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BARON PRÁŠIL
VYPRAVUJE O SVÝCH CESTÁCH PO
RUSKU

N

a cestu do Ruska jsem vyrazil
z domova uprostøed zimy.
Pøedpokládal jsem právem, e mi
v severních konèinách Nìmecka,
Polska, Kuronska a Livonska mráz
a sníh vyspraví a zlepí silnice, které
jsou tam, jak se shodují vichni cestovatelé, daleko bídnìjí ne
strastiplné cesty k chrámu ctnosti, a e je dá do poøádku bez vech
mimoøádných nákladù vysoce slovutných a úzkostlivì starostlivých
zemských vlád.
Jel jsem na koni. Kdy je kùò i jezdec dobrý, je to nejpohodlnìjí
zpùsob cestování. Vyhnete se trapnostem nìjakých affaires
ïhonneur se zdvoøilými nìmeckými potmistry a netahají vás do
kadé krèmy vìènì vyprahlí potlioni.
Byl jsem lehce obleèen, a èím dál jsem ujídìl na severovýchod,
tím krutìji jsem to cítil.
Jak jsem tak uhánìl pøes holou, jedovatým severákem bièovanou
polskou step, spatøil jsem ke své hrùze leet na zledovatìlé pùdì
témìø polonahého starce.
Pøestoe jsem mìl srdce v tìle málem na rampouch, slitoval
jsem se nad tím edivým dìdou a pøikryl jej svým cestovním
plátìm. Vtom zaznìl s oblak hlas, který nebetyènì vychvaloval
toto milosrdenství a nakonec pøísahal:
Synu, a se v èerta zmìním, jestli se ti neodmìním!
Nepozvedl jsem ani brvu a peláil dál, a mì pøepadla hluboká
noc.
Celý iroirý kraj leel pod snìhem, nikde jediné lidské lépìje,
nikde nejnepatrnìjí náznak cesty, nikde ani památky po nìjaké
vesnici.
Utrmácen jízdou seskoèil jsem s konì a pøivázal ho k nìjakému
pahýlu, èouhajícímu ze snìhu. Pro jistotu jsem si strèil pistole za
òadra, ulehl o kus dál do závìje a spal jako by mì do vody hodil
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a do bílého dne.
Oèi mi lezly z dùlkù, kdy jsem se probudil a zjistil, e leím na
høbitovì uprostøed malebné vesnice. Konì jsem zprvu nikde
nevidìl, ale za chvilku nade mnou cosi zaøehtalo. Zvednu hlavu
a vidím, e visí na kostelní vìi, pøivázaný ke korouhvièce.
Teï u mi svitlo. Vesnice byla v noci zaváta snìhem. Jak jsem
spal, pøila obleva a já jsem se snáel s tajícím snìhem dolù jako
na peøinách. A to, co jsem v noci povaoval za pahýl stromu
a k èemu jsem pøivázal konì, byl køí nebo korouhvièka kostelní
vìe.
Bez dlouhého rozmýlení jsem vzal pistoli, pøestøelil ohlávku,
dostal konì zpátky a jel dál.
Nyní u lo vechno jako na drátku a do Ruska, kde není
právì dvakrát v módì jezdit v zimì na koni.
Jaký pták, takový kvik, jaký kraj, takový zvyk, povídám; opatøil
jsem si malé sanì na jednoho konì a vydal jsem se s dobrou náladou
do Petrohradu.
Vypadlo mi z pamìti, zda to bylo v Estonsku nebo Ingersku,
ale pamatuji si pøesnì, jako by to bylo vèera, e se za mnou
uprostøed ponurého lesa vyøítil jako vichøice divoký, hladem ílený
vlk. Dohonil mì brzy a bylo naprosto nemoné uniknout jeho
krvelaèným tesákùm. Klesl jsem podvìdomì do saní a odevzdal
svùj stralivý osud koni do nohou.
V pøítím okamiku se stalo, co jsem sice v hloubi nitra tuil,
ale v co jsem se neodvaoval doufat. Hladový vlk se nestaral ani
za mák o moji malièkost a jediným skokem se vrhl na cválajícího
konì. Urval ubohému høebci celý zadek a spolkl jej jako peèené
kuøe.
Zvíøe se smrtelnì polekalo a prchalo, tváno nesnesitelnou
bolestí, jetì rychleji. Kdy mi tìstí tak laskavì podalo ruku, zvedl
jsem hlavu a s hrùzou vidím, e se vyzáblý vlk celý zaral do konì.
Avak sotva se do nìho vkousal a verval, plivl jsem si do dlaní,
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zvedl biè a ví silou jsem mu vypráskal koich.
Toto neoèekávané pøepadení v útrobách konì nahnalo
ètyønohému lotrovi poøádný strach. Tím zbìsileji se nyní
prokousával dopøedu, a nakonec koòská zdechlina odpadla
a místo klusáka vìzel v postroji vlk.
Samozøejmì jsem ani na okamik nepøestal práskat bièem, a tak
jsme v nejvìtím trysku dojeli ivi a zdrávi neoèekávanì do
Petrohradu a zpùsobili mezi obyvatelstvem pochopitelný údiv
a rozruch.
Pánové, nebudu vás nudit nestravitelnými tlachy o ústavì, vìdì
nebo umìní, ani unavovat pøevykováním povídaèek
o pamìtihodnostech nádherné ruské metropole. Nebudu vás také
bavit intrikami a pikanteriemi vybrané spoleènosti, kde hostitelka
nevítá hosta jinak ne plnou èíí a políbením.
Obrátím radìji vai vzácnou pozornost k vyím a ulechtilejím
vìcem, ke koním a psùm, které nade ve miluji, k likám, vlkùm
a medvìdùm, jimi Rusko oplývá co svìt svìtem stojí nad vechny
ostatní zemì, a posléze k vyjíïkám, rytíøským kláním a slavným
èinùm, je lechtice zdobí víc ne òupec zatuchlé øeètiny s latinou
a ne vechny voòavky, cancourky, tøapeèky a kaprioly
francouzských krasoduchù a  panikáøù.
Protoe trvalo nìjakou dobu, neli jsem mohl nastoupit do
sluby, spadlo mi do klína nìkolik mìsícù neomezené svobody
a volnosti utrácet èas i peníze zpùsobem výsostnì lechtickým.
Mnoho nocí jsem promíchal v kartách, mnoho jich pohøbil za
cinkotu pøetékajících pohárù. Studené podnebí a národní mrav
postavily v Rusku láhev vína spoleèensky na mnohem významnìjí
místo, ne jaké zaujímá v nìmeckém suchopáru.
Bylo tedy hraèkou najít lidi, kteøí byli v ulechtilém pijáckém
umìní uèinìnými virtuosy. Ale vem dohromady jetì teklo mléko
po bradì proti jednomu edovousému zarudlému generálovi, jen
s námi veèeøíval u stolu.
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Ten starý pán ztratil v boji s Turky horní èást lebky a kadému
cizinci se s rozafnou srdeèností omlouval, e musí sedìt u stolu
s kloboukem na hlavì.
Pøi kadém jídle vypil nìkolik lahví vodky, které zapíjel
sedmièkou araku, co podle okolností opakoval nìkolikrát da capo.
Vzdor tomu nejevil nikdy nejmení známky toho, e by se byl
jen podíval do sklenice.
Vím, pánové, e si mnohý z vás v duchu øíká: Ten si zná dìlat
z huby holinku!
Odpoutím vám to, nebo ani já jsem to nedovedl pochopit.
Nevìdìl jsem dlouho, jak pøijít záhadì na kloub, a jen náhodou se
mi podaøilo ten oøíek rozlousknout.
Generál si èas od èasu nadzvedával trochu klobouk. Pozoroval
jsem to dost èasto, ale nic divného jsem na tom nevidìl. Pøipadalo
mi pøirozené, e má trochu rozpálenou hlavu, a nedivil jsem se, e
ji po chvilkách provìtrává. Ale jednou jsem zahlédl, jak zároveò
s kloboukem nadzvedává také støíbrnou plotýnku, na nìm
pøipevnìnou, která mu nahrazovala temeno lebky, a e vechny
výpary vypitých lihovin mu vystupují z hlavy jako lehouèký
obláèek, krouící hravé ke stropu. Záhada byla v tu ránu rozlutìna.
Øekl jsem o tom nìkolika dobrým pøátelùm a nabídl jsem se,
e jetì tého veèera provedu pokus, kterým to dokáu.
Postavil jsem se potom s dýmkou za generála, a právì kdy si
nadzvedl klobouk a znovu jej posadil, zapálil jsem kouskem papíru
výpary, které vystoupily z jeho mozku.
A teï jsme mìli nádhernou podívanou. Výpary nad generálovou
hlavou se v miku promìnily v ohnivý sloup a ty, které jetì zùstaly
v plsti klobouku, utvoøily svými spanilými modravými plameny
nádhernìjí svatozáø, ne jaká kdy vìnèila kadeø nejvìtích svìtcù.
Mùj pokus ovem nemohl zùstat generálovi utajen, ale ten starý
kavalír se nezlobil, naopak dovolil nám, abychom produkci jetì
nìkolikrát opakovali.
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Nyní pøejdu mlèením hromadu veselých pøíhod, proitých za
podobných pøíleitostí, nebo bych se koneènì rád dostal
k vyprávìní o svých loveckých dobrodrustvích, je pokládám za
pozoruhodnìjí a samozøejmì zábavnìjí.
Nepøekvapí vás, pánové, e jsem si vdycky výteènì rozumìl
s tìmi èackými kumpány, kteøí dovedli plnì ocenit vzneenost
a pùvab volného, irého a neohranièeného revíru.
Kadá vzpomínka na nepøeberné bohatství nenahraditelných
okamikù, které takový revír poskytuje, a neobyèejné tìstí, je
mne provázelo na kadém kroku, stále jetì dokáe rozbouøit krev
v mých ilách.
Jednou za svítání jsem spatøil okny své lonice, e nedaleký
obrovský nebesák je poset kachnami jako houska mákem.
Bleskurychle jsem uchopil puku, sebìhl se schodù a utíkal jsem
v takovém spìchu, e jsem narazil jako beran hlavou do dveøí.
V oèích se mi zajiskøilo, ale hned jsem se vzchopil a letìl dál
k rybníku.
Brzy jsem dobìhl na dostøel, ale kdy jsem zalícil, div se mi
nevylila luè v tìle. Shledal jsem toti, e prudkým nárazem na
dveøe mi uletìl køesák z kohoutku.
Co dìlat?
Èasu nezbývalo ani za nehet!
Na tìstí jsem dostal spásonosný nápad vyuít toho, co se mi
pøed chvílí pøihodilo s oèima.
Otevøel jsem pánvièku, zalícil puku na kachny a pìstí jsem se
uhodil do èela. Z prudkého úderu se mi znovu v oèích zajiskøilo,
vyla rána a trefil jsem pìt párù kachen, ètyøi bøehoue a párek
statných lysek.
Duchapøítomnost je duí muných èinù. Vojáci a námoøníci
èasto jen díky jí uniknou zhoubì a myslivec jí nesèíslnìkrát vdìèí
za lovecké tìstí.
Na jedné z lovcích toulek doel jsem kdysi k jezeru, po nìm
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se prohánìlo nìkolik tuctù divokých kachen.
Plovaly daleko od sebe a nemìl jsem za gro nadìje, e bych
sloil jednou ranou víc ne jednoho ptáka; v puce jsem mìl jako
z udìlání poslední ránu.
Veèer jsem èekal velkou spoleènost, proto bych byl kachny rád
dostal pod støechu vechny.
Vzpomnìl jsem si na kousek slaniny, který mi zbyl v branì.
Rychle jsem rozpletl òùru na psa, ètyønásobnì jsem ji prodlouil
a slaninu pøivázal na konec. Potom jsem návnadu nalíèil a ukryl
se v rákosí na bøehu.
Sotva jsem se skrèil, pøiplula nejblií kachna a slupla slaninu
jako malinu.
Za první kachnou se pøikolébaly dalí, a protoe kluzká slanina
vyla velmi brzy nestrávená z kachny ven, spolkla ji jiná kachna,
pak dalí a tak dál.
Slanina prola v nìkolika málo minutách mnoha kaèenami skrz
naskrz, ani se zmenila nebo odtrhla od provazu, a tak byly
vechny kachny navleèeny jako perly na òùøe. Vytáhl jsem je
pohodlnì na bøeh, obtoèil si úlovek estkrát kolem pasu a el
spokojenì svou cestou domù.
Protoe to byl pøece jen kousek cesty a úlovek takového
mnoství bøezòaèek byl protivnì tìký, vyèítal jsem si, e jsem
jich nachytal zbyteènì mnoho. Ale uprostøed tohoto rozjímání se
stalo nìco, co mi z poèátku zpùsobilo nepøíjemné rozpaky.
Vechny kachny byly toti jetì ivé, a kdy se vzpamatovaly
z prvního ohromení, zaèaly mocnì mávat køídly a vznesly se se
mnou vysoko do oblak.
Mnohému lovci by nadobro zamrzla krev v ilách, ale já vyuil
pøíhody ve svùj prospìch a vesloval jsem ve vzduchu osy kabátu
smìrem ke svému obydlí.
Kdy jsem se dostal pøímo nad svùj dùm, bylo tøeba snést se
bez pohromy dolù.
(11)

Bez okolkù jsem zakroutil jedné kachnì za druhou krkem
a spustil se zvolna a lehounce jako peøíèko pøímo na komín.
Komínem jsem se pak dostal, k pochopitelnému zdìení svého
kuchaøe, který z toho má, chudák, dodnes tøasavku, do
kuchyòského krbu, v nìm se na tìstí jetì netopilo.
Nìco podobného jsem jednou zail s hejnem koroptví. Vyel
jsem vyzkouet novou puku. Vystøílel jsem u vechny broky,
kdy se mi znenadání zvedlo pod nohama hejno koroptví, jen se
na nì srdce smálo.
Pøání vidìt jich nìkolik k veèeøi na stole mi vnuklo mylenku,
které mùete v nutném pøípadì, pánové, jako e jsem lechtic,
stejnì dobøe a s jistotou uít sami.
Sledoval jsem, kde se koroptve uvelebily. V miku jsem nabil
puku a místo brokù pouil nabijáku, který jsem na horním konci,
ovem pokud to bylo v takovém spìchu moné, ostøe zapièatil.
Rána padla, a kdy se koroptve zvedly, vidím k svému
nemalému uspokojení, e jich nabiják odpravil rovných sedm.
Asi se vechny poøádnì divily, e se tak rychle a z nièeho nic
sely na roni.
Jak jsem u øekl, èlovìk si musí umìt ve vem vudy poradit.
Jindy zase jsem narazil v panenském hlubokém lese na èernou
liku. Trhalo mi to srdce, kdy jsem pomyslil, e jí musím
prodìravìt koich kulkou nebo broky. Ten poditý ferina stál tìsnì
u stromu. Okamitì jsem vyhodil kulku z hlavnì a nabil místo ní
poøádný podkovák.
Trefil jsem liáka tak umìlecky, e jsem ho povìsil na smrk za
chvost. el jsem klidnì k nìmu, vytáhl tesák, naøízl mu køíkem
kùi na mordì, vzal bejkovec a vypráskal ho z jeho drahocenného
zimníku s takovou elegancí, e byla radost se na to dívat. Náhoda
a tìstí napraví mnoho chyb. To mi dokázala pøíhoda, kterou jsem
zail krátce po tom.
Lovím v neprostupném pralese a najednou vidím, z dálky
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pøibíhá divoký kaneèek a za ním stará svinì.
Vypálil jsem, ale netrefil. Kaneèek uhánìl dál, svinì vak zùstala
stát jako pøibitá k zemi.
Kdy jsem celou vìc obezøele prozkoumal, zjistil jsem, e svinì
je slepá a drí v tlamì kanci ocásek.
Dal mi rozum, e mladý kanec, jak se sluí a patøí na øádnì
vychovaného syna, vodil takto starou matku po pacíru svìtem.
Protoe moje kulka proletìla mezi nimi a pøestøelila kaneèkùv
ocásek, zùstala stará náhle bez vùdce a zastavila se. Vzal jsem
náramnì jednodue zbylý konec praseèího ocásku, který stará stále
jetì moulala, a odvedl si vypasené bezmocné zvíøe pohodlnì
a bez námahy domù jako krotkou oveèku.
Divoká svinì je nìkdy stralivý netvor, ale proti zbìsilosti
a ukrutnosti kance je i nejïábeltìjí ïábel malovaným kuøátkem.
Jeden takový pìtimetrákový kanec se na mne vyøítil uprostøed
tiché doubravy ve chvíli, kdy jsem nebyl pøipraven ani na útok, ani
na obranu. Jen tak tak jsem uskoèil za strom, kdy na mne se ví
prudkostí a silou zaútoèil se strany. Zarazil si kly tak hluboko do
kmene, e je nemohl vytáhnout, aby útok opakoval.
Teï uvidíme, milánku, komu zvoní hrana, pomyslil jsem si,
popadl jsem první balvan, který mi padl do ruky, a zatloukl kly do
dubu tak pevnì, e by je nevytáhlo ani est párù panských volù.
Kanec si musel dát nyní na chvilièku pohov, dokud jsem
v nejblií vsi nesehnal provazy a ebøiòák a nedopravil ho klidnì
domù.
Pánové, urèitì jste u slyeli o patronu myslivcù a støelcù,
o povìstném svatém Hubertovi. A jistì jste také zaslechli, jak se
mu kdysi v lese zjevil statný dvanácterák s køíem mezi parohy.
Tomuto svìtci jsem kadoroènì v dobré spoleènosti pøináel hold,
a toho jelena jsem nejménì tisíckrát vidìl na kostelních obrazech
i na øádových hvìzdách rytíøù svatého Huberta, take jako
právodatný myslivec sotva mohu pochybovat o tom, e takoví
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jeleni se kdysi v lesích vyskytovali  a moná e se vyskytují
dodnes.
Ale dovolte, abych vám vyprávìl, co jsem vidìl na vlastní oèi
já.
Jednou jsem se vracel ze oulaèky bez hráku olova v tace
a znenadání proti mnì stojí jelen obrovský jako kostel.
Hledìl mi tak nestydatì a s takovým klidem do oèí, jako by
mìl ve vìtrníku napsáno, e je má brana èistá jako slovo boí.
Okamitì jsem nabil puku prachem a naládoval ji hrstí pecek,
které jsem v rychlosti vyloupal z tøení, a poslal jsem mu celou
várku mezi parohy. Rána sice jelena omráèila a zavrávoral, ale
pøece utekl.
Za rok nebo za dva slídím v téme rajónu a padne mi do oka
mohutný ètrnácterák s koatou, víc ne deset stop vysokou tøení
mezi parohy.
Blesklo mi hlavou staré dobrodruství, pokládal jsem tudí
jelena za své dávné vlastnictví a èistou ranou jsem ho sloil. Získal
jsem tak souèasnì peèeni i tøeòovou omáèku. Nebo strom byl
obalen tak delikátními plody, e jsem lepích v ivotì neokusil.
Inu, kdo ví, zda nìkterý svìtec mezi náruivými myslivci nebo
nìjaký honbymilovný opat èi biskup nezasadil podobným
zpùsobem køí mezi parohy jelenu svatého Huberta? Nebo tito
pánové od nepamìtna byli a dosud jsou proslaveni na celém svìtì
umìním nasazovat køíe i parohy.
Kdy èlovìku teèe do bot a øíká si bud anebo  co se
právodatnému myslivci stává èasto  sáhne radìji bùhví po èem
a zkusí za vech okolností radìji vechno, ne aby si dal ujít dobrou
pøíleitost. Sám jsem byl u nesèíslnìkrát v ohni takového
pokuení.
Nevím, co øeknete na pøíklad tomuhle pøípadu. V kterémsi
polském lese mi s ubývajícím denním svìtlem dolo i støelivo.
Cestou domù vyrazil na mne medvìd tak stralivý, e jsem hrùzou
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div neomdlel.
Marnì jsem v chvatu zobracel vechny kapsy a hledal alespoò
za nehet prachu a olova. Kromì dvou køesákù, které s sebou
vdycky nosím pro strýèka Pøíhodu, nenael jsem zhola nic. Jeden
z nich jsem ví silou mrtil té pøíeøe otevøenou tlamou a do
poeráku. Taková lahùdka jí moc nevonìla: bestie udìlala èelem
vzad, take jsem jí mohl s klidem Anglièana vpálit druhý køesák
do zadního otvoru.
A teï nastalo nìco okouzlujícího a nevídaného. Køesák nejen
e vletìl jako støela dovnitø, ale narazil tam na druhý kámen tak
prudce, e roznítil oheò a za hromového rachotu se medvìd
v pøítím okamiku doslova rozletìl.
Tvrdí se, e kámen správnì uitý a posteriori, zejména kdy se
správnì srazí s kamenem a priori, vyhodil u do povìtøí leckterého
ubruèeného uèence a filosofa.
Aèkoli jsem tenkrát vyvázl se zdravou kùí, nechtìl bych tenhle
kousek opakovat ani za vìrtel dukátù a do nejdelí smrti bych se
nechtìl setkat s medvìdem beze zbranì.
Ale bylo mi snad souzeno osudem, aby na mne útoèily ty
nejzuøivìjí a nejnebezpeènìjí elmy právì tehdy, kdy jsem se
nemìl naprosto èím bránit. Jako by vdycky vyèenichaly moji
naprostou bezmocnost.
Tak jednou, sotva jsem odrouboval køesák z puky, abych jej
trochu zaostøil, vybafl na mne medvìd, hotová pekelná nestvùra.
Jediné, co jsem mohl udìlat, bylo bleskurychle vylézt na nejblií
strom a tam se pøipravit k obranì. Ale na netìstí mi upadl pøi
plhání tesák a nemìl jsem pøi ruce nic, èím bych utáhl roub
køesáku, který el pøíli ztuha.
Dole pod stromem civìl medvìd a mohl jsem èekat, e za mnou
co nevidìt klidnì vyleze. Nemìl jsem dvakrát chu vykøesávat si
oheò z oèí, jak jsem to udìlal kdysi, protoe nehledì k spoustì
jiných okolností, které mi v tom bránily, zpùsobil jsem si tenkrát
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tím experimentem prudkou bolest oèí, která do dneka docela
nepominula.
Hledìl jsem na svoji kudlu, zabodnutou kolmo do snìhu, smutnì
a zamilovanì jako chlapec, ale sebetouebnìjí pohledy nezlepily
mé trapné postavení ani o kozí chlup.
A v posledním okamiku mì napadla spásná a neménì
podivuhodná mylenka. Vypustil jsem z tìla lahoun vody, které
má èlovìk vdycky dostateènou zásobu, zvlátì kdy mu tuhne
krev v ilách, a tento paprsek jsem zamíøil na støenku svého noe.
Tøeskutým mrazem, který tehdy panoval, voda okamitì zmrzla
a od noe ke mnì do koruny stromu se utvoøil ladný rampouch,
a tím jsem snadno a rychle, ale s patøiènou opatrností vytáhl nù
nahoru.
Sotva jsem køesák utáhl, u se nabruèený chundeláè drápal na
strom. Na mou dui, pomyslel jsem si, je tøeba být vykutálený
jako medvìd a vystihnout pravý okamik, a naládoval jsem panu
bruèounovi do koichu tak tìdrou porci olova, e jednou provdy
zapomnìl, jak se leze na stromy.
Právì tak neoèekávanì sápal se na mne pár dní nato rozbìsnìný
vlk. Byl ji tak blízko, e jsem nedokázal nic jiného ne mu
instinktivnì vrazit pìst do vycenìné tlamy. Pro jistotu jsem ji cpal
hloub a hloub, a jsem mìl ve vlku pai po samé rameno.
Ale co teï?
Nemohu tvrdit, e by se mi byla tahle neèekaná a hloupá situace
zvlá líbila. Trèet na píï tváøí v tváø krvelaènému vlku není zrovna
pøíjemné. A neilhali jsme jeden po druhém pøíli zamilovanì.
Kdybych byl ruku vytáhl, nemusel bych si poèítat na prstech,
jak by na mne ten lotr skoèil. To jsem zøetelnì vyèetl z jeho íleného
pohledu.
Popadl jsem ho tedy docela jednodue za vnitøností, obrátil na
ruby jako rukavièku, pratil jím o zem jako kusem hadru a nechal
ho tak leet.
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Podobný kousek se mi nechtìlo opakovat na vzteklém
buldokovi, který se na mne za nìjaký èas vyøítil v jedné uzouèké
petrohradské ulièce.
Práskni do holinek, jak nejrychleji umí, pomyslil jsem si. Abych
mohl vzít snadno do zajeèích, odhodil jsem svrchník a zachránil
kùi za vraty domu.
Pro kabát jsem potom poslal sluhu, který jej povìsil k ostatním
oblekùm do atníku.
Nazítøí mì Johan nepøíjemnì polekal výkøikem:
Pro pìt ran do hlavy, pane barone, vá svrchník má vzteklinu!
Vybìhl jsem jako støela nahoru do garderoby a nael vechny
aty rozervané a rozkubané na madìru.
Sluha to uhodl pøesnì, svrchník byl vzteklý. Na vlastní oèi jsem
vidìl, jak se divoce vrhl na krásný, zbrusu nový frak a nemilosrdnì
jej rval, kubal, trhal, a cucky lítaly.
Ve vech tìchto pøípadech, pánové, pøi nich jsem astnì, ale
jen o vlásek upláchl Zubaté s kosou, pomohla mi náhoda, které
jsem svou duchapøítomností a udatností dokázal vyuít  jak se
sluí a patøí  ve svùj prospìch.
Ví i malé dítì, e vechno toto dohromady tvoøí tìstí myslivce,
námoøníka i vojáka. Byl by vak prabídným a opovreníhodným
lovcem, admirálem nebo generálem ten, kdo by se za kadou cenu,
vude a za vech okolností spoléhal jen na náhodu nebo na tìstí
a nemìl pøitom v malíèku vechny potøebné znalosti a schopnosti
nebo si neopatøil nástroje, zaruèující koneèný a vestranný úspìch.
Takové výtky a opovrení nemohou ovem stihnout mì. Jsem
vude proslaven nejen kvalitou svých koní, psù i puek, ale také
tím, jak s nimi dovedu zacházet. Mohu tedy plným právem øíci, e
jsem získal nehynoucí slávu svému jménu v nejrùznìjích oborech
myslivosti. Nechci se poutìt do malicherností a celkem zbyteèných
podrobností o svých stájích, psincích a zbrojnicích, jak to u nás
rádi dìlají tolbové, lovci nebo psovodi, ale dva z mých psù se
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vyznamenali v mých slubách tak úctyhodnì, e se o musím pøi
této pøíleitosti alespoò zmínit.
Jeden z nich byl stavìcím psem. Kadému, kdo poznal jeho
bystrost, klid, poslunost a neúnavnost, maíroval závistí z hlavy.
Mohl jsem ho uívat ve dne i v noci. Kdy byla tma, zavìsil
jsem mu na ocas lucernu a lovil jsem s ním i v nejsi pùlnoci stejnì
dobøe, ba mnohdy i lépe ne v pravé poledne.
Bylo to krátce po svatbì a manelka dostala chu vyjet si na
lov. Jel jsem napøed, abych nìco nael. Za malou chvíli stál ohaø
pøed hejnem dobré stovky koroptví.
Zastavím a èekám, ale manelka nikde. Trochu jsem znervosnìl,
nebo vyjela hned za mnou, provázena poboèníkem a tolbou. Jetì
jsem se poøádnì rozhlédl, a kdy jsem nikoho nespatøil, vrátil jsem
se asi na pùl cesty.
Tu jsem nedaleko zaslechl alostný náøek a pøitom nebylo iroko
daleko ivé due. Seskoèil jsem s konì, pøiloil ucho k zemi a zjistil
jsem, e bìdování se ozývá pod zemí. Ale nejen to, naprosto
zøetelnì jsem rozpoznával hlas své paní, sténání poboèníka
a zoufalý náøek tolbùv.
V pøítím okamiku jsem si uvìdomil, e stojím právì nad
uhelným dolem. Nebylo nejmeních pochyb, e moje ubohá paní
a její prùvodci spadli do achty. Jako smyslù zbavený tval jsem
konì do nejblií osady a tam jsem svolal havíøe, kterým se podaøilo
po nìkolikahodinové úmorné døinì vyprostit neastníky z hloubky
devadesáti sáhù.
Napøed vytáhli tolbu a jeho konì. Potom poboèníka a za chvíli
jeho valacha. Pak moji cho a nakonec jejího tureckého
mimochodníka. Nejpodivnìjí na tom na vem bylo, e kromì
nepatrných krábnutí, která nestála ani za øeè, vyvázli z té smrtelnì
váné nehody lidé i konì bez úhony. Ovem tím spíe mìli vichni
jaksepatøí nahnáno. Dovedete pochopit, e na lov nemìl u nikdo
ani pomylení.
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Protoe jste bìhem tohoto vyprávìní, jak se domnívám, úplnì
zapomnìli na mého psa, nebudete mi zajisté mít za zlé, e i mnì
vypadl tehdy z hlavy. Sluba neúprosnì volala a musel jsem se
nazítøí vydat na cestu, z které jsem se vrátil teprve po ètrnácti
dnech. Sotva jsem se doma rozkoukal, u jsem svou Dianu
pohøeoval.
Nikdo se o ni nestaral, nebo se vichni domnívali, e je se
mnou, a nyní k mému hlubokému zármutku nebyla k nalezení.
Nakonec mì napadlo: nebude ten vìrný pes jetì u koroptví?
Nadìje i strach mì tam okamitì hnaly a opravdu  ke své
nesmírné radosti vidím Dianu stát na tém místì, kde jsem ji pøed
dvìma týdny opustil.
eò! vykøikl jsem.
Pes vyrazil a já jsem jedinou ranou sloil pìtadvacet koroptví.
Ubohé zvíøe vak ke mnì zpátky sotva dolezlo, jak bylo
vyhladovìlé a vysílené.
Abych je dostal domù, musil jsem je vzít k sobì do sedla.
Tøebae to nebylo pohodlné, uèinil jsem to ze srdce rád, jak jistì
pochopíte. Po nìkolika dnech peèlivého oetøování byl pes èilý
a veselý jako døíve a pár nedìl nato mi pomohl rozøeit hádanku,
která, nebýt jeho, by mi zùstala nerozlutitelnou záhadou do
soudného dne.
Nebudete mi vìøit, pánové, jednou jsem vak honil jednoho
zajíce plné dva dny. Pes mi ho vdycky nadehnal a pod nos, ale
nikdy jsem se nedostal k ránì.
Pánové, zail jsem neuvìøitelné vìci a nic mì nepøinutilo vìøit
nìjakým kouzlùm a èárám, ale tady jsem byl se svým zdravým
rozumem u konce. U se schylovalo k veèeru, kdy mi pes
nadehnal uáka znovu na dostøel. Sloil jsem ho a co byste øekli,
e jsem zjistil?
Ten pacholek mìl mimo ètyøi bìhy pod bøichem jetì ètyøi na
høbetì!
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Kdy se unavil normálním bìhem, pøevrátil se jako zkuený
plavec, který umí plavat prsa i znak, a peláil na høbetních párech
bìhù rychleji ne døív.
S takovým chlapákem jsem se u víckrát nesetkal a nikdy bych
ten div pøírody nedostal do rukou, kdyby mùj pes nebyl tak
bezvýhradnì dokonalý. Pøevyoval svými vlastnostmi vechny
ostatní psy tak nebetyènì, e bych mu byl bez rozmýlení dal jméno
Vrchol, kdyby nemìl soupeøe v chrtu, který jediný s ním mohl
o tuto èest bojovat jako rovný s rovným.
Bylo to zvíøe zázraèné ne pro svùj ulechtilý pùvod, vzrùst
nebo mimoøádné vyvinuté smysly, ale pro svou neuvìøitelnou
rychlost.
Pánové, kdybyste ho byli vidìli, dám krk, e by vám uèaroval
a vùbec byste se nedivili, e jsem ho tak miloval a tak èasto s ním
vycházel na lov.
Bìhal tak rychle, tak èasto a tak dlouho v mých slubách, e si
ubìhal a ubrousil nohy a k samému bøichu, take kdy pøiel do
let a zestárl, mohl jsem ho uívat jen jako jezevèíka. Ale i potom
mi znamenitì slouil jetì dlouhá léta.
Kdy jetì býval chudák nebotík chrtem, pøesnì vzato chrticí,
nebo to byla fena, rozehnal se jednou za zajícem, který se mi zdál
nepøirozenì tlustý. Bylo mi feny trochu líto, èekala tìòata a pøesto
nechtìla slevit se své rychlosti ani o píï. Letìla tak rychle, e
jsem jí na koni sotva staèil. A najednou mì zarazil tìkot, jako by
se rozdovádìla celá smeèka psù, ale byl to tìkot slabý a jemný,
e jsem v tu ránu ani nevìdìl, jak si to mám vyloit. Popohnal
jsem konì a vidím malý zázrak. Ramlice v bìhu metla a moje
chrtice se otìnila. Zajeèice vrhla právì tolik uáèkù kolik fena
tìòat. Mackové mazali, jak jim pud velel, sotva se dotkli zemì,
a tìòata nejen e se za nimi pustila, ale také je uhnala.
Tak jsem skonèil lov se esti lesòáky a esti psy, aèkoli jsem
zaèal s jedním zajícem a jedním psem.
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Vzpomínám na tu neobyèejnou fenu stejnì rád, jako vzpomínám
s vroucí láskou na vynikajícího litevského høebce, jakého by musel
lupou hledat po celém svìtì. Dostal jsem ho náhodou, která mi
poskytla pøíleitost ukázat své jezdecké umìní v plné slávì
a v plném lesku.
Pøebýval jsem tenkrát v nádherném sídle litevského hrabìte
Przobowského a popíjel èaj v pøepychovém salonku ve spoleènosti
dam, zatím co pánové seli dolù do dvora ocenit krásu a ztepilost
èistokrevného oøe, který sem byl právì dopraven z høebèince.
Z nièeho nic slyíme zvenèí zoufalé volání o pomoc.
Jako blesk sebìhnu se schodù a vidím konì tak rozdivoèelého
a rozbìsnìného, e se nikdo neodváil k nìmu pøiblíit, nato
vsednout na nìho. Nejsrdnatìjím jezdcùm tuhla v ilách krev
a stáli kolem zdìeni a zmateni; vechny rozrýval strach
a znepokojení.
Jediným mohutným skokem octl jsem se koni na høbetì. Høebec
byl mou troufalostí tak zdìen a pøekvapen, e jsem jej v krátké
chvíli dík svému jezdeckému umìní naprosto ovládl. Poslouchal
mì jako beránek. Abych dámám uspoøil zbyteèný strach a vechno
jim pøedvedl zblízka, pøinutil jsem konì vskoèit otevøeným oknem
do èajového salonku.
Hned krokem, hned klusem a cvalem objel jsem nìkolikrát
pokoj a vyhoupl se dokonce na prostøední stùl, kde jsem
s vybraným citem pøedvedl malou ukázku vysoké jezdecké dresury,
co dámy neobyèejné pobavilo a nadchlo. Kùò provádìl cviky tak
dokonale, nenucenì, obratnì a vkusnì, e nerozbil ani jediný
áleèek a nepokodil ani nejkøehèí misku. Získal jsem tím u dam
i u hostitele nesmírnou vánost a pøízeò, take mì hrabì s obvyklou
zdvoøilostí poádal, abych od nìho pøijal konì jako dar a vyjel
s ním do boje proti Turkùm, proti nim se tenkrát chystalo mohutné
taení pod velením hrabìte Münnicha.
Pøíjemnìjí dar mi nikdo nemohl nabídnout, nebo mi sliboval
úspìch a zdar v taení, v kterém jsem zamýlel podrobit zkouce
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svoji vojenskou chrabrost. Tento kùò, tak poddajný a nebojácný,
citlivý a ohnivý  beránek i Bukefal  bude mi na kadém kroku
pøipomínat povinnosti pravého vojáka a úasná hrdinství, je
dokázal v bitevním poli mladý Alexander.
Jak se zdá, vytáhli jsme do pole kromì jiných dùvodù také
proto, abychom postavili znovu na nohy èest ruských zbraní, které
ztratily v taení cara Petra na Prutu málem vechen respekt. To se
nám také naprosto dokonale podaøilo v mnoha straných a tìkých,
ale pøesto slavných bitvách pod velením zmínìného ji velikého
vojevùdce.
Skromnost zakazuje podøízeným pøivlastòovat si nesmrtelné
èiny a vítìzství, jejich sláva se pøipisuje jedinì vojevùdcùm bez
ohledu na jejich schopnosti nebo dokonce naprosto nehoráznì
králùm a královnám, kteøí pøièichli k støelnému prachu jen pøi
vojenských pøehlídkách a kteøí vidìli vojsko v bojových útvarech
jen pøi slavnostních parádách a nikdy nespali v poli, ale vdycky
jen v prachových peøinách.
Nedìlám si tedy mimoøádné nároky na zásluhy z naich
vánìjích arvátek s nepøítelem. Vichni jsme konali jen svou
samozøejmou povinnost, co je v øeèi vlastence a vojáka, krátce
správného chlapa slovo velmi obsané a dùleité, pøestoe dav
povaleèù a tluèhubù má o nìm jen ubohé, chatrné a nepatrné
mínìní.
Protoe jsem velel sboru husarù, provádìl jsem rùzné výpady,
pøi nich vechno záviselo na mé chytrosti a udatnosti. Proto se
také domnívám, e mohu plným právem pøisoudit úspìchy sobì
i svým druhùm, které jsem vedl do bitev a k vítìzství.
Jednou, kdy jsme zahnali Turky do Oèakova, lo u pøedních
hlídek èertovsky do tuhého. Moc nechybìlo a mùj ohnivý litvák
mì odnesl k Abrahamovi na výmìnek.
Patroloval jsem tehdy daleko vpøedu a vidìl jsem postupovat
nepøítele zahaleného neproniknutelným mraènem prachu, take
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jsem nemohl odhadnout ani jeho sílu, ani jeho úmysly. Bylo by
hraèkou zahalit se rovnì do takového mraku, ale to by nebylo
pøíli chytré a nepøivedlo by mì to ani o kopyto k cíli, za kterým
jsem byl komandován. Dal jsem rozkaz svým harcovníkùm, aby
se rozptýlili po obou køídlech doleva i doprava a ze vech sil
zviøovali prach. Sám jsem potom vyrazil pøímo na nepøítele, abych
se mu podíval na zuby zblízka.
Nepøítel vzdoroval jen tak dlouho, dokud jej nepodìsil
a nezahnal na zbrklý útìk strach z mých husarù. Nyní nastal pravý
okamik zmuile ho napadnout. Dostal za vyuèenou dokonale!
Porazili jsme ho na hlavu a zahnali nejen do pevnostních dìr,
ale do vech koutù svìta. Pøetrumflo to i nejfantastiètìjí nae
oèekávání.
Ponìvad mùj litvák byl neslýchanì rychlý, byl jsem první mezi
pronásledovateli, a kdy jsem vidìl, e nepøítel prchá protilehlou
branou z pevnosti ven, povaoval jsem za rozumné zarazit na triti
a dát zatroubit k nástupu.
Zastavil jsem, ale pøedstavte si, pánové, mùj úas, kdy jsem
kolem sebe nespatøil jediného trubaèe. Po mých husarech nikde
ani vidu ani slechu.
Cválají snad jinými ulicemi, nebo co se s nimi mohlo stát?
povídám si. Pøece nemohou být daleko a museli by mì kadým
okamikem dostihnout!
Nechtìl jsem zbyteènì maøit èas, a tak jsem zajel se svým
litvákem ke kanì na námìstí, abych ho napojil. Pil jako
tábstrumpetr, ale ani jsem se nedivil, vdy mìl za sebou kus
poøádné døiny. Avak kdy jsem se znovu ohlédl po svých lidech,
co myslíte, pánové, e jsem spatøil?
Celý zadek mého ubohého zvíøete byl pryè, vechno jako kdy
sekyrou utne. Jak hltavì pil, tekla z nìho voda zase proudem ven.
Samozøejmì mohl tak chlastat do skonání svìta a nebylo by mu to
nic platné, ízeò by stejnì neuhasil!
(23)

Jak se to mohlo stát, bylo mi úplnou záhadou, dokud se
s protìjí strany nepøihnal mùj tolba a s plnou hubou blahopøání
propikovaného peprným klením mi vechno nevysvìtlil. Kdy
jsem toti vjídìl v bohapustém zmatku prchajících nepøátel do
pevnosti, spustili v bránì náhle ochrannou møí a ta urazila koni
zadek. V chumlu nepøátel, kteøí se bezhlavì cpali do brány, zaèal
zadek vyhazovat a nadìlal hotovou paseku. Potom prý
vítìzoslavnì odklusal na blízká luka, kde ho urèitì najdu.
Beze slova odpovìdi jsem odcválal na zbylé koòské pùlce na
zmínìnou louku, kde jsem s opravdovým potìením nalezl
ztracenou èást konì a co víc, zastihl jsem ji v tak druné zábavì,
e sebedùvtipnìjí poøadatel kratochvílí by nemohl vymyslet pro
bezhlavý subjekt vhodnìjí pobavení.
Bez nadsázky øeèeno, zadek mého zázraèného konì se v malé
chvíli seznámil a nápadnì intimnì s kobylami pobíhajícími po
pastvinì a zdálo se, e ve víru harémových radovánek zapomnìl
na utrpìnou pohromu.
e je k tomu vemu hlavy velmi málo zapotøebí, dokázala
i høíbata, vyvedená z tohoto obveselování. Byly to vak jen jakési
nepotøebné zrùdy, kterým chybìlo ve, co tehdy scházelo otci.
Maje v hrsti nevyvratitelné dùkazy, e v obou pùlkách mého
konì koluje ivot, dal jsem zavolat kurmída.
Okoukl práci a dlouho se nerozmýlel. Seil obì èásti tenkými
vavøínovými výhonky, které právì byly po ruce. Rána se nádhernì
zahojila, ale stalo se nìco, co se skuteènì mohlo stát jen koni tak
ulechtilému a vzácnému. Vavøínové odnùky se v koòském tìle
ujaly, vyraily, vyrostly a sklenuly se nade mnou v pøekrásné loubí,
take jsem potom podnikl mnoho významných cest ve stínu vavøínù
svých i svého konì.
O jiné malé nepøíjemnosti z této války se zmíním jen struènì.
Sekal jsem do nepøátel s takovou silou, tak neúnavné a tak dlouho,
a se mi pae samoèinnì rozhýbala, a sekal jsem jí neustále, i kdy
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se po nepøíteli dávno slehla zem.
Abych pro nic za nic nerozsekal sám sebe nebo nepobil houfy
svých lidí, kteøí se ke mnì sbíhali, byl jsem donucen dát si ruku na
osm dní do obvazu, take to vypadalo, jako by mi zùstal jenom
pahýl.
Pánové, o mui, který umìl tak bezvadnì ovládat konì, jakým
byl mùj litvák, zajisté nebudete pochybovat, i kdy následující
historka o jednom jezdeckém, èi spise akrobatickém kousku zní
trochu pohádkovì.
Vypadlo mi u z hlavy, které mìsto jsme tenkrát obléhali. Polní
marál div neílel pøáním zvìdìt, jak to v pevnosti vypadá. Bylo
vak nesmírnì tìké, skoro nemoné proklouznout stráemi,
obalamutit hlídky a dostat se pøes opevnìní. A nebylo také nikoho,
kdo by se o to chtìl pokusit.
V zápalu sluební horlivosti a pln odvahy postavil jsem se snad
trochu ztøetìnì vedle nejvìtího dìla, které bylo namíøeno na
pevnost, a v nepromyleném úmyslu dostat se tam stùj co stùj
vyskoèil jsem na vystøelenou kouli. Ale jak jsem tak fièel vzduchem,
zaèaly mi vrtat hlavou nemalé pochybnosti.
Tam se ovem dostane, pomyslil jsem si, ale jak zpátky? A co
se tam s tebou stane? Na první pohled v tobì poznají vyzvìdaèe
a budou pro tebe litovat i kulky! Tak èestné pøivítání bych si pøece
jen vyprosil.
Po takových a podobných úvahách jsem se krátce rozhodl
vyuít první vhodné pøíleitosti k návratu. Nìkolik krokù ode mne
právì letìla koule, vypálená z pevnosti do naeho leení. Pøeskoèil
jsem na ni a dostal jsem se, sice s nepoøízenou, ale pøece jen bez
oprátky na krku zpátky ke svým.
Stejnì hbitì jako já dovedl skákat také mùj kùò. Jel vdycky
rovnou a nedbal na pøekáky, pole nepole, strouha nestrouha, plot
neplot. Jednou jsme se hnali za uákem, který pøebìhl hlavní silnici,
po ní právì pøejídìl koèár a v nìm dvì krásné dámy. Spøeení
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se octlo mezi mnou a zajícem, ale mùj kùò proskoèil bezvadnì
a bleskurychle okny koèáru, take; jsem sotva staèil smeknout
a poprosit dámy co nejuctivìji, aby prominuly takovou
opoválivost.
Jindy jsem chtìl pøeskoèit moèál, který se mi nezdál tak iroký,
jak opravdu byl. Jeho pravou íøku jsem vidìl, kdy kùò skoèil.
Obrátil jsem se s ním ve vzduchu, abych mohl vzít delí rozbìh.
Ale i druhý byl krátký a v nepatrné vzdálenosti od druhého bøehu
jsem zapadl a po krk do bahna. Byl bych bezpochyby utonul,
kdybych se tehdy silou své vlastní pae nevytáhl za cop i s konìm,
kterého jsem svíral koleny.
Pøes vechnu neohroenost, udatnost a bystrost, pøes vechnu
rychlost, obratnost a sílu moji i mého vìrného konì nevedlo se mi
v turecké vojnì do puntíku vechno tak, jak bych si byl pøál.
Dokonce mì potkalo i to netìstí, e jsem podlehl obrovské pøesile
nepøátel a upadl do zajetí. Ale co horího, jak je u Turkù zvykem,
byl jsem hanebnì prodán do otroctví. V tomto poniujícím stavu
jsem dostal práci ne sice tìkou nebo tvrdou, ale podivnou
a nadmíru mrzutou. Musil jsem toti kadé ráno vyhánìt na pastvu
sultánovy vèely, po celý boí den je hlídat a za soumraku je zase
nahánìt do úlù.
Kteréhosi veèera jsem pohøeil jednu vèelku a hned nato jsem
zjistil, e ji pøepadli dva medvìdi, kteøí jí chtìli ukrást med a málem
by ji byli roztrhali. Protoe jsem nemìl u sebe nic jiného ne
støíbrnou sekyrku, která jest odznakem vech sultánových zahradníkù a pacholkù, mrtil jsem jí po obou lupièích, abych je alespoò
zaplail. Vèelku jsem sice zachránil, avak sekyra hozená pøíli
prudce vyletìla jako blesk vzhùru a stoupala a stoupala, a dopadla
na Mìsíc.
To jsem to vypral, jak ji teï dostanu zpátky? Kde na svìtì
seenu tak dlouhý ebøík?
Na pokraji zoufalství jsem si vzpomnìl, e turecké boby rostou
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neobyèejnì rychle a dosahují nevídané výky. Okamitì jsem jeden
zasadil. Rostl, e jsem nestaèil valit oèi, a zakrátko se upnul na
mìsíèní srpek. Plivl jsem si do dlaní a klidnì jsem se vyplhal
nahoru.
Ale èekal mì tady kousek pìknì otravné práce, nebo najít
støíbrnou sekyrku tam, kde vechno záøí jako støíbro, to nebyla
malièkost. Nakonec jsem ji pøece jen nael na hromadì plev
a øezanky. Èasu nebylo nazbyt, a tak jsem spìchal k svému
zelenému ebøíku, ale tady mì div neranila mrtvice. Sluneèním
árem bob úplnì seschl a pustit se po nìm dolù by bylo holé
ílenství. Nezbylo mi nic jiného, ne uplést z plev a øezanky poøádné
lano, pøivázat je na roh Mìsíce a spustit se po nìm dolù.
Pravicí jsem se pøidroval lana a v levici svíral sekyru. Vdycky,
kdy jsem kus slezl, usekl jsem lano nad sebou a dole je zase
navázal. Tak jsem se dostal dosti hluboko, avak usekávání
a navazování pochopitelnì nepøidalo provazu na pevnosti. Kdy
jsem byl na dosah prvních mraèen, provaz se pøetrhl a já sletìl
s výky nìkolika mil na matièku zemi tak prudce, e jsem ztratil
vìdomí. Pádem jsem se zavrtal do zemì nejménì devìt sáhù
hluboko. Kdy jsem se probral, nevìdìl jsem, jak se dostanu zase
nahoru. Ale nouze elezo láme, a kdy není bøitva, i ídlo oholí!
Svými nehty, které jsem si od dìtství nestøíhal, jsem vydlabal v zemi
jakési schody a po nich vylezl pohodlnì vzhùru.
Abych se zbavil medvìdù, kteøí mi neustále pásli po vèelách
i po úlech, navlekl jsem to po druhé chytøeji. Jednodue jsem
namazal oj jednoho ebøiòáku medem a lehl si v noci nedaleko na
èíhanou. Zanedlouho se pøibatolil medvìd jako hora, pøiváben
lahodnou vùní, a dal se do lízání oje s takovou náruivostí, e ji
do sebe vlízal celou a provlekl si ji jícnem, aludkem a støevy, a
mu vylezla zadními vrátky ven.
Kdy byl na ní tak bájeènì navleèen, pøiskoèil jsem, vrazil do
oje dlouhý kolík, aby medvìd nemohl vycouvat nebo se vyvléknout,
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a nechal jsem ho na tom døevìném roni do rána. Veliký sultán,
který el kolem náhodou na procházku, div nepraskl smíchy, kdy
huòáèe uvidìl.
Krátce po této pøíhodì uzavøeli Rusové s Turky mír a já byl
odeslán s ostatními váleènými zajatci do Petrohradu.
Ale brzy jsem se rozlouèil i s Ruskem a opustil zemi v dobì
strané revoluce pøiblinì pøed ètyøiceti lety. Car byl jetì v kolébce
deportován s matkou a s jejím otcem, vévodou brunvickým,
s polním marálem Münnichem a mnoha jinými na Sibiø.
Tenkrát postihla celou Evropu tak stralivá zima, e nastydlo
a omrzlo i slunce, které od té doby stále churaví.
Protoe mùj litvák sloil kosti v turecké zemi, musel jsem
bohuel cestovat dostavníkem. Jak jsme se tak kodrcali, pøijeli
jsme k úzké toèité rokli, lemované po obou stranách vysokým
trním. Upozornil jsem postiliona, aby dal trubkou znamení, protoe
v úzkém úvozu bychom se nemohli vyhnout vozu jedoucímu proti
nám.
Chlapík nasadil trubku a foukal, div si plíce neroztrhl, ale mohl
se rozkrájet, trubka nevydala ani hlásku. Málem ji obrátil na ruby,
ale a dìlal co dìlal, a do ní foukal jak chtìl, trubky mlèela jako
hrob. Tato nevysvìtlitelná záhada se ukázala být hotovým
netìstím, kdy nás brzy pøekvapil koèár jedoucí s druhé strany,
jemu jsme se ádným zpùsobem nemohli vyhnout.
Vyskoèil jsem tedy z dostavníku a vypráhl nejdøíve spøeení.
Pak jsem vzal vùz, jak tu stál, se vím vudy i se zavazadly na
ramena, vyskoèil jsem devìt stop vysoko, pøeletìl houtí na kraji
rokle a dopadl na oranitì. Kdy si pøedstavíte tíhu dostavníku,
dáte mi jistì za pravdu, e to nebyla ádná malièkost. Jakmile cizí
koèár projel, seskoèil jsem s vozem opìt na cestu. Potom jsem se
vrátil pro konì. Stiskl jsem s kadé strany jednoho pod paí a tým
zpùsobem, toti skokem nahoru a dolù pøes výspu úvozu, dopravil jsem valachy k dostavníku, dal opìt zapøáhnout a astnì
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dojel do nejblií hospody. Jetì bych mìl dodat, e jeden z tahounù
byl velmi divoký, teprve ètyøletý ryzák a z oèí mu na sto honù
koukalo darebáctví. Kdy jsem skákal po druhé z úvozu pøes køoví,
projevoval odfrkováním a vyhazováním zlobu a nespokojenost.
To jsem mu zatrhl prostì tím, e jsem si nacpal jeho zadní kopyta
do kapes kabátu.
Kdy jsme dorazili po tomto povyraení do hospody, povìsil
potovský panáèek trubku na skobu nad ohnitìm a já se uvelebil
naproti.
A teï, pánové, nastavte ui, co se stalo!
Najednou se ozvalo: Tráda dáda,tradada dadada, tráda dáda,
tradadada.
Vyvalovali jsme oèi, e by nám je mohl klackem urazit, a naráz
jsme pochopili pøíèinu, proè postilion nedokázal pøed chvílí ani
zatroubit. Tóny v trubce zamrzly a teï, kdy zvolna roztávaly,
vycházely z ní jasnì a zøetelnì k nemalé postilionovì cti a pýe.
Nebo ten poctivý chlapík nás nyní bavil nejkouzelnìjími
melodiemi, ani pøiloil nástroj k ústùm. Vyslechli jsme k neskonalé
radosti Jede, jede potovský panáèek, Pec nám spadla, Utíkej
Káèo utíkej, Moravo, Moravo, A já su synek z Polanky a nakonec
zaznìla píseò na dobrou noc Kdy se veèer sklání.
Touto sladkou písní tedy skonèil ten zamrzlý a roztálý koncert
a jí konèím i já svùj cestopis z Ruska.
Mnozí cestovatelé pøikralují a nerozpakují se vyprávìt víc, ne
je, pøesnì vzato, pravda. Jaký potom div, e se ètenáøù nebo
posluchaèù zmocní lehká nedùvìra. Ovem, kdyby nìkdo z naí
ctìné spoleènosti chtìl jen v mylenkách zapochybovat o mé
pravdomluvnosti, byl bych jej nucen za jeho nedùvìru co
nejsrdeènìji politovat a poprosit, aby odeel radìji døív, ne zaènu
vypravovat svá námoøní dobrodruství, která jsou sice daleko
a daleko podivuhodnìjí a neuvìøitelnìjí, ale pøesto naprosto
vìrohodná.
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BARON PRÁIL VYPRAVUJE O SVÝCH
NÁMOØNÍCH DOBRODRUSTVÍCH

První námoøní dobrodruství

P

rvní cesta, kterou jsem v ivotì podnikl,
kopu let pøed cestou na Rus, z ní jsem
vám právì vyprávìl nìkolik pamìtihodných událostí, byla cesta po moøi.
Byl jsem jetì holobrádek, který se
oholí jitrnicí, jak øíkával strýc, èerný,
huòatý husarský plukovník, a nebylo moné s jistotou urèit, zda
porost na mé bradì je osení dìtského chmýøí èi zárodek prvního
strnitì vousù, nicménì cestování bylo mou horoucí touhou.
Otec strávil na cestách drahnou øadu let svého bohatýrského
ivota a nejeden dlouhý zimní veèer nám pøíjemnì zkrátil
pravdivým a neminkovaným vyprávìním o svých úasných
dobrodrustvích, z nich vám pøíleitostnì nìkterá snad také
povím.
Jak vidíte, je mono pokládat mé sklony stejným právem za
vrozené jako za vtípené. Zkrátka, abych nestøílel naslepo, chytal
jsem se jako tonoucí stébla kadé pøíleitosti, která se naskytla
nebo mohla naskytnout, abych si vyprosil nebo vyvzdoroval
uskuteènìní své nepøemoitelné touhy spatøit svìt.
Ale vecko, vecièko bylo marné. I kdy se mi tu a tam podaøilo
nenápadnì oblomit otce, vzápìtí matèin neústupný nesouhlas
a tetino staropanenské jeèení a køiování obrátily v prach a popel
ve, co jsem promyleným útokem a cílevìdomým postupem
získal.
A jednoho dne nás navtívil vzdálený pøíbuzný s matèiny strany.
Oblíbil si mne na první pohled. Èasto mi opakoval, e jsem varný,
statný junák, a sliboval, e udìlá ve, co bude v jeho silách, aby se
splnilo mé nejvøelejí pøání.
Jeho jiskrná výmluvnost pùsobila mnohem více ne moje a po
úmorných námitkách, rozvláèném dohadování a nekoneèných
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úvahách bylo k mé neslýchané radosti rozhodnuto, abych jej
provázel na Ceylon, kde byl jeho strýc u mnoho let guvernérem.
A tak jsme vypluli z Amsterodamu s výsostným posláním
královské holandské vlády. Kromì neobyèejnì silné bouøe nezaili
jsme nic pozoruhodného. O této bouøi se musím nìkolika slovy
zmínit, nebo po sobì zanechala prapodivné následky.
Zvedla se právì ve chvíli, kdy jsme zakotvili u jakéhosi ostrova,
abychom doplnili zásoby vody a døíví. Zuøila tak zbìsile, e vyrvala
staleté stromy nesmírné tlouky a výky ze zemì i s koøeny
a zmítala jimi v povìtøí jako stébly sena. Mnohé váily nìkolik set
centù, ale byly vymrtìny, øeknu málo, pìt mil od zemì, ano, tak
vysoko, e vypadaly jako nepatrná peøíèka hravì poletující mezi
mraèny.
Kdy se orkán utiil, spadl kadý strom pøímo na své místo
a okamitì zapustil koøeny, take po nìjakém zpustoení nebylo
nejmení stopy. Jen jediný strom udìlal výjimku. Byl to velikán ze
vech nejmohutnìjí, a právì kdy ho bouøe vyrvala z pùdy, sedìli
v jeho korunì mu se enou a èesali kyselé okurky
Nebuïte pøekvapeni, pánové, nebo v této èásti svìta rostou
na stromech tyto lahodné plody ji naloené. Poèestný párek
cestoval se stromem rozbouøeným povìtøím trpìlivì jako dva
pokorní holoubci, ale svou tíí zpùsobil, e se okurkovník jednak
odchýlil od své pùvodní dráhy, jednak dopadl na matièku zemi
vodorovnì.
Jako vìtina obyvatel opustil i sám nejmilostivìjí císaø svoje
mocnáøské sídlo, aby nebyl hanebnì pohøben pod troskami. Vracel
se právì zahradou domù, kdy mu strom zasvitìl nad hlavou
a na tìstí ho na místì zabil.
Jistì je vám, pánové, podivné, proè øíkám na tìstí.
Ano, skuteènì  na tìstí!
Nebo tenhle panovník byl, s odputìním, nejohavnìjí tyran,
jakého kdy nosila tato zem. Nejen prostí obyvatelé ostrova, ale
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i jeho vlastní dvoøané, oblíbenci a milostnice byli nejuboejími
tvory pod sluncem. V jeho mamutích zásobárnách hnily stohy
nejvydatnìjích potravin, ale poddaní, kterým toto nesmírné
bohatství uloupil, zmírali hlady.
Aèkoli se nemusel nikterak obávat zahranièního nepøítele, pøesto
dal odvést kdejakého mladého mue. Vlastní vzneenou rukou
vycepoval a vypráskal kadého z nich na hrdinu a èas od èasu
prodával slunou várku tìchto vydrezírovaných mladíkù nìkterému
ze sousedních kníat. Samozøejmì tomu, kdo nabídl nejvíc. Proto
také mohl miliónek lastur, zdìdìný po otci, klidnì rozmnoovat
o dalí a dalí miliony.
Doslechl jsem se, e si tyto krásné zásady pøivezl z cesty na
sever. Nehledì k vlasteneckým citùm, nemohli jsme se poutìt do
vyvracení tohoto tvrzení ji také proto, e pro tyto ostrovany
znamená cesta na sever stejnì tak cestu na Kanárské ostrovy jako
výlet do Grónska. A nìjaké blií a urèité vysvìtlení jsme nechtìli
ádat z mnoha dùvodù.
Z vdìènosti za nesmrtelnou slubu, kterou zelináøský pár,
tøebae øízením pouhé náhody, prokázal svým spoluobèanùm, byl
dosazen na osiøelý trùn.
Na své nedobrovolné pouti vzduchem dostali se ti dva dobøí
lidé tak blízko k vìènému ohni svìta, e na to doplatili nejen
svìtlem svých oèí, ale také notnou dávkou vnitøního svìtla. Vzdor
tomu vak vládli, jak jsem se pozdìji dozvìdìly nehynoucí slávou,
a od tìch dob neil na ostrovì lidský tvor, který by neøekl, kdykoli
kousl do okurky: Zachovej nám, Hospodine, naeho císaøe!
Po opravì lodi, kterou bouøe hroznì pochroumala, jsme se
rozlouèili s novým panovníkem i s jeho vzácnou polovicí a vypluli
za pøíznivého vìtru k cíli své cesty.
Za est nedìl klidné plavby jsme dorazili na Ceylon.
Uplynulo asi ètrnáct dnù od naeho pøíjezdu, kdy mne nejstarí
guvernérùv syn poádal, abych s ním vyel na lov.
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Jak pochopíte, pánové, vyhovìl jsem jeho nabídce srdeènì rád.
Tento mùj vzácný pøítel byl vysoký, silný mu, zvyklý na
nesnesitelné vedro domácího podnebí, kdeto já jsem byl v mizivì
krátkém èase i pøi nejmírnìjí chùzi tak zoufale unavený
a zmalátnìlý, e jsem se za svým spoleèníkem uprostøed dungle
velice opozdil.
Abych si trochu odpoèinul, chtìl jsem si protáhnout høbet na
bøehu dravé øeky, která po celou cestu lákala mou pozornost. Ale
najednou jsem zaslechl na stezce, po ní jsem pøiel, podezøelý
ramot. Ohlédnu se a málem jsem zkamenìl!
Po pìinì si to ke mnì pacíruje lev jako býk se zøejmým
úmyslem udìlat si z mé mrtvoly chutnou snídani bez ohledu na
moje stanovisko. V puce jsem mìl jen zajeèí broky a na dlouhé
rozmýlení nebylo kdy. V bláhové nadìji, e elmu zastraím nebo
poraním, rozhodl jsem se vypálit. V rozechvìní jsem ani nepoèkal,
a mi lev pøijde na dostøel, a tak jsem ho ranou jen rozzuøil.
Rozehnal se jako lavina pøímo proti mnì. Spíe z pudu
sebezáchovy ne z rozumného uváení pokusil jsem se o holou
nemonost  o útìk. Obrátím se a  jetì dnes, kdy na to
pomyslím, mám kùi jako struhadlo  nìkolik krokù ode mne stojí
straný krokodýl s damou jako vrata dokoøán.
Pøedstavte si, pánové, peklo mé situace! Za mnou lev a pøede
mnou krokodýl, po levici dravá øeka a po pravici zející propast,
která, jak jsem se doslechl pozdìji, byla plná nejjedovatìjích plazù.
Jako pratìný rozporkou a beze smyslù  co by se nemohlo
vytýkat v takovém postavení ani Herkulovi  vrhl jsem se na zem.
Jediná mylenka, které jsem byl jak tak schopen, byla, e mnou
u pronikají tesáky a spáry lva, nebo e odcházím do vìèných
lovi chøtánem krokodýla. V pøítí vteøince mi vak zapraskal
v uích silný, ale naprosto neznámý hluk. Odváím se zvednout
hlavu, a co myslíte, pánové, e se naskytlo mým oèím?
K nevypovìditelné radosti vidím, e lev v okamiku, kdy jsem
(34)

se vrhl na zem, krvelaènì skoèil, ale pøeskoèil mì a vletìl
krokodýlovi rovnou do tlamy. Hlava jedné elmy vìzela v tlamì
druhé a obì se nyní zuøivì namáhaly dostat se od sebe. Vyskoèil
jsem jako srna, vytáhl tesák a jediným miknutím uøízl lvovi hlavu.
Zatím co se mi jeho trup zuøivì kubal u nohou, popadl jsem ruènici
a zatloukl pabou lví hlavu tak hluboko krokodýlovi do poeráku,
a se potvora zadusila.
Vzápìtí po tomto dokonalém vítìzství, vybojovaném proti
dvìma krveíznivým bestiím, pøibìhl mùj drahý pøítel, aby se pøesvìdèil, co zavinilo mé opodìní. Blahopøál mi, naèe jsme
krokodýla spoleènì zmìøili. Mìl navlas sto ètyøicet paøíských
stop a sedm palcù.
Kdy jsme pozdìji vyprávìli o tomto jedineèném dobrodruství
guvernérovi, poslal nìkolik lidí s potahem a dal obì zvíøata pøivézt
do svého paláce. Ze lví kùe mi tamìjí koiník nadìlal pytlíky
na tabák. Poctil jsem jimi nìkolik svých ceylonských známých. Po
návratu do Holandska jsem zbylé váèky vìnoval nìkolika
ctihodným amsterodamským vanostùm. Chtìli se mi mermomocí
odvdìèit dárkem ve výi tisíce dukátù, ale mnì se podaøilo, sice
s velkou námahou, pøitom vak s náleitou ctí a váností tuto
laskavou pozornost odmítnout.
Krokodýlí kùe byla obvyklým zpùsobem vycpána a je podnes
nejvìtí pamìtihodností amsterodamského musea. Prùvodce tam
za malý poplatek vypravuje tuto historii kadému návtìvníku.
Ovem, vdycky k ní nìco pøidá ze svého, èím její pravdivost
a vìrohodnost znaènou mìrou trpí. Tak na pøíklad vykládá, e lev
proskoèil krokodýlem skrz naskrz, a kdy chtìl obrátit voj, jak se
øíká, a mazat zadními vrátky pryè, ual mu veleslavný a svìtoznámý
monsieur baron, jak mne obyèejnì nazývá, hlavu a s ní tøi stopy
krokodýlí oháòky. Ten tluèhuba také drze prohlauje, e ztráta
ocasu nela krokodýlovi nijak pod vousy, take se otoèil, vyrazil
panu baronovi tesák z ruky a spolkl nù s takovou zuøivostí, e si
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jím proklál srdce a na místì zdechl.
Jistì zde nemusím zdùrazòovat, pánové, jak je mi nepøíjemné
bezostyné vanìní toho neomalence. Lidé, kteøí mì neznají, dají
se v dnení pochybovaèné dobì takovým prùhledným
pøekrucováním, skreslováním a lhaním velmi snadno strhnout
k nedùvìøe a pochybnostem o mých skuteèných èinech. Co
pøirozenì do hloubi due uráí kavalíra, který støeí svou èest
jako nejvìtí poklad.
Druhé námoøní dobrodruství
Roku 1766 jsem se plavil z Portsmouthu do Severní Ameriky
dokonalou váleènou lodí, která mìla na palubì tisíc dìl a ètrnáct
tisíc muù posádky.
Mohl bych vás pobavit celým regimentem nejpodivuhodnìjích
pøíhod, které jsem zail ve slavném Albionu, ale schovám si je na
jindy. Zmíním se pouze o jediné, kterou povauji za neobyèejnì
rozkonou. Dostalo se mi cti spatøit krále, jak s celou pompou jel
ve dvorním koèáøe do parlamentu. Vpøedu sedìl dùstojný a váný
koèí s úctyhodnými vousy, ve kterých byl vystøíhán anglický
výsostný znak. Tento mu vypráskával za jízdy bièem stejnì zøetelnì jako umìlecky monogram Jeho Velièenstva krále Jiøího.
Cestou po moøi se nám nepøihodilo nic pozoruhodného ani
vzruujícího. Teprve kdy jsme byli asi tøi sta mil od øeky svatého
Vavøince, narazila nae loï s pekelnou prudkostí na nìco, co se
dalo odhadnout jako úskalí. Spustili jsme olovnici, ale ani v hloubce
pìti set sáhù jsme nedosáhli dna.
Tato událost byla podivuhodná, neøku-li nepochopitelná zvlátì
proto, e kormidlo bylo streno, hlavní stìeò pøeraen, stoáry
shora dolù orvány a dva z nich zmizely pøes palubu. Jeden ubohý
námoøník, který upevòoval nahoøe v ráhnoví hlavní plachtu, odletìl
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ne ménì ne tøi sta mil od lodi, ne spadl do moøe. Duchapøítomnost
mu zachránila ivot. Chytil se ve vzduchu za ocas krouícího
albatrosa, a tak zmírnil prudkost pádu na hladinu. Potom se usadil
ptákovi rozkroèmo na krku a doplul spokojenì opìt k lodi.
O stralivé prudkosti nárazu nejlépe svìdèí skuteènost, e celá
posádka v podpalubí a v kajutách byla vymrtìna ke stropùm. I já
jsem mìl hlavu vraenou a do aludku a trvalo nìkolik mìsícù,
ne se mi znovu vrátila do pùvodní polohy.
ili jsme vichni jetì v zajetí dìsivého ohromení
a nepopsatelného zmatku, kdy vylo najevo, e katastrofu
zpùsobila obrovská velryba, která se vyhøívala na hladinì a usnula
jako døevo. Tento netvor nepøijal zrovna s uspokojením, e ho
nae kocábka vyburcovala ze sladkého spánku, a nejen e nám
svým ocáskem rozmandloval celou galerii a èást horní paluby, ale
popadl také do zubù hlavní kotvu, navinutou u kormidla, a zavlekl
køiník rychlostí esti mil za hodinu do vzdálenosti asi edesát
mil.
Bùhví do jakých pekel by nás byla ta potvora odtáhla nebýt
toho, e se na tìstí pøetrhlo lano. Velryba tím pøila o loï a my
o kotvu.
Kdy jsme se po pùl roce opìt plavili do Evropy, nalezli jsme
nìkolik mil od tého místa plovoucí zdechlinu velryby, dlouhou,
a visím, jestli ne  pùl míle. Protoe jsme mohli z tak ohromného
zvíøete nalodit jen nepatrnou èást, spustili jsme èluny, s nadlidskou
námahou odøízli rybì hlavu a nali v ní svou kotvu se ètyøiceti
sáhy lana. Obojí leelo v kotlinì vyrané stolièky na levé stranì
tlamy. A to bylo jediné, co nás na této cestì potkalo.
Stop! Pardon, pánové, na jednu nehodu bych málem zapomnìl.
Tenkrát, kdy nás táhla velryba na lanì, dostala loï trhlinu. Voda
se drala dovnitø jako tisíc èertù. Kdekdo vìdìl, e se v pùlhodince
nad námi zavøe voda, i kdybychom tøeba ztrhali pumpy. Na tìstí
jsem tuto pohromu objevil vèas. Díra mìla v prùmìru dobrou
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stopu. Marnì jsem se pokouel ji ucpat. Nakonec vak jsem
zachránil loï i poèetnou posádku epochálním nápadem. Jak øíkám,
tøebae byla trhlina veliká, pøesto jsem ji ucpal nejvzácnìjí èástí
svého tìla a nesvlekl jsem pøi tom ani kalhoty.
Nepøeháním, kdy øeknu, e bych býval staèil i na mnohem vìtí
díru. Nezapochybujete o mém tvrzení ani vy, pánové, kdy vám
prozradím, e pocházím po meèi i po pøeslici z holandských nebo
alespoò vestfálských pøedkù.
Pokud jsem sedìl na díøe, bylo to posezení kapánek vlhké, ale
brzy mì z nìho vysvobodilo umìní lodního sekerníka.
Tøetí námoøní dobrodruství
Kdysi jsem byl na Støedozemním moøi v tak velkém nebezpeèí
smrti, e jsem se u vidìl v øíi Neptunovì.
Jednoho letního odpoledne jsem se spokojenì koupal v moøi
nedaleko Marseille a najednou vidím, jak se proti mnì øítí
s otevøenou tlamou obrovský ralok.
Nebylo za nehet èasu a nebylo také moné nìjak uniknout.
Skrèil jsem se, stáhl nohy, svinul se do klubíèka a pevné pøitiskl
ruce k tìlu.
V této poloze jsem proklouzl rybì mezi èelistmi rovnou do
aludku. Tam jsem pobyl nìjakou dobu, mùete si domyslit, jako
v hladomornì, ale zato v bájeèném teplouèku a sluném pohodlí.
Pravdìpodobnì jsem tu moøskou hyenu v aludku tlaèil a byla
by se mne ráda zbavila. Místa jsem mìl habadìj, tak jsem se bavil
poskakováním a velijakým køepèením. Nic vak neotravovalo
pøíeru tak jako dupání, kdy jsem se pokusil zatanèit skotskou.
Stralivì buèela a ze zoufalství se vzepjala nad hladinu. To byla
její zkáza. Tím na sebe upozornila italskou obchodní loï
a v nìkolika minutách plavala mrtvá s harpunou v srdci podél
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plachetnice.
Kdy ji vytáhli na palubu, slyel jsem, e se lodníci domlouvají,
jak rybu nejlépe vykuchat a rozporcovat, aby z ní bylo co nejvíce
tuku. Protoe jsem rozumìl italsky, zmocnil se mne panický strach,
aby mne nerozpárali par compagnie i se ralokem. Domníval jsem
se, e zaènou od konèetin, tak jsem se usadil pokud mono
doprostøed aludku, v kterém bylo královsky volno nejménì pro
tucet osob.
Strach mì brzy pøeel, protoe naøízli raloka pod bøichem.
Sotva jsem zahlédl první zákmit svìtla, zaèal jsem z plných plic
a na celé kolo volat, e mnì bude nejvìtí ctí a potìením spatøit
vzácnou spoleènost pánù, kteøí mì vysvobodí z ivého sklepení,
v nìm bych se byl málem udusil.
Slovy nelze vylíèit úas na tváøích námoøníkù a plavèíkù, kdy
uslyeli z rybího bøicha lidský hlas. Tento úas jetì vzrostl, kdy
jim vystoupil vstøíc nahý èlovìk.
Bez dlouhých øeèí, pánové, vylíèil jsem jim celou událost
nachlup tak, jak jsem ji nyní vypravoval vám, a divení nebralo
konce. Sotva jsem se trochu obèerstvil a malièko opláchl, ploval
jsem zpátky k svým atùm, které jsem nael na bøehu tak, jak jsem
je tam zanechal. Pokud jsem mohl odhadnout, byl jsem uvìznìn
v aludku toho netvora asi pùl tøetí hodiny.
Ètvrté námoøní dobrodruství
Tenkrát, kdy jsem býval v tureckých slubách, èasto jsem se
bavil projíïkami na výletní bárce po Mare di marmora, odkud je
nejkouzelnìjí pohled na Caøihrad se serailem velikého sultána.
Jednou za svítání, oèarován krásou a jasem oblohy, zpozoroval
jsem ve vzduchu jakousi kulatou vìc, ne vìtí ne kuleèníková
koule, z které cosi viselo dolù k zemi. Na nic jsem neèekal, chopil
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jsem se své nejlepí a nejdelí puky na ptáky, bez ní nevycházím
a nevyjídím ani na krok, nabil ji kulkou a vypálil jsem.
Ale zbyteènì, tajemné jablko trèelo ve výi dál. Naládoval jsem
puku dvìma kulemi a znova vystøelil. Avak nepoøídil jsem zase
nic. Teprve tøetí rána se ètyømi nebo pìti kulemi zasáhla cíl a milá
vìcièka se porouèela dolù.
Pøedstavte si, jak jsem kulil oèi, kdy na dva sáhy od mé bárky
spadl skvostnì zlacený koèár, zavìený na balonu vìtím ne
nejmohutnìjí chrámová kopule. Ve voze byl mu a asi pùl peèené
ovce. Kdy jsem se vzpamatoval z prvního údivu, dal jsem celé
toto zjevení obklíèit svými lidmi.
Mui, který vypadal jako Francouz a skuteènì jím také byl,
visel z kadé kapsy pár masivních hodinkových øetìzù s pøívìsky,
na nich, jak se domnívám, byly portréty nìjakých velmoù
a vzneených dam. Vechny knoflíkové dírky mìl obtìkané
nejménì stodukátovými medailemi a vechny prsty posázené
drahocennými démantovými prsteny. Kapsy kabátu mìl pøecpány
penìenkami plnými zlaákù, které ho témìø táhly k zemi.
Boe mùj, pomyslil jsem si, tento mu jistì musel prokázat
lidskému pokolení ty nejpotøebnìjí a nejnesmrtelnìjí sluby, kdy
jej mocní pánové a vzneené dámy pøes vechno dnes obecnì
zakoøenìné skrblictví tak ovìnèili a tak napìchovali odmìnami.
Nebo, jak øíkám, vechno to vypadalo jako dary. Mui vak bylo
z pádu tak zle, e ze sebe nebyl schopen vyrazit kloudné slovo.
Po nìjakém èase se mu ulehèilo a podal nám toto vysvìtlení:
Nejsem tak chytrý a moudrý, abych tuto vzducholoï vynalezl,
ale jsem dost a dost troufalý a schopný nejkrkolomnìjích obratù,
abych mìl odvahu do ní sednout a lítat v povìtøí. Asi pøed sedmi
nebo osmi dny, nedovedu to u pøesnì odhadnout, vznesl jsem se
s Cornwallského mysu v Anglii a vzal jsem s sebou ovci, abych
s ní pøed zraky tisícù divákù pøedvedl nìkolik umìleckých výstupù.
Ale deset minut po vzlétnutí se na netìstí obrátil vítr a místo do
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Exeteru, kde jsem chtìl pøistát, zahnal mì na iré moøe, nad ním
jsem v obrovské výi celou tu dobu bloudil. Bylo dobøe, e jsem
se nedostal k produkci, kterou jsem chtìl pøedvádìt s ovcí, nebo
tøetí den mì pøepadl takový hlad, e jsem musil zvíøe zabít.
Protoe jsem plul nesmírnì vysoko nad Mìsícem a po
estnáctihodinové plavbì doletìl tak blízko k Slunci, a se mi
sekvaøilo oboèí, poloil jsem staenou ovci na výsluní  toti
abyste rozumìli  na tu stranu, kam balon nevrhal stín a kde mìly
sluneèní paprsky ohromnou sílu, a za tøi ètvrti hodiny byla ovce
do zlatova. A touto peèení jsem se ivil po celou tu dobu.
Tady mu pøetrhl svou øeè a se zájmem se rozhlíel kolem sebe.
Kdy jsem mu vysvìtlil, e budova pøed námi je residence velikého
konstantinopolského sultána, zùstal jako v Jiøíkovì vidìní, nebo
se domníval, e je na druhém konci svìta.
Mùj pekelnì dlouhý let, pokraèoval potom ve vyprávìní,
zpùsobilo pøetrené lanko od balonové záklopky, kterou se
vypoutí hoølavý plyn. Kdybyste býval na balon nevystøelil
a neprorazil jej, musel jsem se vznáet jako Mohamed mezi nebem
a zemí a do soudného dne!
Vùz pak velkomyslnì daroval jednomu z mých plavèíkù, který
obsluhoval kormidlo. Skopovou peèeni hodil do moøe. Balon byl
ranou, kterou jsem mu zasadil, rozedrán jako turecká fangle.
Páté námoøní dobrodruství
Máme jetì èas naèít novou láhev, pánové, proto vám povím
jetì jednu takøka neuvìøitelnou pøíhodu, která mì stihla nìkolik
mìsícù pøed návratem do Evropy.
Sultán, jemu jsem byl pøedstaven ruským a francouzským
vyslancem, mì povìøil významným posláním v Káhiøe. Bylo to
poslání, které muselo zùstat na vìèné èasy hrobovým tajemstvím.
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Odcestoval jsem s pravou orientální slávou, provázen poèetným
sluebnictvem.
Cestou jsem mìl pøíleitost rozmnoit svou suitu o nìkolik
jedineèných a uiteèných exempláøù.
Kdy jsem byl nìkolik mil od Caøihradu, spatøil jsem mròavého,
vyzáblého, zbùhdarma pobíhajícího muíka, který mìl na kadé
noze pøivázané nejménì padesátilibrové závaí.
Kam tak kvaltuje, pøítelíèku? povídám, abych zakryl údiv.
A co ta podivná køídla na nohou, ta ti nevadí?
Vybìhl jsem pøed pùl hodinou z Vídnì, odpovìdìl bìec,
kde jsem slouil u jednoho panstva a nechal toho. Tak se jdu po
nìèem ohlédnout do Caøihradu. Tím závaím na nohou si mírním
chùzi, nechci tam být pøíli brzy. Víte, moderata durant, øíkával
nebotík mùj preceptor.
Tenhle chlapík se mi zalíbil na první pohled. Zeptal jsem se,
zda by nechtìl slouit u mne. Souhlasil vemi deseti.
Pak jsme táhli dál. Proli jsme mnohá mìsta a kraje bez zastávky,
a jsem nedaleko silnice zahlédl mue, odpoèívajícího v bujné trávì.
Leel tie, jako by spal, ale nespal. Naopak! Mìl ucho pøitisknuto
k zemi a poslouchal, jako by chtìl slyet èerty z nejhlubích pekel.
Kamarádíèku, povídám, co to poslouchá?
Ale jen tak z dlouhé chvíle, jak roste tráva, odpovìdìl.
A slyí ji?
Jakpak ne!
Nechtìl bys do mých slueb? Èlovìk nikdy neví, co mu bude
tøeba nìkdy vyslechnout!
Nemusel jsem ani dál mluvit, chlapík vyskoèil jako èamrda a bez
rozmýlení el.
Jen co by kamenem odtud dohodil stál na návrí støelec se
zalícenou pukou a støílel pánubohu do oken.
Zdaø bùh, myslivce, na co støílí? zeptal jsem se. Obloha je
èistá jako zrcadlo.
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Zastøeluji si novou puku. Támhle na pièce trasburského
chrámu sedìl vrabec. Ale u jsem ho sundal, jestli ráèejí vidìt!
odpovìdìl vánì ten mu.
Kdo jen trochu zná moji váeò pro lovecké a støelecké umìní,
nebude se divit, e jsem tomu èarostøelci padl rovnou kolem krku.
A e jsem neetøil slov ani kapsy, abych jej získal do svých slueb,
rozumí se samo sebou.
Proli jsme opìt nìkolika mìsty i kraji, a jsme dorazili k hoøe
Libanon. Tam stál u hlubokého cedrového lesa chlap jako stodola
a tahal za lano, které si obtoèil kolem poøádného kusu lesa. Pøíteli,
jsi snad Herkules, co to tahá? zeptal jsem se chlapa.
Ale mìl jsem pøinést trochu døíví na stavbu a zapomnìl jsem
si doma sekyru, tak si pomáhám, jak se dá.
Po tìchto slovech vyrval pøed mýma oèima jediným trhnutím
asi ètvereèní míli lesa, jako by to bylo rákosí.
Snadno se dovtípíte, co jsem udìlal. Toho chlapíka jsem nemohl
pustit, i kdybych mìl obìtovat celý vyslanecký plat.
Kdy jsme koneènì dorazili do Egypta, strhla se tak hrozivá
vichøice, e jsem trnul, aby nerozmetala a neodnesla vechny mé
vozy, konì i celou druinu. Po levé stranì cesty stálo v øadì sedm
vìtrných mlýnù, jejich køídla se toèila rychleji ne vøeteno
nejzruènìjí pradleny.
Pár krokù vpravo stál chlap pupkatý jako sir John Falstaff
a ucpával si ukazováèkem pravou nosní dírku. Kdy uvidìl,
v jakém nebezpeèí jsme se octli a jak zoufale s námi vichøice
rejduje, trochu se pootoèil a smekl pøede mnou irák jako muketýr
pøed svým plukovníkem.
V tu ránu vechno utichlo. Ani vánek nezavál a vech sedm
mlýnù se zastavilo. Uaslý okamitou promìnou, která se mi
nezdála pøirozenou, zavolal jsem na toho poøízka:
Co to dìlá, neznabohu? Má snad v tìle ïábla, nebo jsi sám
Belzebub?
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Ráèejí odpustit, Excelencí! odpovìdìl. Slouím tady
u mlynáøe a dìlám mu troku vìtru. Abych tìch sedm mlýnù
neodfoukl, musil jsem si zacpat jednu nosní dírku.
Mazák nad regiment jiných, pomyslil jsem si, ten se ti hodí, a
se vrátí domù a dojdou ti trumfy pøi vyprávìní o vech tìch
neuvìøitelných dobrodrustvích, která jsi zail na soui i vodì.
Dohodli jsme se ráz dva. Fukáè nechal mlýny stát a el se mnou.
Byl právì tak èas dorazit do Káhiry. Sotva jsem zde splnil své
úøední poslání, rozhodl jsem se propustit celou vyslaneckou
druinu, je nebyla opravdu k nièemu, a vydat se na cestu jako
pouhý soukromník pouze s novými lidmi, které jsem cestou pøijal
do svých slueb.
Bylo neuvìøitelnì krásné poèasí. Nil, ta stará matka øek, skvìl
se v celé své skvoucí slávì. Nemohl jsem odolat pokuení
a nevyplout do Alexandrie. Dva dny jsme se plavili jako po
smetanì.
Pánové, urèitì jste u nesèíslnìkrát slyeli o pravidelných
nilských zátopách. A právì tøetího dne zaèal Nil stoupat, ale tak
divoce, e pøes noc byla zemì do nedohledna pod vodou.
Pátého veèera po západu slunce uvízla nae loï v nìèem, co
jsem povaoval za liány nebo neproniknutelnou houtinu. Ale sotva
se rozednilo, vzbudil jsem se jako v pohádce uprostøed zralých,
nejlahodnìjích mandlí.
Okamitì jsem nechal spustit olovnici. Trèeli jsme nìco pøes
edesát stop nad zemí, bez nejmení monosti odrazit na píï
s místa. Asi kolem osmé nebo deváté hodiny, pokud jsem mohl
uhodnout podle výky slunce, zvedl se uragan a nai milou bárku
pøevrhl jako koatinu. Divoký proud ji pohltil v nìkolika
okamicích.
Jak se hned dozvíte, nemìl jsem po dlouhý èas ani tuení o jejím
osudu. Sami jsme mìli z pekla tìstí. Vichni, osm muù a dva
chlapci, jsme zachránili krk na stromech. Vìtve, které dokázaly
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tak lehce udret nás, nemìly, bohuel, dost sil udret i nai loï.
V té pekelné bryndì jsme vìzeli plné tøi nedìle a tøi dny a ivili
se jen mandlemi. e nám nechybìlo pití, rozumí se samo sebou.
Kdy nadeel dvaadvacátý den téhle potopy, dala se voda na ústup.
Zaplatila patama tak rychle jak pøila a za ètyøi dny byla znovu
pod naima nohama terra firma.
Nae loï byla první pøíjemnou vìcí, kterou jsme spatøili. Leela
asi dvì stì sáhù od místa, kde políbila dno. Kdy jsme usuili na
slunci potøebné vìci a poøádnì se zaopatøili z lodní zásoby,
vykroèili jsme hledat ztracenou cestu. Pøesným propoètem jsem
zjistil, e nás záplava zahnala sto padesát mil pøes hráze a zahradní
ohrady. Za týden jsme dorazili opìt k øece. Proudila si ve svém
øeèiti, jako by se nechumelilo. Vyprávìli jsme své dobrodruství
jednomu bejovi, který nám ochotnì vyel vstøíc a poslal nás na
jedné ze svých bárek dál.
Po esti dnech jsme pøistáli v Alexandrii. Nalodili jsme se na
koráb a pluli zpìt do Caøihradu. Tam mì sultán pøijal neobyèejnì
srdeènì a dostalo se mi cti spatøit i jeho harém, po nìm mì sám
provázel a kde mi také ráèil s nejlaskavìjí vlídností nabídnout
vechny dámy vèetnì svých vlastních en a dovolil mi, abych si
k svému potìení vybral kteroukoli z nich.
Protoe se vak milostnými pletkami nikdy a nikomu nechlubím,
pøeji vám, pánové, vespolek dobrou noc.
esté námoøní dobrodruství
Kdy baron ukonèil vyprávìní o egyptské cestì, chtìl opustit
spoleènost a jít spát, kdy ochabující pozornost posluchaèù byla
znovu vzruena zmínkou o sultánovì harému.
Vichni by o nìm stralivì rádi slyeli, ale baron odmítl ztratit
o této vìci jediné delí slùvko. Protoe vak nechtìl odmítnout
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posluchaèstvo dotírající se vech stran tak neodbytnì, opìt si sedl
a povìdìl jetì nìkolik historek o svých podivuhodných
sluebnících.
Od výpravy do Egypta, pokraèoval ve vyprávìní, jsem se stal
sultánovi pravou rukou. Nehnul beze mne prstem a pravidelnì
kadé poledne i veèer mì zval ke stolu.
Musím uznat, pánové, e Jeho Velièenstvo turecký sultán má
ze vech potentátù na svìtì nejdelikátnìjí kuchyni. Mluvím jen
o jídlech, nikoli o nápojích, nebo zajisté víte, e mohamedánské
náboenství zakazuje vìøícím sebemení douek vína. Na lahodnou
sklenku vína si musí èlovìk na tureckých trachtacích nechat zajít
chu.
Ale co se nedìje veøejnì, dìje se velmi zhusta v soukromí. Pøes
vechny hrdelní zákazy ví nejeden Turek stejnì tak jako nìmecký
prelát, jak chutná pohár dobrého vína. Vìdìla to ovem také Jeho
turecká Výsost.
Na veøejných banketech, pøi nich in partem salarii zasedal
turecký superintendant, toti mufti, který se musil pøed jídlem
modlit Oèi vech doufají v Tebe a po nìm Gratias  na tìchto
banketech nebylo po vínì nejmení stopy. Po hostinì vak èekala
na Jeho Výsost v kabinetì vdycky láhev znamenitého vína.
Jednou mi sultán nenápadnì pokynul, abych jej následoval. Kdy
jsme se zavøeli, vyndal z tajné skøínky láhev a pravil:
Práile, vím, e vy køesané vínu rozumíte. Mám tu jetì jednu
lahvièku tokajského, ale tak pikantní víno v ivotì jetì
neochutnal.
Potom Jeho Výsost ráèila nalít dvì èíe a svornì jsme si pøiukli
na zdraví.
Tak co mu øíká? Není to nìco extra znamenitého?
Vynikající jakost, Výsosti, odpovìdìl jsem, ale odpuste,
musím pøece jen doznat, e jsem pil ve Vídni u nebotíka císaøe
Karla estého daleko lepí tokajské. Kule a blesky! To by mìla
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Vae Výsost pøevalit na jazyku!
Pøíteli Práile, váím si jeho slov, ale tokajské lepí ne tohle,
to je holá nemonost. Vdy mi tuhle lahvièku daroval jeden
uherský lechtic a myslel, e mi dává pùlku ivota.
Tak to byl pìkný jezevec, Výsosti, mezi tokajským a tokajským
je obrovitánský rozdíl. Oè se vsadíme, e vám za hodinu opatøím
pøímo z císaøského sklepa takovou láhev tokajského, e nebudete
vìøit vlastnímu jazyku?
Práile, zdá se mi, e breptá nesmysly.
Vám, Výsosti? Pøísahám, e vám opatøím za hodinu pøímo
z císaøského vídeòského sklepa trochu jiný roèník tokaje ne tuhle
punèochovinu.
Práile, Práile! Jestli si ze mne chce vystøelit, pozor, pozor!
Znám ho sice jako pravdomluvného mue, ale - teï se mi pøece
jen zdá, e le.
Výsosti, jestli se neurazíte, mùeme to zkusit. Jsem nejvìtí
nepøítel li na celém svìtì, kdy nesplním slovo, a jsem o hlavu
kratí! Ovem  moje hlava není hrouda hlíny, co vsadíte vy?
Platí! Beru ho za slovo. Kdy tu nebude úderem ètvrté láhev
tokajského, bude ho to bez nejmeního milosrdenství stát hlavu.
Nebo se nenechám tahat za nos ani od nejlepích a nejvìrnìjích
pøátel. Kdy dodrí slib, mùe si odnést z mé pokladnice tolik
zlata, støíbra, perel a drahého kamení, kolik unese nejsilnìjí chlap.
To rád slyím! odpovìdìl jsem a hned jsem poádal o pero
a inkoust. Pak jsem napsal císaøovnì Marii Terezii tento dopis:
Vae Velièenstvo, jako universální dìdièka zdìdila jste po svém
urozeném mrtvém panu otci také jeho sklep. Osmìluji se vyprosit
si po doruèiteli tohoto listu láhev tokajského, které jsem u Vaeho
pana otce tak èasto pil. Avak, prosím, jen nejlepí jakost, nebo
jde o sázku! Z celého srdce rád se za tuto pozornost odvdìèím
vude, kde budu moci, a jsem teï Vá atd.
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Bylo u za deset minut ètvrt na ètyøi, kdy jsem dal tento dopis
svému rychlonokovi. Ihned si odepjal s nohou závaí a mazal do
Vídnì. Potom jsme pro ukrácení chvíle vypili s velkým sultánem
zbytek jeho tokajského.
Ale odbilo ètvrt, odtlouklo pùl, odcinkaly tøi ètvrti a po mém
bìhounovi jako by se zem slehla.
Pøiznám se, pánové, pomalu mi zaèaly tuhnout nohy, nebo se
mi zdálo, e Jeho Výsost u ilhá po òùøe od zvonce, aby pøivolala
pána, který tak rád dìlá lidi o krk kratí. Mìl jsem monost jít si
protáhnout kosti na zahradu a nalokat se èerstvého vzduchu, ale
jen pod ostøíím dohledem dvou sluebných duchù, kteøí se za
mnou táhli jako krvelaèné stíny.
V té strané chvíli, kdy mi u i kvìtiny vonìly umrlèinou
a ruèièka hodin ukazovala za pìt minut ètyøi, poslal jsem rychle
pro svého bystroouku a ostrostøelce.
Pøilítli v cuku letu. Bystroouka poloil ucho na zem
a poslouchal, jestli se u bìec neblíí. Hrálo ve mnì jako ve starých
pendlovkách, kdy mi hlásil, e ten rychlonohý fajfka leí bùhvíjak
daleko a chrápe jako kdy fony øee.
Jak to zaslechl ostrostøelec, vybìhl na terasu, stoupl si na pièky
a zvolal:
Na mou dui, pane barone! Ta líná kùe se vyvaluje pod dubem
u Bìlehradu a láhev leí vedle nìho. Ale poèkej, holomku, já tì
probudím!
Zalícil okamitì puku a vypálil do koruny stromu. Krupobití
aludù, liják vìtvièek a listí dopadlo prudce na spáèe a probudilo
jej. Vlasy mu vstaly jako høebíky, jak se lekl, e zaspal. Pak si plivl
na chodidla a pøiletìl s lahví i s psaníèkem Marie Terezie do
sultánova paláce právì na vteøinu, kdy ruèièky ukazovaly tøi
hodiny devìtapadesát a pùl minuty. To bylo vyraení! To si
velkosultánský chlupatý jazyk pochutnával na víneèku!
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Práile, pravil sultán po tøech doucích, nebral mi za zlé,
kdy si nechám tuhle lahvièku jen pro sebe. Je ve Vídni mnohem
lépe zapsán ne já a takového vína si opatøí snadno víc.
Po tìch slovech láhev peèlivì zazátkoval, zamkl do skøínky,
klíè zastrèil do tajné kapsy u kalhot a zazvonil na stráce pokladu.
Pánové, hlas toho zvoneèku byl pro mne tou nejsladí hudbou,
jakou jsem kdy v ivotì slyel.
Teï je na mnì, abych dodrel slib! pravil sultán stráci
pokladu, vydej pøíteli Práilovi z mé pokladnice tolik, kolik odnese
nejsilnìjí chlapík.
Stráce se uklonil pøed svým pánem, div nepolíbil zem. Mnì
pak sultán potøásl srdeènì pravicí. Snadno si vichni domyslíte, e
jsem nepropásl ani okamik, abych mìl výhru v hrsti. Dal jsem
zavolat svého hromotluka s dlouhým lanem a odebrali jsme se do
pokladnice.
To, co z pokladu zbylo, kdy si mùj chlapík nalapal ranec,
odnesla by straka na ocásku. S koøistí jsme to namíøili rovnou do
pøístavu.
Rychle jsem najal nejvìtí dopravní loï, kterou bylo mono
sehnat, naloil sluebnictvo i poklad a zmizel za obzorem jako
sysel v díøe jetì døív, ne se mohlo strhnout nìco nepøíjemného.
A to se právì stalo. Stráce pokladu nechal vrata pokladnice
dokoøán  nebylo toti proè je zavírat  a letìl, a se mu z lýtek
kouøilo, omeldovat sultánovi, jak jsem si svou výhru vyzvedl.
Sultána div neranila mrtvice. Popadl se za hlavu a rozkázal
svému nejvyímu admirálovi, aby vyrazil s celým váleèným
loïstvem a vysvìtlil mi po dobrém nebo po zlém, e si takhle
sázku nepøedstavoval.
Nebyl jsem ani dvì míle od pøístavu, kdy jsme spatøili, jak
nám celé turecké váleèné loïstvo pluje s plnými plachtami
v patách.
Musím pøiznat barvu, pánové, e se mi moje hlava, která se
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sotva pevnì usadila na krku, nanovo poválivì zakymácela. Tu
ke mnì pøistoupí mùj fukáè a povídá:
Excelencí, neráèejí se nièeho bát!
Klidnì si stoupl na zadní palubu, jednu nosní dírku namíøil na
tureckou flotilu a druhou do plachet naí lodi. Potom vyfunìl
vichøici tak silnou, e nejen zpøeráela stìnì, stoáry a ráhna
tureckých lodí, ale servala plachty, pøervala lana a zahnala celou
váleènou výpravu zpìt k pobøeí. Nai loï naopak zanesla
v nìkolika hodinách astné plavby do Itálie.
Z pokladu mi, bohuel, zùstalo jen zoufale málo. Pøesto, e
pan Jagemann z Vymaní tvrdí opak, je v Itálii taková nouze
a ebrota a tak patná policie, e jsem vìtinu svého bohatství
musel vydat na almuny, nebo mám snad a pøíli soucitné srdce.
O zbytek mì na svaté pùdì loretánské obrala tlupa lupièù. Svìdomí
nebude tyto pány jistì znepokojovat. Nebo jejich lov byl pøesto
jetì tak vydatný, e za pouhou jeho tisícinu si celá tato povedená
spoleènost mohla v Øímì koupit jak pro sebe, tak pro svoje dìdice
i jejich potomky do desátého kolena úplné odputìní vech
minulých i budoucích høíchù z první a nejpovolanìjí ruky. A nyní,
pánové, dovolte, abych pro dneek ji skonèil. Myslím, e je
opravdu na èase jít spát. Dobrou noc!
Sedmé námoøní dobrodruství
s autentickým ivotopisem baronova poboèníka, který se ujal
slova po jeho odchodu
Kdy pan baron dokonèil své vypravování, nedal se ji nièím
zadret a opustil sensacechtivou spoleènost s hlubokou poklonou.
Ale ne doopravdy pány opustil, slíbil, e pøi nejblií pøíleitosti
vechny seznámí s nìkolika dobrodrustvími svého pana otce, na
nì posluchaèi stále s napìtím èekali, a jetì s jinými zajímavými
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pøíbìhy.
V náladì, kterou rozproudil, nedal nikdo ze zbylých jazyku
zahálet a jeden z pøítomných, baronùv poboèník, který ho provázel
na turecké pouti, zavadil v øeèi o obrovské dìlo postavené
nedaleko Caøihradu, o nìm se také obírnì rozepisuje baron Tott
ve svých nedávno vydaných Pamìtech.
Pokud se nemýlím, pravil, píe o nìm slavný velitel toto:
Na bøehu svìtoznámé øeky Simois postavili Turci nad citadelou
nedaleko mìsta obrovské dìlo. Bylo ulité z èisté mìdi a schopné
vystøelit mramorovou kouli témìø jedenáct set liber tìkou. Mìl
jsem tisíc chutí, praví Tott, z dìla vypálit, abych mohl úplnì ocenit
jeho úèinek. Lidé kolem mne se tøásli jako huspenina a chvìli se
jako osiky, nebo byli pøesvìdèeni, e by výstøel obrátil zámek
i mìsto v ssutiny. Kdy neklid a strach trochu opadly, dostal jsem
dovolení z dìla vypálit. Bylo k tomu zapotøebí tøí set tøiceti liber
prachu a koule váila, jak jsem u øekl, jedenáct set liber. Kdy
pøistoupil k dìlu kanonýr s doutnákem, ustoupil dav, který mì
obklopoval, daleko nazad. Pau, jen rovnì pøiel, jsem po velké
námaze pøesvìdèil, e nehrozí naprosto ádné nebezpeèí. Srdce
starého mazáka, který mìl podle mých pokynù dìlo vypálit, se
rozbuilo, e je bylo slyet na dvacet krokù. Zaujal jsem postavení
v jedné anci za dìlem a dal znamení. V pøítím okamiku jsem
ucítil otøes vìtí ne pøi výbuchu sopky. Ve vzdálenosti tøí set
sáhù se koule roztrhla na tøi kusy, které letìly pøes moøskou úinu,
odrazily se od hladiny na protìjí hory a zahalily celou úinu pìnou.
Toto, ctìná spoleènosti, pokud mì pamì neklame, je dokument
barona Totta o nejvìtím kanónu na svìtì. Kdy se mnou pan
baron Práil pobýval v tìchto konèinách, vyprávìlo se na kadém
kroku o èinu barona Totta jako o ukázce bezpøíkladného hrdinství.
Mùj velitel a dobrodinec by se byl radìji vidìl na márách, ne
aby byl pøedstien nìjakým Francouzem. Hodil si toto obrovské
dìlo na rameno, s øemeslnou obratností je vyváil, skoèil rovnýma
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nohama do moøe a plaval na protìjí bøeh. Na netìstí se pan baron
pokusil o mistrovský kousek: pøehodit dìlo pøes celou úinu na
bývalé místo. Pravím, váení pøítomní, na netìstí! Nebo kdy se
rozmáchl, dìlo mu vyklouzlo z ruky a padlo doprostøed prùplavu,
kde odpoèívá v pokoji dodnes a bude tam pravdìpodobnì rezivìt
a do skonání svìta.
A to, ctìné shromádìní, byl ten kámen úrazu, který nadobro
rozkmotøil pana barona se sultánem. Pøíhodì s pokladem, kterou
pan baron pøed chvílí oznaèil jako dùvod své roztrky s Jeho Výsostí, bylo u dávno odzvonìno a ani pes po ní netìkl. Nebo
veliký sultán se svými pohádkovými pøíjmy si vùbec nelámal hlavu
s vymetenou pokladnou.
Toto byl ve skuteènosti poslední baronùv pobyt v Turecku, kam
ho po trapné historce s pokladem sultán znovu pozval. A byl by
tam zakládal na sádlo jetì dnes, kdyby ztráta dìla nerozlítila Jeho
Velièenstvo tak nepøíèetnì, e rozkázal useknout bez milosti
baronovi hlavu.
Ale nìjaká sultánka, která pana barona k smrti milovala, mu
tento krveíznivý rozkaz ihned sdìlila a skryla ho ve své lonici
jetì døív, ne mohl být zatèen a popraven. Sotva se snesla noc,
uprchli jsme na loï plující do Benátek a tak astnì unikli, jak se
øíká, hrobaøi s lopaty.
Tuto oemetnou pøíhodu dává pan baron k dobrému jen velmi
zøídka a nerad, protoe se mu kousek nezdaøil a scházel opravdu
jen vlásek a mohl být o hlavu kratí. Ponìvad vak celá tato
historie není panu baronovi ani za òupec tabáku k hanbì nebo
k necti, dovoluji si ji nìkdy vypravovat za jeho zády.
Aby snad vás nenapadlo pochybovat o mé pravdomluvnosti,
co ovem u gentlemanù vaeho raení nepøedpokládám, povím
vám také nìco o sobì.
Mùj otec, nebo alespoò ten, kdo byl za nìho veobecnì povaován, se narodil v Bernu ve výcarsku. Byl povoláním vrchní
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dozorce silnic, ulic, námìstí a mostù. Tìmto vysokým úøedníkùm
tam øíkají metaøi.
Moje matinka pocházela ze savojských hor a mìla na krku vole
jako meloun, co je pro dámu v tamìjích krajinách nìèím mimoøádnì závidìníhodným. Za mlada opustila rodnou ves i rodièe a la
si hledat tìstí do mìsta, kde spatøil svìtlo svìta mùj otec.
Pokud byla svobodná, vydìlávala si poctivì na ivobytí
nejrùznìjími skutky milosrdenství, prokazovanými naemu
pohlaví. Byla povìstná svou ochotou, nebo a ji poádal
o laskavost kdokoli, nikdy nikoho neodmítla, zvlátì v tom pøípadì
ne, kdy byl adatel jen trochu zdvoøilý a drel nìco v ruce.
Tento roztomilý párek se náhodou seznámil na ulici. Protoe
byli oba málem na mol, vrávorali proti sobì, srazili se a svalili na
hromadu. Jak to v takových pøípadech bývá, nadávali si,
vyhroovali a jeden se snail pøehulákat druhého. Kdy u to bylo
pøíli pobuøující, nacpali je do koatiny a odvezli do chládku. Tady
oba svornì uznali nerozvánost a dìtinskost takových hádek,
udobøili se, zamilovali se a vzali.
Ale kdy matka znovu zaèala vyvádìt své staré neplechy, otec,
který mìl vzneené vìdomí cti, velmi brzy od ní odeel a vykázal
jí jako doivotní dùchod pøíjmy z krosny na zádech. Matka krátce
nato vstoupila jako rozená umìlkynì do spoleènosti, která poøádala
po svìtì zájezdy s bramborovým divadlem. Po dlouhém èase ji
osud zanesl do Øíma, kde si otevøela velkoobchod s ústøicemi.
Vzácní pøátelé, zajisté jste vichni slyeli o papei Ganganellim,
jinak zvaném Klimentu XIV. A jistì vám také neulo, e tento
proslulý mu jedl nade vechno rád ústøice. Jednou v pátek, kdy
kráèel mìstem v èele procesí k chrámu svatého Petra na hrubou,
zahlédl ústøice mé matky, které  jak mi nesèíslnìkrát velmi ráda
vypravovala  byly neobyèejnì krásné a èerstvé, a neodolal, aby
alespoò jednu neochutnal.
Aèkoli vedl procesí více ne pìti tisíc poutníkù, dal okamitì
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zastavit a vzkázal do kostela, e bude slouit hrubou a druhý
den. Seskoèil s konì - aby vás to nemýlilo, papeové toti pøi
tìchto obøadech jezdí vdycky na koni - zael k matce do krámu,
snìdl vechny ústøice, které mìla vyloené na oatkách pro
okamitý prodej, a potom se uvelebil ve sklepì, kde byly
uskladnìny ostatní zásoby.
Tato podzemní místnost slouila matince zároveò jako kuchynì,
pøijímací salon, jídelna, lonice, a jak u jsem øekl, i skladitì.
Papei se tu tak zalíbilo, e poslal celé procesí domù. Zkrátka,
ctìná spoleènosti, Jeho Svatost tu pobyla s matkou celou noc.
A druhý den èasnì ráno jí udìlila plnomocné odpustky nejen vech
høíchù minulých, ale také vech a jakýchkoli høíchù budoucích.
A vìzte nyní, velectìní, matka mi na to dala èestné slovo a kdo by mohl zapochybovat o její lechetné ctí? - e památkou
oné slavné ústøicové noci jsem já.
Ve vyprávìní opìt pokraèuje pan baron
Lze si snadno domyslit, jak neúnavnì vichni pana barona pøi
kadé pøíleitosti prosili, aby dodrel slovo a pokraèoval ve
vyprávìní o svých zajímavých a pouèných dobrodrustvích. Ale
dlouho byly vechny prosby a domluvy marné, nebo pan baron
mìl jeden bohatýrský zvyk: nedìlat nic v nevhodnou dobu a bez
dobré nálady.
Druhou, jetì výteènìjí jeho vlastností bylo, e nikdy od této
zásady neustoupil. Nakonec vak pøece jenom nadeel touebnì
oèekávaný veèer, kdy baronùv ibalský úsmìv, kterým odpovìdìl
na nové prosby pøátel, prozradil, e jeho tvùrèí duch splní jejich
dávné pøání.
Rázem ztichli tu vichni a napjatí hledìli na nìj jak by øekl
boský Vergilius, kdy se baron zaboøil do své èalounìné lenoky
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a zaèal vyprávìt:
Za posledního obleení Gibraltaru jsem plul se zásobovacím
loïstvem pod eleznou rukou lorda Rodneye k pevnosti navtívit
starého pøítele generála Elliota, jen si svým rytíøským hájením
úiny vyslouil celé stohy nevadnoucích vavøínù chrabrosti a slávy.
Kdy se trochu utiila bouøe radosti, která provází kadé shledání
dávných upøímných pøátel, provedl mì generál pevností, abych se
seznámil s její posádkou a prozkoumal postavení nepøítele. Mìl
jsem s sebou dokonalý zrcadlový dalekohled, koupený v Londýnì
pøímo u Dollonda.
Na první pohled jsem tímto nenahraditelným pøístrojem zjistil,
e se nepøítel chystá vypálit z estatøicetiliberního dìla, pøesnì
zacíleného na místo, kde jsme právì stáli. Kdy jsem to generálovi
øekl a nechal jej, aby se pøesvìdèil na vlastní oèi, dal jsem na jeho
rozkaz okamitì dopravit z nejblií baterie osmaètyøicetiliberku
a pøesnì jsem ji zamíøil.
O dokonalém zásahu nemohlo být nejmeních pochyb, nebo
v dìlostøelbì jsem, pánové, a vìøím, e právì vám to nemusím
zvlá dokazovat, dosud nenalezl svého mistra. Sledoval jsem nyní
nepøítele jako jestøáb oveèku, a kdy jsem zpozoroval, e pøiloil
doutnák k dìlové pánvi, dal jsem v tém okamiku znamení muùm
u naeho dìla.
Asi uprostøed vzduné èáry se obì koule se stralivou prudkostí
srazily. Následky sráky byly nepøedstavitelné. Nepøátelská koule
byla vrena zpìt tak mocnì, e odsekla hlavu nejen mui, který ji
vypálil, ale i estnácti dalím, kteøí jí stáli v cestì k africkému
pobøeí. Ne doletìla do Berberska, zuráela stoáry tøí køiníkù
kotvících v øadì za sebou v pøístavu, svitìla asi dvì stì anglických
mil nad pevninou, prorazila støechu selského stavení, vyrazila posledních pár zubù staré panímámì, odpoèívající po obìdì naznak
na posteli, naèe uvízla té pokojné výmìnkáøce v krku.
Vetchý pantáta, který se pozdìji vrátil domù s pole, pokouel
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se kouli drahé manelce z krku vytáhnout. Ale kdy poznal, e
vechna jeho obratnost je marná, vzal palici a zarazil kouli enì
do aludku, odkud zanedlouho vyla sama pøirozenou cestou.
Ani nae koule neletìla se zaloenýma rukama. Nejene odrazila
nepøátelskou kouli, její nièivou cestu i nedùstojný konec jsem
právì vylíèil, ale letìla dál, a jak bylo mým úmyslem, vyzvedla
z lafety dìlo, z nìho na nás bylo vypáleno, a udeøila jím s takovou
silou do spodku nepøátelské lodi, e ji div nerozpùlila. Voda
samozøejmì zaplavila celé podpalubí a v pøítí minutce se celý
koráb porouèel na dno s tisícem panìlských námoøníkù
a s armádou nalodìných pìákù.
Byl to èin mistrný a naprosto nevední. Pøesto mì ani ve snu
nenapadlo ádat, aby byl zcela pøipisován jen mým schopnostem.
Mé dùmyslnosti patøí èest jedineèného nápadu, k jeho zdárnému
konci pøispìla také ponìkud náhoda. Pozdìji jsem zjistil, co bylo
pøíèinou tak neoèekávaného úèinku koule. Nae
osmaètyøicetiliberka byla toti nìjakým nedopatøením naládována
dvojnásobnou porcí prachu.
Za tuto vynikající slubu mì chtìl generál Elliot jmenovat svým
velícím dùstojníkem. Odmítl jsem tuto èest a spokojil se jen
muným stiskem ruky a díkem, který mi vzdal zpùsobem hodným
jeho nesmrtelné slávy a cti tý veèer pøi slavnostní hostinì pøed
celým dùstojnickým sborem. Mám Anglièany rád. Je to národ,
jeho velikost nelze popírat, proto jsem se rozhodl neopustit pevnost døíve, dokud jim neprokáu jetì jednu slubu. Asi za tøi
nedìle se mi k tomu naskytla vhodná pøíleitost. Pøestrojil jsem se
za knìze, vyplíil se kolem jedné hodiny po pùlnoci z pevnosti,
obelstil protivníkovy zostøené hlídky a astnì proel liniemi do
nepøátelského tábora.
Hned jsem vnikl do velitelského stanu, kde hrabì z Artois
pøipravoval s velícím generálem a tábem ostatních dùstojníkù plán
k zítøejímu útoku na pevnost. Pøestrojení mì uchránilo. Nikdo si
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mne celkem neviml, a tak jsem pohodlnì vyslechl celou poradu.
Kdy pozdìji odeli velitelé spát, uloil se celý tábor i se
stráemi k bezstarostnému odpoèinku. To byla chvíle pro mne.
Dal jsem se ihned do díla. Napøed jsem sundal s lafet vechny
hlavnì a naházel je tøi míle daleko do moøe. lo pøiblinì o tøi sta
kusù, od osmaètyøicetiliberek po ètyøiadvacetiliberky. Byl to kus
nejtìí rachoty, jakou jsem kdy v ivotì vykonal, nebo mi pøi
tom nikdo ani prstem nepomohl. Snad kromì døiny, o ní, jak jsem
se doslechl, vám vyprávìl jeden mùj známý brebta za mými zády.
Bylo to tehdy, kdy jsem pøeplaval moøe vpravdì s obøím dìlem,
o nìm se rozepisuje baron Tott. Kdy jsem mìl hlavnì s krku,
snesl jsem vechny lafety a kolesny doprostøed tábora. Aby kola
nerachotila, nosil jsem je po dvou pod paí. Byl jich kopec vysoký
jako gibraltarská skála. Pak jsem uraeným kusem elezné
osmaètyøicetiliberky køísl o køemenový balvan, zazdìný dvacet stop
pod zemí do zdi, kterou kdysi zbudovali Arabové, zapálil doutnák
a pak celý ten nádherný kopeèek klidnì zapálil. Zapomnìl jsem
dodat, e jsem jako korunu naházel nahoru jetì vechny váleèné
zásoby nepøátel. To nejhoølavìjí jsem liácky sloil dolù, take
celá hromada stála okamitì v jednom plameni. Abych zahladil
i tu nejmení stopu podezøení, byl jsem mezi prvními, kdo spustili
hurónský køik na poplach.
Snadno si pøedstavíte, jaké nepopsatelné zdìení zachvátilo celý
tábor. Zavládlo skálopevné pøesvìdèení, e stráe byly podplaceny
a e tuto katastrofální zhoubu dìlostøelectva provedlo sedm nebo
osm plukù z naí pevnosti.
Pan Drinkwater píe v dìjinách tohoto historického obleení
o nièivé ztrátì, kterou nepøítel utrpìl poárem v leení, avak ani
slùvkem se nezmiòuje o jeho pøíèinì. Ostatnì, nemohl o nìm nic
napsat, nebo já jsem o tomto svém noèním povyraení, které
jediné Gibraltar zachránilo, neprozradil slùvko ani generálu
Elliotovi.
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Hrabì z Artois se vysekal z celé patálie se vemi svými lidmi
hned pøi prvním záchvatu zdìení. Sebral fidlátka, peláil v jednom
kuse málem ètrnáct dní a nezarazil a v Paøíi. Následkem
smrtelného leknutí z toho straidelného poáru nemohl pak nikdo
z nepøátelského vojska po ètvrt roku polknout jediné sousto a lapali
jen po vzduchu jako kapøi.
Asi za dva mìsíce poté, co jsem prokázal obleeným tuto
slubièku, sedím èasnì ráno s generálem Elliotem u snídanì
a najednou nám otevøeným oknem vletí do jídelny nepøátelská
bomba a padne doprostøed tabule. (Aby nebylo mýlky, nemìl jsem
toti kdy poslat nepøátelské modíøe za jejich dìly.) Generál
okamitì zmizel od stolu, jak by to v té chvíli uèinil kadý druhý,
já vak jsem popadl bombu døív, ne mohla vybuchnout, a vybìhl
jsem s ní na vrchol skály. Odtud jsem spatøil na pobøením návrí
nedaleko nepøátelského tábora dosti znaèný shluk postav, ale pouhým okem jsem nebyl schopen rozeznat, co se tam dìje.
Kdy jsem vzal na pomoc svùj dalekohled, zjistil jsem, e je to
popravèí èeta, chystající se obìsit dva nae dùstojníky, jednoho
generála a plukovníka, s nimi jsem jetì vèera veèeøel a kteøí se
pozdìji o pùlnoci vplíili jako vyzvìdaèi do panìlského leení,
a jak bylo zøejmé, padli nepøíteli do rukou.
Bylo to zpropadenì daleko a rukou bych tam byl nedohodil.
Boím vnuknutím mì napadlo sáhnout do kapsy pro prak, jeho
nebotík David tak paácky uil proti obru Goliái.
Vloil jsem bombu do praku a mrtil jí pøesnì doprostøed
nepøátel. Vybuchla sotva dopadla a zmasakrovala vechno kolem
kromì dvou anglických dùstojníkù, které právì vytahovali na
ibenici. Kus bomby vak zasáhl pilíø, take se celá ibenice
porouèela jako podatý strom. Sotva nai pøátelé poznali, e mají
pod nohama opìt matièku zemi, slídili po pøíèinì této astné
katastrofy a shledali, e stráím, popravèí èetì a vem
kolemstojícím najednou napadlo zaklepat na nebeskou bránu døív,
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ne k tomu mohli dopomoci jim. Navzájem si odvázali nepohodlný
konopný nákrèník, odpeláili k pobøeí, vskoèili do panìlského
èlunu a pøinutili dva zkoprnìlé veslaøe, aby je odvezli k naí lodi.
astnì se vrátili do pevnosti nìkolik minut po tom, co jsem
svùj kousek s Davidovým prakem i prùbìh celé události vylíèil
generálu Elliotovi. Po oboustranném vysvìtlení a vzájemném
blahopøání jsme oslavili tento den tím nejbujaøejím zpùsobem,
jaký si kdo umí pøedstavit.
Ale tuím, pánové, e vás vechny do jednoho svrbí na jazyku
otázka, co jsem myslel tím Davidovým prakem nebo kde jsem
získal tak historicky vzácný pøedmìt, jakým Davidùv prak opravdu byl.
Mohu vám tuto záhadu osvìtlit velmi snadno. Je tøeba
pøedevím øíci, e jsem pøímým potomkem eny Uriáovy, s kterou,
jak je veobecnì známo, il David ve velmi vøelých stycích. Avak
po nìjakém èase  jak u to bývá  zájem Jeho Velièenstva o paní
hrabìnku (abychom si rozumìli, paní Uriáova byla ètvrt roku po
skonu svého chotì povýena na hrabìnku) nápadnì ochladl. Jednou
se hádali o nesmírnì dùleitou vìc, toti o to, kde byla sroubena
Noemova archa a kde po potopì zakotvila. Mùj praotec il v zajetí
nesmyslné touhy být povaován za perfektního znalce staroitností
a paní hrabìnka byla presidentkou historické spoleènosti. Praotec
mìl slabost mnoha mocných pánù a bezmála vech malých lidí, e
toti nesnáel jakoukoli odmluvu. Paní hrabìnka zase pøekypovala
nadáním vrozeným vùbec enskému pokolení, e chtìla mít ve
vem pravdu a poslední slovo. Krátce øeèeno, odeli od sebe.
Hrabìnka, která velmi èasto slýchala mluvit o onom praku jako
o úasnì vzácném pokladu, uznala za vhodné sebrat jej, patrnì
jako památku. Drahocenný prak byl vak pohøeen jetì døív, ne
pøekroèila hranice státu, a est muù královské tìlesné gardy,
skuteènì o nic míò ani víc, se vydalo za ní. Paní hrabìnka vak
dovedla s tímto instrumentem tak znamenitì toèit, e jednoho
(59)

z pronásledovatelù, jen se chtìl vyznamenat sluební horlivostí
a pøiblíil se k ní víc ne ostatní, trefila pøesnì tam, kam dostal
smrtelnou ránu Goliá. Kdy pronásledovatelé vidìli, e jejich druh
klesl mrtev k zemi, uznali po dlouhé a moudré úvaze, e bude
rozumnìjí, kdy tuto neèekanou událost oznámí na pøísluných
místech. Hrabìnka zase uznala za nejlepí vymìnit si pøi první
pøíleitosti konì a zmizet do Egypta, kde mìla velmi vlivné pøátele
u dvora.
Odpuste, pánové, mìl jsem jetì pøedeslat, e z mnoha
potomkù, které s ní ráèilo Jeho Velièenstvo zplodit, vzala paní
hrabìnka s sebou synáèka, jen jí nejvíce pøirostl k srdci.
V plodném Egyptì nechala pøinést èápem tomuto mazánkovi jetì
nìkolik sourozencù, nicménì slavný prak odkázala jedinì jemu,
a sice zvlátním ustanovením v testamentu; s nìho pak pøeel
vìtinou pøímou posloupností a na mne.
Jeden z bývalých dritelù praku, mùj drahý prapradìdeèek, který
il pøiblinì pøed dvìma sty padesáti lety, seznámil se na návtìvì
v Anglii s básníkem, jen sice byl jen ubohým plagiátorem, ale
zato neohroeným pytlákem, jménem Shakespeare.
Tento básník, v jeho spisech nyní - patrnì za trest - Anglièané
a Nìmci tak nestydatì pytlaèí, vypùjèil si jednou zmínìný prak
a pobil jím tolik vysoké, pernaté i èerné zvìøe v revíru sira Tomáe
Lucyho, e jen o vlásek uel osudu mých dvou gibraltarských
pøátel. Neastný básník byl uvren do vìzení, ale mùj dìdeèek jej
osvobodil prazvlátním zpùsobem.
Tehdy panující královna Albìta mìla, jak víte, u dost i sama
sebe. Oblékání, svlékání, hostiny, bankety a spousta jiných vìcí,
které nemusím jmenovat, èinily jí ivot nesnesitelným peklem. Mùj
slavný pøedek ji obdaøil zázraènou schopností, e toto vechno
mohla, podle toho jak se jí uráèilo, provozovat buï sama nebo
svým dvojníkem. A co myslíte, e si vyádal za tento neslýchaný
brilantní kousek svého magického umìní?
(60)

Vìøte nevìøte, ale svobodu pro Shakespeara. Nic jiného si nedal
od královny vnutit. Ten starý poctivec mìl básníka tak rád, e by
byl schopen obìtovat mnoho dní ivota, aby prodlouil ivot
drahého pøítele.
Ostatnì vás mohu ujistit, pánové, e metoda královny Albìty,
toti ít naprosto bez potravy, byla sice originální, ale u poddaných
se s pøíli velkým souhlasem nesetkala. Zvlátì u tìch, kteøí jsou
dodnes nazýváni beefeaters. Královna sama tuto novou módu
nepøeila o víc ne o pùl devátá roku.
Otec, po nìm jsem prak nakonec zdìdil krátce pøed cestou na
Gibraltar, vypravoval mi pozoruhodnou anekdotu, kterou èasto
dával k lepímu v kruhu pøátel a o její ryzí pravdivosti
nezapochybuje nikdo, kdo toho poèestného kmeta jenom trochu
znal. Vypravoval asi toto:
Na svých dalekých cestách strávil jsem dlouhá léta v Anglii.
Jednou jsem se spokojené procházel na pobøeí nedaleko
Harwichu a z pøíboje se na mne vyøítil splaený moøský kùò. Mìl
jsem u sebe jenom prak. Bleskurychle jsem do nìho vloil dva
pìkné oblázky a mrtil jimi po té herce tak mistrnì, e jsem jí
vyrazil obé oèi. Vzápìtí jsem oblude skoèil na høbet a hnal ji do
moøe, nebo v okamiku, kdy ztratila zrak, vyprchala z ní vechna
divokost a zkrotla jako spráskaný èokl. Místo udidla vrazil jsem
ji do tlamy prak a projídìl jsem se s bájeènou lehkostí oceánem.
Za necelé tøi hodiny jsme vyklusali na protìjím bøehu, co je
dobrých tøicet námoøních mil cesty. V Helvoetsluysu jsem kobylu
z ruky prodal za sedm set dukátù hostinskému U tøí kalichù, který
to vzácné zvíøe ukazoval za mírný poplatek hostùm a vytøískal
tím obrovské jmìní. Obraz tohoto konì mono jetì dnes spatøit
v Buffonu.
Toto mé cestování lze snad pokládat za ojedinìlé, avak daleko
významnìjí byly poznatky a objevy, které jsem pøi tom uèinil.
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Pøednì, kùò, na nìm jsem jel, neplaval, nýbr utíkal
neuvìøitelnì rychle po moøském dne a neustále hnal pøed sebou
miliony nejrùznìjích ryb. Jedny mìly hlavy uprostøed tìla nebo
na konci ocasu. Nìkteré sedìly pohromadì ve velkých kruzích
a zpívaly nevýslovnì kouzelné písnì. Jiné stavìly z vody pøímo
pohádkové paláce obklopené sloupovými alejemi.
V tìchto sloupech se pøevalovaly vlny nepøedstavitelnì
krásných barev a pronikala jimi hmota, kterou jsem nucen
povaovat za nejèistí oheò. Mnohé komnaty tìchto residencí byly
s obzvlátním dùmyslem pohodlnì zaøízeny k tøení ryb.
V jiných byl oetøován a opatrován niný rybí potìr
a nepøehledné øady postranních sálù slouily jako místnosti pro
výchovu a kolení potìru.
Metoda, kterou jsem zde mohl po vnìjí stránce pozorovat 
nebo po vnitøní stránce jsem ji chápal a rozumìl jí stejnì jako
hlasu ptákù nebo jazyku luèních kobylek  se nápadnì podobala
tomu, co jsem v pozdìjích letech poznal v tak zvaných
filantropických a podobných ústavech. Jsem hluboce pøesvìdèen,
e jeden z domnìlých vynálezcù a budovatelù tìchto ústavu musel
prodìlat stejnou cestu jako já a nalapal své moudré ideje spíe
z vody ne ze vzduchu. Ostatnì, z toho mála, co jsem vám nyní
øekl, vidíte sami, kolik zasutých mylenek èeká na uskuteènìní,
èeho veho nebylo jetì ani za mák náleití vyuito a jak mnohé
zbývá jetì domyslit.
Ale dost ji o tom, dovolte, abych pokraèoval ve vyprávìní.
Mimo jiné pøekroèil jsem také obrovitý horský masiv o nic mení
ne Alpy. Úboèí bylo zalesnìno tisíciletými velikány
nejrozmanitìjích druhù. Rostli na nich humøi, raci, ústøice,
perlorodky a moøtí hlemýdi. Vechno bylo tak mohutné, e na
odvezení jediného kusu by sotva staèil poøádný valník
a s nejmením by mel co dìlat ten nejramenatìjí nosiè bøemen,
aby jej vùbec nìkam dovlekl. To, co se z tìchto vìcí prodává
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s takovým humbukem na naich trzích, je jen nejbídnìjí brak,
sraený vodou s vìtví, nìco naprosto ubohého asi jako shnilé
ovoce, které sráí vítr se stromù.
Humrovníky vypadaly, jako by vyrùstaly z koøenù, a raèí nebo
ústøicové stromy je vysoko pøevyovaly. Malí moøtí hlemýdi
rostou na jakémsi porostu pod ústøicovníky. Tento porost se vine
po jejich kmenech témìø jako bøeèan po dubech.
Pozoroval jsem také podivný úèinek ztroskotané lodi. Jak se
mi zdálo, loï narazila na temeno skály jenom nìkolik sáhù pod
hladinou a pøi potápìní se pøevrhla. Tím se stalo, e dopadla na
koatý humrovník a srazila s nìho mnoho humrù, kteøí spadli na
rakovník, rostoucí dole. Protoe se to stalo patrné brzy na jaøe
a humøi byli jetì holá mláïata, spojili se s raky a vyvedli nové
pokolení, podobné humrùm i rakùm. Mel jsem tisíc chutí vzít
s sebou pro zajímavost jeden exempláø, ale byl jednak pøíli
nemotorný a tìký a mùj Pegas nechtìl ani minutku postát. Na
omluvu dodávám, e jsem mel za sebou celou polovinu cesty a byl
jsem právì v údolí nejménì pìt set sáhù pod hladinou, kde jsem
zaèal velmi nepøíjemnì pociovat nedostatek vzduchu. Ostatnì
i z jiných pøíèin byla moje situace málo závidìníhodná. Co skok
jsem potkával údìsnì velké ryby, které, jak mi dávaly na
srozumìnou jejich vycenìné tlamy, nebyly dvakrát neochotny
shltnout nás oba jako upinu.
Mùj emík byl slepý a vdìèím jen svému ostraitému vedení,
e jsem uel lidumilným úmyslùm tohoto hladového panstva.
Poøádnì jsem svého konì popohnal do kroku a hledìl jsem, abych
byl co nejdøív opìt na pevné zemi. Kdy jsem byl témìø na dosah
holandského pobøeí a ne víc ne dvacet sáhù pod hladinou,
koukám a vidím pøed sebou na písku lidskou postavu v enských
atech. Pøipadalo mi, e jetì projevuje neklamné známky ivota,
a kdy jsem pøijel blí, zjistil jsem, e opravdu pohnula rukou.
Bez uvaování jsem se pro ni shýbl a vynesl ji na bøeh. Tøebae
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v tìch dávných dobách nebylo umìní køísit mrtvé jetì v tak
pokroèilém stadiu jako dnes a pøestoe nevisel v kadé pobøení
krimi návod, jak pøivolat utopence z øíe vìèného zatracení zpìt
do ivota, pøece se podaøilo zkuené a neúnavné snaze tamìjího
lékárníka rozdmychat jiskøièku ivota, nepatrnì doutnající v této
neastné paní.
Byla to drahá polovice kapitána z Helvoetsluysu, který krátce
pøedtím opustil se svou lodí pøístav. Co èert nechtìl, vzal s sebou
ve spìchu místo své paní nìjakou jinou osobu. Ale jeho manelce
to v tu ránu donesla jistá velmi bdìlá strákynì domácího míru
a tìstí.
Protoe kapitánova manelka byla nezvratnì pøesvìdèena, e
právo manelského loe platí stejným dílem na vodì jako na soui,
rozbìsnìna árlivostí vydala se v otevøeném èlunu za plachetnicí.
Sotva se dostala na palubu, snaila se po rázném
a nepøeloitelném úvodu dokázat svou spravedlivou vìc tak
dùkladnì a vehementnì, e její drahý nevinný muíèek uznal za
vhodné ustoupit nazad.
Pøealostný následek toho byl, e manelèina vycepovaná kostnatá pravice nenalezla dostateènou oporu v brouèkovì tváøi a e
to, co mìl slíznout vyvolený jejího srdce, dostaly moøské vlny.
Protoe vak byly daleko a daleko poddajnìjí ne pan manel,
narazila tisíckrát celovaná ruèka milostivé paní na pøekáku,
kterou tak touební hledala, a na moøském dnì.
A tak mi mùj neblahý osud pøivedl do cesty krasavici, abych
nakonec mohl rozmnoit astná manelství tohoto slzavého údolí
o nový pár. Dovedete si snadno pøedstavit, jak mi asi pan manel
dekoval, kdy se po návratu shledal s touebnì èekající manelkou,
kterou jsem zachránil.
Zoufalství, do nìho jsem toho uboáka pøivedl, bylo sice
hrùzné, ale moje srdce na nìm neneslo nejmení vinu. Nebo
pohnutkou mého skutku byla èistá, nesobecká láska k blinímu.
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Jeho následky, co se neodvauji popírat, byly pro manela asi
stralivé.
Zde konèí, pánové, vypravování mého otce, které mi pøipomenul proslulý prak. Tato zbraò, je se uchovala v naí rodinì
po tolik staletí a prokázala jí tak nesmrtelné sluby, dostala bohuel
poøádnì do tìla v tlamì moøského konì.
Já jsem uil praku vlastnì jen jedenkrát, a to tehdy, jak jsem
vám vyprávìl pøed chvílí, kdy jsem vrátil panìlùm jejich bouchací
pozdraveníèko a zachránil tak dva své pøátele od ibenice. Pøi této
lechetné práci dozpíval prak svou písnièku nadobro. Vìtí jeho
èást odletìla s bombou a nepatrný zbytek, který mi zùstal v ruce,
je uloen na vìènou památku mezi jinými pamìtihodnostmi
v rodinném museu.
Krátce poté jsem opustil Gibraltar a vrátil se do Anglie, kde
jsem zail nejpodivuhodnìjí pøíhodu celého svého ivota.
Odjel jsem do Wappingu, abych dohlédl na naloïování vìcí,
které jsem posílal jednomu pøíteli darem do Hamburku. Kdy jsem
mìl tu nepøíjemnost s krku, vracel jsem se zpátky pøes Tower
Wharf. Bylo poledne a slunce nemilosrdnì prailo. Pøepadla mì
tak ílená únava, e jsem zalezl do jednoho z kanónù, abych si
tam v chládku a klidu troièku odpoèinul. Sotva jsem vlezl do
hlavnì, usnul jsem jako dudek. Bylo ètvrtého èervna, den králových
narozenin, a v jednu hodinu mìly být ze vech dìl na oslavu toho
dne vypáleny slavnostní salvy. Dìla byla nabita ji èasnì ráno,
a protoe nikdo nemohl tuit, e jsem si z jednoho udìlal postel,
byl jsem vystøelen pøes domy na protìjím bøehu øeky do usedlosti
mezi Bermondsey a Deptfordem.
Dopadl jsem na stoh sena, kde jsem zùstal leet jako zabitý. To
si lze snadno vysvìtlit tak, e jsem byl pøi výstøelu omráèen. Asi
za tøi mìsíce seno závratnì stouplo v cenì. Samozøejmì, e si
pachtýø mnul ruce, kdy se rozhodl vozit své zásoby na trh. Stoh,
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na nìm jsem leel, byl nejvìtí ze vech; mohlo to být dobrých
pìt set for píce. A s nakládáním bylo zapoèato právì zde.
Probudil mì pokøik lidí, kteøí se snaili vylézt po ebøících
nahoru. V polospánku a omámen vùní sena jsem ihned nepochopil,
kde jsem, a chtìl jsem se dát na útìk, avak spadl jsem dolù pøímo
na pachtýøe. Sám jsem si pøi pádu s té výky nezkøivil ani vlásek,
nebo jsem pachtýøi bez jakékoli viny zlomil vaz.
Napøed se mì zmocnil hluboký smutek a sevøela mì hoøká
úzkost, ale vzápìtí toto vechno vystøídalo hluboké uspokojení,
protoe jsem se dozvìdìl, e zabitý pachtýø byl nestoudný
vydøiduch, jen vechno, co na pozemcích sklidil, mazanì ukládal
a schovával tak dlouho, dokud nenastala nejtìí drahota, aby
potom vechny své zásoby mohl prodat s nejvìtím lichváøským
ziskem. Jeho násilná smrt byla tedy boím trestem stejnì jako
skuteèným dobrodiním pro obyvatelstvo.
Lehce si pøedstavíte, pánové, jak jsem kulil oèi, kdy jsem se
úplnì probral k vìdomí. Stejnì tak snadno si pøedstavíte, jak jsem
kroutil copem, kdy jsem se po usilovném pøemýlení rozpomnìl
na to, kde jsem pøed tøemi mìsíci tak blaenì usnul.
e vichni moji londýntí pøátelé, kteøí po mnì celou tu dobu
bezvýslednì pátrali, koukali na mne, kdy jsem se vrátil, jako na
hotový zázrak, nemusím podotýkat.
Neli vám budu vyprávìt dalí svá námoøní dobrodruství,
vypijme si jetì alespoò jednu lahvièku.
Osmé námoøní dobrodruství
Jsem pøesvìdèen, pánové, e jste èetli o výzkumné výpravì
kapitána Phippse, nyní lorda Mulgrava, na severní pól. Provázel
jsem kapitána na jeho odváné cestì ne vak jako dùstojník, nýbr
jako pøítel.
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Kdy jsme zdolali stupeò severní íøky, jen lidská noha dosud
nepøekroèila, vzal jsem dalekohled, který ji znáte z vyprávìní
o cestì na Gibraltar, a pozoroval jsem okolní krajinu. Mimochodem
øeèeno, povauji za velmi správné tu a tam se kolem sebe obezøele
porozhlédnout, zvlátì na cestách.
Asi pùl míle od nás plul ledovec, nìkolikrát vyí ne stoár
naí lodi, a na nìm jsem zpozoroval dva zuøivì zápasící medvìdy.
Vzal jsem beze slova puku, pøehodil si ji pøes rameno a el
k ledovci.
Ale cesta byla stralivì tìká a smrtelnì nebezpeèná. Kadých
deset krokù zela nedozírná propast, kterou jsem musel pøeskoèit,
jinde zase byl led hladký jako zrcadlo a sebemení pohyb vpøed
znamenal pád, take celá cesta nebyla nièím jiným ne ustavièným
padáním a vstáváním.
Avak nakonec jsem se pøece jen dostal k medvìdùm na dostøel.
A nyní v pøímé blízkosti jsem vidìl, e nezápasili, nýbr e spolu
jen lakovali. Oba pøevyovali vzrùstem nejmohutnìjí krmné voly.
Svìdily mì obì dlanì, kdy jsem v duchu oceòoval jejich koichy,
ale sotva jsem zalícil puku, uklouzla mi pravá noha, upadl jsem
naznak a prudkým pádem jsem ztratil vìdomí na dobrou
pùlhodinku.
Bylo mi jako na márách, kdy jsem procitl. Pøedstavte si,
pánové, e si mne jedna z tìch potvor obrátila oblièejem dolù
a popadla mì za zadní èást jelenicovek. Hoøejí èást mé malièkosti
visela pod bøichem toho netvora a nohy se plandaly napøed. Èert
ví, kam mìla ta bestie se mnou namíøeno!
Rychle jsem hrábl do kapsy, vyndal zavírák, ten, který tady
vidíte, zaboøil ho po støenku do medvìdí tlapy a uøízl jsem
medvìdovi tøi pazoury. Zaøval jako rozzuøený býk a okamitì mì
pustil. Popadl jsem puku a prchající obludu skolil.
Pravda, rána z puky poslala jednu krvelaènou severní saò na
onen svìt, ale probudila nepøehledné stádo jiných, které chrápaly
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na pùl míle kolem. Jako na povel hnali se medvìdi jeden pøes
druhého proti mnì. Ztratit nìkolik vteøin znamenalo ztratit ivot.
Nezachrání-li mne okamitý nápad, nebudu potøebovat ani hrobaøe,
ani zvoníka.
A zachránil mì! Staèila mi polovina èasu, který spotøebuje
zruèný myslivec na staení zajíce, a u byl medvìd svleèen
z koichu. Oblekl jsem se do nìho a sotva jsem si urovnal faldy,
stálo celé stádo kolem mne. Polévalo mì chvilku horko i chlad,
ale lest se podaøila znamenitì. Medvìdi mì jeden po druhém
oèichávali a pokládali mì asi za svého chlupatého bratra. Chybìla
mi jen výka, abych nebyl k rozeznání, ale mnohá medvíïata nebyla
o nic vìtí ne já. Kdy oèichali mì i nahého nebotíka, byli z nás
nejlepí pøátelé. Dovedl jsem je k nerozeznání napodobit, jen
mruèet a øvát jsem nedokázal jako oni.
Aèkoli jsem vypadal jako skuteèný medvìd, zùstal jsem pøece
jen èlovìkem a zaèal jsem pøemýlet, jak bych nejlépe vyuil
dùvìry, kterou jsem u medvìdù tak jednoduchou lstí získal.
Kdysi mi tvrdil jeden starý ranhojiè, e rána do páteøe okamitì
usmrcuje. Rozhodl jsem se to na místì zkusit. Vzal jsem opìt nù
a vrazil ho nejvìtímu medvìdu mezi lopatky. Byl to opoválivý
èin a mráz mi pøi nìm tancoval po zádech. Vìdìl jsem pøíli dobøe,
e ze mne nezùstane ani mastný flek, jestli ta chundelatá potvora
ránu pøeije. Ale pokus se zdaøil dokonale: medvìd se mi po ránì
svalil k nohám jako palek a nevydal ani hlásku. Rozhodl jsem se
poslat stejným zpùsobem do hajan vechny ostatní.
Nakonec musím øíci bez ohrádky, e to nebyla práce nijak tìká.
Medvìdi sice vidìli padat druh druha na vech stranách, ale nic si
z toho nedìlali. Nemysleli na pøíèinu ani na následek a to bylo
tìstí pro nì i pro mne. A tak jsem je pobil vecky. Jak jsem je tak
vidìl leet kolem sebe, bylo mi jako Samsonovi, kdy pobil tisíce
nepøátel. Vítìzoslavnì jsem se vrátil na loï a vyádal si tøi ètvrtiny
posádky na pomoc. Za nìkolik hodin jsme stáhli kùe a odnesli
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kýty na palubu. Byla jich plná loï. Co zbylo, naházeli jsme zpátky
do moøe, pøestoe, jak tvrdím, to mohlo øádnì prosolené chutnat
stejnì výteènì jako kýty.
Hned po návratu poslal jsem jménem kapitánovým nìkolik
zvlá vybraných unek lordùm admirality, slunou várku lordùm
pokladu, lordmayorovi a londýnské mìstské radì, nìkolik mladých
køehkých kýt øeditelùm obchodních spoleèností a nepøeberný
zbytek svým dobrým pøátelùm.
Ode vech jsem vzápìtí obdrel nejvøelejí projevy díkù.
Londýnská City pøekonala vechno mé oèekávání a odpovìdìla
na mùj dáreèek tím nejlepím zpùsobem, toti pozváním, abych
se kadoroènì v den voleb zúèastnil tabule, podávané na radnici
na poèest zvoleného starosty.
Medvìdí kùe jsem bez mekání poslal ruské carevnì na koichy
pro Její Velièenstvo i dvùr. Podìkovala mi vlastnoruèním listem,
v nìm mi se svou vrozenou laskavostí nabízela carské loe
i korunu.
Znáte mì, pánové, e jsem za celý ivot ani ve snu nezatouil
po královském majestátu, i odmítl jsem milost Jejího Velièenstva
nejvybrouenìjími veri. Zvlátní vyslanec, který mi carevnin dopis
doruèil, mìl rozkaz poèkat si na odpovìï a osobnì ji doruèit Jejímu
Velièenstvu.
Druhý list, který jsem od carevny obdrel, nenechal mne na
pochybách o áru její vánì i vzneenosti jejího ducha. Její poslední
nemoc, jak se ta nìná holubièka ráèila vyjádøit v rozmluvì
s kníetem Dolgorukým, mìla pùvod v mé chladné odmítavosti.
Pøísahám vám, pánové, e naprosto nechápu, co na mnì dámy
mají, nebo ruská carevna nebyla jediná z en, které mi nabízely
ruku s výin trùnu.
Nìkteøí lidé roztrubují hanebné pomluvy, e se kapitán Phipps
nedostal na své cestì tak daleko, kam se mohl klidnì odváit Je
mou svatou povinností jej obhájit. Nae loï byla na nejlepí cestì
(69)

dosáhnout nejvzdálenìjích konèin, ale kdy jsem ji zatíil tak
nesmírným nákladem medvìdích koí a kýt, byl by kadý pokus
o dalí krok na sever jen ílenou hrou o lidské ivoty.
Byli jsme tak sotva schopni plachtit proti mírnému vìtru, nato
teprve se plavit proti onomu pohoøí ledu, které se kupí dále na
sever.
Od té doby se kapitán èasto vyjádøil, jak jej mrzí, e nemìl za
gro podílu na slávì onoho dne, který emfaticky nazývá dnem
medvìdích koichù. Mùj vìhlas mu rozpaluje áhu a kapitán jej
z plané závisti vemonì sniuje. Èasto jsme se pro to dostali do
køíku a jetì dnes mi tak trochu nemùe pøijít na jméno. Holedbá
se mezi jiným, abych prý se moc nevytahoval, e jsem medvìdy
podvedl v pøestrojení, nebo on sám by byl prý el mezi nì jen ve
vlastní kùi, a pøece prý by ho povaovali za rodného bratra.
To je ovem vìc tak delikátní a oehavá, e gentleman, jen
chce být nazýván muem skuteènì vybraných mravù, nemùe se
o ni pøít s nikým, nejménì ovem s urozeným anglickým pairem.
Deváté námoøní dobrodruství
Jinou námoøní cestu jsem podnikl z Anglie s kapitánem
Hamiltonem. Pluli jsme do Východní Indie a mìl jsem s sebou
ohaøe, který byl v pravém smyslu slova zlatem k nevyváení. Mohu
to smìle tvrdit, protoe mì nikdy nezklamal.
Jednoho dne, kdy jsme byli jetì dobrých tøi sta mil od pobøeí,
zaèal pes z nièeho nic vìtøit a stavìt. Zavolal jsem kapitána se
vemi dùstojníky na palubu a øekl jsem jim, e musíme být na dosah
nìjaké pevniny, protoe pes vìtøí.
Vyvolalo to salvu smíchu. Ale ani tato uráející odpovìï mì
nepøinutila zapochybovat o skvìlých schopnostech mého psa.
Po dlouhém hádání jsem s eleznou neústupností prohlásil
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kapitánovi, e èenichu svého Traye vìøím stokrát víc ne oèím
a dalekohledùm vech jeho námoøníkù, a nabídl jsem mu smìle
sázku o sto guineí, e za pùl hodiny padneme na zvìøinu.
Kapitán byl velmi rozafný èlovìk a vìdìl, e sto guineí je
èástka, kterou jsem mìl smluvenou za celou cestu. Dal se do
potutelného smíchu a ádal pana Crawforda, lodního lékaøe, aby
mi zmìøil puls. Pan Crawford neváhal poslechnout a oznámil, e
jsem naprosto zdráv. Potom se kapitán naklonil k lékaøi a poeptal
mu do ucha:
Nemá vech pìt pohromadì, jako gentleman nemohu sázku
pøijmout.
Mýlíte se, kapitáne, odpovìdìl lékaø, má hlavu naprosto
v poøádku a zhola nic mu není. Spoléhá prostì víc na èenich svého
køepeláka ne na rozum vaich dùstojníkù. V kadém pøípadì musí
sázku prohrát, ale nechtì ho, a se spálí.
Taková sázka, pokraèoval kapitán, by nebyla s mé strany
èestná. Dùstojnìjí bude, kdy mu potom obnos vrátím.
Po celou dobu rozmluvy byl Tray neustále ve støehu a tím mì
jetì utvrdil v mém pøesvìdèení. Provokativnì jsem nabídl sázku
po druhé.
Byla pøijata!
Sotva jsme si plácli a øekli Platí!, chytili námoøníci, kteøí lovili
v dlouhém èlunu pøipoutaném k zádi lodi, obrovského raloka.
Hned ho vytáhli rumpálem na palubu, rozpárali, vyvrhli  a tumá
èerte kropáè! Ve raloèím aludku nalezli est párù ivých
koroptví!
Nebozí ptáci museli být v raloèím kurníku dlouho, protoe
jedna ze slepic u sedìla na pìti vejcích. Kdy byl ralok vykuchán,
klubalo se právì z jednoho vajíèka roztomilé kuøátko.
To malé písklátko jsme potom vychovali v koèièím pelechu
mezi koaty, která pøila na svìt nìkolik minut pøedtím. Stará koèka
je mìla stejnì ráda jako své ètyønohé mazlíèky a øádila, jako kdyby
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ji na noe bral, kdy koroptvièka odletìla trochu dál a nechtìla se
hned vrátit nebo se nechat odnést v zubech do pelíku. Mezi
ostatními koroptvemi byly ètyøi koroptví slepice, z nich jedna
stále sedìla na vejcích, take jsme mìli èerstvé zvìøiny pro
kapitánùv stùl víc ne dost. Paák Tray dostával za to, e mi vyhrál
sto guineí, vechny kosti. Nìkdy slízl i celého ptáka.
Desáté námoøní dobrodruství

DRUHÁ CESTA NA MÌSÍC
Pánové, onehdy jsem vám vyprávìl o krátké výpravì na Mìsíc,
kterou jsem podnikl, abych si odtamtud pøinesl svoji støíbrnou
sekyrku. Dostal jsem se tam pozdìji jetì jednou daleko pøíjemnìjí
cestou. Zdrel jsem se na té nádherné planetì dost dlouho a pouèil
jsem se tam o nejrùznìjích vìcech. Pokusím se vylíèit vám je tak
pøesnì a pravdivì, jak zasluhují a jak nejlépe budu schopen.
Jednomu mému vzdálenému pøíbuznému vlezlo do hlavy, e
kdesi ijí stejní kolohnáti, jaké nalezl Gulliver v království
brobdingnagském. Chtìl tento národ èahounù objevit, a tak se
vydal na výzkumnou cestu a poádal mì, abych jej provázel.
Co se týèe mne, povaoval jsem vdycky tyhle øeèi za pouhou
zajímavou báchorku a nevìøil jsem v Brobdingnag o nic víc ne
v Eldorado. Tento mùj pøíbuzný byl majitelem diamantových polí
a ustanovil mì universálním dìdicem, take úslunost vùèi nìmu
byla jaksi èestnou povinností.
Do jiních moøí jsme dopluli jako po medu. Nepøihodilo se
nám, ani co by vrabce zajímalo. Spatøili jsme jen nìkolik létajících
muù a en, kteøí hopsali mezi nebem a zemí menuet, metali
kozelce a provádìli podobné hlouposti.
Osmnáctého dne, kdy jsme míjeli ostrov Otahiti, zvedla smr
(72)

nai loï nejménì tisíc mil nad moøskou hladinu a poøádnì dlouho
nás tam drela na holièkách. Ale potom jsme dostali èerstvý vítr
do plachet a teï to lo jako kdy bièem mrská neuvìøitelnou
rychlostí dál. Bloudili jsme est nedìl po nebi, ne jsme objevili
kulatou oslnivou pevninu, tøpytící se ostrov.
Kdy jsme vpluli do prostorného pøístavu a pohodlnì vystoupili
na molo, s údivem jsme zjistili, e tato zemì je obydlená. Hluboko
pod sebou jsme vidìli jiný ostrov, pokrytý mìsty, lesy, horami,
øekami a jezery. Byla to nae Zemì.
Na Mìsíci, nebo ten oslnivý ostrov, na nìm jsme kotvili, byl
Mìsíc, jsme spatøili obrovité bytosti, jezdící na tøíhlavých supech.
Abyste si uèinili pøiblinou pøedstavu o hrozivých rozmìrech tìchto
ptákù, musím vás pouèit, e rozpìtí jejich køídel bylo estkrát vìtí
ne nejdelí ráhno na naí lodi. Jako my jezdíme na koních, poletují
obyvatelé Mìsíce na tìchto supech.
Král právì vedl válku se Sluncem a nabídl mi dùstojnické místo,
avak odmítl jsem tuto èest, jí mì Jeho Velièenstvo chtìlo zaskoèit.
Vechno je tam nezvykle veliké. Na pøíklad obyèejná moucha
není o mnoho mení ne nae ovce.
Nejstralivìjí váleènou zbraní Mìsíèòanù jsou øedkvièky. Vrhají
jimi jako otìpy, které okamitì usmrcují kadého, kdo je jimi
sebeménì zasaen. Za títy slouí Mìsíèòanùm houby, a kdy
pøejde sezóna øedkvièek, nahrazují je chøestem.
Setkal jsem se zde také s nìkolika obyvateli Psí hvìzdy. Na
meziplanetární cesty je ene vrozený obchodní duch. V oblièeji se
podobají buldokùm; oèi mají po obou stranách èenichu, èi spíe
po obou stranách spodního konce nosu. Nemají víèek, a kdy jdou
spát, zakrývají si zornice jazykem. Obyèejnì jsou vysocí dvacet
stop, kdeto ádný Mìsíèòan nemá pod míru estatøiceti stop.
Pro nae ui zní jméno obyvatelù Mìsíce trochu legraènì,
nazývají se Vaøinoci, protoe pøipravují své pokrmy na ohni jako
my.
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Ostatnì pøi jídle nekradou zbyteènì pánubohu èas, nebo jen
otevøou levou stranu aludku a vstrèí tam celou pøedloenou porci.
Pak ji zase zavøou a otevøou ji ve stejný den a za mìsíc. Tak
snìdí za rok pouze dvanáct obìdù. Myslím, e tomuhle zaøízení
by dal pøednost kadý, kdo nenávidí nezøízené hýøení
a nenaranost.
Slasti lásky jsou na Mìsíci panìlskou vesnicí, nebo Vaøinoci
i ostatní tvorové jsou vichni jednoho pohlaví. Vechno roste na
stromech, které se rozeznávají podle plodù a velikosti listù.
Stromy, na nich rostou Vaøinoci, jsou nesrovnatelnì krásnìjí
ne ostatní. Mají mohutné, rovné vìtve a listí barvy masa. Tyto
stromy nesou oøechy pøiblinì est stop veliké. Kdy oøechy
dozrají, co lze poznat podle zmìny barvy, s puntièkáøskou
peèlivostí se oèeou a libovolnì dlouho uskladní. Jakmile je tøeba
jádra oøechù oivit, naházejí se prostì do kotle s vroucí vodou.
Po nìkolika hodinách tvrdé skoøápky prasknou a vyskoèí nový
Vaøinoec. Jetì døív ne pøijdou na svìtlo boí, je jejich duch
obdaøen schopnostmi pro urèité povolání. Z jedné skoøápky
vyrukuje voják, z jiné se vyloupne filosof, z tøetí se vyklube knìz,
ze ètvrté se prodere advokát, z páté statkáø, ze esté sedlák atd.
Kadý, jakmile otevøe oèi, zdokonaluje se ihned prakticky
v tom, co dosud znal jen theoreticky. Je skoro nemoné s jistotou
urèit, co ve skoøápce vìzí. Za mého pobytu tam pùsobil jakýsi
mìsíèní prorok a nabubøele prohlaoval, e rozlouskl toto
tajemství, ale kdekdo o nìm øíkal, e si nevidí do papuly, a pokládali
jej za nemocného.
Kdy Luòané zestárnou, neumírají, nýbr se rozplynou ve
vzduchu a vítr je odvane jako dým. Pít nemusejí, nebo nic
nevymìují. Na rukou mají jen jediný prst, kterým dokáou udìlat
vechno stejnì dobøe a èasto mnohem líp ne my, pìtiprsáci.
Hlava jim roste pod pravou paí. Kdy se vydají na nìjakou
cestu nebo jdou do zamìstnání, kde se musejí rychle pohybovat,
(74)

obvykle ji nechávají doma; pøitom se s ní mohou neustále radit,
i kdyby byli tøeba v Tramtárii.
Chce-li nìkdo z velkomoných Luòanù vìdìt, co se dìje mezi
prostým obyvatelstvem, nemá zapotøebí chodit mezi lid. Jednodue
zùstane doma, to znamená, e tìlo zùstane u ètyø sloupù a pole
se ven jenom hlava. Ta se vude vetøe inkognito a vrátí se
s èerstvými zprávami, kdykoli se majiteli zlíbí.
Jádra z mìsíèních vinných hroznù se podobají jako vejce vejci
naim kroupám. Jsem skálopevnì pøesvìdèen, e kdy zuøí na
Mìsíci bouøe a sráí hrozny s révových keøù, padají hroznová jádra
na nai rodnou Zemi v podobì krupobití. Jsem stejnì upøímnì
pøesvìdèen, e toto mé pozorování je od pradávna dobøe známo
i naim dodavatelùm vína. Nejednou jsem toti u nás dostal víno,
které i barvou prozrazovalo, e je lisováno z krup, a chutnalo stejnì
lahodnì jako mìsíèní ryzlink.
Ale tisíc láteø, pánové, jednu kromobyèejnou vìc bych byl
málem pustil z hlavy. e toti bøicho prokazuje Luòanùm stejnou
slubu jako nám ranec, taka nebo torna. Schovávají tam vechno,
co chtìjí, a otvírají a zavírají je, kdy chtìjí. Právì tak aludky,
nebo útroby Mìsíèòanù nejsou zatíeny støevy, játry, srdcem ani
jinými vnitønostmi, stejnì jako jejich tìla nejsou ovìena odìvy.
Nemají také na celém tìle ádný úd, který by stud porouèel zakrýt.
Oèi si mohou libovolnì vyndávat i nasazovat a vidí jimi stejnì
dobøe, kdy je mají v hlavì, jako kdy je drí v hrsti. Kdy nìkdo
ztratí oko nebo patnì vidí, klidnì si vypùjèí od souseda jiné, nebo
si koupí jiné a uívá ho právì tak dobøe jako svého vlastního. Oèi
jsou také jedinou slabou stránkou obyvatel této naí nejblií
obìnice, nebo neustále podléhají vkusu a módì, take se tam
nosí oèi hned zelené a hned zase luté. Proto také najdete na Mìsíci
prodejny oèí na kadém rohu.
Pøiznávám nakonec, pánové, e tyto zprávy mohou znít
prapodivnì, neøku-li pohádkovì, ale vyzývám kadého
(75)

pochybovaèe, aby byl té dobroty, nelenil, vydal se na Mìsíc sám
a pøesvìdèil se na vlastní oèi, e jsem zùstal vìrný pravdì tak,
jako málokterý cestovatel.
Cesta zemìkoulí
KROMÌ JINÝCH POZORUHODNÝCH DOBRODRUSTVÍ
Soudì podle vaich tváøí, pánové, desetkrát døív by vyèerpalo
vyprávìní o neslýchaných dobrodrustvích mého bohatého ivota
mne ne vás jejich poslouchání. Vae lichotivá pozornost mì sama
pobízí, abych se zøekl pøedsevzetí ukonèit ná dnení veèer
vyprávìním o své druhé cestì na Mìsíc. Neunavuji-li vai
laskavost, vyslechnìte, prosím, jetì jednu historii, která je neménì
pravdivá ne vechny pøedchozí, ale která snad svou poutavostí
a podivuhodností pøedstihuje kteroukoli jinou.
Svého èasu mì neobyèejnì zaujaly Brydonovy cesty po Sicilii
a v zápalu mladého vzruení jsem dostal chu navtívit Etnu.
Cestou k cíli mì nepotkalo nic zajímavého. Snad proto, e pro
mne bylo hrou na slepou bábu vechno, co by pro kohokoli jiného
bylo neslýchaným dobrodrustvím, které by s nestydatou obírností
vyprávìl na kadém kroku, aby z naivního publika vymaèkal na
cestovní výlohy, zatím co já bych se tímto zpùsobem neodvaoval
ádného lechtice unavovat.
Jednou za svítání jsem vyrazil z chaty na úpatí Etny a byl jsem
neochvìjnì rozhodnut prozkoumat vnitøek této povìstné ohnivé
pece, i kdyby mì to mìlo stát vìènou slávu mezi andìlíèky. Po
ubíjející tøíhodinové cestì jsem se dotrmácel nahoru.
Etna tenkrát po tøi týdny zuøivì soptila. Jak to pøi takové mele
bývá, bylo u mnohokrát vylíèeno. Jestli to vùbec nìjaký smrtelník
mùe vypovìdìt, pøicházím rozhodnì s køíkem po funuse, ovem,
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jestli to nemùe být vylíèeno, a ze zkuenosti pravím, e nikoli,
pak udìlám dobøe, kdy nebudu tlouci hlavou do zdi, maøit
drahocenný èas a kazit vám dobrou náladu.
Obeel jsem tøikrát kráter, který si mùete snadno pøedstavit
jako obrovský trychtýø, a kdy jsem vidìl, e tímto pobíháním
kolem horké kae nijak nezmoudøím, skoèil jsem krátce a dobøe
dovnitø.
Sotva jsem to uèinil, octl jsem se v zatracenì horké lázni a má
nebohá tìlesná schránka slízla na mnoha místech, ulechtilých
i neulechtilých, pìknou dávku popálenin a odøenin od øeøavého
uhlí, které neustále vyletovalo ven.
Pøestoe výbuchy, vrhající balvany havého uhlí vzhùru, byly
ïábelsky silné, váha mého tìla je hladce pøekonala, a ne byste
øekli vec, stál jsem na dnì.
První, co jsem vnímal, byl rámus, jako kdy se boøí svìt, øev,
nadávání, e by se i mrtvý probudil. Otevøel jsem oèi. A pánové,
krute hlavou jak chcete, stál jsem ve spoleènosti staøièkého, ovem
nestárnoucího feáka, boha ohnì Vulkána a jeho Kyklopù. Tato
ctìná spoleènost, kterou mé vzdìlání dávno vypoklonkovalo do
øíe básnické fantasie a dìtinských lí, se u plné tøi nedìle
handrkovala o pøednost a subordinaci. Je na bíledni, e právì
z tohoto hádání pocházela celá patálie venku na svìtì. Kdy jsem
se objevil, zavládl v celém shromádìní beránèí klid a mír.
Vulkán se ihned odbelhal k lékárnièce, pøinesl jakési masti
a náplastí a vlastnoruènì mì celého oetøil. V nìkolika okamicích
jsem byl zdráv jako rybièka. Potom mi podal na posilnìnou láhev
pravého nektaru a pro osvìení nìkolik druhù vín vyhrazených
jen bohùm.
Kdy jsem se ponìkud sebral, pøedstavil mì své manelce
Venui. Potom naøídil té èarokrásné paní, aby se postarala
o vechno mé pohodlí.
Nádhera budoárku, do nìho mne uvedla, rozko lùka, do
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nìho mne uloila, boský pùvab její bytosti, nìha jejího sladkého
srdce, ach, pánové, to vechno je nìkde vý, ne kam mohou slova
 hlava se mi toèí, tep vypovídá slubu, jak na to vzpomenu.
Pozdìji mi Vulkán Etnu pøesnì popsal. Pravil, e hora není
nièím jiným ne hromadou popela z jeho huti.
Abyste mi rozumìl, pane barone, povídá, jsem velmi èasto
nucen vzít na své lidi karabáè, a kdy jsem patnì naloen, házím
po nich domáky havého uhlí. Ale to byste musel znát jejich
prohnanost! Aby mne dobìhli, chytají je jako cirkusáci do rukou
a vyhazují je vzhùru do svìta. Nae kravály, pokraèoval, trvají
nìkolik dní, nìkdy nìkolik mìsícù. To, co z naich malých
nedorozumìní na svìtì vzniká, nazýváte vy smrtelníci sopeènými
výbuchy. Ve Vesuvu mám také jeden veøtat. Je to odtud nìjakých
tøi sta padesát mil pod moøem, ale ani tam, jak vy na svìtì víte, mi
nejde práce od ruky bez rámusu.
Zasvìcené a pouèné výklady pána podzemí se mi líbily, ale
myslím, e se nemusím èervenat, kdy pøiznám, e mne víc
okouzlovala spoleènost jeho divukrásné choti.
Snad bych do nejdelí smrti tyto ohnivé paláce neopustil, kdyby
nìjací nactiutrhaèi, ochotní vanilové, nenasadili Vulkánovi brouky
do hlavy a neotrávili jeho dobrácké manelské srdce jedem
árlivosti. Ani byl pøedem nìco naznaèil, odnesl mì jednou ráno,
kdy jsem chtìl jeho paní pomáhat pøi toaletì, do místnosti, v které
jsem nikdy pøedtím nebyl, pøidrel mì, jak se mi zdálo, nad nìjakou
nedozírnou studní a smutnì pravil:
Nevdìèný smrtelníèe, táhni do svìta, z nìho jsi pøivandroval!
S tìmito slovy mì svrhl dolù, ani èekal, jak se k tomu vyjádøím.
Padal jsem, padal a padal stále rychleji a rychleji, a jsem
v smrtelné závrati ztratil vìdomí.
Nevìdìl jsem, jak se to stalo, ale probudil jsem se z mrákot na
nesmírné vodní hladinì, jiskøící paprsky letního slunce.
Moøe mì takøka odkojilo a plování bylo mou nejoblíbenìjí
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zábavou od nejútlejího vìku. Byl jsem tedy ve svém ivlu a po
tom, co jsem právì zail, jsem si pøipadal jako v sedmém nebi.
Rozhlíel jsem se na vechny strany, ale bohuel, nespatøil jsem
nic ne vlny a vlny, nedohlednou vodní pou.
Pozdìji se mi v dálce objevil bod, který vypadal jako obrovská
skála, a pøipadalo mi, e se ke mnì blíí. Zrak mì ani tentokrát
neklamal a brzy se ukázalo, e je to plovoucí ledová hora. Po
úporném hledání jsem nael místo, odkud jsem se mohl vydrápat
na vrchol. Ale k mému zoufalství nebylo odtud po soui ani vidu.
Teprve k veèeru jsem zahlédl loï. Plula ke mnì, a jakmile byla
na doslech, zavolal jsem. Odpovìdìli mi holandsky. Skoèil jsem
do vln, sáhoval k lodi a byl jsem vytaen na palubu. Napøed jsem
se zeptal, kde se, u vech kozlù, nalézám.
V Jiním oceánu, mladý pane, znìla odpovìï.
Tato zpráva mi rozsvítila v hlavì. Teï mi bylo nad slunce jasné,
e jsem z Etny propadl støedem zemìkoule do Jiního oceánu.
Byla to rozhodnì kratí cesta ne kolem svìta. Pokud mi sahá
pamì, nepokusil se o ni dosud nikdo, a jestli se mi podaøí jetì
jednou ji opakovat, budou má pozorování, pøísahám, daleko
pøesnìjí.
Dopøál jsem si malého obèerstvení a el si na chvíli zchrupnout.
Ale Holanïané jsou neotesanci. Vyprávìl jsem své dobrodruství
dùstojníkùm stejnì prostì jako vám, pánové, ale nìkteøí, jmenovitì
kapitán, se tváøili pochybovaèné, jako bych byl nìjaký koòský
handlíø, který chce draze prodat, co lacino nakoupil
Ale pøijali mì na loï pøátelsky, il jsem z jejich milosti, musel
jsem si proto chtìj nechtìj nechat líbit, e nad mou pravdomluvností
ohrnovali nos. Zeptal jsem se, kam mají namíøeno. Odpovìdìli,
e jsou na výzkumné výpravì, a je-li moje tvrzení pravdivé, jsou
právì u cíle své pouti. Pluli jsme tou cestou, kterou se odváil
kapitán Cook, a pøítího jitra jsme zakotvili v Botany-Bay.
Sem posílá anglická vláda za trest nièemy veho druhu, avak
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pøíroda obdaøila tento zapomenutý kout svìta takovou krásou
a bohatstvím, e by sem spíe mìli být posíláni na odpoèinek ti
nejzaslouilejí mui.
Zdreli jsme se tu jen tøi dny. Ètvrtého dne, sotva jsme zvedli
kotvy a odrazili na iré moøe, strhla se pekelná bouøe. V nìkolika
vteøinách servala vechny plachty, vyrvala hlavní stoár a srazila
jej na palubu i s lodním koem. Stìeò padl na kompasovou skøíò
a nechal z ní i z kompasu jen hromádku smetí.
Kdo byl nìkdy na moøi, ví, jak hrozivé následky jdou ruku
v ruce s takovou ztrátou. Tak jsme zùstali jako bezhlaví a nevìdìli
konce ani zvonce. Bouøe se sice utiila, ale vál ostrý vítr. Pluli
jsme celé tøi mìsíce a pøi vytrvalosti vìtru jsme museli urazit poøádný kus cesty, kdy jsme náhle zpozorovali na vem kolem sebe
pøímo zázraènou zmìnu.
Vichni jsme oili, posedlo nás bezstarostné veselí a lehkost.
Nae chøípí plnila líbezná, vìru rajská vùnì. Také moøe zmìnilo
barvu. U nebylo zelené, nýbr bílé. Velmi brzy po té úasné zmìnì
jsme spatøili pevninu a hned nato pøístav. Byl velmi hluboký
a prostorný a místo vody v nìm bylo plnotuèné mléko. Kdy jsme
pøistáli, vìøte nebo ne, celý ostrov byl jediný obrovský kus sýra.
Kdyby nám tuto skuteènost neodhalila náhodná okolnost, snad
bychom to ani nepoznali. Mìli jsme toti na palubì plavèíka, který
mìl vrozenou nechu k jakémukoli sýru. Jakmile vstoupil na ostrov,
padl v tu ránu do mdlob. Kdy jsme ho vzkøísili, úpìnlivì prosil,
abychom proboha odstranili sýr, na nìm leí.
Pochopíte, pánové, ná údiv, nicménì velmi brzy jsme se
pøesvìdèili, e mìl svatou pravdu, nebo, jak jsem ji øekl, celý
ostrov nebyl nièím jiným ne obrovským sýrem. Byl také hlavní
potravou obyvatel. Tím úasnìjí vak se nám zdálo, e to, co
pøes noc snìdli, v noci opìt narostlo. První, co upoutalo nai
pozornost, byly rozsáhlé vinohrady s keøi, obtìkanými krásnými,
bohatými hrozny, z kterých se lisovala smetana výjimeèné jakosti.
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Obyvatelé byli pøímí, urostlí, krásní tvorové, vysocí nìco kolem
devíti stop. Mìli tøi nohy a jednu ruku. Dospìlí mìli na èele roh,
se kterým dovedli obratnì zacházet. Poøádali závody na mléèné
hladinì a procházeli se po ní s jistotou a elegancí jako po rozkvetlé
louce, ani se potopili.
Na ostrovì, lépe øeèeno na sýru, rostlo mnoho obilí, jeho klasy
se podobaly ampionùm. V nich leely bochníky peèeného chleba
a kdo chtìl, mohl jíst. Na své výpravì po sýru jsme objevili sedm
øek, jimi protékalo podmáslí a dvì vinné bystøiny.
Po estnácti dnech cesty jsme dorazili na protilehlý bøeh ostrova,
kde jsme objevili rozsáhlou oblast starého, smradlavého sýra, který
zvlátì pivaøi tak náramnì vychvalují. Ale nehýbali jím èervi, nýbr
vyrùstaly z nìho krásné koaté ovocné tìpy, broskve, meruòky,
fíky, datle a tisíce naprosto neznámých druhù.
Tyto nebetyèné stromy byly jako pokropeny ptaèími hnízdy.
Nejvíc nás upoutalo hnízdo ledòáèka, nejménì pìtkrát vìtí ne
kupole chrámu svatého Pavla v Londýnì. Bylo dùmyslnì spleteno
z obrovských kmenù a leelo v nìm, dovolte, pánové, abych zde
byl pøesný, pìt set vajec velikosti poøádného vìdra.
Mláïata v hnízdì jsme nejen spatøili, ale slyeli jsme je také
pískat. Kdy jsme po dìsné námaze jedno vejce rozbili, vytøepetalo
se z nìho neopeøené pískle, vìtí ne dvacet letitých supù. Sotva
jsme caparta pustili na svobodu, pøiletìl starý ledòáèek, popadl
do drápù naeho kapitána, vyletìl s ním asi míli vysoko, vypráil
mu køídly kalhoty a pustil ho do moøe.
Vichni Holanïané plavou jako tøísky, a tak ne se kdo nadál,
byl kapitán zpátky a lo se zpìt k lodi. Vraceli jsme se jinou cestou
a na kadém kroku jsme naráeli na nové a nevídané vìci. Mezi
jiným jsme sloili dva divoké voly, kterým rostl na èele pouze
jediný roh. Pozdìji nás tento neuváený èin mrzel, nebo jsme se
dozvìdìli, e je obyvatelé Ementálie ochoèují a pouívají jich
k jízdì nebo k tahu místo koní. Jak nám bylo sdìleno, jejich maso
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prý chutná líp ne baantí. Ale zdejí lidé o to dbají, lidovì øeèeno,
jako pes o pátou nohu, nebo se iví pouze sýrem a mlékem. Kdy
jsme byli od své lodi pøiblinì dva dny chùze, spatøili jsme tøi
uboáky, povìené za nohy na vysokých stromech. Zeptal jsem
se, co provedli, e je stihl tak vraedný trest, a uslyel jsem, e
byli v cizinì a po návratu domù nedovedli nic lepího ne balamutit
své pøátele, lhát a popisovat jim místa, která nikdy nespatøili, a vìci,
které nikdy nezaili. Shledal jsem ten trest naprosto spravedlivým
a zasloueným, nebo první a svatou povinností kadého cestovatele je pøedevím mluvit ryzí pravdu.
Kdy jsme se doourali na loï, zvedli kotvy a opoutìli tento
takøka pohádkový ostrov, vechny stromy na pobøeí i s tisíciletými
velikány se nám jako na povel dvakrát poklonily a k zemi.
Pluli jsme jako bludné ovce stále bez kompasu bùhsámví kde
a kam, a jsme se dostali do moøe, které bylo úplnì èerné. Nìco
silnìjího v mém nitru, ne mohl zvládnout chladný rozum, mne
pøinutilo skoèit s paluby do vln. Sotva jsem smoèil v temné tekutinì
rty, pánové, pøál bych vám tu rozko, bylo to víno, jím by se
mohl chlubit i nejlepí královský sklep. Uznáte, e jsme mìli co
dìlat, aby se nám plavci nenamazali jako tìòata.
Avak nae spokojenost netrvala dlouho. Za nìkolik hodin, jako
kdy hrábne do mravenitì, nás obklopilo mraèno ralokù, velryb,
chobotnic a vemoných moøských oblud. Jeden ten netvor byl
tak veliký, e jsme se nemohli dopátrat jeho konce ani nejlepími
dalekohledy, které jsme mìli na palubì. Ke ví smùle jsme obludu
zahlédli, jak se øíká, a mezi dveømi. Otevøela prostì tlamu a nae
loï jí proklouzla mezi zuby, proti nim by i nejvìtí stìeò váleèné plachetnice vypadal jako párátko. Najednou se rybí tlama
otevøela znovu a nabrala nesmírné mnoství vody, která spláchla
loï do aludku.
Tady jsme leeli spokojenì a klidnì jako v nìjaké mrtvé zátoce,
kam nezabloudí ani ten nejlehèí vánek. Je tøeba bez obalu pøiznat,
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e vzduch tam byl trochu teplý a ne zrovna pøíjemný. Nalezli jsme
zde kotvy, ráhna, èluny, bárky, nepøeberný poèet plavidel a lodí,
prázdných i s nákladem. Protivné ovem bylo, e jsme museli
vechno dìlat pøi pochodních. Nesvítilo nám ani slunce, ani mìsíc,
ani hvìzdy. Dvakrát dennì jsme byli na vodì, dvakrát dennì
odpoèívali na suchu. Kdy zvíøe pilo, nastal pøíliv, kdy si
ulehèovalo, nastal odliv. Smím-li si dovolit ten odhad, na jedno
vypití mohla ta ryba spolknout víc vody, ne je v celém enevském
jezeøe, jeho obvod mìøí plných tøicet mil.
Druhý den naeho zajetí v této øíi temnot pokusil jsem se
s kapitánem a nìkolika dùstojníky o malý výlet. Vyrazili jsme pøi
odlivu, jak jsme nazývali èas, kdy loï leela na suchu. Pøi svìtle
pochodní nalezli jsme deset tisíc lidí z nejrùznìjích koutù svìta,
nejrùznìjích národù a plemen. Právì se shromádili k poradì, jak
opìt nabýt svobody.
Mnozí z troseèníkù zde ili u øadu let. Právì v okamiku, kdy
nás chtìl mluvèí shromádìní pouèit o úèelu schùze, dostala
proklatá ryba ízeò a zaèala chlastat. Voda proudila do aludku
s takovou silou a prudkostí, e jsme se jen tak tak zachránili na
lodích. Nìkteré zachránilo jen to, e byli výteèní plavci.
O pár hodin pozdìji jsme mìli vìtí tìstí. Seli jsme se znovu,
sotva se obluda vyprázdnila. Byl jsem jednomyslnì zvolen
pøedsedou a podal jsem návrh spojit dva nejvìtí stoáry. Jakmile
netvor otevøe tlamu, v miku je vztyèíme a zabráníme mu tak,
aby tlamu zavøel. Shromádìní návrh s potleskem pøijalo. Potom
bylo vybráno sto nejsilnìjích chlapù, aby plán provedli. Sotva
jsme pøichystali stoáry, dala se obluda do zívání. To byla
pøíleitost, o ní se nám ani nesnilo. Popadli jsme stoáry, jeden
konec jsme prostrèili rybì jazykem a vzepøeli jej o dolní èelist,
druhý konec o horní.
Mohli jsme si nad tím dílem zamnout ruce, nebo pøíera
opravdu nemohla èelistmi ani pohnout. Jakmile bylo v aludku
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vechno mobilisováno, obsadili jsme pøichystané èluny
a vyveslovali opìt na svìtlo svìta.
Po ètrnáctidenním aláøování, jak jsem mohl odhadnout dobu
ztracenou v rybí temnici, dìlalo nám denní svìtlo nesmírnì dobøe.
Kdy jsme se dostali z aludku pod iré nebe, tvoøili jsme
dohromady konvoj pìtatøiceti lodí vech národností. Stoáry jsme
nechali trèet rybièce v zobáèku, abychom uchránili jiné plavce pøed
hrùzným osudem v pekelné propasti bahna a nejhlubích temnot.
První naí starostí bylo zjistit, v kterém svìtadílu se nalézáme.
Nikdo si netroufal urèit místo pøesnì, a jsem nakonec podle svých
døívìjích pozorování shledal, e vìzíme v Kaspickém moøi.
Protoe je toto moøe se vech stran obklopeno pevninou a s jiným
moøem nemá naprosto ádné spojení, bylo nám nerozøeitelnou
záhadou, jak jsme se sem dostali. A Ementálec ze sýrového
ostrova, kterého jsem vzal s sebou, nám podal rozumný výklad.
Usoudil toti, e nás sem odnesla obluda, v její aludeèní pevnosti
jsme byli tak dlouho vìznìni, nìjakou podzemní cestou.
Ale dost u o tom, byli jsme, chvála pánu bohu, na svobodì,
a kde a jak nepadalo na váhu. Nyní lo o to, dostat se co nejdøív
na bøeh. Byl jsem první, kdo vychutnal sladkost pøistání. Ale sotva
jsem vykroèil na pevnou zem, vyrazil proti mnì medvìd tlustý
jako pivovarský valach.
Pøichází jako na zavolanou, øekl jsem si a popadl jsem ho za
pøední tlapy a stiskl je na uvítanou tak srdeènì, e zaøval, div mi
bubínky nepraskly. Ale nedal jsem se vyruit a drel jsem ho
s vroucí oddaností tak dlouho, dokud nezcepenìl hlady. Tím jsem
získal u medvìdù takový respekt, e se mi od tìch dob ádný
neodváil zkøíit cestu. Odtud jsem potom odjel rovnou do
Petrohradu k jednomu starému pøíteli, který mì pøivítal dárkem,
po nìm jsem dlouhá léta marnì touil. Abych vás pøíli nenapínal:
daroval mi ohaøe z plemene oné slavné feny, která dokázala vrhat
tìòata v bìhu za zajícem. Bohuel mi ho k mé pøísloveèné smùle
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zanedlouho pøi honu zastøelil jeden nemotora. Protoe jsem mìl
psa opravdu rád, dal jsem si z jeho kùe uít vestu, která, kdykoli
jdu na hon, mì dovede tam, kde je nejvíc zvìøe. Sotva se pøiblíím
na dostøel, uletí mi s vesty knoflík a padne neomylnì na místo,
kde èeká úlovek. Protoe mám kohoutek vdycky nataený a prach
stále na pánvièce, neujde mi ani my.
Jak vidíte, mám na vestì u jen tøi knoflíky, jakmile vak zafouká
se strni a zaènou hony, dám si je znovu naít dvìma øadami.
Potom mì navtivte, budeme mít zábavy jako tábsoficír dluhù.
Pro dneek vak se co nejuctivìji porouèím a pøeji vám vem
dobrou noc.
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VYSVÌTLIVKY
 affaire dhonneur  èestná záleitost, èestná aféra
 Bukefal  proslulý kùò Alexandra Velikého. Alexander
jej sám zkrotil a na ádné své váleèné výpravì se od nìho
neodlouèil. Kùò pak seel stáøím v Indii a na místì, kde
byl pochován, zaloil Alexander mìsto na jeho památku
 par compagnie  spoleènì, pohromadì
 moderata durant  pøísloví, doporuèující umírnìnost
a rozvánost, jako na pø. nae: veho s mírou, veho moc
kodí
 sir John Falstaff  hrdina Shakespearových dramat, typ
zbabìlce, tlachala a poivaèného èlovìka. Shakespeare jím
zesmìnil historickou osobu sira Johna Fastolfa, vojevùdce,
který slouil Jindøichu V. ve válce francouzsko-anglické
 terra firma  pevná zemì, sou
 in partem salarii  salarius je èestná mzda, gáe vyích
carských úøedníkù; zde znamená: za èestnou odmìnu
 beefeaters  jedlíci hovìzího masa. Touto pøezdívkou
byli oznaèováni pøísluníci anglické královské gardy
 Gulliver  hrdina knihy fantastických dobrodruství
Gulliverovy cesty od Jonathana Swifta, který se na své
pouti dostane do Brobdingnacu, zemì obrù
 Vulkán  pùvodnì øímský bùh ohnì jako pøírodní síly,
pozdìji  podle øeckého Hefaista  mythický kováø, sídlící
v podzemí
 Kyklopové  tøi synové Urana a Gaie, vzpurní obøi
s jedním okem uprostøed èela. Podle Vergilia ili v nitru
sopek, kde mìli kováøské dílny
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