A. RÁNO MOUDŘEJŠÍ VEČERA
A.1 Petr "Ďéda" Mužíček
Ó bohové! Mně je blbě! Tak tohle je cena za dobrej kšeft? Takhle si vy zatracení tupci
přestavujete dobré ráno? Ale ať, včera jsem doběhl Padesna. Ten bude rudej vzteky! Tomu se
bude čoudit z fousů! No vida, hned je mi o něco líp. Kdyby aspoň ten trouba nelpěl na těch
hloupých trpasličích tradicích! Vypít putyku! Takový nesmysl, ale prý: "Já ti prodal lom, tak
pojedeš podle mě. Jinak zítra jdu za Padesnem a piš si, že ten na tradice dá!" Vlastně by se
dalo říct, že ode dneška jsem největší pracháč mezi námi tady v Minkoru. Navíc už mám v
kapse smlouvy na dodávky kamene na nové opevnění města.
Fuj! Zrcadla nemohl vymyslet normální člověk. Vlastně, který z nich je úplně normální. Už
to, jak narostli! Pche! Trpaslík by nikdy nevymýšlel takovou nebezpečnou věc jako zrcadlo. K
čemu by taky v podzemí bylo? Na fousy si vidím a nejsem takový pošetilec, abych se holil
jako lidi. Ty lidi!
Kdybych jen věděl, kudy všudy mě Dekat včera tahal. Zatracený město plný cizích ras a jejich
hospod, tenhle Minkor. Á, aspoň že boty jsou na svém místě. Naštěstí jsem měl dost rozumu
si je nesundávat. Bohové mně je blbě! Copak ty skřítci v mý hlavě nepřestanou tlouct? Ale
Padesnovi hnu pěkně žlučí! Už takhle je pěkně žlučovitej, ale až se to dozví! Hned je mi lepší.
Tak třeba zkusím jít něco dělat. "Hej, ženo! Snídani nechystej, najím se ve městě."
"Bodejť bych chystala, když už bude poledne! Nacpi se tam, kde ses takhle zřídil!"
Tak poledne! Joj, to je mi dobře! To už si Padesnovic klan určitě vytrhal fousy vzteky! Uff, to
slunce dneska praží. Aspoň ty s těma trumpetama kdyby dali pokoj! Trumpety! Trubky! V
Minkoru! Poplach! Nepřítel před hradbami! Poničené domy! Více kamení na opravy! Joj, to
je mi dobře! To abych si pospíšil omrknout nepřítele, abych viděl, jestli to bude za něco stát.
Jé, to mi nedělá dobře, tohle stoupání! Proč jen jsou ty hradby tak proklatě vysoké? A hele
Padesn! A jak se tváří! "Buď zdráv, Padesne!"
"Nazdar Singo! To je pěkný nadělení, co?"
Snaží se to na sobě nedat znát, ale já na něm vidím, že není v pořádku. "To asi bude potřeba
nějakýho kamene na opravy, co?"
"Ty sis včera vyplách mozek z hlavy? Po tomhle?" Ukázal rukou za sebe, "spíš na nový
stavby."
Vuau! To je mi dobře. Ale co to ukazoval? Támhle tu armádičku? To nám nějak starej Padesn
změkl!

Najednou si uvědomil, že nekouká jen na malou armádičku. To, co myslel, byla skupina jezdců. Ale
sama byla uvězněna v moři bojovníků pěších. To moře se táhlo od obzoru k obzoru. Plavenská
armáda. Tohle Minkor nepřestojí. Ani nikdo uvnitř.
A Singa si s tichým skučením rval své havraní vousy, na které byl tak pyšný.

