Jiná fantasy

NENÍ SNADNÉ CESTY
Štěpán Burda

ilustrace: Tadeáš K íbek
jazykové korektury: Tereza Kosová

Není snadné cesty

Věnováno inspirativnímu člověku, velkém sportovci a
kamarádovi Jiřímu Tkadlčíkovi.

M

ladý muži, p ines prosím ješt v dro horké vody,“ požádal
vousem zarostlý cizinec, který ukazovákem zkoušel
teplotu lázn , jež si objednal.
Mladík pomáhající v Jonášov lazebnictví p ikývnul a sebral
prázdné v dro. Za léta, nebo vlastn svůj dosavadní život, co zde
Tkadlor sloužil, potkal spoustu hostů a podivných pánů či dam.
Tento cizinec jej však obzvlášť zaujal. P išel jako žebrák,
prošediv lé vlasy stočeny do nevzhledného uzlu, od n v potrhaném
šatu a houni navinutou na hůl nesoucí p es rameno. Už jej cht l hnát
od prahu lazebnického, ale když podivín promluvil, sám zkoprn l.
Na pohled se ti dnes zdám jako žebrák, nicméně služby Jonášova
domu dokáži s přehledem zaplatit. Jestli je pán doma, vyřiď mu, že
jej pozdravuje Racek. Dnes ráno byl Tkadlor upozorn n, že pokud se
dostaví k domu vážený muž, který se p edstaví jako Racek, má s ním
zacházet jako se samotným velmožem. Proč? To nev d l a navíc m l
pocit, že nebylo dobré se tentokrát Jonáše ptát.
„Tkadlore?“ zavolal domn lý velmož na služebníka.
Dob e stav ný mladík, široký v ramenou, se v chodb zastavil a
nakoukl zp t do pokoje. „P ejete si?“
„Prosím, objednej džbánek horké medoviny a misku sušených
švestek,“ požádal Racek a ukázal v úsm vu svůj pevný zdravý chrup,
který prozrazoval, že se o žádného prostého chudáka opravdu
nejedná.
„Ano, rád to za ídím. Horkou medovinu a sušené švestky,“
zopakoval Tkadlor a pevn uchopil velké, t žké v dro za jediné ucho
až mu na p edloktí levé ruky vystouply svaly jako provazy. P ikývl a
opustil pokoj.
„A dva poháry k tomu!“ zazn l cizincův hlas až do chodby.
„Dva poháry,“ zopakoval si mládenec, který se t šil na konec
služby, až bude vytírat místnost, kde hosté chodí zocelovat svá t la
zvedáním různých závaží a t žkých kamenů. Ohrnul si z čela plavé
kade e a vyrazil naplnit v dro horkou vodou.
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„O čem neustále p emýšlíš?“ zeptal se starší muž Tkadlora,
který pokládal na štokrle čisté osušky s rutinní pečlivostí. Korále
z dub nek položil na vyskládanou hromádku vonící čistotou.
„P ejete si n co?“ odpov d l služebník Jonášova lazebnictví
otázkou, protože p eslechl, nač se jej host ptal.
„Vlastn ano,“ odpov d l cizinec a poposedl si v kádi tak, aby je
okraj netlačil do zad. „Zajímalo by m , nad čím p emýšlíš,
Tkadlore.“
Z lázn stoupala omamná vůn levandule.
„Myslím, že by vás to moc nezaujalo,“ domníval se urostlý
mladík, který práv p iložil n kolik silných polen do krbu, z n hož se
do místnosti ihned rozlet lo hejno svatojánských mušek. „Brzy
p inesou
medovinu,
již
si
můžete
vychutnat
ve
společnosti černovlasé dívky, jako pozornost od Jonáše – pána domu.
Bude se o vás starat b hem koupele.“ Tkadlor se narovnal a set el
vyhaslé jisk ičky z vypracovaných paží. „Dob e jste milé p ekvapení
odtušil a objednal dva poháry,“ podíval se na Racka pohledem, který
si vym ní dva muži, bavící se o kráse hezké ženy.
Muž v lázni si za uši sčísl mokré vlasy, ze kterých skapávala
tmavá voda zp t do velké d ev né kád . Odvrátil pohled od
služebnictva ke krbu a zahled l se do poskakujících plamenů.
Pobaven se usmíval. „Podle čeho to usuzuješ? Co t vede k t mto
domn nkám, že by m to nezaujalo?“ vrátil se pohledem op t ke
Tkadlorovi, který práv rozžíhal posledních pár lojových svící
t žkého svícnu poblíž dve í.
„V tšina lidí to považuje za hloupost. N kte í se mi dokonce
posmívají a kroutí hlavou, že takto ztrácím čas,“ rozžal knot úpln na
špici svícnu a zhaslou t ísku hodil do ohn . „M na nich ale
nesejde,“ ekl tišeji ale pevným hlasem. Sev el p st, a pak n kolikrát
roztáhl prsty, aby ji uvolnil.
Z chodby se p ibližovaly tiché kroky, ve kterých Tkadlor
rozpoznal m kké st evíčky lázeňské dívky. „Už vám nesou
medovinu,“ ohlásil p íchod černovlásky, která m la hostu d lat
společnost b hem horké koupele.
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Ač Tkadlor dívku dob e znal a n kolikrát ji vid l ve sporém
oblečení, které m la dámská obsluha p ikázáno nosit, necht l si
nechat uniknout p íležitost pohled t na krásu jejího mladého t la.
Sledoval linku jejich hladkých nohou vysoko ke stehnům, kde
začínal konec krátké sv tle fialové košilky. Výrazn se p edklán la
p i pln ní pohárů medovinou, a naučenými pohyby dala z ít hostu
nahotu svého hrudníku skrze hluboké šn rování. Od dve í byl na
provokativní číšnici pohled vskutku nádherný. Mladík setrval déle,
než ád lazebnictví povoloval a práv si uv domil, že je správný čas
odejít. Otočil se ke dve ím, ale jakoby m l stále Jelenu na očích.
„Druhý pohár, podej mládenci, co se chystá odejít,“ poručil
Racek.
Tkadlor ustrnul v kroku a chytil se zárubn dve í, jak
z p ekvapení ztrácel rovnováhu.
Zadívala se linkou zvýrazn ným pohledem k mladíkovi a
pozvedla k n mu druhý pohár. Sama nic ne ekla. Jelenina úloha byla
plnit veškerá p ání hostů, která se nerozcházela s ádem podniku.
Tkadlor pohárek p ijal, jejich prsty se letmo dotkly, což
rozbušilo jeho srdce. Nesm le se na černovlásku usmál. Dívka
p ikývla a p ešla do čela velké d ev né kád , kde začala masírovat
Rackova unavená ramena a krk.
„Nesejde ti na tom, co si myslí druzí lidé?“ zeptal se host a
pobídl pozvednutím poháru mladíka, ať se také napije.
„D kuji,“ odpov d l Tkadlor a srkl si horkého nasládlého moku
vonícího medem a bylinami. „V tšinou mi na tom, co si myslí druzí
lidé moc nezáleží. Navíc, každý člov k si může myslet n co jiné,
proč bych se trápil nad tím, co p esn si mohou lidé myslet,“ ušklíbl
se Tkadlor a ut el si h betem dlan rty smočené medovinou.
„A práv proto, si rád vyslechnu, kde jsi byl svými myšlenkami,
když jsi skládal osušky na štokrle,“ šalamounsky se Racek usmíval a
v il, že se mladík konečn rozpovídá.
„T ším se, jak budu mít večer po služb a půjdu pom it síly se
závažím dole ve sklep . Rád zvedám t žké v ci. Pro pobavení,“
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zalesklo se Tkadlorovi v očích, jako lze spat it u člov ka, který začne
mluvit o svém oblíbeném tématu. Podíval se na Racka a znovu si lízl
medoviny.
Muž v lázni mlčel.
„Stejn jako ostatním, mnoho vám to ne íká.“
„Pro pobavení sebe nebo i ostatních?“
„Hlavn pro sebe,“ odpov d l Tkadlor. „Jak jsem íkal, v tšina
lidí to považuje za hloupost a proto o tom ani moc nemluvím. Jen
s t mi, kte í mají chuť si zajít tady v lazebnictví do t locvičny a
potrápit své t lo zvedáním závaží a kamenů. Ti mi rozumí, dokonce
se mezi sebou vyzýváme, kdo zvedne ze zem nad hlavu v tší činku“
lehce se usmál a možná delší chvíli než bylo vhodné, se zadíval do
cizincových očí. Pak se odvrátil od Rackovi tvá e a pozoroval
plameny v krbu. Ješt zbýval čas, než bylo pot eba p iložit.
Jonášův známý host si spokojen poposedl v kádi a pochválil
černovlasou dívku, jež citliv a důkladn drobnými prstíky
zpracovávala jeho ztuhlý krk a unavená ramena. Zaklonil hlavu,
usmál se na ni a pak na chvíli zav el oči. Dopil pohár až do dna,
podal jej černovlásce, aby dolila a celý se pono il pod hladinu.
Tkadlor nep ítomn sledoval sv tlá kolena staršího muže, která
trčela z vody, jako dva pusté ostrovy uprost ed mo e. Kroužil
zbytkem medoviny na dn hlin né nádoby a pak ji vyprázdnil. Usmál
se na Jelenu a pohledem ji naznačil, aby p išla blíže a i jemu dolila.
„Kdo jsou to ti ostatní?“ zeptal se Racek, poté, co se vyno il
z vody ven. Pročistil si nos a naklán l se na stranu, aby mu vytekla
voda z uší. Na Tkadlora nevid l, ve výhledu stála dívka se džbánkem
medoviny. Než stačila ustoupit stranou, se zalíbením si Jelenu
prohlédl.
„N kte í ze služebnictva a můj otec dole ve m st . Ten se nad
zvedáním kamenů usmívá a z očí mu lze vyčíst, že čeká, kdy m to
p ejde.“ Pokynul díky k černovlásce a s námahou od ní odvrátil
pohled k muži sedícím v lázni.
„Zvedej dál kameny,“ ekl Racek záhadn .
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Tkadlor jej up en sledoval a dokonce na chvíli zapomn l i na
Jelenu, která p i chůzi dávala znát svým bronzov opáleným
stehnům, kráčeje k hostu, aby mu podala plný pohár. Bylo to poprvé,
poprvé, kdo jej bez žertu povzbudil, aby se v noval skutečn tomu,
co m l rád a dávalo Tkadlorovi smysl.
Když v očích mladého siláka, spat il Racek údiv, dodal: „A
p edveď svou sílu lidem. Ukaž jim s pokorou a radostí, jak zvedáš
závaží a kameny. Lidé poznají, jak ti pro silácké kousky ho í srdce a
začnou t milovat.“
Služebník Jonášova lazebnictví nem l slov. V hlav se mu
rovnaly myšlenky, o které se cht l pod lit s Rackem. Než však stihl
promluvit, cizinec dodal: „Anebo si pomyslí, že jsi blázen,“ zazubil
se. „To by ti však nem lo vadit. Takže…“
„Takže ze sebe mám d lat šaška na Malém handlu?“ neubrzdil
se a ekl, co m l práv na jazyku. M l za to, že si z n j Racek tropí
žerty.
„Takže nemáš co ztratit,“ zahled l se up ímn do tvá e mladého
muže, která se více halila mezi stíny, protože skomírající plameny,
prohrávaly souboj s tmou v místnosti. „Už tomu rozumíš?“
Tkadlor pohled op toval a p ikývl. Stoupnul z lavice u krbu a
p iložil do n j velké smolné poleno. Sledoval, jak ho oheň ihned
začal olizovat. „Rozumím.“
„Povyprávím, ti jeden krátký p íb h. Můžeš o n m poté
p emýšlet,“ začal Racek. „Velkou část svého života jsem strávil
v Úmo i, m st dál na sever, o n mž jsi určit slyšel. Díky tomu, že
se jedná o p ístavní m sto, p iplouvá tam mnoho lidí i ze
Zrodslunského knížectví za obchodem. A b hem doby než je zboží
sm n no a nakoupeno jiné, si kupci zkracují čas zábavou. Lidé rádi
sledují neobvyklé v ci a napínavé v ci, a jednou z nich je i klání
siláků. Nejen místních, ale i t ch, kte í p iplouvají na lodích
z daleka.“
Mladík poslouchal, doslova vysel staršímu muži na rtech a
čekal, jak bude jeho vypráv ní dál pokračovat.
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„Z Úmo e pocházel i jeden velmi silný muž. Trochu mi ho
p ipomínáš,“ vypráv l Racek k mládenci. Svlažil jazyk nasládlou
medovinou. Chvíli nechal odpočinout hlasu a pozoroval Tkadlora.
Neuniklo mu, jak se pousmál. „Ač nebyl ten nejv tší chlap, jakého
jsem vid l, se s vyzyvateli, kte í byli o dv i t i desítky kamenů t žší
než on, m il a pral jako medv d. Um l zaujmout p ihlížející. Lidé
ho obdivovali a rádi sledovali jeho vystoupení, jak nad hlavu zvedal
silné kmeny nebo vysazoval obrovské kameny na sudy sahající mu
až k plecím. Vždy v divácích probouzel radost a smích. Publikum
svými kousky doslova rozvášnil. Když soupe il s rovnocenným
soupe em, který nem l o mnoho kamenů víc nebo mén , nebylo
možné jej porazit. A tak bych v jeho p íb hu mohl pokračovat, než
však…“
„Jak se jmenuje?“ p erušil jej Tkadlor.
Racek chvíli mlčel a prohlížel si mládence, který mu
nedočkavostí skočil do eči. „M l zvláštní jméno, jeho p edkové
pocházeli z Bílé zem . íkali mu Jopa syn Sigmírův.“
„Vydám se do Úmo e, abych ho našel, a budu se od n j učit,“
ekl sebejist Tkadlor, jakoby p eslechl, že Racek o silákovi mluvil
v dob minulé. „Chci toho muže znát.“
„To bohužel, nepůjde.“
Tkadlor se nahnul dop edu, žádající si vysv tlení.
„Už nežije. Zem el p ed n kolika léty,“ odpov d l Racek. Na
mládenci vid l, že by rád znal, jak se to stalo, a proto dodal:
„Jednoho dne b hem zocelování svého t la zem el. Údajn mu puklo
srdce.“ V Tkadlorov tvá i četl Racek zklamání. Postavil se v kádi a
protáhl se v zádech, pročistil si hrdlo a odplivl mezi mydliny. Pohlédl
na černovlasou společnici a naznačil ji, aby mu podala osušku.
Tkadlor mlčel a postavil se z lavice u krbu. Cítil, že hovor je u
konce a nastala chvíle odejít. M l nad čím p emýšlet.
Když Jelena halila cizince do osušky, naposled toho večera
Racek k plavovlasému silákovi promluvil: „A jaký chceš, aby byl
tvůj p íb h?“
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Nebylo t eba dalších slov, v Tkadlorov očích byla vepsaná
odpov ď.
***
„Pójď! Pójď, d léj!“ ozývalo se z dálky, ale dívčí hlas zanikal
v bou livém k iku diváků. I kdyby pob eží a p ístav byl bičován
sebev tšími vlnami, nikdo by je zde na Velkém trhu neslyšel.
„Čty i sáhy, t i! Pójď!“ povzbuzovala jej, doufaje, že uslyší její
hlas.
Tkadlor držel na ramenou obrovskou bránu, která vážila snad
čty ikrát více, než on sám. Byl zde jen on a t žké b ím , které vláčel
po plácku vysypaným mo ským št rkem. Rýha v písku p edstavující
cíl, se p ibližovala každým drobným krokem, které následovaly
rychle za sebou. Zaslechl její hlas, co se prodral hromobitím
vycházejícím z hrdel publika. K ičela ještě dva, a než dopov d la
v tu, položil obrovskou bránu na čáru. Donesl ji do konce a svého
soupe e nechal daleko za sebou. Tkadlor zvedl paži ve vít zném
gestu a radostn za val.
Soupe e porazil, ale kdyby nem l protivníka, nemohl být
vít zem. Možná proto, jej sám šel povzbudit, aby takto uctil jejich
vzájemný souboj, a i on bránu donesl až do cíle.
„Jsem druhý, zopakoval k Jelen Tkadlor, když uslyšel výsledky
sudího. „Nejlepší z prvního kola byl rychlejší jen o pár zrnek písku
v p esýpacích hodinách,“ ekl unaven , ale rozhodn ne poražen .
Jeho široká hruď se zdvíhala hlubokými nádechy, po čele se mu
perlil pot, který skapával na horkou zem. Lidé stojící v blízkosti
obdivovali jeho vypracované t lo a uznale p ikyvovali nad jeho
sílou. Pro obyčejného člov ka se zdálo pohnout tak t žkým závažím
nad lidské možnosti ba dokonce to považovali za n co nemožného.
Nemožné pro Tkadlora však neexistovalo.
Čas odpočinku se zkracoval. Slunce se nepatrn pohybovalo po
obloze a nemilosrdn svým pohledem dohlíželo na hlavní rynek
m sta Úmo . Zde na nám stí se muži, pom ující své síly
p ipravovali k druhé disciplín . Tkadlor poklekl na koleno a nabral
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do dlaní jemný písek, aby si zdrsnil mozolnaté dlan . Sledoval čtvero
závaží. Vypadala jako hračky obrů, které tam zapomn li, a čekala, až
si pro n op t n kdo p ijde. V d l, že budou brzy povolání
k druhému souboji, kdo zvedne postupn všechna závaží nad hlavu,
z nichž každé bylo t žší než to p edchozí. První náprava od vozu
s obrovskými koly vážila sto deset kamenů. Hned vedle ležel kmen o
další deset kamenů t žší.
„P ijeli jsme až sem pro to, abys to zvedl. Vím, že to zvládneš,“
utahovala Jelena široký kožený opasek Tkadlorovi, který sledoval
bitevní pole. „I tu hnusnou svini, co nikdo ješt dnes nezvedl. A ty
budeš první!“ zapnula poslední p ezku a poplácala jej po ramenou.
„Ta kláda má sice sto čty icet kamenů, ale bude ti p ipadat, jako by
m la jen sto dvacet,“ usmála se. „Budu na tebe celou dobu k ičet,
p esto že m neuslyšíš. Získal sis publikum, jen se podívej, kolem.“
Tkaldor p ikývl a štípnul černovlasou dívku do tvá e.
Oba dva zápasníci stáli p ipraveni na rozžhaveném písku p ed
nejlehčí osou. Tkadlor slyšel, jak sudí hlasit oznamoval publiku
hmotnosti jednotlivých závaží. Soust edil se a čekal, až pronikav
klapnou dv desky a otočí se p esýpací hodiny. Promnul si prsty a
pohledem se soust edil na první, sto deset kamenů t žkou osu,
se dv ma velkými koly staženými železnými obručemi.
ev diváku vybuchl.
Tkadlor uchopil první nápravu a zvedl ji s p ehledem nad hlavu.
„Pomalu, soust eď se,“ k ičela Jelena, když její druh práv zvedl
první kládu. Sledovala, jak p ebíhá k druhé ose. „V klidu, v klidu!
P emísťuj!“ vala, doufaje, že ji p es hlahol m šťanů, kte í
povzbuzovali oba zápasníky, bylo alespoň trochu slyšet.
Tkadlor si op el osu nad pás. Zm nil úchop, pod epl a vysadil ji
nad hlavu skoro jako pírko, co vážilo sto t icet kamenů! P eb hl
k poslední části disciplíny – obrovské klád s vy ezanými úchopy
uvnit . Nadechl se a chopil se jí.
„Velký náskok! Soust eď se, máš čas!“ povzbuzovala jej Jelena
z plna plic. „Spoustu času!“
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Plavovlasý silák m l kládu položenou na stehnech. Nadechl se a
vzep el všechny síly. Cítil nápor a tlak obrovského kmenu, který se
snažil rozdrtit jeho t lo. Kůže opasku vrzala, jak svírala a držela
pohromad napínající se svaly silákova trupu. Zápasník kládu
vytlačil až na hruď. Ale byla p íliš t žká a necht la jej dál
poslechnout.
Černovláska vid la jak se Tkadlorovy kláda svezla a držel ji
v pod epu op t na stehnech. Neupustil ji. „Pójď! Máš spoustu času,“
k ičela a v ila, že n jak její slova zaslechl. Usmála se, když tu
hnusnou svini vyzvedl op t na prsa. „Jo! Je tam!“ za vala Jelena. „A
pojď nohama! Nohama! Nohy! NOHY! JÓÓÓ!“ k ičela radostí,
když Tkadlor dostal obrovský kmen vysoko nad ramena a úpln
propnul paže!
Jako jediný toho dne nejv tší kmen porazil.
Publiku se zdálo, že oba zápasníci, kte í se nyní d lili o první
místo, vyst elili ze startovní čáry jako dostihoví kon . Oba z nich
však v každé ruce navíc drželi tém sto čty icet kamenů t žké
truhlice až po povrch napln né mo ským št rkem. Drželi si
vyrovnané tempo, ale Tynoson nepatrn Tkadlora p edbíhal.
„Pojď, pojď, pojď!“ povzbuzovala Jelena svého siláka. „Zrychli
a drž to! „D lej, d lej! D LEJ!“
Čára, kde na oba muže čekalo další závaží, se neúprosn blížila.
Tkadlora pálila madla v rukou a m l pocit, jakoby mu n kdo do dlaní
vložil rozžhavené podkovy, p ímo z ková ské výhn . Jeho prsty
povolovaly pod obrovským tlakem, až truhlice upustil.
Tynoson už byl u druhého závaží a m l p kný náskok.
P ipravoval se b emeno chytnout obouruč. Vážilo jako p kn
odrostlé tele - sto sedmdesát p t kamenů.
„Pojď, vstávej!“ vala Jelena Tkadlorovy do uší; poda ilo se ji
prodrat davem a nikdo ji nebránil svého druha podporovat. Zápasník
z Velkého Dvora nemeškal, nadechl se a op t zvedl t žké truhlice
nad zem. Rozb hl se p ímo vp ed.
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Když Tkadlor také vyrazil s druhým závažím, Tynoson m l jen
dva kroky k dobru. Ale p i pom ování sil to znamenalo mnoho.
Znamenalo to všechno. Cíl byl na druhé stran . Tkadlor krátce
a rychle dýchal, hlavu sklon nou jako zubr prodírající se sn hovou
bou í. Snad každý sval v jeho t le se napínal k prasknutí. Levá noha,
st ídala pravou a zdálo se, že své tempo zrychloval.
„Pójď, nepoušt j to! V klidu, v klidu,“ slyšel Jeleniny slova,
která jej povzbuzovala.
Vše kolem se halilo do tmavé mlhy, kterou problikávaly barevné
kroužky. ev diváku zanikal, a už nevid l ani svého soupe e.
Soust edil svůj pohled vp ed. Cítil obrovskou tíhu závaží a vnímal
jediný okamžik. Práv tady a teď. Máš náskok. Jenom to nepusť,
slyšel po své pravici.
Tkadlor uvolnil stisk a upustil závaží. Zvedal paže ve vít zném
gestu. Jako první donesl závaží do cíle a obsadil v této disciplín
první místo, ze všech zápasníků!
Očekávala je p edposlední disciplína. Na všech zúčastn ných
byla znát únava, sil jim ubývalo. I divákům jakoby zeslábnul hlas.
Slunce nadále pražilo a zahán lo p ítomné pod plát né p íst ešky
rozestav né kolem pole, kde probíhalo dnešní klání. Na písku
nehnut stála kovová koza, p es jejíž h bet m li siláci p ehazovat
velký kulatý kámen. Zvednout jej nad úroveň pasu, položit na její
h bet a p evalit na druhou stranu.
Tkadlor tento kámen nem l rád. Navíc v takovém horku
nepomáhal ani vosk, kterým si siláci mazali p edloktí, aby se kámen
tolik nesmekal. T žko se Tkadlorovi koule uchopovala a navíc
vyklouzávala z prstů.
„Pojď, pojď! Alespoň čty i! Čty i pot ebujeme a budeš vít z,“
povzbuzovala jej Jelena.
Poprvé p evalil kámen na druhou stranu. Znovu jej uchopil,
pozvedl mezi kolena a nabalil si ho k t lu. Prokluzoval Tkadlorovi
v prstech. Zatnul zuby a snažil se kamennou kouli vysadit na železný
h bet.
10

Není snadné cesty
„D lej Tkadlore, už jenom t i! Pojď si pro zlato!“
Kámen p epadl na druhou stranu.
„Už jenom dva!“ k ičela Jelena. „Jenom dva!“
Železného h betu kozy se kámen do t etice už bohužel nedotkl.
V d l, že ze sebe musí vydat maximum, jako doposud. S každou
disciplínou bylo ale t žší a t žší hledat v sob další sílu. Tkadlorovo
t lo bylo unavené i jeho vlastní mysl toužila po odpočinku.
Obdivoval všechny své soupe e, jak toho dne zápasili nejen se
závažími, ale taky sami se sebou. Byl to souboj nejen s ostatními
zápasníky, ale také z vlastní myslí, dotáhnout utkání p i plném
nasazení do konce.
Siláka z Velkého Dvora zaujal Tynoson nejvíce. Také pat il
k nejsiln jším soupe ům a jejich výsledky byly velmi vyrovnané.
Doslova se p etahovali o první dv p íčky umíst ní. Navíc, mu
p ipadal jako správných chlapík, který vyhledává čestný souboj.
„Není snadné cesty,“ zvedl se Tkadlor ze stoličky a vzal kožený
chránič zubů, který mu podávala Jelena. Zopakovala stejnou v tu a
vydali se společn vst íc poslední disciplín .
Dv st osmdesát kmenů t žká činka se odlepila poprvé od
zem . Stejn jako ostatní siláci, cht l Tkadlor činku zvednou do
úrovn pasu a narovnat se v zádech s napnutými pažemi, co nejvíce
krát. Samotnou disciplínu miloval. Cítil euforií, jak pom oval síly
s obrovským závažím a užíval si p íjemné bolesti, která se rozlévala
celým jeho t lem.
„Druhý,“ počítala Jelena. „Ješt šest opakování. P t opakování
zbývá!“
Tkadlor zápasil s činkou, která se bránila tahu jeho t la. Znovu jí
pozvedl ze zem a narovnal se v zádech. T lo m l jako v ohni.
„Čty i, to musíš dát. Čty i opakování!“ vala mu do uší ze všech
sil, aby p ek ičela burácející diváky, kte í povzbuzovali oba siláky
v poli. „Poslední čty i opakování,“ prožívala Jelena se svým druhem
zápas se závažím.
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Musel si kleknout k čince. Začínala jej porážet, neodpustila mu
ani kámen ze své hmotnosti. Nasával horký vzduch, Tkadlorův
hrudník se napínal jako m ch u ková ovy výhn .
„T i opakování,“ povzbuzovala ho černovláska a p idala na
hlase, když vid la, jak Tkadlor stává op t na nohy. „Tak se naser,
sakra! D LEJ!“
Zvedl se a znovu pevn sev el stisk kolem osy.
„D lej!“
Tkadlor se nadechl a zabral. Op t stál se zády narovnanými jako
zárubn ve dve ích. Pomalu upustil činku a musel si znovu kleknout
na zem. Tentokrát na ob kolena. Zt žka dýchal. V uších mu hučelo
a m l pocit, jakoby slyšel praskání tisíců ohníčku všude kolem.
Dokonce i ve vlastní hlav . Jeho obrovské srdce tlouklo rychle jako
k ídla práv vyplašeného holuba.
„Pojď! Dv opakování! Máš ješt dost času na dv opakování!“
snažila se jej Jelena zvednout ze zem . Vid la na n m obrovskou
únavu, která zaplavovala celé jeho t lo. Znala jej, a v d la, že v n m
síla ješt zbývá. Ješt ano. Nemohla mu pomoct zvedat činku, ale
dokázala pozvednout jeho mysl a víru, že se znovu postaví ze zem .
A to um la výborn . „Kurva, seš tady v Úmo i na zápase, tak
VSTÁVEJ!“ sprost zaklela a získala si jeho pohled, jak se na ní
krátce otočil. „Chceš to vyhrát, nebo co chceš?“ Jejich oči se setkaly.
Usmála se. Vid la, jak v n m znovu probudila dravost.
Tkadlor zvedl činku ze zem , a s evem vydechl, když ji
upoušt l zp t.
Diváci žasli. Z jejich pohledu se zdálo, že provedl cvik tak
stejn lehce, jako když k disciplín p ed krátkou chvíli poprvé
p istoupil. Tleskali, povzbuzovali oba zápasníky. Užívali si
rovnocenný souboj, ze kterého mohl vzejít jen jeden vít z.
Tkadlor stál p edklon n nad činkou, stále pevn držící její úzké
t lo. Možná si ani neuv domoval, jak se závažím pohupoval zep edu
dozadu. Ani nev d l proč, ale vybavil si v té krátké chvíli odpočinku
pohled na Racka v Jonášov lazebnictví. Jak se na n j usmíval a ptal
se, jaký chceš, aby byl tvůj příběh?
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„Poslední opakování!“ vala nep íčetn Jelena. „D lej do prdele,
zvedni TO!“
Tkadlor m l pocit, že se mu v t le va ila všechna krev. Jeho
stehna a bedra se cht la rozskočit do stran. Dohán l své t lo až ke
krajnostem. V uších rozeznával v tu, kterou Jelena ze všech sil
k ičela: ZVEDNI TO, NEBO SEŠ NIC! A on se zvedal. Zvedal se
proti zemské síle s činkou v dlaních. Zvedal se navzdory nesouhlasu
vlastního t la, a p es celé pole se nesl Tkadlorvů bolestivý, ale
radostný ryk.
„D lej!“ povzbuzovala jej jelena a k ičela s ním, když se
narovnával naposledy v zádech. „D LÉÉÉÉÉJ!“
Potlesk a jásot se uklidnil, jakmile prob hly ovace t etímu
nejsiln jšímu muži, z Venédksého knížectví a dalších p ilehlých
zemí. Nastalo ticho a všichni sledovali a zejména poslouchali, kdo
z dvou velmi vyrovnaných siláků - Tkadlora z Velkého Dvora a
Tynosona ze Zrodslunského knížectví, nakonec zvít zí.
„Jen pouhého půl bodu. Půl bodu!“ zopakoval sudí. „D lí
druhého nejsiln jšího muže od první p íčky! Zatleskejme a volejme
jméno T…“ natahoval rozhodčí písmeno, kterým začínalo jméno
obou zápasníků a tak prohluboval nap tí v divácích a ješt více ve
dvou urostlých mužích.
„TYNOSÓÓÓN!“
Jmenovanému zápasníkovy podivn blýsklo v očích, ale usmíval
se. Za ním se však ozval radostný výk ik. Otočil se a vid l, jak
Tkadlor vyskočil do výšky s rukama v radostném gestu nad hlavou.
Tynoson nap áhl pravici ke Tkadlorovi, aby mu poblahop ál. Když
se obejmuli, pošeptal Tynoson uznale ke svému soupe i, ale nikoli
nep íteli: „Za každým úsp šným mužem, stojí silná žena.“ Tisknul
mu v ele ruku a up ímn se zazubil.
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Poznámky autora:
-

-

-

Druhá část povídky i spirova á skuteč ý závode Stro g a s
do 105 kg – Arnolds Classic v Australii roku
. Jiří Tkadlčík se
stal ve své kategorii vítěze
Tkadlor z Velkého Dvoru je j é o odvoze é od příj e í Tkadlčík;
Jiří Tkadlčík po hází z Přerova
Přirov á í, že ěl Tkadlor sklo ě ou hlavu jako zu r e í
náhodné; v Přerově, odkud Jiří po hází, se a hází totiž pivovar
Zubr
Ka e á koule alias Atlasovy ka e y vážila ve skuteč osti
kg,
tato disciplína byla zařaze a a soutěži jako poslední – pátá
Tynoso se ve skuteč osti j e oval Tyso Morissy, uznávaný a
úspěš ý Australský silák
„Zvedni to, ne o seš ni !“ Tuto větu říkal dědeček své u v uku
Louisi Cyrovi, který je považová jako jede z ejsil ější h užů a
světě.
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Originální videa ze závodů Arnold classic 2016 najdete zde:
Brána - YOKE
https://www.facebook.com/jirkatkadlcik/videos/591766090989768/

Náprava - AXEL, Kláda - LOG-LIFT
https://www.facebook.com/jirkatkadlcik/videos/591782887654755/
Truhlice = MEDLEY (kufry, kachní chůze)
https://www.facebook.com/jirkatkadlcik/videos/591793487653695/
Kameny = ATLAS STONE
https://www.facebook.com/jirkatkadlcik/videos/591814304318280/
Mrtvý tah = DEADL LIFT
https://www.facebook.com/jirkatkadlcik/videos/591804527652591/

Fanpage sportovce Ji ího Tkadlčíka můžete sledovat zde:
https://www.facebook.com/jirkatkadlcik

Oficiální webové stránky:
http://www.jiritkadlcik.cz
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