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IX. KAPITOLA

Stretnutie s baníkom Rudolfom
„Teraz ani muk,“ zašepkal Cifroš a silno si pritisol k ústam 

svoj ukazovák. 
Matúš si utíšil myšlienky a traja permoníci sa schovali za 

odvalený balvan. V slabých zábleskoch svetla sa objavoval  
a zase mizol malý útly človiečik. Šaty, ktoré si už dávno  
nepamätali svoju farbu, od hlavy až po päty zamazané od hliny, 
mu prikrývala kožená zástera. 

Na chvíľu prestal buchotať a skúmavo si prezeral skalu.  
Na palci ľavej ruky mal zavesený kahanec, ale Matúš takýto 
prečudesný v živote nevidel. 

„To je baník Rudolf,“ zašuchotal mu v uchu Jergušov hlas.
„Baník Rudolf? A čím si to svieti?“ opýtal sa potichu.

„To je banícky kahan. Je z pálenej hliny. Strčí sa tam knôt, 
naleje loj, zapáli, a potom dlho horí,“ ozrejmil Jerguš.

„Ani lúskať nemusia,“ pomyslel si Matúš a nechtiac frngol 
palcom o prsty.

To nemal robiť! Kahan sa mu rozhorel a v tej chvíli  
akoby naňho ktosi hodil za hrsť svetla. Na permoníka sa upreli  
vyplašené oči baníka Rudolfa. 

Jerguš s Cifrošom rýchlo zdúchli, no Matúš sa ani nepohol. 
Stál ako prikovaný, čiasi ruka ho náhle ťahala do tmy, až mu 
ktosi sfúkol kahanec. Bol to Jerguš. Spamätal sa prvý a vrátil 
sa po nerozvážneho permoníka. Lenže neskoro. 

Skaly začali hrozivo pukať a nešťastný baník utekal pred 
valiacimi sa kameňmi. Vbehol do bočnej vyhĺbeniny a tam čakal 
na svoj koniec. 

Permoníci sa zatiaľ ukryli do Matúšovej jaskyne. Jedna malá 
jašterička a dve myši sa stihli prešmyknúť dovnútra. Aj vrtké 
netopiere presvišťali pomedzi dvere. Vyrušené chrobáky ich 
zacítili a v mihu pozaliezali do škár. 

Hrmot za dverami ustával, kamene sa umúdrili a pomaly sa 
prestali valiť.

„Naša chyba. Mali sme ťa varovať. Nikdy sa nesmieš ukázať 
baníkovi! Zakaždým to prinesie nešťastie. Aj minule, permo-
ník Vavro z Ostrého vrchu, pozabudol sa v bani a zadriemal. 
Nadránom ho zobudil baník a na druhý deň zasypalo štôlňu.“ 

„Štôlňu?“
„Tak baníci volajú chodbu, ktorú vyhĺbia pod zemou.“
Matúš nechápavo krútil hlavou, títo baníci sa mu vôbec  

nepozdávali. 
„Prečo im to vládcovia hôr dovolia?“ spýtal sa nakoniec 

permoníkov, keďže v svojej hlave za ten svet nemohol nájsť 
odpoveď.

„Dovolia – nedovolia,“ povedal Jerguš zamyslene. Zbytok 
piva ponalieval do pohárov a začal vysvetľovať. Cifroš si zatiaľ  
leštil zaprášené gombíky. Na svojich nohaviciach zbadal dieru, 
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odkiaľsi vytiahol ihlu a niť, a kým Jerguš rozprával – zašíval. 
Jašterica si šla oči vyočiť. Prvýkrát videla permoníka – krajčíra.

„To máš tak. Ak má baník dobré srdce, vtedy mu dovolí vziať 
si niečo z jeho pokladov. Má ľudí rád. Ale ak vycíti zlobu a faloš, 
potom mu nedopraje radosti. Nechá baníka blúdiť do úmoru  
a neobdarí ho ani len najslabším trbletom striebra či zlata.“

Cifroš počúval, obzeral si Jergušov kabát, neušlo mu roz-
párané vrecko a aj to bez mihnutia oka pozašíval. Nakoniec 
vytiahol akúsi krabičku vykladanú rubínmi a dôstojne si do nej 
odložil ihlu a niť. Pohladil rubíny a krabičku schoval.  Pozrel 
na Matúša, videl, ako sa mračí, a Jergušovi skočil do reči.

„Iba sme ti tým chceli vysvetliť, že aj my, permoníci, pomáha-
me baníkom. Chránime ich. Oni veľmi dobre vedia, že sme tu. 
Sem-tam nám nechajú najakú dobrotu, kúsok koláča, džbán 
piva, chrumkavý chlieb... Skrátka, z toho mála, čo majú, dajú. 
Nuž, tak veru. Poďme teraz zistiť, čo sa stalo s Rudolfom.“

Po týchto slovách Matúšov hnev opadol a rozbehol sa za 
baníkom.

„Počkaj, počkaj! Takto sa k nemu nedostaneš. Cesta je  
zavalená,“ zastavil ho Jerguš. Vytiahol svoje kladivko, ktoré 
bolo zo striebra, nie ako železné kladivko baníka, a poklopkal 
ním po skalnej stene. Tá sa zaraz roztvorila a objavila sa akási 
tajomná chodba. 

„Tak, a teraz môžeš vykročiť.“
Posledný vyšiel z jaskyne Cifroš a stena sa za ním zavrela. 

Matúš stál ako obarený a vyjavene ju ohmatával. 
„Nemaj strach,“ usmial sa naňho Cifroš.
Matúš vytiahol svoje kladivko a zvedavo si ho obzeral. Až 

teraz si všimol, že je tiež zo striebra, a slabučko ním poklopkal 
po skale. Roztvorila sa pred ním úzka škára. Nazrel do nej, 
zbadal stôl a na ňom tri cínové poháre. 

„Fúha!“ díval sa s úžasom. Počkal, kým sa škára zacelí, 
a vykročil za permoníkmi.

X. KAPITOLA

Záchranári 
majú plné ruky práce

„Pomóóóc!“ volal zavalený baník Rudolf. Ledva vbehol 
do výklenku, jeden balvan sa však stihol prevaliť popri ňom  
a zadlávil mu ľavú čižmu. Ešteže ju mal o čosi väčšiu a podarilo 
sa mu z nej vytiahnuť nohu. Z posledných síl sa pritlačil k stene  
a čakal na svoj koniec. Ani nedýchal. 

Chránil ho výklenok a kamene sa valili popri ňom. Ibaže 
v ňom zostal celkom uväznený. Z jednej strany skalná stena  
a z druhej nadobro zavalená chodba. 

„Nikto mi nepomôže,“ zúfal si Rudolf. „Odtiaľto sa už  
nedostanem.“ 

Ani nevládal volať o pomoc, pretože hlas mu celkom zachri-
pel. Chvíľu mu aj slzy tiekli po lícach, a keď ich už mal málo, 
začal premýšľať. „Prečo sa mi vlastne ukázal permoník? Azda 
mi chcel privodiť nešťastie? Dobre mi žena vravela: Nechoď 
do bane, aj tak nič nenájdeš. Mal som ju poslúchnuť, ale už je 
neskoro. Teraz tu zahyniem.“ Takto sa umáral úbohý baník, až 
napokon celkom zmorený zaspal.
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Traja permoníci sa zatiaľ pomaly predierali cez nekonečné  
rozvaliny. Zakaždým, keď bola cesta priveľmi zatarasená  
a nijako sa nevedeli prepchať pomedzi kamene, vytiahli strie-
borné kladivko, zaťukali a čarovná chodba ich pustila ďalej. 

„Musí to byť niekde tu,“ zašepkal s nádejou Jerguš a ucho 
pritisol ku skale. „Ešte je nažive. Počujem, ako dýcha.“

„Uf!“ z celej duše si vydýchol Matúš. Predral sa dopredu  
a už-už chcel ťukať na skalu a baníka vyslobodiť, lenže  
v poslednej chvíli mu Cifroš vytrhol z ruky strieborné kladivko a za-
sipel mu do ucha: „To nesmieš! Zbadal by ťa a znovu by si privodil 
nešťastie. Možno by potom zasypalo aj nás. Najskôr si musíš stiah-
nuť čapicu až po bradu. Budeš neviditeľný a baníkovi neublížiš.“

„To som nevedel. Prečo mi o tom Paradajs nepovedal?“ 
hneval sa Matúš. „Nemuselo sa to stať.“

„Vládcovia hôr sú už takí. Niečo povedia a niečo nie. Pre nás 
je to samozrejmosť, ale ani nám nenapadlo, že to nevieš. Dávno 
sme tu nemali nového permoníka.“

„Tak ja viem byť neviditeľný,“ svitlo Matúšovi a hneď si aj za-
čal sťahoval čapicu. Vystrel ruku a kamsi mu zmizla. „Jéééjha. 
To je dobrééé,“ tešil sa ako malý. Chvíľu sa ešte takto zabával, 
vyťahoval ju a zase sťahoval. Keď mal čiapku len po nos, tak  
si malíček a prsteník ešte videl. Ostatní dvaja len prevracali 
oči a trpezlivo čakali, kým Matúš dôkladne spozná svoje nové 
kúzelnícke zručnosti. 

„Rudóóó! Rudóóó! Kdééé síí?“ ozvali sa hlasy z podzemia  
a náhle prerušili  eskamotérske kúsky permoníka. To už baníci 
hľadali svojho kamaráta. Usilovne odpratávali kamene a zo 
všetkých síl sa snažili k nemu dostať.

„Nemajú šancu. Ak mu my nepomôžeme, tu ho tak skoro 
nenájdu. Šachta je príliš zavalená. Pokým by sa dostali až sem, 
dávno by už bolo po ňom,“ povedal Cifroš. Stiahol si čapicu 
tak, ako bolo treba, a počkal, kým si ju stiahne aj Jerguš. 
Matúš zatiaľ stále mizol a zjavoval sa. Potom poklopkali na 
skalnú stenu. 

Pred nimi sa ukázala cestička, vydláždená podzemnými  
čarami, a na jej konci spal vyčerpaný baník. 

„Budete potrebovať fúrik,“ odrazu k nim prehovoril známy 
hromový hlas.

„Paradajs!“ vykríkol Matúš. 
Zaiskrilo sa ako pri ohňostroji a z pestrofarebných iskier 

sa vynoril drevený fúrik. Permoníci zdvihli spiaceho baníka, 
naložili ho a uháňali s ním po čarovnej chodbe do bezpečia. 

Hlasy baníkov boli čoraz zreteľnejšie, a keď sa zdalo, že sú 
celkom blízko, položili baníka na veľký odvalený balvan. 

„Tu si ho nájdu,“ povedal Jerguš. „Poďme, chlapci, teraz nás 
tu nebudú potrebovať.“

Už-už chcel Matúš vykročiť za permoníkmi, ibaže ho čosi 
zastavilo. Zadíval sa posledný raz na zúboženého baníka,  
vytiahol z vrecka svoju zlatú hrudku, ktorú v ten deň našiel,  
a vložil mu ju do rúk. Hneď mu bolo lepšie pri srdci. Predtým 
by neveril, že sa jej tak ľahko vzdá. 

„Som rád, že som sa v tebe nesklamal,“ ozval sa Paradajs. 
„Pomaly začínaš rozumieť, čo znamená byť skutočným permo-
níkom. Aj sám si pochopil, že ľudský život je viac ako všetky 
poklady sveta.“ 


