
Pohádka o Gornovi, co džina v lahvi našel

Tak, milé děti, utišíme se, když budete hodné, povím vám pohádku o Gornovi, co džina v
lahvi  našel.  Nebo chcete  raději  tu  o  tom brutálním sériovém vrahovi?  Že  už  jsem ji  vyprávěl
minule? Aha. Tak dobrá tedy. Tak se pěkně usaďte, ty tam, prosím tě, nech tu nebohou kočku spát a
nekopej do ní pořád. Takže, připraveni?

Bylo, nebylo, žil byl jen chlápek co se jmenoval Gorn. Byl to takový ten typ člověka, co se
dlouho nad ničím moc nerozmýšlel a všechno hned řešil pomocí své velké sekery, kterou nosil na
zádech. Bydlel v jednom takovém táboře, ani malém, ani velkém, kterému se říkalo Nový a byla to
tam všechno jedna velká banda lotrů, ničemů a lumpů. Přesně takových, v jakého vyrosteš ty, když
nepřestaneš týrat tu kočku. Tihleti lidé, dnes bychom řekli z okraje společnosti, se neštítili násilí, ale
na druhou stranu to nebyli žádní hrdlořezové, mnozí z nich měli i dobré srdce, které však dobře
skrývali pod drsnou slupkou. To aby se jim ostatní nesmáli a nešikanovali je. Co to je? No to je,
když vás někdo bezdůvodně trápí. Třeba zrovna tvůj soused, kterému se nejenom podařilo kočku
vzbudit a odehnat, ale dokonce ji připravil o pár chlupů. 

No, kde jsem to … jo, a zrovna takový byl i ten náš Gorn. Velký chlap, zarostlý, špinavý –
ono tenkrát se moc lidé nemyli, neprali si oblečení, tedy pokud se zrovna nespustil nějaký velký
liják, nebo nespadli do řeky. Proč se nemyli? No, jednak byli líní a potom tam neměli žádné ženy,
kterým by to vadilo. Takže tenhle Gorn vypadal snad nejhrozivěji  ze všech, všichni se ho báli,
hlavně jeho silných paží a velké sekery.  Byl ze všech nejstatečnější,  ničeho se nebál,  do všech
nebezpečí se vrhal s odvahou, kterou mu všichni záviděli. 

Co chceš? Tobě se chce čůrat? Tak běž,  to mi přece nemusíš hlásit.  Neboj,  my na tebe
počkáme … Už jsi zpátky? Umyl sis ruce? Ne? Tak padej. Ano, i Gorn si myl občas ruce, když šel
na záchod. Ano, i když šel jenom čůrat. Tak už můžeme?

Takže, tenhle Gorn byl drsný chlap od pohledu i svým chováním, ale uvnitř se trápil. Viděl
kolem sebe spoustu krutosti a hrubosti, bezohlednosti a vůbec zla, a to se mu nelíbilo. Doufal totiž,
že jednou najde hodnou ženu, se kterou bude mít děti a nepřál jim život v takovém světě, v jakém
on sám vyrůstal a žil.

Co je zas? Já nevím, někde tam nějaké ženy asi byly, ale ne zrovna v tom táboře. Takže,
Gorn  jednou  takhle  seděl  v  hospodě,  popíjel  kořalku  a  pozoroval,  jak  se  pár  jeho  kumpánů
navzájem hádá kvůli tomu, kdo z nich měl největší podíl na ulovení obrovského mrchožrouta. To je
takový velký pták, ale nemá křídla. Když se začali prát, Gorn se zvedl a vyšel ven, že se aspoň
nadýchá čerstvého vzduchu. Došel až před bránu tábora a pokračoval dál,  až k malé jeskyni  u
jezírka. Rozhodl se, že dneska přespí tady, přeci jen už měl dost toho smradu, který se linul z jeho
spolubydlícího Shrikea, který se i při dešti schoval, aby ho náhodou ani kapka nesmočila, takový to
byl špindíra. Opřel svou velkou sekeru o skalní stěnu a začal si dělat z listí a suché trávy, které vítr
navál dovnitř, provizorní postel.

Prosím? Jo, provizorní, to znamená něco jako … sakra, jak bych ti to … no, jako pro tuhle
chvíli. Tak nebude přeci spát na holé zemi. Ne, spacáky a stany tam neměli. No, možná jim byla
zima, ale zase ne taková, byli to přece drsní chlapi, otužilí a zvyklí na rozmary počasí. Čím se
přikryli?  Asi  nějakou  kůží,  nebo  prostě  spali  jen  tak,  v  oblečení,  pyžamo  taky neznali.  Můžu
pokračovat?

Takže, Gorn už si chtěl lehnout, když tu ho zaujal záblesk v jednom rohu jeskyně. Měsíc
zrovna vyšel zpoza mraku a posvítil na nějaký předmět, který tam ležel. Gorn přišel blíž a spatřil



lahev, obyčejnou skleněnou lahev. Zaradoval se, protože si sebou nevzal nic k pití a lahev zvednul
ze země. Ovšem ta byla prázdná. V hrdle byl sice zaražený špunt, ale uvnitř ani kapka. To Gorna
rozladilo a tak mrsknul flaškou o zeď, až se rozbila. V tu chvíli se ozvala rána, jako by zarachotil
hrom a před překvapeným Gornem se objevil džin.

Co je to džin? No, to je takový duch. Jak vypadá? Je takový … velký … nemá nohy, ale
jenom takový ocásek a na hlavě má legrační čepičku. Počkejte, já vám ho namaluju. Vidíte? Ne, to
není ryba s kloboukem, počkej, já to tady domaluju, dlouhý knír a do ruky hůlku … a je to … už je
to lepší? Děkuju, jsi hodná, můžeš si ten obrázek klidně nechat, jestli chceš. 

No, a tenhle džin Gornovi pěkně vynadal. Co si to jako dovoluje, rozbít mu jeho bydlení …
počkej, no jak se tam vešel … prostě když byl v té lahvi, tak byl malý a pak se zvětšil … a pak ten
džin začal naříkat, co si počne, že nemá, kam by hlavu složil – no, to se tak říká, jako že neměl kde
spát … a tenhle Gorn ho chvíli poslouchal a pak mu navrhnul, že může bydlet tady v té jeskyni a
aby si lehnul do jeho postele z listí a trávy. Džin se na hromádku štítivě zadíval, pak ale pokrčil
rameny a  řekl,  že  teda  jako  dobrá,  prozatím by to  šlo,  ale  musíš  mi  najít  novou  lahev.  A to
nejpozději do té doby, než mu splní tři přání. A když už jsme u toho, co by si tedy on, tedy Gorn,
přál.

Ne, děti, tohle je pohádka o Gornovi a jeho třech přáních, teď si nebudeme povídat o tom, co
byste si přáli vy. A ztište se laskavě, jinak tu pohádku nedovyprávím a vy se nedozvíte, jak to celé
dopadlo a navíc půjdete okamžitě spát.

Tedy, Gorn se podrbal po zarostlé bradě a zapřemýšlel. Ne dlouho, protože měl zcela jasnou
představu o svém snad největším přání. Řekl tedy džinovi, že by si přál, aby byli všichni v Novém
táboře lepšími lidmi.  Aby se k sobě chovali  lépe a trochu o sebe dbali,  protože se to  už nedá
vydržet. Džin pokýval hlavou, něco si pro sebe zabrblal a potom oznámil Gornovi, že pro dnešek by
to teda stačilo, ať se vrátí do tábora, protože on už by šel rád spát a lidská přítomnost ho ruší. Zítra
ať se zase vrátí a ať hlavně nezapomene na tu lahev. Gorn tedy nechal džina džinem a šel zpět do
svého tábora. Bylo už skoro k ránu, všichni spali, tak si i Gorn lehnul do své postele, zavřel oči a za
chvíli usnul. Nevzbudilo ho ani hlasité a dlouhé Shrikeovo prdnutí, které znělo, jako když smutně
zavyje pes. 

No to jsem si mohl myslet, jak jde o prdění a krkání, tak se můžete počůrat smíchy. Tak ale,
stačilo už.

Když se Gorn probudil, slunce už bylo vysoko na obloze. Už jak otevřel oči, se mu něco
nezdálo.  Touhle dobou byl zvyklý slyšet hádky,  opilecké hulákání,  sprosté písně,  ale dnes bylo
všude ticho. Vstal z postele a vylezl z boudy. První, co uviděl bylo, jak se Shrike sklání nad vodou v
sudu a rukama si oplachuje obličej. Shrike, když uslyšel Gorna, otočil se k němu a popřál mu dobré
ráno. A že by se měl taky oholit, vypadá jak nějaký vagabund. Gorn ho v první chvíli chtěl poslat do
pr … háje, ale pak si vzpomněl na své přání, které mu patrně džin splnil do puntíku přesně. Ze
zvědavosti zašel do hospody. I tady bylo ticho, žoldáci i bandité seděli u pultu, nebo postávali a tiše
se spolu bavili. O počasí. O tom, jaká bude letos zima. O tom, že by měl někdo, nejspíše Lee,
navrhnout smír se Starým táborem. Gorn se postavil k pultu a poručil si kořalku. Silas se na něj
udiveně podíval a pak mu beze slova podal lahev s vodou. Než se Gorn vzpamatoval, oslovil ho
právě dorazivší Lares, jestli by nechtěl odpoledne zajít na ryby, cestou by si s ním rád poklábosil.
Gorn zmateně kývnul, loknul si vody z lahve, otřásl se odporem a vyšel ven z hospody. 

Došel k rýžovým polím. Lefty seděl na zemi a rozebíral s rolníky jejich požadavky na zvýšení mzdy
a snížení pracovní doby. Rýžový lord vyprávěl nějaký vtip a všichni se mu srdečně zasmáli. Po
jindy všudypřítomném napětí nebylo ani památky. Někdo na Gorna zavolal, otočil se a spatřil, jak



se k němu od hráze řítí Butch, se kterým se jednou, není to ani tak dávno, při nějaké vyprovokované
hádce porval. Z dálky na něj mával a něco volal. Přitom zakopnul a upadl. Gorn čekal škodolibý
smích Jarvise a jeho kumpánů, ti se však k Butchovi seběhli a snažili se mu pomoci na nohy. Butch
dokulhal  ke  Gornovi  a  začal  se  mu  omlouvat,  právě  za  tu  nepříjemmnou  hádku a  rvačku,  na
usmířenou ho pozval  do hospody na  oběd.  Gorn se  otočil,  aniž  by odpověděl,  zpátky k  velké
jeskyni.  Musí  mluvit  s  Leem.  Cestou sotva  zaznamenal  Cronose,  který  se  právě  dělil  s  Baaly
Isidrem a Kaganem o své nejnovější poznatky z oblasti vodní magie.

Lee  Gorna  přivítal  neskutečně  vřele.  Nazval  ho nejprve  starým přítelem,  pak bratrem a
nakonec jej  obejmul.  Gorn si  všimnul,  že je pozorují  Orik s  Torlofem, oba slzeli  dojetím.  Lee
konečně Gorna pustil  a řekl mu,  že má skvělý nápad,  jak ukončit  spory s Gomezem a Starým
táborem. Po poradě se Saturasem prý plánují rozdělit se s Gomezem na půl o kouzelnou a vzácnou
rudu, kterou po léta shromažďovali pod velkou jeskyní. Já jsem vám nevyprávěl o vodních mázích?
To je totiž zase trochu jiný příběh, děti, povím vám ho někdy příště. Ehm … Gornovi zase nezbylo
nic jiného, než zmateně přikývnout a nechal žoldáky, aby si vzájemně blahopřáli k příslibu lepší
budoucnosti. 

Děti,  copak  jsem vás  před  chvilkou  nežádal,  abyste  byly  potichu?  Copak?  Tobě  se  ta
pohádka nelíbí? Že je divná? Ale prosím tebe! Tak ještě chvilku vydrž, já to zkrátím, tvému bratrovi
se už stejně zavírají oči, jak se tak koukám.

Gorn stál opět před malou jeskyní, ve které spal kouzelný džin. Byl zmatený. Věděl, že by
měl být šťastný, jeho kamarádi a kumpáni byli přece lepšími lidmi, tak jak si přál, ale bylo to divné.
Představoval si to trochu jinak. Hodně jinak. Bylo to prostě nepřirozené. Vešel do jeskyně, probudil
džina a ten se jej zeptal, zda je spokojený s vyplněním svého přání. Gorn mu odvětil, že neví, že by
možná raději, kdyby se to vrátilo zpět. Džin se pousmál a řekl, že pokud je to jeho druhé přání,
nebude problém to zařídit. Gorn se ještě na chvilku zamyslel a pak odpověděl jednoznačně ano.
Džin si zase něco potichu zabrblal a bylo to. Pak se Gorna zeptal, jestli chce splnit i třetí přání. Gorn
už ani moc dlouho nepřemýšlel a vyřkl své poslední přání. Když džin dobrblal zaříkadlo, objevila se
v Gornových rukách velká lahev kořalky. Tu otevřel, vypil ji na jeden ráz a svalil se na zem. Džin si
prohlédnul  prázdnou  lahev,  kterou  chrápající  Gorn  stále  pevně  držel  v  rukách,  spokojeně
zachrochtal a vklouznul dovnitř, kde se pohodlně uvelebil a taky usnul.

Když  se  ráno Gorn probudil,  bolela  ho  hlava  jako střep.  Podíval  se  na  lahev,  ve  které
spokojeně chrupkal jeho džin. Gorn ze země sebral korkový špunt, lahev pevně zadělal, vyšel před
jeskyni  a  hodil  ji  do jezírka.  Pak se otočil  směrem k táboru,  vítr  až sem zanesl křik a  sprosté
nadávky. Tak je všechno při starém, pomyslel si Gorn radostně, a lehce potácivou chůzí se vydal k
domovu.

Tak, to je konec, děti. Kdo ještě nebyl čurat, tak honem do koupelny, nezapomenout na zuby
a šupky dupky do postýlek. Ne, maminka tu není, víte přece, že dneska musí dlouho pracovat. A
dost už, mazejte všichni do pelechu a spát. A ticho tady bude! Dobrou noc.


