Když se Obzor rozpije, na co musím Pamatovat.
Klanirisa seděla na velikém kameni na břehu potoka a máčela si rychle rostoucí nožky v líně tekoucím
vodě. Bylo tak akorát teplo, asi patnáct stupňů vytrvalého datla. Tedy akorát pro Klani, myslívala si, že
většina obyvatel Zapadlé meze buď byla eskortovaná z Rovnoramenného kocoura, nebo že si jenom
stěžují na počasí akorát tak na koupání.
Její šaty dříve květinového vzoru v žlutých, rudých a bílých barvách, nyní našedlé a pískově i hnědě
doslova“ zaprasené “ a dokonale odpovídali nynější náladě své velitelky a těšili se na další kopec
švandy. Bahno a zápasy nejen v bahně se staršími hochy od Vydří řeky měla Klanirisa nad mnohé
poučování ráda.
Cítila se při tom doušku života doslova naplněnou medovou pláství. Statečné včelky museli nalétat
desítky kiloběhů a unavit svá vytrvalá tělíčka na dlouhé hodiny, aby Toník od Smolného kopyta mohl
oblíznout tajně sebranou lžičku zlatavé hmoty ze spíže. Nezbeda to zapomněl procítit a poděkovat těm
životodárným vílám. A pak že víly létají jenom v pohádkách. „C, co o tom všem mohou ti zimomřiví a
nafrnění rozumbradové vědět? “ Pomyslila si jako Špíno kočka Klani a dál si rousala svoje holá
chodidla v poklidné občerstvující vodě.
Rozpomněla si na bouli na levém boku své sukýnky schválně nošené na bahenní zápasy. Dotkla se jí
opatrně, jakoby snad vzpomenula na štulec od Josefa a Tomáše. Ovšem po doteku se žádná bolestivá
zpráva neukázala ani coby žába kvákla.
Sáhla do kapsy a vytáhla středně velké zelené jablko
„A až to jablko dáš do úst, nedbej na bolest, ani na první vjemy. Ty jsou stejně prolhané jako vysvětlivky
o základech etikety na pánských záchodech od Samojedu až po RychloProsy. Když si budeš zoufat,
použij chladnou tekutinu, nebo něco nakresli matce zemi, která tě tak ráda nosí.“ Vybavili se jí první
rady co činit při prvních pokusech o kontakt svého průvodce pomocí Jablka strasti.
Dobře věděla, co se stane každému, který takové jablko najde a nedonese správci. Visení za palce v
temné kopce a dvacet ran po celý týden možná platilo pro možné dospělé nálezce, ovšem Klanirisa si
nedělala iluze o tom, co si páni stráže myslí o proplachovacím umění ze staré Zasamary.
To čeho se občas bála, bylo polapení preventivní stráží a odvezení k jednomu ze Strýců. Nikdy je
neviděla a děti z tvrze o nich napovídali spoustu nesmyslů, ona si stejně dobře představila nerudnou a
tisíci vrásčitou tvář včelí pramatky, kterou měla její babička i oba starší bratři, co jedli od samotného
Půlnočního sýčka.
Nebe se mírně projasnilo a několik ptáků vlétlo do té šedomodré a až čistě modré barvy jako z líčidel
starších děvčat, které hází očkama po mladých úřednících jako staré lišky po kole sýra ve vraním
zobáku.
Klani pěvně sevřela jablko v ruce a pravila polohlasem “ Pro tebe Emilifiano, Tys nám roztrhala zákaz
zaříkávání…“ a kousla do jablka…
***
Nestalo se nic, nebo tak by se to aspoň mohlo jevit. Už si chtěla postěžovat a vynadat právě letícím
vážkám, že se to nepovedlo, když z její pusy vyšlo jen několik slinných bublin.
Zafoukal vítr, tak lehce jak to umí, když je zrovna potřeba

Zamrkala a přála si „Babičko mysli na mě v dobrém…“ a pokusila se zamňoukat a zavřít na chvilku
oči.
***
Když je opět otevřela, meluzína oznamovalo změnu. Věděla, že někdo jí pozoruje, ale kdo a hlavně
kde… že by ve větvích? Nebo snad nad vodou v potoku, Ne není to tak blízko to by cítila.
„Kde jsi …“ se pokusila zavolat, jenže nic víc než ty bubliny z jejích rudé jak nejrozpálenější kovářův
hřeb rty zase vydali jen vlhké bubliny.
Už chtěla vstát a vydat se na cestu blíž k obydlené osadě, ale místo toho se převážila a začala padat do
chladné vody…“ Prababičko Emilifiano probuď mé smysly… prosím pro tvůj a můj klid… „ stačila si
pomyslet.
Šplouchla do vody jako dobře naložený sud nasoleného masa pro námořníky spadlí přes palubu
škuneru kotvícího v zátoce podnikavých.
Voda zde nebyla moc hluboká, přesto se Klani snažila sebou házet tak, aby dostala svoje ústa nad
hladinu. Jenže většina jejích pohybů měla divný, nebo opačný účinek… Skoro by se nám nalokala. Přes
všechna očekávání… “ Tak moment kdo mě sleduje…” její hlava jela na plné obrátky. Kde jen viděla…
ty prameny mluvili o…. malých poťouchlých …
z nenadání ji přišlo na mysl „Obzor se … Obzor se rozpil jak tuš… vypínám světla a až je zase zapnu,
stanu na suchu…“ a zavřela dvakrát oči. Kdyby dvakrát. Dobře věděla, že na první pocity tady
zbytečně ždímá své tělo jako hadr na podlahu, ze kterého vody už moc neodkape… je to paradox, jak
tohle sporné přirovnání k té mokré a pískové dosedlo jako její tělo do vody, do téhle situace.
Vzduch docházel… „Vzchop se holka, jestli se dostaneš ven, ráda pomůžeš uklízet
bezkonečno...“ Zavřela oči snad po dvaadvacáté a použila veškeré síly, tedy ty, které zbývaly… k touze
žít a vyskočit z tohohle jinak jindy oblíbeného místa.
Dvakrát zahrabala v bahně a znovu zavřela oči.
***
Zvedl se vítr a nebe se černalo… skoro jako by kominík rozdal všechny čmouhy schované na horší
časy.
Ležela kousek od břehu a lapala po vzduchu, který se sotva dral přes bariéru slin, hlenu, hnisu? A země
a písku.” Matičko země… pro tvou lásku... ”
uslyšela kroky. Byli tiché a přesto tak jasné jako slunce samo. Ovšem to slunce, kdyby mohla zvednout
zraky k nebi, by stejně nezahlédla, neb bylo prudce zataženo a vítr vál na okolí steny z devíti stran za
mořem a ještě vzdálenějších končin.
Něco se jí otřelo o bok. Bylo to velmi zlehka a velmi jemné. Klani sebrala další kus sama sebe a snažila
se vyplivnout to něco, co jí zaplňovalo ústa a bylo v tom svědomité jako právě vyučený podkovářův
učeň ve zkracování koňských bačkor.
„Odvahu máš, to se musí nechat. “ ozvalo se kdesi dívce v hlavě.
„Co, copak mluvím sama k sobě?“ Chtěla se jinak čiperná dáma otočit, ale změnilo se to jen v marné
šátrání slepce po bílé holi.
Další snaha zařvat na sprosté kluky, kteří zlobily starého Safa a rozbíjeli mu kamenem pracně vyrobené
hrnce kamenem z provázkového praku na sebe nenechala dlouho čekat.

Tentokrát se povedla. Tedy napůl. Obrovský smotek vlasů a chlupů a bahna vypadl Klanirise z úst.
Další pokus o nadechnutí se tentokrát podařil, avšak skoro vyhrávající žoldnéř málem spolkl zbytek té
divné hmoty. Zavřela oči
***
Když oči opět otevřela, klepala se celá zimou. Obzor se nyní skutečně rozpil jako tuž. Oblaka tu
skutečně byla, ale jestli něco chtěla říci, to naši statečnou děvu moc nezajímalo.
Pomalu se začala zvedat ze země. Opravdu pomalu… skoro jako by její tělo bylo v šoku…
„Obzor… jak to bylo… Obzor se... já si na to musím vzpomenout.“ ta myšlenka se jí vplížila jako
hyeny do gazelího odpočívadla…“ Co je to hyena? Snad se říká jako Liška do kurníku. “ Začíná si
myslet umazaná víc než dříve a pokouší se udržet rovnováhu.
A najednou jí cvaklo kdesi a ozval se hlas kukačky, jako když odbíjí celou. „Vážně si docela chytrá a
taky silná. “ ozve se jí v hlavě. Dobře ví co má holka dělat a tak se pomalu obrací. Stojí, to je pravda,
jen tělu jako by se nechtělo dál. Jako by byla utahaná jako kotě, pouze oči jsou čilé po řepě a rybce.
Zvedá nohu a i přes odpor nějakého vnitřního hlasu jde zpátky, odkud přišla. Tetička a její pohádky ji
dobře připravili na to co se děje. Tedy tak to alespoň pravila její kamarádka Telrensie.
„Telrencie tohle kdybys zažila…a ne neřeknu ti to… „ myslí si Klanirisa a mátoží se ke svému kameni.
Jde to stuha a jako by se jí tam nechtělo. Nakonec dojde tak, aby se ho dotkla levou rukou.
Úsměv jí to vykouzlí na líci. Už to skoro má. Ještě krok a může opatrně dosednout. Ještě kousek
dopajdat a… už sedí na velkém jako oblázku hladkém skalním útvaru…
Nadechne se a praví „Obzor se rozpil jak tuš. Oblaka mlčí. Na hladině první kapky. A pak Apolena
nasedla na záda panáčka v zaprášeném fráčku a oba zmizeli v prachu cesty.“ To pronesla nahlas a
pořádně od srdce řečeno jako před školní lavicí. Skoro by na sebe byla pyšná, kdyby...Naposledy se
podívala na černou a hněvající oblohu a zavřela oči.
***
„Opatruj se.“ uslyšela jakoby na rozloučenou než mohla otevřít oči. „Děkuji ti matko
Emilifiano…děkuji Emili mnohokrát.“ zaševelí statečná mladá břízka a otevře obě oči.
Obloha jako vymetená a zdá se být vše tak jak bylo prve. Dívá se Klani do šmolkově šedomodré
oblohy a taky na konečky stromů shledá ptáčky, kteří by jí zazpívali, co se to vlastně dělo.
Vše jako by bylo na svém místě. Sáhne povědomě do kapsy svojí sukýnky. Nahmatá však jen vrstvu
bahna a písku. Rozhodne se ji provrtat stůj co stůj a vylovit, či zachránit svoje jablko. Pere se s tím jako
opravdový lišák, který právě vnikl do kurníku a byl sražen k zemi odvážným a zkušeným kohoutem.
No bahno je bahno a nakonec povolilo. Dívka prostrkuje ruku do své kapsy a nahmatává nález jako
matka perloví náhrdelník v pokoji, kde předtím načapala jednu ze svých nezvedených ratolestí.
S vítězoslavným úsměvem vytahuje Klanirisa na slunce svůj poklad. Jablko, které tak dlouho
vyčkávala, než na jejím rodiči vůbec rozkvete.
Skočí z kamene na pažit zelené kraví pochoutky a s jiskrou v oku míří k domovu. Dnes opravdu má o
čem přemýšlet. Vykračuje si jako generál na přehlídce vyšších důstojníků a zvažuje, jak se dnes
vymluví na to, že jde tak pozdě. Možná poví, že se byla s Konim podívat do horního lesa po hubách
zrovna měli smůlu. Jenže Koni je teď na celí měsíc u babičky daleko za Kančími zuby, horami tupými
a zároveň lesklými jako zrcadlo.
Může taky povědět, o bylinkách pro horní tetičku, jenže ta už minulí týden vzkázala, že jich je víc než
dost. A jestli ji nyní nepodrží, mohl by z toho být velký průšvih.

Tak se postupně přibližuje k prvním domům, když si vzpomene, na velkého Toma od střapatých
borovic. „To je ono“ zajásá nahlas, rozběhne se k sousedům, aby tam mohla vyprat svetr, který si tam
minule nechala. Klani se pere ráda, ovšem dobře vždycky pamatuje na svetry a jiné vzácné haleny,
které musí být čisté jako pozadí batolete.
***
Už měla svetr vymáchaný a už jej věšela na šňůru, když na ní kdosi zavolal. “ Pohni Klani, přijeli kupci
a tety budou chtít pomoci vyndávat zboží a hlídat krám, zatím co se vydají na obchůzky. ” Děvče se
otočí a vidí sotva desetiletého kloučka s vlasy barvy slámy až po ramena. Zubí se na ni jako vydra na
párek pstruhů a mává, jako by hasil kdovíjaký požár.
Taky se usměje a jde mu vstříc.
Chytnou se za ruce a míříce ke svému cíli začnou zpívat
“Až mi ta jablka vyrostou,
tak já je prodám na trhu za dobrý peníz.
A pro přikrývku pozlacenou,
já dojdu si i kdyby ze mě měl být ženich.
Pak mezi holkami v barvách slunce,
Já vyberu si tu, která snít umí a péci buchty.
Nejen šat, však čisté má i celé srdce,
a mým přáním porozumí a ocení dubové sudy

Ta hlídat teplo v krbu dobře zvládá.
A učit děti poznávat celičký svět.
Však nejen v počítání je celá svatá,
Též se přiučí jak sbírat lesní med.
A šli a došli na tržiště a tam byli zaúkolováni do hlídání a smlouvání s kupci. Každý z Krocaního kraje
ví, že smlouvají už i děti od devíti let. A Klani v tom byla dost dobrá.
***
Když hosté a kupující se začali rozcházet, dali tety za dobrou práci svým malým pomocníkům po
kornoutku škvarků a poslali je domů, aby si o ně nedělali starost. Cesta rychle ubíhala, jak to u dětí
bývá, když odvedou kus pořádné práce. Brzy oba seděli za stolem a jedli obilnou kaši máslem
maštěnou. Už se připozdilo a Klanirisa pomáhala sklízet ze stolu, když ji jako blecha kousla myšlenka.
“Když jsem já prvně sedla na ten balvan, měla jsem to jablko v pravé, či levé kapse?” Podrbe se nyní
copatá mladá obchodnice za uchem. Zašmátrá levou rukou a překvapeně vytáhne jablko celičké zelené.
“Já si bych opravdu řekla, že bylo prve v druhé kapse.” A najednou ucítila takoví ten divný pocit. Jako
když kráčíte po městě a víte, že vás má někdo v merku. Chvilku trvalo, než v místnosti našla to, co
hledala. Za pecí ležel starý kocour a vedle něj v přítmí svítili dva páry žlutých očí. A kočičí nebyly ani
náhodou.“ Nebude to jako mohlo být a nemůže to bít jen tak jak mě varovali. Že to bude skoro stejné,
jen to nejdůležitější bude jinde… na to mě nikdo připravit nemohl… už je pozdě… „ stihla si pomyslet,
než k ní došel jeden z nových přátelských stvoření.

Jemně ji poplácal po boku a pak ji vyskočil na záda. Měl šedomodrou kůži, kostnaté tělo jen o málo
delší než vařečka a jasná kukadla. A hlavně se od koutku ke koutku pochichtával.
***
Pokračování, až kočka snese vejce a vylíhne se z něj slavík a ten vyspívá nové krásné ráno.

