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 Sepp von Jelitow zvaný Pižla seděl za stolem, rýpal se v pečeném vepřovém 

kolenu a uvažoval, že dá kuchaři zlomit obě nohy. Koleno bylo nedopečené, nedosolené a od 

kosti smradlavé jako psí kšíry. Se sháněním personálu byla ovšem v okolí potíž a veškeré 

zisky z důlní kantýny plynuly jemu, Seppovi. Vzdychl a pohlédl přes stůl. Před ním seděli tři 

muži. Ten uprostřed měl neuvěřitelně opuchlou a podle toho mála, co bylo vidět pod 

špinavým obvazem i promodralou hubu. Obinadlo mu krylo téměř celý obličej a na spodní 

čelisti bylo vyztuženo jakýmisi drátky a klacíky. Tlustý obvaz na levé ruce prosakoval krví a 

dotyčnému evidentně  chybělo alespoň půl prstu. Muži nalevo vykukovala z pleše na pravé 

straně hlavy obrovská černá boule a tvářil se zmateně. Otrhaný, ale mohutný chlapík napravo, 

žádné patrné zranění neměl, protože nebyl plešatý. Ovšem byl pobledlý s černými kruhy pod 

očima, které směřovaly každé jinam. Sepp to odhadoval na silný otřes mozku popřípadě slabé 

krvácení do dutiny lebeční. To poslední nakonec zavrhl. Uvědomil si, že otrhanec by už asi 

nežil. 

„Úuuughuuubhgh!“ ozvalo se slabě zpod obinadel prostředního muže a měla to být odpověď 

na otázku, kterou mu Sepp zvaný Pižla prve položil. Sepp obrátil oči ostentativně v sloup a 

pak se tázavě zadíval na zmateného pobočníka vlevo. 

„Belek chce říct,“ zablekotal zmatenec, „že nás biřici pustili, z důvodu...“, rozpačitě zapátral 

očima v nekonečnu, “… z důvodu nepodání žaloby vod těch trpaslíků. Říkali, ti trpaslíci, 

povídali biřici, že jsme se jako jen poprali a voni nemají žádnou  tu…ééé… .” 

„Uuuugrhjmuuuh!” napověděl mu zavinutec. 

„Jo, že nemají žádnou újmu.“ vydechl namáhavě pobočník a vděčně Belekovi kývl. 

Sepp si trojici krátce změřil a posunul talíř s netknutým obědem stranou. Sepjal ruce před 

obličejem a notnou chvíli koukal do stropu. 

„Vite, co je to imbecil?!” zeptal se nasupeně, když se pohledem vrátil ke zdevastované trojici.  

Belek něco chrčel, ale  jeho levý mluvčí radostně vyhrkl: „Já, pane Sepp, to náhodou vím!” 

Oči se mu tím zjištěním úplně rozzářily. „Jednou jsme měli v pácu takovýho kantora na 

muziku, kterej prohrál ve vrchcábech hromadu peněz a neměl se k placení. Aby přišel k 

rozumu, měli jsme ho postrašit tím, že ho strčíme do drtičky kamení tady na lazecký šachtě. 

Jak jsme ho tam strkali, tak do toho rachotu řval, že mu ty imbecily poškodějí sluch. Belek si 
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myslel, že nám nadává a tak jej vzal párkrát potěhem a ten kantor se rozbrečel, že to nejni 

žádný nadávání, že imbecily jako znamenaj sílu toho kraválu… hluku… říkal.” 

„Neříkal ten kantor DECIBELY?” zašeptal Sepp a útrpně zavřel oči. 

„Jo, decibyly- je to možný, pane Sepp?” hlesl taky šeptem rabiját.  

 

Sepp von Jelitow zvaný Pižla, pravým jménem Cápek Jelito, byl zloděj, gauner, 

vyděrač, vrah a současný majitel lazeckého dolu na drahé kameny. Jeho morálně-volní 

vlastnosti jej pro kariéru gangstera přímo předurčovaly. Byl zlý, krutý a bezcitný.  Přesto, že 

jeho matkou byla vyžilá carvinská štětka a otcem potulný a notně opilý marodér, byl Sepp 

překvapivě inteligentní. Právě proto nyní nenechal své tři gorily hodit do olšinské rokle, ale 

jen znechuceně zamával pravačkou ve vzduchu a  řekl:  

„Kupec Francisko zaplatil za vyřešení svých problémů s pojišťovnou dopředu a naše služby 

bude nyní reklamovat těžko. Doslechl jsem se, že jej biřicové zkopali natolik, že se soudu v 

Carvinu patrně nedožije. Zároveň to značí, že nám ani nemůže poškodit naši pověst spolehlivé 

firmy.” Sepp se odmlčel, poškrábal se na nose a pokračoval: 

 „Problémy však neskončily. Vyšetřovatel z pojišťovny, který vás takhle zřídil, se nyní má 

zabývat případem našeho nákladů drahých kamenů, který nám ukradl na olešnickém mostě 

troll…” 

Nalevo sedící mluvčí skupiny se překvapeně nadechl a řekl: „Ale, pane Sepp, přecejc ty vozy 

na mostě…” 

„Drž hubu, Kivane!!” Zařval Sepp a udeřil pěstí do stolu tak silně, že z něj spadl jeho 

smradlavý oběd i s talířem. 

„Říkali jsme si, Kivane,” syčel vzteky rudý Sepp, „že o žádných vozech na mostě, vy tři 

idioti, nikdy v životě nevypustíte ani slovo! Prostě ta slova už nikdy nevyslovíš!  Před nikým! 

Ani přede mnou! Jasné!?!” 

„Jo, pane Sepp, žádný voz… nevyslovíš!” sklopil Kivan ustrašeně oči. Dva vymahači seděli 

zticha jako myšky a oba dva pozorovali pod stolem něco hrozně zajímavého. 
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„Čili zpět k věci.“ vydechl zhluboka Sepp von Jelitow a jeho obličej pomalu nabíral normální 

barvu. “Likvidátor z První gnómské cechovní pokladnice se k nám ohlásil na prohlídku i se 

svým asistentem. Vaším prvořadým úkolem bude nelézt jim na oči. Neuvidí vás, neuslyší vás 

a ani neucítí váš smrad! Je to jasné?!?” 

Gorily současně přikývly a  Sepp pokračoval: „Vaším druhým úkolem bude zajistit, aby se 

nikdo ze zbývajících havířů zbytečně nerozpovídal. Zkrátka, ručíte mi za to, že kromě mne a 

účetního s nimi nebude nikdo mluvit. Nikdo, rozumíte? Jen já a účetní!” 

Trojice opět projevila společný souhlas jako koťata sledující pohyb provázku. Sepp se na ně 

chvilku znechuceně díval, pak pohled odvrátil a pronesl: „Jděte už, u všech bohů, do prdele!” 

 

* * * 

 

 Ya-pan Yapachson seskočil s pronajatého poníka a zamyšleně si prohlížel jeho levou 

zadní nohu. 

„Asi opravdu kulhá.” prohlásil, když viděl, že poník drží nohu nezatíženou. 

„Tož dyť vám to už půlhodiny melduju, Mistře! Chráme už od tej doby, co zme sa brodili přes 

ten potok.” 

„Myslíš , že si zvrtl nohu?” 

„Co já vím, Mistře! Su trpaslík, tak jak vy. V hovadoch sa nevyznám. Možná špatně stúpil, 

možná má kameň pod podkovů. Také je možné, že je ta scíplina enem lenivá a nechce sa jej 

šlapat takú štreku. V každém případě sme u mostku, tož si dajme rauchenpauzu a možme tu 

zatím poohlédať co a jak. Jednoducho řečeno - pojďme provést předběžné šetření a zezbírať 

fakta!” Miro Schmuttelberg rovněž seskočil se svého poníka a jal se rozhlížet, kde by ho 

nejlépe uvázal. Našel příhodné zatravněné místo pod mladou břízkou, kde byl plácek jako 

stvořený  zrovna pro dva poníky. Obě zvířata uvázal, z jednoho bočního vaku vylovil krátkou 

fajfku, kterou si nacpal a pomocí křesadla zručně zapálil. Ya-pan Yapachson se mezitím 

procházel po mostě a něco si čmáral na kousek pergamenu. Miro si to namířil rovnou k levé 
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straně mostu. Zábradlí z půlklád bylo vytrženo v celé polovině své délky a část ho visela se 

sloupů dolů do propasti. 

„Tož to je řádná ďúra.“ prohlásil Miro a plivl přes okraj mostu do zpěněné zahnědlé vody 

řeky Olešnice. Most byl dlouhý odhadem sto sáhů a srázy rokle, přes kterou vedl, byly už na 

první pohled neschůdné. „Esli měl tady troll hrabat tú svojú pazúrú zezdola,” bručel Miro a 

zadupal podrážkou na mostovku, „mosel mít, počítám, dobrých dvacet, pětadvacet sáhů na 

výšku.” 

 Yapachson Mirovi neodpovídal. Klečel u okraje mostu v místě proraženého zábradlí 

na kolenou a něco měřil. Miro k němu přidřepl a chvíli jej pozoroval. Starší trpaslík mu mlčky 

podal konec kožené pásky s vyznačenými dílky. 

„Drž to tady.” ukázal na místo, kde byl do dřevěného obrubníku mostovky našikmo  vtlačen 

asi dva palce široký, téměř neznatelný podélný otisk. Miro přidržel konec měřící pásky na 

označeném místě, zatímco  Yapachson popošel o kus dál k druhému podobnému otlaku. 

Změřil vzdálenost obou souběžných pásovitých otisků a a řekl: 

„Přesně sáh a půl - to je běžný rozvor kol povozů!” 

„Podívajte sa tam dolů, Mistře!” zahleděl se Miro dolů do strže na jeden ze skalních výstupků 

asi dva sáhy nad hladinou. Yapachson zvedl zrak od měřidla a zahleděl se tím směrem: 

„Vypadá to jako...” 

„Bať!” přerušil jej Miro. „Né enem vypadá. Je to půl kola s loukotěma a kusem nápravy!” 

„Vypadá to jakoby”, dokončil Yapachson, „voda tentokrát nevzala úplně všechno.” 

 

* * * 

 

Trpaslíci své poníky vedli těsným úvozem. Povozy hluboce vyjeté koleje pomalu 

zarůstaly travou, což naznačovalo, že čilý dopravní ruch se zde zrovna nevede. Úvoz byl 

lemován tu vyššími, tu nižšími skalními bloky, které byly střídány nízkým porostem 

zarostlými svahy nebo temnými průrvami vedoucími bůhví kam. Tlumený klapot koňských 
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kopyt se rozléhal mezi tichými skalisky, jenž se pomalu nořily do večerního stínu. 

„Počítám,“ zahalekal mladší z trpaslíků, „že k šachtě to bude tak ještě dobrých šest, sedm mil. 

Dondeme tam až po setmění nebo…“ Miro náhle zmlknul. Zůstal nehnutě stát a začal nasávat 

vzduch širokým chřípím. Yapachson se zastavil také. 

„Čujete to, Mistře?!” oslovil jej tlumeně Schmuttelberg. Yapachson začenichal a přikývl. 

„Oheň!” odvětil. 

„A pečená slanina!” dodal Miro. 

Vůně se linula z úzké průrvy mezi skalními sloupy nalevo. Miro sáhl do jednoho z kožených 

vaků, kterými byl obtěžkán jeho poník a vytáhl krátký jasanový obušek. Potom se obrátil na 

Ya-pana Yapachsona, pokynul hlavou směrem k rozsedlině a tlumeně řekl: 

„Prosondoval bych to, Mistře? Co říkáte?” 

Yapachson se zachmuřil, pak sáhl i on do svého vaku a vytáhl dvacet palců dlouhý, 

nebezpečně vyhlížející lovecký tesák. 

„Sám tam nepůjdeš,..“ poznamenal suše. “Medvěd si tam asi špek nepeče, ale můžeme potkat 

něco daleko horšího. 

Pokud možno tiše se protahovali úzkým průchodem mezi skalními bloky, který se tu a tam 

rozevíral natolik, že mezi skály pustil i pár paprsků večerního slunce. Vůně ohně a slaniny 

byla čím dál víc intenzivnější. Po pár desítkách kroků se průrva začala rozšiřovat a tvořit 

jakési náměstíčko mezi skalními bloky. Uprostřed plácku hořel malý ohníček, na kterém, 

podložena kameny, stála pánev s tlumeně prskajícím pokrmem. Nad pánví se skláněla 

rozložitá postava a soustředěně do jídla píchala malým nožíkem. Yapachson se 

Schmuttelbergem vyšli ze stínu rozsedliny do osvětleného prostoru a zastavili se. Sklánějící se 

postava postřehla pohyb, neuvěřitelně rychle odhodila nožík a hmátla pro o balvan se opírající 

těžký kovaný kilof. Před pánvičku se do bojového postoje postavil širokoplecý, bradatý 

trpaslík v plátěné kapuci a prošívané kožené zástěře. Všichni tři na sebe chvíli hleděli. Potom 

Yapachson pokynul Mirovi a oba své zbraně sklonili dolů. Yapachson pomalu zvedl pravačku 

a zaťatou pěstí trpaslíka v zástěře pozdravil. 
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„Vylekali ste mňa, kurva!” houkl na ně bradatý od ohně. „Málem sem sa poscal!” 

Majitel pánvičky, špeku, zástěry a hornického cepínu také mírně sklonil svou nebezpečně 

vyhlížející zbraň a smířlivě na příchozí zavolal: 

„Co ste zač a co tu v tej ďúře, u všech všudy, chcete?!” 

„Co by, strýcu,“ odvětil mu mladý trpaslík s úsměvem a spustil svůj obušek k boku, “sme 

pocestní, co na cestě začuli pečenů slaninu a čuch jich přivédl až tu k vám.”  

Cizí trpaslík se zatvářil nedůvěřivě  a svůj kilof zase trochu přizvedl: 

„Cesta vede enem k šachtě, tam ani zpátky poctiví pocestní dávno nechodijá. Leda tak lumpi 

nebo podvodníci. Vy ste keří z nich?!” Trpaslík se ještě více rozkročil a tlustými prsty pevně 

sevřel násadu cepínu. 

„Tož strýcu...” začal smířlivě Miro, ale Yapachson jej gestem umlčel. 

„Jsem Ya-pan z rodu Yapachsonů, zástupce První gnómské cechovní pokladnice a toto je můj 

pobočník, ne zcela vychovaný, Miro Schmuttelberg. Odpusťte nám, že vás rušíme při večeři, 

ale ucítili jsme oheň a opatrnost nám v těchto končinách velela prozkoumat jeho původ.” 

Yapachson se mírně uklonil a svůj tesák zastrčil za pás. 

„Z První gnómské?” zabručel obránce pánvičky. “ Tož o vás vím, že máte přijít. Cosi o tem 

mrmlal ten zmetek účetní, když ňa včera vyhazoval z roboty. Žebrák jeden zdechlý mi 

vyplatil enem polovicu sjednaného foršusu, že prý nemá, ale že když odejdu hnedkaj, že mi dá 

úpis pro kupce Franciska v městečku, a ten že mňa vyplatí.” Trpaslík spustil kilof k zemi a 

dodal: „Enemže Francisko je zavřený v lochu a eště prý je dokopaný od biřiců jako stará 

ertepla. Tož sa vracám. Buď mi  ten šizuk brýlatý vyplatí na ruku, co mi šachta dluží, nebo 

mu tu s tým kilofem zrobím také věci, že mu vlastní děcka začnú říkať maminko!” 

Trpaslík odplivnul, opřel cepín zpátky na místo, kde stál před tím: „Tož nestůjte tam, páni. 

Pojďte k ohňu. Přikrojím pár kúsků špeku a uhostím vás. Na šachtu  dnes nedondete. V úvoze 

je tma o hodinu dřívejc a v tých ďúrách ke koncu byste sa zle potlúkli.” 

Otáčel se zpět k pánvi, ale pak se plácl do čela a utíraje si pravačku do zástěry řekl: 

„Su já to ale nezdvořák, nepředstavil sem sa! Su nějaký Kotty Vicherek - štajgr, ale volajů na 
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mňa Kotlík, že prý furt žeru. Nu co, je to pravda!” zakřenil se trpaslík a napřáhl směrem k 

příchozím obrovskou mozolnatou tlapu. 

 

* * * 

„Tak troll ukradl vozy z drahokamenama?” pokýval hlavou Kotty Vicherek a přihodil do ohně 

klacek, kterým před tím rozhrabával žhavé uhlíky. „Heh, tož to sú věci na světe!” 

Tři trpaslíci seděli kolem planoucího ohníčku mezi skalami, od kterých se odrážely mihotavé 

odlesky plamenů a zvučný praskot hořících smolných větví. Opodál se na řídké trávě popásali 

dva poníci, které bylo nutno odstrojit, aby se protáhli úzkou průrvou vedoucí na toto místo. 

Štajgr Vicherek se poškrábal v hustém vousu a pokračoval: 

„Milí páni finančníci, vždycky sem sa choval poctivo a, pokud možno, nelhal. Tatík mňa totiž 

jako ogara za lhaní vždycky tak ztřískal, že sa mi do dneška při lži křiví huba a pálí prdel. 

Když sa mňa teda poctivo ptáte na můj názor, poctivo vám odpovím. V šachtě Lazy sa za 

posledních pět roků vytěžilo asi tolik drahokamenů, co by sa vešlo hen do tej fajky a eště by 

vám kúsek místa zbylo.” 

Yapachson se Schmuttelbergem se na sebe významně podívali, ale Kotty Vicherek 

pokračoval: 

„Šachta funguje nějakých stopadesát roků a jako geologická lokalita je velice vzácná, neboť 

sa tu kombinujú horniny jak původu vulkanického, tak, díky řece Olešnici, aji původu 

sedimentárního. Těží sa tu belenity, vepasy, pyromaríny a semo tamo sa najde aj gerazit. Díky 

letitej exploatácii sa ovšem úroveň těžby dostala dost hluboko pod úroveň hladiny okolních 

vodních toků, zejména pak už řečenej Olešnice. Odčerpávání průsaků stálo za posledních 

štyrycet roků nemalé peníze, nicmeněj sa to furt velice vyplácelo.” 

Vousatý štajgr se natáhl pro další kus dřeva přihodil ho na oheň a pokračoval: 

„Zásadní zlom, abych tak řekl, nastal po tej povodni před šesti rokama. Hladina Olešnice sa, 

podla kronikářa z Chrámu Jelizabeta, dostala na hranicu tisíciletej vody. Mimo masivní 

průsaky a zvednutí hladiny vod spodních, došlo k zaplavení vetérek. To sú horizontální nebo 

vertikální větrací šachtice a komíny. Došlo ke kompletnímu zalití celého důlního díla. Vrstvy 
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naplavenin, vulkanickým vrásněním pomíchané s vrstvama vyvřelin, sa nacucaly vodů a 

začaly sa hrútiť. Najprv sa tvořily enem kaverny a závaly, ale pak,” trpaslík si zavdal z kožené 

čutory, kterou vyštrachal odněkud ze svého batohu, „rúbly dolů  celé dvě náplavové patra. 

Jednoducho - vrch hory je kompletně vybraný a do spodních štol sa s dostupnú technologijú 

nikdo  nedostane. S šachtú je ámen!” Štajgr si odplivl do ohniště a podal čutoru 

Yapachsonovi. Ya-pan Yapachson se natáhl po podávané polní lahvi, ale nenapil se - jen ji 

zamyšleně otáčel v rukou - po notné chvíli ticha  pronesl: 

„V písemném hlášení škody, které od majitele dolu obdržela První Gnómská, bylo uvedeno, 

že se ztratila těžba za celý kvartál - řádově kameny za desítky tisíc zlatých. Vše bylo řádně 

doloženo těžebními listy a účetními výkazy....”  

Kotty Vicherek zvaný Kotlík hleděl upřeně do plamenů a mnul si masitý nos: 

„Tož k temu už možu říct enem toto - v magacínu žádně šutry nebyly - do Carvinu sa tudíž 

nemohly žádné odvážat. Co bylo na papíře nevím a ani to nechcu vědět. Fakt je, že před 

necelýma dvěma rokama převzal šachtu od důlní společnosti jakýsi Sepp Jelitow - gauner , 

podvodník a šizuňk pár ekcelánc. Jeho hlavní účetní je skoro takové hovado jako on. Vyhodili 

osm chlapů z deseti. Zůstalo nás tu pár nepostradatelných, aby sa důl udržal v chodu. 

Čerpeme vodu, rabujeme drahé hajcmany, vozíme hlušinu z placu na plac - až poslední dobú 

nám dochází, že to može z venku vypadat jako těžba, ale opakuju, že na šachtě sa dobré štyry 

roky nenašel ani oblázek, kerý by měl nejakú cenu. Když si jeden dá všecko pěkně na kupu a 

k temu přihodí teho zabitého trolla - není těžké sa domylset- co sa tu děje!” 

„Zabitého trolla!” Vyprskl překvapeně Miro Schmuttelberg. „Ale toho sa přeca zabít 

nepodařilo! Utekl zpátky do rokle…” 

Štajgr Vicherek se smutně usmál a pokýval hlavou:  

„Všeci dokola - aj šachtoví, aj ludé z městečka - všeci si myslijá, že troll je naživu. Přeca po 

tom, co rozdupnul teho nešťastného trollomordýřa, utékl aj s ovců a injekců v řiti. Ztratil za 

zpátky do labyrintu olešnických strží. A včil zaútočil znova. Nač pochybovať?!” 

Štajgr převzal od Schnuttelberga čutoru, zavdal si a pokračoval: 

„Představím vám včil kohosi, páni vyšetřovatelé, kdo vám poví, jako to s trollem doopravdy 

dopadlo.” Kotty otočil hlavu doleva a zahleděl se kamsi do stínů mezi skály a balvany. Poté se 
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nadechl a vydal ten nejroztodivnější zvuk, kteří oba trpaslíci za svůj život slyšeli. Ve stínu se 

cosi pohnulo, zašramotil štěrk a na světlo vyšlo něco velice zvláštního. Bylo to droboučké 

stvořeníčko s červenou hlavou. Udělalo váhavý krůček směrem k nim, ale pak se bázlivě 

zastavilo: 

„Kurva-mník,permoník!” hlesl Miro Schmuttelberg a překvapeně si sundal čepici. 

  

* * * 

 

„Ptám se tě ještě jednou a vícekrát to opakovat nebudu!!! Kam a komu si to chtěl 

odnést , ty zatracený zrádný šmejde?!?” 

Sepp von Jelitow ukazoval na tlustou knihu v kožené vazbě. V kůži vazby byl vytlačen nápis : 

 TĚŽEBNÍ DENÍK - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Pod tímto nápisem pak bylo slabě a neuměle vyškrábáno: 

 INTERNUS 

Na knihu, ležící v účetní kanceláři dolu Lazy, se právě v tu chvíli upíralo pět páru očí. První 

tři páry zíraly poněkud tupě, neboť patřily Belekovi, Kivanovi a Zerdovi, vymahačské bandě 

Seppa von Jelitowa. Zerdovi se oči dosud trochu rozjížděly v důsledku nedoléčeného otřesu 

mozku, který způsobil jasanový obušek Mira Schmuttelberga před dvěma dny. Čtvrtý pár očí 

nervózně mžoural zpoza zlaceného cvikru hlavního účetního dolu Lazy Berga Trifura. Pátý 

pár očí hleděl na knihu ze zle rozbitého obličeje. Obličej i oči náležely havíři Tonu 

Magmentovi, jehož tělo bylo přivázáno k bytelné jasanové židli a vykazovalo také jasné 

známky předchozího brutálního bití. Z úst Tona Magmenta odkapávala směs slin a krve, těžce 

sípal a z levého koutku úst mu na kousku tkáně visela vyražené stolička. Mlčel. 

„Fajn!” Zvolal téměř zvesela Sepp von Jelitow a tleskl dlaněmi. „Seberte tu zdechlinu a do 

stodoly s ní. Připravte mi zástěru a nářadí. Na tohle nemáme čas!” 

Tonu Magmentovi se strachy zúžily oči a zachrčel. Veliké tlapy Kivana a Zerdy ho popadly 

pod pažemi a i se židlí jej táhly ven z místnosti. Z šera venku se ještě chvíli ozývalo jeho 
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vzdalující se vytí. Stodola za výběhem prasat, chovaných pro potřebu kantýny, sloužila pouze 

k jednomu účelu. A Ton věděl k jakému.  


