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Drakobijec

Michal si vystrel stuhnu-
té nohy. Bolelo ho celé telo, pery mal vysušené, bola mu zima 
a veľmi rád by sa napil horúceho čaju, ale nemali ani kvapku 
vody.

Ostatní spali. Iba Tomáš sa sediac opieral o skalu a pozoro-
val ho. Michal k nemu zamieril a ticho mu povedal:

„Nemôžeš spať?“
„Premýšľam,“ odpovedal Tomáš. „A je mi čoraz jasnejšie, že 

toto sami nezvládneme. Musíme zavolať pomocníka. Na Pustú 
pláň nám ešte jeden ostane a pri studni to nejako dopadne. Do-
stali sme sa sem, dostaneme sa i domov. Aspoň dúfam.“

Michal sklesnuto prikývol.
„Tak ho zavolaj. Zavolaj ho hneď.“
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Tomáš vstal, pretože volať pomocníka posediačky mu pripa-
dalo hlúpe, a potichu, ale naliehavo povedal:

„Nedokážeme sami draka zabiť. Pomôž nám, prosím ťa.“
Ešte nedohovoril a šupinaté hlavy otvorili tlamy a ostro zasy-

čali. V ničím nerušenom tichu skorého rána to znelo ako švih-
nutie trojitým bičom. Chlapci sa prikrčili a Alžbetka, vytrhnutá 
z krásneho sna o domove – mamička ju v ňom pestovala na ko-
lenách a spievala nejakú pesničku o vode –, vykríkla a zapchala 
si uši rukami.

A potom sa drak rozbehol preč.
„On uteká, uteká,“ radovala sa Alžbetka.
S rozkošou nabrala do pľúc vzduch, ktorý bol po dlhej dobe 

zasa čistý, a začala poskakovať po okraji plošiny, až sa jej bratia 
báli, že spadne dole.

Alžbetkina radosť netrvala dlho. Drak sa zastavil neďaleko 
od ústia chodníka, dve hlavy otočil k postavičkám na skalnej 
plošine, ako keby ich strážil, a tretia, zdvihnutá vysoko na dl-
hom krku, sa zadívala kamsi do púšte. Skoro by sa zdalo, že 
niekoho vyzerá, niekoho, koho sa drak bojí.

Michal, Tomáš a Alžbetka upreli zrak tým istým smerom. 
Spočiatku nevideli nič, iba púšť, ale čoskoro spod obzoru ďale-
ko pred nimi vyplával jagavý obláčik a zväčšoval sa a zväčšoval, 
až sa z jeho stredu vynoril jazdec. Nádherný jazdec na bielom 
koni. Na jeho zbroji iskrilo slnko, na bielej tunike mu žiaril 
strieborný prsný pancier a za ním, v závoji zlatého piesku, ktorý 
dvíhali kopytá cválajúceho koňa, vial plášť červený ako plameň.
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Drakobijec

„Drakobijec,“ šepol očarene Tomáš a nemohol z krásneho 
jazdca spustiť oči.

Keď Drakobijec obchádzal draka, obluda švihla chvostom, 
zarevala, až v horách zadunelo, a cúvla hlbšie do púšte.

Na úpätí hory, tam, kde sa cesta končila, zarazil jazdec koňa, 
prehodil si z pravej ruky do ľavej striebornú kopiju a pravicu 
zdvihol na pozdrav. Bol mladý, žiarivý a kýval im.

Z Michala, Tomáša aj Alžbetky strach z draka razom opadol. 
Dopadne to dobre, pomysleli si všetci traja a s úľavou sa na seba 
pozreli.

A potom sa ozval jasný zvonivý hlas:
„Čo je s vami? Poďte predsa dole!“
To už súrodenci na nič nečakali, ako opreteky zbehli po 

chodníku a zastavili sa sotva na krok od hlavy koňa. Jazdec im 
bol na prvý pohľad sympatický. Hanbili sa pred ním omnoho 
menej než pred Bratom piesňou, pretože bol iba o málo star-
ší než oni, a Alžbetka dokonca natiahla ruku a pohladila jeho 
koňa po nose. S dôverou povedala:

„Zabiješ draka, však?“
Naozaj čakali, že Drakobijec prikývne, zdvihne striebornú 

kopiju a hneď vyrazí do púšte. O to väčšie bolo ich sklamanie, 
keď zavrtel hlavou.

„Nemôžem. Nemôžem to urobiť za vás. Je to váš drak. A svoj-
ho draka musí každý zabiť sám.“

Alžbetka sa na jazdca prosebne pozrela:
„Ale on je strašne veľký.“
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Drakobijec prikývol: „Áno. Bude to namáhavý zápas. A bez 
pomoci niekoho, kto je silnejší ako on, by ste to s ním mali naozaj 
ťažké.“

„Takže nám pomôžeš?“ rozžiarila sa Alžbetka.
Skôr než mohol jazdec odpovedať, ozval sa Michal. Považo-

val za hotovú vec, že s drakom ako najstarší a najsilnejší bude 
zápasiť on, keď Drakobijec nemôže, ale s prázdnym žalúd-
kom a perami popukanými od smädu sa mu do boja nijako 
zvlášť nechcelo. Nebol zbabelý, len dobre vedel, čo sa stane, 
keď draka nepremôže. Nikto z nich, ani on, ani Alžbetka, ani 
Tomáš, ani Chochláč, sa domov nevrátia. Obozretne povedal:

„Nemôžeme ho nejako prekabátiť? Neexistuje iný spôsob, 
ako sa ho zbaviť?“

Drakobijec sa naňho pozrel a prvýkrát odvtedy, čo sa objavil, 
vyzeral úplne vážne.

„Draci sú príliš bystrí, nedokážete ich oklamať. Ľudia im mu-
sia čeliť priamo.“

Vtom sa stalo niečo, čo súrodenci vôbec neočakávali. Pred 
hlavu koňa sa predral Otík a vyhlásil:

„S drakom budem zápasiť ja. Ja som ho nakreslil, tak je to 
môj drak.“ A trochu previnilo, takže ho skoro nebolo počuť, do-
dal: „A ja som ho aj zobudil.“

Alžbetka zostala stáť s otvorenými ústami. Ani vo sne by jej 
nenapadlo, že Otík je taký statočný, ale predsa len by nechcela 
zveriť svoj osud práve do jeho rúk.

Michal si pomyslel, že Otíkovi preskočilo.
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Drakobijec

„To hádam nemyslíš vážne,“ povedal s prevahou, s akou 
niekedy dospelí hovoria s malými deťmi. „Tu nemôžeš zobrať 
gumu a vygumovať ho, ako si zobral pastelku a nakreslil ho. 
Toto je naozaj. A ty si príliš slabý. Keby si prehral, doplatíme 
na to všetci.“

„Ja neprehrám,“ odsekol Otík. „A nie som slabý.“
Naozaj si nepripúšťal, že by mohol prehrať. Je s nimi predsa 

pomocník a pomocníci sú podľa pravidiel hry na to, aby vyvá-
dzali z nebezpečenstva. A keď vyhrá – a na to sa už Otík tešil –, 
Michal sa nad neho prestane vyvyšovať.

Jazdec sa na Otíka pozrel, a bol to prenikavý pohľad.
„Udvihneš moju kopiju?“ povedal a rozohnal sa.
Zbraň sa iskrivo mihla vzduchom. Dlhý hrot sa vryl do piesku 

priamo pred Otíka, azda centimeter od špičiek jeho tenisiek.
Otík chytil násadu oboma rukami. S námahou kopiju vytia-

hol, zaknísal sa pod jej ťarchou a pustil ju na zem. Celý červený 
v tvári sa pokúsil kopiju zdvihnúť, ale podlomili sa mu kolená 
a spadol. Vyskočil na nohy, ako najrýchlejšie vedel, a bez slova 
ušiel späť na chodník.

Kopija ostala ležať na piesku. Michal sa po ňu zohol, aby ju 
podal jazdcovi, a prekvapene zahvízdal. Sotva ju uniesol.

„Daj ju svojmu bratovi,“ povedal jazdec.
„Mne?“ spýtal sa neveriacky Tomáš. Najsilnejší z nich bol pred-

sa Michal.
Jazdec však prikývol a Michal, udivený rovnako ako jeho brat, 

po chvíľke váhania počúvol.
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Tomáš zvedavo poťažkal kopiju v pravej ruke. Nezdala sa mu 
až taká ťažká a dobre sa držala.

„Pri zápase nesmieš kopiju pustiť z ruky,“ povedal mu Drako-
bijec. „Je to tvoja zbraň i ochrana. Kým ju budeš držať, drak ti 
neublíži.“

Tomáš sa zahľadel najprv na kopiju, potom na jazdca a potom 
pohľadom skĺzol do púšte, na draka a jeho tri korunami ozdobe-
né hlavy. S obavami povedal:

„Nikdy som nezabíjal draka. Neviem, ako sa to robí.“
„Mýliš sa. Zabíjaš drakov často a celkom dobre. Preto moja ko-

pija pre teba nie je ťažká. Si trénovaný.“
„Ja?“ nevychádzal z údivu Tomáš.
Jazdec sa usmial:
„Čože, ty nevieš, že niektorých drakov, a takých je väčšina, ne-

vidieť? Potichu obchádzajú a čakajú na každé zaváhanie, aby člo-
veka roztrhali. Vidieť draka je výhoda. Pôjdeš k nemu a zrazíš mu 
kopijou jeho koruny.“

Pri posledných slovách strieborného jazdca si Tomáš viditeľne 
vydýchol.

„No, zraziť koruny hádam dokážem. Hlavne, že ho nemusím 
prebodnúť alebo niečo také.“

Ale Drakobijec zvážnel.
„Úplne ľahké zraziť koruny nebude. Nesmieš pred ním ani 

o piaď cúvnuť. Každé tvoje zaváhanie, každý krok späť znásobí 
jeho silu. A tomu, čo ti povie, never, aj keby hovoril akokoľvek 
presvedčivo.“
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„On vie hovoriť?“ pípla zdesene Alžbetka.
„Nie tak ako ty alebo ja,“ odpovedal jazdec. „Napriek tomu mu 

tvoj brat bude veľmi dobre rozumieť.“
Tomáš znova poťažkal kopiju v ruke. Hriala ho v dlani, ako 

keby bola živá.
Jazdec potľapkal po krku koňa, ktorý už netrpezlivo hrabal ko-

pytom, a naposledy pozrel na Tomáša.
„Hovorím ti znovu: never mu. A neotáľaj. Nech ťa neopustí 

odvaha.“
Potom zodvihol ruku na rozlúčku.
„Odchádzaš?“ vyhŕkla Alžbetka. Mrzelo ju, že ho už nikdy ne-

uvidí. Bol taký krásny.
Drakobijec sa otočil v sedle.
„Pastier ma očakáva.“
„Pastier? Kto je to? Povedz nám o ňom,“ prosila Alžbetka.
Drakobijec už popchol koňa, už vyrazil vpred, ale stihol sa cez 

plece obzrieť.
„Priateľ. Pastier je dobrý priateľ,“ zakričal na nich.
Znova osameli. Ešte chvíľku zneli púšťou tlmené údery 

konských kopýt, ale čoskoro zmizol jazdec za obzorom a zasa 
bolo ticho. A ticho vystriedal ťahavý, víťazoslávny rev. Drak 
sa vracal.

„Tak do toho,“ povedal Tomáš a vyšiel mu v ústrety.
Alžbetka chytila odchádzajúceho brata za ruku. Na hlad 

v tom rozčúlení z draka a jazdca skoro zabudla, ale od rána ju 
sužoval smäd. A Tomáš predsa tiež nič nejedol a nepil.


