
3 | Vtom ji uvidûl, a také se zasmál.
„Já vím, kdo jsi,“ fiekl. „Ty jsi ta

loupeÏnická holka, co bûhá po lese.
Jednou jsem tû tam vidûl.“

„A kdo jsi tedy ty?“ zeptala se Ronja.
„A jak ses sem, proboha, dostal?“

„Jsem Birk, BorkÛv syn, a bydlím tady.
Dnes v noci jsme se sem pfiistûhovali.“

Ronja na nûho zÛstala koukat.
„Kdo my?“
„Borka a Undisa a já a na‰ich dvanáct loupeÏníkÛ.“
Chvíli jí trvalo, neÏ pochopila nûco tak nesl˘chaného, ale

nakonec fiekla:
„Chce‰ snad fiíct, Ïe cel˘ severní hrad je pln˘ padouchÛ?“
Chlapec se rozesmál.
„Kdepak, tady jsou jen poctiví Borkovi loupeÏníci. Ale v‰ude

se prosl˘chá, Ïe naproti, kde bydlí‰ ty, je padouchÛ jako máku.“
Aha, tak ono se v‰ude prosl˘chá! Taková neuvûfiitelná ne-

stydatost! V Ronje to zaãalo vfiít. A to bylo je‰tû hor‰í.
„Kromû toho si pamatuj,“ pokraãoval Birk, „Ïe tohle uÏ ne-

ní Ïádn˘ severní hrad. Odedne‰ka je to Borkova pevnost, zapi‰
si to za u‰i!“

Ronja jen zasupûla, jak z toho byla celá pryã. Borkova pev-
nost! Jestli je to pravda, musela by se zalknout! To jsou ale ni-
ãemové, ti Borkovi loupeÏníci! A ten klacek, co sedí naproti
a ‰klebí se, je jeden z nich!

„Prachsakra!“ fiekla. „Jen co se to doví Mattis, poletíte ke
v‰em ãertÛm!“

„Jo, to si myslí‰ ty,“ odsekl Birk.
Ale Ronja si vzpomnûla na Mattise a otfiásla se hrÛzou. Vidû-

la ho uÏ vzteky bez sebe a vûdûla, co bude následovat. MattisÛv
hrad pukne je‰tû jednou, urãitû, a pfii tom pomy‰lení se zachvûla.
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„Co je s tebou?“ zeptal se Birk. „Není ti dobfie?“
Ronja neodpovûdûla. Tûch nehorázností a drzostí sly‰ela uÏ

dost. Teì se musí nûco stát. Mattisovi loupeÏníci budou doma
co nevidût, a prachsakra, v‰ichni tihle padou‰i, Borkovi loupeÏ-
níci, poletí z Mattisova hradu jako namydlen˘ blesk!

Vstala a chtûla odejít. Ale vtom si v‰imla, k ãemu se Birk
chystá. Opravdu, ten mizera si usmyslel, Ïe pfieskoãí Pekelnou
tlamu! Stál na druhé stranû pfiesnû proti ní a uÏ se rozbíhal.
Vtom Ronja vykfiikla:

„Jestli sem skoãí‰, tak ti vrazím takovou, Ïe ti nos uletí!“
„Chacha,“ zasmál se Birk a jedním skokem pfieletûl prÛrvu.

„Jen do toho, jestli si troufne‰,“ fiekl jí s ú‰klebkem.
A to nemûl fiíkat, to bylo na Ronju moc. Staãilo, Ïe se ti pa-

dou‰i zafiídili v Mattisovû hradû jako doma. Ale Ïádn˘ BorkÛv
loupeÏník tady nebude skákat, aby to Mattisovec nedokázal taky!

A tak skoãila. Najednou pfielétla Pekelnou tlamu a dopadla
na druhé stranû, ani sama nevûdûla jak. 

„No, není to nejhor‰í,“ uznal Birk a hned skoãil za ní. Ale
Ronja na nûho neãekala. Skákala znovu a znovu a byla rozhod-
nutá skákat aÏ do posledního dechu, jen aby mu unikla.

Pak uÏ nemluvili. Jenom skákali. Zufiivû a zbûsile skákali
pfies Pekelnou tlamu sem a tam. Bylo jen sly‰et, jak popadají
dech. A na cimbufií obãas zakrákaly vrány. Jinak bylo kolem
dokola stra‰né ticho. Jako by cel˘ MattisÛv hrad ani ned˘chal,
pouze ãekal, Ïe se co nejdfiív stane nûco hrozného.

Brzy skonãíme v Pekelné tlamû asi oba, pomyslela si Ronja.
AspoÀ skonãí tohle vûãné skákání!

Pfiímo proti ní letûl teì Birk pfies prÛrvu a ona se také pfii-
pravovala ke skoku. Nevûdûla uÏ, kdo je právû na fiadû a poko-
likáté skáãou. Mûla pocit, Ïe nikdy nedûlala nic jiného, neÏ ská-
kala pfies skalní rozsedliny, aby unikla Borkov˘m padouchÛm.
Ale najednou vidûla, jak Birk uklouzl pfii doskoku po uvolnûném
kameni na samém okraji propasti. Vykfiikl a zmizel v hlubinû.
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Potom sly‰ela uÏ jen vrány. Zavfiela oãi a pfiála si, aby tenhle
den nikdy nebyl. Aby Birk nebyl. A aby nikdy neskákali.

Nakonec se po bfii‰e doplazila ke kraji a podívala se dolÛ.
A uvidûla Birka. Stál rovnou pod ní. Na nûjakém kameni, trámu
nebo v˘stupku v prasklé zdi. Na v˘stupku právû tak velkém, Ïe
se mu tam stûÏí ve‰ly nohy. Stál tam a pod ním se rozvírala Pe-
kelná tlama. Rukama divoce hledal, ãeho by se chytil, jak by se
pfiidrÏel stûny a nespadl do propasti. Pfiitom ale vûdûl, stejnû jako
Ronja, Ïe bez pomoci se odtamtud nemÛÏe dostat. Oba vûdûli,
Ïe tam bude stát, dokud bude mít sílu a udrÏí se. Pak uÏ bude
s Borkov˘m synem Birkem ámen.

„DrÏ se,“ zavolala na nûho Ronja. 
A on odpovûdûl s ú‰klebkem:
„No, celkem nic jiného se tu ani dûlat nedá!“
Ale strach mûl, to bylo vidût.
Ronja odepjala koÏen˘ splétan˘ fiemen, kter˘ pofiád nosila

smotan˘ u pasu. Kolikrát uÏ jí pomohl pfii lezení a ‰plhání na
v˘letech po lese. Na jednom konci fiemene udûlala velkou kliãku
a druh˘ si uvázala kolem pasu. Pak fiemen spustila k Birkovi
a vidûla, jak mu zazáfiily oãi, kdyÏ se mu zakomíhal nad hlavou.
Byl zrovna tak dlouh ,̆ Ïe dosáhl k Birkovi. Îe má ale ten Bor-
kÛv mizera z pekla ‰tûstí, pomyslela si Ronja.

„Strã si ruku do smyãky, jestli mÛÏe‰,“ zavolala. „AÏ kfiiknu,
mÛÏe‰ zaãít ‰plhat. Dfiív ne!“

Tu noc, co se Ronja narodila, vylomila boufie z cimbufií vel-
k˘ kámen. Na‰tûstí leÏel jen kousek od kraje prÛrvy. Ronja si za
ten kámen lehla a zakfiiãela:

„Teì!“
Ucítila, jak se jí fiemen zafiezává do bfiicha. Bolelo to. Pfii kaÏ-

dém trhnutí, jak Birk ‰plhal, zasténala. Za chvíli budu vejpÛl, zrov-
na jako MattisÛv hrad, pomyslela si a stiskla zuby, aby nekfiiãela.

Najednou tlak povolil, Birk stál nahofie a díval se na ni. ZÛ-
stala leÏet a zkou‰ela, jestli mÛÏe je‰tû d˘chat. A Birk fiekl:
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„Heleme se, ty si tu leÏí‰!“
„Jo, já si tu leÏím,“ fiekla Ronja. „UÏ jsi doskákal?“
„Ne, musím skoãit je‰tû jednou. Abych se dostal na správ-

nou stranu. DomÛ, do Borkovy pevnosti!“
„Ale pfiedtím rozvaÏ ten fiemen,“ fiekla Ronja a vstala. „Nechci

b˘t k tobû pfiipoutaná ani o chvilku d˘l, neÏ je nezbytnû nutné.“
Birk si stáhl fiemen.
„No jasnû,“ fiekl. „Ale po tom v‰em jsem s tebou stejnû svá-

zan .̆ Bez fiemenu.“
„Povídali, Ïe mu hráli,“ odpovûdûla Ronja. „Táhni ke v‰em

ãertÛm! Ty i ta tvoje Borkova pevnost!“ A vrazila mu jednu pûstí
rovnou do nosu.

Birk se usmál.
„A tohle uÏ nedûlej, to ti radím! Ale jsi hodná, Ïes mi za-

chránila Ïivot, za to ti dûkuju!“
„¤ekla jsem ti – táhni ke v‰em ãertÛm,“ opa-

kovala Ronja a utíkala, ani se neohlédla.
Ale zrovna kdyÏ dobûhla ke kamennému

schodi‰ti, které vedlo z cimbufií dolÛ do
hradu, usly‰ela, jak za ní Birk volá:

„Tfieba se je‰tû uvidíme, ty holko
loupeÏnická!“

Otoãila se a vidûla, jak se právû od-
ráÏí k poslednímu skoku. Kfiikla na nûj:

„Jen tam spadni, mizero jeden!“
Bylo to hor‰í, neÏ ãekala. Mattis se tak

rozzufiil, Ïe i jeho loupeÏníci dostali strach.
Nejdfiív jí nikdo nechtûl vûfiit a Mattis

se na ni poprvé v Ïivotû rozzlobil.
„Tro‰ku si vym˘‰let a lhát mÛÏe b˘t

nûkdy i zábava. Ale kdyÏ pfiijde‰ s ta-
kovou zatracenou pitomostí, pfiestává
v‰echna legrace. Borkovi loupeÏníci
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v Mattisovû hradû – Ïe si ale umí‰ vym˘‰let! Krev se ve mnû vafií,
jen na to pomyslím, i kdyÏ vím, Ïe to je leÏ.“

„A není to leÏ,“ trvala na svém Ronja. A vyprávûla mu pofiád
dokola, co se dovûdûla od Birka.

„LÏe‰,“ opakoval Mattis. „Tak za prvé, Borka nemá Ïádného
kluka. Pfiece nemÛÏe mít dûti, to si povídají i vrabci na stfie‰e.“

V‰ichni loupeÏníci sedûli ti‰e jako pûna a neodváÏili se ani
pípnout. Ale nakonec si Pírka dodal odvahy:

„AÈ uÏ je to jak chce, nûjaké kluãisko mají. Undise se pr˘
narodilo tu samou noc, co byla ta hrozná boufika. VzpomeÀ si,
zrovna kdyÏ se narodila Ronja!“

Mattis do nûho zabodl pohled.
„A mnû se nic nefiekne! O jak˘ch dal‰ích ãertovinách je‰tû

nevím?“
Divoce se rozhlédl kolem sebe, s rykem popadl dva dÏbán-

ky a mr‰til je proti zdi, aÏ pivo vystfiíklo.
„A teì mi to Borkovo hádû chodí po hradû? A ty jsi s ním,

Ronjo, mluvila?“ 
„On mluvil se mnou,“ odpovûdûla Ronja.
Mattis znovu zafival, popadl jehnûãí peãínku, která leÏela na

stole, a mr‰til s ní o zeì, aÏ omastek cákal.
„A ten ro‰Èák tvrdí, jak fiíká‰, Ïe se ten neznaboh, co je jeho

otcem, nastûhoval s celou svou loupeÏnickou bandou do sever-
ního hradu?“

Ronja se bála fiíct v‰echno, aby se Mattis nepominul vzteky.
Ale aby dostali Borkovy loupeÏníky z hradu, k tomu byla potfie-
ba pofiádná dávka vzteku, a tak fiekla:

„Jo, a fiíkají mu Borkova pevnost, to je, co?“
Mattis zafival, popadl hrnec s polévkou, kter˘ visel nad ohnûm,

a mr‰til s ním o zeì, aÏ polévka vystfiíkla na v‰echny strany.
Lovisa sedûla ti‰e, jen poslouchala a pfiihlíÏela. Ale teì uÏ

toho mûla dost, to bylo jasné. Vzala ko‰ík vajec, kter˘ právû pfii-
nesla z kurníku, a ‰la k Mattisovi.
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„Na, tumá‰,“ fiekla. „Ale pamatuj si, uklidí‰ si to sám!“
Mattis bral jedno vejce po druhém a s ‰ílen˘m fievem je házel

na stûnu, aÏ z nich byla vajeãná bfieãka.
Pak se dal do pláãe.
„A já tvrdil, Ïe jsme tu v bezpeãí jako li‰ka v nofie a orel na

skále. Co teì...“
Vrhl se na zem jak dlouh˘ tak ‰irok ,̆ leÏel a plakal, kfiiãel

a proklínal, aÏ to Lovisu omrzelo. 
„Tak uÏ dost,“ fiekla. „KdyÏ ti naskákaly blechy do koÏichu,

nepomÛÏe ti leÏet a skuhrat. VstaÀ a rad‰i nûco dûlej!“
LoupeÏníci sedûli kolem stolu hladoví jako vlci. Lovisa se-

brala ze zemû peãeni a trochu ji oãistila.
„AspoÀ bude kfiehãí,“ chlácholila loupeÏníky a krájela jim

silné plátky.
Mattis rozzlobenû vstal a posadil se také ke stolu. Nic nejedl.

Ti‰e si mruãel, ãernou, rozcuchanou hlavu v dlaních, a chvílemi
si vzdychl na celou síÀ.

Tu k nûmu pfii‰la Ronja. Objala ho kolem krku a pfiitiskla
se k nûmu tváfií.

„Netrap se,“ fiekla. „V‰ak my je dostaneme pryã!“ 
„To bude asi moc tûÏké,“ prohlásil Mattis chmurnû. Cel˘

veãer sedûli u ohnû a vym˘‰leli, jak to udûlat. Jak dostat blechy
z koÏichu, jak dostat Borkovy loupeÏníky z Mattisova hradu,
kdyÏ uÏ se v nûm usadili. To by byl Mattis moc rád vûdûl. Ale
je‰tû rad‰i by se byl dozvûdûl, jak se ti arcili‰áci, ti psi zlodûj‰tí
dostali do severního hradu, Ïe si ani jeden MattisÛv loupeÏník
niãeho nev‰iml. KaÏd ,̆ kdo chtûl na koni nebo pû‰ky do hradu,
musel Vlãí soutûskou, a tam stála hlídka ve dne v noci. A pfiece
nikdo nezahlédl z Borkova loupeÏníka, co by se za nehet ve‰lo.

Ple‰ek se jízlivû posmíval.
„No, snad sis, Mattisi, nemyslel, Ïe pfii‰pacírujou k Vlãí sou-

tûsce a hezky fieknou: Uhnûte, kamarádi, my se dneska v noci
chceme nastûhovat do severního hradu.“
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„A kudy se sem tedy dostali, kdyÏ to v‰echno tak dobfie ví‰?“
„No, Vlãí soutûskou nebo hradní bránou urãitû ne,“ opáãil

Ple‰ek. „Od severního svahu, samozfiejmû, kde nemáme Ïádné
hlídky.“

„A proã bychom tam mûli mít hlídky? Tamtudy se nikdo do
hradu nedostane, je tam jen pfiíkrá skalní stûna. Ale oni jsou tfieba
jako mouchy a umûjí lítat a protahovat se pak stfiílnou, ne?“

Najednou ho v‰ak nûco napadlo a upfienû se zadíval na Ronju.
„A co jsi vlastnû pohledávala nahofie na cimbufií?“
„Dávala jsem si pozor, abych nespadla do Pekelné tlamy,“

fiekla Ronja.
Litovala, Ïe se Birka víc nevyptávala. Tfieba by se dozvûdûla,

jak se Borkovi loupeÏníci dostali do severního hradu. Ale pozdû
bycha honit.

Mattis na noc rozestavil stráÏe, a nejen u Vlãí soutûsky, ale
i nahofie, na vûÏi.

„Borkova drzost nezná mezí,“ fiekl. „Taky by se mohlo stát,
Ïe se pfieÏene pfies Pekelnou tlamu jako divok˘ b˘k a vyÏene nás
z hradu docela.“

Popadl svÛj dÏbánek s pivem a mr‰til jím o zeì, aÏ se pivo
rozstfiíklo po celé síni.

„Loviso, jdu si teì lehnout. Nebudu spát. Budu pfiem˘‰let
a proklínat, a bûda tomu, kdo mû vyru‰í!“

Ani Ronja nemohla ten veãer usnout. V‰echno bylo najednou
tak ‰patné a smutné. A proã? Napfiíklad Birk, vÏdyÈ ona mûla
radost, kdyÏ ho poprvé uvidûla! A kdyÏ koneãnû potká kamará-
da, musí to b˘t zrovna mal ,̆ o‰kliv˘ BorkÛv loupeÏník?
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