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 Toho dne se hostinský Ondřej, zvaný bůhvíproč Sapkáč, i se ženou nezastavil 

až do večera. Dvě děvečky a pacholek jakbysmet. Začalo to zcela nevinně tím, že se Mistr Ya-

pan Yapachson, jeho pomocník Miro Schmuttelberg, strážmistr Šupmerkel a biřic Mlejnek 

sesedli k jednomu stolu, nechali přinést desetipintový soudek puškvorcového piva (prý jako 

aperitiv) a jali se objednávat. Ya-pan jako překrm vybral na jalovci zauzeného lososa v aspiku 

a vařený hovězí jazyk sedm dní marinovaný v česneku a ostré paprice s nakládanými 

cibulkami křehkými jako vánoční ozdoby. Miro Schmuttelberg, aby nezůstal pozadu, objednal 

polévku z kitajské kachny s černými houbami a koriandrem, posypanou cibulkou osmaženou 

do křupava.  

   ,,Polévka”, zdůraznil mladý trpaslík, ,,mosí  byť hustá jako sopel!” A dodal, že jinak že ji 

on, Miro Schmuttelberg, nalije jemu, proklatému hostinskému, do gatí. Hostinský jako 

pozornost donesl salátek z čerstvých výhonků pampelišek a spařených mladých kopřiv přelitý 

vinným octem a zasypaný hrubou mořskou solí. To prý jen, aby lépe trávilo. Dále byl 

zamluven pečený jehněčí hřbet na tymiánu, prokládaný špekem a čerstvými smrži, k tomu 

pyré z mačkané cizrny a karotky sypané mladou cibulkou a pažitkou. Šenkýř proponoval od 

rána v chlebové peci tažený volský pupek na celeru a petrželi se spoustou šťávy a pepře, 

pokrytý  sekanou kurdnkou, podávaný se sotva vychladlým kovářským chlebem. Když  

objednali, zavdali si všichni čtyři stolovníci po putýnce puškvorcového piva, které bralo a 

bylo řízné jako křen. Byl přinesen losos a uzený jazyk v množství, které bylo ze strany 

stolovníků shledáno jako zcela nedostatečné. Hostinský podnosy doplnil a společnost je 

během několika okamžiků učinila zcela prázdnými. Kotel kouřící, voňavé a nadmíru soplovité 

polévky byl rovněž rychle vyprázdněn, a to zejména zásluhou Mira Schmuttelberga. Hosté si 

znova zavdali z korbelů a počali si povolovat opasky a šerpy. Pak si Ya-pan Yapachson dlaní 

otřel vousy, distinguovaně odříhl a prohlásil: ,,Myslím, pane strážmistře, jestli dovolíš, že teď 

nastal ten pravý čas, abys nám vysvětlil, jak se má ta věc s tím olešnickým trollem!” 

   Šupmerkel, vědom si své důležitosti, přimhouřil oči, rozhlédl se po přítomných a pokýval 

hlavou. Pak se naklonil nad stůl a přeladil hlas do spikleneckého módu: ,,Věc se má tak, 

vážení pánové - troll  z olešnické strže je zpátky!” Strážmistr zakoulel očima a znovu pokýval 

hlavou. Miro Schumttelberg svíral rty v zadržovaném smíchu, ale když pod stolem obdržel 

kopanec od Yapachsona, sklapl.  

,,Začalo to“, pokračoval vrchní biřic, ,,před pěti léty…!” 
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,,Šesti,” přerušil jej Mlejnek, ,,to se nám narodila Fanynka!” 

Velitel Mlejnka zpražil pohledem a opět se ujal slova: ,,Jak říkám, začalo to před pěti nebo 

šesti léty. To se Olešnice rozvodnila tak, že bylo možno z mostu píchnout halapartnou do 

vody. Běžně bývá hladina tak o patnáct dvacet sáhů sáhů níže. Havíři z Lazů, mimochodem 

tam pracuje spousta vašich…” mrknul  Šupmerkel na trpaslíky,  ,,povídali, že důlní dílo pod 

úrovní vstupní štoly bylo kompletně zatopené. Když voda opadla, začaly se objevovat zkazky 

o trollovi. Myslím, že ponejprvní inpicident byl hlášenej hned na podzim po povodni, co 

Mlejnek?”  

Mlejnek přikývl a potvrdil: ,,Jo, v říjnu to bylo.” 

,,Už v září.” opravil Šupmerkel. ,,V září byl z mostu strženej vůz s menáží pro havíře, co jel 

poslední v koloně! Nejdřív jsme si mysleli, že se vozka ožral a sjel z mostku sám. Von teda 

vopravdu byl vožralej jak zákon káže. Když ho našli ležet na mostě, jak vypadl z kozlíku, tak 

nemohl ani mluvit, ale když se za měsíc zvopakovalo nemlich to samý a tentokrát zmizel i 

povozník, pojali jsme … todlencto!” 

,,Povejření!” napověděl Mlejnek. 

“Hergot, Mlejnku, drž už hubu!“ obořil se strážmistr na podřízeného  a pokračoval: ,,Pojali 

jsme podezření, že to nebude jen tak. Zábradlí totiž havíři po tý první nehodě vopravili a 

vyztužili hajcmanama. Navíc se při tý vopravě zjistilo, že zábradlí bylo nejprve prolomeno 

dovnitř a pak až ven a taky pilíře mostu byly divně poškrábaný a podřený. Jenže celou zimu  

pak k ničemu nedošlo,” povzdechl si Šupmerkel, ,,poněvadž v zimě šachta netěží, tak se tam 

ani zpátky nic nevozí.” 

Strážmistr se napil piva a pokračoval: “Na jaře, to se rozumí, první dodávka na šachtu. A bác 

ho! Zesejc jeden vůz! Ovšem tentokrát to nebyla poslední fůra, ale prostřední. Jel za ním ještě 

jeden vozka a ten svýho koně včas zarazil, když viděl, co se na mostku děje!” 

,,A co teda viděl?” vyhrkl Miro Schmuttelberg rozčílený neustálými dramatickými pauzami. 

,,Právě, že nic moc, jak se později ukázalo,” nevydržel to Mlejnek. ,,Slyšel hlavně rachot a 

praskání dřeva a ržání koně. Vona už byla tma.” 

“Vona byla vlastně vždycky tma, když se nad olešnickou roklí něco semlelo“ doplnil 
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Šupmerkel. “Ale tenhleten vozka přece jen něco zahlédl. Tvrdil, že se přes okraj zábradlí 

vynořila z rokle nějaká obrovská ruka a šmátrala po mostě. Nejdřív si prej myslel, že je to 

nějaká větev nebo vršek stromu, co se zlomil na svahu. Pak ale, když ta větev sevřela prsty 

okolo oje povozu a začala jej i s koněm a vozkou stahovat do rokle, tak si uvědomil, že to 

žádná větev není.” 

,,A ten vozka, ten na tom mostě, proč neseskočil z vozu, když viděl co se děje?” skočil 

strážmistrovi pro změnu do řeči Miro Schmuttelberg. 

,,Von seskočil!“ přikývl Šupmerkel. ,,,,Tedy, nejdříve prej mlátil do tý vobrovský ruky bičem, 

ale když to k ničemu nevedlo, seskočil a začal vypřahat koně s postraňků. Kůň sebou házel a 

vzpínal se, rozuměj - táhlo ho to z mostu do rokle, zkrátka kopl vozku do hlavy, lebka praskla 

jako vořech a milej vozka zůstal ležet bez sebe. Do rána zhasnul jako svíčka.” 

,,Nenapadlo pak nikoho, pane strážmistře,” zeptal se po chvilce ticha Yapachson, ,,podívat se 

dolů do rokle, co to vlastně způsobilo? Nebo alespoň po nějakých zbytcích, vracích vozů, po 

zboží… ?” 

Šupmerkel se poškrábal ve vlasech: ,,Jako vlízt do rokle, Mistře Yapachsone?! To teda 

vopravdu nikoho nenapadlo. Koukali jsme z mostu dolů, to jo! I horníci se spouštěli na 

lanech, když vopravovali most a kontrolovali pilíře. Ale na dno si nikdo netroufl. Jednak je na 

podzim a na jaře Olešnice dost divoká - cokolvěk do ní padne - sebere a rozemele na třísky. A 

za druhý, to vo trollovi se rozkřiklo a ve vokolí nebyl nikdo, kdo by měl tu odvahu. Začalo se 

jezdit ve dne. Ve dne je most bezpečnej.” 

,,Pane strážmistr!” zvedl dva prsty jako ve škole Mlejnek. ,,To vo tom bláznovi jim povězte. 

Jak přišel na radnici…“ 

,,Jó, jó!” přerušil jej Šupmerkel hlasitě. ,,To se tady vobjevil loni takovej vobejda. Hrozně se 

cpal za starostou, že je tenhle ten, LOVEC TROLLŮ, hehe! Mámil ze starosty peníze a 

sliboval, že trolla zneškodní. Chtěl to udělat tak, že jej vyláká z rokle na zvířecí krev a maso, 

potom, jak prej troll bude to maso žrát, že mu bodne do těla jed a tak že ho sprovodí ze světa. 

Ptali se ho chlapi v šenku, proč trollovi nevotráví rovnou to maso, aby jako zbytečně 

neriskoval. On jim na to vodpověděl, že to není jen tak, že jako trollové jsou v báchorech 

hrozně vodolný protivá utrejchům a jinejm trutiznám. No že prej se mu to musí bodnout do 
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těla, aby mu to šlo rovnou do krve.” 

,,No, a taky“ přicmrndával Mlejnek, ,,si nechal u kováře udělat takový brnění. Rozřezali starej 

železnej kotel a ty pláty měl jako přidělaný řemením na těle. I helmu mu přirychtoval - z 

kýblu - jen mu vystřihl vokýnko na voči!” 

,,Von měl i takovej bodec s pístem!” převzal si slovo zpátky Šupmerkel. ,,Že mu tím jako 

vstříkne ten vitriol do těla. Vypadalo to jako filovačka, co s ní řezníci plní střívka na klobásy. 

Nechal si z Carvinu od alchymisty poslat nějaké prášky a vodičky. I u místního apatykáře  

nakupoval a pak dva dny v kůlně za stájema něco vařil a míchal. Smradu bylo, že jsme museli 

koně vyvést za město na pastviny. Nakonec si ještě nechal poslat ovečku, a že je jako 

schystanej a že jde na věc, no.” 

Strážmistr si usrkl z korbele a otočil se ke kuchyni, odkud už zavonělo jehněčí na tymiánu, 

potom si nakroutil knír a pokračoval: ,,Sjednal si dva vejrostky z městečka. Jeden mu táhnul 

káru s těma jeho krámama, druhej vedl tu vovci. Vyrazili dopoledne, myslím, že to byla 

sobota, aby tam navečer byli. Vejrostky měl ten Grossmaulen nebo Maulgrossen, či jak si 

říkal, poslat navečer domů, aby vo ně mámy neměly strach. Což von teda udělal, jak se nám z 

vejrostků nakonec podařilo vymlátit. Jenže oni neodešli, ale schovali se kousek vod rokle do 

houští. Chtěli to veliký trollí mordování vidět. Jak později vyprávěli, nejdřív ze všeho se ten 

vodborník nadlábl a pak si dal na dvě hodiny šlofíka. Probudil se se soumrakem. Kluci 

povídali, že se vysvlíknul donaha a začal se něčím mazat. Čím se mazal, kluci z křoví 

neviděli, ale cítili to prej na dvěsta kroků. Čpělo to, říkali,  jako kozlí koule vařený s onucema. 

Pak si na sebe nandal tu železnou pixlu z kotle, nasadil na hlavu kýbl a chvíli v tom 

pochodoval a poskakoval dokola, asi jestli to z něj nespadne. Nakonec sebral milou ovečku a 

uvázal ji na krk dva provazy. Odvedl to boží hovádko na most, kde jeden z těch provazů 

prostrčil za sloupkem zábradlí a konec si vytáhl zpátky. Pak vzal tesák a hoši si mysleli, že ji 

podřízne. Ale ne! Jenom jí nařízl na několika místech kůži a krví pomazal zábradlí i most i tu 

ovci. Pak vzal voba provazy, natáhl si je asi padesát kroků do hloží a čekal. Byla už skoro tma 

a ovce smutně bečela na mostku. Asi ji bolelo to pořezání. Dlouho se nic nedělo, ale když už 

byla úplná tma a nad rokli se vyhoupl Měsíc, začaly se dít věci. Nejdřív se, povídali chlapci, 

začalo ozývat jen takové vzdálené funění a cákání, pak padaly šutry a balvany, zvuky se 

přibližovaly a nakonec noční vánek přivanul smrad. Smrdělo to přesně tak, jako když se ten 

Grossmaulen natíral tím svinstvem, jenže stokrát silnějc. Pak se ozvalo vrčení, takový temný, 
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hluboký a silný. Všecičko nepřidělaný drnčelo, sypal se štěrk a kamínky a zalíhalo v uších, 

povídali kluci.  Ovce začala řvát jako pominutá a zpod mostu se vynořil černej pařát, dlouhej 

a silnej jako mladej strom. Začal šátrat po mostě - jak hledal tu ovečku - jenže ten trollobijec 

mu s ní z houští pomocí těch napjatejch lan tak šikovně šiboval, že ji nemohl nahmatat. 

Nakonec  se na most se začal z rokle drápat vopravdickej troll. Drolily se skály, praskalo 

dřevo a vypadalo to, že most nevydrží, ale vydržel. Troll byl obrovskej,  mručel a ve světle 

Měsíce vypadal jako by byl z rostlýho kamene. Chmátl se po ovci, sebral ji jako hračku a 

rázem rozškubl ve dví. Krev stříkla a bečení ustalo. Troll si sedl a začal ovci žrát. V tom 

okamžiku vyrazil z křoví ten přivandrovalec s klobáskovou filovačkou. Odvahu měl, to se 

musí nechat. A rovnou se žene na trolla! Měl ho pěkně zády k sobě, takže se moc nerozmýšlel 

a vzal ho tím bodcem rovnou do zadnice. Ozval se zvuk, jako když jdete s halapartnou 

podloubím a chytíte vo kamennej strop, vohromnej skřípot a spousta jisker! Troll se jen 

poškrábal na zadku a žral dál jako by se nechumelilo. Ten Grossmaul měl asi v ten okamžik 

utýct. Ale to von ne! Chvilinku si trolla zezadu prohlížel, asi hledal nějaký měkčí místečko, a 

pak se znova rozmáchl bodcem. Chlapci povídali, že zřejmě něco měkčího našel, protože troll 

zařval, až se začaly olupovat kusy skal. Pak překvapivě rychle vyskočil na nohy, v prdeli 

zapíchnutej bodec, na něm visel ten šílenec a pumpoval pístem jako pominutej. Troll se začal 

točit dokola jako karuzél, co z něj vo jarmarku blijou děcka, a snažil se zachytit Grossmaula, 

kterej mu vlál kolem prdele jako šnuptychl z povozu. No neudržel se, to dá rozum. Vodletěl 

na cestu, a jak se v tom brnění koulel po kamení, dělal kravál jako když hodíte lavor na 

dlažbu. Troll, i když pořád řval jako tur, ten rachot zaslechl a votočil se tím směrem. 

Grossmaul se pokoušel uniknout po čtyrech  zpátky do houští. Moc mu to prej nešlo, to vědí, 

všechny ty plechy a řemení. Zkrátka, trollovi asi došlo, že ten špic v řiti a ta plechová nádhera, 

co se plazí po cestě, nějak souvisí, nebo byl prostě jen nasranej.  Udělal dva vobrovský kroky 

a rozdupnul milýho lovce trollů jako slimáka. Říkali hoši, že to z tý pixly stříklo…“ 

Jak to pixly stříklo už se trpaslíci nedozvěděli, protože se u stolu objevil hostinský a 

zahlaholil: 

„S dovolením, ctění pánové, sklidil bych se stolu. Budeme servírovat to jehněčí!“ 

   Stolovníci dopili korbele a nechali hostinského, aby poklidil stůl. Yapachson se trochu 

přikrčil, aby mezi rukama hostinského viděl na Šupmerkela: „A dál?!“ 
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„No, dál už nic” opáčil strážmistr a hladově sledoval pečínku přinášenou ke stolu. 

„Trollobijec byl na sračky. Pohřbili jsme ho ve škarpě i s těma plechama. Stejně nešel vyndat. 

Troll i s bodcem v zadnici a s půlkou ovce hopnul zpátky do rokle a naši dva vejrostci, voba 

strachy podělaní, zůstali sedět ve křoví, kde jsme je ráno našli… po čuchu. Hmm, a to je ve 

stručnosti všechno.“ 

Na stůl přistála jehněčí pečeně vonící česnekem a tymiánem. Šupmerkel polkl a dodal: „Troll 

se pak dlouho nevobjevil. Vlastně tenhle útok , jak vám píšou v tom listě, je první vod tý 

doby.“ 

 


