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Kapitola 1
Frankenhausen, Durynsko, 15. kvìtna 1525. Odpoledne
Jdu témìø poslepu.
Vím, co musím udìlat.
K uím, u tak ohlueným výstøely z dìl, doléhají výkøiky, ze vech stran
do mì naráejí lidská tìla. Prach smísený s krví a potem ucpává hrdlo,
kael mi trhá plíce.
Pohledy uprchlíkù vyzaøují hrùzu. Obvázané hlavy, rozdrcené údy... Kadou chvíli se obracím: Elias je za mnou. Razí si cestu davem, chlap jako
hora. Na ramenou nese bezvládného mistra Thomase.
Kam se podìl vudypøítomný Bùh? Jeho stádo vedou na jatka.
Vím, co musím udìlat. Pevnìji pøitáhnu zavazadla. Nesmíme se zastavit.
Krátký meè mì v bìhu udírá do boku.
Elias je stále za mnou.
Blíí se ke mnì nejasná silueta. Tváø napùl zakrytá obvazy, rozdrásané
maso. Je to ena. Poznala nás. Vím, co musím udìlat: nesmìjí najít Mistra.
Popadnu ji za ramena: tie. Køièí: Vojáci! Vojáci!
Odstrèím ji, pryè, dostat se do bezpeèí. Ulièka vpravo. Bìíme støemhlav, Elias je za mnou. Vím, co musím udìlat: dveøe. První, druhé, tøetí, povolily. Jsme uvnitø.
Zavíráme za sebou. Hluk slábne. Jedním oknem proniká dovnitø slabé svìtlo.
V zadním koutì místnosti sedí na napùl rozlámané slamìné idli staøena.
Pár chudièkých vìcí: zchátralá lavice, stùl, havé uhlíky v zaèouzeném krbu
pøipomínají nedávno pohaslý oheò.
Jdu blí: Sestro, pøináíme ranìného. Potøebuje lùko a vodu, ve jménu
Boím...
Elias stojí ve dveøích, celé je zaplòuje. Stále s Mistrem na zádech.
Jen na pár hodin, sestro.
Její pohled je zamený, na nic se nedívá. Hlava se kývá nahoru a dolù.
Jetì stále mi huèí v uích.
Co øíká? ptá se Elias.
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Jdu k ní blí. Uprostøed bzukotu svìta zaslechnu její slabounce eptanou
litanii. Nedokáu zachytit slova. Staøena si ani neuvìdomuje, e jsme tady.
Vím, co musím udìlat. Neztrácet èas. Nahoru vedou schody, znamení Eliasovi, stoupáme, koneènì postel, kam mùeme uloit mistra Thomase. Elias si
vytírá pot z oèí.
Dívá se na mì: Musíme najít Jacoba a Mathiase.
Dotknu se meèe a chystám se vyrazit.
Ne, pùjdu já, ty zùstaò s Mistrem.
Nemám ani èas odpovìdìt, u bìí ze schodù. Nehybný mistr Thomas upírá
oèi ke stropu. Prázdný pohled, sotva hne brvou, vypadá, jako by nedýchal.
Podívám se ven: rychle pøehlédnu domy. Okno vede na ulici, skok by byl
pøíli z výky. Jsme v prvním poschodí, alespoò je tu pùda. Prohlíím strop
a stìí rozpoznávám obrysy padacích dveøí. Na zemi leí ebøík. Je prolezlý
èervotoèem, ale zatím drí. Protáhnu se po ètyøech dovnitø, prostor je velmi
nízký, podlaha pokrytá slámou. Trámy praskají pøi kadém pohybu. ádné
okno, sporé paprsky svìtla sem pronikají shora, skrz prkna: podkroví.
Dalí prkna a sláma. Musím si skoro lehnout. Otvor vedoucí na støechy:
svaují se. Tudy mistr Thomas nemùe.
Vracím se k nìmu. Má suché rty, rozpálené èelo. Hledám vodu. O poschodí ní jsou na stole oøechy a dbán. Staøenina litanie neustává. Kdy
se skloním k Mistrovi, abych mu dal napít, zahlédnu nae zavazadla: mìl
bych je radìji schovat.
Posadím se na stolièku. Bolí mì nohy. Sevøu hlavu do dlaní, jen na chvíli,
pak se bzukot promìní na ohluující hluk: výkøiky, rání koní, øinèení
eleza. Bastardi zaplacení kníaty pøijídìjí do mìsta. Bìím k oknu. Vpravo
na hlavní cestì: jezdci s namíøenými kopími proèesávají ulici. Bezohlednì
se vrhají na vechno, co se hne.
Na opaèné stranì: Elias vyhlíí z ulièky. Spatøí konì: zastaví se. Za jeho
zády se objevují pìáci. Nemá kam utéct. Rozhlíí se kolem: kam se podìl
vudypøítomný Bùh?
Míøí na nìj.
Zvedá oèi vzhùru. Uvidìl mì.
Ví, co musí udìlat. Vytasí meè a s køikem se vrhne proti pìákùm. Jednomu rozpáral bøicho, druhého srazil na zem úderem hlavy. Vrhnou se na
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nìj tøi. Necítí rány, uchopí jílec meèe obìma rukama, jako by drel srp, dál
seká kolem sebe.
Vojáci ustoupí stranou.
Zezadu: pomalý, tìkopádný cval, jezdec mu vpadne do zad. Úder srazí
Eliase k zemi. Je po vem.
Ne, znovu vstává: tváø zalitou krví a hnìvem. Meè má stále v ruce. Nikdo se nepøibliuje. Jako bych slyel jeho tìké oddechování. Smýknutí otìí,
kùò se otáèí. Sekera se zvedá. Znovu cval. Elias se pevnì rozkroèí, nohy
jako by vrostly do zemì. Pae i hlavu obrací k nebi, upustí meè.
Poslední rána: Omnia sunt communia, vy psi!
Hlava se válí v prachu.
×××
Drancují domy. Vyráejí dveøe kopanci a údery seker. Za chvíli dorazí i sem.
Nesmím ztrácet èas. Skloním se k nìmu.
Mistøe, poslouchejte mì, musíme jít, za chvíli tu budou... Proboha, Mistøe... Chytím ho za ramena. Odpovìï: jen elest dechu. Nemùe se hýbat.
Past, jsme v pasti.
Tak jako Elias.
Ruka pevnì stiskne meè. Jako Elias. Chtìl bych mít jeho odvahu.
Co tu chce dìlat? To staèí, muèedníku. Uteè, zachraò se.
Hlas. Jako z útrob zemì. Nemohu uvìøit, e promluvil. Je strnulejí ne
pøedtím. Zdola se rozléhají rány. Ohlédnu se.
Bì!
Znovu hlas. Otoèím se k nìmu. Nehýbe se.
Rány. Dveøe letí z pantù.
Tak dobrá, zavazadla, nesmìjí je najít, pryè, hodit si je pøes rameno,
vzhùru po ebøíku, vojáci uráejí staøenu, klouou mi nohy, nemám se èeho
chytit, zátì je pøíli velká, pryè, padá mi jeden vak, zatracenì!, jdou po
schodech nahoru, jsem uvnitø, vytahuji ebøík, zavírám poklop, dveøe se
otvírají.
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Jsou dva. Lancknechti.
Mohu je pehovat kvírou mezi trámy. Nesmím se pohnout, sebemení
ramot a jsem ztracený.
Jen sem nakouknem a pùjdem, beztak tu nic nebude... Ha, ale tady je
jetì nìkdo!
Jdou k posteli, tøesou mistrem Thomasem: Kdo jsi? To je tvùj dùm?
ádná odpovìï.
Dobøe, dobøe. Günthere, podívej se, co tu máme!
Uvidìli vak. Jeden z nich ho otvírá:
Doprdele, jsou tam jen papíry, peníze ádný. Co to asi je? Umí èíst?
Já, ne!
Ani já. Moná je to nìco dùleitýho. Jdi dolù a zavolej kapitána.
Co je, chce mi porouèet? Proè tam nejde ty?
Protoe tu branu jsem nael já!
Nakonec se dohodnou a ten, co se nejmenuje Günther, schází dolù. Doufám, e ani kapitán neumí èíst, jinak je se vím konec.
Tìké kroky. Ten, co musí být kapitán, jde po schodech vzhùru. Nemohu se
pohnout. Mám vyschlé patro, krk plný prachu z pùdy. Abych nekalal,
kouu se zevnitø do tváøe a polykám krev.
Kapitán zaèíná èíst. Mohu jen doufat, e nebude rozumìt. Nakonec zvedne
oèi od papírù: To je Thomas Müntzer, Mincmistr... kápli jsme na dobrou
Minci!*
Krev mi stoupá do hlavy. Spokojené výrazy: dvojnásobný old. Ztìka
odnáejí mue, který vyhlásil válku kníatùm.
Zùstávám zticha, neschopen pohnout jediným svalem.
Vudypøítomný Bùh není tady ani nikde jinde.

*Slovní høíèka, v nìmèinì müntzer = mincmistr, müntzel = drobná mince

