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 Sepp z Jelitowa zvaný Pižla otřel veliký zubatý nůž dranžírák do kusu hadru. 

Ve stodole byl ticho, které rušily jen kapky pleskající ze stolu na zem.  

„Ukliďte to!“ Rozkázal Sepp svým nohsledům a pohodil hlavou směrem ke svému dílu. Na 

stole ležela hromada ještě kouřícího masa, ze které trčely kusy kostí a také provazů. Vnitřnosti 

byly ve škopku na zemi. Pižla dostál své přezdívce a byl na to hrdý. 

„Prasatům?“ zeptal se bezbarvým hlasem jeden z pomocníků. 

„Prasatům!“ potvrdil Sepp a zastrčil nůž do pouzdra na kožené zástěře. 

* * * 

 

„Neboj sa, Lulánku, to sú samí kamarádi, nic ti nezrobíja!” Chlácholil Kotty Vicherek 

droboučkého permoníka, který váhavě přešlapoval v dosahu stínu skalisek.  

„Nehýbte sa prudko.” instruoval Kotty polohlasně trpaslíky. „Má špatné zkušenosti s 

cizincami, mohl by sa vyplašit a zdrhnúť.”  

Kotty podřepl  a nastavil k zemi dlaň. Permoníček se začal opatrně přibližovat  a bedlivě při 

tom pozoroval neznámou dvojici. Když se ocitl blíž k ohni, začalo být patrné, že celé jeho tělo 

je pokryto hladkou splývající srstí nebo vousy a jeho hlava, že není červená - to jen těsně 

přiléhající, po nos naražená rudá čepička činila takový dojem. Permoník byl sotva půl stopy 

vysoký a vydával slabé pisklavé zvuky. Přišel až ke Kottově nastavené dlani a  nastoupil na ní 

jako na plošinu. Štajgr jej opatrně zvedl a posadil na balvan u ohně. Nahmatal pánvičku 

pohozenou na zemi, sebral s ní zbytek opečené slaniny a podal stvořeníčku. Permoník po 

špeku dychtivě sáhl a zakousl se do  něj, až to křuplo. Trpaslíci z města ho poměrně vyjeveně 

pozorovali. 

„Jmenje sa Lou-lu-la, “ obrátil se k nim štajgr Vicherek, „ale já mu říkám Lulánek. Jak víte, 

permoníci sú strašně plaší a vzácní. Celé generace jich ludští havíři chytajú a prodávajú do 

cirkusů, kabaretů nebo děckám na hraní. Není sa co divit, za šichtu si havíř zarobí sotva půl 

koruny, ale za permoníka dostane tři zlatky. Chytajú jich do sklopců, pastiček nebo enem tak 

pod kýble. Staří sú mazaní, ale mládě chytíte raz dva. Toť Lulánka jsem našel tři roky zpátky 

pod litinovým kastrólem z těžko pochrůmanů nožků. Chytil sa na špek , chúďa jedno. Však je 
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to eště skorem děťátko. Choval jsem ho půl roku ve střelmistrovkém skladu, od kerého jsme 

měl klúče enem já. Zpočátku to vypadalo, že scípne, ale potem sa zvetil. Naučil mňa pískat 

jako oni, takže se včil dorozumíme.” Kotty Vicherek, který by, co se vizáže týče, mohl od 

hodiny působit jako loupežník, se úplně rozněžnil. Trpaslíci se po sobě rozpačitě podívali.  

„To on mi, pánové, prozradil, co sa stalo s tým olešnickým trollem!” doplnil štajgr. 

* * * 

 

Permoník seděl na balvanu a ocucával si prsty mastné od slaniny, zpod okraje čepičky 

blýskal perlovýma očkama po trpaslících a odfukoval přejedením. 

„Tož, Lulánku, nenech sa prosiť. Povykládaj hen pánom, co víš o tom trollovi - já jim to 

převyprávjám po našem!” naléhal na pidimužika Kotty. Permoník tence zahlaholil složitou 

melodii. Kotty se zakabonil, poškrábal ve vousech a řekl: 

„No to je taky fakt!” Obrátil se k trpaslíkům, „Lulánek povídal, že to nebude říkat zbytečně 

znova. Že prý už mi to několikrát vyprávjal, tak až prý vám to povím sám!” 

Yapachson se na něj podíval a přikývl: „Samozřejmě to bude stačit od vás. Alespoň pro 

začátek.” 

„No, tak podlevá toho, co říkal tuto Lulan,“ řekl trpaslík a podíval se na permoníka - ten si 

založil ruce na prsou a přikývl, ”byl on tu noc, co proběhl ten trolí hunt, v puklinách olešnické 

strže, kde permoníci sbírajú protěže a lišejníky. Dostávajú sa tam ze šachty vetérkama a aji 

svojima cestičkama, o kterých nemajú havíři ani ponětí. Nejprv prý prošel troll od svojho 

brlohu v jeskyni nahoře ve strži směrem k mostu a pak bylo chvílu ticho. Ticho však vystřídal 

veliký kravál, kameně sa sypaly a Olešnica bublala, jak by v ní voda vřela. Potem, Měsíc za tu 

dobu nepošel ani o dvě délky, sa troll hrnul nazpátek. No, hrnul asi není to pravé slovo - prý 

sotva lezl. Nohu táhnul za sebú a měl ju celú zmrtvělú nebo co. Z jednej půlky řiti mu trčalo 

cosi dlúhého, co sa ve světle Měsíca blyščalo jak psí kule. Lulánek povídal, že troll pak už 

daleko nedošel. Temno mručal, párkrát klesnul na kolena a po pár desitkách vrávoravých 

kroků padl rovnú na hubu. Do rána prý funěl do vody a robil slušné vodotrysky. Jakmile 

přišlo ráno a do strže zasvítily první paprsky slunka, byl konec.” 
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„Konec.” zopakoval  celkem zbytečně Miro Schmuttelbergr. 

„Tož bať,” řekl Kotty, který si to vyložil jako otázku, „slunko trolla načisto zkamenělo. 

Hépnul, béknul aj zadnicú jakýsi zvuk zrobil a ztuhnul. Prý na tu trolí skúru účinkujú ze 

slunka jakési fialové paprsky či co a působí tento... Petrifikaci! No, pro nás je podstatný 

výsledek a tím je ten první fakt, že troll je zkamenělý, rozpadlý na kusy a tím pádem zdechlý 

na věky věků. Druhý fakt je také zajímavý - kdo ukradl náklad neexistujících drahých 

kamenů, když z trolla byly v té době enem nové peřeje v Olešnici, he?!?” 

„Bravo, Kotty!“ ozvalo se hlasitě od rozsedliny, kterou se do prostoru mezi skalami 

vstupovalo. Do výseče osvětlené ohněm vešlo pět postav. Čtyři byly vysoké a urostlé, pátá 

drobná a nanicovatá. Nejnápadnější na nich bylo, že byly všechny ozbrojeny dvourannými 

kušemi… a všechny mířily trpaslíkům na prsa. Kotty Vicherek se přesto pokusil bleskurychle 

sáhnout po svém kilofu. Zadrnčela tětiva a trpaslík bolestně zasténal. 

„Kurva!” vyklouzlo mu z úst. Hleděl na opeřený konec půl palce silné šipky, která mu trčela z 

předloktí. 

„Bravo, Kotty!” zopakoval ještě jednou Sepp von Jelitow. „Původně jsem ti chtěl gratulovat 

jen ke tvému úsudku. Na havíře vskutku brilantní dedukce. Bohužel, díky tvému úsudku to už 

Tony Magmento má za sebou. Než vypustil duši, stačil nám prozradit, kam ti měl naši účetní 

knihu donést. Nyní však musím ke gratulaci připojit i své díky. Děkuji ti, že si mi svým 

nepředloženým pohybem pomohl překonat tu hloupou bariéru ohledů, která ze začátku brání 

vykonavateli trestu v zahájení nevyhnutelného, která vyplňuje planými tlachy a zbytečným 

zdůvodňováním čas předcházející zasloužené exekuci, která... ,“ Sepp zvedl oči teatrálně k 

nebi a předstíral intenzivní přemýšlení při volbě vhodných slov. 

„Ech, coby!” řekl nakonec po chvíli znuděně a prostřelil štajgrovi i druhé předloktí. 

* * * 

 

Všichni tři trpaslíci byli svázáni tak pevně, že se jim během několika minut zcela 

odkrvily končetiny a oni přestali trpět intenzivní bolestí, kterou jim hluboko zařezaná pouta 

působila. Kottymu Vicherkovi navíc díky tomu přestaly krvácet rány na předloktích. Leželi u 
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ohně a z nedalekého balvanu na ně pošilhával Zerdy Cibulka. Mířil na ně kuší. Yapachson 

chvíli uvažoval, zda by je při své zrakové indispozici byl schopen vůbec trefit, ale nakonec 

vyhodnotil, že vzdálenost, na kterou by bylo nutno střílet, téměř vylučovala možnost minutí 

cíle. Zbytek bandy v čele se Seppem Jelitowem, prohledával trpasličí zavazadla. 

„Csss,” syknul Miro Schmuttelberg na Yap-an Yapachasona, „Mistře, počujete mňa?”  

Yapachson nehnul ani brvou. 

„Mistře?!” 

Opět bez reakce. Po chvíli se však opodál střežící Zerdy na moment pootočil, aby se podíval, 

co dělají ostatní kumpáni. 

„Slyším tě, Miro,” zašeptal Yapachson, „ ale ležím ksichtem k tomu idiotovi s kuší - nemůžu 

mlít pantem, jako ty, který ležíš za mnou, aniž by si toho všiml. Pamatuj - zahýbe se pravé 

chodidlo - znamená to ano, levé chodidlo - ne!” 

„Ticho tam nebo vám pošlu jednu opeřenou!” Houkl na ně Zerdy a výhružně pozvedl zbraň. 

Trpaslíci ztichli. 

„Mistře,” zkusil to za chvíli Miro téměř neslyšně, “slyšíte mňa včil?” 

Pravé chodidlo. Chvílí bylo ticho. 

„Kurva, mistře , v tem kalupu sem zapomněl, esli je pravá ano nebo ne! Stukněte pravou 

dvakráj esli je to ta ANO-noha!” 

Pravá bota se dvakrát pohnula. 

„Tož melduju, že Kotty je vomdlenej - asi skrze ten krvotok na rukách. Malej pidimužík asi 

zdrhnul - nikde tu není.” 

Pravá noha souhlasila. 

„Mistře,” ozvalo se po chvíli zase,” máte v límcu pořád to, co sem vám před časem zašíval?” 

Ya-pan Yapachson si úlevně vydechl. Konečně to Mirovi došlo. Pravá noha se pohnula. 

„Tak sa nehýbe a zrobte sa o kúsček větčí, aby mňa to hovado s kušú co jak najmeněj vidělo.” 
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Yapachson obrátil oči v sloup, což Miro Schmuttelbergr naštěstí nemohl vidět. Po chvilce 

téměř neznatelného šramocení a šustění uslyšel Ya-pan těsně za uchem Mirův dech a pak jej 

něco silně zatahalo za límec. Zerdy zvedl oči a podíval se směrem k nim. Trpaslíci ztuhli. 

„Zerdy,“ ozval se Seppův hlas, „přihoď na oheň dřevo, hovno tady vidíme!” 

Zerdy zabručel, položil kuši a sehnul se k hromádce dříví. 

„Teď!” syknul Yapachson a zároveň ucítil škubnutí za límec, které jej málem pootočilo. 

Chrastí přihozené na oheň zapraskalo a přehlušilo zvuk páraných švů. Miro se za 

Yapachsonem zprudka převalil, takže se jeho hlava rázem ocitla v místech, kde měl Ya-pan za 

zády svázané ruce. 

„Co je tam!“ Pohybu si Zerdy nemohl nevšimnout. Přiskočil k zajatcům a kopancem odkulil 

Mira stranou. 

„Co tady zkoušíš, zmrde!” další kopanec. 

Schmuttelberg heknul: „Chce sa mi na malú! To mám robiť pod sebe?!”  

Zerdy Cibulka se rozpřáhl a udeřil trpasílka pěstí do obličeje, aby jej vzápětí kopl do 

podbřišku. Miro zasténal a kolem rozkroku se mu začala šířit tmavá skvrna ve světle 

rozhořívajícího se ohně dobře viditelná. Zerdy se uchechtl, mávl rukou a vrátil se zpět na 

balvan. Trpaslíci leželi notnou chvíli bez hnutí - pak Yapachson uslyšel brumlání: 

„Kdyby sa jeden nepochcal, tož by ho snáď ukopali!” 

* * * 

 

Banda Seppa von Jelitowa se v trpaslických zavazadlech hrabala více než čtvrt hodiny, 

než účetního Trifura napadlo podívat se i do postraních brašen sedel. Vytáhl velkou složku v 

nepromokavém plátně a truhličku s inkoustem a brky. Chvíli ji ukazoval Seppovi, pak si sedl 

u ohně, přihodil klestí a počal pročítat jednotlivé dokumenty. Některé listiny házel po pročtení 

rovnou do ohně - jiné dával stranou. Sepp se mu celou dobu díval přes rameno. Když Trifuro 

skončil - podal listiny Seppovi a řekl: „Je tam všechno - zatím nic neposlali!” 

„Tak tomu říkám příznivé zprávy, pane Yapachsone!” pronesl Sepp hlasitě a nakloněn k ohni 
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se probíral listinami. „Tady pan účetní Trifuro je přesvědčen, že jste na První gnómskou 

pokladnici zatím neposlal žádné dílčí výsledky svého šetření. To nám opět uspoří spoustu 

povídání a zbytečných komplikací.“ Sepp s úsměvem upustil pergameny, které držel v ruce, 

do šlehajících plamenů. Okamžitě se vzňaly, oheň zahučel a přízračné stíny se roztančily po 

okolních balvanech. Yapachson mlčel a chladně si Seppa von Jelitowa prohlížel. Miro 

Schmuttelberg kupodivu také neřekl ani slovo. Jediný zvuk, který se tak ozval, bylo zasténání  

Kottyho Vicherka, který se probíral z bezvědomí. 

„No, abychom to zbytečně neprodlužovali.” spráskl ruce Sepp Jelitow. „Vás, pane 

Yapachsone, a taktéž vaše přátele, čeká nyní, abych tak řekl, poslední cesta. Dopřejeme vám 

ten luxus, prošetřit naši společnou škodní událost in loco tedy jaksi přímo v olešnické strži. Je 

totiž s podivem, jak riskantní může být absence bezpečnostních prvků při práci, či neřkuli 

dopravě. Takové chybějící zábradlí na mostě lze považovat ve dne za trestuhodnou nedbalost, 

avšak v noci může mít tento technický nedostatek přímo fatální následky!” Sepp se podíval po 

svých kumpánech. Zatímco gorily tupě zíraly, účetnímu se leskly zuby ve zlém úsměvu. Sepp 

mlasknul a mávl rukou směrem ke svázaným: 

„Odvézt k rokli a hodit do řeky!” 

Zerdy Cibulka se v následujících chvílích dvakrát velice podivil. Jeho první 

překvapení nastalo, když postavil Ya-pana Yapachsona na nohy, aby jej mohl lépe naložit na 

poníka. Provazy, které on sám velice pečlivě a silně utahoval, se z trpaslíkova těla volně 

sesunuly na zem. Jeho druhý údiv byl zároveň i jeho údivem v tomto životě posledním. 

Způsobila jej dlouhá, tenká a nesmírně pružná ocelová čepel, spíš jen list ocele, která mu 

projela kůží v oblasti plexu solaris, a jejíž hrot pokračoval výš, kolem srdce k aortě, kterou 

perforoval. Zerdy se zlehýnka zapotácel a klesl na kolena, takže se díval trpaslíkovi přímo do 

očí. Byl to pohled bolestný a malinko vyčítavý. Členové bandy Seppa von Jelitow hleděli na 

ten výjev dosud tiše a klidně. V tomto zlomku sekundy plného míru a nepochopení, se na bok 

převalil Miro Schmuttelberg, popadl na zemi ležící kuši, teď už kácejícího se Zerdyho 

Cibulky a zmáčkl spoušť. Následovalo zadrnčení tětivy, svist šipky a zoufalé zavytí 

zafačovaného Beleka, kterému projela šipka pravou nohou těsně nad kolenem. Sepp Jelitow i 

jeho obrýlený účetní měli své zbraně odložené na zemi, jak se prohrabovali listinami. Jediný, 

kdo na situaci zareagoval byl Kivan. Instiktivně střelil směrem k dosud ležícím Mirovi a 

šipkou mu roztrhl pravý rukáv. Yapachson se vrhl po kuši účetního Berga Trifura ležící u 
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ohně, ale neprokrvené údy mu nefungovaly tak, jak si představoval. Zároveň s ním popadl 

kuši i účetní. Sepp se bleskově sehnul pro svou vlastní zbraň. Zbývající šipka Mira 

Schmuttelbergra mu neškodně sykla nad hlavou a po chvíli tupě zarachotila kdesi ve skalách. 

Sepp se na Mira s ošklivým úsměvem podíval a namířil mu na srdce. Berg Trifuro vytrhl 

Yapachsonovi ze zmrtvělých prstů svou zbraň tak prudce, až si setrvačností kecnul na zadek. 

Nedůstojná pozice mu ovšem nezabránila zamířit trpaslíkovi obě šipky na břicho. Belek 

sténal. Zerdy se definitivně převalil na bok. Kivan svou zbývající střelou přejížděl z 

Yapachsona na Schuttelberga. Seppovy oči, hledící přes čtyřhranný lesknoucí hrot šipky na 

hrudník Mira Schmuttelberga ztvrdly a jeho prsty na spušťadle se začaly svírat. Miro 

odevzdaně zavřel oči. Temný stín. Zoufalé ržání vyděšených poníků. Řev, svist, výkřik a 

žuchnutí. A další řev a další svist. Nelidské bolestně zavytí. Ječení. Teplo stékající po tváři. 

Miro oči zase otevřel. Uviděl mohutná záda Ya-pana Yapachsona, jak z nich v oblasti 

prvého ramene trčí krví lesklý hrot šipky. Uviděl tělo účetního Trifura, které v rukou dosud 

svíralo kuši s jednou nevystřelenou šipkou, ale které již nemohlo podruhé vystřelit, protože 

jeho hlava byla rozduplá v kamenité půdě kotlinky. Uviděl záda Seppa von Jelitow roztrhnutá 

od krku až k zadnici. Obnažené maso se chvělo a bílá žebra se leskla v plamenech dosud 

plápolajícího ohně. Uviděl kňučící postavu se zafačovaným obličejem, která se vsedě 

posunovala dozadu. Dozadu, pryč od obrovského temného  obrysu šelmy, která právě trhala 

hrdlo chroptícího Kivana. 

„Sarchus!” uslyšel za sebou chraplavý vzdech Kottyho Vicherka. „Nechť při nás stojijá všeci 

bozi!” 

* * * 

 

Monstrum ukončilo život Kivana Robenka mohutným trhnutím. Křuplo to, zmítající 

nohy sebou krátce škubly a nastalo ticho. Šelma se temným mručením otočila k místu, kde se 

směrem od ní po zadku posunoval zafačovaný Belek. Zpod obvazů se ozvalo zoufalé zavytí.  

Šelma se otočila bokem k trojici trpaslíků, takže si ji mohli dobře prohlédnout. Podlouhlá 

hlava měřila na délku dobře tři čtvrtě sáhu a měla čelisti oplývající obrovskými tesáky 

směřující nahoru i dolů. Hnědě a pískově žíhané pět sáhu dlouhé tělo stálo na silných nohách, 

každá zakončená pěti prsty se zvláštními tmavými výrůstky, podle zvuku, které vydávaly při 
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došlápnutí to musela být kopyta. Zvíře sklonilo hlavu k zemi, ale přesto bylo patrné, že v šíji  

je vysoké okolo dvou sáhů. Vzadu pak prudce švihal poměrné krátký silný pruhovaný ocas. 

Zvířeti z plecí trčel opeřený konec šipky. 

„Do řiti,” šeptal Miro Schmuttelberg a šmátral rukama po nějaké zbrani, oči nespouštěje z 

příšery, „toto je obří prasa nebo co? Co to… jak to… co budeme robiť!?!” 

„Hlavně sa nehýbajte,“ rovněž šeptal Kotty Vicherek, je to ontrosarchus. Postrach náhorních 

plošin. Útočí prý na všecko, co sa hne. Jedinú šancu máme, když zostaneme v klidu.”  

Všichni tři trpaslíci pomalu ztuhli v pozicích, ve kterých se právě nacházeli. V tomto ohledu 

to měl nejjednodušší Kotty, který byl stále svázaný. 

Ontrosarchus v majestátním postoji s hlavou těsně u země, s hlubokým, děs 

nahánějícím mručením, pozoroval pozadu se šourajícího do obvazů zamotaného Beleka. 

Vzdálenost mezi nimi teď činila zhruba patnáct kroků, Belek pomalu otočil hlavu, aby zjistil, 

že k vstupní rozsedlině mu zbývá přibližně stejná vzdálenost. Vyděšení poníci, až dosud 

hrůzou zcela ztichlí, tlumeně zaržáli a přešlapujíce trhali úvazy, ve snaze osvobodit se a utéct. 

Ontrosarchus za tím zvukem pootočil hlavu. V témže okamžiku se Belek vyšvihl na nohy a 

kulhavě poskakoval směrem k tmavé rozsedlině. Šelma okamžitě pohlédla zpátky, rozzlobeně 

vyštěkla, pokrčila přední nohy a skočila. Belek stačil udělat asi čtyři nebo pět pajdavých 

kroků, než jej monstrum s vrčením srazilo k zemi. S ječením ujel po břiše na štěrkovém 

povrchu ještě asi tři sáhy. Vzápětí jej ontrosarchus popadl v pase do čelistí a několikrát prudce 

trhl hlavou se strany na stranu. V Belkových bedrech to slyšitelně prasklo a jeho údy zvadly. 

Bestie si jej několikrát s vrčením pohodila v čelistech. Pak jej bez zájmu pustila na zem. 

Otočila se směrem k trpaslíkům. Klečící Ya-pan svírající opeřený konec šipky v levé ruce, 

upřel pohled do země. Miro tiše vydechl a Kotty Vicherek neslyšně hlesnul: 

„Včil ani hýb!” 

Ontrosarchus chvíli upřeně hleděl směrem k ohni, frknul až se ze země pod ním zaprášilo a 

potom pomalou houpavou chůzí vykročil směrem k nim. Země se pod jeho kroky znatelně 

zachvívala. Obr se zastavil těsně před vepředu klečícím Yapachsonem. Pomalu sklonil hlavu. 

Čpěl hnilobou, hrůzou a krví. Jeho obrovské nozdry zprudka nasály vzduch. Když vydechl 

Yapachsonovi zavlály vousy kolem pasu. Pach zvířecího dechu byl nesnesitelný. Několik 

okamžiků, které trpaslíkům připadaly jako věčnost, se nedělo nic. Pak Kotty Vicherek sebral 
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svou veškerou odvahu a odvážil se na zvíře pohlédnout. Šelma zírala stranou a měla 

vyplazený jazyk. V krátké hřívě mezi jejíma ušima se cosi pohnulo. Pod červenou čepičkou 

tam jiskřila dvě bystrá očka. 

„Lulánku!” vydechl překvapeně štajgr. 

Permoník zpěvavě zapískal a čímsi přejel zvířeti po čele, bylo to blankytně modré a ve 

světle plamenů to barevně opalizovalo. Ontrosarchus zívl, olíznul si pysky, potom ulehl a 

hlavu si položil na zkřížené přední tlapy. 

* * * 

 

„A jak vlastně ten pidižvík toho ondrosauruse ovládal?” zeptal se biřic Mlejnek v 

hospodě U černé ryby a kývl na krčmáře, že si jako dá ještě jedno. 

„Mlejnku, ty seš vážně tupej jako ta tvoje halapartna.“ odfrkl si pohrdavě strážmistr 

Šupmerkel a zakroutil hlavou. „To dá přece rozum, že s pomocí mocný permonický magie! 

Dyť už to povídal i ten trpaslík Yapachson, aby město olešnický most uzavřelo a do dolu Lazy 

nikoho nepouštělo. První Gnómská, jako novej majitel dolu, si nelajzne, aby tam pidimužíci 

někoho vočarovali nebo nechali zadávit tím vlkodlakusem. A vůbec! Nechlastej tolik! Večer 

máš hlídku na olešnický štrece, tak né že tě tam nachytám, jak chrápeš!” 

Štajgr Vicherek, sedící u stolu s oběma biřici, si upravil obvazy na předloktích  a zavdal si z 

korbele. Neřekl nic. Přemýšlel nad obsahem rozhovoru, který vedl s odhadcem První 

gnómské cechovní pokladnice u tohoto stolu včera večer. 

„Sepp von Jelitow, pane Vicherku, dnes ráno, za vydatného přispění místního felčara, zemřel. 

Měl možná svým způsobem štěstí, protože jeho zranění se neslučovala s jakýmkoliv dalším 

plnohodnotným životem. O tom se ale bavit nechci. Dle ujednání zajistné smlouvy, přechází 

důl v případě jeho smrti pod správu našeho finančního ústavu. Těžbu, to dá rozum, v něm 

provozovat nehodlá, ale dle názoru jistých čelních představitelů této instituce,“ Ya-pan 

Yapachson uhnul očima a odkašlal si, jakoby mu vyřčená slova vázla v krku, ”zkrátka, důl 

nebude těžit, ale rovněž ani nebude definitivně uzavřen.” 

Vicherek se na něj překvapeně podíval: 
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„Tož, neračte sa hněvat, pane  Yapachson, z teho jsem drobátko chu… chcu říct... temu vůbec 

nerozumím!” 

Yapachson se chvíli zaobíral svou fajfkou. Pak s ní několikrát klepnul o stůl a řekl: 

„Podívejte, Vicherku, oba dva už máme něco za sebou, naliji vám tedy čistého vína. To, jak 

rozhodlo vedení První Gnómské, se mi ani trochu nelíbí. Ale to je tak vše, co s tím mohu 

dělat. První Gnómská má v příštích letech záměr investovat do dolů na gerazity v Renbergu. 

Kdyby se těžba na Lazech oficiálně ukončila, akcie renberských dolů by neúměrně stouply a 

celá investice by byla zmařena. Pročež...“ chtěl pokračoval zachmuřený Yapachson. 

„Pročež...“přerušil jej Vicherek, „sa pánům z  gnomskej pokladny vyplatí udržovať Lazy na 

oko v chodu, dokaváď ty doly v Renbergu nekúpijú. Možná aji nějaký optimistický plán těžby 

na příští roky by sa vyplatilo roztrúsiť, aby cena eště vjacej klesla, co?” 

„Vicherku, “podíval se mu Yapachson hořce do očí, „doufám, že si nemyslíte, že já...” 

„Mistře Yapachsone,” skočil mu do řeči opět Vicherek, „já si nemyslím vůbec nic. Já tu enem 

tak žvaním u piva a přemýšlám, jak velká četa havířů bude nutná k udržení šachty v rychtyku. 

Uvažuju tak proto, že na šachte je furt eště zaměstnaná partyja dvanácti hajerů s šikovným 

štajgrem, keří živijú kopy děcek a keří nebudú o šachtě vykládat hovadiny přesně do doby, 

dokavád budú brát svoju mzdu.” 

Yapachson na Vicherka se směsí obdivu a překvapení pohlédl a usmál se: 

„Přesně tohle jsem vám, pane hlavní štajgr, měl navrhnout! Nevím, jak se mí představení 

budou tvářit na všech dvanáct zaměstnanců, ale za mne vám mohu slíbit, že váš požadavek 

budu plně podporovat. Domnívám se, že krátká technická analýza, která by řešila minimální 

počet zaměstnanců nutných pro udržení důlního díla po dva následující roky v provozu, by 

celé věci výrazně pomohla.” 

„Zítra ju, mistře Yapachsone, budete mět hen na tom stole!” 

Oba trpaslíci si na okamžik pevně stiskli dlaně a pak si zavdali z korbelů.  


