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Kapitola I.
Toho dne byla obloha zatažená šedivými mraky
a drobně mrholilo. Nad stolem v dětském pokoji
se skláněly čtyři hlavy, které sledovaly červenou kostku.
„Já už nehraju,“ vztyčil se nejstarší Luba, „je mi
nějak horko.“
„Tak zavřeme radiátor,“ navrhla sestra Milada.
Měla ve hře nejvyšší zisky a nechtěla o ně přijít.
„Ale ne,“ odmítl Luba, „půjdu se na chvíli podívat
dolů, co dělají naši.“
Tou dobou se v přízemí bavila jiná čtveřice – táta
s mámou a otcovi rodiče. Probírali, co bude ještě potřeba opravit v jejich nedávno koupeném domě.
„Hlavně, že ho máte,“ staral se děda. „Z Nového
Města je to sem kousek a taky děti můžou kdykoli
vyběhnout na zahradu. Máte i větší soukromí.“
„To ano,“ přidala se maminka, „ve starém bytě
mohly děti hrát na nástroje jen od pěti do sedmi večer, aby sousedi měli trochu klidu a nestěžovali si. To
víte, Vojta cvičí na violu, Milada na housle a pianino, ale stejně si myslím, že nejvíc byla po činžáku slyšet Liduščina flétna. Škoda, že Luba na nic nehraje.“
„No,“ zasmál se táta, „flétna je horší než ultrazvuk.
A vůbec, kde ty naše děti jsou, že je není slyšet?“
Babička vzhlédla od pletení: „Hrají si nahoře.
Nějaké dostihy či co,“ doplnila a zvedla se z křesla.
„Půjdu jim nastrouhat mrkev.“ Vstávala ztěžka, trápilo ji revma v koleni. Odkulhala pár kroků ke dveřím. Ty se pojednou samy otevřely a v nich stál
nejstarší vnuk Luba.
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„Šel bych ven, doma mě to nebaví.“
„Ale chlapče, kam bys chodil, venku je psí čas,“ odrazovala ho babička. „Pojď, udělám ti něco k snědku.“
„Jen jdi,“ přidal se na synovu stranu táta. „Když
jsem byl kluk,“ otočil se k rodičům, „tak mě doma
taky nikdo neudržel; buď jsem brouzdal v kalužích
nebo stavěl hráze na potoce. Vždycky jsem měl pocit, že nabírám vláhu spolu s přírodou. A řekni i ostatním,“ obrátil se opět na syna, „možná by chtěli jít
s tebou.“
Rada však na úrodnou půdu nepadla. Sourozencům
se prostě nechtělo. Hra je natolik poutala, že o nějakém
brouzdání nemohlo být ani řeči. Luba se přesvědčováním nijak nenamáhal, pokrčil rameny, seběhl dolů
a strčil hlavu do dveří.
„Prý mám jít sám,“ hlásil, „přijdu asi za hodinu“
a rychle za sebou zavřel, aby nemusel poslouchat
rady, co všechno má a nemá dělat. Navlékl si holínky,
hlavu ozdobil teplou čepicí a přes kabát přehodil pláštěnku. Pak dlouhými kroky zamířil k lesíku. Cestou
ho zdravily první sněženky, tu a tam vykoukla zelená
travička a potoky přetékaly vodou z četných mokřin.
Luba se na chvilku zastavil. Od lesíka, kde „Loučnáci“, jak si obyvatelé tohoto konce Hrádku říkali,
často pořádali táboráky, byl přímo panoramatický výhled do kraje – na severní straně město Žitava, na východě měsíční krajina povrchových dolů Bogatynia
a západ lemoval hřeben Kohoutího vrchu, zakončený pískovcovým zubem. V mapách byl zanesen jako
Sedlecký Špičák. Kdysi na něm stávala budka pohra-
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niční stráže. Pod ním se choulila Česká brána, průsmyk mezi kopci z Lužice do Čech.
Že je tu ale hezky, nadýchl se chlapec zhluboka.
Poté, snad aby něco nezmeškal, otočil myšlenky i směr
chůze a rázoval k Pavlíčkově lesu. Přítmí lesa střáslo
ze své houně několik kapek na uvítanou. Luba si natáhl kapuci, ruce zarazil do kapes a obezřetně se díval pod nohy, aby na pěšině neuklouzl. Došel k cestě,
která protínala háj napříč. Po několika metrech se mu
otevřel výhled jako z trychtýře. Potok, který sbíhal
po pravé straně cesty, se tady rozléval do nevábné
bažiny, zpola zarostlé plevelnými olšemi, jívami
a břízami. Povrch byl místy rozrytý od černé zvěře;
kolem kališť mokvaly rezavé skvrny, jež z útrob země
vyplavovala voda. Proti svému zvyku zamířil Luba
do míst, kterým se jinak kvůli bažinám vyhýbal.
Útroby země, opakoval si roztržitě a přeskakoval
z jednoho trsu trávy na druhý. Na jednom místě mu
stejně podjely nohy a kdyby se nezachytil větve, vypadal by jako ta černá zvěř.
Zatímco tělo hledalo ztracenou rovnováhu, chlapcovy oči zavadily o pahorek uprostřed zarostlé stráně. Kopeček nebyl přírodní a Luba měl zato, že jde
o studnu vodovodního řadu. Copak mohl tušit, že náhoda, která ho sem přivedla, odstartuje sérii příhod,
ve kterých půjde dokonce o život? Tajemství k němu
natáhlo jemné signální vlákno, jehož pavučina
se skrývala kdesi pod zemským povrchem.
Zběžná obhlídka potvrdila původní předpoklad.
Studnu přikývala rezavá deska, na které byl jakýsi
znak.Luba odhrábl zbytky loňského listí, hranou
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ruky setřel zbytek drti – a nevěřil vlastním očím.
Z desky na něj hleděla postava člověka – ale jakého člověka!
Chlapec poklekl, aby si obraz lépe prohlédl. Hlava je jako lidská, brumlal si pro sebe, nos trochu zvednutý, ale co ty rýhy místo uší po obou stranách hlavy?
Vlastně to nejsou rýhy, ale chlopně. Žábry! napadlo
ho. I ty nohy – buď nebyly pořádně udělány nebo...
nebo se více podobají ploutvím: mezi prsty je plovací blána. Luba se podrbal za uchem – kdesi četl,
že se s kůží mezi prsty občas narodí i lidé. Pokud by
jim zůstala, dovedli by jistě plavat lépe než ostatní.
Co kdyby, uvažoval Luba dále, co kdyby takoví lidé
měli stejně vybavené děti? A ty další...? Raději nedomýšlel a znovu se zabral do studia záhadného tvora.
Už ho nepřekvapilo, že se ploutvím podobaly také
prsty na rukou. Navíc vzadu vyčníval malý ocásek.
Celkový dojem se dal popsat jako ploutvočlověk. První
stupeň přeměny člověka ve vodního živočicha. Nebo
naopak?
No to se děcka podiví, až jim desku ukážu, těšil
se Luba na zpáteční cestě. Už je vidím, hlavně Miladu,
jak kroutí očima a protahuje: Tajemství a v Loučné?
Hm, a to ti máme věřit? Jo, kdybys tak viděl nějakou
lišku, ale ploutvolidi? To říkej někomu jinému... Luba
se usmál. Uvidíme, kdo nakonec bude mít pravdu!
Však hned zítra je sem zavedu!
Podobné myšlenky ho provázely až k domovu.
***
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„Tak vidíte“ chlubil se Luba před ztichlými sourozenci, „měli jste jít se mnou. Pokud budete hodní,
tak vás tam někdy zavedu.“ První zapochyboval bratr Vojtěch. K němu se přidala Milada.
„To sis určitě vymyslel.“
„Proč bych to dělal?“
„Kde že byla ta vodárna?“
„Kousek odtud, pod Pavlíčkovým lesem.“
„A kolik tam těch studní je?“
„To jsem se nepodíval,“ zarazil se Luba, „ale mám pocit, že jenom jedna. Sám jsem byl z ní vedle,“ nadobro
opustil nadřazený tón. „Však si ten poklop můžete prohlédnout sami. No opravdu se mi to nezdálo,“ dodal
dotčeně, když viděl nevěřícně protažené obličeje. Tedy
pouze Vojtěcha a Milady. Nejmladší Liduška plála vzrušením. K nejstaršímu bratrovi se naklonila a vyzvídala.
„Viděl jsi tam nějakého toho poutločověka?“ komolila neobvyklé slovo.
„No neviděl, ale jestli chcete, tak vás tam zítra zavedu.“ Hodilo se to, protože druhý den byla neděle
a k prarodičům přijeli na oba víkendové dny.
„Dnes by to nešlo?“ ozvala se Milada. Liduščino
nadšení ji očividně nakazilo. Vzápětí však svoji úvahu zavrhla:
„Raději ne, stejně bude za chvíli venku tma.“
Večer nedal na sebe dlouho čekat. Když děti uléhaly do postelí, musel Luba znova dopodrobna vylíčit, co na pahorku viděl.
„Byl poklop zamčený?“ ptala se Milada.
„Myslím, že ne. Ale počkej, ano, určitě byl! Připadlo mi divné, že poklop vůbec zavírají. Jsou v něm
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díry, že by tam člověk prostrčil hlavu. Stačí kus klacku a vstup jako do tunelu. Ovšem to dělat nebudeme.“
„Proč ne?“ zeptala se Lída.
„Protože odtamtud teče voda do vodárny a ...“
„Tyhle rozumy si nech do školy,“ odbojně přerušil
staršího bratra Vojta, „plavat v té díře nebudeme.
Tedy já rozhodně ne!“ Kdyby jen věděl, jak se mýlí!
Luba jeho poznámku přeslechl a uvažoval dále.
„Nejde mi do hlavy, jak může mít nějaký člověk
žábry místo uší.“ Prsty si jemně sevřel dolní ret. „Možná to byl znak vodárenské společnosti.“
„Já bych se zeptala táty,“ zpěvavě usoudila Liduška,
„je přece lékárník a mohl by nám poradit.“
„Vy o vlku, vlk za dveřmi,“ vkročil do místnosti s úsměvem otec. „Copak řešíte tak důležitého, že ještě nespíte? Vždyť je už po jedenácté.“
Luba mu vypověděl svůj zážitek.
Tátu to kupodivu nepřekvapilo. Nejprve sice vrtěl
hlavou jako dříve Luba, ale pak se rozhovořil.
„Musím se přiznat, že na žádném poklopu, co jich
tu po lesích je, jsem takovou kresbu neviděl. Chci jen
říct, že je to opravdu zvláštní.“ Úkosem pohlédl na napnuté děti a pokračoval:
„Vypadá to na znak nějakého bratrstva. Anebo,“
malinko napnul jejich fantazii, „pokud jde o živou
bytost, kdo vás nejdříve napadne?„
„Vodník!“ zvolaly děti.
„Ano,“ pomnul si otec bradu, aby skryl úsměv,
„říká se, že všechny pohádky mají reálný základ.“
„Co je to reálný?,“ zeptala se osmiletá Liduška.
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„No, to znamená, že je na tom něco pravdy, viď,
tati,“ odpověděla za otce Milada.
„Tak – a kdybychom to vzali z biologické stránky –
to, Lidko, znamená ze stránky stavby lidského těla,
tak úplně nemožné být vodníkem zase není.“
„Není?“ zazněla čtyřhlasá ozvěna.
„Není, protože kdysi dávno se v pramořích proháněli naši předci, vybavení hned několika páry žaber.“
Milada se udiveně zvedla na posteli.
„To jako že se s tím může někdo narodit?“
„Co já vím,“ pokrčil rameny otec. „Faktem je, že nám
po nich zůstalo zvláštní ústrojí.“
„Jaké?“ naléhaly děti.
„Sluchová trubice. Je to spojnice mezi ústy a středním uchem.“
„A dál, co je dál!“ doráželo potomstvo.
„Já myslel, že mi to řeknete sami. Přece bubínek,
zvukovod a ušní boltec.“
Pojednou, jakoby ztratil nit, mluvil táta víc k sobě
než k dětem.
„Vzato čistě teoreticky, kdyby chyběl v uchu bubínek, mohla by voda procházet z úst do středního ucha
a zvukovodem ven.“
„Ušima?“ vyprskla smíchy Milada a po ní nejistě
ostatní sourozenci.
„Nu, já nevím,“ nutil se do bodrého tónu tatík.
Myšlenka uvízla v mělčinách jeho mysli a nedala
se odbýt. Krom toho netušil, kolikrát si děti tento rozhovor připomenou. Setřel úvahy z čela a zavelel:
„Podívejte, kolik je hodin. Zalehnout a spát. Zítra
je také den.“
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Popřál všem dobrou noc, děvčatům dal pusu
na čelo a potichu za sebou zavřel dveře.
***
První se probudila Liduška.
„Lubo, kdy nás tam zavedeš?“ naléhala na rozespalého bratra, sotva se rozednilo.
„Kam?“ protíral si klouby prstů oči. „Aha,“ rozpomenul se. Dlouho do noci probíral s Vojtou tajemnou kresbu na poklopu a teď mu kus spánku scházel.
Podíval se na hodiny. „Půl šesté,“ sáhl si divadelně
na čelo. „Vstávám nejdříve v osm a jestli mě nenecháš
ještě spát, tak se nikam nepůjde.“ Poté se obrátil
na druhý bok.
O dvě hodiny později však Liduščinu naléhání
neodolal. Byla už oblečená, nasnídaná, podobně jako
Vojta a Milada. Luba sešel do přízemí. U stolu se loudal, aby v očích sourozenců získal větší váhu, ale nakonec to nedalo ani jemu. Slupl poslední krajíc, oblékl
se jako ostatní do šusťáků a hlavu přikryl loveckým
kloboukem. V té chvíli proti nim vykročila máma.
„Kampak se to chystáme, mládeži? A Liduška také?
Copak se tak důležitého stalo?“ Děti nemusely odpovídat, protože z obývacího pokoje vykoukl táta
v pyžamu.
„Luba včera našel nějakou místní zajímavost, tak
se na ni chtějí podívat. Že je to tak?“ Děti přikývly.
„Tak vidíš, mámo. Mě byste ale ven tak brzo nedostali. Než se toulat po loukách, to si půjdu radši ještě

– 12 –

lehnout.“ Máma v otázkách nepokračovala, jen vydala nezbytné pokyny o Lidušce, mokru v botách,
času k obědu a že Luba s Vojtou jsou již velcí kluci.
Poté všechny propustila.
Po čtvrt hodině stanuli v údolí. Luba vybral cestu
úbočím – pak už stačilo projít porostem, aby spatřili
to, co v jejich hlavách vyrostlo do nadživotní velikosti. Děti se sklonily nad poklop, odfoukly poslední
zbytky zeminy a listů a vpily se do obrysu neznámého ploutvonožce.
„Víš, co je na něm zajímavé?“ obrátila se Milada
na Luboše, „Že není oblečený. Je nahatý!“ A chichotavě se zasmála.
„S tím zámkem jsi neměl pravdu, žádný tu není.“
„Ale včera tam ještě byl“, skoro se lekl Luboš. Aby
ho snad nepodezřívali ze strašpytlovství, vesele dodal: „No tak se alespoň podíváme dovnitř.“
Čtyři páry rukou se zmocnily víka. To se s pronikavým
skřípotem otevřelo. Nedočkavým pohledům zablýskla na uvítanou tmavá vodní hladina. Zdálo se, že její
klid za posledních sto let nic nenarušilo. Kromě drobných kruhů, které se tvořily kolem dopadajícího smetí.
„Změříme hloubku“, napadlo kluky a odběhli
do přilehlých houštin. Za chvíli se vrátili s třímetrovým klackem. Hůl tiše žbluňkla a postupně mizela
v otvoru i s Lubovou rukou. Dna ovšem nedosáhla.
„Třeba ten klacek plave a je našikmo,“ soudila
Milada, ale kdepak. Dřevo bylo tak nasáklé vlhkostí,
že by ke dnu okamžitě kleslo, jen kdyby ho tam Luba
pustil. Tu proběhla vodní hladinou vlna a hůl vychýlila.
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„Něco do větve narazilo,“ vykřikla Liduška a odskočila od otvoru. Ostatní děti zachovaly chladnou
hlavu. Opatrně hleděly přes okraj.
Co to bylo? ptali se němě jeden druhého. Odpověd nikdo neznal. Znovu nahlédli dovnitř, zda přece
jen neuvidí nějakého vodního živočicha, ondatru
nebo třeba sumce. Nic, vůbec nic nerušilo obnovený
klid podzemí.
Otázek přibývalo. Například nemohli dohlédnout
k okrajům nádrže – zvnitřku pahorek byl jen vrcholem klenby. Pomocí tyče děti registrovaly změny
ve výši hladiny. Jemné vlnobití přicházelo z kopce.
„Buď je tam podzemní jezero nebo tu třeba ústí
nějaký potok. Teda, děcka, jezdíme do Loučné, co
pamatuju, ale o něčem takovém jsem neměl ani páru.“
Luba byl viditelně rozčilen. I pro sourozence se Loučná proměnila v kraj, dostupný předtím jenom v dobrodružných knížkách.
„Co kdybychom to dole prozkoumali?“ nadhodil
Vojta.
„Jak?“
„Na loďce.“
„Víš, že to vůbec není špatný nápad?“ ožil Luba.
„Dírou by loď prošla. Hlavně, aby tam nebyla mělčina. Co vy na to, holky?“
Sestry sebou trhly; dosud napjatě sledovaly pohyby vody v pahorku.
„Co jsi říkal?“ zvedla hlavu Liduška.
Luba zopakoval Vojtův návrh. Děvčata nejistě souhlasila. Byla na nich vidět mírná úzkost.
„Ale pssst,“ varoval Vojta, „našim ani slovo!“
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... a vpily se do obrysu neznámého ploutvonožce. (s. 13)
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„Tak, mládeži, vracíme se. Určitě jsme propásli
oběd,“ téměř proti své vůli řekl Luba. Jako první přikročil k poklopu, aby ho zavřel. Mohyla vkrátku osaměla.
***
Naplánovat dobrodružství je jedna věc, uskutečnit ho je pak věcí druhou. Trvalo celé dva měsíce, než
se rodiče uvolnili a vydali se do Loučné. Děda s babičkou pomáhali odnášet zavazadla z auta. Připojil
se také strýc Zdeněk, který se podivoval nad tou
spoustou tašek, krabic, balíků a batohů.
„Mně to připadá, že se chystáte na nějakou výpravu,“ smál se a děti malinko zbledly. Ještě aby se prozradilo, co chystají!
„Jen se podívej,“ ustala v rozbalování máma, „to
máš každému holínky, kdyby pršelo, pláštěnky, náhradní oblečení, jídlo na cestu, starý chleba, skořápky pro slepice. Hned máš plné auto.“
„Ale vždyť to sem máte kousek. Proč tolik krámů
s sebou?“ Máma pokrčila rameny.
„To ti nemůžeme vysvětlovat,“ odpověděl za mámu
otec a bylo na něm znát, jak hluboce s bratrem souhlasí.
„Kam mám odnést knihy?“ zeptal se babičky.
„Polož je na knihovnu v obýváku. Až si děvčata
budou chtít číst, tak je tam hned najdou.“ Táta sevřel v podpaždí dva balíčky knih a odešel do domu.
Mezitím Vojta přistoupil k Lubovi.
„Kdy se vydáme do toho podzemí?“ zašeptal nedočkavě.
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Lubomír, nejinak zapálený pro celou věc, se na chvíli
zastavil.
„Už jsem ti říkal, že třeba zítra. Ale předtím musíme vyzkoušet loď, jestli do ní neteče. Nejlepší bude,
když s ní zajedeme na doly a trochu si zapádlujeme.
Myslím, že nám ji strejda Zdeněk půjčí.“
Na tak důležitou okolnost nikdo nepomyslel.
Vždyť loď, kterou strýc pojmenoval Lužice, jim nepatřila! Ale Zdeněk, starý dobrák, nic nenamítal.
Dokonce sám naložil loď na vozík a v doprovodu dětí
ji zavezl k zatopenému dolu Kristýna.
Navzdory kalendáři, který ukazoval začátek května, se rtuť teploměru vyšplhala vysoko přes dvacet
stupnů Celsia. Hladina se třpytivě zaleskla na uvítanou. Vábení bylo tak svůdné, že zpocení sourozenci
shodili šaty a vrhli se do vody.
„Zpátky!“ volal na ně strýc Zdeněk. „Kdo za vás bude
sundávat Lužici?“ Děti si uvědomily, proč tu vlastně
jsou. Mají přece provést zkoušku těsnosti! Před takovým úkolem musí všechno stranou. Hbitě vyběhly
z vody a za dvě tři minuty se kanoe houpala na hladině.
Lužice obstála na jedničku. Luba a Vojta se vystřídali na háčku i zádi. Strýc jim vysvětlil, jak loď uřídí
kormidelník bez háčka, jak zatáčet vpravo nebo vlevo, jak se pádluje ve dvou či jak rychle obrátit loď
do protisměru. Chlapci si všechno vrývali do paměti
a brzy loď ovládali jako rodilí námořníci. Ludmila
s Miladou přihlížely nebo se střídaly na porcelánu.
Odpoledne odteklo jako voda ze džbánku; byl čas
myslet na návrat.
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„Víš, co mi vrtá hlavou?“ řekl Vojta bratrovi, když ukládali loď na vozík, „jak vysvětlíme našim, že se chceme
vydat někam do podzemí?“
Luba se podrbal ve vlasech.
„Tak jim to říkat nebudeme. I když bychom měli
nechat zprávu, kam jsme šli a tak. Pro případ,“ doplnil s vážnou tváří, „že by se s námi něco stalo.“
Vojtovi se v očích odrazilo slunce.
„To je dobrý nápad. Zalepíme vzkaz do obálky
a necháme ho v pokoji na stole. Když nás budou hledat, určitě si jí všimnou.“
„Pokud ji neotevřou dřív – a pak bude doma týden
k nevydržení.“
„Máš pravdu, musíme to vymyslet jinak.“ Vydali
se na zpáteční cestu. Vozovka přeběhla most přes
Nisu a lomila se ostře vpravo. Ve svahu se rozdvojila.
U křižovatky prodával pan Wiener kopie starých
map. Zvolil si dobré místo; Němců tu denně prošly
desítky.
„Dobrý den, pane Wiener, můžeme se podívat
na mapy?“
„Ale samosebou, děti, třeba se vám bude nějaká
hodit,“ odpověděl kupec, „jen mi je nepřeházejte.“
Sourozenci se shlukli kolem stánku. Tu se ozvala
Milada.
„Kluci, podívejte!“ ukázala prstem do jedné mapy.
Chlapci pohlédli sestře přes rameno. Nejdříve nic
nechápali, mapa jako ostatní – německé nápisy, kostičky domů a chuchvalce lesů, pole a potoky.
„Tady přece!“ durdila se Milada, „copak nevidíte, ten
německý Gersdorf je Loučná a tuhle, no – už vidíte?“
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Teď zapomněli dýchat i hoši. Na mapě byl zakreslený jejich pahorek, a nejen on!
„Pane Wiener, prosím vás, co je tady napsáno?“
Kupec si nasadil brýle.
„Höhle,“ přečetl s obtížemi drobný nápis. „Znamená jeskyni.“
„Nemůže to být třeba studna nebo jezero?“ zapochyboval Luba.
„Určitě ne. Studna se řekne Brunnen a jezero See.
Tohle je jeskyně, jako že se Wiener jmenuji. Myslím,
že z ní moc nezbylo, po druhé válce ledacos vzalo
za své, to víte, pohraničí,“ uzavřel starý pán a schoval brýle do pouzdra.
„A ty dvě čáry, co vedou od jeskyně?“ Chlapec děkoval osudu, že s ním má tolik trpělivosti. Pan Wiener
vytáhl brýle podruhé a zabručel:
„Něco pod zemí. Asi tunel nebo vodní kanál. Kam
vede, není dokreslené. Možná, že jde o slepou chodbu... Tak,“ pozbyl náhle klidu a vrátil mapu dětem, „už
mě nechte, utíká mi kšeft. Mapu si vezměte, máte ji ode
mě zadarmo. Ale pod jednou podmínkou,“ dodal lišácky, „až najdete v jeskyni poklad, polovina je moje!“
„Platí,“ zasmály se děti. Poznámka jim připadala
jako dobrý vtip. Kdyby jen tušily, kolik pravdy
se v žertu skrývalo! Jenom jim bylo divné, proč u nich
postává chlap v tmavých brýlích. Zpod čepice mu
vykukovaly rezavé vlasy a na rameni měl sportovní
tašku. Jakmile se s panem Wienerem rozloučili, odpoutal se i on.
Mládež se zapřela do vozíku. Pomáhal jim strýc
Zdeněk, který je dostihl. Děti tlačily káru ze všech
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sil, jen aby už byly doma a mohly se poradit. Cizinec
se za nimi loudal až do Loučné. Pak kamsi zmizel.
„Musíme vymyslet plán,“ řekl po návratu Lubomír. „Lužici máme vyzkoušenou. Teď jde o to, kdy ji
dovezem k jeskyni.“
„Třeba zítra dopoledne. Našim řekneme, že jedeme na doly.“
„Co když s námi půjde strejda,“ namítla Vojtovi
Milada.
„Neměj strach. Říkal, že má nějakou práci. Natírat střechu, či co. Teď bychom si měli udělat seznam,
co vzít s sebou, teda kromě lodi.“
Všichni Vojtův návrh podpořili. Milada vzala čistý arch papíru a sepsala do tří sloupců nezbytný inventář. Seznam byl pořádně dlouhý, vždyť kromě
batohů brali s sebou 2 baterky, sekerku, dlouhé lano
(vypůjčené tajně od strejdy Zdeňka), pádla, holínky
a Lidušce plovací vestu pro případ, že by se loď převrhla. Dále tlustý sešit jako lodní deník, pero a svačiny.
V soupisu byly i takové položky jako kapesníky, věci
na převlečení, píšťalky a krabička s první pomocí.
Milada všechno pečlivě rozdělila do batohů. Nést je
budou kluci.
Liduška nedostala žádný jiný úkol než o všem hluboce pomlčet.
„Jasně,“ souhlasil nejmladší člen rodiny a třebaže
nikoho nepřesvědčil, svůj slib dodržel do puntíku.
Druhý den připadl na neděli. Slunko vstalo v růžových nedbalkách, vzduch voněl bílými a růžovými
květy a teplota byla opět na letní úrovni. Děti seběhly do kuchyně a snídaly s nevídanou vervou. Babička
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se nestačila divit, co toho spořádaly. Každému přibalila raneček na cestu a Lubovi kladla důrazně na srdce, aby z děvčat nespouštěl oči.
„Neboj, babi, budem je hlídat spolu s Vojtou,
viď?“
Kárku naložili jako včera. Vyrazili i stejným směrem pro případ, že by se babička za nimi dívala, ale
pak hned odbočili vzhůru. Souběžnou cestou vytlačili káru s lodí k lesíku. Odtud projeli Pavlíčkovým
lesem až do „Mokrého údolí,“ jak si úžlabinu pojmenovali a k záhadné mohyle.
Pod pahorkem se zastavili. Chvíli si odpočinuli, pak
loď sundali z vozíku. Chlapci ji posunuli k železnému
poklopu. Víko kovově třesklo, jakoby se zlobilo nad
novým rušením svého klidu. Z mohyly dýchl mrazivý
chlad.
Původní odhodlání se vypařilo. Pochybnosti rozptýlil Vojta:
„Zpátky se s tou lodí nepotáhnu.“ Bylo rozhodnuto. Čtveřice se chopila plavidla a špici naklonila
k otvoru. Lanem, přivázaným k oku na přídi, Luba
brzdil její sesuv, zatímco ostatní popouštěli loď k hladině. Voda šplouchla, kanoe se zakymácela a natočila trochu doprava. Uplavat se jí nepodařilo, protože
Luba, povýšený na kapitána, vodicí lano (zvané koňadra) pevně držel. Pak je předal Vojtovi a vklouzl
do lodě. Po něm se nalodila obě děvčata a nakonec
Vojta. Lano stočili do hadí spirály a uložili na dno.
Luba vnořil pádlo do tajemných vod.
„Co poklop?“ připomněla Liduška, „Necháme ho
otevřený?“
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„Radši ano,“ souhlasil kapitán a dodal na vysvětlenou: „kdybychom se museli rychle vrátit.“
Nikdo z posádky, ani Luba sám, netušil, jak důležitou okolnost přehlížejí.
***
Chvíli trvalo, než se podařilo loď zklidnit natolik,
že se nekymácela. Děti se rozhlížely. Nahoře se chvěl
obdélník jarní oblohy, ověnčené korunami stromů.
Zelená voda se proměnila na pohádkový šerosvit. Lodí
to jemně pohupovalo, z klenba padaly ospalé kapky.
„Měli bychom popojet,“ zkusil žertovný tón Vojta.
„Dobře, ale nejdřív musíme zjistit, kam,“ odpověděl kapitán. „Milado, podej mi, prosím tě, baterku.“
Sestra ji vylovila z batohu. Kužel světla proříznul
přítmí a matně se dotkl břehu mohyly. Milada zapisovala první dojmy do lodního deníku:
„Prohlížíme si nitro jeskyně. Co vidíme, je více než
tajuplné.“
Pisatelka nelhala. Jeskyně tvořil nepravidelný ovál
o průměru asi třiceti metrů. Na straně sousedící s klesajícím svahem byla znatelně oploštělá, zatímco
na opačném pólu vybíhala v protáhlý zvon. Obvodové stěny nebyly hladké, jak se dalo usuzovat z tvaru
mohyly na povrchu. Vykrajovaly je výdutě a kapsy
rozmanitých velikostí a okrajů, které dávaly tušit,
že se za nimi skrývají další neprozkoumané prostory.
Nebo dokonce podzemní chodby.
Rovný břeh byl jen na severní straně mohyly, to
znamená po svahu dolů. Vyrůstal z něho taras,
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v jehož třetině spatřily děti kameny, které jiskřivě odrážely světlo. Připomínaly svíčky, zapálené na hřbitově o Dušičkách.
„Teda mládeži,“ vydechl Luba, „vidíte tu zeď?“
Otázka byla zbytečná, oči na nic jiného nekoukaly.
„Myslím, že je to hráz,“ podotkl Vojtěch. „Podívejte se, jak je spojená s okolní skálou.“ Světelný kužel několikrát přelétl z jedné strany tarasu na druhý.
„Možná tu vytéká ponorná řeka. K Mokrému údolí
by se hodila. Všimněte si, že plujeme.“
Vojta byl dobrý pozorovatel. Loď se přemístila blíže ke zdi a v záři svítilny děti zaregistrovaly vír. Voda
se tu ztrácela v zemi. K čemu však sloužily kameny
ve zdi? Nejodvážnější myšlenku vyslovila Milada.
„Mně připomínají maják. Třeba je to znamení pro
toho, kdo sem připlouvá odjinud. Aby věděl, že tu
vodní cesta končí.“
„Ty myslíš, že tady někdo bydlí?“ postrašeně k ní
otočila hlavu Liduška a pro jistotu se k ní přitiskla.
„Jestli bydlí, nevím, ale určitě maják někdo využíval. Kameny na to jasně ukazují a taky ten ploutvočlověk na poklopu. Jen mi není jasné, kudy sem
připlouvali. Doufám, že se nebudeme muset potápět
jako vodníci.“
Stísněnou náladu zahnal smích, který znásobila
ozvěna.
„Pst, ať nás někdo neuslyší. Objedeme mohylu
a pak,“ dodal Luba rozhodně, „chodbu z mapy musíme objevit!“
Pádla rozťala vodu jako meč. Plavidlo se posunulo od svítících kamenů doleva.
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První výduť byla plná a stejně slepé se ukázaly i ty
následující. Až na pátý pokus se loď zabodla do prázdna. Baterka vyhmatala vchod štoly. Loď jako větřící
ohař k ní vyrazila.
Zápisy do deníku se množily. Děti zkoumaly kdejakou drobnost, aby jim nic neuniklo.
Asi po padesáti metrech – ve tmě se vzdálenost jen
stěží dala určit – najednou Luba zasykl:
„Další vodník!“
Lodníci zkameněli. Baterka se zabodla do symbolu, který už znali z poklopu. Byl sestavený ze stejných
krystalů jako maják. V záři svítilny připomínal fosforeskující botičky nebo dětské luminiscenční obrázky.
„Vypadá jako kostlivec,“ jektala zuby Liduška. Také
ostatním přeběhl mráz po zádech.
„Přece se nebudeš bát kamenů,“ těšil sestru i sebe
Vojta, „vsadím se, že objevíme ještě další. Určitě je to
podzemní patník. Zaber, Luboši!“
Loď poskočila o pár minut dopředu a zcela potvrdila Vojtův předpoklad. Ploutvolidé se pravidelně
opakovali. Pokaždé tak výrazně, že si pro návrat lepší značky nemohli vybrat.
Další překvapení je už nečekalo. Jen Ladanka si
zapsala do lodního deníku, že projeli pod dvěma
potoky. První byl potok u střelnice a druhý, vydatnější, Vojta určil jako Sedlecký. Jejich přítomnost
prozradily průsaky. Strop se pokryl třpytivými kapkami, které posádku svlažovaly nedobrovolnou lázní.
„Myslím,“ řekl kapitán, „že z té přeháňky budeme
brzo venku. Zatím si rozevřete deštníky.“ Z lodi
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Asi po padesáti metrech – ve tmě se vzdálenost jen stěží dala určit
– najednou Luba zasykl: „Další vodník!“ (s. 24)

vystřelila salva smíchu. Připravili se na všechno možné, ale vzít s sebou do podzemí deštníky, to opravdu
nikoho nenapadlo. Roztáhli nad hlavami pláštěnky
a bez úhony plačtivý úsek překonali.
Po dalších stovkách metrů jízdy Vojta přestal pádlovat a posvítil na hodinky.
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„Lidičky, už jsme pod zemí přes hodinu!“ Nikdo
tomu nechtěl věřit. Všem se zdálo, že je to sotva pár
minut.
„Já bych se plavil ještě hodinu,“ navrhl Luba,
„a pak se vrátil. Mohli by nás začít shánět naši.“ Pádla se opřela do vody. Loď prorážela noční temnotu
mlaskající přídí.
„Ještě jsi nám, Vojto, neřekl, kde jsme“, zeptala
se Liduška. K odpovědi se bratr nedostal. Příď se začala pohupovat. Vpluli do méně klidných vod.
„Sviťte, holky, pořádně! Nevidím, kam jedeme!“
křikl vzrušeně lodivod. „Copak necítíte, jak to s námi
hází?!“
Poslední poznámku si mohl nechat od cesty. Cítili
to všichni. Kužel baterky klestil trhavě cestu v temnotách a odhalil další jeskyni. Voda jí čile protékala
jako podzemní silnice.
„Jeďme ke břehu!“
„Ke kterému?“ zvolal Vojta.
„K tomu písčitému,“ dodal Luba. „Drž loď víc
doprava!“
Chlapci nacvičenými pohyby směrovali plavidlo
ke stěně.
Jak se jim hodil výcvik na dolech! Dno zaskřípalo
a loď znehybněla. Vojta zamumlal tři slova: „Kóta
534, Vysoká.“
Baterka obkreslila nitro jeskyně. Nacházeli se hluboko pod zemským povrchem. Nad nimi byl zvětralý kužel, připomínající jícen sopky. Vrcholu baterky
sice nedosáhly, ale i tak nebo právě proto děti tušily
jeho úctyhodnou výšku.
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Dutina se táhla šikmo dolů. Takový průzkum by byl
úkolem pro potápěče, ne-li pro batiskaf. V naší nejhlubší
propasti nedaleko Hranic na Moravě se také nepodařilo dna dosáhnout. Úvahy přerušil Lubův hlas.
„Myslím, že tenhle proud upádlujem.“ Skutečně,
fosforeskující proud vypadal klidněji než chvíli předtím, když se do něj vřítili plnou parou. Vypadalo to,
že vytéká z nějakého jezera. Vodní náraz by tomu
napovídal.
„Jako když skočíte do vany, taky voda vyšplouchne.“
„Snad si, Vojto, nemyslíš, že tam žijí brontosauři?“ uchichtla se Milada.
„Jsou tu víry,“ obrátil Luba hovor. „Pokud není
štola někde zatopená, tak jí lehce projedeme. Možná
i pěšky,“ ukázal baterkou na žlutý pruh pláže, vinoucí se k otvoru podél stěny.
„Já bych se přimlouval za Lužici,“ řekl Vojta. „Pojedem výš a uvidíme. Musíme si ale dávat pozor.
Kdoví, jak je štola hluboká a jestli tam nejsou kameny. Kdybychom loď prorazili...“ Nedopověděl. Ani
nemusel. Všichni to nebezpečí cítili.
„Kolik je hodin?“ vzpomněla si náhle Milada.
„No jo, další hodina v čudu, jedeme zpátky!“ Chlapci vylezli na břeh. Kvůli vírům otočili loď ručně.
„Počkejte,“ zarazil všechny Vojta, „ještě jsme si to
tady pořádně neprohlédli!“
Kužel světla nejdříve těkal po klenbě a pak soustavně řezal díl za dílem z tohoto podivuhodného díla
přírody.
Jeskyně byla mnohem větší než mohyla. Klenbu
podpíraly dlouhé krápníky. Podle jejich sloupů si děti
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jeskyni pojmenovaly. Stěny byly plné lesklých plošek,
které tříštily světlo do barevných čar. Dodávaly síni
posvátný ráz. Po čase si děti na duhový jas zvykly.
Dokonce zahlédly dno, poseté množstvím jiskřících
střípků, které tam voda shromáždila za miliony let.
Výtoková chodba svírala s přítokem pravý úhel. Její
ústí připomínalo vjezd do alpského tunelu.
„Mrkněte na to!“ vykřikl najednou Luba. Světlo
se zastavilo nad výpustí. Na skupinu shlížel obraz
jakéhosi zvířete.
„Te-ten je strašný,“ koktala Liduška a ustrašeně
se přikrčila.
A co teprv ve skutečnosti,“ vydechla sestra. Byl to
křemenný obraz netvora se zobákem a křídly. Dojem
ptáka rušilo tělo s drápy na nohách.
„Orlolev,“ pojmenovala příšeru Milada. Poté paprsky našly další vyobrazení ploutvočlověka. Bylo
skryté vpravo nad přítokem. Proč kameníci štoly odlišili? A co má znamenat ta saň? Tyto a jiné otázky
děti proberou v bezpečí domova, teď byl před nimi
důležitější úkol: Zpáteční cesta!
Lužice vklouzla zpátky do „jejich“ chodby. Všichni cítili únavu a kdyby se jich někdo zeptal, jestli touží po dalších překvapeních, vysmáli by se mu. Kvóta
divů byla pro dnešní den bohatě vyčerpána. Duch
podzemí jim popřával klidu; loď se mírně kolébala,
šum vody uspával pozornost. V dáli se objevil světlý
bod; to vyšla jitřenka mohyly, zabásnil Luba a zanořil veslo hlouběji. Tu hlasitě zaklel.
„Sakra!“
„Co se stalo!“ vyburcovali se ostatní.
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„Podívejte na to pádlo,“ natáhl je Luba dozadu.
„Asi jsem do něčeho narazil. Málem mi vypadlo
z ruky.“
„Dávej, prosím tě, pozor,“ dotkla se ho Milada,
„ještě nejsme venku.“ Obavy byly na místě. Loď
zrychlila plavbu a zanedlouho ji vítaly svícny ve vstupní jeskyni. Hodilo se říct v hodině dvanácté. Obě svítilny měly skoro vybité baterie. Nejdelší Luba se chytil
okraje rámu a vytáhl se za pomoci děvčat nahoru.
Vojta udržoval rovnováhu. Naposled vysvobodili loď.
Uložili ji vedle vchodu do jeskyně a naskládali do ní
všechna zavazadla. Přiložili k nim pádla, když tu
se ozval výkřik Milady. Její prst ukazoval na pádlo
kapitána. Bylo zřetelně ukousnuté.
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Kapitola II.
Uplynul sotva týden od návratu a chlapci se přišli
zeptat, kdy zas pojedou do Loučné. Rodiče to nemálo udivilo.
„Co se s tou naší mládeží děje,“ obrátila se máma
na manžela, „dříve zdaleka nebyly tak hrr, pokud šlo
o Hrádek. A teď abychom tam jezdili nejlépe každý
týden!“
„Možná se jim líbí projížďky na lodi. To víš, dorůstají a všechno jim voní romantikou. Když já byl
v jejich letech...“
„...tak jsi se vymáchal v té vaší povedené lodi. Jak
se vlastně jmenovala?“
„Ženeva,“ zasnil se táta, „ale to se musí uznat – pár
metrů jsem ujel. No – a potom se potopila,“ dodal
s takovou samozřejmostí, že se máma usmála.
„Ovšem našim dětem by se to stát nemělo,“ mínil dále
táta. „Doly nejsou zatopená louka, kde je půl metru
vody. Naštěstí s nimi chodí Luba a ten už má rozum.“
„Že ho děti poslouchají, je jen dobře. Všiml sis, jak
jim zářily oči, když se posledně vrátily? Prožívají hezké mládí. Jo, abych nezapomněla, zavolej babičce,
jestli by další sobotu a neděli neměli na nás čas.“
Babička souhlasila.
„Ale ano, beze všeho. Děti rostou jako z vody,
za chvíli dospějí a mládí bude pryč. Alespoň si něco
užijí. Oba vás rádi všechny uvidíme.“
Děti zajásaly. Však už měly schystané další nezbytnosti: Milada si opatřila úplně nový deník; ten starý
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se při posledním výletu promáčel a místy byl skoro
nečitelný. Sešit měl modré omyvatelné desky a celých
sto listů! Chtěla jej nadepsat ‘Putování za ploutvolidmi’, ale pak ji napadl vhodnější název – ‘Tajemství
Mokrého údolí’.
Přišel toužebně očekávaný den. V Loučné je uvítali oba prarodiče. Děti odnesly batohy do pokojíku;
co kdyby je někdo z dospělých kontroloval! Těžko by
se jim na otázky odpovídalo.
V pokoji bylo otevřené okno – babička před jejich
příjezdem uklízela a větrala. Zvenku doléhal zpěv
cvrčků a vůně posekaných luk. Den se ke světu natáčel tmavou stranou a dýchal na všechny sladce bolným sněním. Děti se rozsadily po postelích.
„Ty, Lubo,“ ozvala se první Liduška, „co když nám
na to naši přijdou?“
Bratr mávl rukou. „Nepřijdou. Pokud se ovšem
neprozradíme sami.“
„A co ukousnuté pádlo,“ obávala se pro změnu
Milada.
„Kdoví, jak se to stalo,“ zavrtěl Luba hlavou, „třeba se dostalo mezi zubaté kameny.“
„Tedy promiň,“ připojil se Vojta, „už jsi někdy viděl kousavé šutry?“
Představa, že po dně pobíhají dva hladové balvany byla natolik směšná, že děti zapomněly na možná
nebezpečí a častovaly se vtipy hlavně na účet Luby.
Jeho slova – „kdo se bojí, nemusí s námi na výpravu
jet!“ – už nenašla posluchače. Komu by se také chtělo trčet doma, zatímco ostatní budou prožívat napínavá dobrodružství?
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Dopravit loď do Mokrého údolí byla pro děti hračka. I usazení na vodu – jenom ty svícny je opět postrašily podivnou bělostí.
„Ty, Lubo, ten poklop bychom neměli nechávat
otevřený. Co když tam někdo spadne? Nebo by ho
taky mohl někdo zavřít.“
„Ty jsi dobrá,“ posmíval se bratr, „jaký je v tom rozdíl, jestli si poklop uzavřeme sami nebo nám ho přiklapne někdo cizí?“ V koutku duše však cítil,
že poznámka Milady byla správná. Sám na to už několikrát pomyslel. Jak jen byli neopatrní! A na kolik
takových nedomyšleností ještě přijdou?! Jen aby pak
nebylo pozdě. Neměl jsem Miladu tak setřít, vyčítal
si, potřebujeme každý dobrý nápad. Luba se nadechl a smířlivě položil sestře ruku na rameno.
„Promiň, máš samozřejmě pravdu. Jenomže, jak
to provedeme? Jak poklop nadzvedneme zevnitř? Je
tam ukrutná hloubka a z lodi to nezvládnem.“
„Mohli bychom si,“ ozval se Vojta, „dole schovat
bidlo, kterým poklop otevřeme. Aby to šlo snadněji,
podložíme ho kouskem klacku nebo kamene.“
„To je skvělý nápad,“ ožil Luba. „Klacek uvážeme
za kus skály, takže nám neuplave.“
Sekyrky ukryté v batozích vklouzly do chlapeckých
dlaní. Hladově se zakously do kmínku habru. Dříve
se jeho dřevo používalo k výrobě topůrek, nástrojů
i hraček pro svoji tvrdost a houževnatost. Stromek
se naposledy zachvěl a pak zvolna, za přispění děvčat, klesl k zemi. Stačilo osekat větve a bidlo bylo
na světě. Luba je zálibně potěžkal a obrátil se k bratrovi.
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„Teď si ho vyzkoušíme. Vojto, vlez do lodi. Já ti
bidlo podám a poklop zavřeme.“ Vojta se chytil rámu
a spustil se dolů. Pak to nad ním žuchlo. Kolem
se rozprostřela tma, rušená jen paprsky, pronikajícími nedovřeným a děravým víkem. Dosednutí poklopu bránil provaz, kterým byla loď upoutaná.
Vojta namířil horní konec k víku a klacek o ně zaklínil. Loď, zabrzděná provazem, se trochu pootočila a zůstala stát.
„Zvedám!“ křikl nahoru. Nejdříve se nedělo nic.
Pak se ozvalo škrábnutí o železnou desku, jak se po ní
sunul konec tyče. Poklop se těžce nadzvedl. Vojta trhl
klackem vzhůru a převrátil ho na druhou stranu.
Vchod do podzemí byl otevřený.
„Hurá!“ vykřikly děti a naklonily se přes okraj.
První, co zahlédly, byl bratrův usměvavý obličej.
„Jak to šlo?“
„Docela dobře, jenom jsem měl potíže s rovnováhou. Až se budem vracet, musíme loď uvázat za oba
konce.“ Do všech vjel nový život. Zavazadla se ocitla
v mžiku na dně Lužice a po nich mohyla spolykala
i členy posádky. Posledním byl Luba, jenž položil přes
rohy železného rámu dva silné klacky. Nadešel rozhodující okamžik. Luba nadzvedl bratrovi víko a ten zaklínil bidlo o jeho hranu. Nato se spustil do lodi.
Lužice se zakymácela, Vojta ztratil rovnováhu a chytil
se jejích okrajů. Kryt se zřítil na klacky. Ty pád nevydržely. Šerosvit ustoupil černi a obloha se smrskla
do pár světelných skvrn v poklopu.
„Kde je bidlo?!“ vykřikl Luba a míhal sem tam
baterkou. Životně důležitá vzpěra zmizela. V jednu
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chvíli se zdálo, že její konec vykoukl z vodního víru,
ale při jeho prozkoumání nenašli ani třísku. Překvapení vystřídal strach a panika. Liduška začala natahovat moldánky. Vojta ji přitáhl k sobě, druhou ruku
ovinul kolem Milady a pak vážně řekl.
„Ať se stane, co chce – jeden za všechny, všichni
za jednoho!“ Děvčata vděčně kývla; upřímně vyřčená slova je uklidnila.
„Že jste si nedali větší pozor,“ vyčítala Milada.
„Já myslím,“ zvolna protáhl Luba, „že poklop zavřel nějaký ohleduplný houbař, aby sem někdo nespadl.“ Jeho vtip nepadl na úrodnou půdu.
„Jak se teď odsud dostaneme?!“ pokračovala
Milada. „Z lodi víko neuzvedneme! A co když nám
někdo ukradne vozík!“
„Musíme jet dopředu. Určitě objevíme jiný východ,“ snažil se o pevný hlas Luba a zčeřil pádlem
hladinu. Loď se vydala do neznáma.
Baterky kontrolovaly známá místa. Ploutvolidé
lhostejně shlíželi na poutníky, ba i tma se zdála být
chladnější. Děvčata si oblékla pláštěnky a hochy zahřívalo usilovné pádlování. Opět porušili klid Sloupové jeskyně. Loďka lehce drcla o břeh.
„Nevíme, jak dlouho budeme hledat východ, proto bychom se tu neměli moc zdržovat,“ řekl Luba.
„Souhlas,“ přitakal Vojtěch. A nebyl sám. I děvčata cítila, že pod vedením nejstaršího bratra snáze
najdou východisko ze zapeklité situace. Ta, jak
se zdálo, naše trosečníky vtáhla do některé z knih
od Julese Verna.
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„Tak, zvedáme se!“ zavelel po krátkém odpočinku
patnáctiletý kapitán a loď poslušna příkazů pádel
vyrazila k neznámým končinám.
Vjezd do přítokové štoly dopadl dobře. Široké ústí
a pomalý proud umožňoval klidnou jízdu; jen občas
zaskřípalo pádlo o kamenité dno. Chlapci se pokaždé starostlivě dívali, jestli není poškozené. Zvláště
Luba si dělal starosti, protože měl pádlo spravované.
Chodba se stáčela doleva a proud zesílil. Hoši
museli vyvíjet dvojnásobné úsilí, aby plavidlo udrželi ve středu toku. Lužice rozrážela přídí prchající vlny,
prokousávala se metr za metrem k pomyslnému cíli,
dokud nezačalo drhnout o dno i její břicho.
„Vojto, musíme skočit do vody a tlačit,“ rozhodl
Luba a bratr se bez rozmýšlení přehoupl přes okraj
lodi.
„Vy zůstaňte na svých místech,“ vyslal další příkaz
k sestrám. Sám stál u přídě a pomáhal Vojtovi Lužici
vléct. Hladina sahala hochům sotva do půli lýtek, ale
tok se změnil v učiněnou bystřinu. Stoupání tunelu
narůstalo. V dětech se rozhořela naděje, že někde probleskne denní jas. Oni pak šťastně najdou cestu ven.
Sklon chodby se opět snížil a s ním narostla i hloubka toku. Chlapci se znova nalodili. Předtím si Luba
prohlédl stěny.
„Nemůžu si pomoct,“ bručel, „ale tuhle chodbu
žádný kameník nedělal. Nejsou tu ani vodnické majáky. Myslím si,“ otočil se k ostatním, „že tak jako
se příroda postarala o tuhle štolu, můžou tu být další
kanály. Alespoň jeden z nich by mohl ústit na povrch.“
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Baterka netrpělivě hlodala tmu v očekávání,
že objeví alespoň náznak vysvobození, a tu všem opravdu připadlo, že vpředu začíná svítat. Záběry pádel svit
zesilovaly, takže si děti byly jisté, že se nejedná
o blouznění nebo podzemní fatu morgánu.
„Sláva,“ jásaly, „jsme zachránění!“
Pádla čeřila vodu jako kolesa zaoceánského parníku. Plavidlo se hnalo za vidinou spásy dychtivě a spořádaně, jako smečka vlků sledující kořist.
Konečně byli u cíle.
Oči posádky oslepil nečekaně silný svit. Milada
zhasla baterku. S jejím světlem však zmizel i přelud
dne.
***
„Co to znamená!“ vykřikl Vojta. „Milado, rozsviť!“
Sestra uposlechla, ale kruh světla stočila více dolů
a do strany. Tak se dětem naskytla podívaná, na kterou se nezapomíná do konce života.
Před nimi se na skále vypínal hrad z čirého kamení. Stavebním uměním a duhovými barvami byl jako
z Pohádek tisíce a jedné noci; kameny natolik odrážely svit baterek, že v této třetí a dlužno říci všechna
očekávání překonávající jeskyni – nebo spíše chrámu
– byl rozeznatelný sebemenší předmět či vlnka na hladině. Úkaz umocňovala téměř jednolitá zrcadlová
plocha na více než dvou třetinách stěn. Křemen tu
v dávných dobách vykrystalizoval do takové čirosti,
že připomínal křišťálové El Dorado. Vzdálenější díl
jeskyně se černal pravděpodobně čedičem nebo pozůstatky pískovcového podloží.
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Před nimi se na skále vypínal hrad
z čirého kamení. (s. 36)
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Lubu přes všechnu dokázanou odvahu stihl nervový otřes. Zpola ležel, zpola seděl na dně lodi a s očima
upřenýma na hrad neustále opakoval:
„Dopluli jsme do říše duchů...!“
První se vzpamatovala Milada. Zatřásla bratrem
za ramena.
„Lubo, vstávej, nemáme moc času. Musíme najít
východ. Nebo se aspoň poradit, jak se odtud dostanem.“ Poslední slova skoro vzlykala.
Luba se vzchopil. Loď se pomalu vzepjala a odklonila špici k pobřeží. Elegantně vykroužila táhlý
půlkruh a jako šíp ukrajovala vzdálenost mezi ní
a vyvýšeninou, jež spojovala křišťálový hrad s pláží.
Vojta mezitím mapoval okolí. Zjistil důležitou věc –
tunel, který je propustil do jeskyně, měl vedle svého
ústí stejného ploutvonožce, jaký je provázel až sem.
Pokud by se něco přihodilo, budou vědět, kam utéct.
Poté se soustředil na nejbližší skalní stěnu. Vystupovala do výše několika desítek metrů a tu a tam z ní
vyčnívaly bradavice sopečných vyvřelin. Na okamžik
se mu zdálo, že v jedné zahlédl čísi tvář. Při pečlivějším prosvícení se jeho postřeh nepotvrdil. Chlapec
nikoho nepřesvědčoval, očistil si brýle a pokračoval
v pádlování. Milada i tuto drobnou příhodu zaznamenala do palubního deníku.
„Lidé, kteří stavěli tento Duhový hrad,“ zapisovala dále, „museli odněkud přicházet. Také používali
nástroje. Ty si mohli přinést jedině z povrchu. Možná, že sem jezdili na lodích, ale tou cestou, kudy jsme
projeli my, těžko. Mohyla není k nalodění vhodná.
Možná přijížděli ze štoly se znakem saně. Ale to by
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zase neprojeli tunelem. Vždyť v něm drhla o dno
i naše loď.“
„Pak mě tedy nenapadá jiné vysvětlení,“ napodobil Miladinu literární samomluvu Vojta, „než že cest,
které do téhle jeskyně ústí, je několik. Nechci strašit,
ale průzkum nám zabere nejméně dvě hodiny. A to
bychom sebou museli hodit!“
„Nemůžeme vyloučit,“ pokračovala v úvahách
svých bratrů Milada, kreslíc pilně písmena do modré knihy, „že původní vchod je zatopený.“ S tím rozhodně nesouhlasil Vojta:
„Jenže za mostem je rovná plocha,“ ukázal prstem
na pláž. „Já bych východ hledal nejdřív tam.“
„Přece tu bydleli ploutvolidé,“ ozvala se po dlouhém mlčení Liduška, „a ti sem mohli připlavat pod
vodou.“
„To je sice pravda,“ souhlasil Luba, „ale jak by plavali s krumpáčem v ruce? A i kdyby plavali, jak potom stavěli svoji pevnost? Vápno by pod vodou zvlhlo
a igelit ještě neznali. Kameny jsou na hradě vyspárované.“
Posledním důkazem dal najevo své praktické zaměření. Byl rozený řemeslník. Uměl zdít, pracovat
se dřevem a kovem a navzdory svému mládí si poradil i s jednoduššími opravami čehokoli.
Během hovoru se loď přiblížila až k začátku mostu. Nyní se mělo ukázat, do jaké míry byl Vojtův odhad správný. Děvčata chtěla vyskočit na břeh.
„Potom,“ zadržel je Luba, „nejdřív musíme
prozkoumat jeskyni. Ty, Milado, všechno zapisuj.
Jak říká táta – lepší špatný papír než dobrá paměť.“
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Připomínka otce a tím i celého domova děti roztesknila. Jak by jim mohlo být teď dobře! Mohli si hrát
nebo jít na doly. Zatím trčí tady, kdoví kolik metrů
pod zemí. Možná, že východ ani nenajdou a zemřou
tu bez pomoci...
Luba se opřel do pádla a loď nasměroval k hradu.
Ten vysílal duhové paprsky stále vydatněji, až vypadal jako planoucí drahokam. Bylo to tím, že světelný
kužel zmenšoval svůj rozptyl a nacházel v hradu stále více odrazových ploch.
Luba vedl Lužici podél kamenného mostu až k úpatí
tvrze. Plavidlo se začalo chvět. Kolem dokola prýštily bublinky vzduchu, svědčící o ústí podzemní řeky.
Nová skutečnost děti vzpamatovala.
„Odkud asi přitéká?“ naklonila se Milada přes
okraj, aby si korálky lépe prohlédla.
„To kdybych věděl. Pro nás to nemá význam. Ledaže by tudy chtěl někdo proplout na onen svět.“
Vojtův černý humor nezabral. Místo toho jim Luba
oznámil:
„Teď obeplujeme hrad. Pak se dáme k Černé díře.
Nakonec prozkoumáme břeh naproti.“
Milada tím směrem zasvítila.
„Já myslím,“ namítla, „že tam jezdit nemusíme.
Koukni se, jak se ta stěna leskne – je jako z jednoho
kusu. Tam východ určitě nebude.“ Zrcadlová plocha
s Miladou zářivě souhlasila. „Já bych ho hledala jako
Vojta u pláže...“
„Uvidíme,“ trhl rameny Luba, znervóznělý představou, že cestu na povrch nenajdou. Zatím příď překonávala mírné vlnobití. Ocitli se nad samým jícnem
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ponorné řeky. Prorazili ho bez úhony, pokud nepočítali spršku, kterou Luba ostatní zasáhl záběrem
pádla. Černá díra, jak si pojmenovali zobákovitou
špici jeskyně, byla na dosah. Hladina se uklidnila
a baterka se bezradně dotýkala čedičových balvanů,
připomínajících cestu do pekel. Pádla zvolna čeřila
ospalé vody a ponurost místa se přenesla do srdcí trosečníků. Loď kopírovala nepravidelný lem temné tůně
a přiblížila se ke kamennému mostu z druhé strany.
Nádhera hradu už nikoho nezajímala. Východ nikde.
„Vypadá to, že jediná cesta na povrch je štola.“
„A co tunel se saní?“ uvažovala Milada.
„Do toho bych se nepouštěl. Za prvé vede hloub
do země a taky nevíme, s čím se tam můžeme setkat.
Prozkoumáme to támhle nad pláží.“ Lubova ruka
opsala půlkruh, zahrnující jediné místo, kde se dalo
vystoupit. Všude jinde, jak se mohli přesvědčit, se stěny nořily buď přímo do vodní hladiny nebo se šklebily rozeklaným čedičem.
„Vystupovat!“ zavelel Luboš, jen co dno lodi zašumělo. Milada uložila deník do igelitové tašky. Děti
se chopily okrajů plavidla, aby vystoupily na břeh.
Tu zazněl ohlušující úder, který prořízl Vojtův poděšený hlas.
„Pozóóór!“
Všichni se bleskurychle otočili. Spatřili obrovskou
vlnu, která se řítila přímo k nim. Na rozvažování nebylo kdy. Zatímco příboj rozevíral náruč, Luba duchapřítomně vykřikl:
„Všichni na dno!“ Strhl Vojtu na chumel děvčat
a položil se přes ně jako štít. Ruce vklínil pod sedačku,
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hlavu vtáhl mezi ramena. Byl nejvyšší čas. Obsah lodi
skropily první kapky. Poté podběh vlny uchopil
Lužici jako krabičku sirek a vynesl ji vzhůru k čedičové stěně. To už dopadal na trosečníky liják ze zpěněného hřebenu, který v mžiku promočil obsah lodi.
Nezadržitelně postupující vodní val plavidlo naklonil. Hrozilo, že se Lužice převrátí nebo v horším případě roztříští o skaliska. Do Lubových paží pronikla
křeč. Věděl, že už sourozence neudrží. Voda se na ně
valila ze všech stran. Loď se obrátila dnem vzhůru
a Luba zavadil zády o skálu. To je konec, prolétla mu
hlavou poslední myšlenka. Pak ztratil vědomí.
Podzemí zvolna umlkalo. Stěny si dosud přehazovaly vlny, ale všechno ukazovalo na to, že se vlády opět
ujímá král noci a ticha. Loď bychom našli jen stěží.
Uvízla na skalní římse, jak ji tam vymrštila vzpoura
vody. Nezazněl od ní ani slabounký šramot, nezasvitla
jiskřička naděje, že někdo z posádky zůstal naživu.
Co si počnou rodiče, až zjistí, že jejich děti nepřicházejí z koupání a pátrací akce skončí bezvýsledně? Ani
největšího fantastu nemohlo napadnout, že se vydaly do hlubokého podzemí. Nenapsaly dopis, nikomu
nic nevzkázaly, i poklop za sebou zabouchly. Avšak
i kdyby ho nechaly otevřený, i kdyby někdo našel
opuštěný vozík, kdo mohl tušit, že se vydaly zrovna
sem?
Loď se malinko pohnula. Vypadalo to, že se jen
svezla po nerovné ploše římsy. Poté se nadzvedla znovu jako poklička nad kypícím hrncem.
„Opatrně!“
„Už to nemůžu vydržet. Dusím se!“
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„Co když jsme nad propastí?“
„Já lezu ven.“ Po těchto šeptaných větách vykoukla zpod lodi Vojtova hlava a za ní se vysoukalo celé
tělo.
„Kde je baterka?“
„Tady!“ zazněl hlas Milady. „Nesvítí!“
„Vytáhni druhou!“
„To se ti lehko řekne,“ brblala sestra. Loď opět začala nadskakovat. Vojta nahmatal okraj a převrátil ji.
„Kdo tu leží?“ ohmatával tělo pod sebou a pak
se zděšeně vztyčil.
„To je Luba. Nehýbá se! A kde je Lída?!“
„Tady.“
„Jsi v pořádku?“
„Ano, nic mi není,“ pípl ustrašený hlásek.
„Zůstaň, kde jsi. Už máš, Milado, tu baterku?“
Místo odpovědi zašuměl sáček a temnotu odfoukl
čerstvý dech světla. Milada byla natolik prozíravá,
že důležité součásti jejich výbavy vodotěsně zabalila.
Kromě svítilen i zápalky a chléb.
První paprsky patřily kapitánovi. Vojta se nad ním
naklonil a přiložil ucho k ústům.
„Žije,“ zajásal a kapesníkem mu začal otírat čelo
a skráně. Dech se prohloubil a Luba otevřel oči.
„Slyšíš mě?“ Luba trochu pohnul hlavou. „No sláva,“ ulevil si Vojta a pomohl mu se opřít. Chlapec
se rychle vzpamatovával. Odpovědnost za sourozence v něm burcovala síly.
„Zkontrolujte výbavu.“ Zářící oko baterky se přestěhovalo do lodi. Zmizel batoh s potravinami a strýcovým lanem. Také se ztratily věci na převlečení
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a několik dalších drobností. Zůstal ruksak s nářadím
jako byly sekerky, zápalky či pila. Kupodivu se zachránil i lodní deník. Milada ho sevřela v náruči.
„Mohlo to dopadnout hůř,“ kývl kapitán a namáhavě vstal. Vzal Miladě svítilnu a jejím kuželem cizeloval okolí. Ukázalo se, že jsou na skalní římse ve tvaru
jitrnice o šíři nějakých pět metrů. Délku Luba odhadl na čtyřicet, možná padesát metrů. Pak se přiblížil
ke srázu. V ústrety mu blikla písečná pláž, která vystupovala k římse hrubě vysekanými schody. To Lubu
zaujalo.
„Rád bych věděl, kvůli čemu ty schody dělali.
A proč vedou sem nahoru...“
„Viděli jste?“ přerušila bratra Milada a ukázala
ke klenbě. Teď si i ostatní všimli netopýra, který se tu
proháněl jako někde na lukách. Občas zalétl až k nim
a když ho potěšený Luba doprovázel baterkou, blýsklo se cosi na stěně nad jejich hlavami. Kdyby se to
objevilo jinde, nevěnoval by tomu pozornost. Zde
se však proti nim vypínala tmavá čedičová masa! Luba
postoupil až ke schodišti. Světlo se opřelo o jakési
mezipatro a rázem se vyšplhalo vzhůru. Chlapec
se nemýlil. Schodiště pokračovalo dál až k otvoru,
po jehož straně se leskl člověk s ploutvemi.
„Východ!“ vykřikl Luba.
„Kde?“
„Musíte jít sem, tam odtud nic neuvidíte!“ Přeběhnout pár metrů bylo dílem okamžiku. Děti si prohlížely kamenného muže s otevřenými ústy. Jak jim
připadal krásný! Kde byly doby, kdy všem naháněl
hrůzu? Nyní jakoby přátelsky kynul, ukazoval cestu

– 44 –

ke svobodě: Tudy pojďte, tudy! Luba děti však zadržel.
„Nejdřív sesbíráme věci. Vyneseme je nahoru a pak
se vrátíme pro Lužici. Nesmíme ji tu nechat, strejda
by se po ní sháněl. Myslím,“ ocenil stoupání, „že se nám
to podaří.“ Plavčíci, obtíženi batohem a pádly, se vyšplhali k terásce. Připomínala vyplazený jazyk. Poté
chlapci seběhli pro loď.
„Člověče,“ ozval se Vojta, „to nám dá fušku. Hodilo by se lano.“
„Až se odtud dostanem, tak se pro něj vrátíme. Pokud se neutopilo. Teď není čas ho hledat. Vezmi loď
za špici a já budu jistit zespodu. Milado, sviť pořádně!“
křikl nervózně na sestru, které mezitím vrátil baterku.
Nahoře se ukázal bílý kotouček. Chlapci zabrali a loď
dotáhli ke kamennému jazyku. Zde přiskočily na pomoc
Milada s Liduškou, zváhly ji a posunuly na plošinu.
„Sláva,“ vydechli si chlapci. I na sestrách byla znát
únava, ale naděje na záchranu jim dodávala energii.
Všichni věřili, že vysvobození je na dosah.
Shromáždili se před štolou. Jejich zájem se soustředil pouze na ni, neboť o jiném místě, které by jim
přineslo vytouženou svobodu, nevěděli. Kdyby
se jeskyni nadále věnovali, možná by ještě ledacos uviděli, ale také mohli zůstat ve vražedné tmě. Svítilna,
jediné pojítko se životem, slábla.
„První jdu já,“ prohlásil Luba. „Za mnou obě holky a nakonec ty Vojto.“
„Loď necháme tady?“
„Vidíš, na tu bych málem zapomněl.“ Rukou si přejel po čele.
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„Dobrá, nejdřív půjde Milada, pak Lída a nakonec my dva. Svítit budeš, Milado, ty. Kdyby se ti něco
nezdálo, hned zavolej. Má někdo jiný nápad?“ Odpovědí mu bylo mlčení.
První se dala do pohybu baterka. Nemilosrdně
se zakousla do otvoru a prohmatala jeho nejbližší
útroby. Nato vklouzla do štoly, až v ní utonula. Jen
odlesk křišťálových střípků pod nohama dával tušit,
že Miladu následují tři tmavé postavy.
Chodba, kterou se děti ubíraly, byla přírodní trhlinou. Dávní horníci ji upravili tak, aby vyhovovala
chůzi. Místy byly patrné záseky po perlíku. Na jednom místě se museli sehnout pod vylomenou skalní
deskou. Čněla ze stropu jako zubatá lžíce nakladače.
„Snad nám to někde nezatarasí cestu,“ obávala
se Milada a pohlédla na hochy za sebou. Luba ohlásil další přestávku a vydýchl směrem k ostatním:
„Ta deska je vylomená už dávno. Není tu voda ani
vysypaná hlína.“ Luba nebezpečí úmyslně zlehčil. Proč
hned malovat čerta na zeď! Pokud se s takovou překážkou setkají, rozbijí ji třeba sekyrkami. Když nebude příliš silná, pomyslel si potají.
Výprava se vlekla štolou již dobrou půlhodinu.
Milada se náhle zastavila. Před nohama se jí otevřela
propast. Zděšení mělo krátké trvání – chlapci objevili za prvním ohybem další pěšinu. Táhla se po skalním převisu a zčásti byla vysekaná do vápencového
masivu. Provázelo ji primitivní zábradlí, zapuštěné
do stěny.
„Bude pěkně staré,“ znalecky ohodnotil Luba.
„Podívejte se, jak jsou ty tyče poďobané. Dneska
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se dělají hladké.“ Děti ho poslouchaly jen na půl ucha.
Jejich pozornost poutal vnější okraj cesty. Byl jím
chřtán propasti. Hloubka musela být značná, protože na dno baterka nedosvitla a kámen padal podle
Vojtových hodinek celé čtyři vteřiny, než se tlumeně
ohlásil.
„Osmdesát metrů!“
„Mně se točí hlava!“ naříkala Lída. Ostatní na tom
nebyli lépe. Další krizi výpravy zarazil Luba.
„Podívejte, děcka,“ vytáhl z batohu klubo provazu, „tímhle se ovážeme. Kdyby někdo z nás uklouzl,
ostatní ho vytáhnou. Držte se všichni zábradlí!“
Jeho slova zabrala. Pouze Vojta hleděl na provaz
nedůvěřivě. Nic však neřekl. Poté se vydali kroksunkrok podél skalní stěny. Pořadí se změnilo – v čele kráčela Milada s baterkou, za ní oba chlapci s lodí a nakonec,
těsně za Lubovými zády, se šourala Liduška. Výseč světla úporně lpěla na zemi a jen tu a tam blikla dopředu,
jestli není před nimi římsa prolomená nebo nechybí
kus zábradlí. Přestávky se teď nekonaly. Skupina překonala kritický úsek za pár minut. Na jeho konci je
vítala další bezpečně sklenutá část chodby.
Buch! zaduněl o zem laminát. Chlapci se svalili
hned vedle lodi. Napětí na chvíli povolilo.
Zanedlouho se trýzeň ohlásila nanovo. Zástup
předkloněných stínů se vydal na další pouť. Měla trvat jen krátce.
„Slepá chodba!“
Na první pohled měla Milada pravdu. Když však
děti proklouzly pod sníženým stropem, objevily
na jejím konci schodiště, přilepené u zdi.
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„Vypadá to, že nikam nevedou,“ řekl Luba, „ale to
by je tady nedělali.“ Odvázal se a vystoupil po schodech nahoru. Zastavila ho dřevěná deska. Luba proti ní zatlačil zády. Nic. Pohybem ruky přivolal Vojtu
a zabrali společně. Na chlapce padal prach a špína.
Padací dveře se pootevřely.
„Zaber!“ vykřikl divoce Luba. Do štoly nahlédlo
opravdové denní světlo.
„Hurá!“ vykřikla děvčata a hrnula se za bratry.
Vysoukali se na podlahu jakési chaty. Pod špinavým
oknem byl stůl s několika židlemi. Vedle stála skříň
se zaprášeným nádobím. Překvapením byla rozpálená kamna, která dětem nalila trochu energie do žil.
„Vypadá to, že tu někdo bydlí. Nechci se hádat,“
rozhlédl se Luba, „ale myslím, že nás tady rád neuvidí.“
„Taky si myslím,“ ušklíbl se Vojta a vykoukl ven.
Nikde nikdo.
„Možná je těch lidí, kteří postavili Duhový hrad,
řekla Milada. „Třeba nás tajně sledují a zatopili tu
pro nás.“
„Těžko. Ale možné je všechno,“ unaveně souhlasil
Luba. „Hlavně, že jsme na svobodě. Pojď, Vojto, přinesem loď a ostatní věci. Vy dávejte, holky, pozor.
Kdyby něco, křikněte. Ještě že tu byly ty dveře. Jinak
jsme zůstali na věky dole jako Joe Indián.“
Hoši vynesli všechna zavazadla. Poslední vycestovala Lužice. Poklop zavřeli a dali na něj koberec, který
ho zakrýval.
„Tak, holky,“ oprášil si Luba ruce, „zvedáme kotvy
a plujem domů. Už je skoro sedm, a to jsme vyšli ráno.
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Myslím, že se nás naši už nemůžou dočkat.“ Sestry
se zvedly z lavice a šouraly se k východu.
„Nevíte, prosím vás, kudy se jde do Hrádku?“ zeptali se starší paní, na kterou v lese narazili.
„Hrádek? No to nemáte daleko,“ ochotně radila
žena, „počítám tak hodinku chůze. Počkejte, ukážu
vám cestu. Nejdříve půjdete touhle pěšinou až k polní cestě. Potom se dáte doprava a jste z lesa venku.
Pak už jen projdete Suchou, Donínem a jste ve městě.“
„Jak se ta vesnice jmenuje?“ zeptala se Milada.
„Dolní Suchá. Ale musíte sebou hodit, pokud chcete být za světla doma. Odkud vlastně jdete? A na co
máte loď? Vždyť tu není žádná voda!“ prohlížela paní
Lužici a jejich zavazadla.
„Tak děkujeme, už musíme jít,“ zamluvil odpověď
Vojta. Do lhaní se mu nechtělo a pravdu říct nemohli.
„Lidičky,“ vzdychla Milada, když paní byla z dohledu, „já bych tu nejradši přespala.“ Vojta vedle ní
prohlížel mapu Hrádecka.
„Mrkněte na to, ta paní určitě mluvila o téhle cestě. Přes kopec by to možná bylo blíž.“
„Ty si děláš legraci. Já jdu rozhodně po silnici.
Nebudu někde přelézat ploty.“
„Máš pravdu,“ souhlasil s Miladou Luboš, „já mám
toho bloudění taky plné zuby.“
Pomalu sešli do údolí. Loď měli zavěšenou na ramenou. Lubu napadalo provaz omotat pláštěnkami,
aby tolik neřezal. Přesto si ho museli čas od času přehodit.
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Děti nechaly les brzy za sebou. Silnice je provedla
Dolní Suchou a odtud nekonečně dlouhou cestou
do Donína. Tady potkaly Miladu, kterou poslaly napřed do Mokrého údolí pro dvoukolák. V pravou
chvíli, protože chlapci byli se silami na dně.
Jejich návratu si nikdo nevšiml. Sourozenci uklidili káru, loď překlopili na podstavce a teprve pak
vzali za kliku.
„Takhle se chodí domů?“ zlobila se máma, sotva
vstoupili do dveří. „Táta už vás chtěl jít hledat. Měli
jsme být dávno pryč a vy se touláte bůhví kde. Kdo
za vás napíše úkoly? Kdy je chcete dělat?“ Děti nedutaly a pokorně snášely i výtky kvůli mokrému
a špinavému oblečení.
„Tak jedeme,“ vložil se do případu táta, který připomínal sopku před výbuchem, „ale to si pamatujte,
do Loučné se podíváte nejdřív o prázdninách!“
***
Zdálo se, že záležitost je otcovým výrokem uzavřena. Děti si nechaly tajemství Křišťálové jeskyně pro
sebe, jakkoli to bylo těžké. Zvláště Liduška trpěla.
Tolik se chtěla pochlubit alespoň před dětmi ve škole! Slib mlčenlivosti však neporušila.
Mlčení zavládlo i mezi sourozenci. O další výpravě
nechtěl nikdo ani slyšet. Kdyby jen tušili, že se do podzemí vrátí!
Čas se dělil mezi školu, domácí povinnosti, hry i četbu.
Jednoho dne Vojtěch přinesl knihu se zajímavým

– 50 –

názvem: „Místopis a báje Lužice.“ Autorem byl jakýsi
Josef Rjelka, podle předmluvy Lužický Srb a vlastenec. Popisovala města a vesnice v povodí řeky Nisy,
jejich dějiny a současnost. Druhá část uváděla různé
báje a pověsti. Stránky se zmiňovaly o Karáskovi, známém loupežníkovi, který bohatým bral a chudým dával. Pro Srby znamenal totéž co pro Slováky Jánošík.
Kniha psala také o lidičkách a jejich králi z města
Grodku neboli Sprembergu, o bezhlavém rytíři či
o tajemném mnichovi z lékárny v Hrádku nad Nisou.
Nezapomněla ani na vodníky, na jejich dobré i zlé skutky. Vojtěch těkal z místa na místo, až zavadil o text,
k němuž se znovu vracel. Šlo o poznámku pod čarou:
„Vodníci mají v lužickosrbkých mýtech své zvláštní, nezastupitelné místo. Spjatost slovanského obyvatelstva s mýtickými
bytostmi tohoto druhu zasahuje až do novověku. Jsou
k dispozici svědectví, jež popisují vodníky velice přesvědčivě.
Z podobnosti jednotlivých dokladů se dá soudit, že jde
o významný kulturní fenomén, rozšířený i za hranice regionu.
Viz výpověď budyšínského písaře. 17).“
Vojta nalistoval zadní stránky knihy a pod číslem
17) nalezl krátkou zprávu:
„Já, Milč, budyšínský městský písař, zde před ctihodnou porotou přísežně stvrzuji, že jsa zdráv na těle a na duchu podle
svědectví, vydaného fyzikusem budyšínským učeným Friedrichem
Hejou, jsem seznal na vlastní oči vodníka a na vlastní uši
jsem ho slyšel hovořit. Při svaté Bohorodičce přísahám,
že vodník měl ruce blanité a uši neměl podobné lidským, než
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jakési chlopně na způsob žaber, které se mu při mluvě hýbaly.
Hastrman mluvil naší řečí a též jinak byl člověku podoben.
Také mi na hrázi velkého rybníka prozradil...,“ následoval
podrobný popis místa, „... že jest kdesi na Lužici, proti toku
Nisy, v podzemí hrad z čistého kamení dělaný, kterýž všichni
vodníci za sídlo královské mají. Tak stvrdil jsem já, Milč,
zkoušený písař budyšínský, léta tisícího pětistého třicátého sedmého po narození Spasitele našeho a Pána Ježíše Krista.“
Vojtovi se pomalu rozsvěcelo. Kdo by to byl řekl,
že stará zpráva bude pravdivá! Hrad z čistého kamení – to nemůže být jiný než ten, který viděli dole!
„Copak se tam nehodí?“ radil se s Lubou. „Popis
sedí i na ploutvolidi, ať z poklopu nebo ze štol. Blány
mají, žábry mají, přesně tak, jak to říkal písař. Je docela možné, že někteří ještě žijí. Není to fantastické?“
Se svým objevem zašli za děvčaty. Tabu na téma Křišťálová jeskyně bylo prolomeno. Trvalo přesně sedm dní,
neboť kalendář ukazoval opět neděli, týdenní výročí
jejich výletu. Vzrušenou diskusi přerušila máma. Přišla
jim říct, že po obědě jdou na rodinný výlet.
„Kam?“ ne zrovna nadšeně se ptala Milada. Debata o království vodníků byla rozhodně zajímavější.
„Podívat se do jedné štoly na Měděnci,“ odpověděla matka a položila na lůžko kupu oblečení.
***
Výprava do okolí Nového Města pod Smrkem je
zážitkem i pro starousedlíka. Jizerské hory, v jejichž
podhůří se město nachází, tu vybíhají do čtyř kopců
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– Rapické hory, Měděnce, Sviňského vrchu a nade
všemi pak Smrku, nejvyšší jizerské hory na českém
území. Svírají mezi sebou dva potoky. Lomnici – ta
sbírá vody z úpatí Smrku, z Měděnce a Rapické hory
a Ztracený potok napájejí potůčky ze svahů Sviňského vrchu a západu Měděnce. Předěl mezi prameništi
obou říček tvoří sedlo, kde se říká U Streitova obrázku.
„Jestlipak víte, mládeži, jaký příběh se k obrázku
váže,“ zahájil výklad táta, sotva minuli poslední domy
Nového Města. Děti otočily oči v sloup. Otec to zpozoroval a zasmál se:
„Podívej, mámo, jak ty naše ratolesti dychtí po poznání. Mám pokračovat?“
„Ale jo,“ zahučelo potomstvo.
„Tak tedy, před mnoha lety byly nedaleké Hejnice
vyhlášeným poutním místem. Sjížděli se sem lidé
zdaleka, protože věřili, že tak dosáhnou Boží milosti.
Mezi návštěvníky kostela byl i pan Streit. Zúčastnil
se bohoslužby, ale při odchodu vhodil do pokladničky místo peněz knoflík. Za trest pak musel udělat kříž
a na zádech ho vynést do hor.“
„Uvidíme ho?“ zajímala se Milada.
„Koho, pana Streita?“ culil se Vojta.
„Ne, ten kříž,“ ohradila se dotčeně.
„Dnes se tak vysoko nedostaneme,“ odpověděl táta.
„Podíváme se jen do štoly.“
Cesta prudce stoupala a rodina se zadýchala. Minuli Spálenou hospodu, pak rozcestí a úvozem zamířili k Měděnci.
Pomalejší chůze jim umožnila vychutnat krásu
přírody. Jaro bylo v plném proudu, našedlé listí jív

– 53 –

doplňovaly světle zelené břízky a modříny vystavovaly na odiv měkounké jehličky. Zemí tepal těžko postižitelný, a přec tolik zřejmý rytmus mladého života.
„Tati,“ srovnal krok s otcovým Vojta, „myslíš, že existují vodníci?“
Táta se něj zkoumavě podíval.
„Pokud mě paměť neklame, tohle jsme už probírali v Loučné. Proč se ptáš?“
„Ale, jen tak. Půjčil jsem si knížku, ve které se o nich
píše jako o opravdových bytostech.“
„Tak to mi ji musíš ukázat. Rodino, pozor, vpravo
vidíte výsypnou haldu!“
Vojta pochopil, že hovor je pro tuto chvíli u konce.
Aby také ne. Ve vysoké trávě narazili na úzké, hluboce zařízlé koryto. Zakusovalo se jako had do boku
hory. Sledovali je až k místu, kde mizelo ve skále. Jeden za druhým se protáhli úzkým vchodem. Pod nohama jim čvachtala voda a občas museli pořádně
ohnout hlavu. Asi po padesáti metrech chodba končila. Nad nimi se rýsoval výstup, shora zavalený.
„To proto,“ poznamenal táta, „aby sem někdo nespadl.“ Posvítil kolem sebe a vlevo se jim otevřela další
štola. Podloží, kterým si razila cestu, bylo místy
ze světlého křemene. Děti na sebe významně pohlédly: Tohle už přece znají!
Chodba se před nimi podruhé, definitivně uzavřela. Táta mluvil o dědičných odvodňovacích štolách,
které sváděly vodu z blízkých šachet. Ale to už vyhlíželi okénko východu.
Svět, do kterého se vrátili, vnímali jako osvoboditele. Podzemí jim znovu připomnělo, jak nesamozřejmé
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Ve vysoké trávě narazili na úzké, hluboce zařízlé koryto.
(s. 54)
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a drahé mohou být najednou stromy, louka, slunce,
vítr. Jak teď rozuměli jejich ceně! Seběhli po svahu
a děvčata rozpustile válela sudy. Pes Dick, kterého
vzali s sebou, dováděl s nimi. Vojta se zastavil před
výsypnou haldou. Navzdory veselí ztuhl.
„Co se děje?“ zeptal se Lubomír. Vojta ukázal před
sebe. Na kupě byl železný poklop a na něm postava
ploutvočlověka.
***
Děvčatům kluci nic neřekli. Až doma, kde nebudou nablízku rodiče. Zaraženě se ploužili za skupinkou. Sestry objevovaly barevné šnečky, květinky
i šupinatě lesklé kamínky.
„Slída,“ poučil dcery otec, „a ten poprašek je cín.“
Někdy si však s jejich otázkami nevěděl rady. Kde
jsou roky, kdy musel do hlavy nasoukat tolik vědomostí!
Kraj sytě potemněl. Slunko zmírnilo sálavé teplo
a vánek do sebe vtáhl vůni pozdního odpoledne.
Domů se vrátili kolem šesté.
„Ukaž mi, Vojto, tu knihu,“ rozpomněl se táta. „Co
jsi o ní mluvil v lese.“
Chlapec knihu vytáhl a našel příslušné místo. Otec
usedl a text si několikrát přečetl. Podíval se i do jiných kapitol a vyzval oba chlapce, neboť Luba byl
v pokoji také, aby si k němu přisedli.
„Tedy, hoši, já opravdu nevím, jestli nějací vodníci
byli. To, že jsou o nich pohádky či zápisy, ještě nic
neznamená. Někdo si je mohl vymyslet. Ale taky
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na tom může něco být. Jako na té vaší desce.“ Chlapci
cítili, jak k nim z táty tryská porozumění. Vojta se neudržel a vyhrkl:
„A nejen na ní!“
Otec se zahleděl do prázdna. Buď si Vojtova rozčilení nevšiml nebo na sobě nedal nic znát. Po chvíli
pokračoval:
„Možná, že takové bytosti,“ poklepal na přebal
knihy, „opravdu existovaly. Dokonce měly i své Hradčany.“ Otec rozevřel knihu a přečetl: „...kterýž všichni vodníci za sídlo královské mají.“
„Kdoví, třeba v tom Mokrém údolí nebo jak mu
říkáte, je do toho podzemí vchod...“ Zpytavě,
s přimhouřenýma očima, spočinul nejdříve na Vojtově
a poté Lubově tváři. Obě jen hořely. Otec se pousmál.
„Takže, chlapci, můj názor znáte. A do té studny či
co to vlastně je, nelezte. Nevíte, co se může stát.“ Vstal
a aby odlehčil jejich ramenům, plácl je družně
po zádech.
„Tak,“ řekl Vojta, když táta odešel, „moc nechybělo a všechno ze mě vytáhl. Myslíš, že něco tuší?“
„Určitě,“ znalecky zhodnotil situaci Luba, „ale jedno vím jistě. Že je to táta, jak má být.“
„Tak mu máme všechno říct?“ podivil se Vojta.
„Co tě nemá, jen v krajním případě. A ten, jak doufám, nikdy nenastane.“
***
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Děvčata ale chlapci zasvětili. Nová mohyla! Proč je
i tady? Má nějakou souvislost se sítí chodeb u Hrádku?
Na tak jednoduché otázky bylo těžké odpovědět.
Věřili, že jim budoucnost ledacos odhalí. Teď však
byli v roli slepého bez hole, který tápe a neví, jestli
příštím krokem nespadne do jámy.
„Řeknu vám,“ začal Luba váhavě, „že jak tak o tom
podzemí přemýšlím, skládá se mi to všechno dohromady.“ Děti se do něho vpily.
„Je úplně jasné, že střed chodeb a propastí je Duhový hrad. Je to sídlo vodníků, kteří se mohylami
dostávali na povrch.“
„Nebo chatami,“ podotkla Milada.
„Ano,“ souhlasil Luba. „Ale k čemu je potřebovali?“
„Třeba už nemohli žít v rybnících,“ vyhrkla do krajnosti napjatá Liduška.
„Já si taky myslím,“ vložil se do rozpravy Vojta,
„že nemohli žít pořád ve vodě. Potřebovali svět nás
lidí. Jak řekla Lída, rybníky už nebyly bezpečné.
V přestrojení si mohli kupovat všechno, co jim scházelo k životu.“
„Prý uměli vyčarovat peníze,“ fantazírovala Milada.
„To si nemyslím,“ opáčil Luba, „mě napadá jiná věc.
Že mohli něco prodávat.“
„A co?“
„Drahokamy.“
Poslední slovo všem vzalo dech. Taková jasná věc
a nikoho z nich to netrklo! Tedy kromě Luby. Rozum se to zdráhal přijmout. Zdálo se být vyloučené,
že by se v kraji, který tak dobře znali, mohlo něco
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takového skrývat. Křišťál však viděli na vlastní oči. Luba
může mít pravdu. O všemže má pravdu. Všechno
se jevilo jako na dlani. Třeba mají v Duhovém hradu
poklad! Jestliže je v jeskyni tolik křišťálu, proč by tam
nemohly být drahokamy? Jenom si představte: diamant velký jako cihla. Víte, co by to bylo za majetek?!
Vždyť objev i mnohem menšího je světovou senzací.
A těch pověstí o nich! Vír podobných vět a úvah
se kolem dětí jen točil. Vlna nadšení odplavila černé
vzpomínky. Duhový hrad před nimi vyvstal v celé své
nádheře. Jaká však byla skutečnost? Nemýlil se Luba?
To zjistili o několik týdnů později...
Přiblížil se konec školního roku. Děti se musely
hodně učit. Také k nim přijely návštěvy, jednou z Teplic a podruhé z Moravy. Vodnické záhady se na čas
vrátily do svého podzemí.
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Kapitola III.
Nastaly prázdniny. Děti se už nemohly dočkat, i když
konec roku neznamenal jen povinnosti. Lubova třída jela na hrad Trosky a Vojtova navštívila zámek
Sychrov; prodávali tu nádherné pohlednice se třemi
barevnými diapozitivy. Miladina třída šla na horu
Smrk a Liduščinu vyvezl autobus na chatu Smědavu. Odtud se děti vydaly k Protržené přehradě. Paní
učitelka jim vykládala, jak se kvůli tomu neštěstí tenkrát utopila spousta lidí.
Vysvědčením se mohla nejvíce pochlubit Milada
a Lidka. Odshora dolů samé jedničky. Vojtovi se tu
a tam vloudila dvojka a také jedna troječka. Nejméně úspěšný byl Luba.
„Není to žádná tragédie,“ prohlížel táta jeho výsledky a s trochou černého humoru dodal: „Hlavně,
že jsi nepropadl. Učební obor máš vybraný, takže
budeš moct ukázat, co v tobě je.“
„Dříve jsem si myslel,“ vtipkoval večer Luba, „že propadnout znamená zmizet v nějaké díře.“
„To by bylo legrační,“ připojila se Milada. „Každý
ročník by měl jedno poschodí. Na začátku roku by
se propadlíci postavili na propadliště ...“
„A propadli by se, viď,“ usekl Vojta, „jenže to by
se propadli o třídu níž. A prvňáci do školky. To já
bych dal do třídy výtah. Vyvezl by ty, co postupují
a propadlíci by zůstali trčet.“
Za podobných slovních přestřelek a žertů se nesl
celý večer. Na přetřes přišly i tábory, na něž děti
o prázdninách pojedou. Nejvíce je zajímalo, kdy
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se vydají do Loučné. Zážitky z minulé výpravy je už
nestrašily. V duších zůstal jen sladce tajemný pocit.
Termín byl zvolen: začátek srpna. Babička připravila jako obvykle spoustu dobrot, které děti, především
děvčata, ihned spořádaly. Potom si šla odpočinout –
revma v koleni se znovu ozvalo.
„Heleďte, neviděly jste moje lano?“ zastavil skupinku strýc. „Bylo pověšené v kůlně. Nemůžu ho najít. Mám zatím jiné, ale budu ho muset vrátit.“ Chvíli
bylo ticho jako v kostele. První se vzpamatoval Luba.
„My se ti, strejdo, složíme na nové. Stejně už vypadalo tak nějak odřeně.“
„Proč byste to dělali? Vy jste ho přece neztratili.
Nebo snad ano? Víte, kolik takové lano stojí? Radši
se neptejte. Je ze speciálních vláken, udrží několik
tun. Snad ho nikdo neukradl.“ Strýc opět vešel
do domu.
„Tak, a je to.“
„Co jako?“ podrážděně se otočil Luba.
„Pokud myslíš na to samé, tak ti nemusím odpovídat.“
Luba sklonil hlavu. Vojtova slova opravdu nebylo
třeba vysvětlovat. Stáli před dvojí volbou: Jít zpátky
do podzemí, což se nikomu ani za mák nechtělo nebo
strýci všechno říct. Zbývala sice ještě třetí možnost,
něco mu namluvit, ale lhaní se v jejich rodině nenosilo.
Děti dostaly strach, že se vše prozradí. Co by jim
strýc řekl? A co táta s mámou? Musely by o jeskyni,
o jejich plavbě i bouři všechno povědět. Více než hrozba domácího zemětřesení je trápilo, že jejich vinou přišel strýc o drahé lano. A také že by ztratily své
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tajemství. Tajemství o jeskyni s Duhovým hradem.
Ne, ne, ubezpečovaly se pohledy, za žádnou cenu
nesmíme nic říct! Vypjaté mlčení porušil Vojta.
„Nemáme jinou možnost, než to lano z podzemí
vynést.“
„Tobě se tam chce?“ zeptala se Milada. Vojta mávl
rukou.
„Ty tam nepůjdeš, tak se nestarej.“
„Jak to, že ne?“ ohradila se Milada hlasem, který
nepřipouštěl námitky.
„Protože je to nebezpečné. Myslím, že půjdeme
jen my dva, já a tady Luba.“ Zraky dětí se po něm
otočily. Luba vážně kývl na souhlas.
„Vojta má pravdu. Nedá se nic dělat. Zajdem do jeskyně a pokud se do večera nevrátíme,“ Lubův hlas
se malinko zadrhl, „řekněte všechno našim.“
„Doprovodím vás alespoň ke srubu,“ ulehčovala
to chlapcům Milada. Chápala, co prožívají. Sama
měla v živé paměti, jak se třásla strachy, když se proti
nim valila pustošící vlna nebo když se šourali nad
propastí. Na druhé straně ji nové dobrodružství přitahovalo a ráda by se na něm trochu podílela.
„Zůstaneš doma s Lídou. Našim by bylo nápadné,
že jsme ji nechali doma.“ To bylo prozíravé. Na společné akce brávali i Lidušku. Kromě toho by se mohla sama podřeknout.
„Jasně. Teď se musíme poradit, jak všechno provedem.“ Sourozenci se sesedli a za necelou hodinu byl
plán hotov. Důležitými poznámkami přispěla Milada
– navrhla doplnit výstroj o další baterku, náhradní
monočlánky a žárovičky, protože bez světla se v podzemí
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neobejdou. Také radila teplé oblečení, aby nevymrzli jako posledně.
„S babičkou všechno připravíme, a také velkou svačinu,“ zadívala se na bratry. „Kdoví, jak dlouho budete to lano hledat.“
„To by šlo,“ souhlasil Luba. „Hlavně nic nevyzraď.“
„Neboj, řeknu jí, že se chystáte někam do lesa.“
Byla to ostatně pravda, srub stál ve smrkovém údolí.
Druhý den si hoši přivstali. Obhlédli spící sestry,
potichu se oblékli a po špičkách vyšli ze dveří.
Na záda si navlékli batohy se všemi potřebnými věcmi a vytáhli kola z přístavku. Nešlo to snadno, ležely
přes sebe a Vojtovo jako naschvál bylo úplně dole.
Chlapci zneklidněli. Rámus mohl přivolat babičku.
Měla lehké spaní a časně vstávala. Kola v kombinaci
s naditými batohy v ní mohly vzbudit podezření. Takhle se na túry nechodí!
Konečně bylo kolo na světě. Vojta je vzal za řidítka a následoval Lubu k zadní brance. Byla zamčená.
„Není čas někde hledat klíče, přehodíme je.“
Kola přelétla plot jak vrabci. Chlapci skočili za nimi,
nasedli a zprudka šlápli do pedálů. Pneumatiky
na štěrku zachrastily a nechaly za sebou tenké přímky. Avšak ani nejlepší stopař by z drobných kolejí
neuhodl, kam se to ráno vydali.
Rovná, jen tu a tam se lomící silnice je provedla
Loučnou, Donínem a částí Chotyně. Okolí se měnilo
od zastavěných ulicovek až po nábřeží řeky Nisy.
Ze starých továrniček a vznosných vil na ně dýchla hrádecká historie. Chlapci si jí však nevšímali. Zajímalo
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je jen podzemí. I když chtěli vše provést co nejrychleji, tajemný svět křišťálu je lákal. Snad tu působilo
nějaké kouzlo.
„Víš,“ obrátil se Vojta k Lubovi, „co mi připadá
divné? Odkud se vzala ta vlna.“ Luba si trochu odkašlal, ale k odpovědi se nedostal.
„Dost jsem o tom přemýšlel,“ pokračoval Vojta,
„a napadlo mě, že jsou tu tři možnosti. Na další jsem
alespoň nepřišel.“
„Tak povídej,“ otočil se k němu Luba a trochu zvolnil jízdu.
„První možnost je, že tam žije nějaká obluda. Jednou jsem viděl v televizi, jak sebou plácl do vody plejtvák obrovský. Vlna přelila i ostrůvek.“
„To se mi nezdá. Kde by se tam vzal?“
„Mně také ne,“ rychle pokračoval bratr, „ale co ten
obraz v Sloupové jeskyni? Pak je tu další možnost:
že tam padá kamení.“ Vojta pohlédl úkosem na bratra. Ten mlčky sledoval vozovku.
„Když vynechám třetí možnost, kterou je zemětřesení,“ Luba se pobaveně usmál, „tak podobnou vlnu
mohl udělat jen obrovský balvan.“
„Máš pravdu,“ ožil trochu Luba, „mohlo by to tak být.
Na několika místech přece kapala voda. Musí to tam být
pořádně zvětralé. Nejradši bych jel zpátky domů.“
V té chvíli začala asfaltka stoupat k Dolní Suché.
Vymanila se z rozcestí a táhla se jako liána kolem
porůznu rozházených domů. Chlapci zabrali
a po čtvrthodině nechali osadu za sebou. Rudí od
námahy dorazili k místu, kde cesta protínala pěšinu,
vedoucí od chaty.
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„Támhle jsme posledně vyšli,“ ukázal Luba a seskočil z kola. Pak popošel několik kroků.
„To se divím, že jsem si nevšiml té závory. Ty ano?“
Luba pokrčil rameny. Koho tehdy zajímala nějaká
závora. Všichni se chtěli vrátit domů. Ani teď ho netrápí, i když je pěkně, červenobíle, natřená. Mají před
sebou důležitější úkol!
Chlapci vstoupili do příšeří lesa. Teď už jim v pochodu nebránila ani myšlenka. Svižným krokem
ukrajovali stezku a brzy dorazili k místu, kde stála
chata. Přesněji řečeno – stávala.
Místo ní je přivítal pach spáleniště.
***
Luba si protřel oči. Vojta na tom nebyl o nic lépe.
Oba se na sebe podívali a zrychleně uvažovali. Proč
a kdo chatu zapálil? Vystupuje ještě někdo v jejich
příběhu? Nejedná se o čísi pomstu? Nebo to byla neopatrnost?
Hoši dostali strach. Les k nim přistoupil o krok blíže. K uším doléhal lehký šum a větřík v závanech cuchal vlasy. Kam oko dohlédlo, stály jen stromy. Nikde
ani živáčka. Chlapci se uklidnili. Luba se shýbl a hrabal
ve spáleništi. Ohořelá, doutnající dřeva kladl
na hromadu a žhavé uhlíky shrnoval metličkou z chvojí.
Vojta mu pomáhal. Konečně byli u cíle. Z černého pole
vystoupil kruh od padacích dveří. Luba ho omotal kapesníkem a zatáhl. Zbytečně. Zvedl jen kovový rám.
Dřevo shořelo a vstup do podzemí zakrýval železný
plát, který tam kdosi položil. Plech zarachotil.
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Chlapci se polekaně vzpřímili. Mohl to někdo uslyšet! Zdálo se, že tu opravdu nikdo není. Vstoupili tedy
do sklepení. První šel Luba, po něm Vojta, který plát
přesunul na své místo.
Baterka rozbila černé sklo podzemí do špičatých
stínů, které před ní prchaly, jakmile se na ně zaměřila. Teprve teď si chlapci všimli, že z jejich chodby
vybíhají boční větve. Všechny mířily k propasti a jejich vstup byl zčásti zakrytý skálou. Proto jsme si jich
předtím nevšimli, pomyslel si Luba. Kdoví, kdy
a k čemu byly udělané.
Před chlapci se rýsoval východ. Jakmile se paprsky prolomily do prázdna, zvolnili krok. Pod
nimi se znovu otevřela hrozivá propast. Hoši
se připlazili k okraji. Nebylo pochyb, že její původ
byl krasový, vápencový. Ledovce, které kdysi krajině vládly, neopouštěly své panství jen tak. Voda
z jejich tání rozleptávala kdejakou skulinu a tam,
kde byl vápenec, vykouzlila paláce, sloupové síně
a tajuplné tunely.
Tato jeskyně byla na výzdobu chudá. Sem tam
se nějaký ten krápník zatřpytil, ale celkově jáma působila dojmem trychtýře, který v minulosti vypil kvanta tajícího ledu. Jaké podzemní řeky či jezera plnil,
to zřejmě už nikdo nerozluští.
Luba posvítil vzhůru. Nad nimi se v malé výšce
krabatila klenba. Vypadala jako strop hradního
sklepení. Na koncích kamenů se třpytily kapky
podzemní rosy. Čas od času se utrhly a zmizely
v hlubinách. Ve světle baterky vypadaly jako jiskry.
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„Podzemní čas,“ pojmenoval nekonečnou přeháňku Vojta. Luba přikývl.
„Musíme se zvedat. Do jeskyně je daleko a to nejtěžší máme před sebou. Kdoví, jestli sem nechodí
taky někdo jiný...“ Narážel na spálenou chatu.
Chlapci vstali a přiblížili se k převisu. V nohách je
mrazilo, pokoušela se o ně závrať. Pro jistotu
se k sobě připoutali provazem, kdyby někomu ujely
nohy. Pak se definitivně přisáli k železnému zábradlí.
Protější břeh se pomalu přibližoval. Díky zahloubení zůstával povrch stezky suchý. Bez větších potíží
překonali dvě třetiny cesty. Občas prohodili pár vět,
aby uvolnili nervové napětí. Luba se sám sebe ptal,
jak je možné, že římsu přešli poprvé tak lehce –
ve čtyřech a s lodí. Odpovídat si nemusel – hnal je
strach, že východ z podzemí nenajdou.
Byli skoro na konci stezky, když tu se ozval výkřik.
Vzápětí Lubou cosi trhlo. Lano se mu ostře zařízlo
do těla. Chlapcovy pěsti se změnily v kámen. Silný
tah prohnul i zábradlí. Luba se ohlédl. Uviděl Vojtovy
nohy, jak se zoufale mrskají nad propastí. Asi
se vyklonil, zhodnotil situaci, a zábradlí se na jednom
místě vytrhlo. Druhý konec dosud vězel ve skále.
Vojtu dělil od smrti provaz a kus ohnuté tyče, které
se vší silou držel. V očích měl hrůzu.
„Vydrž,“ procedil skrz zuby Luba. V duchu se modlil, aby nepovolil také jeho díl. Natáhl k bratrovi nohu.
Nebylo toho zapotřebí. Bratrovy paže několikrát
přehmátly a vytáhly štíhlé tělo vzhůru. Chlapec
se svalil na zem a hluboce dýchal.
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„Čert aby vzal ten nápad. Kdybychom strejdovi
všechno řekli, nějak by se to urovnalo a my tu nemuseli trčet. Když si představím, že tudy musíme jít ještě jednou...“ Lubova slova byla stejně pravdivá jako
marná. Copak mohl tušit, že žádná zpáteční cesta
nebude a že nastanou chvíle, kdy by ji brali ještě
s povděkem?
Vojta se uklidnil. Dusivá závrať a hrůza z pádu
ustoupila. Přitáhl se blíže k Lubovi, jednou rukou
sevřel jeho opasek a druhou se chytil další tyče. Takto zaklíněni dospěli šourem k protější stěně. Minuli
skalní výstupek a vešli do chodby. Třebaže tím pronikali hlouběji do podzemí, cítili se bezpečněji, protože jim nic bezprostředně nehrozilo.
„Člověče, tys tomu dal,“ obrátil se Luba k Vojtovi.
Já myslel, že to nepřežijem. Už jsem se viděl, jak
s tebou padám do jámy.“
„Ani nemluv,“ zadrmolil Vojta. „Ještě teď mám
třesavku. Ale víš, co mě napadá?“ pokračoval
po chvíli pevněji. „Podívej se k chodbě naproti. Vypadá to, že dřív vedla cesta nad propastí. Vidíš tu
rovinku,“ namířil paži k místu, odkud si prohlíželi
propast, „a tady ten útes? Určitě se tu zřítilo patro.
Možná i víc.“ Luba chvíli přemýšlel a pak pomalu
vstal.
„Ty umíš člověka potěšit. Pojď raděj dál.“ Představa, že se pod nimi nachází dutina, mu rozhodně
na klidu nepřidala. „Najdem strejdovo lano a pak nás
tu už nikdy nikdo neuvidí.“ To byla poslední slova,
která kráter zaslechl. S odchodem chlapců ho znovu
ovládla dřívější zamlklost a tma.
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Suchou zemi vystřídalo bláto. Ze stropu a stěn vystupovaly kapky vody, které chodbu změnily ve skluzavku. Kde se tady vzala? Posledně tu přece nebyla!
Luba se rozhlížel, jestli neuvidí nějakou trhlinu. Neobjevil nic. Zato několikrát uklouzl. Vojtovi se vedlo
podobně. Když opět ztráceli rovnováhu, uslyšeli dutý
zvuk.
Co se děje?! Jaké signály k nim křišťálová jeskyně
vysílá? Nepocházejí snad od jejích tajemných obyvatel? Nebo jsou to pády balvanů? Nepukají zdi? Všechny možnosti měly příchuť pohromy. Chlapci raději
nedomýšleli. Přidali do kroku, jak jen jim to podmínky dovolovaly. Už aby to bylo za nimi!
Blížili ke konci chodby. Zastavili se a napjatě naslouchali. Nikde ani hláska. Jen tmu převážilo šero.
„Přece se nám to nezdálo,“ zašeptal Vojta. Hoši ušli
zbývající metry a opatrně vykoukli ze štoly. Teď už
baterku nepotřebovali. Jeskyně byla osvícena.
***
Sestoupili k terase. Jeskyně zářila jako za bílého
dne. Pochodní byl hrad. Díky ohni měnil on i jeskyně každým okamžikem svoje zbarvení. Svítil nad vodními plochami jak polární záře.
„Mně to připomíná písničku,“ vydechl úzkostně
i okouzleně Luba. „Akorát nám místo tónů hrají barvy.“ Vojta neodpovídal. Ani on nemohl odtrhnout
pohled od čarovného obrazu a s pootevřenou pusou
vypadal jako z pohádek o zkamenělých princích.
Luba ho šťouchl do boku.
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„Jdem hledat lano.“
Chlapci seběhli k pláži. Baterka prolézala všechny
kouty, až se zastavila nad balíkem. Připomínal chuchvalec rostlin na mořském pobřeží.
„Mám ho!“ zajásal Vojta a zvedl promočený batoh
nad hlavu. Lano bylo netknuté. Bratry potěšilo,
že v kapsách zůstaly potraviny. Chlad je dokonale
uchoval. Alespoň neumřou hlady. Sesbírali další drobnosti, které museli oprat od nánosu štěrku a písku.
„Sláva, jde se domů!“
„Ty, Lubo,“ zastavil se Vojta. „Tobě by to nebylo
líto?“
„Co jako,“ utrhl se na něj Luba a nepřátelsky si ho
změřil.
„Nepodívat se do hradu. Jsme tu dneska naposled,
tak ať toho využijeme.“ Luba se zadíval k pevnosti.
Modrožlutočervené paprsky vábily, kamenný ohňostroj si chlapce znovu podmaňoval.
„Jak se tam chceš dostat, vždyť vidíš, že je u vchodu
mříž.“
„Jenom nakoukneme, jak to vypadá uvnitř.“
„No dobrá,“ podvolil se Luba, „ale opravdu jen
na chvilku.“
Hoši seběhli ke spojovacímu mostu. Dočasnou
záštitou jim byla stěna. Vypadala jako ještěr s ostny,
který se plazí k jezeru. Barevný dojem hradu zesílil.
V ostrém kontrastu rušil majestátně strnulý obraz podzemí, napodobující díla vlámských malířů. Temnou
vodní hladinu zapalovaly a zhasínaly nesčetné krupičky světla. Nic nepřipomínalo drama poslední návštěvy. Vlastně – čeho se bát! Chlapci znali únikovou
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chodbu, můžou kdykoli prchnout zpět. Pokud je
nepotká něco neočekávaného.
Stejně ta výprava stála za to, přemýšlel o jejich nedávné historii Luba. Dozvěděli jsme se spoustu věcí.
Objevili jsme Duhový hrad, Křišťálovou jeskyni
a podzemní chodby.
„Taky jsme zažili povodeň,“ přisadil si Vojta, kterému se jeho rozjímání zdálo dlouhé.
Na dotvrzení Vojtových slov to kdesi šplouchlo
a zakrátko porušila hladinu vlna. Šířila se po celém
pobřeží. Vzápětí za ní dorazily další, jako když do vody
spadne kámen. To Lubu aktivizovalo.
„Jdeme!“
Kamennou spojnici přeběhli za několik minut.
Zdvíhala se k hradu jako most přes rozbouřené vody.
Když stanuli pod hradním schodištěm, upoutal je
významný detail. Brána byla pootevřená!
Vyběhnout pár schodů bylo dílem okamžiku. Luba
za mříž opatrně zatáhl. Mříž protivně zaskřípala.
Chlapci pozorně naslouchali – po obyvatelích se slehla
zem. Vešli tedy dovnitř. Na nádvoří uviděli velký balvan. Kolem něj se povalovala kamenná drť. Měli důkaz – teď mohou s jistotou říct, že vlnu, která je
odhodila k východu, způsobil pád skály. A vchod
do hradu mohl zůstat otevřený kvůli útěku jeho obyvatel.
Třebaže jim bylo jasné, jak riskují, nechtěli se připravit o prohlídku stavby, kterou dosud nikdo neviděl. A pravděpodobně ani neuvidí, protože bylo
otázkou času, kdy toto úchvatné dílo pohřbí tuny
kamení. Jediný balvan zničil třetinu pevnosti. Zdmi
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se táhly pukliny a po pravé straně byla stavba úplně
pobořená.
Rád bych věděl, jak dlouho klenba vydrží, hleděl
Luba do závratné výše. Co je vlastně nad námi? Proč
to Vojta ještě nezjistil?
U nohou poskočil kamínek.
„Nebudu tu čekat, až strop definitivně spadne,“
zavrčel Vojta. Proběhli horním patrem. Místnosti
byly vybaveny nábytkem, vyrobeným z dřeva a křišťálu. U stropů visely lustry, připomínající obrácený
dort o třech patrech. Skládaly se z drahokamů různých barev. Pozoruhodné byly i umně spletené koberce. Stěny zdobily obrazy s výjevy z vodních hlubin.
V některých pokojích je nahradily gobelíny. Vodnická svatyně, vydechl nábožně Luba.
Některé místnosti byly však holé. Koberce a lustry
ležely u zdi.
„Kdyby tu nepadalo kamení, řekl bych, že chtějí
malovat,“ řekl Luba.
„Asi hrad vystěhovávají,“ přikývl bratr.
Hoši seskákali do přízemí. Přistoupili k ohni, jenž
hrad i jeskyni ozařoval. Vedle, pod starobylými oblouky, ležela naskládaná polena. Dojem rušil pouze
zapalovač na kamenné římse. Poté se obrátili ke sklepům. Byly prázdné, jen místy sršely zbytky křišťálu.
To potvrzovalo domněnku o stěhování hradu.
Když vycházeli z posledního sklepení, zakopl Luba
o truhlu. Nejdříve ji považoval za kámen. Co v ní
chlapci uviděli, se dalo srovnat s prvním pohledem
do Křišťálové jeskyně. Byla naplněna zlatými a stříbrnými mincemi, nádhernými šperky, a to vše zdánlivě
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marnotratně obsypané drahokamy. Některé byly veliké jako slepičí vejce.
Do chlapeckých myslí se vtírala otázka – kdo a proč?
„Nevezmem si něco na památku?“ prohraboval
se truhlou Vojta. V očích se mu objevila chtivost. I Luba
překonával pokušení – vždyť jediný drahokam střední
velikosti měl cenu luxusního auta!
„Raději ne. Kdyby nás někdo chytl, asi by to nedopadlo dobře. Určitě by se nás vyptávali i naši, jak jsme
k těm pokladům přišli. A sami to prodat nemůžeme.“
„Tak si je schováme. Prodáme je, až budem dospělí,“ naléhal bratr. Po chvilce přemýšlení odevzdaně
sklopil hlavu.
„Máš pravdu. Když nejsou naše, tak nám nepatří.“
Hoši opět zapomněli na nebezpečí. Loudali
se ke vstupní bráně. Vnímali ostřeji než předtím, jak
plameny cídí nádheru hradu, se vším jeho neskutečným bohatstvím. A nikdo z lidí o něm nemá potuchy.
„Ty, Lubo, myslíš, že tu potkáme nějakého vodníka?“
„To se mě moc ptáš. Zajímá mě zajímá spíš něco jiného. Jak by se k nám takový vodník choval. V pohádkách
jednou člověka ochrání, podruhé ho utopí. Možná
je to druh zdivočelých lidí a tohle je zbytek z jejich
kultury,“ rozpřáhl Luba ruce.
Chlapci zastavili u mříže. Okolí fosforeskovalo
podmanivou září. Vědět tak, co se tu odehrávalo!
Možná kanibalské hody. Nebo hrad fungoval jako
obětiště. Kamenný oltář – všimli si ho až naposled,
protože před ním hořel oheň – by tomu nasvědčoval.
Stál u hradební zdi a podobal se křeslu. Mohl to být
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i stolec, na kterém korunovali vodnické krále podobně
jako první Přemyslovce.
Strašidelná kára podzemí opět popojela. Jeskyní
projel ostrý zvuk, připomínající prásknutí bičem.
Země se pohnula, odkudsi se vysypala sprška štěrku.
Kamení šumělo jako kapky deště. Vojta vystřelil paprsky ke kamenopádu. Pak stoupaly do nedohledných výšin. Žádná viditelná změna. Přesto chlapci
cítili, že není něco v pořádku. Znepokojení rostlo
každou vteřinou. Tryskem seskákali schodiště a přeběhli
spojovací most. Vojta posvítil k východu a strnul.
„Podívej.“
Ztuhl i Luba. Od ústí štoly se táhla síť trhlin. Lépe
řečeno od někdejšího ústí, protože jeho klenba byla
rozlomena a východ ucpala tunovými pláty.
Co teď! Který čert nám našeptal, abychom sem lezli, zoufali si chlapci. Jediný východ je zatarasený
a seshora může co chvíli přilétnout posel smrti! Kužel světla se toulal při zemi, jakoby se Vojta bál,
že jeho paprsky mají moc přitáhnout neštěstí. Ty
se zatím zastavily na několika světlých bodech.
Co to je? To tam dříve nebylo! Při poslední výpravě
tu prozkoumali každý cíp a bludiček by si určitě
všimli! O překot jim běželi vstříc. Jak by ne?
V bludičkách rozeznali důvěrně známý obraz vodníka! Prohlídka jim odpověděla i na další otázky.
Kostlivce nemohli uvidět dříve, protože se nalézal
na vnitřní straně kamenných dveří. Pokud byly zavřené, vstup do štoly zůstal utajen. Luba prozkoumal jednoduchou závlačku, kterou se čedičový blok
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zamykal. Dalo se jí posunovat jak zevnitř, tak zvnějšku. Přitom ji tvůrce ukryl do jakýchsi kapes, aby nikdo nemohl mechanismus objevit.
„Zapomněli za sebou zavřít,“ řekl Vojta, zatímco
baterka zvědavě nahlížela do tunelu. Chlapcům
se do něj, navzdory lákavé spáse, nechtělo. Nebylo
divu – zkušenosti jim přikazovaly nejvyšší stupeň
opatrnosti. Kdo ví, jaká „překvapení“ je tu mohla
čekat!
„Mohlo nás napadnout, že ty poklady musí někam
nosit. My nikoho nepotkali a jinudy než po suchu
odejít nemohli. Voda by všechno zničila.“ Luba měl
pravdu. Vzácné gobelíny a obrazy by neznámí obyvatelé před vodou těžko uchránili. „Taky je mohli
odvézt na lodích,“ uvažoval dále Luba, „ale kudy?“
Štolou, kterou jsme připluli do jeskyně my, těžko.
Vzpomeň si, jak tam bylo mělko.
„A co ponorka?“
„Tou by nikam nedopluli. Moře je daleko, v Nise
málo vody a tady by je to zasypalo.“
Chlapci prozkoumali písčinu před chodbou.
Ve změti stop, které tam zanechali sami, objevili několik cizích. Nepodobaly se lidským – přední díl
podrážky byl široce oválný a patu nahrazoval malinký podpatek.
„Všimni si, že tu šli dva lidi,“ hlásil Vojta a zprvu
nechápajícímu bratrovi vysvětlil.
„Každá stopa má jiný...,“ chvíli hledal vhodné slovo, „rukopis. Otisk. Prostě kresbu. Podívej, tahle má
uprostřed prasklinu a tady,“ ukázal na druhou stopu, „chybí. Taky je o něco užší.“
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Vojta byl dobrý pozorovatel. Jeho názor byl bezpochyby správný. Chlapci prolezli celé předpolí šachty a objevili několik dalších otisků. Patřily stejné
dvojici. Rýhy připsali vozíku.
„Víš, co mě ještě napadlo?“
„Jak to mám vědět?“ odpověděl Luba. Začínal být
podrážděný – jeskyně se může kdykoli propadnout
a oni si tu hrají na písku.
„Ty stopy musí být čerstvé.“
„Proč myslíš?“
„Podívej se na stěnu,“ ukázal na zmačkanou tvář
čediče, „jak vysoko je mokrá. Ještě jsou na ní kapky.“
Luba se na něj překvapeně podíval.
„No jo, máš pravdu. Ta rána, co jsme ji slyšeli, když
jsme šli do jeskyně...“
„Byl kámen,“ dopověděl Vojta. „Plácl do vody chvíli před námi.“
„Ale jak to, že to nesmetlo tyhle,“ ukázal bradou
na otisky v písku.
„Museli být v té době na hradě. Stojí na skále a vlna
k němu nedosáhla. Navíc umějí plavat.“
„Myslíš, že se tudy vrátí?“ polekal se Luba a pohlédl do tunelu. Jeho postavení staršího bylo otřeseno. Vojta se stal na chvíli pánem situace.
„To kdybych věděl. Tak co, riskneme to?“ upřel oči
na Lubu. Ten si těžce povzdechl.
„Nic jiného nám nezbývá.“
***
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Mezitím děvčata žila představami. Po odchodu
bratrů se první probudila Milada. Krátce nato procitla i Liduška.
„Spíš?“ obrátila se na sestru.
„Nespím.“
„Kluci už odešli?“
„Vidíš je snad tady?“ příkře odpověděla Milada.
Mrzelo ji, že odchod bratrů propásla a že odešli
bez rozloučení. Přitom jim pomáhala, jak mohla.
„Já nevím,“ svěřila se jí Liduška, „jestli udělali dobře, že odešli bez nás. Bylo by nás víc a mohli jsme si
pomáhat.“
„Ty bys šla znovu do podzemí, přes tu propast?“
Lída po chvilce váhání zavrtěla hlavou.
„Já bych se bála, že spadnu.“
„Já bych šla, ale jen k okraji té jámy. Tam bych na ně
počkala.“
„A co kdyby se s kluky něco stalo?“
„Řekli bychom si, dokdy se vrátí a kdyby ne ...“
„Tak co?“ otočila se Lída obdivně k sestře.
„Nevím, asi bych všechno řekla našim. Vidíš, na tom
jsme se zapomněli domluvit.“ Kvůli rozruchu, který
přípravy na cestu provázel, byla otázka „co dělat,
dojde-li k nejhoršímu“ opomenuta.
„A co když tam zůstanou?“ lekla se Lída při představě zasypaného podzemí. Tušila něco?!
„Neboj,“ těšila ji nejistě Milada, „a když nepřijdou,
tak to řekneme našim. Ti si už budou vědět rady. Jdem
dolů, volá nás babička.“
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Zatímco si děvčata povídala, pozřela hochy kamenná roura. Bylo-li v jeskyni většinou ticho, pak zde
se rozhostilo mlčení, připomínající zvukotěsnou komoru. Hluchotu přerušovaly jen kroky, které se chraplavě mísily s písčitým povrchem štoly.
„Nezavřeme vchod?“ ohlédl se Vojta.
„Nech ho, jak je,“ odkašlal si neklidně bratr. „Kdyby se odněkud vynořili vodníci, nemusí hned vědět,
že tu mají vetřelce. Už abychom byli odsud pryč.“
Okolnosti jeho slova potvrdily – po dvou třech ohybech chodby opět uslyšeli temný zvuk. Krátce nato
k nim dorazila špička příboje a chtivě olízla podrážky. Poté se neochotně stáhla.
„Začíná jít do tuhého. Moc nechybělo a hodilo nás
to na kameny,“ zbledl Luba při vzpomínce, že ještě
nedávno stáli před štolou. Přidali do kroku. Chodba
stoupala a stáčela se doleva. Asi po dvaceti metrech
se rozšířila.
Sluj, jak Vojta novou jeskyni pojmenoval, byla
docela prostorná. U stěn ležely pryčny a v rohu čpěl
otvor s příčným prkénkem. Za stůl sloužil otesaný
výběžek skály, kolem kterého stálo pár židlí. Vše bylo
neumělé, jakoby dočasné. Ve srovnání s nádherou
Duhového hradu to bylo obydlí barbara. Pokrok zde
zastupovala kamínka, zapuštěná do země. Zřejmě
se v nich dlouho netopilo. Vedle byla hromada polen, stejných, jaká viděli na hradě.
„Taková kamínka jsme měli na táboře,“ vzpomněl
si Luba. „Když se roztopila, nedalo se ve stanu vydržet.“
„Já bych to tipnul na ubytovnu. Podle lavic a tak.“
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Výklenek sloužil jako sklad. Ležela tu další část výbavy
vodnického hradu. (s. 79)

„Asi máš pravdu,“ kývl na souhlas Luba. „Navíc to
vypadá,“ mávl ke dřevu, „že se tu chce někdo usadit.“
Rozhlédl se po sluji. V protějším výklenku jej cosi
upoutalo. Upozornil Vojtu a oba k němu přistoupili.
Výklenek sloužil jako sklad. Ležela tu další část
výbavy vodnického hradu. Nejvíce chlapce zaujaly
žluté truhly u vchodu. Na třech visely zámky, jen čtvrtá se dala otevřít. Nabídla jim stejný pohled jako ta
na hradě – blyštilo se v ní neskutečné bohatství.
„Člověče, já se asi zblázním,“ vyjekl Vojta. „Pojďme pryč, než nás tu někdo najde.“
„Počkej ještě,“ řekl rychle Luba a zvedl ze země
kus papíru.
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„Posviť mi.“ Vojtova baterka ochotně přeskočila
na starý pergamen. Rozlézal se po ní pavouk cest
a modrých kaněk.
„Ten papír spadl přímo z nebe,“ vykřikl Luba. „Víš,
co jsme našli? To je nad všechny poklady!“
„Plán podzemí,“ žasl i Vojta a opatrně cenný dokument převzal. Přes mapy nebylo v rodině většího znalce. Při rodinných výletech dovedl jejich auto kamkoli.
Vojta začal listinu studovat. Byl ve svém živlu. Podobala se mapám, které prodával pan Wiener.
Zakreslovala okolí Hrádku nad Nisou – byly na ní
vyznačeny i chodby, o nichž neměli ani tušení.
„Tady je vodní tunel,“ řekl.
„A tuhle naše chodba. Teď už bohužel neprůchodná,“
posteskl si Luba, který hleděl bratrovi přes rameno.
„Dívej na to, ona tam není zakreslena naše propast!“ Luba sledoval Vojtův prst:
„Člověče, tys měl pravdu. Musela se propadnout
teprve nedávno. Do těchhle chodeb bychom se dostali jen po žebříku.“
„To mě neláká,“ zasykl Vojta. „Já jsem se navisel
dost.“ Znovu se vrátil k mapě.
„To podzemí vypadá jako chobotnice. Hotový
ementál.“ Kluci na sebe pohlédli a vyprskli smíchy.
Než začali jako obvykle žertovat, ozvala se další rána,
pronásledovaná sykotem. Jako by se voda nevzdávala plánu strhnout je k sobě. Bratři se prudce narovnali. Promluvil Luba.
„Musíme jít dál. Kameny padají čím dál častěji.
Nerad bych, abychom tady uvízli.“ Vojta přikývl –
a přece se ještě jednou sklonil nad mapu.
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„Nezdržuj!“ napomenul ho Luba.
„Jo, hned to bude,“ řekl Vojta a v mapě cosi poměřil.
Nato ji stiskl v podpaždí a vykročil za bratrem.
„Cos tam, prosím tě, studoval,“ pootočil se k němu
Luba.
„A to tě nenapadlo, jak se dostanem ven?“
„Ven? Aha,“ rozbřesklo se mu v hlavě, „že mě to
hned netrklo. Promiň. Na co jsi přišel?“
„Radši pořádně sviť,“ třel si Vojta koleno. „Kvůli
tobě jsem zakopl. Hned ti to vysvětlím.“ Jak už bylo
řečeno, v mapách se Vojtovi vyrovnal jen málokdo.
Předčili by ho snad jen kartografové a vojenští odborníci. Nyní mohl své znalosti opět dokázat.
„Bál jsem se, že nemáme správnou mapu. Přejdem
nad propastí, málem do ní spadnu, a oni ji tam nezakreslí. Chybí tam i sluj. Možná, že je mapa stará, ale
taky mě napadlo, že takových jeskyní tu může být
víc.“ Vojta při hovoru znovu zakopl a padl na bratrova záda.
„Co jančíš?“ lekl se zachránce a posvítil na něj.
„Co jsem to chtěl říct?“ ztratil Vojta niť. „Už vím.
Orientační bod je křišťálové jezero. Proto jsem hledal, jestli je na něm ostrůvek s Duhovým hradem.“
„A byl?“ napnul se bratr.
„Byl,“ divil se sám Vojta, „a nejen to, napsali tam
i jeho jméno. Nepamatuju si ho, bylo dlouhé. Pak
jsem objevil naši vodní cestu. Když jsem ji sledoval
nazpátek, přivedla mě do Mokrého údolí. Poznal
jsem to podle německého jména Loučné.“
„Taky jsem si všiml, že je ta mapa německá,“ přikývl Luba, aniž ubral ve kroku. Vojta neodpověděl.

– 81 –

Luby se to nedotklo, byl rád, že se mají čím zaměstnávat. V duchu si liboval, jak má chytrého bratra.
„Jmenovala se Gersdorf,“ vyprávěl Vojta dál, „vím
to od babičky. Do mapy zapsali jenom jméno, vesnici tam nezakreslili.“
„To je jasné, když je to mapa podzemí.“
„Pak jsem se podíval, kde leží chodba, po které
jdeme.“
„Nenatahuj!“
„Tedy,“ protáhl Vojta trošku samolibě, neboť příležitostí vyniknout nad bratrem zase tolik nebylo, „jak
jsem řekl, ve štole není zakreslená sluj. Proto musí
být mapa pořádně stará. Třeba si vodníci zjednali nějakého inženýra, aby jim plánek nakreslil. Vím,
že kousek dál, u Chrastavy, byla hornická osada. Třeba odtamtud...“
„Tyhle výklady si nech na jindy. Copak ti nedochází, že tu můžem ztvrdnout?! Řekni jasně, kam vlastně
jdeme.“ Opět se projevila cenná Lubova praktičnost.
„No dobrá,“ bručel postrašený Vojta. „Chodba
vede kolem Křišťálové jeskyně a potom do Hrádku.
Řekl bych, že jsme asi tak v její polovině, a to dost
vysoko.“
„V polovině chodby?“
„Ne, jeskyně!“
„Jak jsi to, prosím tě, poznal?“
„Jednoduše, všude měli kóty. Například si pamatuju, že Duhový hrad měl u sebe číslo 33. A kde jsme
zhruba teď, někdo napsal 124. Metry to nebudou, štola zase tolik nestoupala, možná stopy nebo lokty. Teď
je mezi námi a jeskyní jenom zeď.“
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Chlapci se odmlčeli. Údery balvanů slyšeli stále
častěji a nepříjemně blízko. Pár metrů skály nebylo
pro zvuk víc než hedvábný papír pro motorovou pilu.
Vypadalo to, že se blíží konec. Pád jeskyně však mohl
přerušit pupeční šňůru, která je poutala k zemskému
povrchu. Naštěstí chodbu oživovaly obrazy z křišťálu.
Dávaly naději, že chlapce vyvedou do bezpečí.
„Rád bych věděl, čím si tady horníci svítili,“ řekl
Vojta, aby zahnal dotírající úzkost. Luba zvedl kužel
světla.
„Loučemi.“
„Jak jsi na to přišel?“ Podobně jako on Lubovi
i jemu vzal občas bratr dech.
„Jednoduše. Vidíš ty čmouhy na stropě? Opakujou se ...“ Dál se Luba nedostal. Podzemím zazněl
výstřel, jako když na řece pukají ledy. Současně
se pohnula půda pod nohama.
„Pryč, rychle pryč!“ zařval Luba a vyrazil vpřed.
Vojta se mu držel v patách. Na jednom místě se vylomil kus stěny. Otevřel výhled na zdivočelou hladinu
jezera.
***
Zatímco běželi svůj závod o život, děvčata seděla
na zahradní houpačce a rozebírala jejich odvážný čin.
Znenadání se před nimi objevil táta. Vypadal ustaraně.
„Nevíte, holky, kam kluci šli? Mám dojem, že s nimi
není něco v pořádku.“
Milada rozpačitě pokrčila rameny. Lída se začervenala.
„Šli někam ven.“
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Táta ještě chvíli postál, mnul si čelo a pak odešel
zpátky do domu.
„Tak to vidíš, už je to tady. Jestli kluci nepřijdou,
tak musíme všechno prozradit. Stejně si myslím, že to
měli naši dávno vědět.“ Milada na Liduščin drobný,
nicméně dobře míněný výpad reagovala až po chvíli.
„Víš, mně někdy připadá, že je táta jasnovidec.
Vzpomínáš si, jak jsem se jednou topila? Hned byl
u mě a zachránil mě.“
„Mně taky,“ horlivě přisvědčila Liduška. „Spadla
jsem z kola a moc jsem se odřela. Táta mi přišel naproti a odnesl mě domů. Říkal, že měl nějaké tušení.“
„To znamená, že se s Lubou a Vojtou něco děje.“
Milada se celá roztřásla.
„Půjdeme teda našim říct, kde kluci jsou?“ upřela
na ni Lída pohled. Milada si pomnula čelo jako otec
a nakonec rozhodla.
„Počkáme do odpoledne, stejně by jim neměli jak
pomoct.“
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Kapitola IV.
To by dívky nikdy neřekly, že den může být tak dlouhý. V napjatém očekávání, ba trnutí, chodily bezcílně z místa na místo, ze zahrady do domu a naopak.
Nic je netěšilo, hry je za chvíli omrzely a i při nich
myšlenky utíkaly k chlapcům. Nakonec se dohodly,
že se jim vydají naproti. Rodičům nic neřekly, jen
babičce se Lída svěřila, že jdou na krátkou procházku a že se do oběda vrátí.
Nastával pěkný letní den. Bílé chumáčky mraků
vystýlaly modrou kolébku oblohy a Miladě připomněly, jak si ve výtvarné výchově dělali podobné z vaty – to
se vzal barevný, tedy modrý papír a na něj se lepidlem
přichytil tu větší, tu menší smotek. Kdo měl více fantazie, mohl vystřihnout z černého papíru vlaštovky,
dokreslit tovární komíny, letadla, stromy, slunko – jak
se komu líbilo. Pár dětí dokázalo stvořit celé obrazy.
„Doma si to taky zkusíme,“ obdivovala nápad
Liduška. „Vůbec nic na tom není. Ještě musíme koupit barevné papíry, myslím, že už žádné nemáme.“
Cesta dívkám pěkně ubíhala. Ani si nevšimly, jak
daleko se vzdálily od domova. Uvědomily si to u křižovatky v Chotyni – vozovka se dotkla řeky a pak
se roztrojila – vlevo spěchala přes most, v přímém
směru do stromořadí a vpravo se varovně vztyčila:
Sem nechoďte, zde hrozí smrtelné nebezpečí!
Děvčata se zastavila. Nemohla se rozhodnout. Mají
se vydat k chatě nebo se vrátit domů? Jejich volbu
usnadnily hodinky. Jakmile na ně Lada pohlédla,
málem povyskočila.
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„Podívej, kolik je! Tři čtvrtě na jednu! A ty jsi babičce slíbila, že budeme na oběd doma. Takže jdem
zpátky.“ Přitom netušily, jak jsou klukům nablízku.
Musely by však mít krtčí schopnosti. Ale i kdyby je
měly, těžko by se provrtaly metry hlíny a kamení.
Děvčata přešla most. Cesta se vinula pobřežní nivou. Chotyňská pila jim zavoněla vstříc kupami prken a trámů. Pak se asfaltka zdvihla k mírnému návrší
a předběhla sestry k opuštěné továrně. Stačilo ujít pár
kroků kolem zdravotního střediska a byly na Dolním
náměstí. V cukrárně, do které občas chodily s babičkou, měli otevřeno. Milada otevřela peněženku a napočítala čtyřicet korun. Bylo rozhodnuto.
„Jeden kopeček vanilkové a jeden pomerančové,“
přála si Liduška. Sestra naopak zvolila malinovou
a s příchutí kiwi. K tomu si koupily ještě pár zákusků. Mlsné jazýčky je tak zaměstnávaly, že domů dorazily až ve tři hodiny odpoledne. Když vkročily
do dveří, sneslo se na ně hubování:
„Takhle se chodí k obědu? Kdo to má pro vás pořád ohřívat? A kluky, ty jste neviděly?“
Kluci! Vždyť na ně úplně zapomněly! Nedá se nic
dělat, musí s pravdou ven.
„Až po jídle,“ šeptla Milada do ucha Lidušce, zatímco usedala ke stolu. Babička jim přichystala polévku a druhé jídlo. Děvčata, třebaže spořádala tolik
sladkostí, se snažila všechno sníst. Také proto, aby
oddálila těžkou chvíli. Brzy poznala, že svoje síly přecenila.
„Co se v tom, holky, nimráte? Není vám něco?
Od rána jste nic nejedly. No, jestli nemáte hlad, tak
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vám to ohřeju k večeři,“ řekla babička a vnučky si starostlivě prohlédla. Lidušce sáhla na čelo.
„Vždyť celá hoříš! To je nerozum, být tak dlouho
na sluníčku. Pojď, dám ti obklad.“
Milada odstrčila talíř a pomalu vstala. Lída se na ni
napjatě podívala. Když viděla, že vychází z místnosti, zvedla se a sestru následovala. Milada slabě zaklepala na dveře pokoje, kde seděli rodiče s dědou. Vzala
za kliku. Tu se rozrazily domovní dveře a dovnitř
se vevalili Luba s Vojtěchem.
***
Děvčata zapomněla dýchat. Zírala na chlapce jako
na zjevení, kterými do jisté míry byli. Přesněji to vystihla máma, která v domnění, že děvčata přeslechla
její „prosím“, vyšla z pokoje.
„Hezký dobrý den, páni kluci. Abychom s babičkou vyvěsili prapor, že se vám konečně uráčilo přijít
domů. A vůbec – kde jste se celý den toulali?“ Poté
sklouzla po jejich pavučinami a prachem umazaných
šatech a dala si ruce v bok. „Člověk by si vás pomalu
spletl s kominickými štětkami. Podívejte se, jak vypadáte! No a teď se rychle umýt, převléct a zasednout
k obědu.“ Maminčin lehký tón kluky uklidnil. Čekali bouřku. Vše ochotně splnili. Nenápadně šoupli
lano do kůlny pod staré obaly od cementu a vymydlení usedli za stůl. Ulevilo se i děvčatům – nemusela rodičům nic vysvětlovat. Rozpustile skákala po chodbě,
až je máma napomenula a poslala ven. Takový příkaz dlouho neobstál – zájem jako natažená guma je
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přitáhl nazpět. Jako myšky vběhly do dětského pokoje, kde leželi oba bratři. Únava a vydatné jídlo jim
klížily oči. Děvčata se musela nemálo snažit, aby je
přiměla k hovoru.
„Co pořád máte?“ bručel Luba. Dorážení sester ho
samozřejmě těšilo. S vyprávěním však nijak nespěchal. Protože Vojta mezitím usnul, ukázal na něj
a polohlasem dodal:
„Po večeři vám všechno povíme. Teď nás nechte
vyspat, máme toho hodně za sebou.“ Dívky odešly,
ale jejich zvědavost byla zjitřena o to víc. Den se pro
ně zastavil. Pokud by to mělo nějaký smysl, posouvaly by ručičky hodin dopředu, jen aby se bratrů vyptaly na nepochybně napínavý výlet. Už jen to, jak
vypadali! Celí umounění, potrhaní, pokrytí pavučinami... Co když našli nějakou tajnou chodbu, která
vede až sem, do Loučné! Objevili se tak najednou!
Sestry rozčilením ani nedýchaly, když si šeptem sdělovaly na zahradě své nápady. Babiččino volání k večeři cítily jako vysvobození.
***
„Jen abyste nebyly zklamané,“ zívl rozpačitě Luba,
sotvaže se po jídle sesedli v dětském pokoji. Liduška
nevydržela vnitřní napětí a předběžně bratra informovala, na co všechno s Miladou přišly.
„Vy jste nenašli tajnou chodbu?“ protáhla Lída obličej. Na zklamanou otázku dostala vážnou odpověď.
„To ano, jenže jsme přitom neviděli žádné příšery.“
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„Snad kromě jedné,“ doplnil Vojta Lubova slova
a děvčatům div nevypadly oči z důlků.
„Opravdu?!“
„No, myslím, že to vezmeme pěkně po pořádku.“
Luba se pohodlně usadil a vyprávěl, jak došli k propasti, do níž Vojta málem spadl, jak téměř zázrakem
a na poslední chvíli objevili únikovou chodbu a jak
se kolem nich všechno hroutilo. Až potud Vojta mlčel. Pak se zničehonic Luby zeptal.
„Všiml sis, že Duhový hrad byl už celý rozbořený?“
„Ne,“ potřásl hlavou Luba, „ale dopovídej to holkám sám. Musím si odskočit.“ Zvedl se a seběhl
do přízemí.
„Tak co bylo dál!“ naléhala Milada. Dělala si poznámky, aby mohla všechno věrně zapsat do modrého sešitu. Přejmenovala ho na Tajemství Křišťálové
jeskyně. Vojta si odkašlal a pohlédl na sestry trochu
spatra.
„Pokud si myslíte, že jsme byli z nejhoršího venku,
tak to jste na pěkném omylu. Běžel jsem za Lubošem
pěkně dlouho, než jsem ho dohonil. Tam už
se chodba nebořila a my si mohli na chvilku odpočinout. Přemýšleli jsme, co dál. A víte, co mi připadalo
divné?“ Vojta samozřejmě otázky nečekal a hned si
odpověděl. „Že jsem vůbec necítil strach. Bylo mi
všechno úplně jedno. Pak jsme se s Lubošem zvedli
a šli dál. S mapou jsme nemohli zabloudit.“
„S jakou mapou,“ vpadla mu do řeči Milada,
„o žádné jste nemluvili!“
„Vidíte, málem bych zapomněl. No jasně, mapa!“
Vojta vytáhl zpod postele batoh. Chvíli se v něm
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přehraboval. Pak z něho vytáhl obdélník, spíše než
mapu připomínající složený kus řídké tkaniny. Položil úlovek na stůl a pomalu jej rozkládal. Objevovaly
se modré podzemní potoky a jejich jezero, hnědé štoly, červené značky a číslice, opatřené popisy v cizí řeči.
„Lubo, skoč, prosím tě, pro německý slovník,“ požádal Vojta staršího bratra, který se vrátil do pokoje.
„Mapa, jasně,“ porozuměl Luba a za několik okamžiků byl zpátky s knihou v ruce. Díky ní zakrátko
děti věděly, kde se v podzemí těžilo stříbro, kde dolovali drahé kamení, cín anebo docela obyčejné železo.
„Teda lidičky, tam muselo být živo,“ divila se Milada,
která postávala nad skupinkou a vzrušeně si zakryla
ústa. Ostatní na tom nebyli lépe. I chlapcům se mapa
jevila jinak než při toulkách podzemím. Díky slovníku pochopili mnohé, co jim předtím zůstalo skryto.
Poté se jeden po druhém narovnali. Lenochy židlí
unaveně zaskřípaly. Po chvíli promluvil Luba. V hlase
zazněl bezradný tón.
„Teda, mládeži, víte, o čem přemýšlím? Jak je možné, že tohle všechno ploutvolidi nebo kdo to byl, dokázali utajit. Vzpomeňte na tátu – prochodil s námi
kdejaký zapadákov, jen aby nám ukázal, že tam stálo
hradiště, trčí křemenná žíla anebo kde mají otevřené
muzeum. Nechce se mi věřit, že by o tak obrovitánském dole nevěděl.“
„Třeba o něm nic nečetl.“
„Ba ne,“ nesouhlasil Vojta, „jak ho znám, pročetl
o Lužici všechno možné. Podle mého se vodníkům podařilo důl utajit. Od táty vím, že se to tady jmenovalo
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Zahvozd, jak byl neprostupný. Prý se tak dodnes
jmenuje kopec u Petrovic. Kromě toho tu žilo jen pár
lidí...“
„Co bylo Vojto dál?“
„Jak dál? Aha, ty myslíš naši cestu podzemím. Nechceš, Lubo, ty...?“
„Jen jim to dopověz, já si na chvíli lehnu“, řekl
Luba, usedl na postel a sundal si pantofle. Vojta posunul mapu k sobě, malinko si odkašlal a znovu
se rozpovídal.
„Šli jsme pořád tou chodbou. Sice jsme věděli, kam
jdeme, ale nevěděli, kde jsme. Ještě že nám vystačily
baterky, v té tmě bychom bez nich nemohli udělat
ani krok. Taky nám pomáhaly vodnické značky. Byla
tam spousta chodeb. Do těch jsme nelezli, kdoví, co
by nás tam čekalo.“
„Já se nejvíc bál závalu,“ doplnil z postele Luba.
„No a pak chodba začala rychle klesat. Na stěně
bylo zábradlí, kterého jsme se drželi. Pořádně to klouzalo. Na chlup stejně jako u propasti.“
„Řekni jim o tom světle,“ poznamenal opět Luba.
„Právě jsem chtěl začít. Scházeli jsme ten podzemní kopec, když jsme zaslechli ránu. Přišla odněkud
zepředu, jako když bouchnou dveře od auta. Nejdříve jsme měli radost, že je to východ. Pak jsme ale uviděli světlo. Mysleli jsme, že jsou to ploutvolidi. Vlezli
jsme do boční chodby a zhasli baterku. Za chvíli kolem nás přešli. Táhli nějaký vozík. Mluvili potichu,
nebylo jim rozumět.“
„Kolik jich bylo?“ vzhlédla od psaní Milada.
„Dva.“
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„Poznali jste je?“ vydechla Lída. Místo bratra odpověděl Luba.
„Měli na hlavách kapuce, ale když se jeden otočil
k nám, vypadal jako ten z desky v Mokrém údolí.“
„Neblázni!“
„Opravdu, nelžu!“ zvedl nad hlavu dva prsty. Děvčata neměla důvod mu nevěřit.
„Já se nedíval,“ odvrátil Vojta tvář a přitiskl ji k oknu.
Komu by se chtělo vysvětlovat, že strčil hlavu mezi
kolena. Ale co, ať si to každý zkusí, jaké to je, být
v ohrožení života! Zhluboka se nadechl a pokračoval.
„I kdyby Luboš viděl třeba čerty, mělo to jednu
výhodu. Věděli jsme, že chodba má východ. A tak,
když ti dva odešli, vydali jsme znovu dopředu. Hledali jsme poklop nebo nějakou zástrčku. Nic jsme
nenašli. Východ byl asi zamaskovaný. Také je možné, že jsme šli příliš rychle. Báli jsme se, že se mniši
vrátí.“
„Kudy jste teda vylezli?“ položila logickou otázku
Milada.
„Já jim to ukážu.“ Luba vstal z postele a sklonil
se nad mapou. „Nejdřív jsme prošli pod Nisou,“ ukázal na krátký úsek jejich chodby. „Jak jsme to poznali? Jednoduše. Ze stropu kapala pořád voda. Sami
jsme se divili, jak je možné, že řeka štolu nevyplaví.
Pak jsme si všimli, že tam jsou stružky. Vedly k dírám
do země. Jako u dálnice. Ale pod Nisou jsme se raději
moc nezdržovali. Chodba nevypadala moc bytelně.
Spíš naopak. Pár let a strop se provalí. Možná i dřív.“
„To je sice zajímavé, ale my pořád nevíme, jak jste
se vysvobodili.“ Milada sestře přitakala.
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„Už to nebylo daleko,“ navázal Vojta. „Vidíte tu
vidličku? Tady se chodba rozdvojuje. Chvíli jsme
se tam zastavili. Potřebovali jsme vyměnit monočlánky. Taky jsme nevěděli, kudy dál. Pravá chodba vedla někam ke Grábštejnu a ta druhá do Hrádku. Po té
jsme se chtěli vydat, ale pak Lubu napadlo něco geniálního.“
„Geniálního?“ vzhlédla k němu děvčata s obdivem.
„Vojta přehání... – prostě jsem si řekl, že chodba
od hradu vypadá starší než ta hrádecká nebo ta naše.
Byly v ní podpěry z kamene a na zemi byla dlažba.
Hrádecká měla podpěry ze dřeva a na zemi nebylo
vůbec nic. Proto mě napadlo, že někde tam musela
stará chodba končit, když už dál nepokračovala. Vzal
jsem baterku a prosvítil strop. V jednom místě jsem
uviděl kramli. A potom další. Vyšplhal jsem se po nich
nahoru. Byl tam poklop. Tak jsem do něho zatlačil
zády, ale on se rozsypal. Vojta dole řval, co prý tam
nahoře dělám.“
„Aby ne, měl jsem té špíny plné oči.“
„Najednou se rozsvítilo,“ pokračoval Luba. „Začal jsem kolem sebe hrabat, abych tu díru rozšířil.
Vylezl jsem ven a za mnou Vojta. Tak jsme se dostali
na svobodu.“
„Myslíte kluci, že to byl ten vchod, kterým přišli
vodníci?“ Bystrý postřeh Milady hochy zaskočil. Podívali se na sebe a pak zavrtěli hlavami.
„Určitě ne. Jejich musí být někde před Nisou, na takovou dálku bychom je nemohli slyšet. Navíc – náš východ nebyl používaný aspoň sto let. Říkal jsem vám,
že jsem se ho musel prorazit.“
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Následovaly další otázky – kde východ leží, jestli ho
pořádně zamaskovali a zda by k němu znova trefili.
Teprve teď se hoši dovtípili, oč vlastně Miladě jde.
„Ty bys tam chtěla vlézt?“
„A proč ne, Luboši? Podívej, na mapě vede chodba k Hornímu náměstí. Možná ústí na radnici nebo
ve sklepě s truhlami plnými zlata a drahokamů. Mluvili jste přece o nich. Tak proč to nezkusit?“ Na Miladina
slova nikdo nereagoval. Každý se zachumlal do vlastních myšlenek a představ. Také bylo dost pozdě. Nakonec jeden po druhém usnuli.
***
I kdyby se vesničtí kohouti ukokrhali, na děti to
nemělo žádný vliv. Napětí předchozího dne je tak
vyčerpalo, že spaly jako zabité. Probral je až strýc
Zdeněk. Vesele vstoupil do pokoje.
„Copak, copak, rozhodli jste se plnit bobříka spánku? Venku je krásný den a vy, jak to vypadá, máte
ještě půlnoc.“
„Ahoj strejdo, protáhla se jako první Milada a rozmazleně zakňourala. „Proč nás budíš?“
„Přišel jsem vám říct, že už lano hledat nemusíte.
Našel jsem ho dneska ráno v kůlně. Nemáte v tom
kluci přece jen prsty?“ K odpovědi se nikdo nechystal. Mají mu vysvětlovat, jak to s lanem doopravdy
bylo? Vlastně se do podzemí vypravili jen kvůli němu.
Tak proč vést o tom ještě řeči...
„Já vás přece nepodezřívám, i když bylo celé mokré,“ mrkl na ně strýc. „Ale to není to hlavní, proč jsem
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za vámi přišel. Nechcete si ještě jednou zajezdit
na dolech? Vezmu loď a pořádně ji projedeme.“
„To bude bezva,“ nadšeně souhlasila Liduška
a hned se obrátila k ostatním. „Že půjdete taky...?“
„Tak jo, strejdo,“ souhlasila za celou skupinu
Milada, „za hodinu jsme připravení.“ A jako první
vyskočila z postele.
***
Naučit se ovládat loď, to není ani na první pohled
jednoduché. Jak už bylo řečeno, každý pořádný vodák musí umět loď zastavit, vyhnout se překážce
nebo plavidlo otočit. Také musí umět popojíždět
do boku či udržet loď v přímém směru. Ledacos
z toho už sourozenci ovládali, vždyť „nejeli vodu“
poprvé. Týkalo se to hlavně kluků. Děvčata neměla
na některé obraty ještě dost síly, ale i jejich výsledky
byly dobré. Strýc všechny pochválil a přidal slalom
mezi bójkami. Zdálo se to snadné, ale jen do chvíle,
než to děti zkusily samy. Tu špička vyjela příliš z řady,
tam záď zaduněla o bójku, kterou byla velká plechovka. Nezřídka se jim „povedlo“ nějakou tu mezeru vynechat.
„To se nedá naučit,“ rezignovaně prohlásila Milada.
„Proč,“ otočil se k ní strýc, „napoprvé to nebylo
špatné. Z deseti bójek projet čtyři je docela dobrý výsledek. Počkejte, až je budete muset projet pozadu.“
„Pozadu? To nikdy nezvládnu!“ vykulila oči Lída, která jako nejmladší pádlař si slalom zkoušela nanečisto.
Jinými slovy, projížděla řadou za strýcovy pomoci.
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„Co bys nezvládla, trochu povyrosteš a bójky procouváš jak nic.“ A předvedl před užaslýma očima skupiny parádní slalom. Přitom se za sebe ani jednou
nepodíval!
„Můžu to taky zkusit?“ hlásil se nedočkavě Luba.
Strýc zavrtěl hlavou. „Pro dnešek stačilo, myslím,
že jste si toho užili dost. Mimoto se už stmívá.“ Teprve nyní si děti uvědomily, kolik je hodin. Přes východní obzor zvědavě vykukovala tma a přemáhala světlo
z červánků po zapadajícím slunci. Skupinka si sbalila věci a naskládala je do lodě. Strýc ji upoutal k vozíku, vzal za špičku a následován dětmi vykročil
k domovu.
Písek vrzal pod nohama a sotva se dostali k dubovému stromořadí, naklonila se Milada k chlapcům.
„Dneska to bylo sice fajn, ale kdy se podíváme do té
chodby?“ Chlapci byli zticha. Rozhodně ne proto,
že by otázku neslyšeli. Právě naopak. Uvnitř jimi zacloumala. I když se při vyprávění vytahovali, jak všechna nebezpečí s klidem zvládli, na dně duše jim pořád
doutnal strach. Navenek klidný Vojta odpověděl:
„Do chodby? Třeba zítra, viď, Lubo?“ Bratr na něj
ze strany pohlédl. Ani on nechtěl přiznat, že má nahnáno. Souhlasil, ale prý až příští sobotu. U toho
zůstalo.
Čas, který zůstával do nové výpravy, nabýval dvojího rozměru. Děvčatům, dychtivým po dobrodružství, se přímo vlekl. Chlapcům se naopak zdálo, že jim
dny mizí před očima. S obavami hleděli na kalendář,
jak v něm padalo jedno číslo za druhým. Seděli zrovna u okna, když děvčata vplula do dětského pokoje.
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„Nezapomněli jste?“
„Zrovna o tom s Vojtou mluvíme,“ ohnal se po mouše
Luba a nervózně pohlédl na Miladu. „Myslíme si,
že se všechno ještě musí pořádně promyslet. Co vzít
s sebou a tak.“
„Vy se snad bojíte? Já to mám sepsané už od minula.“
„O to právě jde,“ odpověděl Luba, kterému se pokus o odložení výpravy nepovedl. „Kdybychom toho
neměli s sebou tolik,“ ustupoval, „nemuseli jsme ztratit lano. Myslím, že nám stačí baterky a něco k jídlu.“
Pravda, batohy sice vystřídaly mošny, ale i ty se nakonec nadouvaly. Do rukou vyrobil Luba každému pořádnou sukovici. Jenom Lidušce ne, byla na ni ještě
malá. Všichni byli tak rozrušeni, že večer nemohli
usnout. Jakoby předvídali, že ani tentokrát se výprava neobejde bez dramatických chvilek.
***
Ráno se nestačilo ani pořádně protáhnout a Liduška
už byla na nohách. Potichu se oblékla, došla ke své
brašně a něco do ní vsunula.
„Co si tam dáváš?“ Lída se prudce otočila. Nad sebou spatřila pozorné sestřiny oči. Poplašeně zamrkala.
„Ale nic. Jenom malého medvídka. Aby nás chránil.“ Milada chtěla něco říct, ale to už vstávali také
kluci. Babička, jakmile zaznamenala, že děti jsou
vzhůru, pohotově přichystala snídani.
„Kampak se to, mládeži, zase chystáte? Doufám,
že nepřijdete pozdě jako minule. Také si dávejte pozor na oblečení. Všechno stojí fůru peněz a kde na to
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mají vaši brát.“ Děti mlčky polykaly jeden chleba
za druhým a byly rády, že nemusejí odpovídat. Také
je těšilo, že do kuchyně nepřišel táta nebo máma;
nebylo vyloučeno, že by chtěli vidět, co vzácného
v mošnách schovávají. A před jejich zkoumavým pohledem by těžko něco utajili.
„Jasně babi,“ rozloučil se za všechny Luba a dům
od jejich šumu osiřel.
***
Cesta ke vchodu do podzemí mohla dětem trvat
hodinu. Děvčata držela s hochy krok, třebaže Liduška občas volala, ať počkají, že se jí do sandálů připletl
kamínek. Když se jí to stalo popáté, Vojta se neudržel.
„Proč sis, prosím tě, vzala ty nemožné přezkáče?
Nevidíš, že všichni máme boty? Co když budeme
muset utíkat?“
„Před kým?“
„Třeba před ploutvolidmi, co já vím. Říkal jsme ti,
že je Luboš viděl.“
„Nestraš ji,“ vložil se bratr do debaty. „Nikdo tam
nebude. A i kdyby, tak tě ochráníme, nic se neboj.
Víš přece, že naše heslo je: Jeden za všechny, všichni
za jednoho. Jako u mušketýrů.“ Jejich cíl se blížil.
Překonali táhlý kopeček od bývalé továrny směrem
k Chotyni. Nezadýchali se jenom z něho. Všichni si
začínali uvědomovat, do jak nerozumného podniku
se pouštějí. Nejvíce zpytovala svědomí Milada. Byla
to přece ona, kdo na ten hloupý nápad přišel. Mohli
se jít třeba koupat nebo zase jezdit na dolech a místo
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toho... Milada už už otevírala ústa, když tu Luba
ukázal k železničnímu náspu.
„Vidíte to křoví? Tam je vchod do podzemí.“ Milada
zvedla hlavu. Nacházeli se zhruba v polovině cesty
mezi Hrádkem a Chotyní. Označené houští se čepýřilo před kolejemi, v místech, kde val přecházel
do rovné louky.
Děti se rozhlédly. Široko daleko nebylo živáčka.
Koneckonců bylo devět hodin ráno a pracovní den.
Jenom studenti a žáci si mohli užívat prázdnin.
„Chovejte se nenápadně. Nevíme, kdo nás pozoruje,“ řekl opět Luba. Jako první opustil cestu a loudavě vykročil k náspu. Sourozenci ho napodobili.
Nezasvěcenému se mohlo zdát, že je ta skupina nadobyčej otrávená. Nejspíše z toho, že musí plnit nějakou povinnost. U keře děti zasedly a pohledy
rentgenovaly okolí. Nato Luba odhodil několik trsů
trávy a suchých větví. Objevil se rezavý plech. Chlapec ho jedním pohybem smetl. Před dětmi se rozevřela hladová ústa podzemí.
„Jdu první,“ rozhodl Luba. „Poslední ať dá plech
zpátky na místo.“ Ale to už vězel po krk v temné díře.
Za ním se nasoukala Milada a Liduška. Poslední
zmizel v otvoru Vojta.
***
Dějiny Hrádku nad Nisou a vůbec celého kraje jsou
velmi staré. Kdysi se v této části Lužice prostíral prales.
Kraj však liduprázdný nebyl. Nejdříve bychom potkali
pravěké lovce a sběrače, později první zemědělce
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a pak bychom zahlédli kouř z keltských oppid. Kolem šestého století by nás přivítali Slované. Zakládali osady blízko potoků a řek, obdělávali půdu a lovili
ryby a zvěř. Také si stavěli pevná hradiště. Na pomyslné
mapě se objevil dávný Hrádek nad Nisou, Chrastava, Budyšín, Žitava nebo třeba Frýdlant.
Dnes už není po hvozdu ani památky. Těch pár
lesů, co zbylo, je křížem krážem protkáno asfaltovými cestami, lesními pěšinami a turistickými značkami. Pryč jsou medvědi, vlci, zubři, rysi, po stromech
se prohánějí nejvýše rezavé veverky. Při troše štěstí
zahlédneme lišku nebo jezevce.
Podobně se měnila lidská sídliště. Opevnění vzalo
za své, chatrče nahradily cihlové domy a paneláky.
Pozor si dáváme leda na auta nebo na díru v chodníku. A přece nám něco uniklo. Něco, co právě objevují čtyři odvážné děti.
Chodbou, která se jich zmocnila, zašuměla naléhavá výzva:
„Nesmíme se rozcházet. Vojto, připrav klubo.
Obvážeme se jako před propastí. Dvojmo, ať se provaz nepřetrhne. Kdyby někde bylo propadliště,“ doplnil hlas na vysvětlenou. Patřil Lubovi.
„Ale to nám nebude stačit provázek.“
„Jak jsi na to, Milado, přišla? Podívej se na to klubo.“
„Já myslela, že když ho budeme odmotávat...“
„Jako v bludišti, co vedlo k Mínotaurovi,“ zubil
se Vojta, který tak projevil slušnou znalost antických bájí.
„Vidíš, to mě nenapadlo. Dobrá poznámka. Abychom
trefili nazpět...“ Luba si soustředěně třel kořen nosu.
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„Odmotávat ho zatím nebudem. Ani jedna chodba nevypadá na vchod do labyrintu. Taky v mapě není
nic takového zakreslené.“
„A do které chodby půjdeme?“ ozvala se Liduška
jako tichá ozvěna, utahujíc si uzlík na provazu. Otázka směřovala k Vojtovi. Dříve, než se dostal k odpovědi, sykl varovně Luba.
„Tiše!“ Všichni naráz znehybněli. Zachytili vzdálené dunění, které se zvolna přibližovalo.
„Co to může být?,“ zeptala se Milada přiškrceně
a začala se rozvazovat. V momentě u ní stála i Liduška.
„Holky neblázněte,“ uklidňoval je Luba v sílícím
rachotu. Oči nespouštěl z Hrádecké chodby. „Co mi
ten zvuk jenom připomíná...“ Náhle se rozesmál, zatímco země kolem nich se stále citelněji chvěla. „No
jasně, vždyť je to vlak!“ Svá slova musel křičet, aby
přehlušil pekelný rachot. Valil se na ně shůry, zezdola
– vlastně odevšad. Zvedl starostlivě svítilnu a s Vojtou
zkoumal strop. Děvčata s hlavami sklopenými si držela ruce na uších.
„Vypadá celkem bezpečně,“ řekl Vojta, když vlak
střásl svoji tíhu a zanikal v dáli. Luba spokojeně přikývl.
„Pevný jak beton, podívej.“ Na dotvrzení svých slov
potíral kuželem světla jednotlivá žebra výdřevy.
Chodba připomínala útroby předpotopního ještěra.
„Když už jsme se nechali spolknout, tak se podíváme, jak je ta obluda dlouhá,“ zasmál se Luba. Pak
zavolal: „Konec poplachu!“ a vstoupil do Hrádecké
chodby. Liduška počkala, až se průvod seřadí. Byla
poslední a nechtěla se zamotat do provazů. Když
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sourozenci v Loučné přemýšleli, jak postupovat,
byla s babičkou na nákupu. Tak jí uniklo, proč
se rozhodli pro štolu, vedoucí do Hrádku a ne
ke Grábštejnu. Třebaže v té druhé mohli najít nějaký poklad.
„Do grábštejnské nemá smysl chodit,“ namítal
Luba. „Určitě je někde zavalená, jinak by ji dávno
objevili. Mrkněte,“ ukázal na mapu, „až sem chodbu zakreslili plnou čarou. Dál ji už vytečkovali.
A tady,“ dotkl se místa vlevo od nápisu Burg, „je zase
plná. Vypadá to, že chodba není průchodná.“
Liduška se zimomřivě stáhla do sebe. Bylo tu chladno. Neměla ale dost času si to uvědomit, neboť ji škubavě pobídl k chůzi motouz, tažený Lubovou býčí
silou. Přiblížili se k Hrádku. Poznali to podle hučení aut, klepání zedníků či rachotu skládaného uhlí.
Místy objevovali rezavá dvířka, o kterých majitelé
domů neměli tušení. Místy stěnu probořil zával z cihlové suti a kamení. V tomto úseku již chodba neprocházela skálou, ale protáhla se do pěkně vyzděného
tunelu. Z něho porůznu vybíhaly výklenky.
„Hrádecké katakomby,“ trefně poznamenal Vojta.
„Ty myslíš, že jsou tam pochovaní lidé?“ řekla
Milada s obavou.
„Kdepak, jen se podívej,“ vybídl ji chlapec a šermoval po místnosti světelným prstem. Skupina uviděla
zbytek dřevěné lavice, malý soudek a na stěně pověšený křížek.
„Řekl bych, že se tu schovávali lidé z domů nahoře. Když se verbovalo nebo třeba za války. Přišli vojáci, dům prohledali a když nikoho nenašli, pobrali,
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co se dalo a táhli dál. Domorodci se zachránili.“ Holky vyprskly smíchy. Pod slovem domorodec si představovaly spíše černocha s kroužkem v nose.
„Něco na tom bude,“ souhlasil s bratrem Vojta, „možná sem schovávali i nějaké poklady. Dívej na tu bednu.“
Opravdu. V rohu se rozvalovala vcelku zachovalá
truhla s masívním víkem, na jednom místě vykloubeném z pantu. Dno pokrývala vrstva prachu. Vojta ji
letmo prohrábl. Uvnitř se cosi zalesklo. Hoch hbitě
po předmětu chňapl. Byl to kulatý plíšek. Děti na něm
objevily obrys orlice, čísi hlavu a kolem obvodu nesrozumitelný nápis.
„Stříbrňák,“ poznamenal Luba a vrátil ho Vojtovi. Ten si ho vsunul do náprsní kapsy. Mezitím děvčata prohrabala zbytek sedliny.
„Našly jste něco?“
„Nic,“ řekla zklamaně. Luba mávl rukou.
„Nevadí, jde se dál.“
Chodba zřetelně stoupala. Děti překvapilo, že byla
nově opravena a udržována. Potřebné nářadí našly
v dalších výklencích.
Podstatně horší to bylo se vzduchem. Prostorami
pronikal puch z porušených kanalizací. Odpad se shromažďoval ve velkých kalužích. Někdy sahaly ode zdi
ke zdi a děti je musely přeskakovat.
„Až nás v Hrádku někdo potká, padne do mdlob,“
smál se Luba, který se ve všem snažil najít humornou
stránku.
„To dříve padnem my sami, až si k sobě přičichneme,“ opáčila Milada. Nepodařil se jí skok a smrdutý
kal všechny postříkal.
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„Teda, mládeži, já nevím,“ zatřásl se odporem Vojta,
když smetal z rukávu neblahé krůpěje, „už bych docela rád odtud vypadl. Nestojím o to chytit nějakou
nákazu.“ Jeho slova zabrala. Skupina jako na povel
přidala do kroku a „tyfusové území“, jak opět zažertoval Luba, rychle překonala. Stoupání chodby pokračovalo.
„Kam vlastně jdeme?“ zeptala se unavená Liduška.
Luba ji odřízl od provazů a vzal na záda.
„Jsme blízko Horního náměstí,“ nakoukl Vojta
do mapy. Porovnával chodbu se zákresem a liboval
si, jak všechno pěkně vychází. Pak dodal tajemným
hlasem. „Brzy budem u cíle.“
Měl pravdu. Nečekal je ovšem poklop či východové dveře. Cestu jim zatarasila zeď.
***
Co teď? Děti zůstaly bezradně stát. Luba popošel
k překážce a prohlédl si ji. Byl přesvědčen, že najde
skrytý mechanismus, kterým se stěna otevírá. Chodí
tu přece lidé, třeba ti, co štolu opravují. Určitě se vracejí tudy, pokud tu není jiný východ. Možná v těch
starých dvířkách...? Těžko. Vypadají, že s nimi dlouho nikdo nehnul. Nebo ta druhá chodba ke hradu?
Ta je zase daleko. Navíc – proč by to tady spravovali,
kdyby chodbu nepoužívali?
Jako Luba uvažoval i Vojta. Hoši prohlíželi kdejakou skulinku, každý centimetr, jestli neukrývá tajné
péro anebo závlačku. Zkoušeli viklat cihly. Stejně směšné byly pokusy zeď prorazit. Skončily naraženými
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rameny. Příčka by zřejmě odolala i většímu náporu.
Jediným objevem byl žlábek, který se vtlačil mezi
dlážku a zídku. Znamenalo to, že překážka není stavěna napevno, ale je do chodby zasunuta. To vylučovalo možnost, že se stěna otáčí na čepech. Na to byl
žlábek u země i stropu hluboký. Krom toho by nečistoty na zemi vydřely stopu. Zbývalo rozhodnout,
do které stěny příčka zajíždí. Zkoušeli tlačit na jednu stranu, pak na druhou – pokaždé s nulovým výsledkem. Při poklepu stěna vydávala dutý zvuk, chodba
za ní tedy pokračovala.
„Co je nad námi?“ obrátil se k Vojtovi Luba.
„Horní náměstí.“
„Je v mapě nějaká značka, která by nám něco řekla?“
„Není tam ani tahle zeď.“
„Děcka, nedá se nic dělat. Musíme se vrátit. Až sem
půjdem podruhé, tajný zámek určitě objevíme... Počkat!“ Sourozenci zpozorněli. Důvodem nebyla
Lubova výzva, ale to, že zachytili stejné zvuky. Nahoře vyhrávala dechovka! Přímo nad jejich hlavami, alespoň tak se jim to zdálo.
„No jasně, dneska je přece hrádecká pouť!“ Nadšení Milady otočilo kormidlo o stoosmdesát stupňů.
Chodba už nebyla důležitá. Mysli děvčat pohltila
vidina stánků, sladkostí a horských drah, chlapecké
pak závody na elektromobilech či střelba ze vzduchovek. Všichni se těšili na návrat.
***
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Vydali se na zpáteční cestu. Sotva ušli několik metrů, Luba, který skupinu vedl, zastavil a roztáhl ruce:
„Tiše!“
„Co vymýšlíš?“ hudroval Vojta. Měl zato, že je zase
upozorňuje na pouť. Nahoře začala estráda.
„Někdo jde proti nám!“ přerušil ho Luba.
„Jak, proti nám?“ vyrazila ze sebe Milada.
„Poslouchej chvilku,“ odpověděl Luba. Nyní to
slyšeli i ostatní. Luba měl pravdu. Do hluku, kterým
sem doléhal z náměstí, se mísilo zřetelné klepání holí.
Jako když se o ni někdo pravidelně opírá.
Kdo sem přichází? Ploutvolidé?
Každého zamrazilo. Pomyšlení, že se setkají s inteligentními polozvířaty tváří v tvář, bez možnosti
úniku, přivádělo děti k zoufalství. Samy neměly
v rukách vůbec nic kromě klacků a zavíracích nožů.
Vrátily se k posunovací zdi, aby si chránily alespoň
záda.
„Když to bude nutné, budem se bránit,“ procedil
Luba skrze zuby. Hned nato přikázal: „Vojto, postav
se za mě a ty si, Milado, připrav hůl. Lidko, tady máš
baterku a schovej se do rohu. Nech ji zatím zhasnutou. Až křiknu, tak ji rozsvítíš.“ Lubova slova byla
okamžitě splněna. Skupinu obklopila neproniknutelná tma. Kovové zvuky se přibližovaly. V ohbí chodby
se objevil odlesk svítilny. Rozčilení dosahovalo vrcholu.
„Už aby to bylo za námi,“ nevydržel napětí Vojta a sevřel pevněji nůž. Také Luba se připravoval
k boji. Levou nohou se opřel o drobnou prohlubeň a rukou se přidržel skalního výstupku. Chtěl
při výpadu získat rychlost. Svit baterky již již hrozil
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skupinu objevit. Lubovy prsty zbělely. Vší silou
se přitahoval k výstupku. Vtom jim za zády něco zašumělo.
Odsunula se stěna!
***
Výprava na zlomek vteřiny ochrnula. Všichni
se zkoprněle dívali na spásný průchod, který Liduška
pohotově osvítila. Byl zakončen schodištěm. První
myšlenka, že někdo přichází z druhé strany, nebyla
naštěstí pravda.
Nejdříve se vzpamatovala děvčata. Bleskurychle
vyrazila ke schodům, Vojta za nimi. Luba přiskočil
k obdobnému výběžku za zdí a zatáhl za něj. Současně pole, které hodlali bránit za cenu vlastní krve,
probodl kužel svítilny. Příčka zapadla do zdi.
Z druhé strany se ozvaly zuřivé výkřiky. Nepatřily
k hlasům, vydávaným člověkem. Tedy alespoň ne
normálním. Doplňoval je pleskavý dusot. Luba dvěma skoky dohnal sourozence. Ti již nadzvedávali dřevěné víko, které schodiště přikrývalo. Naštěstí bylo
volně položené. Čtveřice vyskákala ven a třískla jím
nazpět. Zrovna ve chvíli, kdy se posun zdi ozval podruhé. Jekot zesílil.
Skupina se ocitla v temném průjezdu. Vlevo byl
dvorek, obehnaný vysokou zdí. Tudy ne, mohl by
se změnit v past. Druhou část průchodu uzavíraly
dveře. Vojta skočil a škubl za kliku. Zůstala mu v ruce.
Co teď! D vě tři vteřiny a mají pronásledovatele
za patami. Děvčata začala křičet. Situaci vyřešil Luba.
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Vytrhl kliku z Vojtovy dlaně a nasadil ji na původní
místo. Dveře se otevřely.
„Všichni pryč!“
Ve stejném okamžiku zarachotilo víko. Luba
za sebou zabouchl a odběhl pár kroků. Zhluboka oddechoval. Opřel se o roh hospody a čekal, kdo
se z domu vyřítí. Na náměstí jsou před vodníky chráněni. Dveře se neotvíraly. Podíval se do oken – byly
v nich těžké závěsy. Vypadalo to, že sem dům vůbec
nepatří, že sem byl omylem přenesen z jiných časů.
Luba se otočil. Jak mu teď bylo hezky! Místo chladného podzemí jej objímala náruč letního dne.
Po náměstí se procházeli lidé. Dříve než dechovka
spustila další kousek, vydal se chlapec za sourozenci.
Asi utekli na druhou stranu. Chlapec zrychlil krok.
Měl naspěch nejen kvůli nim, ale i proto, že od něj
lidé štítivě ustupovali. Pach podzemí konal své dílo.
„Lubo!“
Chlapec se ohlédl. Před cukrárnou seděli na bobku všichni tři utečenci. Milada na něj vesele zamávala.
„Sláva, tady jste,“ řekl s úlevou. „Už jsem si myslel, že vás nenajdu. Takže – jdeme?“
„Neviděl jsi mapu? Někde jsem ji ztratil. Byla by
škoda o ni přijít.“ Vojta znovu rozmrzele prohlížel
své zapáchající svršky.
„Neviděl, bráško, a ani mě to moc netrápí. Už nám
k ničemu není. Za sebe rozhodně prohlašuju – pod
zem půjdu leda po smrti. Do té doby mě tam nikdo
nedostane.“
„Nekoupíme si zmrzlinu?“ žadonila pro změnu
odpočatá Liduška. Luba zavrtěl hlavou.
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Vytrhl kliku z Vojtovy dlaně a nasadil ji na původní místo.
Dveře se otevřely. (s. 108)

„Jindy. Jednak tam smraďochy nepouštějí a také
nás čekají doma.“
Zpátky šli kolem záhadného stavení. Dveře, které
jim otevřely cestu ke svobodě, strnule vězely ve svých
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pantech. Jakoby duch Křišťálové jeskyně zasahoval
až sem. Vojta mínil, že mu barák připomíná hrobku.
Upřímně řečeno, sourozence by teď nepolekal ani
kostlivec. Přesto zůstávali ve střehu – nejvíce ve chvíli, když si Luba u dveří jakoby zavazoval tkaničku.
Sluchem napnutým k prasknutí zkoušel zachytit nějaký zvuk. Marně. Uvnitř budovy vládlo mrtvolné
ticho. Hoch vstal a pohlédl vzhůru. Dům nesl popisné číslo 85.
Návrat domů – nenápadně, domlouvaly se děti –
se nepovedl. Máma byla rozzlobena na nejvyšší
míru.
„Jak si to představujete! Před týdnem kluci vypadali, jako by prolezli hrádecké komíny a dnes, pro
změnu, páchnete hůř než tchoři. K tomu všichni čtyři! Kdo má na vás pořád prát?! O spravování nemluvím, všechno na vás jen hoří. Kde jste byli?!“
„V podzemní chodbě, mami.“ Upřímnost Lidušky
vzala mámě dech.
„V jaké chodbě?“
„No přece v té... v Chotyni.“ Matce došly síly. Řekla ještě několik ostrých slov na adresu Luby a pak
plačky mávla rukou.
„Všichni vykoupat, a to hned. A to vám povídám,
ještě jeden takový návrat a jedeme zpátky. Do Loučné
se nepodíváte minimálně rok.“ Zavánějící oděvy nastrkala do igelitového pytle a odnesla k pračce.
Po jejím odchodu se Vojta naklonil k Lubovi.
„Víš, na co jsme zapomněli? Na kola!“ Luba ztvrdl. To jim ještě scházelo! Kola zůstala v lese. Pokud je
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někdo ukradl, tak se doma rozpoutá peklo. Dostali je
pod stromeček a rodiče stála dost peněz.
„Ještě dnes pro ně zajdem. Dřív, než se na to přijde.“ Jak Luba řekl, tak také udělali. Vykoupali se,
převlékli, hodili do sebe pár chlebů a vyklouzli ven
jako lasičky. Indiánským během utíkali k Dolní Suché. Vyběhli táhlý kopec a když stanuli před Spáleným srubem, uviděli další proměnu. Vchod do podzemí
zmizel pod hlínou, osázenou smrčky.
Hochy to nezajímalo. Podzemí si užili dost. Odházeli hromadu chvojí a zajásali. Kola byla na svých
místech! Očistili je od jehličí, nasedli a zanedlouho
byli zpátky doma. Měli štěstí, nikdo je nehledal. Teprve teď se hochům ulevilo. Udělali poslední tečku
za Křišťálovou jeskyní a jejím tajemstvím. Loď, batohy, strýcovo lano a naposled kola byly na svých
místech. A hlavně – všichni jsou živí a zdraví.
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Kapitola V.
Čas ukrojil prázdninám další týden. Rodina se chystala
k návratu. Na nesmělé protesty dětí reagovali rodiče
rozhodně: Nedá se nic dělat, tátovi končí dovolená
a babička s dědou si potřebují odpočinout. Také nebyly zapomenuty hříšky z nedávné minulosti.
Po těch slovech sourozenci vyklidili bojové pole.
Ustoupili až na zahradu.
„Víte, děcka, je mi trochu líto, že se do podzemí už
nepodíváme.“ Luba obrátil oči v sloup.
„Ještě to, Vojto. Copak ti nestačily všechny ty potíže?“
„Co by nestačily. Stačily. Já myslel celé to naše dobrodružství ...“ upřesnil nepřesně Vojta a odmlčel se.
Do hovoru se nechtělo ani ostatním. V myšlenkách
se vraceli hned k té, hned k oné příhodě. Hlavami
běžely obrázky Duhového hradu, Křišťálové jeskyně, bezedné propasti, ale též obyčejné přeskakováním kaluží v Hrádecké chodbě. Koho by v té chvíli
napadlo, že podzemí se ještě jednou ohlásí, tentokrát
v docela jiných souvislostech?
„Od té doby, co jsme přivezli kola, přemýšlím pořád o jedné věci.“
„O jaké?,“ zeptala se Luby Milada, navinujíc vlas
na ukazováček.
„Mám pocit, že vodníci zametají stopy.“ Trojice
sourozenců ožila.
„Proč si to myslíš?“
„Vzpomínáš si, Vojto, na tu uhrabanou hlínu
na spáleništi?“
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„No a?“
„Kdo ji tam navezl?“
„Asi lesníci, co já vím?“ pokrčil chlapec rameny.
V očích se mu objevil pozorný zájem.
„Dobře, a jak mi vysvětlíš, že v domě na náměstí,
kterým jsme se dostali ven, už vchod do podzemí
není?“
„Tys tam byl?“ vyjekla Milada.
„Ano, chodil jsem přece nakupovat. Barák je
od samoobsluhy kousek, a tak jsem se v něm krapet
rozhlédl...“
„Nenatahuj,“ přerušil bratra Vojta. Odhodil masku netečnosti a nachýlil se dopředu. „Cos tam viděl?“
„No,“ protáhl důležitě Luba, „deska byla pryč.
Zmizelo i schodiště, protože celý vchod zabetonovali. Tak je to.“
„Viděl jsi tam někoho? Někoho z těch poutlolidí?“
zeptala se Liduška. Vzrušením opět zkomolila jejich
jméno.
„Neviděl,“ zakroutil Luba hlavou a pokračoval.
„Dveře jsem nechal otevřené. Pro případ, že bych
musel rychle zmizet. Pak jsem šel do prvního patra.
Teda bydlet bych tam nechtěl. Odevšad bylo cítit vlhko a plesnivina. Přečetl jsem si štítky na dveřích.
Docela obyčejná jména jako Vejražka, Novák a tak.
Divné bylo jen to, že dveře byly samá pavučina. Šel
jsem dolů, abych se podíval na dvorek. Tam jsem
objevil další byt. Štítek neměl, ale páchla z něj rybina. Když uvnitř něco zašramotilo, vystřelil jsem
z domu jak šíp. Druhý den jsem tam šel znovu, jako
že někoho hledám, ale dveře byly zamčené.“
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„Kolikrát jsi tam byl?“
„Aspoň pětkrát. Naposledy včera. Jenže to už visel na domě transparent, že je dům na prodej.“
„Takže jediný vchod zůstal v Chotyni.“
„Ani tam ne, Milado.“
„Proč ne?“ Vojtova poznámka k němu přesunula
pozornost.
„Byl jsem předevčírem se strejdou pro sloupky
na plot. Přece na té pile, kolem které jsme šli,“ přidal
na důrazu, když viděl, že ho děti nepochopily. „Je
vedle té louky u trati, už chápete?“ Vojta se skoro zlobil nad tím nedůvtipem.
„No a?“ opáčil Luba. „Bylo tam něco nového?“
„Aby ne! Polovina louky je oplocená a běhá tam
pes. Mohl se ztrhat, když jsem se jenom přiblížil.
A tam, kde bylo naše křoví, stojí teď bouda.“
„Proč jsi nám to neřekl?“
„A proč ne Luboš?“
„Nehádejte se,“ přerušil je bratr. „Prostě potřebují zakrýt, že tam betonují.“
„Ale to by si zavřeli poslední vchod do podzemí,“
namítla Lada.
„Nezavřeli. Zapomněla jsi, že jsme tam poprvé
dopluli? A vodníci jsou obojživelníci! Taky jsme slyšeli
bouchnout poklop. Východ v Chotyni byl odtamtud
nejméně kilometr daleko. Takže musí mít v záloze další. Tipuju někde v Dolní Suché. Ale určitě ne na louce.
Budou tam mít barák, někde u podzemní štoly.“
„Máš pravdu,“ souhlasil Vojta. „Pro ploutvolidi
není problém si koupit třeba Hrádek. Jen těch diamantů, co mají. A to jsme určitě neviděli všechno...“
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Děti při představě pohádkového bohatství začínaly
být znovu rozjařené. Opět se předháněly, co všechno
by si za ně pořídily. Kluci silné motorky a holky stáj
s deseti, co deseti, padesáti koňmi a smečkou čistokrevných psů. Nebo krásné prstýnky.
Snění ukončil příchod táty. Připomněl jim, že si
mají sbalit věci. Skupinka se neochotně zvedla a vydala se k domu.
***
Druhý den naložili auto zavazadly. Máma se ještě
jednou ujistila, že na nic nezapomněli. Prarodiče stáli
ve vrátkách a mávali na rozloučenou. Kraj, protkaný
tolika zážitky, se měnil dětem ve vzpomínky. Rodina
projela Chrastavou, Frýdlantem a po dalších kilometrech je pozdravily špičky Nového Města pod Smrkem. Zanedlouho brzdili před domem. Děti si
zavazadla odnesly do svých pokojů a jejich obsah vrátily tam, kam patřil – do sklepa, na půdu, do skříní.
U každé věci se chvilku zdržely a vzpomínaly, při jaké
příležitosti jim posloužila.
Následující dny sourozenci prožili v běžných zábavách a úkolech. Malým vybočením byl otcův nápad uspořádat stopařskou soutěž. Máma nastříhala
svinutý arch krepového papíru a táta ho rozvěsil
po stromech, kudy vedla tajná stezka. Zbytek rodiny
zahájil po půl hodině stopování a cestou objevoval
poklady v podobě sušenek, banánů nebo čokolád.
Domů se vrátili až večer. Zpáteční cestou děti vesele
komentovaly tu či onu příhodu a zdálo se, že nad
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podzemím se navždy zavřela voda. Končící den jim
ho měl ještě jednou připomenout.
„Podívej, mámo,“ řekl otec před večeří, když otevřel noviny. „Tady píší o nové propasti.“
„Kde?“ zeptala se máma mechanicky, točíc se kolem sporáku.
„Ále, kousek od Chrastavy, na Vápenném vrchu.“
„Byla jsem tam někdy?“
„Myslím, že ano.“ Nikdo se tomu rozhovoru nedivil. Výletů bylo každý rok nespočet a ne všech se máma
účastnila. Navíc ji pokaždé zaměstnával „týl“, a to
jak doma, tak na výletě. Tátovo vysvětlování většinou
končilo u máminy zapomnětlivosti. Pravděpodobně
by se tak stalo i dnes, kdyby se novin nechopil Vojta
a nezačal číst nahlas. Po prvních větách bylo jasné,
že přírodní úkaz zaujal více děti než rodiče. Nebylo
se co divit. Článek jim mluvil z duše.
Vznik propastí
Podle vyjádření náměstka ředitele Státních lesů a pracovníků
ochrany přírodní rezervace Lužické hory došlo v prostoru Vápenného vrchu k ojedinělému přírodnímu úkazu. Erozí vápencového krytu rozsáhlých podzemních dutin se jeho střední
část prolomila a vytvořila dvě propasti o hloubce několika
desítek metrů. Sesuv půdy pohltil téměř celou náhorní plošinu. Pozoruhodné je, že mezi oběma komorami zůstala jakási
přepážka. Odborníci v ní objevili chodbu, která je nepochybně dílem lidských rukou. K rozřešení zůstává otázka, kdy
a za jakým účelem naši předci jeskyni obývali.
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„Co kdybychom se tam jeli podívat,“ nadhodil
Luba otázku, skrytě mířenou na otce. Ten očekávání
nezklamal – hned dal Lubovi za pravdu. Měl toulky
krajinou rád. Čím více však děti dorůstaly, tím obtížnější
je bylo k výletům přimět. Co z toho budem mít, odporovaly umíněně. Dnes se však, kupodivu, k Vojtovi přidaly. Kdyby táta věděl proč, asi by ho dobrá nálada
opustila. Takto jen vychutnával rodinnou shodu.
Výlet byl domluven na příští neděli.
***
Když se rodina přiblížila k parkovišti, dojela je
dodávka s tmavými skly a chystala se je předjet. Tu
sebou Vojta trhl.
„Podívej,“ dloubl loktem Luboše do žeber a bradou ukázal na dodávku. Přesněji k místu pro spolujezdce. Luba se tím směrem podíval. Pak se předklonil
a rychle děvčatům řekl:
„Chcete vidět živého vodníka? Tak se podívejte
z okna.“ I sestrám stačil jediný pohled, aby ztratily
vnitřní rovnováhu jako oba chlapci. Z dodávky si
všechny prohlížela podivná tvář, připomínající postavu z Mokrého údolí. Tváře vydouvaly pohybující
se žábry a pootevřená ústa ukazovala špičaté zuby. Pak
se přízrak od okénka odtáhl a zmizel spolu s dodávkou.
„Všimli jste si řidiče?“ syčel vzrušením Luba.
„Ne. Taky vodník?“ Chlapec natáhl k děvčatům
krk.
„Přísahal bych, že to byl ten samý chlap, co nás
tenkrát sledoval od pana Wienera.“
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„Fakt?“ Rozčilení dětí bylo tak velké, že neušlo
rodičům. Táta od volantu houkl:
„Děje se něco?“ Děti ztichly. Otec se dále neptal
a odbočil k parkovišti. Vystoupili do prosluněného
dne. Vojta rozevřel mapu.
„Nejdříve půjdem k Roimundu. Od hradu vede
značka až k Vápennému vrchu, takže nemůžem zabloudit. Leda bychom se propadli.“ Otec vzal jeho
poznámku vážně.
„Vidíš, na to jsme nepomysleli,“ řekl plný obav.
Máma se připojila.
„Já o tom přemýšlela už doma. Nechtěla jsem vám
kazit náladu, ale být to na mně, nikam jsme nejeli.
Nezdá se mi to bezpečné.“
„Tak vylezeme na nějaký kopeček a propast si prohlédnem z dálky,“ hájila záměr Milada. Měla strach,
že Vojtova hloupá poznámka nakonec výlet zkazí.
Táta smířeně mávl rukou.
„Určitě tam dali nějaké tabule. Jdeme.“
Cesta se vinula jako had, zpočátku dosti strmě.
První zastávka byla u hradu Roimundu.
„To je cesta do horoucích pekel,“ zaklel táta, obtížený zavazadly poloviny rodiny. Když z něho spadla
únava, byl zase ve svém živlu. Prolézal sesutými sklepy, odhadoval stavební dispozice hradu a účinnost
opevnění. Poté se zastavil u odpočívající skupinky.
„Tak co, troufnete si dál?“ Chvíli bylo ticho. Blízkost propasti na chvilku děti postrašila. Kostky však
byly vrženy. Na cestě se objevily polomy a nečekané
trhliny v zemi. Táta rozhodl, že nepůjdou jako dosud v rojnici, ale za sebou husím pochodem. Sám
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První zastávka byla u hradu Roimundu. (s. 118)
kráčel vpředu a upozorňoval na nebezpečná místa.
Nakonec značka uskočila do smrčí. Obezřetně jím
prošli. Zbytečně – nesmlouvavá tabule s červeným
nápisem je čekala o kus dál:
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POZOR! VSTUP ZAKÁZÁN!
OHROENÍ IVOTA!

Co teď? Máma se chtěla vrátit. Děti, kterým otrnulo, žádaly přesný opak. Táta se mlčky rozhlížel. Pak
rozhodl.
„Támhle vidím další ceduli. Půjdeme přímo k ní
a pak k dalším. Určitě jsou rozmístěné kolem dokola. Snad se nám podaří najít místo, z kterého bude
něco vidět.“
Dětské, zvláště pak chlapecké tváře jasně naznačovaly, co si o takové opatrnosti myslí. Oni, kteří
pronikli do podzemí, přežili jezerní vlnu a unikli vražedné jeskyni, se nebudou třást před první tabulí.
Otcova vůle byla silnější – a tak putovali od jedné výstrahy k druhé. Tátův předpoklad se potvrdil. Jakmile se vyškrábali na pahorek, otevřel se jim široký výhled.
Z něj se k nebesům šklebil rozeklaný jícen lužické
Macochy. V závanech větru ucítili chlad, dětem tak
důvěrně známý. Litovaly, že nemohou jít blíže. Rády
by se ujistily, co zbylo z jezera či Křišťálového hradu.
Až po letech se mohly přesvědčit, že tisíce tun zeminy
pohřbily jakoukoli zmínku o vodnickém království.
Umožnil jim to Svaz českých turistů, který vybudoval
dobře zabezpečené vyhlídky. Ale to už propast hostila
krámky s občerstvením a upomínkovými předměty.
Teď k nim promlouvala zraněná, obnažená pustina.
Drsným hlasem, který mrazil v zádech. Náladu místa
nejlépe vystihla máma, když řekla.
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„Mně je tu jako o pohřbu.“
„Je čas jít zpátky,“ odtrhl se od divočiny také otec.
Pro návrat zvolili stejnou cestu – to je k první tabuli
a dále k hradu Roimundu. Pak už nohy utíkaly samy,
svah je tu opravdu úctyhodný. Zanedlouho les otevřel svoje dvířka a vypustil rodinu k mostku, křižujícímu silnici. Za ním je trpělivě vyhlíželo jejich auto.
„Tak mládeži, na co čekáte? Nasedat!“ vybídl děti táta.
Nevěděl, ani nemohl vědět, co se v nich děje. Pátraly
po nějakém zbytku minulosti; doufaly, že naleznou střípek něčeho, co by jim na chvilku vrátilo chvíle, přesycené dobrodružstvím. S obličeji u okének vyhlížely
alespoň dodávku s tmavými skly a tajemnou osádkou.
Marně. Zmizelo stejně jako Duhový hrad, Křišťálová jeskyně nebo po několika dnech ta špetka lítosti,
že se nic z toho už nevrátí.

– 121 –

O autorovi
Lubomír Jaroš se narodil 10. července
1956 v Liberci. Vystudoval farmaceutickou fakultu University Karlovy v Hradci
Králové, kde roku 1984 získal doktorát.
V současné době je lékárníkem v lékárně
Lužici v Novém Městě pod Smrkem.
Do české literatury vstoupil básnickou
sbírkou „Neučiníš sobě obrazu“ (Svítání,
1977), divadelní hrou „Věra“ (AOS pbl, 1999) a novelou
o síle lidského citu „Dáša“ (Svítání, 2001).

Obsah
Kapitola I. ........................................................... 5
Kapitola II. ........................................................ 30
Kapitola III. ...................................................... 60
Kapitola IV. ....................................................... 85
Kapitola V. ......................................................... 112

Lubomír Jaroš
TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ
JESKYNĚ
Ilustrovala Jana Hakenová
V roce 2004 vydalo nakladatelství
albis international
Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v nákladu
1000 výtisků.
Sazba písmem John Baskerville Medium
Střešovické písmolijny a.s. a grafická úprava
Vladimír Kaiser.
Tiskem Josefa Hlávka v Novém Městě nad Metují.
ISBN 80–86067–89–0

