Kudlanka

Å TÄšDRÃ• DEN 1897
ÄŒtvrtek, 20 listopad 2008

V úÅ¾asném bílém tichu bylo sly&scaron;et jen oddechování psÅ¯ a &scaron;ustÄ›ní skluznic po suchém krystalovém
snÄ›hu. Polární záÅ™ spou&scaron;tÄ›la na zmrzlou zemí zelenavé záclony a ve snÄ›hu se tÅ™pitily drobné stÅ™íbrné krystalk
TÅ™i mladí zlatokopové tuhle severskou krásu nevnímali. MÄ›li ten den za sebou uÅ¾ tÅ™icet mil, byli promrzlí, unaveni a skle
&Scaron;tÄ›drý den.. jak jiné to bývalo v jejich domovech dole na jihu...
Johny Lind, nejstar&scaron;í z trojice ve svých dvaadvaceti letech pÅ™emý&scaron;lel, jestli Grace Sommerton je&scaron
na nÄ›j Ä•eká - proÄ• by vlastnÄ› mÄ›la? Odjel tak narychlo a na dopisy odtud se nedá spoléhat. Bill Wilkinson myslel na svou
mámu, po tátovÄ› smrti zÅ¯stala sama, neví ani jestli on je na Å¾ivu - ta asi nemá pÄ›knÄ› vánoce.,, Dave Mittchel byl v
duchu také doma v Texasu. PÄ›t pod nulou u nich byla zima! Co by Å™ekli tomuhle? Povzdechl si pÅ™i my&scaron;lence, Å¾e
zítra bude maminka dÄ›lat krÅ¯tu. S nádivkou, pro kterou by se utloukl, mírnÄ› koÅ™enou, s bramborovou ka&scaron;i a
hnÄ›dou omckou, skoro ji cítil na jazykÅ¯.
Je&scaron;tÄ› tÅ™i mile jim zbývaly k jejich srubu na Eldorádu.Tu najednou vpravo
cesty spatÅ™ili osamÄ›lý srub.Tenounký prouÅ¾ek dýmu stoupal z komína.
"PojÄ•me dovnitÅ™ se ohÅ™át", navrhl Johny.
&Scaron;tÄ›drý den do Dawsonu, aspoÅˆ jim roztopíme oheÅˆ!" OtevÅ™eli dveÅ™e a ve&scaron;li dovnitÅ™. Usly&scaron;eli ti
vzlykání a vzdychání z rohu místnosti, kde stala postel. Dave nahmatal v kapse svíÄ•ku a zapálil ji.V blikotavém svÄ›tle
uvidÄ›li mladou Å¾enu, leÅ¾ící v tratoli&scaron;ti krve s novorozeným dítÄ›tem pÅ™itisknutým k prsÅ¯m. PÅ™estala naÅ™íkat
usmála na Davyho, který rychle pÅ™iklekl k její posteli. Pak oÄ•i zavÅ™ela a z tváÅ™e ji mizel výraz bolesti. Dave ji chytil za ruk
Byla bezvládná. Podíval se vydÄ›&scaron;enÄ› na svoje dva kamarády: "je mrtvá - ona umÅ™ela!"
TÅ™i mladí muÅ¾i se v
&scaron;oku dívali jeden na druhého.Ticho pÅ™eru&scaron;ilo dítÄ› které zaÄ•alo plakat.Pak si teprve uvÄ›domili , Å¾e je tu Å¾
právÄ› zapoÄ•atý a neschopný se starat sám o sebe. Johny rozdmýchal oheÅˆ v kamnech a Bill si vysvlékl parku a
novorozenou holÄ•iÄ•ku do ní zabalil. V tom okamÅ¾iku se otevÅ™ely dveÅ™e a v oblaku páry dovnitÅ™ vrazil mladý muÅ¾. "
Jenny, sehnal jsem doktora!" Zasípal a sklesl na podlahu vedle postele.To uÅ¾ doktor vcházel dovnitÅ™. Podíval se na Å¾enu
na posteli a potom na muÅ¾e na zemí. "Oba jsou mrtví. Namrzly mu plíce, není divu, bÄ›Å¾el aÅ¾ do Grand Forks a je -45C°. A
matka..... k Ä•ertu tihle lidé nemÄ›li nikdy pÅ™ijít na sever! Je tu nÄ›jaká Å¾ena, ke které mÅ¯Å¾ete vzít to dítÄ›?" "Ne" Å™ekl
stále drÅ¾el holÄ•iÄ•ku v obrovských paÅ¾ích.
"Hm,hm" Å™ekl doktor "uÅ¾ abych tedy &scaron;el. Musíte se o ní nÄ›jak p
Zapadly za ním dveÅ™e a mladí zlatokopové zÅ¯stali sami s novorozenÄ›tem a dvÄ›ma mrtvými.
"Nemyslím Å¾e bych tu ch
zÅ¯stat" Å™ekl Dave a ostatní s ním souhlasili. "Do na&scaron;eho srubu je to jen tÅ™i mile, ale jak tam dopravit to
mimino?" "SpÅ™ahneme dva týmy dohromady" navrhl Bill "já si sednu na sanÄ› a dám si ji pod parku". "OK"souhlasil Dave.
Johny zaÄ•al prohledávat srub. "Co hledá&scaron;?"zeptal se Dave. "Ale - mÄ›lo by tu být nÄ›jaké obleÄ•ení ne? PÅ™ece vÄ›dÄ
Å¾e budou mít dítÄ›!" "To je fakt. PoÄ•kej podívám se pod postel", a Dave vytáhl z pod postele krabici. "Jo je to tady! Fajn,
máme obleÄ•ení a pár plenek!" "To jsem si oddechl" Å™ekl Johny, "HroznÄ› nerad bych shánÄ›l teÄ•ka mech." "Mech? A na
co?" "No, kdybychom nemÄ›li plenky, co by nám zbývalo? Ty neví&scaron;, jak to dÄ›lají Indiáni?" "Ani ne." "Vezmou pytel,
nacpou ho suchým mechem, a do toho zasadí dítÄ›. A to Ä•Å¯rá a kaká - a aÅ¾ pytel prosakuje, tak mech vymÄ›ni. A pojÄ•te mi
pomoct s tím mrtvým!"
SpoleÄ•nÄ› poloÅ¾ili mrtvého na postel vedle jeho Å¾eny. "Z jara je pÅ™ijdeme pohÅ™bít."
Dave pracovali na zaji&scaron;tÄ›ní oken a dveÅ™í srubu, aby jimi nevnikla dravá zvÄ›Å™, Bill s dítÄ›tem v náruÄ•í se zastavil n
loÅ¾em rodiÄ•Å¯. "BoÅ¾e, prosíme TÄ›, ochraÅˆuj du&scaron;e tÄ›ch dvou, které jsi povolal k sobÄ› a dÄ›j nám dost síly abych
schopni se postarat o tuto maliÄ•kou, kterou jsi svÄ›Å™il do na&scaron;í péÄ•e právÄ› dnes, v pÅ™edveÄ•er zrození Tvého syn
JeÅ¾í&scaron;e Krista. Amen." " Tak a jedem" prohlásil Johny a zarazil je&scaron;tÄ› poslední hÅ™eb do trámÅ¯ upevÅˆujícího
dveÅ™e. VÅ¯dci týmu, teÄ• uÅ¾ odpoÄ•inutí, neÄ•ekali ani na povel a vyrazili po zmrzlém trailu k domovÅ¯. Na obloze plála polá
záÅ™e jako poslední svíce za zemÅ™elé.
Za necelé pÅ¯lhodiny byli doma. AÄ•koliv v kamnech doutnalo je&scaron;tÄ› pár
uhlíkÅ¯, do vý&scaron;e dvou stop, od zemÄ› se v&scaron;e jiÅ¾ pokrývalo jinovatkou. Dave hodil rychle do kámen pár kusÅ¯
dÅ™eva. Johny venku vypÅ™ahal psy a Bill si sedl na pryÄ•nu s holÄ•iÄ•kou v náruÄ•í. Na saních v teple jeho tÄ›la spala, ale te
plakala a nebyla k uti&scaron;ení. Bill jí zpíval, houpal a hladil, ale mimino Å™valo Ä•ím dál víc. Dave se zvedl od kamen. " To
se ti nepodaÅ™í ji takhle uklidnit.Má hlad!" "A co budeme dÄ›lat?" "Musíme ji nakrmit!" "Nakrmit? Jak a Ä•ím?Zvládnu
ledacos,ale kojit teda neumím!" "To vÄ›Å™ím. Neví&scaron; náhodou nemáme nÄ›kde nÄ›jakou konservu mléka?" "Mléko?"
Bill se skoro vydÄ›sil."To jsem uÅ¾ nevidÄ›l pÅ¯l roku!" "A co tady je?" "No poÄ•kej..... brandy a whisky, ale uÅ¾ jenom na dnÄ›
"Bille,vÅ¾dyÅ¥ se dneska narodila!" "No ptá&scaron; se co tady je. Jo a ten vaÅ™enej medvÄ›d od vÄ•era."
Johny
ve&scaron;el dovnitÅ™ a nad kamnama si ohÅ™íval ruce. "Co se dÄ›je? ProÄ• vám to dítÄ› tady tak Å™ve?" "Má asi hlad."
odpovÄ›dÄ›l Bill. "To je teda malér. Co jí dáme?" "Nevím. Zjistili jsme, Å¾e jediné co tu je, je medvÄ›d, brandy a whisky."
Bill
strÄ•il holÄ•iÄ•ku do náruÄ•e Davovi. "Na, teÄ• to zkus ty!" Miminko místo kÅ™iku uÅ¾ jen poplakávalo. "Jak dlouho vydrÅ¾í be
"Co já vím? Já nevím nic o dÄ›tech." Johny si dál hltá z láhve whisky. &bdquo;Co je hrozné je to, Å¾e tohle první dítÄ› co
máme, nemáme s nÄ›jakou hezkou holkou, ale spolu. Fuj".
"Hele Johny, vynech legrácky. Co jí proboha dáme?" "No
co? Máme snad na výbÄ›r? Trochu polívky z toho medvÄ›da. Nic jiného tu není, tak není co Å™e&scaron;it." "Má&scaron;
pravdu." Å™ekl Dave a Bill pÅ™isunul na kamna hrnec s medvÄ›dem vaÅ™eným ve vodÄ›. Po chvíli dÅ¯leÅ¾itÄ› zkusil palcem
polévka uÅ¾ vhodná k pití. Potom vzal lÅ¾íci a ochutnal. "Nic moc to není, ale co se dá dÄ›lat!" "PoÄ•kej, trochu to spravím",
Å™ekl Johny a cvrkl do hrnce tro&scaron;ku brandy. "Jo, uÅ¾ je to lep&scaron;í", znovu ochutnal Bill. "Kam se hrabe mateÅ™sk
mlíko! Má&scaron; tam je&scaron;tÄ› trochu tý brandy?" "StaÄ•í", rozhodl Johny "je to pÅ™ece jen mimino!" - "Tak ukaÅ¾, já ji
podrÅ¾ím."
Zatím co Johny drÅ¾el holÄ•iÄ•ku na klínÄ›, Bill se snaÅ¾il ji vpravit do pusy lÅ¾iÄ•ku s vývarem. HolÄ•iÄ•ka za
prskat. "Tak to nepÅ¯jde", otÅ™el si Johny rukávem tváÅ™, "nebyla v tom srubu nÄ›jaká fla&scaron;ka?" "NevidÄ›l jsem tam
nic takovyho", Bill poloÅ¾il lÅ¾íci, "tak co teÄ•?" "To jsem netu&scaron;il jak je to sloÅ¾itý mít dítÄ›! Je&scaron;tÄ› Å¾e nejsem
"Já bych rad&scaron;i kdybys byl! Hele, Dave kolik je tam ve fla&scaron;ce je&scaron;tÄ› ty whisky?" "Å½ádná!" Å™ekl
Dave a dopil poslední hlt.
"Tak a máme fla&scaron;ku", Å™ekl spokojenÄ› Johny "teÄ• je&scaron;tÄ› dudlík, Dave ty
má&scaron; dvoje koÅ¾ené rukavice, dej mi jedny." Dave se ne&scaron;Å¥astnÄ› díval, jak Johny nelítostnÄ› uÅ™ízl z rukavice
jeden prst. "Ty ses zbláznil! Jiný tady neseÅ¾enu!" "Má&scaron; druhý, dál bych svoji, ale pak abych do konce zimy nosil
ruku v kapse a to po mne nemÅ¯Å¾e&scaron; chtít." Johny navlékl prst z rukavice na hrdlo láhve. "PÅ¯jde to!" Nalili do
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fla&scaron;ky vývar a strÄ•ili holÄ•iÄ•ce do pusy. DítÄ› nÄ›kolikrát improvizovaný dudlík vyplivlo, ale pak zaÄ•alo pít a pomlaskáv
V&scaron;ichni tÅ™i chlapci na ní s nad&scaron;ením koukali. "Tak jsme to zvládli" pochválil Bill.
Ve srubu uÅ¾ bylo
pÅ™íjemné teplo. Rozbalili holÄ•iÄ•ku a Dave zaÄ•al jemnÄ› hadÅ™íkem otírat z neuvÄ›Å™itelnÄ› drobného tÄ›líÄ•ka zbytky kr
HolÄ•iÄ•ce se uÅ¾ zavírala oÄ•iÄ•ka a neÅ¾ ji znovu oblékli, spokojenÄ› spala. S úÅ¾asem se dívali na nenadálý vánoÄ•ní dár
Johny zaÄ•al zpívat rozechvÄ›lým hlasem... "Tichá noc,svatá noc"... Bill a Dave se k nÄ›mu pÅ™idali a z dálky je
doprovázelo táhlé vytí vlÄ•í smeÄ•ky.
HolÄ•iÄ•ka se stala stÅ™edem pozornosti na Eldorádu, miláÄ•kem v&scaron;ech
zlatokopÅ¯. PokÅ™tili ji na jaÅ™e jménem Edna Eldorádo. KÅ™est se odehrával venku a holÄ•iÄ•ka kolem sebe mÄ›la hromadu
nugetÅ¯ a pytlíkÅ¯ se zlatým prachem - dary od nÄ›kolika desítek kmotrÅ¯. I ti nejtvrd&scaron;í muÅ¾i severu ten den plakali
dojetím... Alena Polárka
UPOZORNÄšNÍ: SoutÄ›Å¾ trvá do 30. 11. 2008 Prosím, své texty posílejte na adresu: redak
zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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