazrla se je v posteljo. Bilo je pretemno, da bi zaznala obris. 
Nekaj vročih kamnov bi morala zaviti v brisačo in jih dati pod 
odejo. A ni našla volje. Zdelo se ji je, da jo nepredirna tema vso 
ovija, molčeča in zatiralna. Grlo se ji je zadrgnilo. Odložila je 
krtačo, mesečina jo je vabila k oknu. Dlani je položila na okvir. 
Skozi zarošeno okno se je zagledala v glavno mestno ulico, 
osvetljeno z lučmi saloona Lucky Nugget.
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Oblaki so zastrli zvezde. Južni Oregon se je že marca kitil s 
pomladnim vremenom, a ta dan je pršilo. Strehe so bile ovite z 
meglo. V šibki mesečini je strmela v drobne dežne kaplje, ki so 
padale na tla. Naslednji dan bodo ulice prepolne luž. V Wolf's 
Landingu, za razliko od sosednjega Jacksonvilla, ulic in cest še 
niso utrdili z gramozom.

Spet jo je zmrazilo. Odhitela je k postelji, a v hladni odeji 
ni takoj našla toplote. Z licem se je naslonila na vzglavnik in 
gledala gole drevesne veje, v katere se je vztrajno zaletaval veter.

Ni upala zapreti oči. Ta večer še posebej ne. Tisti časopisni 
članek je obudil preteklost, na plano spustil spomine na grozote, 
ki jih je že zdavnaj zakopala nekam globoko. Že čez nekaj ur se 
bo rodilo novo jutro, a je bila to zanjo slaba tolažba. Nasprotno, 
namesto svetlobe je pred sabo videla le temo. Jo bodo v sanjah 
zaradi časopisnega članka spet preganjali komančeri? In če jo 
bodo: ali bo kateri od krutih obrazov prevzel podobo Hitrega 
antilope? Ko so jo mučile nočne more, so jo spomini na 
Hitrega antilopo vedno potolažili. Jo bodo tudi zdaj, ko jezdi 
v družbi okrutnežev iz njenih nočnih mor? Morilcev, tatov in 
posiljevalcev?

Predstavljala si je zoro na teksaških planotah. Obzorje na 
vzhodu obarvano nežno rožnato, nebo svinčeno sivo. Bo Hitri 
antilopa zrl v vzhajajoče sonce? Mu bo obraz božal severni 
veter, sladkoben zaradi vonja po pomladanski travi in cvetlicah? 
Se bo, zroč v obzorje, vsaj za bežen trenutek spomnil tistega 
davnega poletja?
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* * *

Sonce se je vztrajno dvigalo po nebu, Hitri Lopez pa je čutil, 
da napetost med možmi narašča. Še njegov črni žrebec Diablo 
se je je nalezel, prhal je in se živčno prestopal. Hitri Lopez je 
vedel, kako dolgčas učinkuje na Chinka Gabriela in njegove 
može: kot nora trava na konje. Ponorijo že zaradi majhnih 
količin. Predolgo že potujejo brez posebnosti. Ni pomagal niti 
vonj po pomladi, ki ga je prinašal veter. V tem letnem času so 
bili vsi nemirni. A ti možakarji so postali tudi nevarni.

Klobuk si je poveznil nizko na oči, se udobno namestil v 
sedlu in se prepustil pomirjujočemu topotu konjskih kopit. 
Ptice, ki so veselo prepevale v travi, so, ko so se konji dovolj 
približali, prestrašeno odprhutale. Na desni je zagledal zajca, 
kako jo je ucvrl čez travnik.

Za hip si je zaželel, da bi se lahko leta odvalila, da bi jezdil z 
dobrimi prijatelji, da bi mu dolgi lasje plapolali v vetru, da bi 
takoj za hribom ležala vas Komančev. Tega si je pogosto zaželel, 
sanjarjenje je bilo tako sladko, tako resnično, da je kar vonjal 
sveže meso nad odprtim ognjem.

V daljavi je zadonel cerkveni zvon. Hitri Lopez je tako 
izvedel, kateri dan v tednu je, hkrati pa tudi, da za vzpetino leži 
mestece. Ustnice so mu trznile in spet je poduhal zrak. Nekdo 
je nad ognjiščem pekel govedino. Podrgnil se je po poraščeni 
čeljusti. Kopel in nekaj dobrega viskija bi se mu več kot prilegla.
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Chink Gabriel, ki je jezdil ob njem, je upočasnil serca. »Naj 
me vrag, če to ni cerkveni zvon. Malo naprej je mesto. Tako 
dolgo že nisem videl ženske, da sem pohoten kot kozel, ki se 
goni.«

Nekoliko za njima je José Rodriguez izpljunil tobak in rekel: 
»Ko sem bil nazadnje s kiklo, sem bil tako pijan, da se naslednje 
jutro nisem ničesar spomnil. Odšel sem enako pohoten, kot 
sem prišel.«

Bikasti Jasperson, čigar veliko telo je opravičevalo vzdevek, 
je prezirljivo prhnil: »Nekega dne se ti bo pijančevanje pošteno 
maščevalo.«

»Ja? Zakaj tako praviš?« ga je Rodriguez izzval.
»Zapletel se boš s kakšno bolno. Ko se boš zjutraj zbudil, ti 

bo orodje gnilo.«
»Kaj pa pričakuješ za dva dolarja?« se je oglasil neki možakar. 

»Nisem še videl bolj umazanih babur od tistih, ki smo jih 
nazadnje videli.«

Rodriguez se je zahahljal. »Moja je imela čisto samo levo 
joško, pa še to zato, ker je bil pred mano pri njej Bik.«

»Hej, Bik!« je nekdo zaklical. »Kako kaj tvoje orodje? Joséju 
je začelo gniti!«

Izbruhnil je krohot in možje so si začeli pripovedovati 
zgodbe o kurbah. Hitri Lopez jih je le napol poslušal. Ženski je 
za užitek plačal le enkrat. Pa ne, ker bi zahtevala denar, ampak 
zato, ker je imela tako zelo oguljeno obleko. Kot Komanč ni 
bil vajen, da bi morala ženska za preživetje prodajati svoje telo. 
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In po njegovem mnenju so vsi tisti, ki so obiskovali bordele, 
spodbujali barbarstvo, ki je bilo veliko bolj brezsrčno od vsega, 
kar so Komanči kdaj zagrešili.

Charlie Stone, krepak rdečelasec z osivelo brado, je ustavil 
svojega sivca. »Še vrat imam zatečen. Pa ti, Lopez?«

Hitri Lopez se je zavedal, da je vprašanje pravzaprav izziv in 
da ne more preglasiti volje dvajseterice spremljevalcev. Iz žepa je 
povlekel uro: »Zgodaj je še.«

»Ja. Vse golobice zadovoljitve so verjetno še v posteljah,« je 
nekdo pripomnil.

»Mogoče pa sinoči niso imele dela,« je modroval Chink. »Pa 
tudi, če so ga imele, se desetih dolarjev ne bodo branile.«

Hitri Lopez ni bil naklonjen vstopanju v mesto ob dnevni 
svetlobi. Še posebej ne ta dan, saj je imel občutek, da Chink 
in drugi iščejo težave. Obrnil je konja in se zagledal v odprto 
pokrajino. Na obzorju je zagledal ranč. Uro je pospravil v žep, 
izvlekel petdolarski zlatnik in ga vrgel Chinku. »Raje bom malo 
zadremal. Prinesi mi steklenico.«

»V steklenico ga ne moreš vtakniti,« se je Charlie posmehnil. 
»Nisi normalen, Lopez. Imaš se za predobrega za kurbe.« Ker 
je Lopez molčal, je Charlie privihal ustnice. »Kamor gre eden, 
gremo vsi. To je pravilo. Ni tako, Chink?«

Hitri Lopez je razjahal. Ostroge so zarožljale, ko je stopil v 
travo.

»Poguma ti manjka,« ga je Charlie zbodel. »Bojiš se, da te bo 
kdo prepoznal in te prijavil. Ni tako, Lopez? Usral si se v hlače.«



- 26 - - 27 -

Komančevo srceCatherine Anderson

Hitri Lopez je ohranil brezizrazen obraz in zdržal pogled 
Charlieja Stona, vmes pa mirno rahljal trebušni jermen okoli 
konjevega trebuha. Po nekaj napetih trenutnih je Charlie živčno 
pogoltnil. Odvrnil je pogled. Hitri Lopez je odstranil sedlo in 
ga mimo drugih jezdecev odnesel v senco grmovja.

Chink je zavzdihnil in svojega skopljenca obrnil v smeri 
mesta. Hitri Lopez se je zavedal, da vodji komančerov ni 
ugajalo, če se je kdo ločil od skupine, a nikoli se ni imel za 
enega od njegovih mož in tudi zdaj ni imel namena začeti. Pred 
letom in pol se je Chinku pridružil le, da bi ostal v gibanju. 
Spoznal je, da lahko človeku težave vztrajno sledijo, zato se je 
odločil, da se jim bo s pametnim razmišljanjem izogibal.

»Res nočeš z nami?« ga je Chink še zadnjič pozval.
Hitri Lopez je privezal konja, legel v senco in glavo naslonil 

na sedlo. Ni odgovoril, le zaprl je oči. Vedel je, da Chinku 
primanjkuje poguma za izmenjavo krogel zaradi nečesa tako 
banalnega.

»Gremo,« se je oglasil Charlie. »Naj ta mastnokožec v miru 
zadrema.«

Ko se je topot konjev dovolj odmaknil, je Hitri izvlekel 
ponikljana revolverja Colt kalibra .45. Iz navade je preveril 
naboje v bobnih. Ko se je spet namestil na sedlo, se je prepustil 
dremežu s samozavestjo moškega, ki poseduje dve nabiti pištoli, 
oster sluh in hitre reflekse.

Že po nekaj minutah so bili sluh in refleksi na preizkušnji. 
Iz dremeža ga je prebudilo topotanje konjskih kopit. Pognal se 
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je na noge in izvlekel pištolo, preden so možgani uspeli docela 
analizirati zvok. Ko je v ospredju gruče prepoznal Chinka 
Gabriela, se je nekoliko sprostil. Možje so gnali konje in to je 
običajno pomenilo, da jih nekaj preganja. Hitri je pospravil 
pištolo in brž osedlal konja, pripravljen na odhod.

»Poglej, kaj smo našli,« je ponosno kriknil Chink, takoj ko je 
ustavil konja. »Dekletce. In naj me vrag, če to ni najlepše bitje, 
kar si jih kdaj videl.«

Hitri je mežikal v sonce in zagledal Charlieja. Čez njegovo 
sedlo je viselo mlado telo. Razpuščeni svetli lasje so kot zavesa 
viseli na konjevem hrbtu. 

V prsih ga je stisnilo. Odkar je pred tremi leti izvedel, da je 
Amy umrla, je vztrajno odganjal misel nanjo. A tu in tam, kot 
v tem trenutku, so spomini priplavali na površje in ga, grenko-
sladki, napolnili z občutkom izgube. Dekle v sedlu je imelo 
rumenkaste lase, Amy pa medeno zlate. Podobnost ga je kljub 
temu zadela kot dobro odmerjen udarec. Tudi Amy je pred leti 
padla v roke neusmiljenih komančerov.

Chink se je zavihtel s sedla, poraščen obraz raztegnil v širok 
nasmeh. Dlan si je položil na mednožje in izvedel očitno gesto. 
»Tam čez mejo bo prinesla lepe denarce, a cena ne bo nič 
manjša, če jo malo uvedemo.«

Charlie je ustavil konja in dekle vrgel na tla. Zakričala je, 
saj je priletela na ramo, a se je hitro pobrala. Hitri Lopez še ni 
videl takih oblačil. Krilo je spominjalo na široke hlače, bluza 
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pa je bila tako tesna, da ji je prsi ovijala kot druga koža. Hitri 
je sklepal, da nosi jahalno opravo, vendar je dvajset pohotnih 
moških videlo le lepo vidne ženske obline.

Dekle je steklo. Trije so pognali konje, se norčevali iz njenega 
poskusa pobega. Hitri je napel čeljust. Ni je imel namena 
posiliti, a proti gruči divjakov je bil nemočen. Če se jim bo 
zoperstavil, bo vanj uperjenih dvajset pištol. Ta neumnica ne bi 
smela sama jezditi naokoli.

Chink je izpustil vajeti in stekel za svetlolasko. Tresel se je od 
smeha, ko se je zvijala v njegovih rokah in ga hotela brcniti, ko 
jo je nesel proti senci. Drugi so skočili s konjev in mu sledili v 
gosjem redu. Hitri Lopez je le molče opazoval, ko jo je Chink 
sunil na tla in pograbil za životec. Gumbi so odleteli. Blago se je 
raztrgalo. V grozi je kričala in se na vse pretege poskušala rešiti.

»Jebela, Bik. Teh jošk pa ne bo treba posesati do čistega,« je 
nekdo zakričal.

»Naj mi nekdo pomaga sleči spodnjice,« je Chink zaukazal.
Hitri Lopez se je obrnil, da bi odšel. Le navaden bedak bi se 

pustil ustreliti zaradi babure, ki je ne pozna. S tako opravo kar 
prosi, da ji nekdo razširi noge. Zategnil je trebušni jermen in 
uspešno preslišal dekletove krike. Res misli, da jo bo tukaj, sredi 
ničesar, kdo slišal? Slišali so jo le tisti, ki jim ni bilo mar.

Chink je zaječal, kot da je prejel brco. Hip zatem je Hitri 
zaslišal zvok pesti ob nežno meso. Obšla ga je slabost. Dekle je 
spet zakričalo. »Drži jo, kurbico!« je Chink zahreščal. »Primita 
jo za gležnje. Pa ne preveč. Všeč mi je, ko se upirajo. Se mi boš 
upirala, mala? Boš brcala, da se te bom zapomnil?«
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Možje so se zakrohotali in ga začeli spodbujati. Hitremu 
ni bilo treba gledati. Vedel je, da se je Chink namestil.  
Posvetil se je torbam na sedlu, pričvrstil je jermene.  
Krohot moških je skorajda preglasil obupane krike. Kljub 
temu je Hitri slišal hlipanje. Na čelo so mu stopile kapljice  
znoja. Enega od jermenov je premočno zategnil. Ker ji ni  
mogel pomagati, se je zdelo nesmiselno, da ostane in  
posluša.

Oprijel se je sedla in nogo vtaknil v streme. Dekle je 
zakričalo. »O bog! Prosim, ne!« Hitri je otrpnil. Preplavili so 
ga spomini na Amy. Seveda to dekle nima nič z Amy, le ženska 
je in svetlolasa. Zaprl je oči, si dopovedoval, da bi se vmešal le 
popoln norec.

Preden bi si lahko premislil, je nogo izvlekel iz stremena in si 
snel klobuk. Ga za vrvico obesil na sedlo. Bila je nedelja. Hitri 
ni častil boga belcev, je pa kljub temu verjel, da si na Gospodov 
dan nihče ne zasluži posilstva. Plosknil je žrebca, da je stekel na 
varno, in z olajšanjem videl, da mu je sledil tudi Chinkov konj. 
Ni razloga, zakaj bi nastradali tudi konji.

Hitri se je počasi obrnil. Ohrabril ga je pogled na napol 
golo Chinkovo zadnjico v soncu. Ni si še uspel sleči spodnjic. 
»Chink!«

Nastopila je grobna tišina. Še dekle je obmolknilo. Vse oči 
so bile uprte v Hitrega Lopeza, ki je stal tam razkrečenih nog, 
ukrivljenih komolcev, z dlanmi nad tokoma za pištoli. Chink 
je priprl veke nad modrimi očmi. »Saj ne boš nameril v dvajset 
moških,« ga je opozoril. »Niti ti nisi tako nor.«
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Hitri Lopez bi se tudi brez teh besed še predobro zavedal, 
da je to, kar počne, norost. Obležal bo mrtev, dekle pa bodo 
vseeno posilili. A šlo je za vprašanje, kako globoko lahko človek 
pade. In on je dosegel dno. Če bi padel še globlje, ne bi mogel 
več živeti s sabo.

»Tebe bom prvega,« je Hitri mehko spregovoril.
Dekle je, ihteče, izkoristilo priložnost in z boki zdrsnilo proč 

od mednožja možakarja, ki jo je nameraval posiliti. Hitri se je 
dogajanja zavedal z vsemi čuti. Zavedal se je vetra, ki mu je 
mršil kratko pristrižene lase, zavedal se je grobega ovratnika, ki 
se mu je zažiral v kožo. Zavedal se je težkih pištol, ki sta mu 
viseli na bokih. Za hip je pred očmi zagledal Amyjin obraz in 
se tolažil z mislijo, da ga čaka daleč za obzorjem. Da se ji bo 
kmalu pridružil s čisto vestjo in čistim srcem.

Chink je še bolj priprl veke. »Se vidiva v peklu, ti prase 
indijansko.« Segel je po pištoli.

Hitri je s hitrostjo, zaradi katere je postal legenda, izvlekel 
pištolo, s palcem napel petelina in levico položil nad pištolo, 
pripravljen na zaporedno napenjanje. Nekaj možakarjev se je 
takoj odzvalo, pograbili so vsak svoje orožje. Hitri Lopez je 
videl le meglene obraze, tarče, ki ga bodo ubile, če jih ne bo prej 
ubil sam. Šest strelov je tako hitro zadonelo, da se je zdelo, da 
je bila sprožena ena sama eksplozija. Chink je padel na dekle. 
Pet drugih je obležalo na tleh, umrli so, preden so se razkrečili. 
Dekle je kričalo, izpod Chinkovega telesa vleklo noge. Konji, 
vajeni strelov, so se le prestopali in nemirno rezgetali.
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Hitri Lopez se je vrgel na travo in se prevalil. Travne bilke so 
nudile borno kritje. Prst je padala nanj kot slap, ko je preostalih 
štirinajst prišlo k sebi in so začeli streljati vanj. Izvlekel je še 
drugo pištolo in izstrelil še tri strele. Pokosil še tri možakarje.

Med kratkim premorom se je dvignil na komolce. Adrenalin 
je odplaknil strah. Dlan je položil na petelina. »Kdo od vas bi 
rad bil naslednji?«

Preostala enajsterica je skupaj razpolagala z najmanj stotimi 
naboji. Ker se nihče ni odzval, je Hitri nadaljeval: »Vsi se 
zavedamo, da je z mano konec. A če bom odšel, bom s sabo 
vzel tri izmed vas.« Zavedal se je, da je José od vseh še najbolj 
primeren za vodjo, zato je nameril vanj: »Rodriguez, ti boš 
prvi.«

Temno rjav Mehičanov obraz se je spačil v strahu. Z 
razširjenimi zenicami je strmel v cev revolverja. Trenutek 
pozneje je pospravil pištolo in dvignil roke. »Nobena ženska ni 
vredna krogle.«

Več možakarjev je začudeno pogledalo Chinka. Ker jim vodja 
ni delil ukazov, so bili izgubljeni. Zdaj so sledili Rodriguezu. 
Stopili so korak nazaj, pospravili orožje.

Eden je rekel: »Vzemi jo, če si jo tako zelo želiš.«
»Lopez, nobenih težav nočem.«
Bik je pljunil in Hitremu namenil morilski pogled. »Vedel 

sem, da bodo s tabo težave, ko sem te prvič videl. A obljubljam 
ti, da še ni konec.«

»Zaveži, Bik, in zajahaj konja,« mu je Rodriguez zaukazal.
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Hitri je ležal v travi, dokler enajsterica ni odjezdila. Potem 
je s pogledom poiskal dekle, ki je bilo ves čas nenavadno tiho. 
Sedela je zgrbljena, vsa gola in drhteča. Modre oči so bile 
priklenjene na gol Chinkov prsni koš. Hitri je pomislil, da še ni 
videla golega moškega. Glede tega ji ni mogel pomagati. Kajti 
to ni bilo nič v primerjavi s tistim, kar se ji je skoraj zgodilo.

Vstal je in pospravil revolverja. Dlani so se mu kot vedno 
po streljanju nenadzorovano tresle. S pogledom se je sprehodil 
po razkrečenih truplih in v trebuhu ga je zvilo. Zaprl je oči in 
upognil prste. Znoj, ki mu je oblival telo, je ledenel. Ubijanje. 
Tako utrujen je bil od vsega. Dovolj je imel smrti. A nič ni 
pomagalo. Vse, kar je počel, je vodilo v eno samo smer.

Zažvižgal je in žrebec se mu je približal. Odprl je torbo, v 
kateri je hranil naboje. Ne bo tvegal. Rodriguez in drugi se 
lahko vsak hip vrnejo. Šele ko je napolnil revolverja, si je na 
glavo poveznil klobuk in stopil do Chinkovega trupla. Sunil ga 
je z dekletove noge in mu popravil spodnjice.

»Si v redu?« je rekel z glasom, ki je zvenel bolj grobo, kot je 
nameraval.

S praznim pogledom se je s Chinka preselila na ostalih osem 
trupel. Hitri je zavzdihnil in si šel s prsti skozi lase. Ni vedel, 
kako naprej. Če jo v stanju, v kakršnem je bila, odvede do 
tistega ranča na obzorju, mu bodo v zahvalo okoli vratu zavezali 
zanko.

Pobral je njena oblačila, raztrgana in neuporabna. Pokleknil 
je in se lotil oblačenja. Takoj je spoznal, da nima smisla. S 
prstom se je dotaknil njenega lica.
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»Grdo te je udaril.«
Pogledala ga je s široko razprtimi modrimi očmi. Praznimi 

zaradi šoka.
Stopil je do konja in izvlekel eno od svojih srajc. Dekle se ni 

upiralo, ko ji je v rokave črne srajce vtaknil roke. Ko je s členki 
podrsal ob njene prsi, ni niti trznila. Sklepal je, da je povsem 
otrpnila. Narava je tako poskušala zmanjšati resničnost groze.

»Žal mi je, ker ga nisem že prej ustrelil,« je začel. »A nisem 
verjel, da bi kaj pomagalo. Mogoče je tvoj bog slišal tvoje krike 
in se odločil, da mi bo pomagal.«

Zdelo se je, da ga sploh ne sliši. Hitri je zavzdihnil in se 
zagledal v daljavo, v ranč na obzorju. Se vprašal, ali je morda 
tisto njen dom. A hiša je bila najbližja in časa mu je zmanjkovalo. 
Takoj mora proč. Vedel je, da ima Chink brata, ki njegove smrti 
ne bosta pustila nekaznovane. In ko bo Rodriguez vse dobro 
premislil, se bo vrnil. Kajti če ne bo maščeval Chinkove smrti, 
ga bosta brata Gabriel ubila.

Hitri je tresoče se dekle odnesel h konju. Ko jo je namestil v 
sedlo, se je zdelo, da je prišla k sebi. Sedel ji je za hrbet in pazil, 
da se z dlanmi ni preveč približal prsim, ko jo je objel.

»Hvala,« je šepnila z drhtečim glasom. »Hvala za …«
»Ni potrebe. Želel sem si že malo razvedrila.«
Nekaj milj sta molče jezdila. Dekle se je sprostilo. Po nekaj 

minutah se ji je iz grla izvil raskav izdih. »Rešil si me. Lahko bi 
preprosto odšel. Pa nisi. Zakaj?«

Hitri je pogoltnil in pogled uprl v hišo. Najraje bi rekel, zakaj 
pa ne, a ni. Dekle njene starosti nikoli ne bo razumelo, kako 
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nesmiselno je življenje človeka, ki ločen od svojega ljudstva in 
svojih bližnjih le tava od kraja do kraja. Sam, brez upanja in 
sanj.

»Nisem še videla, da bi kdo tako hitro streljal.«
Hitri se ni odzval, le spodbudil je konja.
»Le en zna pištolo tako hitro vihteti.« Ukrivila je vrat in ga 

pogledala. Oči so izdajale strah in hkrati občudovanje. »Očka je 
pripovedoval o njem. Hitri Lopez mu je ime. Brazgotino imaš 
na licu kot on. In če dobro pomislim, si mu tudi podoben.«

Hitri je ohranil stvaren ton. »Le klatež sem, ki se mu je 
posrečilo.«

»Eden od tistih ti je rekel Lopez.«
Hitri se ni vdal, vztrajal je pri zanikanju. »Gomez, ne Lopez.«
»Res si Hitri Lopez.« Radovedno ga je gledala. »Enkrat sem 

te videla na fotografiji. V črno si oblečen in čeden si kot na tisti 
sliki. Si res ubil že več kot sto ljudi?«

Hitri se je počutil ujetega. Odmaknil je pogled. Jutri tak čas 
bodo vsi v polmeru petdeset milj že vedeli za strelski obračun, 
število mrtvih pa bo s širjenjem novice le naraščalo. In nekje 
tam zunaj si bo kakšen mlečnozobec, ki hlepi po slavi, opasal 
pištolo. Slej ko prej se bo znašel na prašni cesti, iz oči v oči z 
mlečnozobcem in se spet odločal, ali naj ubija ali umre. In kot 
vedno doslej bo v zadnjem hipu prevladal nagon in roka bo 
segla po revolverju.

Tako je vedno bilo in tako vedno bo. Hitri je preklinjal dan, 
ko je prvič prijel za revolver.
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Pogledal je proti zahodu in razmišljal. Oregon. Zadnjih nekaj 
mesecev je vse pogosteje mislil na starega prijatelja Lovca. Ni 
več vedel, ali sploh še verjame v starodavno prerokbo, ki je 
Lovca odvedla na zahod. Ni se mu zdelo mogoče, da bi lahko 
Komanči in belci kjerkoli živeli v sožitju. Vsaj ne v tem življenju. 
Ko se je Lovec ustalil v Oregonu, je verjetno kaj kmalu spoznal, 
da je obdan le s sovraštvom. A to v resnici ni bilo pomembno. 
Kajti Hitrega je vleklo nekam, kjer bi našel kakšnega prijatelja. 
Četudi le enega.

Loretta, Lovčeva belska žena, je pred leti v rezervat poslala 
pismo. V njem je sporočala, da so vsi pripadniki Ljudstva 
dobrodošli na zahodu. Hitri ni bil tam, ko je pismo na glas 
prebrala župnikova žena, je pa slišal druge šepetati besedo 
Oregon. Oh-rhee-gon. Marsikdo se je hrepeneče oziral v daljavo. 
Takrat ni več sanjaril o boljših, lepših krajih, zadnje čase  
pa … V grlu je začutil kepo. Življenje, ki ga je živel, je bilo 
prava mora. Zato mora slediti sanjam, pa čeprav se te lahko 
razblinijo hitreje kot dim nad ognjem.

Hitri ni vedel, kakšen kraj je Oregon. A troje mu je močno 
govorilo v prid: oddaljenost od Teksasa, brata Gabriel in legenda 
o Hitrem Lopezu. Dekle bo odložil na tistem ranču in se takoj 
namenil proti zahodu.


