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Pøíbìh první

K

dyž se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako
ve snu. Ležel na mìkké rohoži v teplé, svìtlé místnosti.
V místnosti byl stùl plný vybraných jídel. Bylo tu maso,
chléb, ovoce, syrová i vaøená zelenina a jídla, která Tom
nikdy pøedtím nevidìl. Nic takového u loupežníkù nebylo.
Když táta nìco pøinesl domù, pøedhodil èást dìtem, ty se
popraly, pohádaly a nejsilnìjší pak urvaly nejvìtší kus.
Tom se nauèil chytraèit a obstarávat si leccos jinak.
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Mìl obrovský hlad. Rozhlédl se na všechny strany,
jestli ho snad nìkdo nepozoruje. Vtom pøicházely jakési
rozjaøené dìti. Posadily se kolem stolu a kývaly na Toma,
aby se najedl s nimi. Ten se však schoval za židli. Vždy
jich bylo tolik! Urèitì ho chtìly chytit. Nikomu pøece nelze
vìøit! Jeden vìtší hoch vstal a chtìl ho pøivést ke stolu
jako hosta, ale Tom bil kolem sebe jako divoké zvíøe.
Když se pak dìti daly do jídla, pokukoval Tom z úkrytu
a nedovedl pochopit, co vidìl: Nikdo nikomu nic nebral,
naopak, dokonce si jídlo podávaly. U loupežníkù si dìti
cpaly do pusy a do kapes všechno, co ukoøistily, a uklidily se nìkam do kouta, než jim to ti druzí mohli sebrat.
Tady byl takový klid, a dìti dokonce mìly èas spolu mluvit a smát se. Nikdo neházel zbytky po druhých, nikdo si
neutíral ruce do kalhot, nikdo na nikoho nekøièel. Bylo
to úplnì jiné než u loupežníkù.
Ze samého údivu Tom témìø zapomnìl, že má hlad.
Když pak dìti odešly a zanechaly na stole zbytky, vrhl
se na nì s velkou chutí. Nepotøeboval èistý talíø, rychle
sebral všechno, co alespoò trochu znal, a zhltnul to za
svou židlí. Bylo to tak dobré! Tady by chtìl zùstat!
Kde to vlastnì byl? Jak se sem dostal? Muselo to být teprve vèera, co prožil všechnu tu hrùzu: loupežníci ho kvùli
nìjaké malièkosti seøezali ještì krutìji než jindy, a když
jim vyhrožoval, že uteèe, svázali ho a hodili do temné
jeskynì. Tam køièel, jak nejvíc mohl, aby ze sebe dostal
všechen vztek a všechno zoufalství. Pak se mu hlas zlomil
a jen tiše vzlykal. Tu zaslechl neznámý mužský hlas, jak
vyjednával s loupežníky.
Byli nestydatí a požadovali za nìj nemožnì vysokou
cenu. Jak to nakonec dopadlo, to už neslyšel. Brzy se
však vìzení otevøelo a svìtlá postava mu pøeøízla prova6
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zy a posadila si ho k sobì na konì. Asi usnul vyèerpáním…
Byl to podivný muž. Naprosto jiný než loupežníci. Èím
to bylo, že se ho èlovìk nemusel bát? Náhle se otevøely
dveøe a byl tu zase. Muž se vùbec nehnìval, když uvidìl,
jak Tom jí, naopak, usmíval se na nìho. Vidìl už Tom
nìkdy koupelnu? Muž šel napøed. Hoch váhal. Mohla by
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to být past! Co tam na nìho asi èíhá? Tom však nechtìl být zbabìlý a zvìdavý byl také. Mohl se tam alespoò
podívat.
Byla to menší zelená místnost, blýskalo se tam mnoho
podivných vìcí. Uprostøed bylo nìco jako malý rybníèek,
a když do nìj Tom ponoøil ruku, užasl; byla tam teplá
voda! Muž mu øekl, že když se chce vykoupat, musí si
svléct obleèení. Svléknout se? Ne. Ty šaty jsou pøece
jeho. Nenechá si je vzít. Stál tu celý zaražený. Muž èekal.
Zřejmě mìl nesmírnì mnoho èasu. Na co vlastnì èekal?
Je pøece silnìjší, mohl mu je prostì servat z tìla – tak
jako loupežníci.
Voda lákala. Tom by se do ní rád ponoøil – ale vzdát se
svých šatù? Zvykl si na nì. Jistì, kalhoty mu už dávno
byly tìsné a krátké a košile byla samá díra. Obleèení také
nepøíjemnì páchlo. U loupežníkù se nauèil, že se nesmí
nièeho vzdát.
Ale protože ho blechy kousaly tak vytrvale, že ani
škrábání nepomohlo, uznal, že by voda pomohla. Rychle
shodil obleèení. Když ty hadry vidìl ležet na podlaze, došlo
mu, že se sem nehodí. Nic proto nenamítal, když je Muž
vzal a hodil do ohnì.
Voda byla bájeèná. Muž po vyzáblém tìle jemnì pøejíždìl mìkkou houbou a byl otøesen, co se objevilo pod
nánosem špíny: škrábance a otoky, modøiny a podlitiny,
jizvy a podebrané rány. Se slzami v oèích ho zabalil do pøíjemného, mìkkého ruèníku, poranìná místa opatrnì potøel nìèím bílým a Tom si pak mohl obléknout bílé šaty,
které mu podal.
Když bylo vše hotové, Muž se usmíval a byl šastný. Pøivedl Toma ke zdi, kde se mohl uvidìt jako v jezírku. Ale
to pøece nebyl on, to nemohl být on – tak záøivì èistý
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a krásný! Hoch se poøádnì štípl – a ono to zabolelo. Pøece
to je on! Nebyl schopen slova a podíval se na Muže. Ten
ho zavedl do jiné místnosti. Tam usedl do mohutného
èerveného køesla a posadil si Toma na klín. Tom se vzdal
posledního zbytku odporu. Bylo mu tak dobøe, mnohem
lépe než pøed tím v koupeli. Vìdìl, že tomuto Muži mùže
dùvìøovat. Schoulil se mu do náruèí a byl tak šastný,
že tu chtìl zùstat navždy.
Nìco takového ještì nezažil. Silné paže, které ho pevnì
držely a pøitom nepùsobily bolest. Klín, na který mohl
usednout, aniž musel být neustále ve støehu. Odpoèíval
tu jako na nejmìkèím mechu, cítil se tu bezpeènìji než
v nejhlubší jeskyni. I za zavøenýma oèima cítil pohled
toho záøícího Muže, který mu dìlal dobøe – až do hloubi
duše.
Tomovi bylo, jako by koneènì našel místo, které po celý
život hledal. Své místo, místo, kam patøí.
Vlastnì nechtìl nic, než si to užívat. Po chvilce však
pøišly ostatní dìti. Mìly na hlavách zlaté korunky a jednu
nesly Muži. Ten ji posadil na hlavu Tomovi a øekl: „Tom
je od této chvíle také mým dítìtem.“
Tom se na nìho podíval a najednou vìdìl s jistotou:
To je Král! Ale bylo to zvláštní, že se ho ten malý chlapec
vùbec nebál! Sedìl mu na klínì! A byl teï jeho dítìtem!
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