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Dobrý dobroduţný román najde vţdy pozorné Čtenáře. Ten, který
vám dnes předkládáme, má k tomu všechny předpoklady. Napsal jej
zkušený autor a poslední vydání, jeţ vyšlo v budapešťském
nakladatelství Albatrosz v nákladu 150 000 výtisků, bylo záhy
vyprodáno. Není divu, román přináší velmi napínavý děj,
odehrávající se z velké části v exotickém prostředí severní Afriky a
navíc ještě v cizinecké legii. Pět vojáků legie, mezi nimi i hlavní
hrdina Horn, proţívá nejrůznější dobrodruţství a pomáhá potlačovat
osvobozenecká hnutí Arabů. Dojde k záhadné vraţdě francouzského
důstojníka a odhalení vůdce odboje, jehoţ naše pětice zabije a
zmocní se jeho pokladu. Ten pochopitelně přinese rozvrat do dosud
nerozlučné pětice a celá záleţitost skončí tím, ţe Hornovi přátelé
zmizí i s uloupeným pokladem. Horn sám se vrátí do legie, odpyká si
trest dezerce a ocitne se v Anglii, kde pátrá po svých bývalých
druzích. A zde právě… ale ne, dál uţ obsah – i kdyţ velmi stručně –
vyprávět nebudeme. Přečtěte si román sami, jistě vás zaujme a bude
se vám líbit. Je napínavý od začátku aţ do konce, autorův smysl pro
dramatičnost scén a vykreslení charakterů i prostředí přispívá k jeho
dobré úrovni. Navíc, i při veškeré napínavosti a často i tragice, jsou
zde i humorná místa, vyvaţující chvíle velkého napětí.
JENÖ REJTÖ je známým maďarským autorem, svá díla psal i
pod pseudonymem P. Howard. Dnes jiţ neţije, tragicky zahynul za
horthyovského fašismu. Dodnes však patří k nejčtenějším v
Maďarsku, jeho romány byly přeloţeny do 18 jazyku. Tento přeloţil
pro vás do češtiny Jan Lichtenstein.
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DÍL PRVNÍ
První kapitola

SIDI BEL ABBES
SIDI BEL ABBES

I.
Jakoby mrtvé, leţelo město v záři slunce, vzduch se takřka chvěl
horkem a v dálce na obzoru se nejasnými konturami zvedalo pohoří
Thessala. Sidi bel Abbes bylo v těchto časných odpoledních
hodinách vymřelé, coţ působilo takřka deprimujícím dojmem. Na
Place Sadi Carnot podřimují překrásné květiny a na prázdných
lavičkách odpočívá jen jemný poprašek písku, vznášející se jemnými
poryvy vánku.
Uprostřed náměstí, na pódiu, kde obyčejně mívá hudební těleso
legionářů Clíque odpolední koncerty, obrovská plachta pokrývá
sedadla hudebníků. Obchody evropské čtvrti zůstanou uzavřeny aţ
do setmění a v kasárnách začíná muţstvu odpolední „siesta“, která se
dodrţuje po celou dobu horkého údobí. Na kraji chodníku sedí
klimbající Arab v burnusu.
V hotelu leţí tři američtí turisté zcela vyčerpaní pod tylovými
nebesy svých postelí. Jednomu z nich hučí v hlavě z poţitého
chininu, druhý umdlévajícím hlasem volá boye a ptá se, kdy odjíţdí
první vlak směrem na Oran. Italský obchodník s radiopřijímači a
gramofonovými deskami leţí nahý v hloubi svého krámu na zemi,
pije horký čaj a co nejvíc tlumí paříţskou vysílačku, která vysílá
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dţezovou hudbu.
Do musulmanského kostela opatrně, jako kdyby sledoval
skrývající se zločince, vstupuje policista. Pod arkádami,
vykládanými červenými cihlami, se podezíravě rozhlíţí a stává se
opravdu svědkem přestupku. Jiný policista rovněţ ve sluţbě si
rozepíná svou blůzu, utírá pot z čela a pije pálenku. A to je přísně
zakázáno. Řidič druhého důstojníka koloniálního úřadu spí za
volantem vozu značky Bugatti v poněkud šikmé poloze. Kolem úst
má stopy pěny. Důstojník navštívil v důleţité záleţitosti prefekta a
nyní spí jak prefekt tak i jeho důstojník.
K hotelu přijíţdí autokar s umdlenými turisty. Před jednou
cukrárnou nabízí své zboţí patron a hlasitě vychvaluje různé druhy
ledem chlazených nápojů, kterými můţe poslouţit. Policista jde opět
na prohlídku podezřelého podloubí. Slunce se ještě víc posunulo
směrem k vrcholkům pohoří Thessala. Jedno polonahé arabské dítě
pomalu stahuje plachtu z pódia Clique.
Nádraţí ţhne v odpolední pusté nudě. Pod tuţkou výpravčího se
trhá na hadr promočený papír od potu, který se mu řine z čela. Na zdi
se jemně ozývá zvonkohra signálních zvonků. Někde drkotá kolečko.
Výpravčí si zapíná blůzu, jde k telefonu a rychle otáčí klikou. „Bel
Abbes! … Bel Abbes! Ctyřstý kilometr … Rychlík do Oranu odjel...“
Přijela hlídka. Čtyři příslušníci cizinecké legie s nasazenými
bodáky a jeden poddůstojník. Na lavici u východu sedí rudovlasý
vousatý muţ s balíky. Spí. Poddůstojník s ním zatřepe:
Legitimations, certificats … Vité! Vité! Je to podomní obchodník,
prodává ţiletky a ţabykuchy. Cestuje do Colomb Bechar. Hlídka
prohledává celé nádraţí, zda se někam neschoval uprchlý legionář,
který by se chtěl s odjíţdějícím vlakem dostat dál. Na peróně najdou
hubeného kluka. Jízdenku nemá, cestovat nechce. Co tu hledá? Prý
cigaretové špačky.
– Postav se mezi vojáky. Odvezeme tě na stráţnici a jestliţe nejsi
zběh, můţeš pak jít po svém. –
– V pět musím být v práci v trţnici. –
– ’men fou. –
Protoţe hodně diskutuje, dostane pohlavek a pro jistotu mu
sváţou ruce na zádech. Hlídka zdraví, protoţe se objevil rotmistr.
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Přijíţdí vlak. Nádraţí lze opustit jen jedněmi dveřmi a tak si
poddůstojník můţe důkladně prohlédnout těch několik malátně
vyhlíţejících cestujících. Nikdo další jiţ nevystoupil. Teprve nyní
otevřou poslední oddíl, kde je patnáct unavených, zkroušených
nováčků. Čte se seznam jmen. Mezitím hlídka s puškami v rukou
prohledá celý vlak a nasazenými bodáky prohlíţí i prostory pod
lavicemi. Poddůstojník je vyvede schůdkami na tendr a odtamtud na
střechu vagónu, zda se tam neskrývá nějaký nováček anebo uprchlík.
Kdyby se tam jen jeden jediný našel, poznal by, zač je toho loket!
Nom du nom de Dieu! …
Rotmistr schoval do kapsy jmenný seznam, zdviţenou pravicí
kýval vojákům, otočil se a nosovým hlasem, jako krátké zaštěknutí,
vykřikl povely:
– En avant… Marche! – A oni jdou.
II.
Jdou…
Horn přemýšlí. Sklesle klopýtají ve stopách svého rotmistra
malátně dřímajícím městem. Opět se pokouší přemýšlet. Kupodivu
teprve tady se polekal. Kdyţ se tu na horkém africkém asfaltu šoural,
ve své pravé podstatě jako civilista, ale podle zevnějšku jiţ ve
vojenském mundúru, tady si poprvé zoufal nad tím, co učinil. Tak to
je skutečnost! Co se mu zdálo dalekou a neskutečnou romantikou, o
čem v Berlíně hovořívali jako o mayovkách: stal se příslušníkem
legií! Tehdy netušil, ţe se za touto romantikou můţe skrývat velmi
hrubá a strastiplná skutečnost. Se sevřeným srdcem zabočil do
malých, zamříţovaných dvířek mohutných vrat. A uţ tam stál
seřazen se svými druhy na dvoře kasáren, Franz Horn, osmnáctiletý
student z Berlína, který potom, co při maturitě propadl, utekl před
přísným otcem do Afriky.
Starý Horn jako penzionovaný učitel stal se staroţitníkem. Typ
pedantského a přísného maloměšťáka. V bytě po dlouhá léta vládla
den co den kostelní čistota a vojenská přísnost. Starodávný, kvalitní
nábytek byl pečlivě udrţován. Doba jídla, spánku, probuzení, práce a
odpočinku se opakovala s mechanickou přesností. Zanedbání
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povinnosti se v tomto domě netrestalo těţkými tělesnými tresty, ale
ovzduší se na několik dní naplnilo přísnou, ba tragickou náladou. Z
toho měly Hornovy tři děti Franz, Stephan a malá Hanka větší hrůzu,
neţli jiné děti před nejbrutálnějšími tresty. A pak se stalo něco
strašného! Franz za studií ve Weissensee věnoval příliš mnoho času
jedné své milé přítelkyni a v důsledku toho propadl při maturitě.
Bylo moţné to říci starému Hornovi? Nebylo! Snad by se býval ani
nemohl přiznat vyleštěnému nábytku nebo vůni citrónů v salóně.
Nejdřív se několik dní skrýval v Alsasku a na legie ani nepomyslel.
Pak mu došel poslední zbytek malého kapesného a jak se to stalo ani
neví. Při tom vandrování se náhle octl ve Francii, uprostřed velkého
města … byl to pravděpodobně Strassbourg, ale tam uţ hlady
omdléval. Ani se uţ nepamatuje, kdo mu to poradil, ani neví jak se
dostal do kasáren. Na nic nemyslel, na nic se nepamatoval, aţ
najednou procitl zde v srdci Maroka, na dvore kasáren v Sidi bel
Abbes, jako voják první setniny cizinecké legie …
Při umístění se jiţ promíchali se starými mazáky. Ti svým
vylekaným druhům – nováčkům moc potěšitelného o legiích
nevyprávěli. „Však to uvidíte,“ říkali trpce. „Jaký je rotmistr?“ ptalo
se nejvíc zelenáčů. Rotmistři legie mají v Evropě špatnou pověst.
Jeden ze starých mazáků nováčky uklidnil, ţe rotmistr Favre je
poměrně slušný kluk. Nelze o něm sice tvrdit, ţe základním prvkem
jeho úřadu je takt a zdvořilost, stávalo se také, ţe někdy klel, ba co
víc, někdy také kopal, ale to ještě není to nejhorší. Jeden z vojáků
cizinecké legie, který uţ slouţil desátý rok, jistý Roger, řekl, aby byli
rádi, ţe Favre nekouše. To je hotové štěstí. On totiţ měl jednou
rotmistra, který uţ také někomu ukousl ucho. Proti tomu je Favre
typem laskavého vojáka.
Nad postelemi, podél zdí se táhla dlouhá police, kde se umístila
celtovina, která se nazývala barda a slouţila jako torna, dále červené
kepi, jídelní miska, kterou nazývali gamelle, bodák a zbraň a ještě
několik poloúředních součástí výstroje, jako holicí aparát, červené
víno, tabák a podobné věci.
Na začátku se vojáci legie dělí na různé skupiny. Tyto skupiny
drţí pohromadě, pomáhají si vzájemně a jejich hlavním cílem je, aby
udrţely nepřátelství s ostatními skupinami. Jsou panské skupiny. To
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jsou inţenýři, bývalí důstojníci a úředníci, kteří tvoří opovrţeníhodný
ostrůvek mezi legionáři, kteří jsou většinou hrubého raţení. Ale
přátelství se často rodí z protikladu, a proto nejsou ojedinělé smíšené
skupiny, kde si námořník, degradovaný belgický důstojník, svalnatý
přístavní dělník a emigrovaný ruský advokát slibují přátelství aţ za
hrob. Všeobecně lze říci, ţe se přátelství, navázaná v kasárnách,
rozpadají a tvoří se znovu v poušti, během pochodu a v dešti kulek.
Zde bez společenských a třídních rozdílů uková pocit sounáleţitosti,
vděčnost, společný výkon a společné útrapy. Na těchto místech se v
první řadě rozpadají panské kliky. Takzvaní „lepší lidé“ začínají
proti sobě intrikovat a aţ k zoufalství brání nedotknutelnost
soukromého majetku, jako je mýdlo na holení nebo denní dávka
rumu. První spolčení za frontou nastane pochopitelně podle
národnosti. Lidé se společnou mateřštinou se instinktivně vzájemně
sbliţují. Snaţí se ubytovat ve stejné místnosti, ba co víc i postele se
podle tohoto pořadí vyhledávají. V tom vedou Němci, kteří se záhy
najdou a drţí pohromadě aţ do poslední kapky krve.
Horn se ještě v Marseille seznámil s Paulem Lotharem, s velmi
jemným, mírným německým pánem kolem čtyřicítky. Lothar se jako
profesor zapletl do nějakého bavorského separatistického hnutí a
kdyţ bylo spiknutí odhaleno, byl nucen uprchnout. Byl vdovcem a
svou osmiletou holčičku nechal u svého bratra a pokusil se hledat
štěstí v Paříţi. Z profesora se stal číšník, z číšníka individuum bez
přístřeší, které v posledním zoufalství vstoupilo do cizinecké legie.
Propadlý profesor a propadlý student se brzo spřátelili. Lothar ze své
mentorské, poučující a pedantské nátury nic ‚neztratil. Jako třetí se
společnou mateřštinou se k nim připojil Ernst Hoffer, veselý
Vídeňák. Byl to člověk se značným sklonem k pleši, usměvavý,
mluvící divným dialektem, malé postavy a s náběhem k tloušťce.
Hoffer o sobě tvrdil, ţe je obchodním cestujícím. Asi měl s touto
činností něco společného, protoţe jako falešný hráč působil na
ţivějších ţelezničních uzlech. Avšak i to je moţné, ţe předtím
opravdu začal jako obchodní cestující, ale cestování bylo tak nudné a
protoţe agenti obvykle odhánějí nudu hrou v karty, není divu, ţe
člověk tak zručný jako Hoffer, volil místo cestování za obchodem
raději obchodování cestou a provozoval falešnou hru. To prováděl
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tak dlouho, aţ jednoho krásného dne zpozoroval, ţe je
pronásledován. A protoţe mu byly postupem času lepší evropské
tratě zapovězené, stal se odváţnějším a stále častěji se vracel na
takové relace, kde se uţ jednou objevil a tak dříve či později mu
hrozilo zatknutí. Dostat se z francouzského ţaláře do cizinecké legie,
to uţ není dlouhá cesta. Vypadal jako dobře ţivený maloměšťák.
Takoví lidé zde obvykle zajdou na nemilosrdnou disciplínu. Ale ten
malý Vídeňák, jak se zdá, asi podmazal, nevím čím, poddůstojníky –
asi jak to dělával při falešné hře s kartami – anebo provedl nějaký
jiný zázrak. Faktem je, ţe se dostal do kanceláře, ale v jaké funkci, to
se nikdy nikdo nedozvěděl, protoţe v úředních hodinách učil
poddůstojníky hrát pasiáns.
Tito tři nováčci, Horn, Lothar a Hoffer, se umístili na tři vedle
sebe stojící postele v koutě u okna. Pečlivě srovnali své věci na
polici, natáhli se na postele a tehdy se poznali se svým čtvrtým
krajanem Thillmannem, bohuţel, za velmi nepříjemné okolnosti.
Thillmann leţel na čtvrté posteli a snaţil se právě z ukradených
vlněných spodků odstranit označení pluku, protoţe je chtěl prodat a
zboţí označené erárním číslem v předměstí nekupují. Tehdy vstoupil
Rastignac. Rastignac jiţ slouţil čtvrtým rokem a byl velmi
pozoruhodným členem legie. Čtyřikrát uţ byl vyznamenán Řádem
čestné legie. A čtyřikrát mu řád zase odňali, protoţe se dopustil
velmi váţných vojenských přečinů. Uţ byl dvakrát poddůstojníkem a
v obou případech ho opět za porušení subordinace degradovali. Ze
čtyřleté sluţební doby mu v jeho osobní kartě započítali pouze 6
měsíců; 3½ roku strávil v různých trestaneckých táborech, coţ musí
dodatečně nasluhovat.
Jeho menších přestupků, jeho pozdních příchodů po večerce si
nevšímali, protoţe o něm věděli, ţe ani zbla nedbá o svůj ţivot. Jinak
nebyl hádavé povahy. Jen kdyţ mu dali pokoj a ctili jeho mouchy. Po
dlouhé hodiny sedával na jednom místě a hrál sám se sebou v kostky.
Vypil neuvěřitelné mnoţství červeného vína a udrţoval intimní styky
s několika předměstskými ţenami. Neznal strach a byl první v boji.
Jeho čich, sluch a zrak, jako ostatně u většiny starých afrických
vojáků, byly neobyčejně vyvinuty. Byl dvanáctkrát raněn, ale
nakonec byl zdravý jako buk. Na svém těle nosil smrtelné stopy
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křivé šavle, kulky, kopí a kyje. Staří vojáci o něm vyprávěli, ţe jiţ
před svou sluţbou v legiích ţil v Africe a byl jako lovec zvěře a
krotitel zaměstnán v cirkuse Hagenbeck na jeho osadě v dţungli.
Bohuţel, jednoho krásného dne prostě zašmelil dvacet leopardů a
několik lvů. Prodal je pod rukou a rovných dvě stě čtyřicet tisíc:
franků prohýřil. Částečně v Dakaru a částečně v malebném městě
Rabatu. Ještě ani zcela nevystřízlivěl, kdyţ vstoupil do legií. Byl to
člověk s nízkým čelem a širokými rameny, jeho paţe mu visely pod
kolena a jeho kolébavá chůze ještě více zdůrazňovala opičí prvky
jeho zevnějšku. Do jeho nosu ho musel někdo uhodit velmi těţkým
předmětem, protoţe byl široký a plochý. Jeho rudé, strniště
připomínající vlasy, mu v chuchvalcích pokrývaly hlavu. Na jeho
rysech se často odráţely stopy cynického humoru, kdyţ stáhl jedno
ze svých huňatých obočí a ušklíbl se koutkem úst. Kdyţ vstoupil do
místnosti tři Němci – Lothar, Horn a Hoffer – jiţ leţeli. Beze slova
přistoupil k Hornovi, který si, jak se zdá, omylem lehl na jeho postel.
Uchopil věci s police, pěkně je poloţil vedle postele a pak
překvapeného kluka jedním rázným kopnutím odhodil pod vedlejší
postel a s uspokojeným vzdechnutím si lehl. Horn vyskočil a
rozkaceně přistoupil k posteli, aby mu něco řekl. Rastignac se usadil,
levačkou ho praštil do tváře, takţe mu z nosu a úst prýštila krev.
Skácel se a omdlel. A tehdy nastala neočekávaná, překvapující věc.
Lothar vstal s postele, důstojně přistoupil k Rastignacovi a čistou,
srozumitelnou francouzštinou mu řekl:
– Styďte se. Jste bezohledná, brutální šelma. –
Stál tam tak klidně a tak důstojně, jako kdyby stál na katedře ve
škole mezi nezbednými studenty. Rastignac udiveně vstal, přistrčil
svou tvář aţ k Lotharově tváři a pak ho uchopil za blůzu. Kaţdý v
pokoji, i sám Lothar, věděl, ţe v příštím okamţiku dopadne
Rastignacova chlupatá pracka, ale pak se udalo zase něco
neočekávaného. Thillmann, ten čahoun, ten pihovatý, holohlavý
dřevorubec, odstrčil Lothara a sám se postavil před krotitele. Na
Thillmannovi nebyl ani dekagram zbytečného masa. Jeho strašná
hubenost se zdála ještě odpornější pro jeho obrovskou sanici, která
měnila jeho hlavu v umrlčí lebku, coţ ještě více zdůrazňovaly jeho
hluboké oční důlky a dva kostnaté lokte a odstávající lopatky. Byl v
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Austrálii dřevorubcem a jeho historie se v mnohém podobala
Rastignacově. Jednou zpronevěřil půlku pralesa a to tak, ţe svěřené
stromy nechal na cestě do Francie vyloţit v jednom africkém přístave
a prodal je. Slouţil jiţ třetí rok a nikdo nevěděl, kde se v tom jeho
neuvěřitelně hubeném těle nabere tolika sil. Pro svou vyzáblost býval
při vycházkách do města vystaven spoustě úsměšků ze strany
netaktních lidí. Tito lidé bez výjimky se mu však při všech setkáních
jiţ z daleka vyhýbali. Kdyţ dlouhý Thillmann odstrčil pana profesora
Lothara, který se tak polekal své vlastní smělosti, aţ zbledl v obličeji,
nastalo v místnosti hluboké ticho. Dřevorubec se postavil před
Rastignaca.
– Neubliţuj těmto nováčkům! Jsou to mojí krajané. Chceš-li se
prát, tady mě máš. –
Jiţ dvě hodiny leţel vedle nich, ani slovo k nim nepromluvil,
klidně se piplal s vlněnými spodkami, jako kdyby nerozuměl ani
slovo německy. Jako kdyby ani neslyšel, ţe vypravují své ţivotní
historie. Aţ nyní prozradil, ţe je jejich krajan. Rastignac se díval
bezvýraznou zvířecí tváří na dřevorubce. Nepolekal se. Kdyby došlo
k rvačce, snad by také nad Němcem zvítězil. Ale Rastignac byl
nevypočitatelný. V řídkých případech bylo jeho počínání
srozumitelné jen někomu třetímu. Kaţdý očekával, ţe teď udeří.
Místo toho tam jen stál, mţoural a šťoural se v nose. Dělal to se
zadumanou, ospalou tváří a díval se na Thillmanna, měřil si ho od
hlavy aţ k patě téměř zvědavě, jako kdyby ho ještě předtím nikdy
neviděl. Měl snad Thillmanna rád? Moţná? Ale je také moţné, ţe se
na něho zítra vrhne s bodákem, zavadí-li o jeho jídelní misku a
vystříkne-li z ní trochu polévky.
– To jsou tvoji krajani? – řekl a v jeho hlase bylo znát nemalý
odpor. A pak tím samým, táhlým hlasem testě dodal:
– Nemám rád, kdyţ si někdo jiný lehne na moje místo. –
Nemotorně sebou praštil na postel a ještě neţli zavřel oči, podíval se
na Lothara a tupě řekl:
– Pardon… – Pak usnul.
Thillmann se zašklebil: – Takový starý dobytek je ten Rastignac.
Ani hrom nemůţe být nevypočitatelnější. Nepolámal vás,
přítelíčku?–
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Hornovi se nic nestalo. Pod okem mu zůstala velká krevní
podlitina a natrţená kůţe v koutku úst. V hlavě mu hučelo, brnělo,
byl napolo omámen, dusilo ho nutkání k zvracení a touha si zaplakat.
– Na toto leknutí se napijem. Pojďte do kantýny a zaplaťte mi
červené víno, – zval je Thillmann.
– All right, – ozval se konečně i Hoffer, ale ještě několikrát z
leknutí škytl. – Zaplatím červené víno celé společnosti. Pojďte, pane
profesore, a vy se seberte, Horne. Arabové by vám mohli uštědřit
ještě víc. Kdybych si býval nemyslel, ţe je první den dobré být
nenápadný, tak bych se býval na toho řezníka vrhl. Ale nerad se hned
peru. –
– To bych vám neradil ani v budoucnu, – pravil Thillmann a
odplivl tak silně, ţe trefil přesně střední knoflík na Hofferově blůze.
– Allons! Můţeme jít. –
Všichni čtyři se posadili v kantýně a pili červené víno. Byl tam
cítit pach legionářů. Tento pach byl směsí baga a alkoholu, smíchaný
s vůní terpentýnového oleje, kterého je zapotřebí ke konzervaci
paquettage. Paquettage znamená ošetření koţené části výstroje, coţ
se v legiích vyţaduje s takovou pedanterií, hraničící aţ s mučením
lidí. K tomuto úkonu se pouţívá oleje s typickým pachem, který je
zvlášť cítit v horku; přimíchá-li se k tomu pach baga a alkoholu, pak
se v kantýnách vytvoří tzv. „legionářský puch.“
– Z které části Německa jste? – ptal se Lothar dřevorubce.
– Samozřejmě z Alsaska. Proč nepijete, Horne? –
– Ještě jsem nikdy nepil víno. –
– Však si na to zvyknete, synku. Červené víno je taková součást
legionáře, jako jeho kepi. Kdyby nebylo vína, ani jeden z nás by uţ
neţil. Bez něho by bylo na praporu legie vyšito mnohem míň dat
slavných bitev. A votre santé! –
– Já ctnosti dobrého vojáka s alkoholem nespojuji, – řekl přísně
Lothar.
– Jestli z vás budou dobří vojáci, to ještě nevím, – řekl
Thillmann, – ale ţe svou dávku vína dlouho eráru dávat nebudete, o
to se můţete se mnou vsadit. –
– Dobrý voják, – prohlásil Hoffer, jako někdo, kdo je směrodatný
v těchto otázkách, – chlebem a ţelezem prorazí aţ k Číně, říkával
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vţdycky majitel kavárny Ring. –
– To byl Bonaparte, – řekl přísně Lothar.
– Ne, on se jmenoval Bauer, vím to určitě. –
– Dlouhá léta jsem tam chodíval. Na vaše zdraví. –
Hornovi se zdálo, ţe sní. V hlučné kantýně mezi stejnokroji, s
bolavou tváří. A co zítra? Jaký bude ten zítřek? Výcvik, pak Afrika,
pravděpodobně Sahara.
Neočekávaně se v kantýně objevil Rastignac. Zdálo se, ţe mu
něco zabránilo v tom, aby spal. Objednal si pálenku u výčepního
pultu a kradmými pohledy se díval na Němce. Později pozoroval
nejvíc Lothara. Konečně přišel ke stolu a zavolal si Thillmanna
stranou.
– Řekni mi, kdo je ten vlasatej? –
– Ten, to je jeden profesor. –
Něco zabručel, pak si nasoukal košili do kalhot.
– Řekni mu, a také tomu klukovi, ţe kdyby chtěli, tak odedneška
budu jejich přítelem … –

Druhá kapitola

MARRÁKEŠ
MARRÁKEŠ

I.
Ráno: budíček, klení desátníka, ospalé protahování, pak krátká
snídaně, kdyţ z gamelle vysrkali poslední lok horké černé kávy,
nástup na dvoře. Přehlídka. Dalším číslem programu – mínění
rotmistra Favra o celém tom spolku. Je otřesné. Kdo chce, můţe se
nyní přihlásit na lékařskou prohlídku, ale nedoporučuje se to, protoţe
všechny ajnclíky jsou strašně mokré a smrduté. Pochod na cvičiště,
kde začíná výcvik seřazením do dvou – aţ čtyřstupu, pak cvičení
dlouhého a pomalého slavnostního pochodu a zvláštní poklus legie.
Tento poklus je velmi šikovný a praktický a provádí se tak, ţe váha
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těla se stále soustřeďuje na jednu nohu, která se klokaním způsobem
odmrští od země. Za krátkou dobu se váha těla přenese na druhou,
méně zatíţenou nohu, která se pak odráţí od země. Tímto způsobem,
kdyţ si to někdo poctivě zacvičí, můţe běţet celé hodiny. Bez
náleţitého cviku však nováčkovi hrozí záchvat mrtvice. Těm hned na
začátku rotmistr Favre slibuje výhodu, ţe je do bitvy nechá odvézt
autobusem, později jim dá do rukou kulomet menší ráţe a přinutí je,
aby s ním klopýtavě utíkali. Po pěti minutách je zprostí tohoto
břemene a nyní uţ běţí vesele a lehce, protoţe přišli na to, ţe bez
kulometu je to poměrně velmi jednoduché. Ale jsou také výjimky.
Například ten španělský nováček Alberto Sartis, ten truhlář z
Barcelony, se zhroutí a zvrací krev. Nom du nom. Jen kdyby
neposílali k vojsku staré baby. Dva muţi ať ho dají na kamión. En
avant! Do nemocnice s ním. Taková odporná ropucha, ţe si takové
špinavé bleu, uhnětené z vody a špíny, troufají poslat k armádě…
Gardez vous! Znovu a od začátku! Pas de gymnastique! Marche!
Chlapce odvezli do nemocnice. Druhý den ráno denní rozkaz:
„Cvičení v táboře se ruší, místo toho účast na pohřbu Alberta Saltise,
pak sraz na cvičišti: volné cvičení a čištění zbraně.“
Za městem, tam kde začínají zahrady a vinice, je široká,
nedozírná pláň, na které jsou stovky a stovky černých kříţů. To je
hřbitov cizinecké legie. Kaţdý kříţ je stejný, hrubě načerno natřený,
uprostřed věneček ze skleněných korálků, který zdobí bílou tabulku
osobních údajů: číslo pluku, jméno, osobní číslo a věk. Tyto hroby
jsou těsně vedle sebe. Jejich stěsnanost odráţí duch nepohodlí z
kasáren. Kapitán mluví krátce. Skončí krátkým povelem: „Priez!“
Setnina poklekne a odříká krátký otčenáš. Poddůstojník poloţí na
hrob krásný věnec. Mrtví legionáři dostávají nejkrásnější květiny
světa. Sami si před časem vysadili překrásnou „jardin publice“, a
proto mají právo vybrat si v botanické zahradě ty nejkrásnější květy
pro své mrtvé.
Pak následovalo volné cvičení.
II.
Ještě čtrnáct dmi výcviku. Něco však vedení armády přimělo, aby
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bez ohledu na plánovaný čas, soustředilo všechny záloţní síly v okolí
Marrákeše. Přesného nikdo nic nevěděl. Jedny místní noviny sdělily,
ţe do takzvaného ministerského sálu správy kolonií se někdo vloupal
a ţe tam byla spáchána vraţda. Způsob provedení tohoto zločinu je
nepochopitelný. Sál je ve věţi, opatřen dvojitými pancéřovými
dveřmi, zde uschovávají nejdůleţitější materiály, které jednou za
měsíc odváţel zvláštní kurýr do Paříţe na ministerstvo kolonií.
Kromě pancéřových dveří nemá místnost ţádný jiný vchod. Úplně
nahoře, téměř u stropu, je malé větrací okénko, které je rozděleno na
dvě části ţeleznou tyčí, takţe ani nejhubenější člověk se jím nemůţe
protáhnout. Dvacet pět metrů vysoká věţ má zvenku hladké stěny,
takţe ţádný hadí muţ by se po ní nevyšplhal. Kaţdé schodiště, kaţdý
lom chodby v budově byly přísně střeţeny, takţe tam nikdo bez
kontroly nemohl vstoupit. V okolí není ţádná budova, jen naproti
stojí stará mešita s věţemi, pnoucími se do výšky. Mezi oběma
věţemi je asi patnáctimetrová vzdálenost. Jedině snad pták by mohl
tak přeletět, aby nevzbudil pozornost stráţí. Správa kolonie byla
absolutně přesvědčená, ţe místnost je nepřístupná. Vţdy po čtyřech
hodinách otevřel sluţbu konající vyšší důstojník dvoje pancéřové
dveře, vstoupil do místnosti a zkontroloval stav. Tento důstojník se
jednou večer v 9 hodin nevracel ze své obhlídky, zjišťovali, co ho
zdrţelo a pak ho našli mrtvého. Pancéřové dveře byly podle předpisu
zevnitř uzamčeny a teprve po jeden a půlhodinové práci se je
mechanikovi podařilo otevřít. Okno, kterým se stejně nikdo nemohl
dovnitř protáhnout, bylo zavřeno na kliku, sklo neporušené a přes něj
upevněná ţelezná tyč. Důstojník leţel uprostřed pokoje. Pachatel ho
bodl zezadu a sice ve spěchu, protoţe vpich vraţedného nástroje ho
zasáhl ve výši pasu do ledvin, prorazil odtamtud plícemi do srdce a
způsobil okamţitou smrt. Pravděpodobně i rána do ledvin by byla
nešťastníka zabila. Ale nikde nebyl nůţ. Vedle důstojníka leţí
prázdná kazeta. Jinak je všechno v pořádku a na svém místě. O
nějakém tajném schodišti, vedoucím za zdí, nemohlo být ani řeči.
Vraţda byla záhadná. Stalo se to za zavřenými dveřmi a zavřeným
oknem. Pachatel jednoduše zmizel. Co mohlo být v kazetě, o tom
noviny nepsaly. Ale najednou urychleně stáhli z Fezu, Meknesu,
Saidy a Sidi bel Abbesu všechny zálohy do okolí Marrákešu.
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Pachatel měl zřejmě zájem na tom, aby se mezi domorodým
obyvatelstvem šířily mystické pověsti a snad také proto kolovala tato
zpráva, kterou znalo kaţdé dítě, ţe v kazetě byl uschován zbylý
platinový poklad, který se po obsazení Tafilaletu dostal do rukou
francouzské armády. Baruda el Mansura za tohoto povstání
financovala některá cizí velmoc. Muhat bej, hlavní vojevůdce Caidy,
padl do zajetí po ukončení válečného taţení, dříve ještě neţ mohl u
Mogadoru vstoupit na loď. Našli u něho poslední platinové tyče.
Kdyby ho bývali nezajali, tento poklad by mu býval stačil k tomu,
aby povstání podněcoval na jiném konci kolonie. Beje vzali do
ochranné vazby na ostrově Santa Cruz, patřícího do skupiny ostrovů
Teneriffa. Zde později strávil oněch patnáct let, které mu vyměřil
válečný soud. Čtrnáct dní před spáchaným zločinem uprchl Muhat se
svými dětmi záhadným způsobem z ostrova, pravděpodobně
hydroplánem, který u Santa Cruz přistál a jehoţ pilotem byl Rus,
odvolávající se na poruchu motoru. Zmizení šejka a platiny přimělo
vedení armády, aby očekávalo další nové útoky jiţně od Tafilaletu,
ve směru pouště Ghidy, kam se stáhly roztroušené berberské a
tuarecké hordy po poráţce Baruda el Mansura. Členové tajné sluţby
zjistili, ţe Muhat se dva dny zdrţel v Casablance a pak odletěl
pravidelným letadlem francouzské letecké společnosti do Marrákeše.
Guvernér vypsal 10.000 franků odměny tomu, kdo Muhata zajme
ţivého nebo mrtvého. Během dvaceti čtyř hodin zvýšil tuto odměnu
na 50.000 franků a v případě, ţe udavač bude spolupachatelem,
obdrţí kromě odměny i milost. Kolem Maroka se uzavřel takřka
šestinásobný kruh hlídek. Veškerá doprava směřující na jih byla
okamţitě zastavena, takţe jestliţe jim šejk dosud neproklouzl, nyní
uţ Maroko nemohl opustit. Všechny silnice a stezky byly obsazeny
útvary pancéřových vozů a ve všech směrech hlídkovaly stíhačky.
Jeden z pilotů hlásil, ţe na silnici směrem na Timbuktu se jiţ shlukují
divoké pastevecké kmeny, ale členové tajné sluţby trvali na tom, ţe
šejk je v pasti a ţe se ještě nedostal z Maroka, ba co víc, je naprosto
jisté, ţe se skrývá v hlavním městě, protoţe na menším místě by jiţ
byl dávno odhalen. V Marrákeši vyhlásili stav obleţení. Koho hlídky
po osmé hodině večerní zajistily, ten měl co dělat, aby se
ospravedlnil. Stav obleţení se nedá dlouho udrţet. Státní silnice a
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horské stezky byly ještě víc střeţeny a na všech důleţitých bodech
města od hřbitova aţ k okraji „Marche ďArabe“ stály zesílené hlídky
s příkazem, ţe toho, kdo se na první výzvu nezastaví, mají ihned
zastřelit. Stav obleţení byl později zrušen. Taková byla situace 21.
listopadu.
III.
Švadrona pochodovala rázným krokem pod ţhavým sluncem
kolem vinohradu směrem na Marrákeš. Byla to část posádky ze Sidi
bel Abbesu, která se rekrutovala z nováčků a z odvelených
saharských oddílů. Švadrona sestávala ze dvou pelotonů. Peloton má
sto muţů. Na kaţdých sto muţů připadá jeden poručík a dva
rotmistři. Setnina, sestávala ze dvou rot a v kaţdé rotě byl
všemohoucím pánem poddůstojník. Za kaţdou švadronou jela
kulometná četa s osmi kulomety, vyrobenými speciálně pro Afriku
bez pancéřových štítů a vzduchem chlazených. Šestnáct mezků neslo
kulomety a k nim patřící střelivo. Velitelem této zvláštní malé čety
mohl být jen štábní rotmistr. Ke kaţdé švadroně patřil ještě také
jeden kapitán, který jel v čele na koni. Za setninami následovalo
vozatajstvo: kuchyň, vozy červeného kříţe a nepostradatelná
kantýna, několik náhradních koní a mezků. Celý sled uzavíral zadní
voj: pásový pancéřový vůz se světlometem a rychlopalným dělem
malé ráţe. Taková je švadrona.
Pochodovali na Marrákeš. Nepostupovali po hlavní silnici, nýbrţ
klikatě, vyuţívajíce kaţdého kopce, kaţdé vyvýšeniny, protoţe
tvořili část té smyčky, která uzavírala hlavní město směrem k
mořskému pobřeţí. Spahiové na velbloudech pročesávali od východu
krajinu v roztaţené rojnici a oba pochodující útvary se měly sejít u
delty karavanní cesty, vedoucí do Khenifry. Tímto prstencem, který
byl celý den v pohybu kolem Marrákešu, nemohlo proklouznout ani
pětileté dítě, protoţe důstojníci tajné sluţby donekonečna trvali na
tom, ţe bej, není-li kouzelníkem, je ještě stále v Marrákešu.
V šest hodin, jako kdyţ spadne opona, zapadlo bez jakéhokoliv
přechodu slunce. Bylo slyšet rázné dunění okovaných vojenských
bot, vrzání vozů a pancéřový vůz řinčel jako tisíc do sebe
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naráţejících mlékárenských konví. Obloha se ozdobila třpytem
hvězd, ale protoţe ještě nevyšel měsíc, pochodovali v úplné tmě. Zář
světlometu pancéřového vozu se občas vyšplhala do nebeských
výšin, pak sklouzla do terénu a zahalila přitom do mrtvolně bledé
záře nehybné keře a stromy. Občas nad nimi přelétávala nízko letící
letadla. Před silnicí na Khenifru je odněkud neočekávaně osvětlila
zář světlometu a drţela je ve svém zajetí několik vteřin. Část výstroje
pochodujících vojáků se oslnivě leskla. Náhle se záře od nich
odpoutala a vyšplhala se k nebesům, aby se tam proměnila ve znaky
morseovky: … tečka, čárka, tečka, čárka … „Koloniální jezdectvo …
koloniální jezdectvo … na cestě …“ Nyní se rozzářil světlomet
švadrony a dole v úzkém kaňonu vinohradu osvětlil rojnici oddílu
velbloudů. Domorodé jezdectvo svým pravidelným klusem by bylo
mohlo působit dojmem nějakého arabského povstaleckého kmene se
svými vlajícími bílými burnusy a turbany. I bezvadné stejné karabiny
odlišovaly cválající spahie od jejich soukmenovců, kteří útočili vţdy
v hordách.
Oddíl velbloudů se krásným manévrem seřadil do dvojstupu a tak
se změnil i směr jejich cesty a souběţně se švadronou klusal
kupředu. Za posledním svahem dorazil na okraj Sahary a ponořen aţ
po kotníky v jemném písku, vláčel se kupředu písečnými dunami.
Na nedozírné písečné planině, nad kterou stále vál vítr, tyčily se k
nebesům dva sněhobílé sloupy. Vypadaly jako zbytky nějakého
starého římského světa, který se nějakým zázrakem zachránil.
Velbloudi zneklidněli, lízali a rvali uzdy. Rány duněly, jezdci kleli,
ale vše marně. Zvířata cítila vodu. Ty dva sloupy totiţ byly pouštní
studny. Jemný písek by je byl zavál, kdyby nebyly chráněny
takovými vysokými válcovitými stěnami proti harmattanu.
Vyčerpaní legionáři museli čekat kolem studní. Velbloudi se totiţ
nedali zadrţet, vzájemně se kousali a řvali. Byla doba páření a v této
době dovede velbloud nesmírně řvát. Mezi jejich zuby se chvěje
měchýři podobná Mána, která vyluzuje tyto plačtivé, neartikulované
zvuky. Trvalo dobrou půlhodinu, neţli se obsah koţených věder
dostal do ţlabu, aby se ţízniví velbloudi mohli snadněji napít. Pak se
vrhli na studny spahiové a legionáři. Jejich zbraně na sebe naráţely,
kleli ve všech světových jazycích, strkali se, smáli se a kočkovali.
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Kapitán nabídl důstojníkovi jezdectva cigarety a pak v tichém
rozhovoru poodešli. Poddůstojníci určili polohu tábora, vytyčili
místo pro kuchyň a vozatajstvo a v motorovém prostoru pancéřového
vozu aţ po pás zmizel vyčerpaný mechanik a něco kutil. Pak byl na
tři povely postaven tábor. Šedé, obdélníkové bardy se řadily asi na 50
kroků a ve vysokých špičatých stanech spahiů vzplály ohně kuchyní,
bylo slyšet hluk hovoru skupin, pobrukování afrických písní v
dizonanční spleti sborově zpívaných evropských šlágrů. Spahiové si
na ţhavých kamenech pekli z vody a mouky zadělané placky, tzv.
kesru. Důstojník jezdectva se svalil na koberec svého stanu a jeho
gramofon hrál tklivý paříţský šanson. Se stěny stanu se na něho
usmívala ţena, jejíţ fotografii si poddůstojník při kaţdém utáboření
ihned pověsil …
– Tady máte kousek loje, tím si namaţte nohy a nenoste
punčochy, nýbrţ onuce. Jinak si při příštím pochodu zničíte úplně
nohy, – řekl Rastignac Lotharovi, který seděl se staţenými rysy v
obličeji a ohmatával si své zkrvavené nohy. Lůj, onuce, to vše bylo
pro něj tak cizí a tak strašné. Vedle něho leţel Horn také ve stavu
naprosté vyčerpanosti a s odřenýma nohama, ale ten ihned uposlechl
dobré rady. Lothar dělal všechno tak nemohoucně, ţe to člověku aţ
srdce svíralo, kdyţ to viděl. Uţ samotná myšlenka, ţe si na
otevřenou ránu nedává sterilní lůj a pak si má obalit nohu jako
sedlák, ho úplně vystrašila. Teprve druhý den, kdyţ se mu v
měkkých hadrech chodilo mnohem lépe a k večeru pod hojivou
vrstvou loje se rány pěkně zacelily, pak si teprve začal váţit dobré
rady zkušeného vojáka. V těchto radách se málokdy ozvala slova
sterilní a jiné panské hygienické názvy a pojmy, byly však
působivější a mírnily útrapy koloniálního vojáka. Rastignac se vrátil
z kuchyně s dvěma jídelními miskami. Přinesl večeři i Lotharovi.
Občas ještě zařval některý z velbloudů. Arabové za monotónního
zpěvu obraceli ţhavé kameny, na kterých pekli kesr a jeden z
legionářů procítěně hrál na harmoniku. Další legionář, nějaký
Tyckler, byl divný patron. Byl snad jediným hercem na světě, který
si oblékl světoznámý modrý opasek, tzv. ceinture bleu, který na svém
plášti nosí jediný voják na celé zeměkouli, a to příslušník cizinecké
legie. Tyckler byl tlusťoch s markantním, stále neoholeným
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obličejem. Protoţe velmi mnoho pil, vypadal vţdycky ospale. Hlas
měl hluboký a chraptivý a svou odlišnost zdůrazňoval tím, ţe kdyţ
mluvil, stále zíval. V Darmstadtu provedl nějaké kopnické svinstvo.
Pro opilství ho vyhodili z divadelní společnosti. Jednoho krásného
dne si velmi šikovně zfalšoval doklady, údajně tam někam umístil i
podpis presidenta republiky a pak se vydal ve fešácké uniformě s
červenými lampasy na obskurní inspekční cestu, při níţ ukradl
městskou pokladnu. Později se objevil jako majitel malého varieté v
Marseille. Kdyţ zbankrotoval, dostal se do podsvětí přístavu, zapojil
se do pašování kokainu a obchodu s děvčaty a byl známou postavou
všech putyk. Chodil do všech a často, tam se vyšplhal na bednu,
případně na ţidli, zarecitoval krále Leara nebo Fausta. Otrhaný,
zpíval chraptivě vlastenecké písně, pak posbíral několik souš, ale
místo peněz se mohli štědří dárci vykoupit i sklenkou pálenky.
Jednoho krásného dne přišel na to, ţe na jevišti ţivota by mohl ještě
sklízet vavříny. Rozhodl se, ţe svým hrdinstvím udiví svět a vstoupil
do cizinecké legie.
Nestal se hrdinou, ale nebyl také zbabělý. Jeho lenost vylučovala
jakýkoliv vojenský heroismus. V bitvách byl stejně tak pohodlný,
jako po obědě v garnizóně. Vojáci ho měli celkem dost rádi. Často za
hovořícími skupinami vojáků zahřměl hlasem rotmistra Favra, coţ po
počátečním úleku zavdalo podnět k velkému smíchu. Uměl kaţdého
výborně napodobit. Jednou si na tvrdý papír namaloval generálskou
čepici a neočekávaně se objevil s touto čákou na hlavě, opásán šavlí,
ale ve spodkách jako maršál Cochran, obávaný vrchní velitel
cizinecké legie. Formálně provedl v pokoji muţstva prohlídku a
pokáral je tím dobře známým tenkým, zadrhávajícím, mektavým
hlasem. Důrazně je napomenul, aby je pro jejich impertinenci nestihl
stejný osud jako rotmistra Favra, kterého bohuţel museli na příkaz
válečného soudu v pravé poledne na másle a na roţni upéct na
hlavním náměstí Meknesu. K jeho smůle se objevil popravený
rotmistr a tato inspekce skončila s deseti dny v salle de police.
Tycklera měli celkem rádi, i kdyţ nepatřil k ţádné skupině, protoţe
přes vtipy se na své okolí díval z výšin Oresta nebo Napoleona. Něco
ho přitahovalo ke skupině, kde se jíţ po několik dní přátelili Horn,
Thillmann, Lothar, Rastignac a Hoffer. Tyckler se Němcům
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představil a kdyţ uslyšel, ţe je Lothar profesorem, pozdravil ho
zdviţenou paţí.
Společnost se uzavřela Tycklerem, nikoho dalšího uţ mezi sebe
nepřijali, coţ je v legiích nezvyklé a snad jen psychoanalytik by
mohl rozluštit tuto záhadu: spojili se v prohlubování Lotharova kultu.
Tomuto divnému, sugestivnímu, otcovskému a kulturně
nadřazenému vlivu vděčil Lothar za to, ţe nezemřel jiţ v prvních
týdnech a ţe konečný stupeň útrap od něho odvrátily vţdy dobrotivé,
přátelské ruce, jako býka silného Rastignaca, zchytralého Tycklera a
všemi mastmi déleslouţících vojáků mazaného Thillmanna a pokud
to uměli i nováčci, tak i Horna a Hoffera.
IV.
Povídali si. Vařili si černou kávu a kouřili dýmky. Slabý plamen
lihu, jako kdyby byl namalován, stál nehybně v bezvětří a členové
„německé kliky“ seděli kolem jako při miniaturním táboráku.
– Všechno to štvaní, rozčilení, pochody, to všechno kvůli
jednomu člověku? – ptal se tiše Horn.
– Ne. Ne kvůli jednomu člověku, nýbrţ kvůli Jednomu ďáblovi, –
řekl Thillmann. – Tento Muhat byl duší odporu Baruda el Mansura u
Tafilaletu. Mnoho krve a ještě víc peněz proteklo kvůli bejovi, který
se se svými obdivuhodnými schopnostmi objevil po boku Abd el
Krima. Ten uţ byl arabským krčmářem v Saidě, francouzským
důstojníkem na Sahaře, zplnomocněným ministrem Abd el Krima v
Berlíně a náčelníkem štábu za Baruda el Mansura při velké bitvě u
Tafilaletu. –
– Co to tady ţvaníš, – přerušil ho hrubě Rastignac. Seděli tiše.
Káva začala vřít.
– Vidím, ţe před námi něco tajíte, – prohodil přecitlivělý
profesor.
– Tak já vám to povím … – řekl tišeji Thillmann. – Pojďte blíţ.
Ty tlustý šmíráku, dej pozor, aby nás nepřekvapil některý z
poddůstojníků. –
– Udělal bys lépe, kdybys drţel hubu, – vmísil se Rastignac, ale
Thillmann si ho uţ ani nevšiml a vyprávěl:
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– V legii jiţ deset let koluje fáma o tom, ţe někde v okolí Tadly,
mezi oázou Tafilalet a Bu Denibem je zakopaný velký platinový
poklad. Byla zde jedna prokletá setnina … čtvrtý peloton … Je to
velmi nejasná historie a jen nejvyšší velení armády něco tuší. Údajně
věděli o této skrýši jen tito chlapi. Celá setnina toto tajemství střeţila.
Čekali, aţ Tafilalet padne, aby mohli vykopat poklad. Poddůstojníci,
důstojníci a legionáři si tady hráli kvůli pokladu do ruky. Z jejich řad
navenek nic neproniklo, ale v setnině se stalo mnoho podivných
vraţd. Pak je někdo udal na ministerstvu války. Několik důstojníků
se tehdy zastřelilo a zbytek proklaté setiny poslali do nějakých
pekelných baţin stavět silnice a všichni tam pochcípali. To v legii
kolovalo od úst k ústům a staří mazáci dodnes věří, ţe drahocenná
platina je tam někde zakopaná. Pak se šeptalo, ţe všechno to je
jenom pohádka. No … nakonec … posloucháš Tycklere? Nejde
nikdo? V té kazetě, kterou našli na koloniálním úřadě u
zavraţděného důstojníka, vedení armády údajně schovávalo platinu.
A nyní celá severní Afrika nepronásleduje jenom revolučního štváče
Muhata, ale v jeho osobě platinu v hodnotě několika set tisíc liber …
lépe řečeno to, co ještě z té platiny zůstalo. –
– A proč je nebezpečné o tom hovořit? – ptal se Hoffer.
– Jste praštěný, – odpověděl Thillmann. – Víte, co to znamená,
kdyţ legionáři cítí někde nějaký legendární poklad? Víte, kolik krve,
zrady, kolik odváţných pokusů následuje? – Ještě víc ztišil hlas. – A
deset let koluje pověst, ţe tato platina se dříve či později dostane do
rukou legionářů a ţe ji neodevzdají. Není pravděpodobné, ţe by staří
legionáři nevěděli nic chytřejšího a toho se uţ deset let vedení
armády bojí. Té setnině se to uţ skoro podařilo. Po
několikaměsíčních strašlivých a smrtelných atrapách se jednomu
degradovanému důstojníkovi podařilo vloudit do jejich řad. Aby
získal znovu svou hodnost, odhalil celý spolek. Před zákon se
nedostali. Ale jak se to stalo, nikdo neví, beztak všichni zahynuli na
zvlášť ohroţených předsunutých hlídkách, při nočních přepadech, v
močálech a v pralesích. Sto opravdových muţů. Byli to legionáři do
morku kostí. Jako dědictví nám zanechali tuto legendu… a naději…–
– Co bude s mou kávou! – zahřměl Tyckler, aby je upozornil, ţe
se blíţí nějaký poddůstojník. Ohně kuchyní dohořívaly, poslední,
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šeptem pronesená slova dozněla a oba tábory spaly. Někde se hlasitě
ironicky a zlověstně zachechtala hyena, jakoby na dokončení
Thillmannova vyprávění.
V.
Dopoledne dorazili do Marrákeše. Svah před městem končil u
pevnosti Gueliz. Sem přicházeli a odtud odcházeli směrem na jih den
co den nové a nové záloţní útvary. Švadrona a pluk spahiů vystřídala
marrákešskou posádku v pevnosti Gueliz, protoţe se počítalo s
Muhatovým útěkem a s nepokoji, byla stará posádka staţena do
Tafilaletu. Podle zvyklosti dostala švadrona po dlouhém pochodu
dva dny volna, lépe řečeno volnou vycházku aţ do večerky. Ti starší
si z pochodu nic nedělali a ihned po příchodu do pevnosti se pilně
dali do paquettage, pak si upravili vycházkovou uniformu a jiţ v
časných odpoledních hodinách si vyšli do Marrákeše.
V první řadě samozřejmě navštívili tu část města, která je stejně
jako pevnost oklopena troskami zřícenin někdejšího Maroka.
Quartier Reservě, jak se tato čtvrť nazývá, se liší od ostatních čtvrtí.
Většinu obyvatel zde tvoří ţeny, které, kdyţ se jiţ jednou za tyto
zříceniny dostaly, v ţivotě jiţ toto místo neopustí. Koloniálním
vojákům a Evropanům bylo zakázáno zdrţovat se zde po setmění.
Marrákeš je velmi pěkné město. Evropská čtvrť, která je
pojmenována po pevnosti Gueliz, je od Mediny oddělená 18.000
palmami a zdí od arabské čtvrti. Údajně se zde někde utábořili na
delší dobu dobyvatelé, všude roztrousili pecky datlí a z toho pak
vyrostlo takové mnoţství palem. V osm hodin večer se zavřou brány
Mediny a obyvatelé medinské části města aţ do rána nemohou
opustit svou čtvrť. Na zavřenou bránu jsou z pevnosti Gueliz němě a
výhruţně namířena děla a jejich nemilosrdné ocelové jícny varují
svou nehybností. Pravda, uţ jsem hovořil o tom, jaké je to krásné
město? Zvědavým Američanům ukáţe arabský kněz zázraky
architektury jedinečného minaretu Kutubia, který vystavělo 40.000
křesťanských nevolníků, údajně za 10 dní na příkaz Jakuba el
Mansura. Pak si mohou prohlédnout ţidovskou čtvrť, zvanou Mellah
– tuto přecpanou, dusivou čtvrť otrhaných davů a pak, kdyţ si
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Kodakem uţ udělali několik zajímavých fotografií starých baráků na
spadnutí, unavených a zbídačených parií, pak je moţné uţ se jen
vrátit do přepychového hotelu Mamunia, kde v té době právě začíná
lunch, hraje dţez a kde je vidět opravdu přepychové toalety.
Bar de la Légion se naplnil vojáky. Po dlouhém pochodu se
nedočkavě vrhli k baru, rychle se nasáli alkoholem a zapadli do
hospodské nálady, vesele a hlučně a se smíchem si poplácávali po
ramenou. K večeru se Horn natolik probral, ţe se odváţil do hlučící
vřavy vojáků. Uviděl Thillmanna. Dřevorubec vracel prázdné lahve
od piva šenkýři a jen po vypití kaţdé čtvrté láhve si utřel ústa.
– To bylo fajn! Co si dáte, chlapče? –
Vypil sklenici červeného vína. A s údivem pozoroval, ţe někdy
touţí po napití. Nehasil tím jen svou ţízeň, ale i ten pustý, hrubý a
nelítostný ţivot učinila sklenice vína snesitelnější.
– Chcete se pobavit? Pojďte, já vás doprovodím na zajímavé
místo a sejdete se tam s naším společným přítelem. Nechtě si své
peníze, dneska platím všechno já. –
Legionář je největším ţebrákem a také zároveň nejštědřejším
vojákem ze všech vojáků na světě. Za peníze je schopen všeho.
Krade, podvádí, vraţdí, rve se, lţe a vše jen proto, aby to, co chtěl a
sehnal, s velkým gestem rozházel mezi svými kamarády, mezi
prostitutkami a námořníky, a aby se vesele zasmál, kdyţ se poslední
tolary rozkutálejí.
Samozřejmě, ţe šli do Mediny. Prodrali se suqonem, největším
trhem Afriky, hlučícím lidským přívalem „Marché ďArab“. Od
ţlutých budov se oslnivě odráţelo slunce. Dusivá mračna prachu
vlála téměř nehybně nad pachy zkaţeného masa, cibule, ryb a hadrů
a mísila se s vůní jasmínu a mimóz. „Fabor! Fabor!“ ječí ţebráci. A
tady je kaţdý ţebrákem, je to Giama el Fna. Kmen glana, který v
poušti oslepl, je zde mezi ţebráky zastoupen svými 700 příslušníky.
Pocit studu je neznámý. O polonahých ţenách nikdo neví, zda hadry
na jejich těle jsou znakem bídy a nebo ţe se tak otevřeně a veřejně
nabízejí. Mezi nimi je hodně Italek se zlatými náušnicemi a
mastnými vlasy. Všeobecně se zde kaţdý maţe nějakým tukem jako
ochranou proti nesmírnému mnoţství parazitů, coţ vyvolává
nepředstavitelný puch, smíchaný s výpary jídel nejrůznějších
23

kuchyní. Všude jsou vidět na kost vyhublí černoši, mnoho a mnoho
černochů v rozedřených bederních pásech. Po celá staletí je po
desetitisících vláčeli do Súdánu do otroctví. Hornovi se točila hlava a
cítil, ţe by byl nadobro ztracen v této tisícihlavé symfonii puchu a
hluku, kdyby ho kostnaté Thillmannovy prsty nedrţely za ruku.
Zabočili do úzké uličky a po vyhlodaných schodech mezi vysokými
šedými domy vedla jejich cesta příkře nahoru. Mohla to být nějaká
arabská zábavná čtvrť. Vchod do kaţdého domu byl v přízemí
schován za rohoţemi ze skleněných korálků. Uvnitř schouleni na
zemi kouřili vodní dýmky. Byla tu cítit vůně kávy a sladkých
arabských cigaret. Tambury duněly, citery pištěly. Sem tam byl
slyšet zvuk vetchých gramofonů vyluzujících tóny francouzských
šlágrů, starých víc jak dvacet let. Na konci ulice stálo několik palem
a malá bílá budova s kupolí. Sem s Thillmannem vešli. V místnosti
bylo několik Arabů a dva námořníci. Stařík roznášel nápoje. Z
tmavého pozadí putyky ţhnul pod kávovarem oheň dřevěného uhlí.
Thillmann pro ně objednal pálenku. Umělý mystický ráz poskytovala
této kruhovité kavárně ze stropu visící olejová lampa, vyzařující
trošku červeného světla, které sotva osvětlovalo malý kruh uprostřed
místnosti. Na zdích byly vidět staré umělecké arabesky. Potom, co si
jejich zrak zvykl na tmu, rozeznali v koutě sedící ţenu v burnusu.
– To je Lys Rouge, – řekl Thillmann. Horn se zašklebil. Neměl
rád arabské ţeny. Velký stín zakryl vchod. Svou kolébavou opičí
chůzí vstoupil Rastignac. Beze slova se k nim posadil. Místnost se
naplnila bzukotem velkých, tlustých much. Najednou se starý Arab
schoulil uprostřed místnosti, vyndal si krátkou píšťalu, několikrát do
ní foukl, ale tak, ţe nástroj zůstal němý, jen vzduch procházel jejími
otvory. Nastalo tiché očekávání. Zdálo se, jako kdyby i mouchy
ztlumily svůj bzukot. Píšťala se ozvala neartikulovaně a přesto v
rytmu hudby vyjádřila bolestnou melodii, která ve východní hudbě je
dokonalejší neţli jiné melodie, protoţe vyjadřuje náladu národů v
jejich podstatě. Hudba vyjadřuje nejhlubší filosofii: někde tam v
hloubi neznáma se skrývá harmonie, ta stálá melodie, někdy ji také
na okamţik uslyšíš, ale pak ji opět pohltí na sebe navazující
disharmonie. Hosté na to nyní nemysleli. V jejich tvářích se odráţelo
nedočkavé očekávání. Horn nechápal, co tak bedlivě sledují na tom
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hubeném bradatém Arabovi. V koutě se něco pohnulo. Ţena,
zahalená do burnusu, se zvedla a vystoupila z přítmí do sporého
osvětlení lampy a jedním pohybem ze sebe shodila široké plátěné
roucho …
Horn se ke svému překvapení napolo zvedl z místa. Lys Rouge
byla překrásná. Nemohla být čistokrevnou Arabkou, protoţe barva
její pleti se sotva viditelně lišila o nějaký ten odstín od evropské. Jen
její smyslnější rty a divné veliké tmavé oči prozrazovaly, ţe je
míšenka. Nemohlo jí být víc neţ 21-22 let. Její krásné, plné,
modročerné vlasy se řinuly v pramenech a připomínaly hlavu
Medusy. Kaţdý pramínek jejích vlasů byl provlečen zlatým
krouţkem, takţe se zdálo, ţe je to ozdoba královské hlavy. Jinak
kromě velmi tenkého, hedvábného závoje na bocích, neměla na sobě
jiţ nic.
Několik vteřin stála nehybně. Pak se pohnula. Toto svíjení, které
následovalo, působilo, jako by se nedalo vyprostit z jejího těla, stále
po ní pobíhalo a přešlo pak do hysterického východního tance. Tanec
vyjadřoval dramatický děj, ale povídka byla stále přerušována
rychlými kroky a skoky v souladu s hudbou a opět přešla do pomalé
němohry. Teď snad někoho políbila? Anebo zabila a prchá? Svíjení a
skoky se stávaly čím dál tím víc divočejší, hlas píšťaly ječivější a pak
v té divné choreografii nastal náhlý obrat.
… Ţena se zarazila před třemi vojáky a upřeně se zadívala na
Horna. Tanec, který se zdál ve své podstatě nesouvislý, byl přesto tak
jednotný, ţe kaţdý vycítil, ţe toto přerušení k tanci nepatří. Ţena se
zadívala překvapeně a polekaně na chlapce. Osiřelá hudba jen dál
naříkala a volala. Lys Rouge sebou opět trhla a pak jako kdyby i to
patřilo k tanci, sevřela Hornovu hlavu mezi své dlaně a přitahovala
ho stále blíţ a blíţ k sobě, pak ho s úlekem odstrčila, odskočila opět
doprostřed, uchopila svůj burnus a znovu se schoulila do přítmí v
rohu místnosti. Návštěvníci nadšeně tleskali.
– Co viděla na tom klukovi? – ptal se Thill mann. Rastignac
neodpověděl. Díval se upřeně do polotmy na Lys Rouge. Kaţdý
věděl, ţe mezi Rastignacem a tanečnicí něco bylo. Tento vztah trval
tak dlouho, dokud Rastignaca neodveleli z Marrákeše. Tomu je víc
neţ rok, Rastignac se od té doby několikrát pokusil dostat do
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Marrákeše, ale teprve nyní mu tyto neočekávané události umoţnili
shledání.
V místnosti opět nastal obvyklý monotónní šum. Znovu roznášeli
kávu, zachrastily kostky, sklenice s pálenkou na sebe s cinkotem
naráţely a za lýkovou stěnou si v opojení hašiše táhlým hlasem
pobrukoval Arab. Lys Rouge se k nim posadila. Nejdřív se upřeně a
chladně zadívala na Rastignaca. Pak si nervózně zapálila cigaretu a
její pohled zabloudil k Thillmannovi a pak k Hornovi. Z Hornovy
tváře jiţ svůj pohled neodvrátila.
– Vrátil jsem se, – řekl Rastignac neohrabaně.
– Vidím. Chceš pálenku? –
Bývalý krotitel uţ neřekl ani slovo. Znal tuto ţenu. Moţno říci, ţe
znal ţeny dobře. Kdo se dlouho zabýval tygry, hady a lvy, ten dobře
zná i duševní svět ţeny. To sice říkal Tyckler, který miloval ironii,
ale beze sporu bylo něco pravdy na tomto tvrzení.
– Ty jsi Belgičan? – zeptala se náhle Horna tanečnice. Horn stěţí
rozuměl francouzsky, a proto ze slov ţeny vycítil, ţe nepouţívá
strašlivého ţargonu legie, který se po francouzské invazi v severní
Africe vyvinul mezi Araby. Thillmann mu otázku přeloţil a zároveň
také místo něho odpověděl.
– Klouček je Němec, je několik týdnů nováčkem, a vyhozeným
študentem. –
– Řekni mu, aby přišel i jindy. Ráda bych s ním častěji
pohovořila. –
– Častěji? – smál se Thillmann. – Myslíš si snad, ţe pojdeme v
marrákešském starobinci na stařeckou slabost? –
Rastignac hodil na talíř několik sou, odkopl pod sebou ţidli a
odešel. Thillmann se za ním díval.
Dřevorubec se spokojeně ušklíbl. I on miloval Lys Rouge a teď v
Rastignacově pokoření viděl nejkrásnější zadostiučinění svého
trápení. Horn ze všeho tomu ničemu nerozuměl. Viděl, ţe se mluví o
něm, ţe krásné, lesklé dívčiny oči jsou stále upřeny na jeho tvář, ale
ne chtivě a zamilovaně, spíš smutně, udiveně a nevěřícně.
– Teď to budeš mít na svědomí ty, vyřídí-li si to Rastignac s tím
klukem. –
– Bůh ho chraň, aby na něho sáhl! – Vyskočila a v jejích ústech
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se zaleskly dvě řady krásných zubů, ne nepodobných šelmě. – Řekni
tomu zvířeti, ať ho to ani nenapadne! Rozumíš? Bůh ho chraň! –
Beze slova je tam zanechala a někde zmizela za lýkovými
dveřmi.
– Pojď, – řekl Thillmann udivenému Hornovi. Sotvaţe vystoupili
z pod obrovského podloubí, ozvala se dělová rána a ohromná brána
Mediny se uzavřela. Krátce na to se na šancích Guelizu objevila
velká postava senegalského trubače a ozvala se daleko slyšitelná
večerka.
– Poklusem! – volal Thillmann. Úprkem se snaţili dostat se ještě
včas domů.

Třetí kapitola

THAR

I.
U pohraničních kmenů vypukly nepokoje. Uprchlému bejovi
dosud nepřišli na stopu, ale Berbeři a Tuaregové, ti pradávní
obyvatelé pouště, uţ cítili budoucí válečné taţení. Na různých
místech zaútočili na podrobené kmeny, ţijící mírovým ţivotech v
oázách, a na partyzány, kteří byli ve feudální závislosti na
Francouzích, krutě je pobili, podpálili jejich duary, vykáceli jejich
palmy a opět odcválali do dalekého, nekonečného bledu. Začínalo to
vţdycky stejně. Vedení armády stále přísně trvalo na obléhání
Marrákeše. Odměna, která byla vypsána na hlavu beje Muhata, byla
zdvojnásobena. A protoţe byly důleţité zájmy spjaté s vyšetřením
zločinu, který se stal v uzamčené místnosti, dali kolovat vyhlášku,
jejíţ znění přinesly i noviny na titulních stránkách a s palcovými
titulky: „Tomu, kdo odhalí tajemství vloupání a vraţdy, která se stala
v koloniálním paláci, tomu, pokud on sám zločin nespáchal (i kdyţ
byl spolupachatelem apod.), tomu se dostane úplné milosti a kdyby
byl právě ve výkonu trestu, zaručuje mu guvernér prominutí
zbývajícího trestu. Ten, kdo vydá beje Muhata, dostane 100.000
27

franků odměny.“
Jakmile Horn provedl paquettage a vyleštil svou výstroj, oblékl si
vycházkovou uniformu. Oblékal se obzvlášť pečlivě. Mezitím si v
duchu opakoval svou denní úlohu. Od té doby, co opustil Fort St.
Jean, učil se totiţ s Lotharem francouzštinu.
Lesklá zrnka prachu tančila v plné záři afrického slunce a v celém
městě nebylo ani trochu stínu. Arabští jasnovidci se hrnuli k
legionářům, o kterých věděli, jak jsou pověrčiví. Kolem paţí měli
ovinuté jedovaté hady, jejichţ uštknutí znamenalo jistou smrt v
hrozných mukách. Ani marabům, ani jasnovidcům nikdo nezakázal
přinášet jedovaté hady. Proto se tu objevovali a vykřikovali: „Fabor,
barakullah u fik!“ A všude bylo znovu a znovu slyšet: „Fabor! Fabor
…“ Horn se snaţil celý udýchaný, ve svém vlastním potu
vykoupaný, vrávoraje hustým smradem, proklestit si lokty a
pouzdrem bodáku cestu, hemţícím se davem na Giama el Fna.
Konečně se dostal na místo schůzky u mešity Kutubia, která se tyčila
na konci obrovské asfaltové planiny. Nekonečný proud autobusů
cestovních kanceláří jiţ lůzu odnaučil, aby zde zevlovala. Lys Rouge
uţ tam byla, kdyţ Horn konečně dorazil. Vydali se neurčitým
směrem, V městě se vyznala jenom dívka, a proto se ani neptal, kam
jdou. Stěţí si rozuměli. Lys mluvila francouzsky a arabsky. Horn se
jiţ po několik týdnů pilně učil, hlavně také proto, ţe se kolem něho
všechno vyřizovalo ve francouzštině. Jednotlivými slovy a posunky
rukou si proto jakţ takţ rozuměli. Ve svém zaujetí navázat přátelské
styky, si nevšímali svého okolí a tak se stali terčem nadávek
automobilistů a cyklistů. „Balék! Balék!“ volali za nimi cyklisté na
svých divných kolech, ze kterých se nad předním kolem tyčila řídítka
jako obrovské volské rohy.
Konečně došli do čarokrásné botanické zahrady La Bahia, kde si
mohli odpočinout. Rostly tu všechny stromy a květiny východu. Byla
to překrásná zahrada, obklopená mramorovými arkádami starých
marockých rodů, s obrovskými vodotrysky a mramorovými sloupy
ovinutými nejrůznějšími popínavými rostlinami. Zde nebylo ani
stopy po pověstném africkém smradu. Pronikavá těţká vůně květů
obklopovala neviditelnou mlhou celou zahradu. Seděli zde vedle
sebe a úryvkovitě mezi sebou hovořili. Někdy několikrát opakovali
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stejná slova. Horn jí někoho připomínal, někoho, kdo v ţivotě Lys
Rouge hrál tragickou roli… Lys Rouge přivezl s sebou z Paříţe do
Afriky poručík Tribone. Poručík totiţ měl nějaké účetní diference se
ţoldem vojáků a místo degradace volil raději sluţbu v Africe. Lys
Rouge, které tehdy bylo sedmnáct let, si přivezl z jednoho paříţského
tingt tanglu. Do její krve bylo přimícháno i trochu arabské, ale to na
ní bylo sotva vidět. – A víš, tehdy kolem Gambie stavěli dálnici… La
route … strada … Oui… oui… ca, ca … Bylo to strašné. Smrtící
podnebí, samé pralesy, šelmy a domorodci Tribone strašně trpěl…
Stále pil, il buvait. Comprends? Bouvoir!… Alcoholic! Ca, ca…
Pekelně se potil a zhubnul… V noci ve spánku chroptěl a páchl
ginem… Bydleli jsme v dřevěné chatrči. Bylo horko a chatrč byla
plná pavouků, velkých jako dlaň. Tribone ječel, kdyţ uviděl
takového pavouka … Pak přišel jeden voják. Byl to legionář, mladý
inţenýr … Ingénieur … Un jeune ingénieur. Rozumíš? … Takový,
jako jsi ty … Comme tu es… Bylo mu dvacet let… Vytyčoval
silnice… Chodil po pralese, vyměřoval, zapichoval červené a bílé
kůly do země … Juste comme tu es… Byl přesně takový jako ty...
Tribone mne zbil. Bil… Il me battait… Oui, oui. Nom du nom …
Večer uţ leţel jako nějaký pařez, chrápal a jeho oční bělmo se mu
chvělo. Ach, comme ťétait degoutant… V takových chvílích jsem se
potkávala s inţenýrem. Jeho baráček byl menší neţli ten náš a nebyl
vystavěn z klád, ale jen z obyčejných prken. Všechny své věci
udrţoval v pořádku ve své bedně. Všechno se tam lesklo čistotou a
na zdi visel jen jeden obraz … Šedovlasá ţena, ca mere..
Comprends? Ca mere! His mother!.. Mutter seine … Oui, ca, ca …
Jeden nubijský nosič vody nás za několik měděných mattaků
prozradil Tribonovi… Le traitre … Un Judas, comprens?... Pak našli
inţenýra tam u jeho tyčí mrtvého. Podřízli mu krk… Le oou … Ale
tak, ţe hlava byla úplně oddělená … La téte. Kopf seine. Pauvre! Oh,
mon pauvre jeune ingénieur! Oh, mon pauvre enfant! Oh, mon
pauvre petit!. Řeklo se, ţe ho v noci podřezal nějaký domorodec …
To se stávalo často. Podívala jsem se na mrtvého a neřekla jsem nic
… Domorodec by usekl hlavu zleva doprava. Křivým noţem by
uhodil do zátylku … Ale inţenýrovi nejdříve podřízli krk a pak
směrem zprava doleva, to bylo jasně vidět na trupu, odsekli hlavu
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třemi ranami … On coupait. Domorodec tak nevraţdí… Byl to
běloch … Věděla jsem také, kdo to byl… Jeho kaprál to byl… Ale to
nyní není důleţité... Věděla jsem, kdo je pravým viníkem.. Tribone!
… Vţdyť on také vyplácel mzdy … Il payait les préts... Les solds …
Ukradla jsem mu celý pytel peněz a schovala jej … Rozumíš?..
Degradovali ho a poslali do trestaneckého tábora … Později jsem
opět pytel peněz vykopala a za celou tu částku jsem objednala v
Sierra Leoně pomník.. Un tombeau! … Comprends? Monument! …
Oui… A od té doby jsem strašně nešťastná. Je suis malheureuse!
Tres malheureuse! –
… Mlčeli. Lys Rouge se rozplakala a tiskla chlapcovu dlaň. Lys
byla upřímně řečeno Hornovou první váţnou známostí v ţivotě.
Proţili spolu několik takových dnů, které v muţově ţivotě zůstávají
věčnou vzpomínkou. Lys byla něţná a pozorná, ale i děsivá ve své
ţárlivosti. Byla nevypočitatelná, a v lásce ţhavá a rozmarná. Hornovi
se hodiny strávené v kasárnách zdály nesnesitelné. Tak strašně touţil
po novém setkání. Rastignac si celé této záleţitosti víc nevšímal. Ani
předtím nebýval nijak hovorný a druţný, takţe v jeho chování nikdo
nezpozoroval ţádnou změnu. Thillmann vůči chlapci trochu ochladl.
Je to marné! Nemohl nikomu odpustit, ţe Lys Rouge nemiluje
jeho…
II.
Najednou přibyly do pevnosti čtyři nové pelotony. Potom staré
posádce vyplatili najednou na čtrnáct dní dopředu ţold a dali jim
celodenní volno. V pohotovosti zůstaly jen noční hlídky. Staří vojáci
jiţ věděli, co to znamená. Vystřídají je a čeká je strastiplná cesta buď
Saharou nebo v pralesích. Za takových okolností je v arabské čtvrti
veselo. Vojáci se čtrnáctidenním ţoldem v kapsách zaplaví Medinu a
naposled, můţe být, ţe opravdu naposled, ale na kaţdý pád na
dlouhou dobu, se ještě vyřádí. V Quartier Réservé nastanou v
takových dnech pro všechny chudáky, ať jsou jakékoliv barvy pleti,
ţně. Celý den teče víno a hraje citera. Zpěv a smích se mísí s
ojedinělými výstřely z pušek a hlukem rvaček.
… Lys Rouge s Hornem seděli na jedné lavičce a byli smutní. Uţ
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si začínali dobře rozumět. Uţ si měli mnoho co říci.
– Vrátím se, Lys, –
Tanečnice mlčela. Pak poloţila svou ruku na chlapcovu hlavu.
Neříkej takové věci, mon petit ingénieur. Z pověrčivosti to
neříkej, – pak se jí náhle zablesklo v očích, a zaryla prsty do
chlapcovy paţe. – Čteš někdy noviny, chéri? –
– Málokdy. –
Lys vzala oranské noviny a ukázala chlapci nejnovější vyhlášku
koloniálního úřadu: „Ten, kdo odhalí zločin, je-li spolupachatelem,
nebo ve výkonu trestu, bude omilostněn. Milost dostane i ten, kdo je
i spolupachatelem a 100.000 franků odměny dostane kaţdý, najde-li
beje Muhata ţivého nebo mrtvého.“
– Co bys dělal, kdybys dostal těch 100.000 franků? –
– Vzal bych si tě za ţenu, – odpověděl bez otálení. Dívka nic
neříkala. Přemýšlela. – Ty snad … nejseš v tom? … – ptal se Horn.
– Hloupost, – přerušila ho Lys, – řekni! Víš, co to je thar? –
– Odkud bych to měl vědět? –
– Thar, to je krevní msta! Je to svatá věc této země. Prolitá krev
se dá smýt zase jen krví. Komu někoho zabili, ten bude na onom
světě tisíckrát prokletý a Mawlana ho neuchopí za vlasy, aby ho
přitáhla do jednoho ze sedmi rájů Mohamedových, nepomstí-li
prolitou krev. –
– Proč mi to říkáš? –
– Tak … Ještě se k tomu vrátíme. Přijď zítra v tuto doba ke staré
mešitě, tam, kde na konci Suqu začínají stany Berberů. A tohle si uţ
nyní schovej… Podívej se!… Je to má fotografie. Pravá
mohamedánská ţena se nikdy nenechá vyfotografovat. On …
Tribone, mohl pořídit mou fotografii jenom proto, ţe mě svázal. I za
to jsem mu zaplatila. Ať si tomu věříš nebo ne: tato fotografie má
moc. Ghut miluje tuto bezboţnou fotografii a vyhýbá se jí. Pamatuj
si, ţe Ghut je zlým duchem pouště, jeho armáda se skládá z miliardy
zrníček prachu. Po tisíciletí útočí na hory, vesnice, oázy a ničí je
svými malými, téměř neviditelnými vojáky. Schovej si tuto
fotografii. Aţ budeš jednou opravdu ve velmi těţké situaci, pak se na
ni podívej. Pomůţe ti. –
Horn se podíval na fotografii a strach mu sevřel srdce. Na
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fotografií byla dívka pevně přivázaná ke křeslu a její tvář zkřivila
hrůza a děs. Zabalil pečlivě fotografii do novinového papíru a
schoval ji do kapsy.
– Nezapomeň, – opakovala Lys, – aţ budeš opravdu ve svízelné
situaci, pak se teprv na ni podívej a Ghut uţ nad tebou nebude mít
moc a tvůj osud se obrátí k lepšímu. –
… Druhý den u mešity ho Lys představila chromému Arabovi.
Nebyl ještě tak starý, ale nějaký výbuch mu strašně zmrzačil obě
nohy. Na jedné ruce mu chyběly prsty a na tváři mu výbušný prach
zanechal spoustu stop. Na rukou měl přivázané malé dřevěné
stoličky, pomocí nichţ se odstrkoval a téměř se plazil v prachu.
Kousek za mešitou se posadili na skalnaté plato.
Darudone, řekni všechno tomuto vojákovi, – řekla Lys Rouge a
Arab se nenávistně díval na Horna.
Neumím mnoho mluvit. Je-li ochoten zavraţdit Muhata, pak mu
ho vydám. A voják nechť řekne Muhatovi, ţe to provedl Darudon.
Nemohl jsem Muhata vlastnoručně zabít, protoţe jsem byl při
obléhání Tafilaletu zmrzačen. Ale thar ho přeci stihne z mých rukou,
protoţe dal pověsit mého mladšího bratra jako nějakého nevěřícího.
Jako nečistého, který pojídá vepřové maso. Tehdy jsem si přísahal,
ţe nikdy nebyl větší pán bídně ji zahuben, neţli kdyţ já skoncuji s
Muhatovým ţivotem, vojevůdcem Baruda el Mansura a velitelem
Tafilaletu… A kdyţ ty, vojáku, probodneš jeho srdce svým
bodákem, a na to mi přísahej při svém Bohu, protoţe bys jinak byl
navěky proklet, podvedeš-li mne, pak i já ti Muhata vydám. Ať je
tvých těch 100.000 franků, protoţe já uţ nic jiného nepotřebuji, neţli
aby se vyplnil thar. Kaţdý legionář je lakomý, krutý, zlý, lstivý a
chytrý. Proto jsem řekl Lys, ţe potřebujeme jednoho legionáře… Zab
ho! A pak ať má i Lys hodně peněz, protoţe byla ke mně vţdy
hodná. –
… Neţli mohl Horn odpovědět, vskočila mu Lys rychle do řeči:
– Slíbila jsem ti, ţe se thar vyplní, řekneš-li vojákovi, kde je
Muhat –
Tvá slova jsou slova pravdy, Lys Rouge. Znám Muhatova
hlavního důstojníka, který jako inţenýr ještě před revolucí prováděl
špionáţ. Nedávno jsem na Suqonu viděl honáka velbloudů. Mám
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dobré oči. Poznal jsem v něm toho inţenýra … Byl to on. Ibn Razut,
Muhatův pobočník! Ibn Razut v přestrojení honáka! Poznal jsem ho.
Věděl jsem, půjdu-li v jeho stopách, ţe najdu beje. Proklatého vraha!
… Sledoval jsem honáka. V noci odešel do Di Djema el Mansuru a
nesl s sebou potraviny. Sestoupil do podzemní hrobky krále
Ihrambeka. Ihrambek se dal pohřbít velmi hluboko do mramorové
svatyně. Jeho hrob uzavírá obrovská kamenná deska, která je tak
dobře vidět mezi ostatními hroby králů. Nikoho ani nenapadne, ţe
tato několik centů váţící deska se dá odsunout. Také ţe se nedá. K
tomu by bylo zapotřebí mnoha dělníků. Ale za kamennou deskou
skrývá obrovský kaktusový keř schůdky, vedoucí do nitra hrobky. A
zde sestoupil Ibn Razut. A kdyţ se tady ukryl ten prašivý pes, pak ho
marně hledají. Nikoho ani nenapadne, ţe pod obrovskou hrobkou
mohou ţít lidé. Ale já vím, ţe tam dole uţ čeká po dlouhé týdny na
dobrou příleţitost někdo, kdo má cenu 100.000 franků. Domluvil
jsem. Alláh Je veliký a Mohamed je jeho prorok … Ještě něco: Z
Ihrambekovy svatyně vede přímým směrem pod zemí chodba. Asi
dvě stě kroků za velkým červeným náhrobním kamenem je východ z
této chodby.
Horn se díval na Lys Rouge a byl tak zaraţen, ţe nemohl
promluvit. Mezitím se Arab odplíţil.
– Co čumíš?! – osopila se na něho ţena. – Slyšels to? Znáš
tajemství, kvůli kterému je celá země ve zbrani. Uchopil jsi štěstí za
rohy tak, jak se to za celý ţivot povede jen jednomu ze statisíců. Jdi a
vyuţij toho. Nic neříkej a nic neslibuj. Kdyţ zatouţíš po tom, aby ses
do vlasti vrátil jako bohatý člověk, nic tě ke mně neváţe. Jdi a klidně
na mne zapomeň. Vděčnost nás nesmí k sobě poutat. –
– Ať šťastně nebo nešťastně, vrátím se k tobě, Lys, protoţe tě
miluju … Ale na něco jsi zapomněla. Mám pět kamarádů, se kterými
jsem uzavřel přátelství v dobrém i zlém. Kdyţ jsme si mezi sebou
mohli rozdělit bídu ţivota v legiích, tak se s nimi musím rozdělit i o
peníze a slávu. –
– Jseš blázen! – zasyčela ţena, – co je ti do těch lotrů. Kterýkoliv
z nich by si strčil celé to štěstí do kapsy a vykašlal by se na tebe. –
– Tomu nevěřím, Lys. Ale tajemství je tvoje. Nechceš-li, abych
do něj zasvětil své přátele, budu mlčet a zapomenu, co nám ten
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arabský ďábel vyprávěl. –
Lys Rouge se dlouze zadívala do Hornovy tváře. Pak přikývla.
– Ano … I on by to tak řekl… byl právě tak hloupý a poctivý
chlapec jako ty. Juste, comme tu es… Jdi a řekni jim to. Ostatní
neznám. Rastignac a Thillmann jsou lstiví a odváţní lidé, nebojí se.
Budou vědět, jak se to má nejlépe provést. Ale jednu výhradu mám:
já jsem sedmý v partě. Tobě samotnému bych bývala všechno
darovala. Ale teď uţ nevím, co s tebou bude … a jim zase svůj podíl
nedaruju. Nemluv! Neznáš Afriku a neznáš legionáře. Dnes obětuje i
svůj ţivot za svého přítele a zítra, kdyţ je nervózní, nebo se zblázní,
zabije tě třeba i jen za šálek polévky. Chci vědět všechno! Rozumíš?
Je nás na to tajemství sedm. Polib mě! … Nechť tě chrání Prorok… –
III.
– V první řadě, – řekl Thillmann, – je moţné, ţe Arab úplně
zblbnul z hašiše a kecal, a za pomníkem není ţádný kaktusový keř a
za kaktusovým keřem nejsou ţádné schody, ale i kdyby byly, pak
pod ním bude pochován jen bývalý vladař a pes bude zakopán jinde.
Ale předpokládejme, – rozváděl tezi s velkou chutí Thillmann, –
opakuji, předpokládejme, ţe Arab není úplně zblblý, i kdyţ je to
velmi řídký případ. Krátce řečeno, řekněme, ţe ten Muhat je tam pod
některým královským pomníkem mezi hrobkami v Di Djema el
Mansúr. Na to se vy, mladý Němče, poţenete na koloniální úřad a
všechno jim tam pěkně povíte. Načeţ toho Muhata chytnou, ulechtají
ho k smrti a pak ho vycpou. Vám, příteli, náleţí sto tisíc franků, o
tom ne zapochybuje ani ten nejoţralejší státní tajemník pro kolonie.
No, ale! … Nejdřív se budou zajímat, odkud víte toto tajemství. V
zájmu toho nás všech šest odvezou do Oranu. S příštím transportem
pak přibude Lys Rouge s vaším Arabem. Lys Rouge dostane s
Arabem na kaţdý pád šest let, protoţe to hlásili vám a ne úřadům. O
nás budou předpokládat, ţe jsme přišli na stopu nebezpečnému
státnímu tajemství a protoţe se vyhláška sice zmiňuje o naprosté
beztrestnosti, ale o zproštění z vojenské sluţby nemluví, tak nás tedy
zařadí na nějaké výborné místo, řekněme kolem Timbuktu anebo do
Indočíny, nebo někam doprostřed proklaté Sahary a povinností
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našich pečlivých nadřízených bude, abychom se na těchto strašných
místech nedoţili krajní hranice lidského věku. Strašně puntičkářští
jsou však v tom, aby těch sto tisíc franků do posledního sou přesně
rozdělili mezi naše přímé dědice. Kdyţ tedy, příteli, chcete běţet pro
těch sto tisíc franků, pak vás velmi prosím, mlčte o tom, ţe jste mě
někdy vůbec znal. Na toto štěstí totiţ vůbec nereflektuji. –
– Je to tak, – kývl Rastignac.
Našich šest legionářů sedělo na travnatém pahorku. Rastignac s
Thillmannem se přes veškerý pesimismus na sebe občas podívali
divnýma a v jakémsi opojení lesknoucíma se očima.
– Pánové, my jsme vojáci, – řekl Lothar,
– a je naší povinností sdělit tyto údaje příslušným vojenským
úřadům. –
– My jsme legionáři! A jestli to nevíte, tak u nás je jedno, co
velmi přesně znázorňuje tento vojenský ţivot, – řekl Thillmann. –
Shora nemůţeme čekat na ţádné poţehnání. Kdyţ nám něco dobrého
slíbí, neţli to k nám v denním rozkaze dojde, změní se to v trest.
Legionář dělá všechno sám. Legionář nikomu nedůvěřuje, ale také
hlavně nespoléhá na šlechetnost svých nadřízených. Jen to, co si
sami vynutíme paţbou, lstí a chytrostí, je naše. –
– Ale co vlastně chcete? – ptal se Horn. Tyckler s Rastignacem a
Thillmannem se na sebe podívali.
– Chceme, – řekl po krátkém přemýšlení dřevorubec, – abyste
nám, vy nováčci, všechno slepě svěřili. My tři staří mazáci nejlíp
můţeme vyřídit celou tu záleţitost. Tomu věřte. –
– Pokud se mě týká, – podotkl Hoffer, – nemám kromě karet v
ničem štěstí. Proto plně souhlasím, abyste vy tři zupáci převzali
vedení. –
Tyckler zatím neřekl ani slovo, protoţe se po celou dobu škrábal.
Teď po velkém zívnutí se i on zúčastnil porady.
– A proč myslíte, ţe velení armády vypisuje sto tisíc franků?
Protoţe ten pacholek má cenu alespoň pět miliónů. Podle mne jste
dost blbí, abyste za pouhých sto tisíc franků odevzdali platinu, která
má hodnotu celého jmění. –
Konečně to někdo vyslovil! Nastalo velké ticho.
– Ano, – řekl chraptivě Rastignac. – O to tady jde. Na sto tisíc
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franků sedm lidí. K čertu! Na jednoho nepřipadne ani patnáct tisíc
franků. Copak jsme ţebráci? Tam je ta platina! Najdeme-li ji u toho
chlapa, můţe kaţdý ţít aţ do konce ţivota jako maháradţa a ještě
zbude také pro naše vnuky. Uvědomme si, ţe platina je dědictvím
legie, které nám zanechala proklatá setnina. Musí se proto dostat do
rukou několika odváţných legionářů. Já osobně na odměnu kašlu.
Potřebujeme platinu! –
– Jak si to tedy představujete, – řekl Lothar, – ţe sebereme
platinu a necháme toho člověka běţet, anebo nejdřív schováme
poklad a pak Muhata vydáme koloniálnímu úřadu? –
Markantní, do hněda opálené tváře tří starých vojáků se
nepohnuly. Ani jeden z nich profesorovi neodpověděl.

Čtvrtá kapitola

DI DJEMA EL MANSUR
DI DJEMA EL MANSUR

I.
Útvary přicházely jeden po druhém k střídání. Večer zatroubili k
nástupu. Thillmann s Rastignacem spěchali s obavami na dvůr.
Kdyby je teď náhle někam odveleli, pak je celé tajemství v pekle.
Takový rozkaz mohl přijít kaţdým dnem. Jejich vystřídání se
očividně blíţilo. Dosud nebyl vydán rozkaz k pochodu. Rozdali jim
jen ostré náboje v zaplombovaných bedýnkách. Kaţdý voják dostal
120 ostrých. To uţ znamenalo, ţe se během několika hodin vydají na
cestu. Zbývala jen jedna moţnost, aby se v noci dostali na hřbitov a
provedli svůj plán: útěk. Tento plán nebyl v Marrákešu nikdy
zoufalejší neţli právě teď, kdy je město a jeho okolí obklopeno
vojenským kordonem obléhajících útvarů v šíři několika kilometrů.
Ale kdyby se na ně usmálo štěstí a kdyby si štěstí vybralo právě jen
těch několik lidí, pak by se nemuseli obávat ţádné neočekávané
náhody.
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Večer rozdělil kaprál noční hlídky na silnici, která oddělovala
Suqu od Qartier Reservě. Byla řada na „německé klice“. V osm
hodin nasadilo šest spojenců na své pušky „aiguille“, jak posměšně
nazývali svůj tenký bodák a vydali se po klikaté cestě z pevnosti
Gueliz. Rastignac jako sluţebně nejstarší vedl hlídku. Opustili
předem vytyčenou cestu. Ten den se mohli klidně rvát v Quartier
Reservě, protoţe hlídka prošla trosky zdi, přešla Marche ďArabe aţ k
obrovským sněhobílým hrobkám velkých dynastií k hřbitovu,
ohraničeném palmami, mimózovými keři a jinými tropickými
rostlinami, ještě stále nikdo z nich nepromluvil. Vyhýbali se
hlavnímu vchodu, šli a šli, aţ se dostali k té části Di Djema el
Mansur, kde uţ se hřbitov měnil v opuštěné lány. Ani ţiváčka tu
nebylo. Evropan po osmé hodině večer nesměl vstoupit do arabské
čtvrti a domorodec by za ţádnou cenu na světě ve večerních
hodinách nevstoupil na půdu ovládanou zlými duchy. Rastignac dal
ostatním znamení k zastavení. Potom šel sám několik kroků podél
plotu. Našel, co hledal. Nejdříve zalomcoval s vyhlédnutou částí
plotu, pak do něj několikrát prudce uhodil paţbou. Zchátralé a
uvolněné ţelezné tyče se zlomily a uvolnily jim cestu. Zamával na
své druhy, aby se přiblíţili.
– Thillmann, Tyckler a Horn půjdou se mnou. Lothar a Hoffer
zůstanou na stráţi. Profesor zůstane zde a vy tam za rohem, jak
začíná cesta. En avant… –
Nepadlo zbytečné slovo. Nováčci vycítili, ţe se dostali do
nezadrţitelného proudu rychle se odehrávající tragédie a ţe
kterýkoliv z těch tří by kohokoliv z nich okamţitě umlčel, kdyby teď
něco namítal. Jako na povel se Lothar a Hoffer chopili zbraně a
ostatní čtyři si proráţeli cestu puškami a vnikli ţelezným plotem do
Di Djema el Mansur. Ohnuti, husím pochodem se plíţili mezi
větvemi cypřišů. Mohli být tak asi uprostřed, kdyţ Rastignac znovu
signalizoval zastavení. Následovala krátká válečná porada s
Tycklerem a Thillmannem.
– Můţe to být jen ta velká bílá hrobka. Ten červený kámen stojí
tam níţ, kde je zadní východ … –
My tři půjdeme k hlavnímu vchodu. Tak se přiblíţíme k tomu
chlapovi, aby nemohl utéct, – řekl Thillmann, – a vy, Horne, půjdete
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k tomu červenému náhrobnímu kameni, kde je tajný východ a tam se
postavíte. Kdokoliv by se z nitra hrobky objevil, bez otálení s ním
skoncujete. –
– A nestřílet, – řekl Tyckler. – Pouţít jen paţby anebo bodáku,
tiše a rychle. – Nečekali na odpověď a plíţili se všichni tři,
vyuţívajíce kaţdého stromu jako krytu k bílé hrobce. Horn
mechanicky běţel k červenému náhrobnímu kameni a kryl se téměř
podle předpisu, jako kdyby byl mezi nepřátelskými postaveními.
Dorazil. Panovalo téměř slyšitelné ticho. Rozsáhlý, překrásný hřbitov
leţel nehybně v dusné africké noci a mezi bohatými listy stromů
vyčnívaly četné mramorové ozdoby. Za tmavou věţí mešity Kutubia
vyšel měsíc a jeho stříbrná zář proráţela mezi korunami stromů a
osvětlovala náhrobní kameny. Hornovi tlouklo srdce aţ v krku.
Uběhlo několik minut a všude byl klid. Nahnul se k otvoru, který zel
vedle náhrobního kamene a pozorně poslouchal. Nic. Studený pach
sklepní místnosti mu vanul vstříc. Dále to nevydrţel. Rázem sejmul
pušku a opatrně vkročil do hloubky. Sel po schodech, vydlabaných
do písku. Šel. Jeden, dva tři… Dvacet, pětadvacet… Vzduch byl
stále dusivější. Konečně se ve velké hloubce dostal do úzké
katakomby. Poklusem se hnal dopředu. Dva aţ třikrát se chodba
ostře zatáčela. U jedné zatáčky se zastavil. Byl to nějaký šelest?
Něco slyšel. Teď uţ věděl, ţe není zbabělcem. Zastavil se s tísnivým
pocitem, udýchaný, ale odhodlaný. Naslouchal. Nic. Uţ chtěl jít dál,
kdyţ náhle ze strany, z jeho těsné blízkosti, na něj takovou silou
dopadla rána, ţe se aţ zapotácel. Bodnutí ho zasáhlo v krajině břišní.
Naslepo uhodil paţbou pušky. Cítil, ţe se do něčeho strefil, tím si byl
jistý. S podivným vyjeknutím mu něco spadlo k nohám.
Nejdříve si sáhl na ţaludek, měl velké štěstí. Brašna s náboji byla
přeseknutá. Tady dopadla dýka, ale její čepel se zlomila, kdyţ přes
silnou kůţi brašny narazila na náboje. Vyndal zapalovač. Malý
plamínek modravě vzplál v kobce. Ihned zase zhasl a Horn v hrůze
zavrávoral. Byl připraven na všechno, jen ne na to, co viděl. Na zemi
leţelo arabské dítě. Mohlo mu být tak 10-12 let. Neomdlelo. V jeho
snědých tvářích planuly oči plné nenávisti, bolesti a zloby. Hornův
úder ho zasáhl někde na rameni a nyní nehybně leţelo na zemi,
moţná, ţe mělo i přelámané kosti, ale nenaříkalo. Horn mu vzal
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nejprve dýku. Jen stěţí se mu podařilo vyrvat ji z malé ruky. Na svůj
věk bylo dítě velmi silné. Jeho prstíčky svíraly rukojeť dýky
neuvěřitelně pevně. Přitom bylo hubené a nevyvinuté, jako bývají
ostatně všechny arabské děti. Znovu slyšel šelest. Teď uţ byl
opatrnější. Z pod namířené pušky sáhl levou rukou do tmy. U zdi se
jeho ruka dotkla chumáče vlasů. Při světle zapalovače uviděl
vyděšenou holčičku. Teď uţ tomu rozuměl. Byly to bejovy děti,
které asi spolu s ním utekly. Jestliţe bej své děti odstranil, anebo
jestliţe děti svého otce opustily, pak uţ se asi drama odehrálo.
Zanechal děti, kde byly a spěchal zpátky úzkou chodbou.
II.
Rastignac, Tyckler a Thillmann se přiblíţili na deset kroků k
hrobce. Pak se vrhli na zem. Po centimetrech se plíţili k otvoru.
Thillmann pošeptal Tycklerovi, aby zde zůstal na stráţi a oni dva
sestoupili dovnitř. Asi na padesát kroků od nich plápolalo světélko.
Šli po špičkách kupředu a zaplavil je pocit velkého vítězství:
připadne jim dědictví legie. Platina! Stovky lidí kvůli ní zemřely,
aniţ by se jí mohly byť jen přiblíţit. Teď ji pravděpodobně mají tady
před sebou asi na dvacet kroků. Třebaţe šli naprosto tiše, zdálo se
jim, ţe člověk tam uvnitř uslyší i ten nejmenší šelest. Před nimi se jiţ
otevřela hrobka. Uprostřed stál obrovský katafalk s královou rakví.
Za katafalkem měla být druhá chodba. Svítil tu kahan. Bylo vidět, ţe
zde někdo bydlí. Umývadlo, zrcadlo, knihy, svítilna a nádoby byly
roztroušeny po hrobce. Ten, kdo zde bydlí, uţ asi uslyšel jejich
příchod, protoţe nyní vyšel z druhé chodby. Chtěl snad uprchnout a
rozmyslel si to? Anebo tam něco schoval? Pomalu vystoupil z pozadí
katafalku. Byl to vysoký, šedovlasý muţ s velkým nosem a moudrou
tváří. V ruce drţel browning, ale šel tak klidně k tmavému koutu, kde
se oba vojáci skrývali, jako kdyby chodil zamyšleně. Jeho chřípí se
zachvělo, zvedl hlavu jako zvíře, kdyţ ucítí nepřítele. Pak se ozval
klidně, ale hlasitě:
– Je zbytečné, abyste se dál skrývali. Vím, ţe se tam krčíte a
protoţe k paquettage stále ještě pouţívají ten strašně smradlavý olej,
vím, ţe jste z legií. –
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– Budu počítat do tří, – řekl Thillmann, – a neodhodíte-li
revolver, zastřelím vás. Jedna, dva tři… –
– Voilá. Nechť se stane, jak si přejete, – a zahodil revolver. – Ne,
ţe bych se bál, ţe splníte svou výhrůţku, protoţe byste se chtěli ještě
před mou smrtí ledacos dovědět, tak se určitě vystříháte, abyste mě
okamţitě zabili. –
Vojáci vyskočili a namířili na něho své bodáky. Muhat se díval s
takovým opovrţlivým klidem na namířené zbraně, ţe Rastignaca
zachvátila zuřivost.
– Krátce, pane, – řekl Thillmann. – Vydáte-li nám platinu, kterou
máte u sebe, necháme vás běţet, kdyţ ne, tak nám stačí těch sto tisíc
franků a předáme vás válečnému soudu. Tam uţ si budou vědět rady,
jak vás přimět k řeči a nakonec vás pověsí. Vyberte si tedy. –
Máte mě za pěkného hlupáka, pane. Kdybych vám vydal nějakou
platinu, pěkně byste mě praštili do hlavy a kdybych vám ji nevydal,
pak uděláte totéţ. –
– Tak co? Chcete ochutnat, jaké to je, kdyţ legionáři chtějí
někomu rozvázat jazyk? –
– ’men fou, – řekl a pokrčil rameny, – dělejte, co umíte. Nevím o
ţádné platině. – Klidně se otočil, nevšímal si bodáků a odcházel.
Thillmann zadrţel Rastignaca, který se uţ, uţ chtěl vrhnout na beje.
– Jen klid, starouši… V první řadě ho drţ v šachu a kdyţ se
pohne, přimázni ho na zeď a já se zatím podívám, co je tam v té díře.
Co tam schoval neţli jsme přišli. – Zvedl ze sarkofágu acetylenovou
lampu a vydal se na prohlídku. Muhat se náhle otočil. Jeho rty se
chvěly.
– Počkejte! Byl bych nerad, abyste se zbytečně namáhali. V té
díře totiţ nic není. Konec konců, kdyţ platinu vedení armády
neodevzdáte, ale vyvezete ji ze země – a jak já vojáky cizinecké legie
znám – tak vy ji propašujete, pak je všechno v pořádku a mému lidu
to stejně poslouţí. Mám jednu podmínku. Mou mrtvolu nenechávejte
zde na zemi. Tady uprostřed je prázdný sarkofág a podívejte se, víko
se dá snadno sejmout. Aţ se mnou skoncujete, uloţte mou mrtvolu
sem. –
Na tvářích obou legionářů se objevil neskrývaný obdiv. Byl to
muţ, kdo proti nim stál. Pravý muţ.
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– Dostanete platinu! Můţete být na ni hrdí. Jen pokud já vím,
zemřelo kvůli ní 347 lidí násilnou smrtí. Ani jeden z nich nepadl v
boji. Doufám, ţe mi neodepřete tu zdvořilost, abych se mohl podle
své víry připravit na smrt. Platina je zde. Je jí mnohem míň neţ jí
původně bylo, ale pro mnoho lidí stačí aţ do konce ţivota. Myslím,
ţe i ten zbytek má hodnotu přes dvě stě tisíc liber. – Otevřel do zdi
vtesanou skřínku, jejíţ zámek byl skryt za hranami dvou cihel. Pět
jako palec silných prutů hodil oběma vojákům k nohám. Tady to
bylo! Byla to pravda! Dědictví legie! Legendární poklad!
Víc se uţ na ně ani nepodíval, poklekl na modlící koberec,
několikrát se vrhl tváří k zemi a vroucně se modlil…
Legionáři, věrni svému slibu, uloţili jeho mrtvolu do prázdného
sarkofágu…

Pátá kapitola

V ZEMI IBRAHIMA BEN SIMZY
V ZEMI IBRAHIMA BEN SIMZY

I.
U zamříţovaných vrat se znovu sešli. Chmurně se na sebe
podívali, jako kdyby si vzájemně hledali v očích nějakou odpověď,
ale nepromluvili. Pěkně se seřadili a vydali se na cestu zpět. Za
rohem se k nim přidal i Hoffer. Bylo pozdě v noci, měsíc uţ nesvítil
a hustá tropická tma zakrývala kraj. Na konci pole stála hlídačova
chatrč. Sem vstoupili. Pak něco zařinčelo a v záři baterky všichni
uviděli platinu.
– Jsme milionáři, – řekl chraptivě Hoffer.
– Krátce, kluci, – řekl chladně Thillmann.
– Platina je naše a je moţný, ţe se uţ za týden budeme plazit
někde v poušti a ţe ještě ţádný milionář nepošel tak bídně, jaká smrt
na nás čeká. Platinu rozdělíme na sedm stejných částí, protoţe jedna
část patří Lys Rouge. Lys Rouge to dostane teprve tehdy aţ
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uprchneme, protoţe teď bychom ji museli dát celý prut platiny, coţ
je ovšem víc neţli činí její podíl. Dokud jsme v legiích, nemáme
jiného dědice neţ sebe. Kdo zemře, toho podíl zdědí ostatní.
Uprchnout můţeme jen spolu. Kdo prchne sám, je zrádce. Kaţdý z
nás uchová po jednom prutu. Kdyţ někoho z nás pošlou na ohroţené
místo, anebo bude nucen oddělit se od ostatních, nemůţe sebou
platinu vzít. Kdyţ bude jenom jeden z nás v bezpečí, tak všechny
tyče zůstanou u něho, dokud se ostatní nevrátí. Kdo se prohřeší proti
našemu usnesení: zemře. Kdo se pokusí sám prchnout: zemře.
Všichni, kdoţ jsme tady se zavazujeme, ţe kdo z nás zůstane naţivu,
potrestá zrádce. To je Zákon. – Rozdal platinové tyče. – Teď na nás
čeká těţší věc: útěk. –
– Dobře jsi mluvil, dřevorubče! – ozval se ţenský hlas a z přítmí
se vynořila Lys Rouge.
– Jen tolik bych chtěla dodat, ţe kdyby všichni zahynuli a jen
jeden by Zákon porušil, já ho najdu. – Odněkud ze záhybu svých šatů
vytáhla dýku. – Špička této dýky je napuštěna hladím jedem. –
… Kdyţ se hlídka vydala na zpáteční cestu, odtáhl Horn tanečnici
stranou.
– V té skrýši za červeným náhrobním kamenem jsou schované
dvě děti. Zachraň je, Lys. Chci to … –
Lys Rouge přikývla.
… Hlídka se za svítání vrátila do pevnosti Gueliz a Rastignac
hlásil rotmistrovi, ţe se během noci nic zvláštního neudalo.
II
Teď uţ bylo jisté, ţe se druhý den vydají na pochod. Vojáci se
oficiálně nedověděli dobu odchodu, taková byla zvyklost v legiích.
Aţ jim to oznámila teprve trubka, volající k nástupu. Ale tajné
zprávy se důvěrně sdělují přes rotmistra a kantýnskou, aţ dojdou k
muţstvu: Zítra v noci bude poplach a vystřídaná posádka se vydá na
pochod…
Tak zněla nejpodrobnější informace: Vydá se na pochod. Kam?
Kudy? Na Saharu, do Indočíny, do Madagaskaru, do Konga? To ví
jen kapitán a snad Pán Bůh. Ale není to jedno? Na takové místo, kde
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se příjemně ţije určitě nepůjdou. Sahara, Indočína, vţdyť je to jedno,
řekl Tadief, kterému jeho carskou hodnost „colonel“ vrátili v legiích
jenom jako hanlivý přídomek. Zůstal vojínem a vyšší hodnosti v
legiích nedosáhl. Bývalý důstojník carské gardy sice dostal i Rád
čestné legie, ale postupem času byl na tom tak jako Rastignac a
Thillmann, nemohl se stát poddůstojníkem, protoţe několikrát
porušil subordinaci vůči svým nadřízeným. Ale člověku zvláště v
poušti, kdyţ horkem a jednotvárností má trochu pocuchané nervy,
rychleji stoupá krev do hlavy a tak třeba například kopne drzého
bretoňského kaprála do břicha, aby si nemyslel, ţe smí všechno.
Tadief však byl skutečně jemný člověk. Snad byl vůči kaţdému aţ
přehnaně způsobný, mluvil zdvořile, ale kdyţ se náhodou někdo
spletl, ţe má co jednat s nějakým změkčilým chlapíkem, tak na to
těţce doplatil. Tadief pouţíval způsobů moskevské panské
společnosti, ale přesto měl obávané pěsti a nebál se ani čerta. Měl
například takové „mouchy“, ţe před bitvou byl schopen se oholit a s
číšnicí v kantýně mluvit jako s hraběnkou smolenské gubernie, ale
kdo nemá v legiích mouchy?
Lothar šel s „colonelem“ na poslední odpolední dovolenku.
Profesor si Tadiefa oblíbil pro jeho značné evropské vzdělání. Od
oné památné noci se svým druhům vyhýbal. Ta opuštěná chatrč byla
posledním místem, kde si mohli v klidu pohovořit o svém činu. O
ničem jiném by nyní mluvit neuměli a tak se raději vzájemně
vyhýbali. Byla to náhoda, ţe se přece jenom sešli, protoţe „colonel“
odvedl Lothara do té kruhové místnosti, kde tančila Lys Rouge. Tady
seděli spolu Rastignac, Tyckler a Thillmann. Později přišel i Horn.
Nálada nebyla tak veselá jako jindy. Celá arabská čtvrť byla zvlášť
neklidná. Nějakého starého, chromého, všeobecně váţeného Araba,
kterého kaţdý dobře znal, našli v poledne před mešitou Kutubia s
roztříštěnou hlavou. Jeho krví napsali na asfalt hrůzostrašné slovo:
thar! Chromý Arab se jmenoval Darudan a často se připlazil aţ ke
kavárně, kde mu Lys Rouge dávala jídlo nebo peníze. Ani Lys Rouge
netančila s takovou chutí, jako jindy. Její oči, plné úzkosti, občas
zabloudily ke vchodu.
– Člověk teprve tehdy vidí, ţe je Arabkou, kdyţ se na ni pozorně
zadívá, – řekl „colonel“.
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– Spíše v pohledu a v pohybech má něco východního. Její
pokoţku by jí mohla závidět kterákoliv Paříţanka. –
– Ale je nervóznější neţli jindy, – řekl Tyckler, – jaká to
umělkyně! I na nejproslulejších evropských jevištích by měla
úspěchy. Jen kdy bych nebyl vojákem! I za poslední groše bych s ní
jel na turné. Peníze by se jen hrnuly. Protoţe tato ţena patří do
Ameriky! Na Broadway! –
Horn se nevmísil do hovoru. Byl nervózní. Pil víc neţli jindy.
Později se s Lys Rouge posadil k jinému stolu.
– Našla’s ty děti? – zeptal se jí.
– Odvedla jsem je k někomu, kdo zná toho honáka. Toho jistého
… Ibn Razuta! –
– To byla ale hloupost! Právě tohoto člověka se máme vyvarovat.
Kde jsou děti? –
– Na cestě vedoucí do Mellahu, u křiţovatky bydlí trhovkyně.
Tam jsem je zanechala a poslala jsem po ní zprávu Ibn Razutovi.
Tady přichází! –
Arabka přistoupila k jejich stolu.
– Lys! Pojď si okamţitě pro děti. Honáka jsem nenašla a nechci
je mít u sebe. Mohla bych mít z toho nepříjemnosti. Nevím ani čí
jsou. Kdyţ je ihned ode mne neodvedeš, vyţenu je na noc na pole. –
Stmívalo se. Blíţila se doba, kdy se brány Mediny zavírají. Lys
Rouge vstala a chtěla odejít.
– Nepustím tě samotnou! – řekl Horn.
– Zůstaneš tady! Mne tady kolem kaţdý miluje a nemůţe se mi
nic stát. Tebe by zle zřídili, kdybys zde zůstal po uzavření brány. –
Neţli mohl Horn odpovědět, vyběhla. Student se však nemohl
uklidnit. Doléhal na něho strach a zlé tušení. Viděl, ţe jeho kamarádi
zaplatili a ţe se co nevidět musí vrátit do kasáren. Zavolal si
profesora stranou:
– Poslechněte, pane profesore, nemohu vám říci, oč jde. Musíte to
rychle pochopit: nevrátím-li se do dělového výstřelu, oznamujícího
uzavření brány, vyhledejte první hlídku a pošlete ji na křiţovatku
vedoucí k Mellahu. – Nečekal ani na odpověď a pospíchal z
místnosti. Viděl za rohem mizet Lys Rouge s trhovkyní. Téměř
úprkem se ji snaţil sledovat. Skrýval se za chatrčemi z vepřovic a
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kmeny stromů a sledoval ji asi ve vzdálenosti padesáti kroků.
Stmívalo se. Lothar stál bezradně ve dveřích kavárny. Uţ se ozvala
trubka, hlásící večerku. Stále jen čekal, kdy se Horn vrátí. Ulice se
vylidnila. Sem tam se objevily loudavé stíny Arabů. Kradmými
pohledy se dívali na zevlujícího Lothara. Lothar se cítil trochu
nesvůj. Teď se ozvala dělová rána z pevnosti Gueliz! Teď zavírají
brány Mediny. Rychle se vydal na cestu. Kde asi je nějaká hlídka?
Horn je určitě v nebezpečí. V dálce bylo vidět trosky zdí Quartier
Reservé. Na padlo ho, ţe tam vţdycky posílají hlídky. Pospíchal.
Arabové, kteří doposud stáli u jedné zdi, ho náhle obklopili.
– Opozdil ses, chlape! – volal jeden z nich a srazil mu čepici.
Profesor vytrhl svůj bodák. Nějaký tvrdý předmět ho udeřil do
zátylku, takţe padl na obličej. Proplazil se mezi nohama útočníků,
vyskočil a rychle utíkal. Nepronásledovali ho. Slyšel za svými zády
smích. Běţel. Náhle na někoho narazil: byl to velitel hlídky.
Neslyšel’s večerku, ty oţralá svině? – zahřměl kaprál.
– Na křiţovatce do Mellahu… – zasípal, – napadli jednoho
vojáka z mé setniny… Horn … –
– Poklusem! –
… Uţ byly na konci města vidět vinohrady. Obě ţeny spěchali.
– Do rána bys je mohla nechat u sebe! – řekla Lys Rouge.
– Ani minutu! Nechci, abych se kvůli nim dostala do maléru, –
konečně zahlédly zatáčku, kde stála její chatrč. Lys Rouge náhle
strnula, jako kdyby se cosi bílého zalesklo za keřem. Anebo ţe by se
mýlila?
– Pospíchej, paní! Bude noc! –
– Tam u tvé chatrče jako by … –
V její těsné blízkosti se vymrštil Arab a drsně ji uchopil za ruku.
A jako kdyby ze země vyrostli, vyskočilo z příkopu dalších pět
Arabů v burnusech. Konečně se Lys podařilo s výkřikem vytrhnout
Arabovi. Úprkem letěla zpět po cestě, kterou přišla. Tropická noc,
která bez přechodu nastala, zahalila náhle úplnou tmou celou krajinu.
Slyšela za sebou pádící kroky. Za chvilku ji mají! Najednou se
naproti ní za jedním stromem ozvaly rychle za sebou rány a za
tanečnicí těţce dopadlo na zem tělo. Horn! Horn! To on střílel za
stromem! Nebyla by dorazila sama ke stromu, ale chlapec vyskočil,
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uchopil ji za ruku a strhl k sobě za strom, pak se spolu úprkem
rozběhli přes pole. Za nimi se ozývaly výstřely.
– K zemi! – volal Horn a strhl ji dolů. Kolem nich svištěly kulky.
Opět nabil svůj revolver a několikrát vypálil do tmy. Pak vyuţívajíce
nepatrné přestávky ve střelbě, rychle odbočili stranou a běţeli
příčným směrem dál od původního směru, aby se tak pod ochranou
tmy ztratili. Lys se všemocně bránila proti nevolnosti. Hornovy prsty
ji tak svíraly, ţe se jí chtělo vykřiknout. Postavy, zahalené v
burnusech, pobíhaly po polích. Byly vidět jenom jejich rozmazané
obrysy. Uprchlíci byli znovu tam, kde cesta zahýbá k městu. Teď!
Musí to risknout! Náhle se zvedli z příkopu, vyskočili na cestu a dali
se do běhu. Za nimi bylo slyšet dusot. Dorazili do jedné ze špinavých
uliček, vedoucích do Mediny. Vysoké, staré baráky s temnými okny
na ně zíraly po obou stranách tmavé uličky. Cestu nahradily velké
kamenné kostky, zadusané do země a africká noc byla vlhká, horká a
dusná. Podařili se pronásledovatelům jim nadběhnout, pak proti nim
mohou v úzkých uličkách vyrazit jen po dvou. Snad se mu podaří je
zadrţet, jako v nějakém průsmyku. Lys upadla na zem a teď tu leţela
v bezvědomí. Horn se ji pokoušel zvednout levou rukou a pravou
vystřelil první dvě rány. Jeden Arab povyskočil, zřítil se na zem a
kutálel se po cestě. Druhý se stáhl. Legionář hledal úkryt. Dovlekl
Lys za kamennou cisternu na dešťovou vodu. Ulice zůstala němá a
liduprázdná. Tady mohli kdykoliv zavraţdit kaţdého, zvlášť
legionáře, protoţe zdejší lůza měla veškeré důvody k tomu, aby se
nemíchala do šarvátek jiných. Arabové zběsile stříleli a mnoho
projektilů narazilo na cisternu. Horn střelbu opakoval, ale přitom
šetřil náboje a snaţil se odehnat útočníky rojící se na konci ulice.
Cítil však, ţe se mu to můţe dařit jen na několik minut. Samozřejmě,
Ibn Razut! To bylo šílenství, co Lys Rouge provedla. Jeden projektil
ho škrábl do ruky, ve které drţel revolver. Po obou stranách ulice se
plíţily kupředu stíny. To je konec! Arabové se ukryli za své padlé a
podle nich se plíţili dopředu. Nyní za Hornem zaduněly rázné kroky.
Ozval se ostrý hlas: „Halt! Fix! … En joue … feu!“
Nad Hornovou hlavou se ozvala salva a ti z útočících Arabů, kteří
zůstali naţivu, pustili se do bezhlavého úprku.
Zachránili se!
46

III.
Velká níţina byla bez vegetace. Setnina pochodovala rovinou
Gidy, kde nebyla ani kapka vody. Tato rovina začíná na úpatí jiţního
Atlasu a táhne se asi 1.000 kilometrů směrem na jih, kde se
proměňuje v obrovský močál, neţli končí u břehu Atlantického
oceánu. Pustá země byla rozryta sanytrovými trhlinami. Byly to
stopy prastarého chladnutí země a nic jiného tam nerostlo neţli sem
tam nějaká ubohá tráva alfa a několik bodláků. Po deset měsíců
nespadne v této oblasti ani kapka vody a stálé peklo 60° Celsia
způsobuje metrové trhliny na povrchu země. Klid tlení se rozprostírá
nad touto nekonečnou stepí, která jako dno obrovského kotle
mnohonásobně vyzařuje na ně dopadající ţhavé sluneční paprsky.
Jednotvárnost smrtící pustiny ruší jen občas ječivě pobíhající
hloučky od horka a ţízně vzteklých hyen a šakalů. Tudy vedla cesta
legie do jihozápadní Afriky.
Lothar bojoval s naprostým vysílením. Horn strašně zkoušel, ale
drţel se. Německé vojenské ctnosti u něho nezklamaly. Zhubnul se,
ale přesto zesílil. Student pomalu zmuţněl. Rastignac odepnul
Lotharovi lopatu a vzal mu polní láhev. Při takových pochodech i
nejmenší břemeno se zdá být nesnesitelně těţké. Thillmann si od
něho vzal 120 ostrých nábojů. Mezitím šikovně skryli profesora, aby
poddůstojník, který obcházel podél pochodujících útvarů, nepoznal
zásadně zakázanou machinaci. Pušku mu nemohli vzít. Kdo by nesl
dva těţké lebely? Lothar i tak aspoň přechodně získal nové síly. A
Hoffer? Jak asi snášel cestu Hoffer, který byl zvyklý na kupé první
třídy vlaků? Kupodivu byl přidělen jako lékárník k zdravotnímu
vozatajstvu. Mezi pochodujícími se vlekli skoro polomrtví dva staří
lékárníci a Hoffer si seděl na dně dobře přikrytého vozu v příjemném
chládku, mezi obinadly a hrál s plukovním lékařem piket. Nějak
zvlášť dobře nesnášel cestu, několikrát si naříkal na pekelné vedro a
na nesnesitelný pochod, takţe dr. Marvel mu konečně vydal několik
chladicích pilulek. Později ţádal i o povolení, aby si směl svléknout
blůzu a protoţe plukovní lékař měl obdivuhodné štěstí ve hře a
Hoffer právě kdyţ tuto benevolenci ţádal, nějakým zázrakem rozdal
lékaři právě čtyři esa, doktor mu povolil, aby si blůzu svlékl. Opasek
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s bodákem doposud ani nevzal na sebe a těch 120 ostrých zabalil do
bedny k sterilní vatě a jódu.
Lotharovi se opět vytvořila pěna kolem úst. Náhle, takřka v
bezvědomí, praštil puškou o zem a dál šel jako náměsíčný.
Co bude teď?
Legionář Tadief, kterého posměšně nazývali colonel, protoţe
kdysi býval ruským plukovníkem, a po poráţce Wrangela se dostal
do legie, Lotharem zatřásl a ukázal na zbraň. Ale Lothar šel dál. I
sehnout se je prostě nemyslitelné. Kdo by na takové smrtící túře
zvedl tak těţkou zbraň? A kdyţ ji zvedne, co si s ní má pak počít.
Rastignac a Thillmann se na sebe podívali. Pak se Horn sehnul a
přehodil si přes rameno Lotharovu pušku. Nikdo neřekl ani slovo.
Rty měli popraskané suchem. Pitnou vodu jiţ kaţdý spotřeboval a v
polních lahvích jí bylo jen tolik, kolik bylo zapotřebí ke společnému
vaření. Jediná moţnost k osvěţení byla, ţe si po půlhodinách
namočili kapesník několika kapkami vody a potřeli si patro v ústech.
Horn zachránil Lothara před jistou smrtí a přinejmenším před roční
nucenou prací. Vrávoravě a ve strašných mukách se plazil kupředu se
dvěma puškami. Nikdo si netroufal převzít jeho břemeno. Uţ se
dívali jinak na malého Horna, kdyţ tento devatenáctiletý student
dorazil se švadronou do Namas Rumby v šest hodin večer se dvěma
puškami na ramenou.
IV.
V oáze odpočívali plné tři dny. Lothar nepoděkoval Hornovi
slovy za to, co učinil. To se také slovy nedalo vyjádřit. Stiskl mu
ruku a podíval se na něho zrakem plným vděčnosti a vlhkého lesku,
který se můţe objevit v očích jen takového nešťastného intelektuála
v legiích. Odtud k jezeru Čad vedla cesta jiţ snadnějším terénem. S
potíţemi museli zápasit jen na tom krátkém úseku, který končí na
východním okraji Sahary a který se dotýká rovníkové Afriky. Teď jiţ
prosakovala zpráva, pravděpodobně přes Hoffera, ţe cílem jejich
cesty je Kongo. Blíţila se hodina dvanáctá, kdy se muselo účtovat s
Ibrahimem ben Sinzou. Sinza jiţ po deset let vyuţíval té skutečnosti,
ţe se v údolí řeky Kongo střetávaly hraniční zájmy několika států.
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Byl bezcitným otrokářem a jeho daňoví výběrčí měli větší autoritu
neţli francouzští, angličtí nebo belgičtí guvernéři. Sinzovy trestné
expedice byly nemilosrdně kruté a jeho prsty sahaly aţ do londýnské
City. K jeho tajným daňovým poplatníkům patřily i trusty,
obchodující gumou, slonovinou a dřevem, které v Leopoldvillu
otevřely šekové konto nekorunovanému králi Konga. Sinzova síla
spočívala v tom, ţe kdyţ ho např. v jedné oblasti přitiskli ke zdi a uţ,
uţ byl obklíčen, uprchl do sousední oblasti. Francouzské vojsko,
které uţ mu bylo v patách, by nejprve muselo přes paříţského
vyslance v Belgii ţádat písemné povolení bruselského státního
tajemníka pro kolonie, aby mohli na belgickém území banditu
pronásledovat. Před Belgičany uprchl na anglické území a kdyţ mu
tam hořela půda pod nohama, objevil se opět ve francouzském
Kamerunu. Tento bandita vydával a rušil různá povolení, údajně
několikrát do roka se objevil v Evropě a přátelil se s bankovními
řediteli v úloze ţoviálního pána ve smokingu. Šuškalo se i o tom, ţe
místní správní úředníci v oblasti Konga si za úplatky, které dostali od
Sinzy, postavili letohrádky. Deset let trvalo toto polooficiální
Sinzovo vladařství. Po celou tu dobu ho potřebovali, protoţe státy si
nemohly dovolit hnát tisíce otroků do průmyslových závodů, coţ
zase potřebovali podnikatelé. Nyní však měli v Bruselu, Paříţi a
Londýně Sinzy aţ po krk. Zvlášť od té doby, kdy důslednější
pracovní zákonodárství zrušilo nemoţné poměry, kdy otroci ţili v
nezdravých barácích z vlnitého plechu a dřeli se za bezcenné barevné
korálky a strakaté hadry. Sinzu uţ nepotřebovali, museli ho škrtnout
z rubriky výdajů a tak po deseti letech konečně přišli na spásný
nápad, ţe by vojska tři států mohla společně pronásledovat banditu a
pak by si jiţ dál nemohl hrát na schovávanou. Anglické, francouzské
a belgické vojenské úřady postupovaly podle společného plánu.
Započala likvidace bandity a jeho několik set lidí čítající hordy.
Anglické úřady vypsaly 5.000 liber odměny tomu, kdo Sinzu najde a
vyhlásily stanné právo pro kaţdého, kdo by poskytl banditovi a jeho
lidem potraviny a úkryt.
To vše se dověděli od Hoffera, který se beztak snaţil vyuţít své
výhodné situace ve prospěch svých kamarádů a kdyţ vyrazili k
jezeru Čad, vozil na voze mezi jódem a vatou přibliţně jiţ 1.000
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ostrých nábojů, čímţ velmi usnadnil osud svých přátel. Při táboření
byli opět spolu jako vţdy předtím, ale o platině nepadlo ani slovo.
Mluvili jenom o útěku. Uţ měli mapu, busolu, kterou opatřil Hoffer
ze skladu a ze stejného pramene zásobil své druhy cigaretami, které
náleţely jenom důstojníkům. Tři veteráni: Rastignac, Tyckler a
Thillmann byli velmi opatrní v úvahách a plánech na útěk. Horn by
se nejraději ihned rozběhl do pouště. Lothar promluvil k celé
záleţitosti spíš na základě detailů, které získal z mládeţnické
literatury, Hoffer byl toho názoru, ţe musí podplatit několik
poddůstojníků, anebo ţe při hře v karty opije plukovního lékaře,
přivlastní si jeho doklady a šaty. Staří vojáci znali Afriku a podle
nich bylo nutné počkat na vhodný okamţik. Tyckler pak zazpíval
německé písně anebo recitoval klasiky a svá improvizovaná
představení obvykle končil obraceje se na Lothara:
– Vzdělaní lidé, jako vy, pane profesore, a já, ani v poušti
nezapřeme kulturu. –
Horn s Lotharovou pomocí psal francouzské dopisy Lys Rouge,
která vyčkávala vývoj událostí v Marrákeši. Své dopisy psal nejprve
na nečisto, Lothar je opravil a potom je Horn znovu opsal na čisto. I
po nejtěţších pochodech napsal dopis pečlivě dvakrát, i kdyţ pro
Lothara bylo někdy velmi svízelné, aby jej i jen přečetl. Ale přesto
jej svědomitě opravil.
Spolu s jednou anglickou setninou pokračovali v pronásledování.
… Major Rawson, velitel anglických zákopníků, seděl s
kapitánem Sebastiánem ve svém stanu.
– Teď jen hlídkujeme. Tak se mi zdá, ţe ten bandita se nějakým
způsobem předem dovídá naše stanovené plány. Jeho asi nenajdeme,
ale někde narazíme na jeho lotry. –
– My však potřebujeme Sinzu! –
– Sinzu ale poplachem a bubnováním nezatkneme. Podle mého
názoru je tu jenom jeden způsob, který by mohl vést k úspěchu:
Kdyby se někdo sám vydal a někde při nějaké jiné příleţitosti se
mohl k němu přiblíţit. Snad by se mezi jeho lidmi našel nějaký lump,
který by za vysokou odměnu… – a rukou naznačil pohyb a svého
krku, čímţ chtěl naznačit, co by měl Sinzovi udělat. Major Rawson
byl jedním z nejcennějších členů britské tajné sluţby. Angličané mu i
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nyní věřili, ţe se vypořádá se Sinzou. A Rawson také našel
prostředek, který by mohl vést k cíli. Najímal pastýře, podplácel
kněze, aby se tak „soukromou cestou“ dostal k hlavě Sinzy. Jeho
vlastními metodami se mu dostane na tělo. S korupcí a se zrádci mu
utahoval smyčku kolem krku. Svým nadřízeným také poctivě
prohlásil, ţe moc nevěří v úspěch trestné expedice. Katastrofa, která
následovala, mu dala za pravdu.
Kapitán Sebastián odešel napřed hlídkovat na území černochů –
Bantů. Dohodl se s Rawsonem, ţe spolu se svými útvary opíší velký
okruh a obě setniny se pak sejdou na začátku pralesa mangbatu. Do
močálu Tuburi vtrhli jiţ společně 5 ţenisty. Samotná země Bantů je
trochu močálovitá, ale ani v pralesích tropického podnebí není nikde
pevná půda, spíš hrozí všude nebezpečí skrytých močálovitých míst.
Malý francouzský útvar byl při svém pochodu po jediné úzké stezce
obklopen nepřátelskou krajinou, lidmi a podnebím. Toto území kdysi
patřilo Lundům, kde vládl jejich nejmocnější vladař Muati Jáva.
Nikde v Africe nenávidí takovou pověrčivou hrůzou a takovou
fanatickou krvelačností Evropana, jako zde v pralesích Ubangy Sari,
kde za kaţdým keřem, za kaţdou mohylou číhají Bantuové, ŇamŇamové a Pigmeové se svými smrtonosnými šípy. Tyto kmeny vděčí
za svou nezávislost a poměrnou bezpečnost Sinzovi, a proto v kaţdé
vesnici zorganizovali bojechtivé tábory domorodců.
Na Lotharovi se začaly projevovat příznaky caffardu. Caffard je
druh tajemného neznámého šílenství, které po stovkách hubí
legionáře v poušti a pralese. Začíná melancholií, která trvá někdy
několik dní, někdy i několik týdnů, pak propukne v amok. Podaří-li
se nemocného svázat, jen se mu tím jeho trápení prodluţuje, protoţe
po několika hodinách zemře na krvácení do mozku nebo plic. Jediná
moţnost uzdravení: rychlá změna podnebí nebo něco, co náhle změní
jednotvárnost pralesa a pouště. Někdy přeruší caffard krvavá bitva,
krátce řečeno, je jedno, co to způsobí, hlavně aby přestalo ticho,
jednotvárnost kaţdé hodiny, kaţdého dne stereotypních pochodů v
dusném horku. Na Lotharových spáncích se pohybovaly kostičky
jako ţábry, nemyl se, někdy mluvil pro sebe, oči se některou chvílí
dívaly do prázdna a na nikoho nepromluvil. Ze syté zeleně stromů, z
obrovských vlhkých listů, doléhaly na náladu vojáků neviditelné
51

fantomy tlející země. Ţhavý, vlhký, nehybný vzduch a celé okolí,
plné neznámého nebezpečí, bylo horší neţli reumatismus hlodající v
kloubech, anebo horečka, která bez výjimky kaţdým lomcuje a potírá
se nesmírným mnoţstvím chininu, z něhoţ kaţdému zní v mozku a
uších neviditelnou zvonkohrou.
Někdo vypadl z řady. Pak ještě někdo. Odkud přilétají šípy?
Nikdo nevěděl. Naslepo zahájili palbu na křoví před nimi. Ano!
Povedlo se! Několik Pigmejů prchalo bezhlavým úprkem dolů po
úzké stezce. Konečně! Konečně něco, co přerušilo jednotvárný zvuk
bagančat. Divoce se řítili dolů z pahorku směrem k malé, dobře
viditelné černošské vesnici. Stály tam naoko opuštěné chýše.
Pravděpodobně kapitán uţ neovládal plně své nervy. Neponechal
zadní voj a také neposlal hlídku na výzvědy dopředu, nýbrţ dal povel
k útoku na vesnici. Doposud pochodovali po úzké stezce a museli si
někdy paţbou klestit cestu, na obou stradách je obklopil
neproniknutelný, neschůdný, hustý prales. Stezka se rozšířila v
mýtinu teprve u vesnice Pigmejů. Kapitán měl vědět, ţe na tomto
místě ho bude očekávat překvapení a ţe odtud se nedostane ţivý ani
jeden z jeho lidí. Na padesát kroků od černošské vesnice zahájili na
ně, z napohled liduprázdných chýší, zhoubnou palbu. A nestříleli z
domorodých luků, nýbrţ z dobrých, moderních pušek, ke kterým se
přidalo i několik kulometů. První salva přistihla vojáky nepřipravené
na volném prostranství, takţe jich třetina ihned padla. To nadobro
rozptýlilo caffard a místo zmatku vyvolalo největší pořádek a klid.
Během několika vteřin, pokud to na úzkém prostranství bylo moţné,
si vyhledali úkryt. Konec švadrony začal disciplinovaně ustupovat a
pušky lebelovky nezůstaly dluţné odpověď. Byli by vyvázli jen za
cenu prvních obětí salvy, kdyby je nestihlo druhé překvapení, které
dovršilo jejich osud. Na vrcholu stezky, odkud zaútočili na
černošskou vesnici, ze dvou skrytých a provizorních palebních
postavení, chrlily na ně zhoubnou palbu kulomety. Byli obklíčeni,
cesta ústupu odříznuta a na obou stranách neschůdný pra les, kde na
ně čekala jistá smrt, i kdyby se tam bývali prodrali. Projektily
pokropily téměř kaţdou píď země na úzké stezce. Jediná moţná
obranná pozice se nabízela v podobě několika vykácených stromů na
okraji stezky. Ale na jak dlouho? Kdyţ je zběsilá palba dostatečně
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oslabí, anebo jim dojde malé mnoţství munice, kterou si vzali na
tento malý hlídkový pochod, pak je jednoduše pobijí. Stezka byla
pokrytá jiţ nyní modrými kepi a z toho bylo vidět, kolik mrtvých jiţ
ztratili během několika minut. Kapitán zarazil střílení, aby šetřil
munici. Podle staré legionářské taktiky několik z nich, mezi nimi
Tadief, zvaný „colonel“, se přiblíţili ke svým padlým kamarádům,
odepjali jim brašny s municí a hodili je za sebe do krytu. Nyní vyšlo
najevo, ţe domorodci slouţili jenom za návnadu. Od vesnice se
blíţila jedna četa Sinzovy černošsko-arabské hordy. Byli lehce k
rozeznání svými typickými červenými turbany a bílými burnusy.
Mysleli si, ţe vojákům došla munice. Vojáci je připustili asi na 150
metrů. Kapitán je pozoroval svým dalekohledem a kdyţ uţ byli
dostatečně blízko, volal dozadu: „En joue… feu!“ Pal! Banditi se
otočili a prchali, a teď jako bílé skvrny po rose, bylo vidět i několik
bílých burnusů na zelené trávě. Palba z obou stran nepřestávala ani
na minutu. Kapitán, který stále sledoval děj dalekohledem, zřítil se
dozadu s prostřelenou hlavou. Kaprál ho zvedl. „Fini,“ zamumlal
důstojník s divným úšklebkem a zemřel. Kaprál padl na něho a z jeho
zátylku prýštila krev. Shora, za jejich zády, střílely na ně jíţ tři
kulomety a odněkud z korun stromů v pralese se na ně také střílelo.
Jako sluţebně nejstarší převzal velení rotmistr. „Colonel“ si v klidu
nasadil cigaretu do špičky, jemnými prsty ji dobře narovnal, aby
dobře táhla, zapálil si ji a šel k rotmistrovi:
– Řekněte mi, mon sergeant, domníváte se, ţe neexistuje hezčí
smrt neţli se nechat tady po střílet? Nom, du nom, un pétard! … Pak
uţ raději padnem v krásné zteči. Nemyslíte? –
– Něco na tom je. Jste připraveni? – Nasadili bodáky a dali se do
toho. Němci se vzájemně objali, Lothar šel teď uprostřed a v zběsilé
spršce projektilů zpívali z plného hrdla:
In der Heimat, in der Heimat
Gibťs ein wieder, wieder, wieder
Wiedersehen …
Jeden chlapec z Westfálska vypadl z řady. To nebyl boj. Několik
odváţných muţů popravili ze zálohy. Ale přece ne všechny. Mohlo
jich být ještě třicet, kdyţ se uprostřed vesnice zvedla mračna prachu,
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výbuch otřásl půdou a ve vzduchu lítaly na třísky rozbité chýše. Pak
ještě jedna a zase jedna. Dorazili zákopníci majora Rawsona a
protoţe se nemohli dost rychle přiblíţit, postavili v jednom výmolu
malé horské dělo. Třemi ranami vyhodili do vzduchu obránce
vesnice. Britští pěšáci zezadu napadli na vrcholu postavené kulomety
i s jejich obsluhou, která se rozprchla různými směry do pralesa.
Malý zbytek legionářů zaútočil s velkým řevem na vesnici a pobíjel
prchající bandity a Pigmeje. To uţ nebylo lidské, to uţ nemělo vůbec
bojový ráz. Zde třicet zběsilých, divokých muţů vraţdilo v
nemilosrdném zoufalství a mstilo padlé kamarády. O takových bojích
nebývá ani zmínky v análech legie.
Ale Ibrahim ben Sinza zůstal opět neviditelný!

Šestá kapitola

ÚTĚK
ÚTĚK

I.
– Teď, – řekl Rastignac. Thillmann přikývl. Zbývajících třicet
muţů poslal Rawson do blízké francouzské posádky Fort Lamy. To
byla příleţitost! Neţli bude sestavena listina padlých a
pohřešovaných, neţ vyjde najevo, ţe je po bitvě někdo viděl, coţ
ovšem neznamená, ţe ještě nemohli zahynout po cestě pralesem
anebo následkem zranění, do té doby mají takový náskok, který se
vyskytne jen zřídka.
Druhý den místo aby šli s ostatními na sever, urazili velký kus
cesty směrem na jih. Na místě útoku jednoduše vyplenili kuchyňský
vůz své švadrony. Angličtí vojáci se málo starali o to, co dělají
legionáři se svými věcmi. K útěku v této krajině je nezbytně nutné
mít pro kaţdého člověka jednoho osla. U vozů legionářů byli tři osli.
A další tři jednoduše odvázal Rastignac u Angličanů. Směr cesty byl
jen jediný: za kaţdou cenu dorazit k řece Sanga, hraničící s močály
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Tubury. Dorazí tam, kdyţ pojedou stále na jih. Sanga vtéká prudkým
proudem do řeky Konga asi dvě stě kilometrů nad Brazzavillem. Po
Sanze se pustí v člunech nebo vorech dolů aţ ke Kongu a po Kongu
jsou za jeden den v Brazzaville, kde ani nezastaví; nechají se svést
přímo do Matady a v Belgickém Kongu uţ jsou v bezpečí. Nejtěţším
úsekem cesty byla první část: dostat se močály a pralesem, to je asi
dvěstěkilometrovým úsekem k Sanze. Přesto to však byla zvlášť
výhodná příleţitost ve srovnání s tím, neţli jak obvykle legionáři ze
Sahary prchají: policejními a vojenskými kordony severní Afriky,
coţ je způsob naprosto zoufalý. Kdyby se dostali do rukou
nevlídných domorodců, anebo do rukou Sinzových banditů, pak by
jejich konec mohl být ještě obzvlášť ošklivý.
II.
Nikdo z nich to nevyslovil, ale všichni jiţ tušili strašnou
skutečnost: stezka někde skončila a sloní průhon, vyznačený na
vojenské mapě, ne a ne objevit. Chodili po takových místech, kam
snad člověk ještě nikdy nevkročil. Vykonali práci celé čety ţenistů,
aby nemuseli osly zanechat se zavazadly v pralese. Bodáky a
paţbami pušek si klestili cestu houţevnatým podrostem, kde se
museli prodírat liánami, silnými jako paţe, a i přesto, ţe bylo přítmí,
nezmírnilo se nesnesitelné vedro. Z několik stop hlubokého guána,
které se tvořilo z tlejících rostlin a ţivočichů, pramenil nový ţivot;
miliardy termitů, parazitů, hadů a ještěrek. Udýchaní a mlčky, drali
se po metrech kupředu, aniţ by jenom tušili správný směr. Lapali po
vzduchu, jejich stejnokroje byly rozedrané a tělo měli zkrvavené od
bodavých rostlin. Při kaţdém kroku je stáhlo zpět sto drápů, jako
kdyby bojovali s obrovským polypem. S Lotharem neměli téměř
potíţe. Projevily se na něm příznaky jeho šílenství. Někdy nesouvisle
brebtal, smál se, šedé prameny vlasů mu schlíple visely do čela a šel
jako bez ducha. Tím větší potíţe měli s osly, protoţe na ty museli
dávat pozor. Ztráta jediného zvířete znamenala bezprostřední zkázu
jednoho člověka. Pěšky se odtud nikdy nikdo nemohl se svými
zásobami potravin a pitné vody dostat k řece Sanze. Nepředstavitelně
zkoušeli od pijavic. Pod svými sumkami cítili odporné hemţeni a
mezi tkaničkami od bot se jim prodírala odporná, černá tělíčka těchto
55

hladových ţivočichů. Tlusté pijavice se jim vysoukaly na krk nebo
na záda. K tomuto utrpení se přidalo ještě i to, ţe jim Lothar vůbec v
ničem nepomohl a slabý, změkčilý Hoffer jak by smet. Odpoledne
začalo pršet, ale horko nekleslo ani o stupeň a vlaţný lijavec zbičoval
páry ještě níţ, takţe se staly ještě hustšími a těţšími, protoţe se
nasytily dusivým zápachem humusu. Z listů obrovských osladičů a
chininových keřů tekla na ně voda jako z ţivé okapové roury.
Svistivý orkán je bičoval vzdušnými kořeny lián. Pomocí busoly a
mapy se snaţili určit svou polohu, protoţe hlavně dbali jenom na to,
aby podle moţnosti šli směrem na jihozápad. K večeru dorazili k
slonímu průhonu, ale zda je to ta pravá stezka, to si mohli namluvit
jen s velkým optimismem. A najednou, téměř nějakým zázrakem,
vyšli z pralesa. Bez jakéhokoliv přechodu dţungle skončila a oni stáli
na vrcholu pahorku. Pod sebou viděli keře, africké duby a kaktusy.
Kolem skupiny rozvětvených chlebovníků si konečně trochu
odpočinuli, popásli osly a opět se naklonili nad mapou. Odpočinek
nemohl zmírnit jejich naprostou vyčerpanost. Všichni byli popudliví.
Celý jejich nervový systém se chvěl ţenskou hysterií. Horn se náhle
posadil a začal psát dopis. Hoffer se mu začal vysmívat, coţ studenta
podráţdilo a v rámci ostré výměny názorů se uţ se chapali revolverů.
Vtom Lothara neočekávaně zachvátil hysterický pláč a Rastignac
klel.
– Ještě tu něco škrábeš jako nějaký blbec? Ty chlape záludná! –
– Jen pojď, kdyţ si chceš se mnou něco začít, – volal Horn. ––
Ještě jsem ti dluţen za tvoje představování. –
Thillmann skočil mezi ně, ale ne z loajality k Hornovi, uposlechl
spíše posledního zbytku své střízlivosti.
– Vypukne-li na vás caffard, všichni tady chcípneme. Pojďme dál
na tu mýtinu, odtamtud snad uvidíme víc. Je moţné, ţe uţ jsme
blízko cíle, – chlácholil je Tyckler.
Teď uţ mohli nasednout na osly, coţ jim vrátilo trochu síly. Po
mýtině začal mírný svah, který se zúţil v průsmyk a pokračoval v
keřovité stepi. Celý kraj se svaţoval, jakoby dál tvořil údolí řeky.
Napravo v nedozírné dálce se rozprostíral obrovský les. Samí
velikáni, ale nebyl tak hustý jako dţungle. Thillmann vykřikl
údivem. Pak se dlouho dalekohledem zadíval na les a udiveně
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zašeptal:
Mahagon… Pane boţe, mahagon!… – Ostatní se dívali
nechápavě na dřevorubce.
Před námi je takový poklad, takový obrovský majetek, o kterém
nemáte ani potuchy! –
Jeho druhové kvitovali s mírným nadšením toto štěstí pochybné
hodnoty. Dobrý brod se slušnou cestou by byli bývali přijali s větší
radostí, ale Thillmann civěl jako očarován na nedozírný les, který se
táhl před ním.
– K tomu je zapotřebí mnoho peněz… Vel mi mnoho peněz. Bylo
by nutno vyhloubit po řádný kanál aţ k nejbliţšímu soutoku,
odtamtud by se dřevo odplavilo do Konga, kde by se pro měnilo ve
zlato. Z toho lesa by se doslova valily milióny … –
Nejdraţší kmeny, ty cihlově červené, lesklé, hebké toona serrata a
ty obrovské yarahy, které se doposud těţily jen v Austrálii, se tady
nehybně tyčily naproti nim na úpatí hor.
Za svítáni dorazili k močálu Tuburi. Odtud je očekávala ještě
stotřicetikilometrová cesta k řece.

Sedmá kapitola

DRAMA V DŢUNGLI
DRAMA V DŢUNGLI

I.
Jen pomalu pokračovali ve své cestě v těţkých parách tlející
půdy. Červené oleandry, kaktusy, kávovníky, husté keře mimóz
zdobily zelenou močálovitou půdu. Všude bylo hrobové ticho. Tak
vypadá močál v pralese. Vzduch a voda jsou otrávené. Dusivou
modrou mlhou proráţí fialovým světlem slunce a jeho obrovská zář
jako by ţhavila hlubokou vrstvu bahna, která se mastně leskne. Zvěř
sem nechodí pít, ptáka není vidět. Jen velcí, černí hadi se plazí mezi
bambukovými stromy. Jejich zásoby potravin ( (sou téměř na dně.
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Ať to rozdělí jak nejlépe umí, pro všechny je toho málo. I oslů mohli
pouţívat jen velmi šetrně, coţ jejich cestu opět prodlouţilo. Dlouhé
hodiny na sebe nepromluvili a kdyţ přece jenom prohodili nějaké to
slovo, byla to slova podráţděná a nevlídná. Lovná zvěř se tu vůbec
nevyskytovala a také by jim to nepomohlo, protoţe pušku a náboje
uţ dávno zahodili jako zbytečnou zátěţ. I kdyţ jsou si vědomi, ţe v
první domorodé vesnici by za ni dostali mnoho potravin a peněz.
Močál se pod jejich nohama stával stále měkčí a neschůdnější. Cesta
dál vedla po skalnaté vyvýšenině. Tady nastala katastrofa. Jeden z
oslů náhle zakopl o nějaký kámen a po krátkém smrtelném zahýkání
zmizel během několika vteřin v močále.
Stáli jako přikováni hrůzou. V Thillmannovi bylo tolik
duchapřítomnosti, ţe druhého, hrůzou vyplašeného osla chytil za
otěţe. Netroufali si podívat se na sebe. Všichni se shora dívali na
močál, ve kterém zmizelo zvíře. Jako by od této smrtící hloubky
očekávali, ţe jim osla vrátí. Pak se hladina močálu uklidnila.
Neschopni slova, stáli tak několik minut. Pak se neočekávaně úplně
klidně ozval Rastignac:
– Odtud uţ vede cesta dolů. V první řadě pojďme z těch skal na
rovinu.
Šli sklesle asi půl hodiny, kdyţ se znovu dostali na schůdnější
část stezky, vedoucí močálem.
– Stát! – rozkázal Rastignac. Všichni cítili, ţe se teď stane něco
strašného. – Poslechněte! Jenom pět lidí má osla a nás je šest.
Zůstane-li tady jeden z nás, pak vystačí potraviny pro ostatní.
Navrhuju losovat. Kdo prohraje, pokusí se odtud dostat do Fort
Lamy nebo skoncuje svůj ţivot. Víte o nějakém jiném řešení? –
– Ne, – řekl Thillmann. Kdyţ spadl osel do močálu, strhl s sebou
do hloubky i jednoho člověka. Hoffer nic neřekl, ale strachy málem
omdlel. Tyckler s úplnou lhostejností přitáhl řemeny pod břichem
jednoho z oslů. Lothar seděl na plochém kameni a něco kreslil do
bláta. Slyšel, ţe mluvili, ale nerozuměl téměř ničemu. Horn byl
klidný, věděl, ţe tomu tak musí být. Napsali jména všech šesti na
kousky papíru, vloţili je do kepi, pak ji odnesli k Lotharovi, který
seděl stranou, aby rozhodl o losování. Z kepi vytáhl Lothar papírek
se svým jménem. Bylo ticho. Profesor vstal a vrávoravě poodešel
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několik kroků. Prsty si několikrát prohrábl své upocené vlasy. Horn
se odvrátil. Bylo to všechno strašné jako špatný sen. Probudit se!
Probudit se! Hoffer, který se v těch několika okamţicích, neţli
profesor vytáhl z kepi lístek, strachy téměř zbláznil, stál u jednoho
osla, jehoţ hlavu křečovitě svíral a plakal. Thillmann, Rastignac a
Tyckler se dívali na zem. Lothar sundal z vedle stojícího osla lopatu.
Zvedl ji, prohlíţel si ji a pak se sevřenými rty odešel k Hornovi, který
stál zády k němu a praštil ho přes hlavu. Kdyby býval měl dost sil,
tak by byl chlapce zabil, ale slabý úder mu poranil jen pokoţku na
hlavě. Horn se otočil. I jeho ovládl caffard. Ne zde v močále, tady
nemůţe zůstat sám. Uhodil profesora do tváře, takţe upadl na znak,
pak se chopil kamene a skočil na něho.
V příštím okamţiku by býval pravděpodobně zůstal Lothar leţet s
roztříštěnou hlavou, ale Rastignac, u kterého caffard vyvolal starou
nenávist vůči Hornovi a stupňoval pocit lásky k profesorovi, podrazil
studentovi nohy, takţe upadl i s kamenem. Hofferovo šílenství se
přiklánělo k spravedlnosti a právě proto se chtěl vrhnout mezi ně.
– Co chcete od toho kluka? Proč mu ubliţujete?! – Ale dříve neţ
se mohl dostat k zápasícím, odmrštil ho Thillmann zpět k oslům:
– Nekušni, nebo chcípneš! –
Horn uţ nebyl slabým nováčkem, Rastignac to pocítil po jeho
první ráně. Mlátili se zuby, nehty s vášnivou nenávistí. Jejich
naprosté vysílení vyrovnalo Rastignacovu fyzickou převahu a tak
mladý, houţevnatý Němec uchopil gorilu za krk, bokem do něho
strčil a strhl uchvácenou hlavu k zemi. Rastignac se otočil kolem osy,
odlétl asi na tři kroky a kdyţ se chtěl zvednout, zasáhlo ho kopnutí
do nosu, ţe zůstal nehybně leţet. Mladý Němec se ohlédl udýchaně a
se zkřivenou tváří. Rastignac se nehýbal. A nyní zezadu, kdyţ po
vybojovaném zápase stál na bojišti jako vítěz, tímtéţ kamenem, který
sám upustil, ho Lothar se šíleným výkřikem uhodil do hlavy.
Samotná váha kamene, mrštěná i malou silou by stačila, aby někoho
zabila. Horn se však neskácel. S krvácející hlavou uchopil Lothara za
krk. A právě teď na něho dopadla pěst záludného Thillmanna, který
miloval vyjasněné situace a mezitím co tak Horn vrávoral, praštil ho
dřevorubec ještě dvakrát přes hlavu. Teprve nyní upadl Horn do
bezvědomí. Mezitím se Rastignac opět postavil na nohy. Mlčky se s
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Thillmannem na sebe podívali. Pak dřevorubec uznale kývl hlavou.
– Ten kluk by to byl někam dopracoval. – Rastignac ohmatával
svou rozbitou tvář a podíval se na nehybně leţícího Horna, na kterém
v cárech visela uniforma a z jeho hlavy tiše crčela krev.
– Pojďme, – řekl.

Osmá kapitola

ŢIVÍ MRTVÍ
ŢIVÍ MRTVÍ

I.
Lidé, podobní ţivým mrtvolám, stavěli úzkokolejnou dráhu, jeţ
spojovala tu část německého Kamerunu, která se dostala pod
francouzský protektorát a byla spojena se starým Francouzským
Kongem. Vybudování této malé úzkokolejné dráhy vyţadovalo
následující práce: v první řadě nejlehčí a nejpříjemnější práci –
lámání kamene, pak vymýcení pralesa, coţ si vyţádalo mnoha
lidských obětí, pak vybudování náspů, coţ vyţadovalo téměř
nemoţné vypětí sil. Zde bylo nejvraţednější klima na světě. Ročně
zde spadlo třicet aţ čtyřicet milimetrů sráţek a teplota nikdy neklesla
pod čtyřicet stupňů, ale velmi často stoupla přes padesát. Verbování
dělníků do této části Afriky zákon zakazoval. A přece jak se zde
budují ţeleznice, náspy, silnice a energetické závody? Mají dostatek
pracovních sil a protoţe úmrtnost je značně vysoká, je i dostatek
přísunu nových pracovníků. Náhle vyjde najevo, ţe obyvatelé jedné
domorodé vesnice jiţ dlouhá léta nezaplatili daně. Ze tito lidé nevědí,
co jsou to daně, ţe nikdy neviděli peníze, ţe se ţiví kukuřičnou
moukou a drobnou zvěří? To opravdu není omluva. Své daňové
nedoplatky tedy odpracují při stavbě ţeleznice Victoria-Brazzaville.
Pak zde jsou provinivší se legionáři. Jsou to ti, kteří zanedbali své
povinnosti. Ti, kteří nedovedli dbát o části své výstroje v poušti; ti,
kteří se opíjeli a zůstali v tomto stavu daleko od svých útvarů, nebo
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nafackovali mírumilovným občanům. Legionáři, kteří jsou
přidělováni do trestných oddílů compagnie disciplině, jsou nazýváni
zefýry. Je jedno pořekadlo, podle kterého se praví: je-li moc práce, je
mnoho zefýrů, je-li málo práce a víc bojů, pak je zefýrů méně. Krátce
řečeno, závisí to na sociálních a strategických podmínkách, zda
většina legionářů zahyne v potu své tváře, anebo v kaluţi své krve.
Jak se stane z vojáka zefýr? Toto tajemství znají důstojníci a
poddůstojníci. Je tak snadné nachytat vojáka při porušování předpisů.
Při opakovaném přestupku se dostane před válečný soud v Oranu. Po
odsouzení je přidělen k zefýrům a je s ním konec. Je ţivou mrtvolou.
Dostane se do přecpaných baráků mezi domorodce. Baráky jsou plné
hmyzu a špíny. Podnebí mu vysuší tělo i duši. Pod dozorem
stráţných s nagajkami, tluče den co den kameny, hněte hlínu, nosí
skály a za nejmenší provinění dostane takové tresty, ţe druhý den jiţ
sotva můţe splnit svou zvířecí práci, za to dostane nový trest, coţ má
za následek ještě větší oslabení. Čím větší je trest, tím horší je práce
a čím horší je práce, tím přísnější je nový trest, aţ i poslední špetka
energie vymizí z těla a jeho útrapy skončí pod hromadou kamene
nebo pod nagajkami. Lékařské ošetření nebo nemocnice neexistují.
Pracovat a chcípnout; to je osud, který na ně čeká. Spává nemoc,
malárie, úplavice, tyfus, jedovatí hadi a caffard vyţadují denně své
oběti. I dozorci a poddůstojníci se sem dostávají za trest a mohou zde
vydrţet jen tehdy, stanou-li se bezcitnými zvířaty. Oči plné ţluté
mlhy z úplavice a alkoholu, chodí mezi hemţícími se ruinami. V
jejich jednotvárné, nervy drásající sluţbě nastane rozptýlení jen
týráním lidí a při pohledu na utrpení mučených. Kladiva bouchají do
kamene, sekery se zatínají do lián a do dřeva a na vrzavých
kolečkách se vozí písek. K obědu dostanou hrstku špatně uvařené
zeleniny, půl druhého litru vody a snad kousek páchnoucí ryby.
Mezitím dokončili velký úsek do Libreville, kde je nutno ještě přes
řeku Ogove postavit ţelezniční most a zde si uţ své oběti najdou i
krokodýli. Během dvou let se celý stav pracovníků dvakrát vyměnil,
aniţ by jen jeden jediný člověk byl zproštěn vyměřeného trestu.
Všechny je vysvobodila smrt.
„Horn během bitvy před nepřítelem dezertoval, zahodil svou
výstroj a dvě stě padesát kilometrů od Fort Lamy ho zajala čtvrtá
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výzvědná švadroha u Tuburských močálů. Válečný soud ho uznal
vinným … a odsoudil ho na tři roky travaux. Svůj trest odpyká na
stavbě ţeleznice Victoria-Brazzaville u compagnie disciplině.“ … A
Horn vstoupil deset kilometrů nad Librevillem do řad ţivých mrtvol.
II.
„Nechci zemřít! Nechci zemřít!“ to si neustále opakoval. S
rozdrásanými nervy a pološílený se opět dostal zpátky k vojsku.
Rozhodl se, ţe se dostane i z řad ţivých mrtvol. Ano, musí odtud
uprchnout. Musí najít ty lotry, kteří ho v močálu srazili a zacházeli s
ním jako s prašivým psem. Caffard mu ještě pálil tělo a svítil mu
šílenou září z očí. Obklopili ho jako řezníci a srazili! Jeho, který se s
nimi rozdělil o bohatství! Jeho, který nosil pouští Lotharovu pušku!
Tady si dá velký pozor. Vymyslí si nějaký systém, jak pěstovat tělo,
bude šetřit energii a dá si pozor, aby nebyl trestán. Ano! Ano!
Dostane se odtud a pak je všechny do jednoho vyhledá. K Lotharovi
se v noci vyšplhá do pokoje a zardousí ho. Rastignaca zabije kyjem a
ty ostatní také … Trápila ho tak strašná pomstychtivost, jeţ si ţádala
okamţité vyplnění trestu, ţe na ni téměř zemřel. Horn, student,
člověk a idealista, zůstal leţet v močále. Dostal se do hluboké
propasti ţivota, v jeho srdci jiţ nebyl ţádný cit, v mozku mu jiţ
nevířily ţádné myšlenky, jen pojem msty mu zůstal ze všeho toho, co
do svých dvaceti let poznal Během cesty do tohoto pekla se mu
podařilo propašovat ještě jeden dopis. Pomohl mu dozorce –
kamarád. Přislíbil, ţe ho dá na poštu. Dopis nebyl adresován Lys
Rouge, k ní uţ jeho vášeň také pominula, tak jako kaţdý cit, který v
něm byl šlechetný. Dopis byl určen Lotharově sestře, která
vychovávala profesorovu dceru. Dal jej do dvojité obálky a na první
obálku napsal: „Prosím, dodejte urychleně do rukou profesora
Lothara.“ V dopise stálo: „Nezemřel jsem! Dostanu se odtud a krutě
se vám pomstím. V první řadě nemilosrdně a chladnokrevně zabiji
vás. Tím si můţete být jist. Horn.“
III.
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Pracoval na stavbě mostu. S největší rozvahou rozdělil kaţdý svůj
pohyb a vyhýbal se i sebemenšímu porušení předpisů. Kdyţ na něho
přece jen dopadla nagajka, pilně se snaţil vyhovět svému trýzniteli.
V noci se sugestivní silou nutil, aby si zvykl na štípání hmyzu. Pak se
ještě se sedmi svými druhy dostal do kolihy na svahu hor. Těţili
kámen. Zde je kontrolovali jen večer po skončené práci a jeden
domorodec jim nosil jídlo. Jednoho z nich po dvou dnech uštkl had a
zemřel.
– Poslyšte! – řekl svým druhům Horn. – Ukrývejme mrtvolu tak
dlouho, dokud na to nepřijdou a vykonávejme práci i za něho, a
dostaneme tak o jednu dávku jídla denně navíc.
Za dva dny zemřel další. Jeho mrtvolu hodili z vysokého skalního
plata do dravých vln řeky Ogove. Pak zemřel další. Teď uţ měli
dostatečné mnoţství jídla a vody. Horn se kaţdé ráno trénoval
zvedáním obrovské skály. Tím, ţe se jejich strava zvýšila denně o
dávky tří mrtvých, zvedl po dvou týdnech metrákovou skálu aţ k
pasu. Kdyţ přišla inspekce, jednoduše hlásili, ţe ještě v poledne s
nimi všichni tři dělníci pracovali. A ať se pak dostal na kterékoliv
místo, uplatňoval systém: mrtvého hlásit jen tehdy, kdyţ se objeví
jeho zmizení. Do té doby rozdělit mezi sebe přebytečné potraviny.
Caffard pomsty učiní člověka vynalézavým. Měl také svou pracovní
metodu. Kámen nedrtil jen pravou, nýbrţ i levou rukou, aby obě paţe
sílily stejnoměrně. Nedíval se na to, co jí, jen si všemi moţnými
způsoby získával potraviny, protoţe věděl, ţe to je jediná moţnost k
přípravě na útěk. Nekouřil, nepil a své příděly tabáku a nedělní příděl
červeného vína vyměňoval za chleba a ovoce. Stal se šplhounem a
podlízavcem, byl záludný a přetvařoval se.
Za rok, kdy ostatní trestanci, kteří se spolu s ním dostali do
trestného útvaru, zhubli jiţ jako mumie nebo jiţ bídně zahynuli,
Horn přibral pět kilo a obrovskou skálu zvedl skoro do výše ramen.
Systematicky zašantročil ze své blízkosti mrtvé kamarády, vykonával
práci i za ty nešťastníky a snědl jejich příděly potravin. Jednoho
dopoledne vypáčil sklad, šikovně tam vklouzl, ukradl léky, zakopal
je, aby měl dostatek chininu, protoţe v trestaneckém táboře
zdravotnická péče vůbec neexistovala. Ráno a večer konal dechová
cvičení a v noci ve snu znovu a znovu zabíjel někoho z těch pěti.
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Kdyţ v deštivém období následkem nesmírného mnoţství vlhka a
strašného horka vystupovaly ze země mračna par a kolem něho se v
horečkách a střevním kataru plazily vysílené stíny postav, zvedl
Horn jednoho rána obrovskou skálu aţ nad hlavu a drţel ji
vzpřímený jako socha.
IV.
Uplynul rok.
Snad bylo rotmistrovi nápadné, ţe tu někdo sílí a přibývá na váze,
zatímco ostatní umírají, ale je také moţné, ţe to byla jen náhoda:
Horna přidělili k odvodnění močálu. Tady ţádná chytrost
nepomohla. Mezi milióny a milióny komárů, aţ po kolena v bahně
pokládat drenáţe, to se rovnalo rozsudku smrti. Druhý den se měli
vydat na nové pracoviště. Byla noc. Hornův mozek horečně
pracoval. Uprchnout. To je nemoţné. Má se hlásit nemocným?
Sváţou ho do kozelce. Nemocní tady nejsou, jsou tu jen dělníci nebo
mrtví. Byla to první noc, kdy nespal, kdy se nenutil, aby si
odpočinul. Měl hlídku. Zoufale přemýšlel. Sebezmrzačení… Náhle,
ani sám nevěděl jak, napadla ho Lys Rouge. Po dlouhé měsíce to
byla první noc, kdy se v něm probudilo opět několik lidských
myšlenek. Co se asi stalo s Lys Rouge? Její fotografii měl stále ještě
v kapse. Nikdy se nepodíval na tuto, ve své podstatě, odpornou
fotografii. Ale Lys Rouge mu přece řekla, aţ by byl jednou opravdu
v beznadějné situaci, aby se na tu fotografii podíval. Tím by pozbyl
zlý Ghut nad ním moc! Celá jeho bytost byla stejně jiţ dávno v mocí
zlého ducha Jak sám sebe zpytoval, nyní s naprostou jistotou zjistil,
ţe uţ není člověkem, nýbrţ démonem, nebo ho alespoň nemilosrdní
démoni mají ve své moci a ţe to jeho houţevnaté zdraví je vlastně
duševní nemocí. A jako kdyby se býval chtěl vrátit ke svému starému
a pohřbenému já, vyndal z kapsy fotografii Lys Rouge, vybalil ji z
papíru, do kterého ji ještě v Marrákeši zabalil, a podíval se na ni.
Díval se na ni…
Pak napřímil hlavu, oči mu lezly z důlků a díval se opět. V
rozčilení se mu úplně zarazil dech… Ano! Fotografie Lys Rouge mu
pomohla!
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Za měsíc mu guvernér cestou milosti odpustil zbytek trestu a
přidělil ho znovu k bývalému pluku na řádnou vojenskou sluţbu.

Devátá kapitola

POSÁDKA U KONGA
POSÁDKA U KONGA

I.
President válečného soudu v Oranu nedůvěřivě kroutil hlavou,
kdyţ mu velitel compagnie disciplině hlásil, ţe jeden voják z
trestaneckého oddílu tvrdí, ţe rozluštil tajemství vraţdy, která se
stala před půl druhým rokem v budově koloniálního úřadu, kdy tam
byl zavraţděn důstojník. Poznámka: vojín byl před svým
prohlášením zařazen na velmi špatné místo a právě proto on, kapitán
Lorion, tomuto tvrzení moc nevěří. Vojín je aţ do vyššího rozhodnutí
pod přísným dozorem a jestliţe je klamal, pak se postará o jeho
přísné potrestání.
President soudu bez valného nadšení ukázal toto zvláštní hlášení
plukovníkovi tajné sluţby.
– Tito chlapi, mnohdy jen proto, aby se na několik hodin dostali
ze svého pracoviště, riskují i provaz. –
– Ani já se nedívám s velkou nadějí na celou tuto záleţitost. Za
tím vězí nějaký typický legionářský nápad, – ale dejte toho chlapa v
kaţdém případě přivést v ţelezech do Oranu, protoţe ‚e docela
moţné, ţe počítá s dobrou moţnosti útěku během cesty. Aby byl
vyslýchán na místě svého nynějšího zařazení, o tom nemůţe být ani
řeči, vzhledem k tomu, ţe se jedná o velmi choulostivou záleţitost.
Čert nikdy nespí a legionáři jiţ dovedli připravit různá překvapení. –
… Horn stál v místnosti oranské vojenské prokuratury před
plukovníkem.
– Tak co? Co víš? A odkud to víš? Dej si pozor, člověče, jestli
nás chceš podvádět, nemusí se ti taková legrace vyplatit. Chceš se
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posadit? –
Nejsem unaven, mon colonel, to, co vím, jsem nezjistil na
základě nějaké informace. Do rukou se mi dostal kousek starých
novin, ve kterých je popsán celý zločin a kde se slibuje, ţe ten, kdo
objasní provedení vraţdy, je-li ve výkonu trestu, bude omilostněn.
Mon colonel! Ten den mne posílali na práci do močálu. Přemýšlel
jsem aţ do rána a vyřešil jsem tajemství vraţdy. –
Plukovník se zvedl a podíval se na něho očima plnýma zlosti.
– Tak přece! – vykřikl. – Přece je to nějaká prokletá legrace, je to
jen pokus, aby ses vyhnul svým povinnostem! –
– Vyslechněte mě, mon colonel! To můţete učinit i kdybych byl
podvodník! Minuta v této záleţitosti uţ nerozhoduje! –
Plukovníka překvapil ten klidný a rozhodný tón. Opět se posadil
a na několik vteřin se pozorně zadíval na téměř do černa opáleného,
kostnatého a rozhodného člověka, který stál před ním. Zapálil si
cigaretu.
– Krátce řečeno, ty se domníváš, ţe co se ne podařilo během
několikaměsíčního vyšetřování policie celé země, všem znalcům,
vedení armády a tajné sluţbě, to ţe ty, chlape, vyřešíš? –
– Myslím, ţe ano, mon colonel. – Plukovník se ovládl.
– Mluv. –
– Muhat spolu se svými dvěma dětmi, jednomu bylo dvanáct a
půl, druhému devět, uprchl z ochranné vazby dva dny před vraţdou.
Tak to stojí v novinách. Místnost na posádkové správě měla jen malé
okénko a ještě k tomu zamříţované, takţe ani nejhubenější člověk se
jím nemohl protáhnout. Důstojník byl bodnut zezadu do ledvin. I to
jsem bral v úvahu. Co myslíte, mon colonel, kdyţ někdo vraţdí
zezadu, proč bodne svou oběť do ledvin, místo aby ji bodnul přímo
do srdce? –
– Nemám s tím zkušenosti. –
– Já, s vaším dovolením, ano. Pošlete svého člověka, mon colonel
a já jsem přesvědčen, ţe ještě teď najde na klice malého větracího
okénka tenký, ale pevný provaz, který po provedeném činu určitě
strhli. Ale pravděpodobně uzel s kouskem provazu tam ještě zůstal.
Najde-li váš člověk provaz, pak nařiďte, mon colonel, aby imána z
protější mešity okamţitě zatkli pro spoluvinu. –
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Plukovník si pohrával s noţem na otvírání dopisů. Přemýšlel. Pak
zazvonil. Vstoupil poddůstojník.
– Sundejte mu pouta. Vojenská hlídka ať ihned jde do mešity
Suradja a kaţdého, koho tam najde, ať zatkne. – Pak se obrátil na
vysvobozeného Horna, který si třel svá zápěstí.
– Půjdeš se mnou. Nebo si ještě předtím něco přeješ? –
– Cigaretu, mon colonel. –
… Na vnější klice okna našli přivázaný tenký provaz. Ve
spodním rohu okénka byl vyříznut diamantem malý kousek skla.
– Zde zvenku zastrčili kousek drátu, který končil v háčku, jím
dosáhli aţ ke kličce, stáhli ji, takţe se okénko otevřelo, – vysvětloval
Horn, dospělý člověk by se okénkem do místnosti nedostal, ale
hubené třináctileté dítě ano. Z protější mešity hodili tenký provaz se
smyčkou na kliku a upevnili ho i na druhé straně. Dítě můţe velmi
lehce ve večerních hodinách přeručkovat do této vzdálenosti. Pak
diamantem vyřízlo tady kousek skla a drátem otevřelo okénko
zevnitř. Muhatův syn byl pravděpodobně dost silný, aby se mříţí
protáhl. Pak se schoval. A teď se na blíţí vysvětlení, proč bodl
důstojníka jen ve výši pasu. Protoţe to bylo dítě, které kdyby zvedlo
paţe výš, by nedovedlo vyvinout sílu. I beztak to muselo být
neobyčejně silné dítě, jeţ na ten to zločin dlouho připravovali. Po
dokonané vraţdě chlapec jednoduše zevnitř zavřel dveře. Protáhl se
opět oknem, zavřel je zvenku a přeručkoval zpět do věţe mešity. Pak
trhli provazem aţ se přetrhl, ale uzel provazu od kliky okénka uţ
odstranit nemohli, coţ asi ušlo pozornosti vyšetřujících orgánů. –
Důstojníci stáli tiše kolem něho. Jako první se ozval plukovník:
– A na to všechno jsi přišel sám. Jak? –
– Před několika měsíci jsem do těchto novin zabalil fotografii
jedné tanečnice. Té noci, kdyţ jsem uţ věděl, ţe druhý den půjdu do
močálu, vyndal jsem fotografii a přitom jsem zavadil zrakem o
článek. – Ukázal ústřiţek novin, do kterého byla zabalena fotografie
Lys Rouge. Důstojníci si netroufali podívat se vzájemně do očí.
Prováděli tehdy vyšetřování spolu s vedoucím politického oddělení
policie, který byl také přítomen, ale který by býval byl rád, kdyby
právě teď mohl být někde jinde. Plukovník se škodolibě vůči celé
této společnosti zeptal Horna, kolik je mu let.
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– Bude mi dvacet, mon colonel. –
– Kde jsi byl, kdyţ byla spáchána vraţda? –
– Leţel jsem se svým plukem v Bel Abbesu.– … Horn ovšem
zamlčel, ţe i on byl bodnut do výše pasu tímto nezvykle silným
dítětem. A oné noci, kdyţ vybalil fotografii a uviděl guvernérovu
vyhlášku, mu náhle bleskl hlavou obraz z Di Djema el Mansur v
podzemní chodbě, kde při mihotavém světle zapalovače uviděl
nápadně hubené dítě s vraţedným pohledem v očích.
Za čtrnáct dní ho přemístili zpět k jeho pluku, aby tam doslouţil
zbývající část vojenské sluţby. Zbytek trestu mu byl cestou milosti
prominut.
II.
Nejdřív se dostal do Bel Abbesu a po čtrnáct dní se těšil
popularitě, za kterou vděčil všetečnému novináři. Něco se o těchto
událostech proslechlo a plukovník nemínil popřít pravdu. Zvlášť po
tom, co zatčený mohamedánský kněz se podrobně přiznal a jeho
výpověď byla do puntíku totoţná s Hornovou domněnkou. Beztak
vyuţili kaţdé příleţitosti, aby dali do pohybu nejpřednější verbířskou
agenturu legie: romantickou reklamu. Desetitisíce bezejmenných
mrtvol jsou jenom statistické údaje. Hrdinství nebo velkodušné gesto
některého z nadřízených v souvislosti s dobře provedeným
vojenským ţertem, který byl samozřejmě odpuštěn; výjimečná
kariéra prostého vojína, byla halasně kolportována, aby magnet
legendární pověsti legie přitahoval další davy na lep. Právě proto
dopřáli mladému Hornovi slávu. Z Bel Abbesu ho poslali do jeho
znovu zorganizované švadrony, o tom uţ však noviny nepsaly.
Základem švadrony bylo oněch třicet lidí, kteří zůstali naţivu po
poslední bitvě. Horna přidělili do Fort Lamy na roční posádkovou
sluţbu. Jednoduše řečeno, legendární hrdina se dostal do
nejopuštěnější a nejméně civilizované části Konga. A jako kdyby se
znovu odehrála stará historie na cestě v údolí Bar el Ghazal,
švadrona se spojila se zákopníky majora Rawsona, aby nadále
pronásledovali Sinzu, jehoţ fotografie tam stále ještě visely,
připíchnuté na palmových kmenech.
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… Horn měl hlídku. V příjemném chládku údolí bylo občas
zdálky slyšet vytí divokých šelem. Hořká vůně trávy alang-alang
byla cítit ve vzduchu a mezi širokými listy palem hravě pobíhaly
čiperné opice. Najednou zpozoroval, ţe vedle něho stojí major
Rawson. Ani ho neslyšel přicházet, náhle se objevil, jako by vyrostl
ze země. Kouřil cigaretu.
– Vy jste ten jistý Horn, který během jedné noci rozluštil
tajemství oranské vraţdy. – Neptal se, nýbrţ konstatoval.
– Si, mon commendant. –
– Uţ jsem o vás slyšel mnoho zajímavého. – Kouřil cigaretu. –
Jste samozřejmě Němec… Jaké máte školy? –
– Propadl jsem při maturitě na gymnasiu, mon commendant.
Proto jsem vstoupil do legii. –
Major mu nabídl cigaretu.
– Jsem na stráţi, mon commendant. –
Můţete si zapálit. Na mou zodpovědnost. Je dvojí druh vojáků,
jeden se někam dopracuje na základě disciplíny a druhý svým
rozumem. Ti druzí se u mne mohou dopustit menších sluţebních
přestupků. – Připálil mu vlastní cigaretou. Major byl šedovlasý, malý
človíček s moudrou tváří. – Tak jste jednoduše utekl do legie před
hrozbou rodičovských pohlavků. Tak to je pyramidální. Myslím, ţe
Afrika není tak docela špatným místem pro vás. V anglických
sluţbách byste to mohl dotáhnout dál, – podotkl důrazně. Pak mu
poloţil ruku na rameno a podíval se mu do očí. – Co byste například
udělal, kdyby vám svěřili pronásledování toho bandity? –
– Za ţádných okolností bych to neudělal tak, jak to děláme:
bubnováním. –
– Viďte, ţe ne?! – řekl vítězoslavně Rawson. – Gratuluji, synu.
Bůh vám ţehnej, – a odešel. Pod jeho lehkými kroky zapraskalo
několik suchých větviček a pak zmizel.
III.
Fort Lamy, kde posádka ţila v malé pevnosti uprostřed pralesa,
bylo ohniskem malárie, spavé nemoci a ţhavého tropického podnebí.
Po mnoho týdnů se neudalo nic, co by přerušilo jednotvárnost
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pravidelně se opakujících podvečerních tropických lijáků, dusivého a
vlhkého horka, nehybných, bohatých korun stromů, nočních koncertů
šelem, štěbetání ptáků a nervy drásající nečinnosti ţivota posádek v
Africe. S nesmírnou radostí očekávali hluk motoru, který doprovázel
jednou za šest týdnů přílet malého poštovního letadla na nouzové
letiště v dţungli. Otupělé mozky a touţebné pohledy sledovaly jeho
spirálovitý odlet ze špatné startovací dráhy. Sluţba nebyla takřka
ţádná. Vzdálit se padesát metrů od brány pevnosti, bylo spojeno s
váţným nebezpečím ţivota. Polehávali po postelích, mechanicky
prováděli paquettage, zevlovali na dvoře a jen stálé pití alkoholu jim
usnadňovalo ţivot. Jedni se učili cizím jazykům, jiný psal
náboţenské dílo, aţ jednou v noci se zoufalým výkřikem od ostatních
poţadoval, aby ho ukřiţovali, protoţe je Spasitelem. Mladý ruský
desátník se zastřelil v kantýně při poslechu tklivé harmoniky.
„Colonel“ Tadief si hrál celý den pasiáns; místo karet měl
pomalované palmové listy.
Horn teď jiţ dobře znal cestu útěku, byl silný, aklimatizoval se a
v přirovnání k dosavadním záţitkům by býval pokus k útěku
poměrně snadný, ale …
Ani provazolezec, kdyţ uţ jednou spadl s výšky a kdyţ mu kosti
znovu srostly, není schopen lézt opět po nataţeném laně. Nemohl se
odhodlat k útěku. Celý rok, den co den se na to chystal. Uţ měl
výbavu, nashromáţdil si dostatek potravin a od náčelníka sousedního
kmene mohl také získat dva osly. Kdyţ večer stával na stráţi, díval
se do dálky, kde leţí daleko za dţunglí Tuburské močály. Mohutné
koruny stromů se nehybně leskly v záři měsíce a Hornovo srdce
svíraly hrozné vzpomínky na minulost. Netroufal si uprchnout…

Desátá kapitola

VYSVOBOZENÍ
VYSVOBOZENÍ

I.
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Příleţitost se vyskytla sama od sebe. Právě tak, jako jednou
dávno předtím, a i okolnosti byly hodně podobné. Britští zákopníci
byli opět na Sinzově stopě a do Fort Lamy došla rádiová zpráva, aby
se vydali na jihovýchod, kde by mohli přetnout banditovi cestu.
Oddíl pochodoval po stezce, na které tehdy těch šest odváţných
muţů hledalo vysvobození. Ale dobře vyzbrojený oddíl pochoduje
snadněji a rychleji a tak za čtyřicet osm hodin dorazili k horní
planině, z pod níţ se vtíral pach tlení z Tuburských močálů. Daleko,
tam naproti na úpatí hor, ano … ano … Horn jasně viděl, ţe se v
místě, kde stál mahagonový les, hemţily nepatrné tečky. Dlouhé
rameno obrovského jeřábu zvedalo do výše jakési strojní součástky.
Po dunivých detonacích létaly do vzduchu odstřelované kameny. Ze
by i někdo jiný našel ten drahocenný les? … Bylo jasně vidět, ţe se
tu staví kanál. Podle mapy má kanál pravděpodobně vést do blízké
říčky Lon, tím se umoţní splavení dříví přes močál do daleké řeky
Sanga. Pak, jak to tehdy říkal Thillmanm, se dřevo odplaví z hor, aby
se v Kongu proměnilo ve zlato. Jako hypnotizován civěl na malé
hemţící se tečky, které pracovaly v puklině protější hory… Pane
Boţe! Odtud je opravdu uţ jen skok k řece Sanga, po které kdyby se
pustil i kajakem, dopluje do Konga … Za čtyři dny by mohl být v
Bananě. Na břehu moře …
– Řekněte mi, serţante, kdo pracuje tam na stráni? – ptal se svého
rotmistra.
– Snad tam kácejí les. Čert ví, kdo to tam dělá. Tam uţ je
anglické území. Zde v údolí jsou hranice. –
Ale ovšem!… Jak jen byli hloupí, pane Boţe… nikoho nemuseli
obětovat a nebyli by potřebovali ani osla. Jak šíleně jednoduchá a jak
směšná byla celá ta tragédie, která se mezi nimi odehrála. Kdyby byli
seběhli odtud do údolí a pak na tu stráň. Tak uţ tenkrát mohli být v
bezpečí na anglickém území. Chtělo se mu smát nebo plakat, otočit
zpět kolo dějin aţ k tomu osudnému dni tam v močále, kdy zmizel
osel v bahně a chtělo se mu v tomto vráceném časovém období
všechno změnit.
V noci se po břiše odplazil a pomalu se vzdaloval od tábora.
Měsíc vycházel pozdě. Za protějšími svahy hor uţ byl vidět stříbřitý
rozbřesk; na mýtině svahu se tyčily stromy jako ve fatě morganě,
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nebo jako by stály v hlubokém jezeře, ale údolí bylo ještě zahalené
tmou. Ted uţ běţel úprkem, několikrát se překulil, pak se opět
postavil na nohy. Teď běţ, nebo za to zaplatíš! Strhl se sebe veškerou
výstroj a rozházel ji po keřích, i kdyby ho za to odsoudili na travaux,
bylo by mu to jedno; jen šestiranný revolver bulldog nezahodil. Kdyţ
ho chytnou, tak celé dobrodruţství skoncuje jednou kulkou. Dostal se
do údolí. Bílá zář zacházejícího měsíce se mezitím stále víc
rozšiřovala na protějšími lesy, takţe se zdálo, jako by to vše bylo
neskutečné. Ted… Ještě několik set metrů poklusem… Náhle sebou
praštil na zem. Vpravo, několik set metrů od něho, na jiném svahu,
se pohybovaly stíny. A … Srdce se mu zastavilo! Jsou to kepi!
Francouzští vojáci! Snad pohraničníci? Anebo nějaká jiná pátrací
skupina? Chtělo se mu zakousnout do země, tak k ní přilnul. Opatrně
se plazil dál. Pak v předklonu běţel kupředu a hledal úkryt. Probůh!
Bezprostředně před ním se objevil francouzský jezdecký důstojník v
rajtkách. Oba se zároveň zarazili. Nejjednodušší by bylo střílet,
pomyslel si Horn, ale tady v údolí by to ozvěna roznesla. Důstojník
se náhle vzpřímil a přiblíţil se na tři kroky.
– Vojíne! Označte svou rotu! –
– Čtvrtá rota, mon adjutant! Jsem na hlídce! –
– Lţeš! Kde máš zbraň?! Pochoduj! Kupředu! En avant! –
Horn se náhle odrazil od země a vrhl se na důstojníka, takţe oba
upadli. Důstojník byl však nápadně silný. Horn, spoléhaje na své
zocelené svaly, si náhle uvědomil, ţe padla kosa na kámen. Bylo
však velmi nutné, aby se co nejrychleji dostal dál, protoţe vojáci v
kepích, kteří nebyli daleko, svého poručíka uţ určitě hledají. Po pádu
ho zasáhla rána pěstí s takovou prudkostí, ţe málem pozbyl vědomí.
Pak se důstojník náhle vztyčil a odhodil Horna jako míč. Bolestivě
narazil zády o strom. V důstojníkovi se skrývala zvířecí síla, ale
Horn také nebyl začátečníkem ve rvačkách. Vrátil mu ránu pěstí a
tak se mezi nimi rozpoutal řádný pěstní zápas. Francouzův levý hák
mu sklouzl po rameni. Němcově pravičce se ubránil, ale nedovedl se
vyhnout přímému zásahu levičky, do které Horn vloţil celou svou
váhu, takţe důstojníkovi zlomil nosní kost a vylomil několik zubů.
Důstojník na vteřinu zavrávoral. To stačilo, aby ho Horn chytil za
krk a jedním mohutným stiskem svého protivníka omráčil. Znovu
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uhodil, ale teď přesným hákem; důstojníkova sanice se s hlasitým
prasknutím zlomila, ale i v těch příšerných bolestech si oběma
paţema přitáhl vojáka k sobě, aby nemohl udeřit. Tak stáli s tvářemi
přitisknutými k sobě, udýchaně několik okamţiků. Teď se náhle nad
horami vyhoupl úplněk měsíce a pokryl svým stříbřitým jasem celou
krajinu. V této záři uviděl Horn poprvé tvář svého protivníka. Na
zlomek vteřiny stál jako zaraţen, pak svou pravicí ještě těsněji stiskl
krk svému nepříteli a levicí trhl jeho hlavou opačným směrem.
Francouzský důstojník jen vyjekl a skácel se se zlomeným vazem
Hornovi k nohám.
Byl to Ibrahim ben Sinza!
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DÍL DRUHÝ
První kapitola

TEN DRUHÝ
TEN DRUHÝ

I.
Inspektor Scribe procházel brlohy na břehu Temţe a snaţil se
najít Zajíčka. Skutečnost, ţe ho uţ marně dva dny hledá, mu
potvrdila, ţe je na dobré stopě. Zajíček totiţ miluje brlohy. Je to
veselý, lehkomyslný kluk a kdyţ ho nelze nikde najít, pak má máslo
na hlavě. Podle majitele „Ráje“ je docela moţné, ţe není v Londýně,
protoţe ho uţ několik dní neviděl. Toho malého zlodějíčka nazvali
proto Zajíčkem, ţe ve srovnání s jeho útlým, malým tělem má
nadměrně velké uši. Způsob, jakým nedávno jeden čekající pacient
vyloupil byt šéflékaře Bradtforda, mu velmi připomínal Zajíčkovu
metodu. Scribe se rozhodl, ţe ještě přejde na druhý břeh řeky a
moţná, ţe u „Zelené čarodějnice“ bude mít větší štěstí.
– Haló, Scribe! Lepší whisku v Londýně ne najdete, neţli je
tahle? –
Jeden z důstojníků říční policie, Grantley, vstoupil do brlohu, aby
se napil grogu. Protoţe ho jeho sluţba připoutala k dolním dokům,
neměl na vybranou, kdyţ ţíznil, neţli navštívit některý z brlohů.
Velmi se však divil, kdyţ uviděl inspektora z City s pověstí velkého
gurmána, ţe zde pije whisku.
– Řekněte mi, Grantleyi, – řekl malý, podsaditý inspektor, který
nenáviděl jakoukoliv formálnost, ba i zdravení, – neviděl jste
Zajíčka? –
– Jakpak by ne. Loni jsem ho chytil při pašování sacharinu. Uţ
byl propuštěn? –
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– Jiţ dvakrát. Tak jste ho neviděl. Hm… Přejdu na druhý břeh. –
– Kdyţ mě doprovodíte na stráţnici u doků, převezu vás
motorovým člunem. Jsem stejně na hlídkové objíţďce. –
– To je výborné! Pojďme. –
Šli spolu ke stráţnici říční policie. Naproti nim šel serţant.
– Je něco nového, Crofte? – ptal se Grantley.
– Nic, sir. Před hodinou jsme vylovili mrtvolu a vyrozuměli jsme
okamţitě úrazový oddíl. –
– Nu, – obrátil se poručík na Scriba, – mám vás převézt na druhý
břeh k „Zelené čarodějnicí“? –
Počkejte, vás nezajímá ta mrtvola? –
– Tady u řeky se stává, ţe za jednu noc vylovíme i dvě. –
– Hm … jde o sebevraţdu? –
– Zdá se. Je to správná temţská mrtvola, v částečném rozkladu,
bez vnějších stop násilí, – řekl serţant, jakoby četl pitevní protokol.
– Nebylo by vám proti srsti, Grantleyi – kdybych se já, policajt
londýnské City, na tu mrtvolu podíval? Podívejte se, jeli někde v
blízkosti mrtvola, musím ji vidět. U mne je to totiţ jinak neţli u
druhých: nevidím-li mrtvolu, nemohu spát. –
– Ale, Scribe! Co je to za řeč mezi starými přáteli! Kdyţ chcete,
tak si ji můţete i vyfotografovat! –
Mrtvola leţela vedle malého dřevěného domku, přikrytá
novinovým papírem. Scribe si Ji pozorně prohlíţel.
– Jak dlouho uţ slouţíte, Crofte? – ptal se serţanta.
– Dvanáct let. –
– Hm… Divím se, ţe jste se stal serţantem. U nás v City dovedou
serţanti rozlišit jezdecký bičík od divokého holuba. Totiţ přesně
takový je asi rozdíl mezi vaší mrtvolou a někým, kdo se utopií. Toho
člověka hodili do vody uţ mrtvého. Můj šéf, vrchní inspektor
Connor, říkává: nikdo nemůţe být dobrým detektivem, aniţ by nebyl
zároveň špatným lékařem. – Posvítil si na obličej mrtvoly kapesní
svítilnou. – Podívejte se na jeho oči, příteli. Není tu ani stopy po
krevní podlitině, coţ bývá následkem utopení. Tváře nemá vůbec
zbarvené, ani jeho hrudní koš nepřipomíná mrtvolu utopence. –
– Přesto nevidím ţádné vnější zranění, – řekl Grantley.
– Podle vás tedy, kdyţ někdo nemá rozbitou hlavu kovářským
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kladivem, tak nemá na sobě stopy vnějšího zranění? Odkud víte, ţe
mu nedali vypít arsen, nebo ţe mu nezlomili vaz? A vůbec, uţ jste si
podrobně prohlédl mrtvolu? Doufám, ţe nebudete podávat zvláštní
hlášení, ţe člověk z City, tím míním sebe, si dovolil rozepnout
mrtvole kabát. Connor vám také obvykle povolí zatknout v našem
rayonu vaše případy. –
– Říční policie si nevšímá špinavých rozmíšek mezi ústředím a
City. Udělejte, Scribe, co uznáte za správné, jen mi ho nepitvejte,
dokud sem nedorazí komise, – řekl Grantley.
Podsaditý Inspektor poklekl těţkopádně vedle mrtvoly. Své dobře
vyţehlené kalhoty a bezvadný svrchník vyválel v blátě, aby mrtvole
rozepnul kabát. Několik vteřin stáli všichni tiše a civěli nehybně na
mrtvolu. Pak Scribe opět zapnul mrtvole kabát, vstal a prohodil
rozčileným, ale úředně pevným hlasem:
– Tato záleţitost patří do City, protoţe je v souvislosti s velkým
zločinem, k jehoţ vyšetřování jsme dostali volnou ruku z
ministerstva vnitra. Okamţitě zavolám vrchního inspektora Connora.
Do té doby ať nikdo na mrtvolu ne sáhne. –
II.
V záři reflektorů prohlíţel Connor mrtvolu. Pod kabátem byla
stopa bodnutí, které způsobil nějaký tenký, ostrý předmět,
pravděpodobně dýka. Stáří mrtvého nemohli zjistit. Prohlíţeli mu
kapsy, ale nenašli ţádnou věc, ani nic písemného. Bodná rána
vyústila vzadu pod lopatkou.
– Podívejte se, Scribe, – řekl Connor, – ta kapsa je zajímavá. Šaty
a prádlo mrtvého jsou dost sešlé a vetché, ale myslím, ţe to byl
inteligentní člověk. Podívejte se na ta dvě vybledlá místa u náprsní
kapsy. Byl to člověk, který stále u sebe nosil plnicí péro a patentní
tuţku, jejichţ uzávěry vydřely látku. Tulák anebo nádeník u sebe
plnicí péro nenosí. –
Connor se Scribem se vraceli policejním vozem.
– Zítra před pitvou se znovu podívám na tu mrtvolu. Nařiďte, aby
mi sem dovezli jeho šaty. Účastním se také pitvy. Kde vás mám
vysadit? –
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– Teď uţ přímo na velitelství, pane vrchní Inspektore. Za hodinu
mi začíná sluţba. –
– K čertu, Scribe! Nehrajte si se zdravím, člověk musí občas také
spát. – Ale jeho myšlenky se znovu vrátili k vraţdě. – Víte, Scribe,
zdá se mi, ţe máme před sebou zapeklitou záleţitost. Tento případ
mě ještě více utvrzuje v domněnce, kterou zástupce náčelníka tak
briskně odmítá: Tato vraţda má přímou souvislost s „Velkým
Případem“. To je uţ druhé takové smrtelné bodnutí. –
– Nezlobte se, pane vrchní inspektore, já tuto souvislost nevidím.
Býváte obvykle málomluvný, a proto mám velkou radost, ţe vůči
mně učiníte občas výjimku, a proto vás prosím, abyste mi laskavě
vysvětlil, jak to myslíte? –
– V první řadě způsob vraţdy. –
– Přece nikdo neví, jaká zbraň můţe způsobit tuto úzkou,
hlubokou ránu. –
– Myslíte? Nu, dobře, jsme tady, Scribe, vystupte. Na
shledanou.–
III.
Svítalo. Ve špinavém, mléčně zbarveném úsvitu ještě stále
drobně pršelo. Connor bydlel za městem ve vile. Trvalo by dlouho
neţli by dojel domů. Poslal tedy řidiče s vozem zpět na ředitelství a
zbytek cesty chtěl dojít pěšky. Cesta do západní vilové čtvrti
Londýna vedla kolem vyhlášené čtvrti Knightsbridge. Okna klubu
Horned Owl ještě svítila. Protoţe Connor touţil po šálku horké kávy,
klidně zazvonil u klubu špatné pověsti. Na takových místech se ho
nelekli, protoţe se málokdy stávalo, aby jako host někoho zatknul. I
kdyţ objevil nějaké menší zločince, anebo jiné osoby vyhoštěné z
Londýna, zamhouřil oko, naopak ještě se s nimi dal do řeči a dělal
jako by nevěděl, ţe by dotyčného policie ráda uvítala. Často, proti
předpisům, nechal běţet menší zločince, kdyţ se mu zdálo, ţe je na
cestu zločinu nesvedly podlé pohnutky. Vrchní inspektor byl i
lékařem. Svá studia zakončil na universitě v Johannesburgu v jiţní
Africe a pak se stal důstojníkem britské koloniální armády. Kdyţ
demobilizoval, vstoupil do cizineckého oddělení rhodeské policie.
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Tím si vlastně připravil cestu, která ho krátce přivedla do Scotland
Yardu. Jako policejního inspektora ho umístili na oddělení, kde
vykonávali sluţbu detektivové, kteří slouţívali v jiţní Africe a
jejichţ úkolem bylo pronásledování koloniálních zločinců,
pracujících v Londýně. Connorovi se podařilo zatknout lupiče
velkých „kymberleyských“ diamantů, které policie celé Evropy
marně hledala celých pět let. Krátce na to zaznamenal další úspěch.
Opět v nekoloniální záleţitosti. To uţ byl v řádném stavu Scotland
Yardu. Po půlročním geniálním a usilovném pátrání vyčistil Londýn
od největší pašerácké bandy omamných jedů. Jeho oči byly mírné,
smutné a zářila z nich dobrota. Ještě nebyl starý, ale jeho vlasy
zajímavým způsobem uprostřed hlavy v šířce asi na čtyři prsty úplně
zešedivěly. Odvaha a síla by z něho mohly udělat zázračného
detektiva levných detektivek. Jinak byl mlčenlivý, trochu
melancholicky zaloţený, jemný, tichý, ale rozhodný.
Kdyţ vstoupil do klubu, bylo tam uţ jen několik opozdilců.
Connor si nikoho nevšiml, posadil se do kouta a v klidu popíjel
horkou černou kávu. Náhle upoutala jeho pozornost ţena, která
seděla nedaleko od něho se starším, ošumělým muţem. Muţ byl
natolik ošumělý, ţe i v ne příliš urozeném prostředí Horned Owl
klubu budil pozornost. Přitom jeho tvář, jeho pohyby i celá jeho
bytost naznačovaly, ţe je pravděpodobně jemným, vzdělaným
člověkem, i kdyţ v jeho sluncem opáleném obličeji bylo něco
markantního a hrubého.
Dívce, s níţ seděl, nemohlo být víc neţli dvacet let. Byla velmi
nervózní a nápadně mnoho kouřila. Dvakrát, třikrát uchopila muţe za
ruku a pak se rozplakala. Zdálo se, ţe její snaha, aby svého
společníka k něčemu přiměla, byla marná. Konečně rozčilená,
uplakaná vstala od stolu a rychle odcházela. Muţ zůstal klidně sedět.
Ţerna přešla těsně kolem Connorova stolu a detektivovo chřípí se
zachvělo. „Pouţívá nejjemnější Atkinsonovu voňavku,“ pomyslel si.
Byl to velmi drahý parfém a obvykle si ho kupovali jen velmi
zámoţní lidé. Dívčiny šaty byly jemné a vkusné; bylo na nich vidět,
ţe byly šité v exkluzivním salónu. Jak se sem dostala, kdyţ je
pravděpodobně příslušnicí některé bohaté londýnské rodiny? Connor
spěchal za ní. Věděl moc dobře‘, ţe okolí Knightsbrigde není v
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těchto pozdních hodinách právě nejvhodnějším místem pro ţeny z
lepších společenských tříd. S překvapením zjistil, ţe není sama.
Někdo na ni čekal u vrat. Byl to typický chuligán. Přešli společně
opuštěným náměstíčkem před Horned Owl klubem a rozčileně
hovořili. Sotva se dostali za roh, stal se chuligán dotěrným, naléhal
na ni a hrubě ji uchopil za rameno. Ohlíţela se zoufale kolem, ale
netroufala si volat o pomoc. Konečně do ní malý zloděj strčil, vyrval
jí z ruky kabelku a pádil pryč. Ţena se ani nepokoušela bránit, ani
neusilovala získat zpět svou kabelku. Zůstala stát, rychle si zapálila
cigaretu, protoţe, jak se zdá, cigarety a zapalovač nosila v kapse
kabátu. Pak spěšně odešla opačným směrem.
Chuligán se rozběhl po náměstíčku a zabočil do příští uličky.
Náhle ho odněkud rázem zastavil úder na temeno hlavy a někdo ho
uchopil za límec.
– Hopla! Jen se zastav, Zajíčku! Kampak spěcháš tak časně ráno?
– řekl mu přívětivě Connor a drţel ho tak pevně za krk, jako ve
svěráku.
– K čertu! To je ale moje forma! Kdyţ jsem nevinnej jako lilie,
tak zrovna musím narazit na pana vrchního inspektora. –
– Opravdu seš tak nevinný? A co ten rozběh, to byla zdravotní
rozcvička? –
– Mám nový klobouk. Jak ráčíte vidět, mám nový klobouk a
nerad bych, aby mi zmokl. –
– Vidím, ţe máš nový klobouk. Šedý borsalino s černou stuhou.
Hm … Právě o takovém jsem četl v záznamu ukradených věcí u toho
šéflékaře. –
– Račte mi věřit, ţe dneska ráno jsem opravdu tak nevinný
jako…–
Ano. U tebe je opravdu všechno nevinná věc, i kdyţ ukradneš
jenom kabelku. Tak pojď, pojď! Vyndej tu kabelku, neţ ti vyrazím
zuby, – vzal od něho kabelku, strčil si ji do kapsy a šli. Chuligána ani
nemusel pobízet, šel vedle něho poslušně, protoţe dobře věděl, ţe o
úprk by se pokusil zbytečně.
– Komu jsi prodal ty věci? –
– Tak … velkou část z nich … Marlowovi … ale, pane vrchní
inspektore, dají mě k ledu, kdyţ se dovědí, ţe jsem ho prásknul.
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Račte vědět … uţ jsem si vám, pane vrchní inspektore, stěţoval, ţe
mě nechtějí u ţádného zámečníka přijmout pro mou minulost a jestli
nedám sestře peníze, tak mou dcerku zase zmlátí. –
– Jseš špinavěj lhář! Tvoji dcerušku přijali uţ minulý týden do
útulku k lady Birkhamové. –
Chuligán šel smutně po jeho boku. Pomalu uţ bylo ráno, stále víc
se přibliţovali k budově policejního ředitelství v City.
– Jak ses seznámil s tou dámou? –
– To … ale … hledala někoho mezi leváky … Ke mně se dostala
prostřednictvím svého šoféra … Pracoval jsem s ním kdysi ve stejné
dílně. Představil mě slečně, která hledala ňákého chlapa Tadiefa …
Seznámil jsem ji s ním… Je to dcera milionářského profesora
Lothara. –
– A kdo je ten Tadief? –
– Přísahám, ţe nevím. Je to ňákej levák. Má vţdycky peníze,
hodně hraje karty a bojej se ho, protoţe se umí rvát. Je to zajímávej
chlap, panský chmaták. A pak měl jsem velkej hlad. Teď se všude
skrývám, od včerejška jsem nejeď! Myslel jsem, ţe v kabelce bude
alespoň tolik peněz, abych se moh najíst. –
Dorazili k vratům policejního ředitelství v City. Zajíček svěsil
hlavu tak, ţe mu jeho dlouhé uši smutně visely. Connor mu dal
šilink:
– Jdi do prčic … –
Zajíček šťastně odklusal a uţ se také vyšplhal na kolemjedoucí
autobus.
Connor šel do své kanceláře. Přišel právě včas. Ještě si ani
nesvlékl svrchník, kdyţ se ozval telefon. Volal tajemník náčelníka.
Ţádal ho, aby laskavě navštívil šéfa. Connor si nejdříve pozorně
prohlédl kabelku. Tato jeho indolence občas nadřízené uráţela, kdyţ
i ty nejspěšnější rozkazy prováděl klidně a rozváţně. V kabelce byl
nejnápadnějším předmětem revolver. Kromě toho tam byly peníze,
kapesník, zrcátko, rouge a podobné dámské drobnosti. Mezi nimi i
řidičský průkaz. Samotina kabelka byla vyrobena z nejjemnější hadí
kůţe a byly tam ještě dvě lahvičky. Přivoněl si k nim. V jedné byl
aceton, ten ţeny pouţívají k odlakování nehtů. V druhé lahvičce byl
lak na nehty. Kromě toho našel malou portmonku, ve které však
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nebyly peníze, nýbrţ perličky. Na první pohled bylo vidět, ţe nejsou
pravé. Byly to bezcenné, bezbarvé perličky, navlečené na niti.
Vypadaly jako obyčejné perličky, jaké mívají obvykle děti na hraní.
Kabelku zavřel do svého psacího stolu. U zástupce náčelníka seděla
malá skupina. Rada Gallon, vrchní rada Bodley, inspektoři Scribe a
Matthew, zástupce náčelníka a nakonec E. M. Mackenzie, kterého
delegovalo ministerstvo pro kolonie, aby policii pomáhal při
vyšetřování případu, který v mnoha ohledech byl spíše politického
rázu. Tento geniální člověk, kterého předcházely nejlepší reference,
se značně lišil od typu londýnských detektivů, počítaje v to i ty, kteří
měli nejvybranější způsoby. Oblečen byl pečlivě, ale nenápadně.
Jeho ponoţky ladily barevně s vázankou, kapesníčkem, košilí,
oblekem a rukavicemi. Jeho způsoby byly aţ příliš jemné. Byl
zdvořilý, ale trošku odměřený, jako bývají lidé, kteří za bariérou
svého uhlazeného chování pozorují nepřítele, aniţ by sami i jen na
okamţik dali nahlédnout do svého nitra. Jeho tváře byly snad aţ
příliš bledé a příliš mladistvé ve srovnání s tím, ţe byl starým
příslušníkem africké vojenské tajné sluţby. Patřil k těm lidem, z
nichţ jsou pouze tři, nejvýš čtyři, jeţ provádějí nejtajnější úkoly a
které zná osobně jen plukovník Rawson, a kteří jen v
nejodůvodněnějších a nejkritičtějších případech před úřady odhalují
své inkognito. Někteří z nich třeba po celý ţivot nevytáhnou svou
legitimaci z kapsy. Plukovník Rawson, předtím neţli odjel na
dovolenou do Indie, poslal Mackenzieho londýnské policii.
Důstojník tajné sluţby má u policie hodnost státního tajemníka. Jeho
hlášení jsou posílána přímo na ministerstvo a na jejich základě někdo
dostane nos, jiný postupuje a dostává vyznamenání. Právě proto se
zástupce náčelníka snaţil zpříjemnit obvykle strohou poradu
koňakem, cigaretami a obloţenými chlebíčky. Teď byl trošku
nervózní, protoţe ho zlobilo, ţe Connor nechal celé sezení i s
kapitánem Mackenziem čekat. Konečně přišel.
– Představuji vám, pane kapitáne Mackenzie, vrchního inspektora
Connora, – kapitán se s úsměvem zvedl:
– Slyšel jsem o vás jen samou chválu, Mr. Connor. Těším se na
spolupráci s vámi. –
Connorovi bohuţel chyběl veškerý smysl k dodrţení slavnostních
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formalit i k přívětivosti, která by poslouţila zájmům policie.
Přátelsky pokývl hlavou, podal kapitánovi ruku a pak se obrátil na
svého šéfa:
– Myslím, ţe by bylo dobré, kdybychom si vyţádali nějaké
spisy od jihoafrické policie. –
Zástupce policejního náčelníka tato lhostejnost rozzlobila.
– O detailních otázkách můţeme mluvit později. Budete pracovat
pod vedením kapitána Mackenzieho na Velkém Případě a byl bych
rád, kdybyste uposlechl jeho příkazů. –
– S radostí, sir, s radostí, – řekl Connor lhostejně. Zdálo se, jako
kdyby se vůbec nezlobil, ţe byl podřízen kapitánovi a posadil se do
jednoho křesla. – Doufám, ţe kapitána Mackenzieho nepohorší,
jestliţe si sním několik obloţených chlebíčků, snídal jsem totiţ
jenom černou kávu. –
– Ale ne, jen račte, račte, pane vrchní inspektore. –
– Je horko, – řekl zástupce policejního náčelníka a rozepnul si
límec uniformy, protoţe cítil, ţe mu hrozí mrtvička z Connorova
lhostejného jednání. Mackenzie byl člověk mnohem většího stylu,
nepozastavil se tudíţ nad Connorovým jednáním. Dokonce se zdálo,
ţe mu vrchní inspektor imponuje.
– Jsem nucen poopravit vaše slova, sire, – obrátil se Mackenzie
zdvořile na náčelníka, – nepřeji si vůbec řídit pátrátní, spíš počítám s
pomocí pana vrchního inspektora. –
– Ale prosím, prosím, já jsem nikdy nekladl zvláštní význam
slovům. Důleţité je, abychom zločin brzo zlikvidovali a těším se,
kdyţ mi to spolupráce s panem kapitánem umoţní. –
– V podstatě postrádám jakoukoliv informaci. Slyšel jsem o celé
té záleţitosti zatím velmi málo, – řekl kapitán.
– Nařídil jsem, – řekl rada Gallon, – aby panu kapitánovi poslali
do bytu veškeré spisy, týkající se tohoto případu. –
– Ale neţli si to přečtete,– řekl zástupce náčelníka, – vysvětlil
bych vám několika slovy, o co se vlastně jedná. Jméno Ibrahim ben
Sinza pravděpodobně znáte lépe neţli my. Tento člověk má v
posledních letech nesnesitelný vliv v obchodní City. Víme, ţe se tam
dole jiţ dávno snaţíte – bohuţel s malým úspěchem – abyste toho
ničemu polapili. Po honbě, trvající několik let, zmizel. Jeho loupeţe
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nepřestaly, ale také se neobnovily starou silou, aţ teprve nyní v
posledních dvou letech. Co se nám podařilo zjistit, je jenom to, ţe
mu City vyplatila sto tisíc liber na daních. Asi před rokem se ten
bandita úplně zbláznil. Poţadoval ročně milión liber. Na to jsme se
spojili s jiţní Afrikou. Banky mu odepřely veškeré ochranné daně.
Sinza proti delikventům, kteří nechtěli platit, zahájil taţení nám všem
dobře známé. Vím, ţe jste byli proti němu bezmocní. Zapálil
gumovníkové plantáţe, vyhodil do povětří zásilky tabáků, ale hlavně
se zaměřil proti těţařům nábytkového dřeva. Drahocenné dřevo,
dodané pod hrozbou vysokého penále, odplavil jednoduše do jiných
řek a za pomoci svých lotrů nemilosrdně přitom povraţdil
doprovázející personál. Spojovací kanály největší společnosti
„Africké mahagony a. s.“ vyhodil do povětří. Vím, ţe jste se tam
dole pokusili takřka o všechno, ale marně. V jihoafrických akciích
nastal takový pokles cen, který pocítil i kurs libry. Miliardové,
kvetoucí podniky se přes noc staly bezcennými průmyslovými
závody. Nyní máme důvodné podezření, ţe Sinza je v Londýně.
Dověděl jsem se, ţe lidé z britského peněţního světa jsou ochotni s
ním vyjednávat. –
– A vraţdy, které souvisí s tímto případem? – ptal se Mackenzie.
– To jsou domněnky pana vrchního inspektora Connora, – řekl
poněkud ironicky zástupce náčelníka. – Já se s nimi neztotoţňuji.
Jednoho z hlavních akcionářů „Afrika mahagony a. s.“, nějakého
Hoffera, našli probodnutého před jeho klubem. Smrtelnou ránu
způsobila nějaká úzká, dlouhá dýka. Podle vrchního inspektora
Connora vede tato stopa k Sinzovi. –
– Já bych se k tomu názoru přiklonil, – řekl Mackenzie. – Víte
něco o Hofferově minulosti? –
– Na to jsme ještě nemysleli, tím jsme se Ještě nezabývali, – řekl
zástupce náčelníka.
– Na příkaz pana vrchního inspektora Connora, – ozval se
inspektor Scribe, – poslal jsem ţádost o informaci na policejní
ředitelství do Vídně, protoţe Hoffer byl původem Rakušan.
Několikrát byl odsouzen za falešnou hru, naposledy ve Francii. Svůj
trest odpykal před deseti lety, pak vstoupil do legie a po letech se
objevil zde v Londýně, jako bohatý člověk. Je jedním ze
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zakládajících členů společnosti „Afrika mahagony a. s.“. –
– Zdá se mi, ţe spolupráce s Mr. Connorem bude výborná, – řekl
kapitán. – Měl Hoffer nějaké dědice? –
– Ano, syna. Ohlásil se z Vídně. Stěţí však něco zdědil, i kdyţ
majetek jeho otce by jistě měl miliónovou hodnotu, ale dokud ţije
Sinza, rovná se téměř nule. Ba co víc, nakonec si tyto lesy, které mají
hodnotu mnoha miliónů, vyţadují další itnvestice. Jeden z hlavních
akcionářů převzal z piety od Ernsta Hoffera za poměrně značnou
částku bezcenné akcie pro koncern „Majoritas“. Dnes ráno vylovili z
Temţe mrtvolu, která měla na těle stejnou bodnou ránu jako Hoffer.
Její totoţnost jsme ještě nemohli zjistit. Dokud se to neobjasní,
nedám pochopitelně povolení k pohřbu. – Mackenzie vstal.
– Dostal jsem velmi cenné informace. Děkuji vám, pánové.
Doufám, ţe se nám nyní podaří toho banditu zneškodnit. –
– Connor se zabývá ještě jedním, stejně zajímavým a
nevyjasněným případem, který podle něho také souvisí s našimi
problémy. V Londýně ţije velmi čestný, obecně váţený profesor,
který se v mladších letech, jako politický uprchlík uchýlil do
cizinecké legie. Tady – jak vidíte – kaţdá stopa vede k jednomu
legionáři. Tento vědec je velmi bohatý a je generálním ředitelem
společnosti „Afrika mahagony“. Jeho starý sluha se na nás obrátil
spíš se stíţností neţli s udáním. Jeho pána údajně někdo vydírá
výhruţnými dopisy. Ukázal nám také jeden z těch dopisů. Podepsán
byl „Horn“. Diskrétně jsme se informovali, ale profesor označil celou
záleţitost za přecitlivělost svého sluhy a proto samozřejmě kdyţ
nedošlo k udání, je těţké se tímto dopisem zabývat. Connor přikládá
této verzi zvláštní důleţitost. –
– Ještě jednou děkuji, – řekl Mackenzie. Jakmile kapitán odešel,
obrátil se zástupce náčelníka nemilosrdně na Connora.
– Nemohl jsem vás předem informovat, proto vám sděluji aţ
nyní, ţe jste se seznámil s nejlepším detektivem Britské říše. –
– Vím, – odpověděl. – Těší mě, ţe konečně bude v řadách
londýnské policie aspoň jeden člověk, od kterého se mohu něčemu
naučit. – Zdvořile se odporoučel a odešel.
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Druhá kapitola

TEN TŘETÍ

I.
Z dveří profesorova pokoje spadly řinčivé ocelové závory a
profesor vyšel z loţnice. V ruce křečovitě svíral revolver. Bedlivě
prohlédl předsíň a pak teprv vešel do jídelny. Lermontov jiţ seděl u
snídaně. Lothar v poslední době vypadal velmi špatně. Vypadaly mu
vlasy, jen několik ojedinělých pramínků zůstalo kolem tonzury, ruce
se mu chvěly a nervózně reagoval i na sebemenší šramot.
Dobrýtro, – pozdravil Lermontov. – Zdá se mi, ţe jsi nespal
obzvlášť dobře. –
– Nemohu… Jsi spokojen? Starají se o tebe slušně? – ptal se
Lermontova.
– Přísahám, ţe milejšího hostitele jsem ještě neměl. –
– Moje dcera uţ přišla dolů? – ptal se a snaţil se do sebe dostat
několik doušků kávy a soust.
– Neviděl jsem ji. Moţná, ţe ještě spí, anebo není doma. –
Stařec si zapálil třesoucíma rukama cigaretu.
– Znovu jsem dostal dopis, – řekl a civěl před sebe.
– Ukaţ ho. –
Lothar mu předal na linkovaném papíře napsaný dopis. „Tam,
kde jsi našel můj dopis, najdeš také jednou můj bodák. Jak vidíš,
můţu se dostat do tvého domu. Aţ poznám, ţe ses uţ dost natrápil
smrtelnou úzkostí, pak přijdu, abych s tebou účtoval. Bude to
pravděpodobně brzo. Moţná, ţe před tebou ještě někoho oddělám.
Dívej se na popravu ostatních, neţli zemřeš, Horn.“
– Dopis leţel v koupelně na umývadle. Mohl ho tam poloţit
kdokoliv, třebas i Horn. –
– Já ti zas upřímně říkám, ţe se na to nedívám tak černě.
Připouštím, ţe tě chlapec chce vystrašit, ale pak se spokojí s
důkladným vydíráním. A kromě toho myslíš si, ţe dopisy píše on
sám? Není tu někdo jiný, kdo zná tvůj případ a zneuţil Hornovo
jméno? –
– Hlouposti… Učil jsem několik měsíců to ho chlapce
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francouzsky. Znám kaţdý tah jeho písma. Nemysli si, ţe strach je to
nejhorší. Svědomí! Je pravděpodobné, ţe ten člověk se z toho, co
proţil, zbláznil. Posedl ho ďábel pomstychtivosti. A… a nemůţe
provést nic tak strašného, aby se tím dopustil nespravedlnosti. Jemu
se stalo hrozné bezpráví, takový nelidský zločin … A … a právě já
… víš, ţe v poušti nosil svou i mou pušku? … A pak jsem to byl já
… ten … který ho zezadu kamenem … Je pravda, ţe jsem byl šílený
a ţe jsem pak několik měsíců leţel mezi ţivotem a smrtí… ale to nic
nemění na tom, co se stalo … –
– Tak někam odjeď, třeba do Ameriky nebo do Austrálie. –
– Ano, to bych chtěl, ale stále se domnívám, ţe by bylo dobré s
ním pohovořit. Dal bych mu celý svůj majetek, všechno, co mám.
Ale je tu ještě ten podnik. I to musím vyřídit. Myslím, ţe předám
svůj podíl a budu li do té doby ještě ţiv, budu mít snad dost síly,
abych s Hertou odcestoval. – Zvedl svůj ubrousek k ústům. Pod
ubrouskem leţel dopis: „Uţ to nebude dlouho trvat, Horn.“
– Haló! Jamesi! Rychle vodu. Pan profesor omdlel.
II.
Herta se podívala na předvolání. Nevyznala se totiţ na policejním
ředitelství v Londýně a poţádala proto o pomoc sluţbu konajícího;
policista se podíval do předvolání a ochotně jí vysvětlil cestu:
– Druhé poschodí, pokoj číslo sedmdesát jed na. Ztráty a
nálezy… –
Na dveřích bylo napsáno: „Serţant Redfort“. Herta vstoupila.
– Dobrý den. Jste pan serţant Redfort? –
– Ne, jsem vrchní inspektor Connor. –
– Dostala jsem na dnešek předvolání. –
– Přijměte místo. – Převzal od ní předvolání, sedl si k psacímu
stolu a pozorně si ho prohlíţel. – Jste dcerou pana profesora
Lothara?–
– Ano. Jsem Herta Lotharova. –
– Ztratila jste kabelku? –
– Kabelku? – Zadumaně přemýšlela. – Musela bych se doma
podívat. Jsem trošku roztrţitá. –
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„Dovede se ovládat,“ konstatoval v duchu Connor, neţli zazvonil.
Vstoupil poddůstojník.
– Přineste, prosím, předmět, který má toto číslo. – Dal lístek
poddůstojníkovi a pak se opět obrátil na Hertu.
– Na náměstí Knightsbrigde našli před třemi dny kabelku, ve
které byl mimo jiné i řidičský průkaz, vystavený na vaše jméno.
Nebyla jste v těchto dnech v okolí Knightsbridge? –
– Nepamatuji se … ale je to moţné. Nevím totiţ, kde tato čtvrť
je. –
– V západní části města. Na jedné straně je velká ţlutá budova
okresního úřadu a naproti němu klub Horned Owl, který má velmi
špatnou pověst. Snad uţ jste o tomto klubu slyšela? –
– Ne … Horned Owl… neznám to místo. – Poddůstojník se vrátil
s kabelkou a poloţil ji na stůl. Dívka po ní sáhla, ale Connor jí
kabelku nevrátil.
– Nejdřív byste měla podle předpisu převzít obsah. –
– Myslím, ţe je to zbytečné, ale kdyţ to jinak není moţné,
prosím. Je to moje kabelka, teď ji poznávám. –
– Jsou zde dvě pětilibrové bankovky, pětadvacet šilinků, osm
penny … – začal Connor s předáváním obsahu kabelky.
– Dovolil byste, pane vrchní inspektore, abych si zapálila? Jsem
nervózní, kdyţ nekouřím. –
– Račte, prosím. Dále je tady aceton a lak na nehty, řidičský
průkaz, pudřenka s rtěnkou, klíče, zrcátko, skládací zlatý hřebínek,
kapesníček a tady, prosím … to jsou asi perličky? Zdá se mi, ţe to je
nějaká dětská hračka. –
– Nazvete to jak chcete, je to jedno. Chtěla bych to zde rychle
odbýt, protoţe mám ještě práci. –
Connor nyní věděl o perličkách přesně tolik, jako předtím Má se
jí zeptat důrazněji? Ne. Je to milá, jemná ţena, bylo by škoda s ní
zacházet jako s podezřelou. Předal jí kabelku.
– Zde, prosím, podepište potvrzenku. Doufám, slečno, ţe si příští
dáte lepší pozor na svoje věci. Musela jste být asi velmi roztrţitá,
kdyţ jste ztratila kabelku i s celým obsahem na ulici, a nic jste
nezpozorovala. –
– Jsem velmi roztrţitá. Ale vy také. –
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– Jak to? –
– Nedovedu si představit větší roztrţitost, neţli kdyţ se šéf
kriminálního oddělení místo ve své kanceláři náhle objeví v oddělení
ztrát a nálezů. Na shledanou … –
Connor se díval za ní s úsměvem. Je nesporné, ţe na něm dívka
trochu vyzrála. Cítil, ţe kdyby se mu podařilo přimět Hertu
Lotharovou k troše upřímnosti, tak by se dostal v celém případu dál.
III.
– Je to tvoje konečné rozhodnutí? – ptal se Rastignac. – Rozmysli
si to. Moţná, ţe odcestuješ na rok nebo i na delší dobu. Jestli chceš
své akcie prodat nyní, kdy je celý náš majetek umrtven, pak za ně
sotva něco dostaneš. Naproti tomu, dohodneme-li se se Sinzou, aniţ
bychom se přitom spoléhali na policii, budou mít opět neocenitelnou
hodnotu… –
– Nenamáhej se, – řekl Lothar. – Dostanu-li za své akcie tolik,
abych mohl se svou dcerou odplout do Ameriky, pak budu spokojen.
Nepotřebuju majetek. Nechci být bohatý, budu se ţivit kondicemi.
Děkuji… –
To řekl paní Rastignacové. Nápadně krásná arabská ţena jim
nalévala černou kávu.
– Ty se nebojíš? – ptal se Lothar Rastignaca. Ten pokrčil rameny
– Neznám pocit strachu. I kdyţ se dostanu tváří v tvář tomu
chlapovi, pak se nemám čeho bát. Na výroční schůzi předsednictva
oznámíme, ţe předáš své akcie. Kolik ti společnost za ně nabídne,
nevím, myslím si, ţe velmi málo. Dám ti dvakrát tolik. –
– Děkuji… – paní Rastignacová chtěla opět nalít kávu, ale Lothar
se rozloučil. Na ulici se za kaţdým krokem ohlíţel. Někdy se mu
zdálo, ţe se někde mezi chodci objevil Horn. Vystrašeně se zastavil a
zachvátila ho taková slabost, ţe se musel opřít o zeď. Kdyţ došel
domů, byli jiţ jeho hosté pohromadě. Mezi pozvanými byl lord
Lindsay, člen horní sněmovny a president společnosti „Afrika
mahagony“. Chtěl mu ještě před valnou hromadou sdělit svůj úmysl.
Kvůli němu pozval i Naladnu Langhiho, bohatého indického básníka.
Naladna byl nevlastním synem maharadţi z Erna Šari. Byli s
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profesorem Lotharem dávnými přáteli, napsali spolu velkolepé
linguistické dílo o filologických vztazích mezi barbarskými a
latinskými národy. Naladna Langhi udrţoval styky s nejvyšší špičkou
londýnské společnosti. Dále byl ještě přítomen ruský emigrantský
důstojník Lermontov, který přijel profesora navštívit z Paříţe a
kterého nedávno Lothar zavedl do společnosti. Lermontov byl asi
padesátiletý dţentlmen příjemného chování, se smyslem pro humor.
Londýnská společnost tohoto bohéma rychle přijala do svých řad,
protoţe hrál výborně pólo, znamenitě rozuměl koním a ačkoliv byl
notorický alkoholik, nikdy nebylo na něm vidět, ţe je opilý. Kromě
toho se výborně oblékal a hrál dobře na klavír. Společnost seděla v
dobré pohodě v malém salónku. Lermontov hrál Chopinův valčík a
napodoboval přitom styl různých skladatelů. Kolem jedenácté hodiny
přišel další host, kterého k Lotharovi pozval lord Lindsay. Lordův
starý přítel, penzionovaný kapitán koloniální armády Mackenzie.
Kapitán jako příjemný člověk a výborný společník zapadl dobře do
společnosti. Všemu dobře rozuměl, ať se to týkalo indické poezie
nebo burzovních kursů společnosti „Afrika mahagony“. Projevil ţivý
zájem o debatu, z níţ vyplynulo, ţe Lothar chce vystoupit ze
společnosti.
– Nezazlívejte mi, pane profesore, ale to by byla lehkomyslnost.
Právě teď, kdyţ akcie neocenitelné hodnoty jsou přechodně na
nízkém kursu. –
– Lothar si to ještě rozmyslí, – řekl Lermontov. – Dodám mu
sebedůvěru, aby své rozhodnutí mohl změnit, – řekl a zase pil.
Později se mluvilo o starých indických modlících kobercích. O toto
téma se ţivě zajímal kapitán Mackenzie.
– Pan profesor má ve svém majetku jeden z nejhezčích modlicích
koberců v Anglii, – řekl Naladna. Mackenzie poţádal profesora, aby
mu ho ukázal. Ano, ano, ale visí v loţnici na zdi. To je jedno.
Kapitán by se rád na něj podíval, kdyby byl pan profesor tak
laskav… Do loţnice odešli Herta, Mackenzie a Lothar. Mackenzie se
velmi podivil, kdyţ uviděl na dveřích nedobytný Wertheimův zámek
a ocelové závory.
– Bojíte se zlodějů, pane profesore? –
– A… ano… jednou se ke mně vloupali… – odemkl velký,
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komplikovaný zámek, na druhé straně dveří spadla závora a pak
otevřel dveře. Všichni vstoupili do loţnice. Sotva však udělali
několik kroků, profesor se s popelavě bílou tváří, jakoby raněn
mrtvicí, zhroutil do křesla a díval se na postel. V místnosti,
uzamčené tak důkladným zámkem, leţel na posteli dopis. Herta sotva
potlačila výkřik. Mackenzie zvedl dopis a podíval se na něj. Na
linkovaném papíře bylo napsáno: „Marně se zamykáš!“ Jen tato tři
slova.
– Kdyţ dovolíte, já si dopis schovám, – řekl důrazně kapitán a
zastrčil jej do kapsy. – Nebojte se, pane Lothare – ten člověk je sice
sám ďábel, ale není tak strašidelný, jak se nám ukazuje. Doposud se
dopustil mnoha chyb, takţe neujde svému osudu! –
IV.
– Tadief zmizel, pane, – řekl Scribe. – Moc Jsem se o něm
nedověděl. Patřil kdysi k lepší společnosti, ale nakonec zchátral.
Výborně mluvil několika cizími jazyky, hrál dobře karty a podle
některých lidí patřil k hyenám, k falešným hráčům. Jiní zase tvrdí, ţe
nehrál falešně, ale ţe vydíral a ţe byl jedním z vůdců Morgenovy
bandy. O jeho milence se nic neví. Napo sled ho viděli spolu se
Zajíčkem, kterého uţ víc jak měsíc marně hledám. Dvakrát či třikrát
ho hledala dobře oblečená hezká ţena v klubu Horned Owl, kde měl
svůj hlavní stan. Před čtyřmi týdny zmizel a od té doby ho nikdo
neviděl. Jo, ještě něco! Údajně slouţil v cizinecké legii. –
… Hm … Tak Tadief zmizel asi v době, kdyţ ho viděl s
profesorovou dcerou v klubu Horned Owl – pomyslel si Connor.
Snad na Hertě vydíral nějakou zvlášť větší částku?
– To je v pořádku, Scribe. Kdybyste měl náhodou čas, stavte se u
soudu a zjistěte, kdo všechno je členem koncernu „Majoritas“.
Přicházeli Mackenzie a rada Gallon.
– Co říkáte tomu dopisu, Connore? Leţel na posteli profesora
Lothara, v loţnici, uzavřené pancéřovými dveřmi. – Předal mu dopis.
Connor si ho pozorně prohlíţel. Velmi dlouho a velmi důkladně.
– Kdo byl přítomen na večírku, pane kapitáne? –
– Také já jsem se na to ptal, – řekl rada Gallon. – Byli to však
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samí bezúhonní lidé. Lord Lindsay, člen horní sněmovny, populární
a bohatý indický básník Naladna, dále Lermontov, bývalý pobočník
ruského velkokníţete Nikolajeviče. – Connor si automaticky psal
poznámky do svého zápisníku.
– Mně se ten Lermontov nelíbí, – řekl Mackenzie.
– Tady, prosím… – řekl vrchní inspektor a vytáhl ze zásuvky
nějaký spis. – Na můj příkaz sbírá inspektor Scribe informace.
Velkokníţe Nikolajevič nikdy neměl pobočníka Lermontova. Čtyři
důstojníci tohoto jména padli ve světové válce. Jeden bývalý carský
důstojník jménem Lermontov ţije v Sofii a je velitelem ruské bílé
milice, která se usadila v Bulharsku. Víc důstojníků tohoto jména v
emigraci neţije. –
– Host profesora Lothara bezesporu není tím, za koho se vydává,
– řekl Scribe.
– S vámi je opravdu radost spolupracovat, – zvolal Mackenzie. –
V kaţdém případě máme uţ nyní důvod, abychom se Lermontova na
leccos zeptali. Pouţívání falešného jména je jiţ dostatečným
důvodem. –
– To je i můj názor, – řekl Connor a zazvonil. Mezitím se obrátil
na Scriba. – Potřeboval bych Zajíčka, myslím, ţe jste mu na stopě,
Scribe. –
– Bohuţel bez úspěchu. Zatím se neobjevil ani jeden kousek z
věcí ukradených u šéflékaře. –
– Uhoďte na Marlowa. Ty věcí budou určitě u něho a přes něj se
snad také dostanete k Zajíčkovi. –
Do místnosti vstoupil serţán kriminálního oddělení, na kterého
Connor zvonil.
– Dixone, vystavte příkaz k sledování nějakého Lermontova,
který se zdrţuje ve vile profesora Lothara v Oxford street č. 14.
Musíte ho předvést. –
– Ale pane vrchní inspektore, – řekl serţant rozpačitě, – nařídil
jste, abychom vás nevyrušovali při poradě. Jinak bych vám jiţ před
deseti minutami ohlásil, ţe osobu jménem Lermontov zavraţdili?
dnes v noci ve vile profesora Lothara.
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Třetí kapitola

„SINZA PŘIJÍMÁ RÁD PÁNY …“

I.
Profesora Lothara převezli do sanatoria, protoţe dostal srdeční
záchvat. Scribe sepisoval údaje personálu v hale, kde je po dobu
místního ohledání shromáţdil. Rada Gallon, Mackenzie a vedoucí
vyšetřovací skupiny Irwing, byli v hostinském pokoji v prvním
poschodí, kde zůstalo všechno v takovém stavu, jako při objevení
vraţdy. Několik detektivů prohlíţelo ostatní místnosti a okolí domu.
Mrtvý Lermontov leţel na zemi u stolu a ve ztuhlých prstech
drţel knihu. Přes jeho nohy leţela převrhnutá ţidle, na které
pravděpodobně seděl v okamţiku zákeřné vraţdy. Jinak byl v pokoji
pořádek a ustlaná postel, dosud nedotčená. Lermontov
pravděpodobně seděl u malého stolku, který stál před dveřmi,
vedoucími na balkón. Četl Oněgina v ruském originále.
– Zavraţdit ho mohl jen člověk, kterého znal. Protoţe seděl
naproti dveřím, nemohl se k němu vrah nepozorovaně přiblíţit. S
dotyčným musel mít aspoň společenské styky, protoţe kdyţ ho
uviděl, ani neodloţil knihu, – konstatoval Mackenzie. – Vrah se mu
pravděpodobně během hovoru dostal za záda a rázným, rychlým
bodnutím s ním skoncoval. – Poklekl vedle mrtvého a prohlíţel si
ránu. – Vrah nebyl zvlášť silný člověk, protoţe rána, jinak dobře
vedená, nevnikla příliš hluboko. Kdyby se bývala nedotkla srdce,
nebyla by ani smrtelná. –
– A zase ta divná úzká bodná rána. Nějakou úplně tenkou
dýkou… – řekl Gallon.
Kdybyste, pane rado, slouţil tak dlouho v koloniích jako já, pak
byste znal tyto úzké rány, – řekl s diskrétním úsměvem Mackenzie. –
Rána je způsobena francouzským bodákem tzv. aiguillem, kterého se
pouţívá v cizinecké legii. Divím se, ţe Connor jako bývalý důstojník
v jiţní Africe nepoznal tuto typickou ránu. –
– Nepoznal ji, – řekl rada Gallon a uţ předem se těšil na okamţik,
kdy Connorovi sdělí Magkenzieho zjištění. Irwing hledal otisky
prstů. Protoţe si vrah odnesl vraţednou zbraň s sebou, nebyla tato
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námaha korunována úspěchem. Gallon prohledal skříň na šaty.
Mackenzie prohlíţel kufr mrtvého. Bylo nápadné, ţe jeho šaty a jeho
prádlo bylo všechno úplně nové. Mackenzie náhle udiveně vykřikl.
– To uţ je něco! Podívejte se! – V ruce drţel dlouhý, tenký,
zrezivělý francouzský bodák. – Je to ta samá zbraň, jakou byla
provedena vraţda. Kromě toho je zde několik vojenských svršků, z
čehoţ jasně vyplývá, ţe oběť byla v blízkém vztahu k francouzské
cizinecké legii. – Se zájmem si prohlíţeli zvláštní bodák. – Tyto
skvrny mohou lehce pocházet od krve, – řekl Mackenzie. – Není
vyloučeno, ţe některou z předešlých vraţd, konkrétně toho
nešťastného Hoffera, nebo neznámého, kterého vylovili z Temţe,
zavraţdil Lermontov, který pak zahynul stejnou smrtí. Domnívám se,
ţe by bylo dobré vyslechnout personál. Zatím ať sem přijde Scribe.
Je to výborný detektiv. Ať všechno po drobně prohledá.
Nejdůleţitější je, aby pokoj nezůstal ani vteřinu bez dohledu, dokud
nebudou všechny věci odvezeny na policii. –
Mackenzie pokračoval ve výslechu sluţebnictva. Scribe odešel do
loţnice. Malý, zavalitý člověk pomalých pohybů si očichával
prostředí jako nějaký pes. Pak se sehnul ke kufru, jeho hlava se téměř
dotýkala podlahy a pečlivě něco zametal.
Byly to malé, bezcenné perličky, se kterými si hrávají děti.
II.
Seděli v kanceláři zástupce náčelníka. Série nevysvětlitelných
vraţd uţ byla pro policii trochu nepříjemná. Noviny uţ ledacos
vytušily a periferní tiskové orgány se vrhly na tuto záleţitost a psaly
o nějakém „londýnském netvorovi“.
Teď uţ je jisté, ţe klíč k situaci je u Lotharova vyděrače. Z
cizinecké legie je obvykle nemoţné získat nějaké údaje, ale
vzhledem k těmto hrozným zločinům, nám sdělili alespoň tolik, ţe
vojín jménem Horn, před deseti lety dezertoval z Fort Lamy a od té
doby je nezvěstný. Zda mezi ním a Sinzou je nějaká souvislost a zda
ho šéf bandy platí, to ještě není jisté, ale ţe se skrývá někde v
Londýně, to je zcela jisté, – vysvětloval Mackenzie.
– To je jisté, – řekl Connor. – Kdo objevil vraţdu? –
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– Lotharova dcera, – řekl Scribe. – Je to pozoruhodná ţena.
Jediná byla nejklidnější v celém domě. Telefonovala na policii, otce
dala odvézt do sanatoria a nehnula se z Lermontova pokoje, aby
policie našla všechno nedotčené a v původním stavu. –
– Dostali bychom se dál, – řekl zástupce náčelníka, – kdybychom
mohli zjistit totoţnost mrtvého z Temţe, který ještě stále leţí v
Morgue. Zatím jsem nedal povolení k pohřbu. –
– Musí se zjistit totoţnost dvou mrtvých, – řekl Connor. – Přece o
Lermontovi také nevíme, kdo to byl. Slyšel jsem, ţe Scribe zatkl
Zajíčka. –
– Zatkl, zaplať pán Bůh, – řekl inspektor.
– Po tom, co jste se tak zázračným způsobem dověděl, ţe
ukradené věci koupil Marlow, uhodil jsem na starého přechovávače.
Téměř všechno jsme u něho našli. Od Marlowa jsem se dověděl, ţe
Zajíčkova dcera je v nějakém útulku a tam jsem ho našel v neděli
odpoledne. –
– Chtěl bych se od něho něco dovědět. – Pak se obrátil na
Mackenzieho. – Sluţebnictvo nevidělo nic podezřelého? –
– Ne. Hosté odešli po půlnoci, – odpověděl kapitán. – Po jejich
odchodu zpozorovali pouze, ţe v jedné z koupelen bylo rozbité okno,
kudy pravděpodobně přišel vrah. Herta, která od doby, kdy začaly
přicházet výhruţné dopisy, několikrát za noc obcházela celou vilu,
uviděla ve tři hodiny ráno světlo v Lermontově pokoji. Překvapilo jí
to, myslela si, ţe se mu snad udělalo nevolno; zaklepala, samozřejmě
marně. Atak objevila vraţdu. –
– Vás místo činu ani nezajímalo? – ptal se zástupce náčelníka
Connora.
– Znáte mě, sire. Já hledám své viníky jen v archivech a v
evidenci zločinců. –
Inspektor se vrátil se Zajíčkem. Scribeův mírně taktní zájem o
malého zlodějíčka se odráţel v Zajíčkově tváři v podobě několika
krevních podlitin a také vázanku měl nakřivo.
– Zajíčka si teď vezmeme s sebou, Scribe, abychom ho přiměli k
troše upřímnosti, – řekl Connor.
– Snad byste se nyní neměl rozptylovat menšími záleţitostmi, –
podotkl zástupce náčelníka, jehoţ nic nevyvedlo tak z míry, jako
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Connorův flegmatismus, kdy nečinil rozdíly mezi malými a velkými
případy.
– Já beze zbytku plním úkoly svého rezortu, – řekl Connor. – Co
se týče vraţdy, myslím, ţe je Mackenzie na velmi dobré stopě.
Provedl to člověk, který Lermontova překvapil při čtení. Zkontroluji
alibi všech známých postav. –
– Uţ se stalo, – řekl Mackenzie. – Neostýchal jsem se informovat
i o osobě lorda Lindsaye. V půl jedné uţ byl v posteli. Indický básník
se dal odvézt do kavárny Margareta, kam dorazil v půl jedné – kdy
Lermontov ještě ţil – a v půl čtvrté odtamtud svým vozem odjel,
tedy aţ potom, kdy jiţ byl Lermontov nesporně mrtev. V domě býval
ještě častým hostem generální ředitel Rastignac se svou ţenou, kteří
však v kritický večer měli sami doma hosty. Lotharův domácí lékař
hrál ve svém klubu bridge. Jak vidíte, byl náš myšlenkový postup
stejný a podle svého osvědčeného zvyku zásadně ni koho nepovaţuji
za nevinného. Zjistíme-li totoţnost jak Lermontova, tak mrtvého z
Temţe a zjistíme-li, ţe vraţdy jsou opravdu v souvislosti se Sinzou,
pak jsme nepracovali zbytečně. Scribe, nenašel jste nic, co byste měl
hlásit? –
– Nic zvláštního. Vedle kufru mrtvého, ba co víc i v kufru, jsem
našel takové perličky, které spíš připomínají dětskou hračku. – Předal
je. Mackenzie je pozorně prohlíţel a pak je předal Connorovi.
– Rozumíte tomu? –
Vrchní inspektor si dlouho prohlíţel perličky.
– Nevím, co to má být, – řekl konečně, pak pokrčil rameny a
strčil si je do kapsy.
III.
– Alibi toho Inda se mi nelíbí, Scribe. Poohlédněte se v
Margaretě, – řekl Connor.
– Myslíte, sire, ţe by bohatý, urozený pán z Indie mohl být
podezřelý? – odpověděl Scribe a přidrţel pevněji Zajíčkova pouta.
Auto jelo vedlejšími uličkami, aby se dostalo rychleji kupředu.
– Ţe je Ind bohatý, víme jenom z jeho způsobu ţivota. Jeho šeky
byly vystaveny na Západoindickou banku, ale vklad činí pouze tři
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tisíce liber. Není to málo, ale také to ještě není důvod, aby v Londýně
platil za boháče. Ale ostatně, Scribe, jaký je váš názor na takové
Indy, kteří o sobě tvrdí, ţe jsou náramně náboţní, ale o svátcích
Budhova Nanebevzetí jdou na představení do divadla Drury Lané?
Naproti tomu při mohamedánském svátku Ramadán, náhodou
odcestují na týden do Paříţe a jejich jména nejsou uvedena v
seznamech ţádné letecké anebo lodní společnosti. Takţe to vypadá,
jako kdyby náš Ind byl mohamedánem. Jeho orlí nos není příznačný
pro Drávidy. Takovou tvář jsem spíš viděl u potomků dobyvatelů
jiţní Morávie, kteří se zkříţili s Kananlty, Ţidy a Araby. A kdyţ se
mohamedánský Arab vydává za indického básníka, chce si s třemi
tisíci librami rád hrát na maharadţu, pak o něm musím vědět, kdo ho
viděl v době vraţdy v kavárně, před níţ stál jeho vůz tři hodiny.
Dojeli jsme. –
Stáli před budovou Ústavu pro soudní lékařství.
– Sundejte Zajíčkovi pouta a drţte ho pevně, – řekl Connor. –
Sem tě teď nevedu kvůli tvému vloupání, ty lupiči! Seznámím tě
tady s jedním pánem neboţtíkem a chci vědět, zda jsi ho uţ někde
viděl, neţli ho dali k ledu! Neupejpej se, lotře, spíš si zvykej na
myšlenku, ţe si po tvé popravě vědychtiví mladí páni pečlivě
prohlídnou tvé vnitřnosti a budou hledat nějaké organické změny …
Troufneš-li si omdlít, tak ti zlámu hnáty. Co se třeseš? To jsou jenom
solidní mrtvoly z řeky. Tady máš, zapal si, ty přecitlivělá slečinko.
Kam dali tu mrtvolu, Scribe? Sám jsem ji ještě neviděl. I Zajíček by
se rád podíval na pozůstatky přítele profesora Lothara. –
Přešli do menšího sálu, kde byly ve zdi několikeré plechem
pobité dveře. Scribe jedny z nich otevřel a pokynul poddůstojníkovi,
který vytáhl z tmavě zejícího otvoru nosítka. Na nich leţel
zavraţděný Lermontov. Zajíček plný děsu vykřikl.
Tadief! Pane boţe, Tadief! –
– Tušil jsem to, – řekl vrchní inspektor. Neţ by se dostali k
vratům, uchopil Connor Zajíčka za ruku a Scribovi předal fotoaparát
s bleskem.
– Já si to prase udrţím. Buďte tak laskav, Scribe, a udělejte
několik snímků. –
Za deset minut došel Scribe k východu a našel Connora
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samotného.
– Představte si, ten lotr se mi vytrhl z ruky, a utekl. Za minutu
nebyla po něm ani stopa. –
Scribe se pátravě podíval na svého nadřízeného, smutně přikývl a
polkl naprázdno. Pak se znovu posadili do policejního vozu.
IV.
„Ibrahim ben Sinza vás zve do Colonial klubu na Hill street číslo
9, mezipatro číslo 4, kde je ochoten vyslechnout obchodní nabídku
zainteresovaných.“
– Z toho mám radost, – řekl zástupce náčelníka. – Uţ jsem měl za
to, ţe se páni z City se Sinzou dohodnou za zády policie. –
– To také měli v úmyslu, – řekl vrchní rada Bodley. – K
pozvánce jsem se dostal tak, ţe jsem mezi „zainteresované“ vpašoval
někoho, kdo je mimo podezření. Vysoceurozený anglický šlechtic je
ochoten přidruţit se k bankéřům, od kterých chce Sinza vymáhat
daně na jejich ochranu. Těţko by nám někdo jiný pozvání
postoupil.–
– Uhodíme na tu „slezinu“, – řekl ctiţádostivý zástupce
náčelníka.
– Jaký je váš názor, Connore? –
– Samozřejmě, musíme na ně uhodit, – odpověděl. – Ale přesto
se nedívejme s přílišným optimismem na nadcházející události. Je
moţné, ţe Sinza k tomuto jednání pošle někoho ze svých lidí. Přece
nikdo neví, jak ten člověk vlastně vypadá. –
– I já jsem toho názoru, – přitakal Mackenzie. – Sami nevíme,
kdo Sinza vlastně je. Je také moţné, ţe tohoto jména zneuţívá nějaký
bílý ničema. Ale i kdyby tím dotyčným byl Sinza, určitě nevěří v
diskrétnost svých obchodních partnerů a počítá s nějakým
zákrokem.–
– Domnívám se, ţe bude nejsprávnější, kdyţ tuto velkolepou razii
budou řídit pan kapitán s vrchním inspektorem Connorem, – řekl
zástupce náčelníka. – Především potřebujeme podrobný plán domu a
jeho okolí. –
– Prosím, – řekli Mackenzie a Connor najednou a zasmáli se.
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Rázem před zástupcem náčelníka leţely na stole dva plány.
– V domě nejsou soukromé byty. V jednom poschodí jsou
kancelářské místnosti a v dalším je módní salón Kingsbow. V
mezanínu jsou dva prázdné byty a třetí je ten tajemný Colonial klub.
Z oken klubu, vedoucích na dvůr, je vidět na vchod umělců divadla
Diana, okna vedoucí na ulici směřují na Hill street. V přízemí je
hodinářství a malá kavárna Margareta se čtyřmi velkými okny, –
vysvětloval Mackenzie. – Není-li někde nějaký tajný vchod, coţ je
nepravděpodobné, tak odtud člověk, který bude vyjednávat se
zástupci jihoafrických akcionářů, neuteče. –
– V první radě obklíčí pan rada se třemi četami policistů celý
blok domů, – řekl Connor. – Irwing se svou skupinou by se mohl
umístit pod oknem u vchodu pro umělce směřujícím na dvůr a
několik detektivů obsadí schodiště. Se Scribem ohlídáme okna na
ulici a vy, Mackenzie, jestliţe to povaţujete za správné, byste se měl
dostat dovnitř na schůzku. –
– All right. –

Čtvrtá kapitola V DIVADLE DIANA HRAJÍ ŠPATNOU HRU
V DIVADLE DIANA HRAJÍ ŠPATNOU HRU
I.
– Přijměte místo, slečno. Teď nejsme v oddělení ztrát a nálezů.
Zde si snad lépe pohovoříme, – řekl Connor, – a nemusíte se ani ptát,
kuřte kolik je vám libo. –
– Děkuji, – řekla Herta a uţ si zapálila.
– Upozorňuji vás, ţe ţenete vodu na mlýn největšímu lotrovi v
Evropě, zatajíte-li mi cokoli víte. – Dívali se vzájemně upřeně do očí.
Vnitřně oba cítili, ţe se od svého prvního setkání neobyčejně často v
myšlenkách zabývali jeden druhým.
– Co jsem snad před vámi utajila, pane vrchní inspektore,
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myslím, ţe nepřesahuje význam soukromých záleţitostí jedné
rodiny.–
– Vy jste, Herto, studovala na universitě. Viďte, ţe mi dovolíte,
abych vás tak oslovoval? Se zvláštní oblibou se zabýváte lékařskou
chemií a pravděpodobně víte, ţe kaţdá sloučenina můţe mít znaky,
které laikovi nic neříkají, ale vy z nich dovodíte velmi důleţité
závěry, čili pro policejní šetření mohou být důleţité i takové
okolnosti, které vy sama povaţujete za bez významné. –
– Nemohu vám uţ nic jiného říci. –
– Ani mi nevysvětlíte, jak se zpustlý Tadief mohl rázem stát
světákem Lermontovem? Proč jste si bez hlesnutí nechala ukrást
svou kabelku. –
Herta se nervózně kousala do rtů.
– To vše se týká jen rodinných záleţitostí. –
– Které, kdyţ i nadále budete přede mnou tajit, mohou způsobit,
ţe s vaším otcem skoncuje některý z bývalých druhů z legií. – Kdyţ
se dívka rozplakala, poloţil ji ruku na rameno. – Slibuji vám, ţe z
vašeho sdělení úředně pouţiji jenom to, co uznáte za vhodné. –
– Snad … Snad vám jednou všechno povím… Ale teď ne, – řekla
Herta.
– Můţete se tak zaplést do váţné situace. –
– Nestarám se o to. Beztak nemáte právo, abyste mě vyslýchal! –
– Myslíte? – řekl tiše Connor. – Myslíte, ţe já jako vrchní
inspektor se vás nemohu zeptat, co jste v noci, kdy byla spáchána
vraţda, hledala v Lermontově pokoji a proč jste prohledala i jeho
kufr? –
– Herta se křečovitě přidrţela opěradla ţidle. Pak odhodlaně
řekla:
– Zeptejte se mě a zatkněte mě! –
– Buďte klidná, – řekl detektiv s nezměněnou mírností. – Aţ se
vás na to zeptám, pak vás také zatknu. –
II.
Valné hromadě předsedal Lindsay. Kromě úplně skleslého a
zhrouceného Lothara tu byli Rastignac se svou arabskou manţelkou,
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paní baronka Waldeneggová, která spolu se svým manţelem vlastnila
pětinu všech akcií. Schůze se zúčastnila jen ona, protoţe baron byl v
jiţní Africe. Kromě toho tam bylo asi čtyři aţ pět menších akcionářů,
podnikový právník a ředitel.
– … Zřeknu se své ředitelské funkce a své akcie rád postoupím
společnosti, – dokončil Lothar svůj krátký projev.
– Bylo by to velmi politováníhodné za dnešního kursu, – řekl lord
Lindsay, ale za vyšší kurs bychom je nemohli převzít. –
– Rozhodl jsem se, – vstal Rastignac, – ţe svému příteli
Lotharovi poukáţi dvojnásobek částky, kterou mu společnost
nabídne. – Několik lidí zatleskalo.
Po vyčerpání vlastního programu schůze vrátíme se k návrhu
pana profesora. Do té doby vypočítá pan ředitel cenu těchto akcií. Ve
smyslu stanov oznamuji, ţe pan generální ředitel baron Waldenegg
jménem svým i své manţelky prodal své akcie koncernu Majoritas. –
Ozval se rozčilený šum.
Baronka, starší, avšak stále ještě velmi krásná ţena, vstala ze
svého místa.
– To bude asi nějaký omyl, – řekla rozpačitě.
– Tady máme smlouvu a notářsky ověřenou plnou moc, znějící na
jméno pana barona. Anebo to snad není váš podpis, urozená paní? –
řekl Lindsay a ukázal jí doklad.
Baronka si pozorně prohlédla smlouvu; na vteřinu se zdálo, ţe
omdlí, pak se přece jenom vzchopila.
– Ale … ale … můj podpis, – řekla a pak rychle odešla. Nastalo
hluboké ticho. Nikdo z přítomných scéně nerozuměl. Pak se přihlásil
o slovo podnikový právník. –
– Před dalším jednáním si dovolím přečíst nejnovější nařízení
ministra financí, které jsem právě dostal od svého tajemníka. Ve
smyslu tohoto nařízení nebudou, aţ na další, zaznamenávány na
burze ţádné kursy jihoafrických, akcií. Prodej a koupě těchto akcií je
od dnešního dne aţ do odvolání tohoto nařízení zakázána, jinak by
byly takové transakce protiprávní. Tak bohuţel ani Afrika mahagony
a. s., ani pan Rastignac nemohou koupit akcie pana generálního
ředitele Lothara. –
– Tímto nařízením se stává kaţdé další usnesení dnešní valné
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hromady iluzorní, a proto schůzi končím, – řekl Lindsay. – Má někdo
něco proti tomu? … Na shledanou. –
Účastníci schůze rozčileně debatovali o této události.
… Baronka Waldeneggová ještě týţ den navštívila policii. Na
vlastního manţela, který se většinou zdrţuje v jiţní Africe, podala
trestní oznámení za podvod.
III.
– Moji lidé jiţ obsadili vytyčená místa, – hlásil Scribe.
– V pořádku, Scribe, – řekl Comnor. – Půjdete se mnou. Co byste
řekl, kdybychom se posadili do baru Margareta na sklenku whisky.
Začíná být horko. –
– Promiňte, sire, – řekl polekaně inspektor. – Vzal jste si za úkol,
ţe spolu budeme hlídat okna vedoucí na ulici, kdyby se banditovi
chtělo tudy uprchnout. –
– Kašlu na to! Kdyţ se ten lotr chce se mnou setkat, ať přijde do
baru. Kupředu, Scribe, dnes jste mým hostem. –
Scribe byl otřesen aţ do hloubi své duše takovým obrovským
zanedbáním povinnosti, ale nebyl schopen Connorovi odporovat.
Přesně tak by s ním šel, kdyby ho nadřízený pozval na koktají na dno
Temţe. Sotva tam seděli několik minut, kdyţ k nim přistoupila
Herta.
– Neruším? – ptala se Connora.
– Vţdycky mě potěší, kdyţ vás vidím, – řekl vrchní inspektor
upřímně.
– Viděla jsem, jak jste právě všichni dorazili … Vím také, proč
jste přišli. Ale překvapilo mě, ţe jste se klidně usadili v kavárně. –
– Mě také, – řekl Scribe.
– Samozřejmě i pan profesor dostal pozvánku, – řekl Connor a
zředil si svou whisku…
– Ano. Ale nepřijde … Mr. Connor je mou povinností, abych
vám sdělila, ţe jeden náš přítel, který je bývalým koloniálním
důstojníkem, tvrdí, ţe Sinzu zabil před deseti lety francouzský
legionář jménem Horn. –
– Opravdu? – zeptal se vrchní inspektor lhostejně.
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– Obávám se, ţe tento legionář nyní hraje Sinzovu úlohu! Mr.
Connor, nemohl byste tohoto padoucha polapit? O vás se přece
traduje, ţe dokáţete nemoţné. –
– Proč vás Sinza zajímá? – ptal se Connor. – Přece vašeho otce
ten bandita neohroţuje. Nebo ano? Zdá se mi, Scribe, ţe drţíte dietu.
Máte před sebou plnou sklenici a ani jste se jí nedotkl! –
– Myslím, ţe jste proto tak flegmatický, abyste mě potrestal, ţe k
vám nejsem upřímná. Prosím, nekřivděte mi. Od našeho prvního
setkání očekávám pomoc jedině od vás. –
– Tak proč mi všechno upřímně neřeknete? –
– Nemůţu, – řekla dívka a sotva zadrţela slzy. – Neptejte se …
nemohu … –
Connorovi jí bylo líto a pohladil ji:
– Věřte mi, Herto. Rozluštění případu uţ mám na dosah ruky. –
– Ale pročpak tu tedy sedíte? Proč se nepokusíte toho lotra
polapit! –
– Nemohu vám nic jiného říci, neţli abyste mi důvěřovala. Nic
bych si víc nepřál, neţli abych vás zprostil vašich útrap. – Dívka mu
vřele stiskla ruku a dlouho se dívala do klidných Connorových očí.
– Sám jsem toho názoru, ţe nejsem na správné vartě, – řekl
Scribe.
– Váţně si to myslíte? – ptal se ho s upřímným zájmem Connor. –
Osobně od dnešního dne neočekávám velký úspěch. Kromě toho
jsem se vám nedávno zmínil, ţe si tato kavárna zasluhuje určitou
pozornost. Včera jsem tu byl také. Nejdřív jsem se díval na program
Divadla Diana. Je to pekelně nudný kus a uţ ho dávají po osmdesáté.
Není to zajímavé? Po představení jsem zašel sem, abych si vypil
whisku. Kavárna je vlastně divadelním bufetem. Chtěl jsem se
podívat na lóţi, kde náš indický přítel seděl tehdy v noci. Je to tam
naproti, ta čtyřka. Já se raději zabývám tímto případem neţli
polapením Sinzy. –
– Ale proč jste sem musel přijít dnes znovu? – zeptal se Scribe.
– Protoţe whiska byla výborná, Scribe. Jen ji ochutnejte. Kus je
mizerný, ale whiska je dobrá. –
IV.
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V místnosti bylo pohromadě osm hlavních akcionářů. Mlčky, ale
značně rozčileni, očekávali příchod bandity. Neprohodili mezi sebou
ani slovo. Přesně v osm hodin se otevřely dveře a k překvapení všech
se objevil Arab se zahalenou tváří. V sněhobílém burnusu a turbanu.
Zastřeným hlasem řekl:
– Jednání nemusí trvat déle neţ minutu. Chtěl jsem na vás
původně půl druhého miliónu. Někdo z vás však vyrozuměl policii.
Proto vám ultimativně sděluji, ţe poţaduji dva milióny liber ročně,
které můţete během čtyřiadvaceti hodin odhlasovat. Kdyţ ne, pak
začne v jiţní Africe taková řada katastrof, proti níţ ty dosavadní
nebyly docela ničím. Rozhrnul burnus a namířil na společnost hlavně
dvou revolverů: – Odejděte! –
… V tomto okamţiku vypukla panika! Někdo s velkým rámusem
vylomil dveře předsíně a současně Arab dvakrát vystřelil na
vniknuvší policisty. Výkřiky … rány … s hrozným rámusem spadl
lustr. Sinza se oknem mezaninu vrhl ke vchodu pro umělce na druhé
straně dvora. Tady ho očekával Mackenzie. Detektiv stál těsně pod
oknem a člověk v arabských šatech dorazil nad jeho hlavou ke
vchodu pro umělce. Kapitánova rána ho asi zasáhla, protoţe na
okamţik zavrávoral, ale pak skočil k ţelezným dveřím, vedoucím na
jeviště a rychle je otevřel. Všude se ozývaly policejní píšťaly.
Hlavním vchodem divadla, postranními dveřmi, hledištěm, vtrhli
najednou do divadla policisté. Zdálo se, ţe člověk v burnusu tady
nemůţe uniknout …
Tehdy však došlo k překvapení. Jeviště a chodby byly plné lidí
oblečených do burnusů. Osmdesát statistů účinkovalo v burnusech a
turbanech v revui Kalifova noc. Střelba vyvolala paniku. Všude bylo
slyšet výkřiky, lidé utíkali. Všude se rojilo plno Arabů. Nespočet
hnědě nalíčených lidí v arabských šatech. Během pěti minut bylo
čtyřicet Arabů sraţeno k zemi, spoutáno a zatčeno. Divadlo nesměl
nikdo opustit. Kaţdého zvlášť legitimovali. Výsledek byl téměř
beznadějný. Lupič mohl být právě tak nalíčeným bělochem, jako
kaţdý statista. Náhodou bylo mezi statisty i osm opravdových Arabů,
chudých vysokoškolských studentů.
Hluk střelby a křiku vylákal i hosty z baru Margareta, jenom
Connor klidně seděl u své whisky. Scribe nervózně poposedával,
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jako kdyby seděl na mravencích a Herta si tiskla k ústům kapesník.
Hluk nebral konce. Do baru nahlédl rada Gallon:
– Connore! Co tu sedíte? –
– Stalo se snad něco na mém stanovišti? Kdybych stál pod okny
na ulici, stejně bych nemohl nic dělat… –
Zástupce náčelníka sklesle nařídil, aby razii odvolali. Takový dav
nelze udrţet po několik hodin. Mackenzie přispěchal celý udýchaný.
Byl v tlačenici poraněn, ještě si ovazoval ruku kapesníkem a zuby si
utahoval uzel.
– Nalejte si, kapitáne, v baru Margaretě mají dobrou whisku, –
řekl jízlivě Gallon, – Connor to dělá také. –
– Přinejmenším je to impertinence! – volal zástupce náčelníka.
Všichni tři vešli do baru Margareta.
– Uţ jsem na vás čekal! – řekl Connor. – Dovolte, abych zatkl
pachatele. –
Jakmile to dořekl, uţ stál u závěsu boxu číslo čtyři. Teď vytáhl
revolver a rozhrnul náhle závěs.
– Představuji vám, reţiséra dnešního večerního divadelního
představení a současně i Lermontovova vraha. Nehýbejte se,
Naladno, protoţe já u sebe pistoli z pouhé legrace nenosím. –
Indický básník seděl v boxu a vedle něho našli ještě různé části
arabského oděvu, které teprve tady ve spěchu zahodil. Obvazoval si
poraněné rameno.
– Scribe, dejte mu ţelízka. Pamatujete si jak jsem vám říkal, ţe
jsem včera viděl tu mizernou hru a tento šikovný box. Na zadní stěně
boxu se dá odsunout prkno a uţ jste na chodbě vedoucí k lóţím.
Odtud vyšel, aby zavraţdil Lermontova. Jeho vůz zatím stál jako
pevné alibi celé tři hodiny před domem. Pak se divadlem opět vrátil
do boxu. Zaplatil a jel domů. Našel jste něco Mackenzie?
Kapitán totiţ prohledával Naladnovy kapsy.
– Měl u sebe velkou automatickou pistoli a dva malé revolvery.
Ze srdce vám blahopřeji, Connore! –
– Já také, – řekl s kyselou tváří zástupce náčelníka.
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SMRT KRÁLE LEARA
Pátá kapitola
I.
Vrchní rada Bodley skončil s protokolem.
– Z toho, paní baronko, vyplývá, ţe váš manţel neprodal akcie na
základě falešného dokumentu, nýbrţ měl od vás notářsky ověřenou
plnou moc, kterou však od vás ţádal v jiné záleţitosti. –
– Ano, – řekla baronka Waldeneggová, – manţel tráví velkou část
roku v jiţní Africe a napsal mi, abych mu poslala plnou moc, protoţe
si chce na akcie vypůjčit větší obnos, aby mohl uskutečnit výhodnou
koupi nějakých nemovitostí. –
– Je vám jasné, paní baronko, ţe dopis bezpodmínečně
potřebujeme, chceme-li dokázat podvod. Račte podepsat protokol a
dodejte mi laskavě ten dopis, – končil Bodley.
– Dopis vám přinesu ještě dnes, – řekla baronka. – Mám důvodné
podezření i pokud se týká spoluviníků, ale to vám sdělím teprve
tehdy, aţ poznám hlavní akcionáře koncernu Majoritas. –
Jakmile baronka Waldeneggová odešla, spěchal Bodley k
zástupci náčelníka. Nevěděl, co se přihodilo. V kanceláři zástupce
náčelníka panoval značný ruch, asi osm aţ deset lidí vzrušeně
debatovalo, mezi nimi Mackenzie s ovázanou rukou. Scribe,
zaprášený, špinavý a v roztrhaných šatech, něco rozčileně
vysvětloval.
– Co se stalo? – ptal se Bodley.
– Chlapa jsme měli v rukou spoutaného a takřka za asistence
celého policejního aparátu nám prchl! – řval zástupce náčelníka. – To
je neslýchané! –
– Je to katastrofa, sire, řekl Scribe plačtivě.
– Policejní vůz najel ve velké rychlosti na hromadu dlaţebních
kostek u Tottenham Court Road, tam, kde opravují vozovku. Tady
nám asi patnáct domnělých dlaţdičů přispěchalo na pomoc, i dva
velké nákladní vozy se k nám šikovně přirazily a v této motanici nám
srazili několik policistů a toho padoucha vysvobodili. Téměř všichni
jsme byli při sráţce zraněni. –

– A řidič? – ptal se Gallon.
– To byl jeho člověk, – řekl Connor, který právě vstoupil. –
Policejního řidiče O’Briena jiţ značnou chvíli předtím na schodišti
pobodali do břicha. Je v nemocnici. K volantu se posadil nějaký lotr
v policejní uniformě. –
– Nikdo za to nemůţe, – řekl Mackenzie, – protoţe všechno bylo
důkladně připraveno. Ten chlap myslel na všechny eventuality. –
– Přestoţe je ten zloduch Arab, přece to není Sinza, – řekl
Connor. – Je ovšem moţné, ţe je jedním z jeho vůdců. Nesporné je,
ţe v době, kdy hlásili nejkrutější Sinzovy zločiny z jiţní Afriky, byl
tento údajný Ind jiţ dávno v Londýně. –
– V zájmu dalšího vyšetřování, – řekl Mackenzie a vstal ze svého
místa, – musím vás nyní zasvětit do věcí, které jsem dosud zamlčel
jako přísně důvěrné informace. Ibrahim ben Sinza je, váţení a milí
pánové, jiţ osm let mrtev. Tehdy vzplály v konţské oblasti velké
nepokoje. Protoţe úřední místa nechtěla náladu obyvatelstva ještě víc
jitřit zprávou o smrti populárního bandity, tak ji prostě zamlčela.
Později, k velké radosti úřadů, celá záleţitost usnula. –
– Souhlasí, zjistil jsem totéţ na ministerstvu pro kolonie, – řekl
Connor. – Právě proto Sinzu spojuji s jinými případy. Například s
Hofferovým vrahem a s mrtvolou, vylovenou z Temţe. –
– I mně se tato stopa líbí, – řekl Mackenzie. – Kdo se jako první
dověděl o Sinzově zavraţdění, tomu se dostala do rukou velmi cenná
informace a snadno ji mohl pouţít k vlastním účelům. –
– A kdo ho zabil? – ptal se Bodley.
– Uprchlý francouzský legionář, – řekl Connor.
– Tentýţ, kterého lze důvodně podezřívat ze tří vraţd: je to
Lotharův vyděrač, jistý Horn, – podotkl Mackenzie. – Na základě
dosavadního vyšetřování mohu tvrdit, – končil, – ţe tento výjimečně
silný a hbitý, ke všemu odhodlaný člověk, je totoţný s hledaným
Sinzou a zdrţuje se momentálně v Londýně. –
– A víte, Connore, jakou zbraní vraţdí? – ptal se jízlivě rada
Gallon.
– Samozřejmě, – řekl Connor, – francouzským bodákem, – a
odešel.
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II.
Connor se zavěsil do Herty a přitáhl si ji bliţ k sobě.
– Policie se také domnívá, ţe Sinza ţije dvojím ţivotem a ţe je
totoţný s vyděračem vašeho otce. Podle mého názoru bychom se na
základě vaší podrobnější výpovědi mohli dostat mnohem blíţ k
rozluštění této otázky. –
– Jednou pochopíte … proč … nemohu mluvit. – Poloţila si na
muţovo rameno hlavu a plakala. – Věřte mi, ţe bych si přála právě
vám všechno upřímně vypovědět, ale nemohu … –
Mezi Hertou a Connorem se stále víc prohlubovala sympatie.
Byli si vědomi tohoto zvláštního, rychle se prohlubujícího citu a
nebránili se mu.
– Podívejte se, brání-li vám v tom okolnost, ţe byste musela
policii sdělit takové věci, které vašeho otce nestaví do příznivého
světla ještě z dob, kdy slouţil v legiích … –
– Ne … Ne, ne. Prosím, nemluvte o tom. –
– Řekněte mi alespoň, co jste chtěla od Tadiefa a jakou úlohu v
této věci hrál ten nešťastný Rus. –
– Sama jsem si chtěla něco vyšetřit… Věděla jsem, ţe je v
Londýně několik legionářů a Tadief náhodou slouţil s mým otcem.
Otec si ho vzal k sobě, protoţe měl stále strach. Najal si ho jako
osobního stráţce a Tadief na něho blahodárně působil. Ostatně byl to
opravdový gardový důstojník, i kdyţ ho v legiích posměšně nazývali
„colonel“. –
– A co jste na něm ţádala tehdy v klubu Horned Owl? –
– Tehdy jsem ještě všechno nevěděla… A prosila jsem ho, aby mi
vyprávěl o otcové minulosti. –
Connor pohladil plačící dívku a zamyslel se.
– Navíc se vás neptám, i kdyţ by to bylo důleţité. Uklidněte se,
Herto: uţ to dlouho nebude trvat a všechno se napraví. –
Dívka ho objala.
– Veškerou naději vkládám ve vás. –
Irwing a Scribe se vrátili k zástupci náčelníka.
– Včera večer jsme hovořili s ředitelem divadla, jmenuje se
Tyckler. Veškerý svůj majetek obětoval divadlu. Hru s východní
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tematikou financoval indický básník Naladna. Kavárna Margareta
patří také k divadlu a Tyckler tvrdí, ţe o tajném vchodu do boxu nic
nevěděl. Je to divný, ztřeštěný člověk. Pravděpodobně je i alkoholik.
Při hovoru těţko dýchá a často si sahá k srdci. Kdyţ jsme ho
navštívili, právě se líčil. Na jevišti nikdy nevystupuje. Od jeho
tajemníka jsme se dověděli, ţe se kaţdé dopoledne zamyká ve své
kanceláři a jenom sám sobě hraje své staré parádní role. Je
německého původu a byl hercem.
– Velké mnoţství arabských statistů a průchod, o kterém nic
nevěděl, nu, krátce řečeno, je mi podezřelý, – řekl Irwing.
– Měli bychom zjistit jeho minulost, – řekl zástupce náčelníka.
– Uţ se stalo, sire, – hlásil Connor. – Tyckler se v Německu
dopustil trestného činu, nyní uţ promlčeného. Zfalšoval vojenské
doklady a s humorem á la hejtman z Kopníku, defraudoval velkou
částku. Pátrali po něm pro podvod a pro falšování dokumentů.
Vstoupil do legií a slouţil v téţe čtvrté setniny, jako Lothar,
Rastignac a ten hledaný Horn. –
– Zase ta legie! Nechápu to! Toho člověka musíme ihned
zatknout! – zvolal rozčileně zástupce náčelníka. – Myslím, pane
kapitáne, ţe jste stejného názoru, ne? –
– Máme k tomu důvod, – řekl Mackenzie.
– Provedeme pak i menší domovní prohlídku, prosil bych k tomu
povolení a vzal bych s sebou Mr. Scribea a Mr. Irwinga. Po minulých
zkušenostech bych prosil i četu policistů. –
III.
– V této době se obvykle zamyká do své kanceláře a hraje tam
komedii, – řekl Irwing.
– Kam si přejete umístit muţstvo, pane kapitáne? –
– Ke všem východům a ke schodišti. – Irwing odešel, aby dal
muţstvu příslušné rozkazy. Kancelář ředitele měla ještě jeden
východ na chodbu, kde byly šatny. Scribe šel z té to strany.
Mackenzie zaklepal a vstoupil.
Detektivům a policistům se naskytl hrůzný obraz. Tyckler leţel
uprostřed pokoje na podlaze v rudém plášti, s dlouhým, šedým
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plnovousem. Paruka s královskou korunou mu sklouzly s hlavy, ruce
měl rozhozené a na levé straně jeho hrudníku vyčnívala rukojeť
tenkého francouzského bodáku. Vraţda byla provedena před
několika minutami. Na ústech starého šmíráka se dosud chvěla
krvavá pěna a zdálo se jakoby jeho oči ještě vnímaly, ale neţ přijela
záchranka, zemřel.

Šestá kapitola

LYS ROUGE
LYS ROUGE

I.
Connor, Bodley a Gallon byli během několika minut na místě
činu. Divadlo bylo téměř opuštěné a personál nikoho neviděl. Jako
by byl vrah neviditelný. Nikde sebemenší stopa. Mackenzie
prohledával zásuvku v psacím stole. Scribe fotografoval a Irwing
snímal otisky prstů z bodáku. Gallon s Bodleyem vyslýchali
personál. Connor v saku mrtvého, které viselo na věţáku, našel klíč k
obrovské pokladně. Tam našli čtyři sta liber v hotovosti, smlouvy,
vkladní kníţku na pět tisíc liber a úplně vespod svazek dopisů. Tento
svazek přispěl k rozhodnému zvratu v pátrání. A to byla
nejzvláštnější a nejzajímavější kapitola celého kriminálního případu.
Dopisy byly adresovány Lys Rouge do Maroka a psal je legionář
Horn z pouště. Connor si je s údivem prohlíţel. Mackenzie hvízdl.
– Tušíte, jak se tyto dopisy dostaly k Tycklerovi? –
– Myslím, Mackenzie, ţe jsme se dostali k rozluštění celé záhady.
Podívejte se na okraje těchto dopisů. Vidíte? Vidíte napodobení
písma? Vidíte, tady pod svazkem dopisů jsou linkované papíry. Na
takových listech dostával Lothar výhruţné dopisy. Srovnejte si to teď
s tím, ţe Tyckler byl hledán pro falšování dokladů. –
– Rozumím, – zvolal Bodley. – Tyckler psal profesoru Lotharovi
výhruţné dopisy a přitom falšoval Hornovo písmo. Profesor
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pravděpodobně to písmo znal. –
– Vím od Herty Lotharové, ţe Horna učil psát francouzsky. A
kromě toho jsem slyšel od Tycklerova tajemníka, ţe si vedl deník, –
řekl Connor.
– Teď by bylo nutné zjistit, proč vyhroţovali nešťastnému
Lotharovi falešnými dopisy a kdo Sinza vlastně je, – řekl Mackenzie.
– Protoţe kdyby byl Horn s ním totoţný, pak nemuseli jeho kumpáni
falšovat písmo. Co děláte, Scribe? –
– Dal jsem příkaz, – odpověděl místo něho Connor, – aby zde
všechno ofotografovali.
II.
Dal jsem si vás, Herto, zavolat do úřadu, protoţe nyní s vámi
budu mluvit jako vedoucí vyšetřování. Co se stalo s Hornem, to
nevíme, ale vašemu otci hrozí nebezpečí z jiné strany. Jak uţ víte,
dopisy nepsal Horn. Ptám se vás úředně, co víte o Lermontovi, který
byl ve vašem domě zavraţděn? –
– Co jsem věděla, to uţ jsem vám řekla. –
– Usnadním vám to, Herto. Víme mnohem víc, neţli si myslíte.
Víme, ţe váš otec spolu s vojáky Rastignacem, Tycklerem, Hornem,
Hofferem a Thillmannem uprchlí z legií. Víme, ţe váš otec a ti
ostatní se dopustili pokusu vraţdy na mladém Hornovi. Dál z hlášení
tajné sluţby víme, ţe váš otec a několik jeho druhů se zapletlo i do
politické vraţdy, v níţ získali platinu nesmírné ceny a k tomu za tak
nešťastných okolnosti, ţe toto bohatství nikdo nemůţe reklamovat.
Jste po tom všem ochotná si se mnou upřímně promluvit? Vím totiţ,
ţe jste se bála těchto hrůz, bála jste se, ţe kdyby toto vše vyšlo
najevo, mohl by váš otec mít z toho nepříjemnosti. Ze všeho toho
nehrozí panu profesorovi ţádná nepříjemnost. Politické záleţitosti
úřady nerady oţivují. Hrozí mu však velmi váţné nebezpečí z jiné
strany. –
Za tu dobu, co seděla v Connorově kanceláři, kouřila jiţ třetí
cigaretu.
– Máte pravdu … – zašeptala. – To také byl důvod mého mlčení.
O mnoho víc vlastně ani sama nevím. –
110

– Prosím vás, ještě mi vypravujte, jak to bylo v noci, kdy byl
zavraţděn Lermontov. –
– Kdyţ se Tadief dověděl, ţe jsem dcerou profesora Lothara,
přišel za otcem. Otec Tadiefovi pomohl, vytáhl ho ze spodiny lidské
společnosti, ponechal si ho jako osobního stráţce. Tadief se vzdal
svého nechvalného jména a přivlastnil si jméno Lermontov, ještě ani
tehdy mi otec o sobě nic neřekl. Tušila jsem však, ţe v jeho minulosti
musí být něco strašného a pak četla jsem také několik výhruţných
dopisů. Aţ teprve po Lermontově smrti byl ke mně otec upřímnější a
vyprávěl mi všechno o ţivotě v legiích. Tehdy jsem se teprv
dověděla, ţe Lermontov takřka o ničem nevěděl, dokud ho otec do
těchto záleţitostí nezasvětil. Ovšem, tehdy jsem stále ještě nic
nevěděla. V noci, kdy došlo k vraţdě, viděla jsem u něho v pokoji
světlo. Šla jsem k němu s posledním zoufalým pokusem, abych se
dověděla, co je tak strašného, co nám ničí ţivot. Kdyţ jsem k němu
vstoupila, uţ leţel na zemi a byl mrtvý. V prvním okamţiku se mi
udělalo špatně, ani křičet jsem nemohla. Pak jsem se vzchopila. Co
kdyţ se u toho člověka něco najde, co by mého otce
kompromitovalo? Přinutila jsem se a prohlédla všechny jeho věci.
Stál tam jeho kufr, důkladně jsem ho prohledala, ale nic jsem
nenašla. Pak jsem teprve zavolala policii. – Connor náhle zbledl, ale
vzchopil se.
– A dokud nepřišla policie, nikoho jste do pokoje nepustila; to
vím. Teď se, prosím vás, dobře soustřeďte a řekněte mi, co všechno
jste našla mezi Lermontovými věcmi. Rozvaţte si dobře, co
řeknete.–
– Nic. V kufru měl prádlo, několik ruských knih a toaletních
potřeb. –
Connor zazvonil na Scriba a se špatně skrývaným rozčilením se
opět obrátil na dívku.
– Prosím vás, jste si úplně jista a víte to dobře, ţe jste nic jiného v
tom kufru nenašla? –
– Určitě se na to dobře pamatuji. Nic jiného jsem tam neviděla. –
Vstoupil inspektor.
– Scribe! Odveďte slečnu do cely vyšetřovaných a přiveďte ihned
profesora Lothara; oba zatýkám za spoluvinu na vraţdě. –
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Dívka omdlela.
III.
V kanceláři zástupce náčelníka je shromáţděn celý štáb a
rozčileně diskutují. Po chvíli tiše vstoupí Connor a jde k zástupci
náčelníka.
– Sire, zatkl jsem profesora Lothara a jeho dceru. Oba jsou ve
vazbě. Učinil jsem to na vlastní zodpovědnost, prosím vás, podepište
mi laskavě zatýkací rozkaz. – Nastal všeobecný zmatek.
– Upřímně jsem se vám obdivoval, Connore, ale zdá se mi, ţe jste
tentokrát sáhl vedle. Za tyto dva lidi ručím, – řekl Mackenzie.
– Nemůţu vám vydat zatýkací rozkaz! – řekl zástupce náčelníka.
– Pak nařídím, aby je propustili, ale bude to velmi nepříjemné pro
vás, sire. Scribe našel kolem kufru zavraţděného bílé kuličky. O
těchto kuličkách jsem zjistil, ţe je to dezinfekční prostředek úst.
Herta Lotharova je chemička a bonbónky sama vyráběla v laboratoři
na Westminster Road, pak navlékla na niť a usušila. Proto měly
uprostřed dírky a vypadaly jako by to byly perličky. Bonbónky jsou
speciálním mentholovým přípravkem a slouţily k tomu, aby u dívky,
která je velmi silným kuřákem, odstranily zápach nikotinu z úst.
Bonbónky a aceton, kterým se odstraňuje nikotin z nehtů, nosí stále u
sebe. Poroučíte, sire, abych ji propustil? –
Zástupce náčelníka neodpověděl a psal zatýkací rozkaz.
– To vše můţe být pravda, Connore, ţe profesor Lothar s dcerou
jsou spolupachateli. –
– V tomto případě jsou spíš obětí! – řekl Mackenzie. –
Nesouhlasím s jejich zatčením. –
– Bohuţel, moje zaměstnání vyţaduje, – řekl Connor, – abych v
takových křiklavě podezřelých případech postupoval podle
předpisů.–
– A co je s hlavním viníkem? S tím vyděračem? – ptal se Bodley.
– Podle mého, – řekl Gallon, – chtěli profesora stálým
vyhroţováním donutit, aby se akcií v době, kdy jsou téměř bezcenné,
zbavil. I Hofferův podíl odkoupili. –
– Měli bychom zjistit, kam se akcie dostaly, – řekl zástupce
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náčelníka.
– Mohu vám poskytnout podrobné informace, – ozval se Bodley.
– Baronka Waldeneggová podala trestní oznámení na vlastního
manţela, protoţe své akcie prodal koncernu Majoritas. Baronka
zjistila, ţe zakladatelem a hlavním akcionářem koncernu Majoritas je
Rastignac. Tentýţ Rastignac, který odkoupil akcie i od Hofferova
dědice a je to tentýţ Rastignac, který profesorovi Lotharovi nabídl,
ţe odkoupí i jeho podíl… –
– A konečně je to tentýţ Rastignac, – řekl Mackenzie, – uprchlý
legionář, který slouţil spolu s Tycklerem a Lotharem … –
– A s baronem Waldeneggem, – řekl Bodley. – Baronka
Waldeneggová mně všechno upřímně vypověděla. V mladých letech
byla tanečnicí v Maroku, vystupovala pod jménem Lys Rouge.
Později však nějakým záhadným způsobem získala s ostatními šesti
legionáři, s Rastignacem, Lotharem, dalším Němcem – nešťastným
Hofferem – s Tycklerem a s nějakým Thillmannem velký majetek. Ti
všichni společně zaloţili akciovou společnost Afrika mahagony. Lys
Rouge se později vdala za Thillmanna a tato ješitná ţena přiměla
svého manţela, aby se za cenu velkých finančních obětí nechal
adoptovat rakouským baronem Waldeneggem. Manţelství nebylo
šťastné. Thillmann vlastně vede i nyní jihoafrické závody
společnosti, protoţe jako jediný z akcionářů rozumí nábytkovému
dříví. –
– Spolu s Tycklerem si hráli vzájemně do ruky, aby si získali
majetek všech ostatních, – řekl Mackenzie.
– Případ je jasný, – řekl zástupce náčelníka. – V jiţní Africe si
Thillmann hrál na Sinzu, on to byl, kdo vyhodil kanál a
pravděpodobně je to i nyní on, který poškozuje vlastní plantáţe, aby
pak mohl Rastignac převzít téměř bezcenné akcie. Rastignac spolu s
Tycklerem totiţ všechno řídili z Londýna. Kdyţ se stal Tyckler
podezřelým, museli ho zabít. Ještě dnes zatkneme Rastignaca a
musíme telegrafovat do jiţní Afriky, aby zatkli i Thillmanna. –
– To by bylo zbytečné, sire, – ozval se tiše Connor. – Podařilo se
mi zjistit totoţnost. Thillmann, alias Waldenegg, je totoţný s obětí
číslo dvě, která byla vylovena z Temţe a nachází se stále ještě v
Ústavu soudního lékařství. Dejte laskavě povolení k jeho pohřbu… –
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Sedmá kapitola

TEN PÁTÝ

I.
Rastignac leţel v bezvědomí v sanatoriu. Jeden z detektivů seděl
přede dveřmi jeho pokoje. Nebylo moţné ho vyslechnout. Ve
večerních hodinách začal zuřit, s řevem vyběhl na chodbu a zhroutil
se. Půl hodiny po odvozu do sanatoria uţ leţel v agónii. V sousedním
pokoji ošetřoval lékař zoufalou paní Rastignacovou. Neočekávaná
tragédie ji silně zdeptala. V půl desáté, aniţ opět nabyl vědomí,
skonal Rastignac ve strašlivých bolestech. Jeho mrtvolu převezli do
Ústavu soudního lékařství.
Mladá arabská ţena, se kterou se Rastignac poznal v urozené
společnosti, neměla ani tušení o minulosti a „obchodech“ svého
manţela. Nebylo jí moţno vyslechnout. Sluţebnictvo mohlo podat
jen sporé informace o tom, s kým Rastignac naposledy mluvil.
Navštívila ho baronka Waldeneggová a byla mezi nimi ostrá výměna
názorů kvůli koncernu Majoritas. – To je na kaţdý pád zajímavé, –
řekl vrchní rada Bodley. – Baronku vyslechneme. – Výpověď
baronky byla ještě zajímavější. Vyprávěla, ţe ve svém rozhořčení
ostrými slovy napadla Rastignaca. Během jejich rozhovoru se
pohnula záclona na dveřích vedlejšího pokoje a Waldeneggová
uviděla v křesle muţe, také Araba, a její popis byl shodný s popisem
Naladny. S veškerou ohleduplností se na to zeptali i paní
Rastignacové. Ta však nic nevěděla o arabském návštěvníkovi svého
muţe; Rastignacova pracovna leţí značně daleko od jejich pokojů a
odpoledne svého muţe nenavštívila. Při práci ho nerada vyrušovala.
Tak vypadaly věci druhý den dopoledne.
Mackenzie, kterému velmi leţel na srdci osud profesora Lothara a
jeho dcery, poţádal zástupce náčelníka, aby urychlil dokončení jejich
případu. Zástupce náčelníka si dal předvést Lothara a sám začal s
jeho výslechem.
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Lothar opět nabyl svého duševního klidu. Zatčení a vazba ho
kupodivu uklidnily. Ano! Konečně přišla doba, aby se zodpovídal,
aby pykal. Po dlouhá léta si touţebně přál, aby nějakým způsobem
mohl ulehčit svému svědomí a nedovedl pochopit, ţe nyní není
vyšetřován kvůli staré politické vraţdě a kvůli dobrodruţstvím v
minulosti, která na něho tak doléhala. Konečně mu zástupce
náčelníka dovolil, aby přešel i na tuto velmi zajímavou záleţitost,
která snad je ve spojení s celým případem.
– Krátce řečeno, podle vás, Rastignac s Thillmannem zavraţdili
nějakého beje Muhata a ukradli tajný poklad arabských
revolucionářů.
Je to sice romantické, ale v poslední době uţ věřím všemu. Útoku
na Muhata se dále zúčastnil nějaký Horn, jehoţ jménem v poslední
době Tyckler falšoval vyděračské dopisy a Hoffer, který skončil
tragickou smrtí? Nikdo jiný uţ tam nebyl? –
– Ale ještě někdo, – řekl Lothar. – Lys Rouge, která se později
stala Thillmannovou ţenou, po tom, co si nějak koupili baronský
titul. –
– Věděla o tom, ţe jste Horna odstranili, nebo ţe jste ho chtěli
během útěku zabít? –
– Kdepak, to jsme si Lys Rouge netroufali říci. Jí se bál jak
Rastignac tak i Thillmann. –
– Ţe by se báli ţeny? – ptal se nedůvěřivě zástupce náčelníka.
– V té ţeně je cosi zvláštního, mimořádného, – řekl profesor a
zachvěl se. – Do smrti nezapomenu, jak nám tehdy v noci
vyhroţovala. Stále při sobě nosila dýku, jejíţ hrot byl napuštěn
prudkým jedem … Nemohl bych dostat trochu vody? –
– Dixone, dejte panu profesorovi napít a odveďte ho do jeho
cely.– Kdyţ zůstali sami, obrátil se zástupce náčelníka na
Mackenzieho. – Protoţe toto zatčení bylo provedeno na Connorův
návrh, musím s ním nejdříve promluvit, neţli profesora propustím. –
Jako na zavolanou vstoupil vrchní inspektor.
– Ţádám od vás opět dodatečný souhlas k za tčení, sire. Totiţ… –
Druhými dveřmi vstoupil vrchní rada Bodley:
– Rastignacova pitva měla senzační úspěch! Podle vyjádření
odborníka tropických jedů nastala smrt otravou hadím jedem, který
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se mu do organismu dostal malým škrábnutím na těle. –
– Ale přece pan profesor Lothar před chvilkou řekl… – zvolal
zástupce náčelníka a vyskočil.
– Okamţitě zatknu baronku Waldeneggovou, – vskočil mu do
řeči Mackenzie a uţ chtěl odejít.
– Uţ se to stalo, – řekl s obvyklou lhostejností Connor. – K tomu
jsem si chtěl právě vy ţádat váš dodatečný souhlas, sire. –
II.
– Po Indovi není ani stopy, Scribe? –
– Bohuţel. Zmizel, sire. Ani si nevyzvedl své bankovní konto, –
hlásil mladý inspektor Connorovi.
– Měl byste náladu navštívit Rastignacův dům? –
– Přiznám se, ţe k tomu bych měl teď největší chuť. Zvlášť ve
vaší společnosti. V celé této záleţitosti jste se nikdy neobjevil s
komisí na nejdůleţitějších ohledáních míst –
– Prozradím vám, Scribe, ţe v tomto případě se na místech činů
také nic pozoruhodného neodehrálo. Všechno jsem zjistil v archívech
a úřední evidenci. –
– Všechno? – ptal se skepticky Scribe.
– Nu, mohu vám prozradit, ţe chybí pouze jeden důkaz a pak
všichni účastníci tohoto zvláštního a fantastického kriminálního
případu budou pod zámkem. Vyslechněte sluţebnictvo v tom smyslu,
kdo a v jakém pořadí se objevili jako poslední návštěvníci u
Rastignaca a já se mezitím trochu poohlédnu. Zatím však zůstaňte se
mnou. Aţ vám řeknu, abyste vyslýchal personál, pak bez dalšího
slova nebo dotazu jděte do haly a vyslýchejte. –
Paní Rastignacova ještě stále leţela ve svém pokoji a její
zdravotní stav zatím nedovoloval výslech. Connor se Scribem vešli
do pracovny zavraţděného. Všechny zásuvky psacího stolu byly
zapečetěné.
– Vedle je salónek, kde paní Waldeneggová zahlédla toho Araba.
Byl to určitě Naladna, který se zde po útěku skrýval. Podle mého
názoru říkala paní Waldeneggová pravdu. K večeru zůstal Rastignac
v této místnosti sám. Co byste, Scribe, nyní udělal, kdybyste byl na
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místě vraha, který k smrti nenávidí Rastignaca, a měl byste u sebe
otrávenou dýku? –
– Upřímně řečeno touto myšlenkou jsem se ještě nezabýval, –
řekl inspektor.
– Protoţe jste povrchní. Vrah musel být velmi opatrný, aby ho v
okamţiku činu Rastignac neuviděl. Tento jed totiţ zabíjí, ale
nepůsobí tak rychle, aby zdravý a silný člověk, jakým byl Rastignac,
nemohl ještě vypovídat. Vrah se proto musel ke své oběti přiblíţit
tak, aby ho po těch několik minut, neţli jed začne působit, neuviděl a
nemohl ho ani pronásledovat. Hopla! … Podívejte se, tamhle visí
závěs a za ním jsou dveře. Ze závěsu se náhle objevila ruka a
poranila Rastignaca. Ten zařval a neţli se otočil, uţ měl před sebou
jen zavřené dveře. Neţli proběhl verandou na chodbu a odtamtud k
druhým dveřím svého pokoje, začal jed působit, protoţe za běhu se
jed velmi rychle vstřebával. Pak upadl do bezvědomí. –
– Myslím, ţe máte pravdu, sire. Rastignac skutečně odtud vyběhl
s křikem a teprve u schodiště se zhroutil do bezvědomí. –
– Ted buďte tak laskav, jděte a vyslechněte personál. –
Scribe beze slova odešel. Connor se zamyšleně díval na závěs, ke
kterému přešel. Pak se otočil a jeho pohled nejdřív zabloudil na psací
stůl, pak na zrcadlo, které viselo naproti na zdi. V zrcadle najednou
spatřil, ţe se ze závěsu vztyčila obnaţená ruka, svírající krátkou
dýku. V příštím okamţiku se tato ruka chvěla v pevném stisknutí
vrchního inspektora a na jejím zápěstí zaklapla pouta.
III.
V kanceláři zástupce náčelníka byli v podvečerních hodinách
ještě pohromadě všichni, kteří byli pověřeni vedením pátrání. Connor
se samozřejmě opozdil. Mackenzie, Bodley, Gallon, Irwing a
Matthew shrnuli výsledek pátrání.
– Connor nám snad konečně dnes vysvětlí několik svých
soukromých akcí, – řekl Bodley.
– Mohu vás ubezpečit, ţe provedl všechno naprosto precizně, –
mával rukou Mackenzie.
– Ten člověk se nikdy nedopustí sebemenší chyby. –
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– Zásluhou pánů Mackenzieho a Connora máme případ v
hrubých rysech objasněn, – řekl zástupce náčelníka. – Avšak nikdo z
nás nevidí souvislosti; Naladna nám vyklouzl z rukou, dále je tu ještě
několik velmi důleţitých nejasných detailů. Kromě toho se obávám,
ţe proti paní Waldeneggové máme sotva jiné důkazy, neţli
romantickou pohádku, kterou nám vyprávěl Lothar a její ostrou
výměnu slov s Rastignacem. –
– Provedli jsme obrovskou práci, – řekl Gallon, – ale přesto
nemůţeme být spokojeni. –
– Já jsem spokojen, – řekl Connor, který při posledních slovech
vstoupil tiše do místnosti.
– Celý případ je moţné během čtrnácti dnů projednat u soudu a
pak pověsit pachatele. –
– Koho? – řekl nazlobeně zástupce náčelníka. – Oba hlavní
viníci, Thillmann a Rastignac jsou mrtvi. Odsouzením těch tří
zatčených nemůţeme očistit sérii těţkých vraţd, které se staly takřka
za policejní asistence, ani tehdy ne, kdyby na tom nesli určitý podíl.–
– Já to očistím, – nabídl se s úsměvem Connor. – Terpentýnovým
olejem, sire, všechno očistím. –
– Vy v poslední době pijete, pane vrchní inspektore?! – řekl
energicky vrchní rada Bodley.
– Má záliba v alkoholu se nedatuje z poslední doby, sire. Nikdy
jsem nebyl abstinentem, – odpověděl Connor zdvořile, – ale ten
terpentýn nemá s alkoholem nic společného. –
– Nedovedeme najít ani jednoho hlavního viníka, – zvolal
rozzlobeně Gallon.
– Bohuţel, to je i můj názor, – řekl Mackenzie. – Kde je
Naladna? –
– Přiznám se, – řekl Connor, – ţe to jediné ani já nevím. Ale
Naladna není hlavním viníkem. –
– Tak kdo? – uhodil v zlosti pěstí do stolu zástupce náčelníka.
– S vaším dovolením vám ho představím, – šel ke dveřím a
zvolal: – Scribe, přiveďte hlavního viníka! –
Vstoupil Scribe a trochu hrubě přistrčil doprostřed místnosti
spoutanou paní Rastignacovou.
– Budete tak laskav, sire, a podepíšete další zatykači rozkaz… –
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řekl Connor s mírnou omluvou zástupci náčelníka.

Osmá kapitola

DOHRA

I.
Kaţdý strnule civěl na krásnou arabskou ţenu. Jen Scribe se
šťastně šklebil, coţ dělával obzvlášť tehdy, kdyţ se Connorovi
podařilo přetrumfnout své – s ním ne příliš sympatizující –
nadřízené.
– To je nepochopitelné! To je naprosto nepochopitelné! – volal
zástupce náčelníka.
– Bohuţel jsem k úplnému rozuzlení, přestoţe bylo tak strašně
jednoduché, – řekl Connor smutně, – dospěl pozdě. Jinak by ještě ţil
Lermontov, také Rastignac by se nemohl vyhnout spravedlnosti a
chudák Tyckler by mohl v klidu lepit papírové sáčky v Dartmooru. –
– Ale jak dokáţete … –
To se nemusí ani dokazovat. Milostivá je mnohem větší formát,
neţ si myslíte. Po tom, co mě chtěla zavraţdit – a to se jí nepovedlo –
se upřímně přiznala, ţe zavraţdila Rastignaca, je to tak, Scribe? –
– Přiznala jsem se a znovu se přiznám! Nenáviděla jsem toho
lotra, zavraţdila jsem ho a vás bych byla také ráda zavraţdila.
Proboha, odveďte mě zpátky do cely, – ječela zatčená.
– Nebudeme vás dlouho zdrţovat, – uklidňoval ji Connor. – V
první řadě vděčím za stopu náhodě a pak také paní baronce
Waldeneggové, kterou jsem dnes dopoledne vyslýchal. Paní
Rastignacová vypověděla, ţe o Arabovi nic neví. Netroufala si ho
zapřít, protoţe tam opravdu byl a velkou část odpoledne strávil sám.
Rastignacův sluha viděl jak před návštěvou paní baronky
Waldeneggové, tak i po jejím odchodu, paní Rastignacovou u
manţela. Paní baronka Waldeneggová nemohla Rastignaca zavraţdit,
protoţe hadí jed působí v deseti minutách. Půl hodiny po jejím
odchodu mluvil Rastignac telefonicky s burzovním agentem.
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– Tak proč jste baronku zatkl? –
– Z jiného důvodu, ale o tom budeme hovořit později. –
– Kdo je vlastně paní Rastignacová? Jakou úlohu hraje v celé
záleţitosti? – ptal se zástupce náčelníka.
– Je dcerou velkého arabského politika, beje Muhata. Rastignac a
Thillmann jí zavraţdili otce. To, co udělala, byl thar. Krevní msta. –
– A proč to učinila teprve nyní? – ptal se Irwing.
– Protoţe kromě krevní msty hrála také na burze a ke svým
spekulacím potřebovala Rastignaca. Milostivá totiţ není jen
fanatikem, nýbrţ i loupeţným vrahem. Bohuţel jsem proti ní stále
neměl důkazy, a proto jsem jí musel vlákat do pasti. Věděla, ţe jsem
jejím nejnebezpečnějším protivníkem. Se Scribem jsme vypracovali
plán, aby mě mohla pouhým škrábnutím snadno zavraţdit. O to se
také pokusila. Teď je tady. Můţete ji odvést, Scribe. – Posadil se a
zapálil si.
– Od paní baronky jsem se dověděl, ţe paní Rastignacová je
dcerou zavraţděného beje. Kdy bych se to byl dověděl o den dřív,
pak by bylo mnoho věcí dopadlo jinak. Všechno v pořádku, Scribe?
– zeptal se vrátivšího se inspektora.
– Úplně. Podle vašeho příkazu jsem dal po stavit před dveře její
cely zvláštní stráţ. –
Connor se obrátil na zástupce náčelníka.
– Dovolíte, sire, i vy pánové, aby inspektor Scribe předvedl svůj
původní nápad? Za tuto malou produkci můţeme vděčit jedině jeho
vynalézavosti. –
Scribe vystoupil do popředí a přikryl Connorovy ruce
kapesníkem. Pak se jako nějaký kouzelník obrátil na přítomné.
– Račte se podívat! – pokračoval Connor za všeobecného napětí v
předvádění své atrakce.
– Podívejte se, pánové, to není nic jiného neţ terpentýn. Podívejte
se vy, sire, a také vy Mackenzie … – a kdyţ to ukazoval kapitánovi,
uhodil ho náhle do tváře kapesníkem, napuštěným terpentýnem.
Mackenzie z nečekaného úderu a štiplavého terpentýnu zavrávoral a
vykřikl. Neţli se vzpamatoval, zaklapl mu Scribe pouta na zápěstí a
Connor mu bleskurychle prohledal kapsy.
– Zadrţte … – volal vyděšený zástupce náčelníka. U smrtelně
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bledého kapitána Mackenzieho nastala divná změna. Na jeho tváři, v
místě, kde se dotkl terpentýnem napuštěný kapesník, se objevila
velká, tmavohnědá skvrna.
– Představuji vám, pánové, Ibrahima ben Simzu, lépe řečeno syna
beje Muhata, mnohonásobného vraha a bratra paní Rastignacové. –
Ostatní se ještě stále udiveně a nedůvěřivě dívali. Toto
překvapivé odhalení na ně zapůsobilo jako puma. Na Mackenzieho
tvářích terpentýnový olej rozpouštěl stále na větší ploše divadelní
líčidlo. Klidně se posadil a trochu nervózně se usmíval.
– Vyhrál jste, Connore. Nezazlívejte mi to, pánové, ale kdyby to
záleţelo jenom na vás, tak jsem mohl vyvraţdit třebas celý Londýn.
Můţete Connorovi políbit ruku. Ten člověk je samotný ďábel. Pane
náčelníku, můţete klidně podepsat zatykač… –
– Ale… ale… přece řekli, ţe Mackenzie je nejdůvěrnějším
člověkem plukovníka Rawsona … – lapal po vzduchu zástupce
náčelníka a otočil se na Connora. – Řekli, ţe je nejšikovnějším
detektivem … Ten člověk neexistuje? Anebo není v Londýně? –
– Ale kdepak, – řekl Connor. – Stojí tady před vámi, sire. Já jsem
E. M. Mackenzie. Vojenská léta jsem strávil u Inteligence Service a
má legitimace byla vystavena na toto jméno. –
– Teď uţ tomu rozumím… – zabručel zatčený.
Nejdřív nabyl rovnováhy Bodley:
– Předejte toho člověka Dixonovi, Scribe. –
– Řeknu vám upřímně, Connore, – řekl zástupce náčelníka, kdyţ
odvedli zatčeného, – pro mne je ta historie stále zamotanější. Vy jste
věděl od samého začátku, ţe člověk, který s námi spolupracuje, není
detektiv, nýbrţ vrah? –
– Bohuţel ne. Věděl jsem pouze, ţe je podvodník. Myslel jsem si,
ţe je Sinzovým kumpánem. Kdybych ho byl ihned zatknul, tak jsem
mu mohl dokázat jen falšování jména, podvod a špionáţ. Ale tím
bych byl rozprášil celou bandu, důkazy by zmizely a Sinza, o kterém
jsem nevěděl, zda je falešným Mackenziem, by býval uprchl. Právě
proto jsem se rozhodl, ţe toho člověka, který se cítí v bezpečí, budu
neustále pozorovat, neustále budu po jeho boku a s jeho pomocí
odhalím celou tu bandu. Konečně, zítra večer mám referovat panu
státnímu tajemníkovi. Poţádal jsem Jeho Excelenci, aby vás také
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pozval, – řekl se svou obvyklou drzostí. – Pani Rastignacová se tu
před chvilkou strachovala, ţe se její bratr neovládne, ale jak víme,
mýlila se.
– Ale Mackenzie přece byl šikovným detektivem, – řekl Gallon.
– Na oko. Ve skutečnosti to byly takové „objevy“, kterými nás
chtěl svést se stopy. Protoţe mu byla svěřena policejní pečeť, měl
moţnost všude se ještě dodatečně objevit, zlomit pečeť, usvědčující
materiály nechat zmizet a pak všechno opět zapečetit. Nedávno jsem
mu například řekl, ţe si podle tajemníkových slov psal deník ředitel
divadla Tyckler a ţe se domnívám, ţe je deník schovaný někde v
kanceláři. Předtím však Scribe ofotografoval zařízení pokoje, obsah
velké nedobytné pokladny a ostatních skříní, a pak jsme teprve
všechno zapečetili. Můţete se se mnou vsadit, sire, ţe pečeť bude
všude neporušená, ale aţ srovnáte fotografie se skutečností, zjistíte,
ţe nic nebude na stejném místě. Pan kapitán Mackenzie nám
pravděpodobně skočil na lep a hledal deník.
– Na to jsem sám zvedaný, – zvolal zástupce náčelníka. – Pojďme
tam, Connore. –
Scribe přinesl fotografie, velký policejní vůz předjel a všichni
nasedli. Bylo pozdě večer. V divadle se samozřejmě nehrálo.
Spěchali kolem prázdných loţí k ředitelově kanceláři. Někde blýsklo
světlo baterky; starý hasič konal svou pochůzku. Na dveřích
ředitelovy kanceláře byla nedotčená pečeť. Nábytek v místnosti stál
téměř tak, jak ho viděli naposled … ale přece. Křeslo, které bylo na
fotografii otočeno směrem k oknu, stálo nyní obráceně.
– Uţ jsem si na to zvykl, ţe máte vţdycky pravdu, Connore.
Podívejte se, tady v regálech leţí šanony také jinak, – řekl Bodley. –
Doufám, ţe si s sebou z pokladny nevzal Hornovy dopisy. –
– Sotva, – řekl Connor. – S tím se nezatěţoval. Scribe, do toho,
otevřte pokladnu. –
Těţké dvojité dveře velké pancéřové pokladny se pomalu
otevřely. Z pokladny vypadla mrtvola a dopadla s velkým řachnutím
na podlahu. Stáli několik okamţiků jako přimrazení. Násilím
vecpaná mrtvola leţela na podlaze v tak skrčené poloze, jako byla v
pancéřové pokladně. Pohled na spoustu zaschlé krve a zkřivenou tvář
mrtvoly byl jen pro nejotrlejší.
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– Naladna… – zašeptal Connor. – Naladna! To bych si býval
nepomyslel… –
II.
Státní tajemník je pozval do své vily. Kromě velitelů byli na
Connorovu přímluvu pozváni i Irwing a Scribe, coţ se zástupci
náčelníka obzvlášť nelíbilo. Connor si však zakládal na úspěšné
spolupráci s Irwingen a Scribem. Sluhové podávali víno a obloţené
chlebíčky. V osm hodin se otevřely dveře pracovny a v nich se
objevil státní tajemník Hastings s šedovlasým plukovníkem.
– Pánové, představuji vám plukovníka Rawsona, kterého jistě
znáte alespoň podle pověsti. –
Milý starý pán s kaţdým přátelsky pohovořil a Connorovi vřele
stiskl ruku.
– Zase jste potvrdil, příteli, čeho je schopen anglický důstojník.
Je to v pořádku, Connore. Váš talent mě ještě nikdy nezklamal. –
Posadili se kolem stolu a státní tajemník vyzval Connora, aby
všechno souvisle vyprávěl.
– Předehra začala před deseti lety, – zahájil Connor své
vyprávění. – Případ by mohla lépe a podrobněji vyprávět Lys Rouge,
která měla velký podíl na tom, ţe epilog měl tak rychlý spád. Od ní
bychom se mohli dovědět, jak Muhat – vůdce tafilaletského povstání
– dal svým dvanáctiletým synem zavraţdit důstojníka koloniálního
úřadu. Muhat se se svými dvěma dětmi a pokladem ukryl na starém
arabském hřbitově v Medině. Skrýš znal jen jeho bývalý důstojník
Ibn Razut. Starý, chromý Arab se nějakým způsobem dověděl o
Muhatově skrýši a protoţe ho pro vraţdu svého syna nenáviděl,
prozradil bejův úkryt Lys Rouge a legionářům. Vojáci vyhledali
hřbitov Di Djema el Mansur a beje zavraţdili. Vraţdy se ve
skutečnosti dopustil JRastignac s Thillmannem. V chodbě hrobky,
která slouţila jako zadní východ, mezitím Horn objevil bejovy děti.
Poţádal Lys Rouge, aby obě děti – malého chlapce a holčičku –
odvedla někam do bezpečí. Lys Rouge se bohuţel dopustila velké
hlouposti a šla k Ibn Razutovi, protoţe se domnívala, ţe bude o
sirotky nejlépe pečovat. Nechal ji sledovat a po její stopě bylo
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snadné najít oněch šest pachatelů. Pokud se týká událostí uplynulých
let, jsme odkázáni pouze na dohady. Muhat, nazývejme ho raději
Sinza, se znova objevil na scéně aţ po několika letech v Londýně.
Zde, jak se domnívám, začal se svou sestrou Rastignacovi a
Thillmannovi vyhroţovat, ale je také docela dobře moţné, ţe je
lehko přiměli k darebáctví. Faktem však je, ţe Sinzova sestra, krásná
arabská dívka, během jednání nějak Rastignaca okouzlila, takţe se s
ní oţenil. Vypracovali si plán, ţe by Muhat, který byl tak jako tak
vůdcem arabských banditů, v úloze Sinzy, hrál Thillmannovi do ruky
pomocí fantastických atentátů, prováděných v jiţní Africe, čímţ by
znehodnotil akcie společnosti Afrika mahagony. Mezitím by
Rastignac v Londýně skupoval akcie za nízký kurs. Aţ budou mít
všechny akcie v rukou, přestane Sinza působit. Na to samozřejmě
ihned kurs akcí stoupne. Muhat se vrátil do jiţní Afriky, vstal z
mrtvých jako Sinza a se svou bandou zahájil sérii atentátů, které
úplně podkopaly existenci společnosti Afrika mahagony. Nejdřív
zaloţili v Londýně koncern Majoritas, který vykupoval jihoafrické
akcie. Machinace tohoto koncernu jiţ známe. Tyckler byl za levný
obolus jejich dobrým kumpánem. I kdyţ nebyl hned od začátku
podílníkem společnosti Afrika mahagony, protoţe chudák blázen
zaloţil divadlo a za pět let se mu podařilo zašantročit onu část
platiny, která na něj při rozdílení připadla. Uplatnil své schopnosti
falšovat doklady, o čemţ svědčí podvrţené dopisy.
První obětí plánu byl Hoffer, kterého jednoduše probodli jedné
mlhavé noci před klubem. Od Hofferova dědice převzal Rastignac
akcie pro koncern Majoritas. S Lotharem chtěli původně také
skoncovat, ale protoţe byl profesor Rastignacovou slabou stránkou,
trval na tom, aby ho nezavraţdil, ale donutili k vystěhování z
Londýna. Přišli na nápad s výhruţnými dopisy. Thillmann odcizil své
ţeně Hornovy milostné dopisy. Tyckler výborně napodobil Hornovo
písma a začal se sérií výhrůţek … Aby profesor mohl před starým
pronásledovatelem beze stopy zmizet, musel by se samozřejmě vzdát
svého členství ve společnosti Afrika mahagony. Nejprve však
skoncovali s Thillmannem. Přiměli ho, aby ještě za pobytu v Africe
vyloudil na své ţeně notářem potvrzenou plnou moc. Pak se tajně
vrátil do Londýna a všechny akcie prodal koncernu Majoritas. Proto
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pravděpodobně poţadoval větší podíl z kořisti, coţ mu nejprve
přislíbili, ale pak ho odstranili. Bodli ho pravděpodobně v autě a pak
jeho mrtvolu hodili do Temţe. Potom byl na řadě Tyckler, který se v
očích policie stal podezřelý. Falešný Mackenzie se obával, ţe starý
ţvanil – který svou úlohu s výrobou výhruţných dopisů beztak jiţ
prohrál – bude vypovídat. Šel ho proto zatknout, lépe řečeno
popravit. Poslal Scriba, aby zaklepal na druhé straně místnosti a neţli
Scribe chodbu obešel, stačil vstoupit do kanceláře a Tycklera, který
sám sobě hrál komedii, rychlým bodnutím zabít. Rastignaca si
nechali proto naposled, protoţe byl uţitečným komplicem. Kdyţ
upadl do podezření, s radostí se i na něm pomstili. Samozřejmě, ţe je
také vedla touha pomstít otce, ale získání majetku je hnalo na cestě k
zločinu. Právě proto teatrálně popravili kaţdou svou oběť
francouzským bodákem, touţe zbraní, jakou byl zavraţděn jejich
otec. Rastignacovou smrtí se uskutečnil jejich plán. Muhatova dcera
se stala výhradní dědičkou a koncern Majoritas, který představoval
pohádkový majetek, se jim také dostal do ruky. Jak vidíme, hrůzný
pojem krevní msty není neslučitelný s obchodním duchem. Je to
marné, pánové, lidstvo se racionalizuje a i v hloubce nejstarší lidové
romantiky se skrývá jako důleţitý motiv výhodný obchod na burze.
– A co Ibn Razut? – zeptal se zástupce náčelníka. – Proč musel i
on jako Arab i jako komplic zemřít? –
– Jeho individualita byla příčinou zkázy jiţ mnoha lidí. Ten
nešťastník byl idealistou. Pravděpodobně se s Muhatovým synem
spolčil proto, aby získali zpět za kaţdou cenu ukradenou platinu, lépe
řečeno její hodnotu. Tento majetek měl slouţit jako stálý finanční
pramen pro severoafrické výboje. Původně snad měl i Muhat stejný
plán, ale kdyţ jiţ získal bohatství, neměl vůbec chuť svým kapitálem
financovat málo výnosná arabská povstání. Kvůli tomu mohlo mezi
nimi dojít k roztrţce. Kdyţ Ibn Razut jednal v Colonial klubu jako
Sinza a policie mu byla v patách, nezachoval se k němu Muhat
zvlášť hezky. Střelil ho zezadu a myslím, ţe to myslel váţně. Uţ
nepotřeboval Razuta, protoţe svou úlohu dohrál. Zmrazil celé City
svými nemoţnými poţadavky a africké akcie se jiţ nedaly víc
znehodnotit. Tento fanatik působil Muhatovi nejvíc nepříjemností.
Domnívám se, ţe pod záminkou údajného hledání deníku vlákal Ibn
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Razuta do zapečetěné divadelní kanceláře, zákeřně ho bodl a pak ho
nacpal do pancéřové pokladny v domnění, ţe tam mrtvola nebude
objevena dřív, dokud se nezbaví role Mackenzieho. –
– A jak se stal ten člověk vůbec Mackenziem? – ptal se Bodley.
– Kdyţ jsem demobilizoval z armády, měl jsem uţ za sebou
několik úspěšných případů, které jsem vykonal pro tajnou sluţbu pod
jménem Mackenzie. Právě proto bylo mnoho lotrů, kteří si to se
mnou chtělo vyřídit. Dřív či později by se jim to bylo podařilo a tak
mě dal pan plukovník, v té době major, penzionovat. Přeloţil mě k
rhodéské policii, kde jsem jiţ krycí jméno Mackenzie nepouţíval.
Inteligence Service si ještě v jednom případě vyţádala mou pomoc a
toto pátrání mohlo být pro mne málem osudné. Za jízdy v expresu
jsem zpozoroval několik podezřelých lidí, kteří mě asi poznali. V
noci mě přepadli a vyhodili z jedoucího vlaku do dravé řeky Liz,
abych nadobro zmizel. Papíry, vystavené na jméno Mackenzie,
samozřejmě se všemi mými věcmi ukradli. Měl jsem štěstí, ţe se
právě opravoval most. Zachránili mě dělníci. S majorem Rawsonem
jsme se rozhodli, ţe bandity necháme ţít v domněnce, ţe jsem
opravdu zemřel. Očekávali jsme, ţe se nám podaří dobrý lov, aţ
zjistíme, kdo zneuţívá mé legitimace. Protoţe jsem patřil do té malé
důvěrné skupiny, jejíţ členy znal jen major Rawson osobně, věřili
jsme, ţe se nám to podaří zjistit. Pak jsem se stal detektivním
inspektorem rhodéské policie. Muhat mezi útočníky ve vlaku nebyl,
ale je pravděpodobné, ţe přepadení provedli jeho lidé, protoţe
Mackenzieho legitimace se dostala k němu. Kdyţ se z novin dověděl,
ţe pan plukovník Rawson, jediný člověk, který Mackenzieho znal
osobně, odjel na dovolenou do Indie, troufal si s legitimací do
Londýna, aby tímto způsobem mohl co nejrychleji a nejdůmyslněji
celý případ dokončit. Někdo zaklepal na dveře. Vstoupil Dixon:
– Předvedl jsem ty tři zajištěné osoby. –
– S vaším dovolením, – řekl Connor, – dal jsem přivést profesora
Lothara, jeho dceru a baronku Waldeneggovou, bez jejichţ účasti by
ta dnešní schůzka nebyla úplná. Přiveďte je, Dixone. –
Vstoupili. Profesor Lothar s hlavou zdviţenou, popošel důstojně.
Hluboce se uklonil, pak zpozoroval Connora. Smrtelně zbledl. Sáhl
si na čelo, jako kdyby se bál, ţe mu v tom okamţiku praskne hlava,
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pak napřáhl ruku, vytřeštil oči a učinil několik vrávoravých kroků
směrem ke Connorovi.
– Horne … Pane boţe! Horne! –
III.
… – Před deseti lety se vydala švadrona, v níţ bylo šest nám
známých vojáků, z pevnosti Gueliz v Marrákešu, – začal Connor
vyprávět poslední neobjasněnou část, kdyţ se všichni opět posadili a
Lothar se jakţ takţ uklidnil. – Do té doby, kdy našich šest vojáků u
Konga uprchlo, uţ znáte všechno. Já jsem z nich byl ten nejmladší.
Pološílení jsme bloudili v Tuburských močálech a na kaţdém z nás
se projevovaly nejváţnější příznaky nervové horečky pouště. Tady se
odehrála ta smutná historie, nu… kdy mě … pan profesor, který se
jiţ několik dní vlekl téměř v bezvědomí, napadl v okamţiku
pomatení smyslů. To ostatní bylo také šílenství, ale šílenství lotrů.
Rastignac a Thillmann se mnou skoncovali. Vyřídili mě. Já sám jsem
byl spíš šelma neţli člověk. Vyřídili mě a nechali mě leţet v močále.
Naštěstí mě našlo vojsko, které pronásledovalo Sinzu. Odsoudili mě
k dvěma letům nucených prací. Hlodal ve mně caffard. V nervovém
onemocnění jsem napsal onen nešťastný dopis profesorovi, který se
pak stal základem jeho kříţové cesty. Zápasil jsem skoro celý rok se
smrtí mezi zaţiva pohřbenými vězni. S obrovským vypětím sil jsem
nad smrtí zvítězil. Pak jsem šťastným nápadem odhalil vraţdu,
kterou spáchal Muhatův syn na koloniálním úřadě a zato jsem byl
omilostněn. Rok jsem strávil se svým útvarem ve Fort Lamy. Zde
jsem na stráţi poprvé mluvil s majorem Rawsonem. Za rok jsem
uprchl.
V noci jsem se na hranicích Angoly setkal se Sinzou. Bandita
pouţíval lsti, ţe střídavě nosil důstojnickou uniformu toho státu,
který ho právě pronásledoval. V zápase jsem ho zavraţdil. V tomto
kritickém okamţiku mi přišel na mysl zájem majora Rawsona, který
projevoval vůči mně. S mrtvolou na zádech jsem šel přímo do
blízkého tábora. Po tom, co jsem odhalil vraţdu a zvítězil nad
Sinzou, zdůvodnil major mé přijetí do britské tajné sluţby. Stal se
mým otcovským přítelem. Jemu vděčím za ta, ţe jsem mohl začít
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svůj ţivot znovu, ţe jsem maturoval, ţe jsem získal lékařský diplom
na universitě v Johannesburgu. Také majorův vliv mi dopomohl k
britskému občanství a také mě přijali do koloniálního vojska. Štěstí
při odhalováni zločinů mě ani později neopustilo. Z caffardu jsem
byl jiţ dávno vyléčen a dovedl jsem velmi dobře pochopit, ţe
nervová soustava nešťastného profesora, který bloudil v močálech,
mohla se rázem podlomit a vypuknout v šílenství. Nezlobil jsem se
ani na ty divoké a kruté vojáky, kteří ve stavu caffardového šílenství
podlehli i své antipatii vůči mně a přepadli mě. Tadief-Lermontova
jsem také znal z legií, říkali jsme mu „colonel“. Ten musel zemřít,
protoţe se obávali, aby ho Lothar příliš nezasvětil do starých
záleţitostí. Tadief totiţ nepatřil k těm šesti a o ničem nevěděl. Do
Londýna přijel náhodou, objevila ho Herta a Lothar ho k sobě vzal
jako bývalého kamaráda. Věděl jsem, ţe všech pět uprchlíků ţije v
Londýně, ale myslel jsem, ţe jsou všichni poctiví. Během
vyšetřování celého případu nezúčastňoval jsem se výslechů a
místních ohledání, protoţe jsem nechtěl, aby mě bývalí legionáři
poznali.
Klíč ke konečnému vyřešení celého případu mi poskytla slečna
Lotharova, kdyţ mi vyprávěla, ţe prohledala zavazadlo
zavraţděného Lermontova a byla v místnosti, dokud nepřišla policie.
Mezi věcmi, které v zavazadle viděla, se nezmínila o francouzském
bodáku, který tam falešný Mackenzie našel. Vpašovat bodák mohl
jedině Muhat. Tím chtěl vinu za zavraţdění Thillmana a Hoffera
svalit na Lermontova, čímţ by pak celou záleţitost úplně zamotal. A
právě tato maličkost byla jeho zkázou. Zákeřný vrah se nemá zabývat
detaily. Kdyţ tam bodák nebyl v době, kdy Herta prohlíţela
zavazadlo, pak ho tam mohl poloţit jen Mackenzie, protoţe mezitím
nikdo jiný do místnosti nevstoupil. On otevřel kufr bezprostředně po
tom, co ho dívka prohledala. Tato na oko bezvýznamná okolnost
vyřešila celé tajemství. V tom okamţiku jsem si objasnil okolnosti
divné Tycklerovy smrti. Právě tak, jak Mackenzie sám našel bodák,
protoţe ho tam poloţil, právě tak sám objevil Tycklerovo zavraţdění,
protoţe ho bezprostředně předtím zabil. Teď jsem si uţ dovedl
vypočítat, ţe jako oběti krevní msty přijde nyní na řadu Lothar,
potom Lys Rouge a Herta. Ani vteřinu nebyli v bezpečí.
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Kdybych byl tehdy udeřil, zůstala by nevysvětlena řada otázek. V
první řadě Rastignacova smrt. Nemohl jsem udělat nic jiného, neţli
dát profesora a jeho dceru zavřít. Na oko jsem k tomu měl důvod, ale
samozřejmě jsem dobře věděl, ţe jsou nevinní. V okamţiku, kdy
chtěl Mackenzie Rastignacova zavraţdění přišít baronce
Waldeneggové na hlavu, dal jsem ihned zajistit i Lys Rouge. Tehdy
jsem jiţ věděl, ţe zatýkání, které prováděl Mackenzie, skončilo pro
pachatele vţdy v pitevně Ústavu pro soudní lékařství. Doufám, ţe mi
všichni tři odpustí napínavý záţitek ve věznici Dopustil jsem se jen
jednoho váţného omylu. Utkvěle jsem v duchu trval na tom, ţe
Muhat není hlavním viníkem, nýbrţ bezvýznamným komplicem,
jehoţ pomocí se dostaneme k pravému vůdci. Kdyby tam tehdy nedal
bodák, snad bych dodnes ţil v této představě.
Nejdivnějším okamţikem mého ţivota bylo, kdyţ jsem uviděl a
přečetl, první výhruţný dopis. Bylo to, moje písmo. Ano, beze sporu
to bylo moje písmo. Měl jsem takový pocit, jako kdybych se setkal
sám se sebou v pusté uličce. Kdyţ jsem zjistil, ţe někdo vyhroţuje
mým jménem Lotharovi, začal jsem podezřívat své bývalé
spolubojovníky. Ovšem, kdyţ jsem pak uviděl výhruţné dopisy,
psané mým rukopisem, to mnou uţ otřáslo. Tycklerova smrt pak celé
to tajemství vysvětlila. Myslím, pánové, ţe není víc neobjasněných
bodů. A vy, pane profesore Lothare, ţijte od této chvíle klidně a jak
znám situaci, nikdo se nebude šťourat v záleţitosti platiny, a Horn,
věřte mi, si vás i dnes velice váţí a nemá naprosto v úmyslu volat vás
k zodpovědnosti za to, ţe jste ho napadl v těţkém nervovém
záchvatu. –
Podal profesorovi ruku. Oči plné slz, mlčky stiskl nabídnutou
pravici, Lotharovo utrpení skončilo.
– Je mou povinností, abych vám ještě sdělil, ţe Scribe strhl
poslední masku z Muhatovy osoby. Scribe zjistil, ţe ten lotr je Arab
a inspektorovou zásluhou bylo i to terpentýnové představení. Je
půlnoc, pánové, a ráno v osm musím vyslechnout nějakého Marlowa.
– Dobrou noc… –
… Nezahrnuli ho chválou. Co si o Connorovi mysleli, měli
napsáno na tvářích. V hale mu státní tajemník srdečně stiskl ruku a
řekl se zvláštním důrazem:
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– Blahopřeji vám, pane „rado“. –
– Vidíte, Scribe, – řekl Connor, kdyţ mlčky kráčeli po ulici, –
logické teorie vedou k nejváţnějším policejním chybám. Dobrý
detektiv, má-li nějakou přijatelnou myšlenku, nemá nikdy sednout na
vlastní lep. Kdybych nebyl důsledný, mohl jsem jiţ před čtrnácti dny
Muhata zatknout. Lituji. Chudáka Rastignaca nemuseli otrávit a
mohli jsme ho krásně pověsit. –
– Řekněte mi, sire, – ptal se hodný Scribe v rozpacích, – proč jste
mi přenechal slávu za odhalení Muhata? Já jsem o tom neměl ani
tušení, dokud jsem to neslyšel od vás. –
– Účtoval jsem, Scribe. Za Zajíčka jsem vám byl něco dluţen.
Ztraceného zloděje jsem vám oplatil několikanásobným loupeţným
vrahem. Myslím, ţe jsme si kvit. –
IV.
Osud profesora Lothara se konečně vyplnil a v míru se mohl
dočkat svých padesátin. Mohl v klidu na verandě mezi svými
oblíbenými klasiky kouřit doutník a mohl se celou svou duší věnovat
svým esejím a vědeckým pracím. Nikdo ho nerušil, Herta se obvykle
s Connorem procházela v zahradě. Blíţilo se jaro a slunce
zpříjemňovalo dny v Londýně. Jen při večeři se sešli všichni tří a
tehdy Herta naslouchala napínavým historkám svého otce o
někdejším studentovi-legionáři. Ten široký šedý pruh ve vlasech
zpozoroval Connor poprvé po zápase se Sinzou za úsvitu v stolním
zrcadle majora Rawsona. Rádi by bývali viděli i Lys Rouge, ale kdyţ
ji vyhledali, byla její vila opuštěná, paní domu dva dny po svém
propuštění odcestovala. Connorovi napsala z Gibraltaru pohlednici:
„Děkuji za všechno, co jste pro mne udělal. Buďte velmi šťasten.
Lys.“
Zpráva z novin:
„V minulých dnech uzavřela sňatek Herta Lotharova s policejním
radou Connorem. Jejich svědky byli plukovník Rawson a státní
tajemník Hastings.“
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Z vězení na popraviště nebylo dále neţ tři sta kroků.
Kdyţ Kornelius sestoupil dolů, očichával ho obrovský pes zcela
klidně, ba odsouzenci se dokonce zdálo, ţe pozoruje v očích zvířete
jakýsi měkký výraz podobný soucitu. Snad znal pes odsouzence,
kráčející na smrt a vrhal se jen na ty, kdoţ vycházeli odsud volní.
Čím kratší byla cesta k popravišti, tím více lidí se na ní tísnilo.
Byli tu téţ zvědavci, kteří nebyli uspokojeni krví prolitou před třemi
dny a čekali novou oběť.
Sotva se Kornelius objevil, zazněl ohlušující řev, šířící se do
všech ulic, ústících na náměstí, takţe se popraviště podobalo ostrovu,
o který se tříští příboj.
Středem povyku, hrozeb a nadávek bral se klidně Kornelius,
pohrouţen sám v sebe.
Nač myslil asi tento spravedlivý, kráčeje na smrt?
Byly to krásné tulipány na Ceyloně, v Bengálsku nebo kdekoli
jinde, na které bude shlíţet z nebes, aţ usedne se všemi nevinnými
po pravici Boţí a bude se moci dívat s útrpností na tu zemi, kde
zavraţdili bratry de Witty proto, ţe se zabývali příliš politikou, a kde
popraví Kornelia van Baerle proto, ţe příliš miloval tulipány.
„Kmit meče a započne můj krásný sen,“ řekl si filosof.
Ubohý pěstitel tulipánů by byl jen rád věděl, má-li pro něj kat
ještě jednu ránu jako pro pana de Chalais a jako pro pana de Tnou a
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jiné, špatně popravené osoby.
Proto však nevystoupil doktor van Baerle méně pevným krokem
na lešení.
Vystoupil na ně hrdě, poklekl, modlil se a ne bez vnitřního
uspokojení si povšiml, ţe bude i v poslední chvíli patřit na
zamříţované okénko Buitenhofu, aţ poloţí hlavu na špalek a nechá
oči otevřeny.
Hrozný okamţik nastal.
Kornelius poloţil hlavu na vlhký studený špalek, zavřel však
mimoděk oči, aby snesl statečně ránu, jeţ mu srazí hlavu a učiní
konec jeho ţivotu.
Vzduchem se zablesklo – to kat zvedal svůj meč.
Doktor van Baerle dal sbohem velkému černému tulipánu, jsa
jist, ţe se probudí a pozdraví svého Tvůrce ve světě jiných barev a
květů.
Třikrát pocítil zavanuti chladného vzduchu na své obnaţené
šíji…
Ale jaké překvapení!
Necítil ránu, necítí bolest. Nepozoruje ţádnou změnu. Pojednou
se mu zdá, ţe ho něčí ruce dosti jemně zvedají a staví na nohy.
Otevřel oči.
Někdo stojí vedle něho a čte něco z pergamenu s velkou,
červenou pečetí.
A totéţ slunce, ţluté a bledé, jak se sluší na slunce holandské,
září na nebi, a totéţ zamříţované okénko, titíţ diváci, jenţe ne jiţ
hlučící, ale němí údivem, na něj pohlíţejí.
Kornelius počíná chápat.
To znamená, ţe princ Vilém Oranţský, obávaje se, ţe by
sedmnácti librami krve van Baerlovy mohla přetéci míra boţské
spravedlnosti, vzal ohled na jeho bezúhonnost a známky neviny.
Zkrátka, Jeho Výsost mu udělila milost.
Proto tedy meč, jenţ mu zakrouţil třikrát nad hlavou jako
smuteční pták nad hlavou Turnovou, nedopadl a neublíţil jeho
obratlům, proto necítil ránu ani bolest, proto zářilo dosud slunce a
smálo se z modré nebeské báně.
Kornelius, jenţ pevně doufal v Boha i ve spatření tulipánů všech
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světů, byl trochu zklamán; za to se však utěšil, zatočiv s blahým
pocitem tou částí těla, Jíţ říkají Řekové trachelos a kterou my
nazýváme skromně krkem.
A pak byl Kornelius v domnění, ţe se mu dostalo milosti úplné a
ţe mu vrátí svobodu i jeho záhony v Dortrechtu.
Ale zklamal se.
Pergamen obsahoval totiţ postscriptum, Jeţ bylo jeho
nejdůleţitější částí. Dodatkem tím odsuzoval Vilém, stathouder
holandský, Kornelia van Baerle k doţivotnímu ţaláři; byť uznán
málo vinným pro smrt, ale příliš vinným pro svobodu.
„Nevadí,“ pomyslil si, kdyţ vyslechl postscriptum, „není ještě
vše ztraceno! Doţivotní vazba má do sebe také něco dobrého… bude
tam Róza, budou tam mé tři cibule černého tulipánu.“
Kornelius však zapomínal, ţe Sedm spojených provincií můţe
mít také sedmero věznic, kaţdou v jedné provincii a ţe vydrţování
vězně tam stojí méně neţ v hlavním městě.
Jeho Výsost, jeţ neměla, jak se zdálo, prostředky, aby uţivila van
Baerla v Haagu, ho posílala na pevnost Loevestein, dosti blízko
Dortrechtu a přece, bohuţel, dosti daleko, neboť Loevestein leţí, jak
učí zeměpis, na ostrově, jejţ tvoří řeky Waal a Maas.
Kornelius znal příliš dobře historii své země, neţ aby nevěděl, ţe
v této pevnosti byl po smrti Barneveldtově uvězněn slavný Grotius,
jemuţ státy ve své velkomyslnosti k proslulému publicistovi,
historiku a básníkovi povolily denně na výţivu čtyřiadvacet
holandských centů.
„Mně, jenţ se zdaleka nerovnám Grotiovi,“ pomyslil si
Kornelius, „mně uštědří nanejvýš dvanáct centů; budu ţít bídně, ale
konečně budu přece jen Ţít!“
Náhle kmitla mu hlavou strašná myšlenka.
„Ach,“ vzkřikl, „vţdyť je tam vlhké, mlhavé podnebí a půda
nepříznivá tulipánům! A pak nebude na Loevesteinu Róza,“ dodal a
svěsil hlavu hluboko na prsa.
Zatímco Kornelius takto rozjímal, zastavil se u popraviště povoz.
Přijel pro vězně, jenţ byl vyzván, by vstoupil ihned dovnitř.
Ještě jednou zalétl jeho pohled k Buitenhofu. Doufal, ţe zahlédne
v okénku bledou tvář Rózy, ale bujní koně trhli bohuţel kočárem a
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ten unášel van Baerla rychle ze středu hlučícího davu, jenţ řval
tentokrát na počest šlechetného stathoudera s jistým příměškem na
dávek, platících bratřím de Wittům a jejich kmotřenci, zachráněnému
před smrtí.
V lidu se ozývaly hlasy:
„To je dobře, ţe jsme vykonali sami spravedlnost nad tím
velikým zlosynem Janem de Witteni a malým darebákem Korneliem
de Witem, jinak by nás o ně byla milostivost Jeho Výsosti připravila,
jako nám vzala tohoto!“
Ze všech těchto zvědavců, jeţ přivábila Korneliova poprava na
Buitenhol a kteří dávali dosti zřejmým způsobem najevo svojí
nespokojenost, by jistě nejzklamanější čistě oděný měšťák, jenţ
pracoval jiţ od rána rukama i nohama, ţe ho dělila od lešení jen řada
stráţí.
Byli tu mnozí, kteří neskrývali svou chtivost po tom, aby uviděli
téci proradnou krev provinilého Kornelia, avšak ţádný z těchto
obličejů nevyjadřoval to hrozné přání s takovou zuřivostí, jako tvář
řečeného měšťana.
Právě jste dočetli ukázku z dalšího svazku
kniţnice ROK.
JAN SUM

VÝHRA
„Tak maminko, a kam dáme ty růţe?“ zeptal se pan Pavelka.
Dobře se navečeřel, zapálil doutník a začal uvaţovat o úpravě
zahrady.
„Já myslím, na třetí terasu,“ odpověděla manţelka.
„To se mi nezdá, já bych Je nasázel kolem chaty. Pás rudých
růţí… Ráno bych se probudil a měl bych nádherný pohled. A ta
vůně!“
„K chatě růţe vůbec nepatřit Dala bych je ke vchodu. Kdyţ přijde
návštěva, první uvidí růţe. A první dojem je nejdůleţitější.“
„Musíme si to ještě rozmyslet. A co jahody? Nejradši bych měl
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redričky. Bohatě plodí a nevyţadujou ţádnýho speciálního ošetření.“
„Jahody dáme na druhou terasu pod mladé jablůňky. Stejně
musíš kaţdý čtvrtý nebo pátý rok měnit záhon.“
Pan Pavelka pečlivě doplňuje čistě vypracovaný plánek zahrady.
Přesně odměřené odstupy stromů, podle posledních vědeckých
výzkumů, jenom progresivní odrůdy, většinou zákrsky nebo vřetena –
kdo by, prosím vás, čekal, aţ mu vysokokmen začne plodit.
„Četl jsem ţe se musí stříkat nejméně šestkrát do roka. Přesně
podle plánu. Ve stádiu myšího ouška, a potom začátkem června, kdyţ
teplota vystoupí nejméně tři noci za sebou nad třináct stupňů. Ale
nestojí tam, jestli se měří o půlnoci nebo ve čtyři ráno. Budou s tím
starosti. Nebo prý se má housenka běláska chovat v bedně, a jak se z
kukly vylíhne motýl, de se na věc. To je holt celá věda!“
„A kde bude jezírko?“
„Nejlepší by bylo v levým rohu. Uţ abych začal shánět lekníny.
Jsou těţko k dostání. A bezvadnou skalku. Do tý patří hodně omšelý
balvany, zarostlý mechem.“
„A odkud vezmeš vodu?“
„Nezbyde neţ udělat studnu. Na zalévání budeme mít vodu
dešťovou. Moc studená voda rostlinám škodí.“
Podobné debaty vedli manţelé Pavelkovi kaţdý večer. Někdy se i
pohádali. Pan Pavelka odebíral časopisy a nakoupil příručky.
Pečlivě je studoval a zaškrtával si důleţité rady. Měl to vymyšleno
znamenitě. Jenom mít chatu. O jedné šikovné chatě by věděl, ale mít
ty peníze.
„Padesát tisíc za ni chce. Není to ani moc, uváţíš-li, ţe je tam
studna. A taky garáţ. Ta by se nám hodila, aţ si koupíme vůz.“
Jenom mít ty peníze.
Ale pan Pavelka nezoufá. Je duší malého nádraţíčka uprostřed
lesů. Dělá výpravčího, pokladníka, hradláře, zřízence, všechno, co je
zrovna potřeba. Ţena mu pomáhá.
Cestující si nakoupí noviny a zapomenou je v čekárničce. Pan
Pavelka čte. Teoreticky všemu rozumí. Můţete si s ním povídat o
holubech i o rybách, o autech i o sportu, o knihách i o filmech.
V novinách bývají soutěţe. Pan Pavelka se jich často účastní A
sází. Sazku, Sportku, Matesa, kupuje losy, kniţní poukázky, Monu
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Lisu. Nad kaţdým losem a nad kaţdým tiketem se zasní, co by si
pořídili, kdyby vyhráli. Pomýšlí na vůz.
„Tak nám toho Saaba přechodně sníţili na sto pětadvacet tisíc,“
raduje se.
Přinese prospekty z Čedoku. Zná jednotlivé trasy a ví, kolik který
zájezd stojí.
„Egypt by nebyl marný,“ sděluje manţelce. „Chtěl bych aspoň
jednou v ţivotě vidět pyramidy.“
Osmapadesát let svého pracovitého ţivota strávil pan Pavelka
takřka na jednom místě jako strom pevně vrostlý do půdy. Jednou za
ţivot by se chtěl podívat do světa. S Mařenkou. Stejně se pořád
jenom motá kolem plotny, kolem králíků a drůbeţe.
S neutuchajícím optimismem vyplňuje tikety. Zkouší všechny
moţné variace a permutace. Data narození všech členů rodiny,
bratranců a sestřenic. Ve snu se mu zdávají čísla, mají lidskou
podobu a hovoří k němu. Pan Pavelka se durdí, ţe nemůţe vyuţít
všech pokynů, které k němu jenom prší. V duchu se omlouvá číslům
které urazil tím, ţe Je neusadil.
Sází s rozvahou a přiměřeně poměrům. Má příslovečnou smůlu.
Za všechna ta léta ani čtvrtá o něj nezavadila. Ani těch mizerných
deset korun nevyhraje. Kdyby v nějaké loterii existovalo jediné číslo,
které nevyhrává, zaručeně je bude mít on. Štěstí se obrací k jeho
snům zády a přímo se mu vysmívá. Kolikrát uţ uhodilo těsně vedle,
kolikrát v něm hrklo, ţe je to konečně ono, ale pak se ukázalo, ţe
pořadí číslic Je Jiné, nebo ţe klub, který měl tutově vyhrát, zrovna v
neděli byl z formy a prohrál na celé čáře.
Aţ jednou večer sedí pan Pavelka u kamen, pokuřuje a čte
noviny. Najednou strne. Ţe je to jeho číslo! Nebo to zase popletl?
Velká loterie. Výhra 10 000 Kčs. Vrhá se do kredence a hledá ve
štosech losů a tiketů. Je to jeho číslo!
„Maminko, maminko,“ běţí do pokoje a zalyká se štěstím.
Mařenka skládá do prádelníku košile.
„Vyhráli jsme deset tisíc. Deset tisíc!“ Roztočí ji v bláznivém
tanci. Mařenka se dá do breku.
„Tak přece jenom, táto,“ smrká do kapesníku. „Uţ jsem nevěřila,
ţe se ti to podaří.“
136

Celý večer mluví o výhře. Na chatu a na bourák to nestačí. Ale
protrhli smůlu. Příště můţe kápnout víc.
„Ţe jsme nevyhráli sto tisíc,“ naříká pan Pavelka. „Deset je
málo!“
Přebírá se v prospektech Čedoku. No, mohli by si udělat pěkný
výlet na čtrnáct dní do Rumunska nebo do Jugoslávie.
Ale Mařenka nesouhlasí. Potřebují nutně nové loţní prádlo. On
nové šaty. Ona zimní kabát. A boty. A klobouk. A …
Příští den přišel dopis od syna Břetislava, který pracuje jako
inţenýr ve Škodovce
„Milí rodiče,“ psal syn. „Podařilo se mi sehnat zánovního Fiata.
Peníze bych měl. Jenom deset tisíc mi chybí. Nemohli byste mi je
půjčit?“
Podívali se na sebe. Věděli, jak utratí výhru.

ROMMELŮV POKLAD
Po poráţce v Africe byla v září 1943 situace pro nacisty na jiţní
frontě kritická. Maršál Rommel, který o rok později spáchal na
Hitlerův příkaz sebevraţdu, tehdy nařídil, aby byl z ostrova Korsiky
přepraven lodí vzácný náklad do Itálie a odtamtud do Rakouska.
Co náklad obsahoval, není dodnes přesně zjištěno. Tvrdí se, ţe v
šesti bednách bylo uloţeno zlato, drahokamy a umělecká díla v
hodnotě 80 miliónu dolarů. Rovněţ určení tohoto bohatství je sporné.
Nejpravděpodobněji zní výklad, ţe těchto obrovských prostředků
měla vyuţít německá špionáţní sluţba k podplácení domorodců i
příslušníků spojeneckých vojsk.
Náklad nikdy nedoplul do Janova, kde měla loď přistát. Plavidlo
napadli spojenečtí letci a jeho obsah skončil na mořském dně.
Kolem „Rommelova pokladu“ se časem nakupilo mnoţství
pověstí, legend a dohadů. Celá věc je natolik zahalena tajemstvím, ţe
se snadno stává zdrojem nejrůznějších spekulací a fantastických
výmyslů. Není jisto, co vlastně poklad obsahovat, jaká byla jeho
hodnota, zda doposud odpočívá na mořském dne či zda uţ byl
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mezitím tajně vyloven. Faktem je, ţe četné expedice se pokoušely
poklad zachránit. Je pravděpodobně na „území nikoho“, takţe by se
případní nálezci mohli o něj rozdělit. Vyhlídka je to lákavá. Avšak
všechno hledání doposud bylo zcela marné, poklad jako by zmizel v
hlubinách mořských navţdy. Cleném jedné bohatě vyzbrojené a
zkušené výpravy byl i anglický spisovatel Donald Gordon, který
utkal kolem známých skutečností romantický a vzrušující děj v
románě THE GOLDEN OYSTER (ZLATÁ OSTŘICE).
Hrdinou románu je anglický právník, který vede se svou rodinou
střízlivý a vcelku spokojený ţivot. Do poklidného rytmu ustálených
dnů přijde dopis od přítele, s nímţ bojoval za války v britském
letectvu. Byli také členy skupiny letců, kteří potopili německoitalskou loď Selinu převáţející bedny s Rommelovým pokladem.
Většina spojeneckých letců tehdy při náletu zahynula, stejně jako
téměř celá posádka lodi. Ze spojenců se zachránil jenom hrdina
knihy a jeho přítel. Jejich zásluhou zůstal naţivu z posádky lodi
jediný SS důstojník.
Přítel nyní píše právníkovi, ţe chystá podniknout expedici na
záchranu pokladu. Spojil se s bohatým Američanem, který je
vyzbrojen nejmodernějšími přístroji a má ponorku Zlatou ústřici –
jako stvořenou pro podobný riskantní podnik.
Po překonání mnoha dobrodruţství a mnoha nástrah, jeţ jim v
cestu staví záludná Maffie v čele se zachráněným nacistickým
důstojníkem, konečně poklad objeví a celé jejich neobyčejně
namáhavé a nebezpečné dobrodruţství je korunováno úspěchem.
Potud autorova fantazie. Jaká je skutečnost?
Podle některých zpráv byli čtyři odpovědní nacističtí důstojníci
postaveni před vojenský soud a popravení. Naţivu prý zůstali jenom
dva němečtí poddůstojníci, kteří jediní věděli, kde jsou bedny s
pokladem uloţeny.
Skupina Francouzů prý nabídla jednomu z těchto německých
poddůstojníků doţivotní důchod ve výši 15 dolarů týdně, kdyţ je
dovede k osudnému místu. Vypráví se, ţe poddůstojník záměrně
zavedl Francouze na nesprávné místo, protoţe se mu nabízená
odměna zdála příliš nízká.
Nyní byla uveřejněna výpověď bývalého německého
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poddůstojníka Karla Krause, který se účastnil výlovu Rommelova
pokladu z mořského dna – uţ v roce 1947. Za války slouţil Kraus v
Africe a jihovýchodní Evropě aţ do roku 1945, kdy byl zajat. Poskytl
časopisu PEOPLE interview, v němţ řekl: „Píši knihu, ve které
vylíčím, jak došlo k vylovení beden v roce 1947. Je to velice
dramatická historie. Jsou do ní zapleteni členové britské a
francouzské výzvědné sluţby. Je velmi riskantní oţivovat tento
příběh. Vynoří se zároveň spousta otázek, které v minulosti nebyly
zodpovězeny.“
Našel se i přímý svědek události ze září 1943. Je jím úspěšný
australský obchodník, kdysi důstojník Afrika Korpsu, který z
pochopitelných důvodů nechce být jmenován. Zde je část jeho
vyprávění:
„Ve skutečnosti se účastnili akce dva důstojníci a dva
poddůstojníci. Poddůstojníci nevěděli, co v bednách }e. Věděli
jenom tolik, ţe jsou pořádně těţké a ţe nesmějí být za ţádnou cenu
vydány Spojencům.
Jenom já a nadporučík jsme věděli, co bedny obsahují. Šlo o
sedm beden, nikoliv o šest, jak se uvádělo. Poklad nebyl válečnou
kořistí ze severní Afriky, jak se někdy tvrdilo. V bednách byly
uloţeny vzácné mince, francouzské zlaté franky, soveriny a tolary
Marie Terezie. Kromě toho řada dalších cenných věcí. Peníze měly
slouţit výzvědné sluţbě, která měla agenty v Káhiře, Bejrútu,
Bagdadu, Dakaru, Alţíru a Chartúmu. V Orientě můţete prakticky
získat jakoukoliv informaci, jestliţe za ní zaplatíte hodnotnou
měnou.
Na začátku září 1943 po invazi Spojenců nebyly ostrovy Korsika
a Sardinie uţ bezpečné. Museli jsme přesunout poklad z hlavního
města Korsiky na pevninu. Podle rozkazu jsme měli bedny přepravit
po malé lodi do Janova a pak po souši do Innskrucku v Rakousto. Já
sám bych dal přednost letadlu, ale německé velitelství to nedovolilo.
V té době rozvinula spojenecká špionáţ neobyčejnou aktivitu
Korsičané uţ tušili vítězství Spojenců a proto se přidávali na jejich
stranu. Ale někteří z nich slouţili za peníze oběma stranám.
Podařilo se nám najít malý italský člun i s posádkou Abychom
nevzbudili nejmenší podezření, pomalovali jsme bedny obrovskými
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písmeny: HEERES FELD-LEIHBOCHEREI (Polní knihovna).
Nebylo to nic neobvyklého, většina vojenských jednotek převáţela
knihy a časopisy v podobných bednách.
Bedny jsme naloţili do člunu za bílého dne. Kdybychom si
vybrali jinou dobu, snadno bychom mohli vzbudit podezření.
Těsně před setměním jsme vyrazili z Ajaccia. I to bylo zcela
normální, protoţe za noci bylo moře daleko bezpečnější, neţli za
dne. Pluli jsme podél západního pobřeţí směrem na Janov.
Protoţe to byla italská loď, vyvěsili jsme italskou vlajku. Právě v
tom okamţiku byla Itálie na straně Spojenců. Proto jsme doufali, ţe
si nikdo tak bezvýznamné kocábky nevšimne. Ale přesto nám celou
noc nad hlavami hučela letadla.
Sotva se rozbřesklo, zahlédli jsme první letoun. Přiblíţil se k nám
na nepříjemně blízkou vzdálenost. Mávali jsme na něho, aby nás
povaţoval za spřátelenou, dobrosrdečnou posádku.
Poddůstojníci si sundali blůzy, aby je letci nepoznali. My s
nadporučíkem jsme se uchýlili do kabiny. Letadlo dvakrát zakrouţilo
a odletělo směrem na jih. Uplynuly dvě hodiny. Nad hlavami nám
přeletělo několik dalších letadel. Ţádné z nich nepatřilo Němcům. V
té době jsme uţ dávno ztratili ve vzduchu převahu.
Pak se náhle objevila těsně nad vodou tři letadla. Přesmykla se
těsně nad námi, zatočila vlevo a pak znovu nabrala kurs směrem k
nám. Kryli jsme se. Kdyţ se k nám blíţila, nadšeně jsme jím mávali
na pozdrav. Letadla sestoupila aţ k vodě, takřka se dotýkala hřbetu
vln. Seřadila se za sebou.
Začali nás ostřelovat. Na palubě lodi se rozpoutalo peklo. Po
třech hodinách odletěli. Snad jim došla munice. Nebo se domnívali,
ţe jsme všichni vyřízeni.
Prohlédli jsme loď. Italský kapitán byl mrtev. Tři členové
posádky těţce raněni. My jsme byli na tom trochu lépe. Já jsem utrţil
několik ran na rameni, na pravém stehně a na zátylku. Nic váţného.
Nadporučík utrpěl ještě menší zranění neţli já. Jeden poddůstojník
byl raněn těţce, druhý vyvázl takřka bez zranění.
Loď rychle klesala. Chtěl jsem zjistit rozsah zkázy.
Italové neustále drmolili modlitby. Nařídil jsem poddůstojníkovi,
aby se pokusil ucpat otvory. My s nadporučíkem jsme chtěli
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pumpovat vodu. Záchranný člun byl rozmetán po celé palubě. Kdyby
se loď potápěla, pak bychom raněné nemohli zachránit.
Pracovali jsme proto jako posedlí. Neviděl jsem neslyšel jsem
kolem sebe naprosto nic. Kdyby nás napadlo další letadlo, ani
bychom si toho nevšimli. Přišel nám na pomoc jeden Ital, který
utrpěl jenom lehčí zranění. Uvědomil si, ţe na výsledku naší práce
závisí záchrana všech.
Tak se nám podařilo uvést pumpu v chod. Zabránili jsme tím
dalšímu klesání lodi. Největší trhliny jsme ucpali dehtem, plátnem a
dřevěnými klacky. Potom jsme postupně vyspravovali stovky
menších otvorů rozesetých pod úrovní vodní hladiny. Ani nevím, jak
dlouho jsme pracovali, ale stal se zázrak.
Říkal jsem si: Jestli vydrţí počasí, doplujeme. Pomalu jsme pluli
ke korsickému pobřeţí, které bylo od nás asi šest kilometrů na západ.
Počítal jsem, ţe nás proud k němu odnese za dvě nebo za tři hodiny.
Vydrţí-li ovšem tak dlouho pumpa. Kdyby nevydrţela, pak klesneme
ke dnu asi za půl hodiny.
Přemýšlel jsem, co bychom měli udělat s bednami. Bylo mi jasné,
ţe se jich musíme zbavit, jestliţe se máme sami zachránit. Prohlédl
jsem je. Pět bylo v pořádku, dvě byly z poloviny zničené. S
nadporučíkem Jsme přemístili jejich obsah do ostatních beden.
Kaţdou bednu jsme zatíţili kovy, kotevním řetězem a jinými
těţkými kusy. Umístili jsme je na palubě blízko zábradlí.
Vešel jsem do kabiny a prohlédl si mapu moře. Poznamenal jsem
si ono místo.
Hodili jsme bedny přes palubu do moře. Klesly jako kameny.
Mapu s označením místa jsem strčil do kapsy. Tak jsem zničil
všechny ostatní mapy.
Po poledni se nás ujali rybáři. Ve skutečnosti jsme se ani trochu
nepřiblíţili pobřeţí, naopak nás vítr unášel k jihu. Motor u pumpy uţ
začínal prskat, protoţe nádrţ s pohonnou hmotou se vyprázdnila.
Za dvě hodiny jsme připluli do přístavu Calvi, jeden Clen italské
posádky mezitím zemřel a náš poddůstojník umíral.
Místní lékař pomohl zraněným a dal je přepravit do nemocnice.
Příštího dne jsme zrekvíroval auto a odjel do Ajaccia. V hlavním
stanu vládl zmatek. Skoro celý štáb byl jiţ evakuován. Zbývající
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důstojníci neměli pro mě ţádné rozkazy.
Podařilo se mi odtamtud vyváznout letadlem.
Nikdo nevěděl, ţe jsem si poznamenal místo, kde jsme svrhli
bedny do moře. Vrátit se tam stejně nebylo moţné a nikdo se o to ani
nestaral. Hlavní stan byl rozpuštěn a my jsme skončili u různých
komand a jednotek.“
Tato verze bývalého nacistického důstojníka se značně liší od
líčeni v Gordonově románu Zlatá ústřice. Vyznívá však mnohem
pravděpodobněji.
Podle tvrzení Karla Krause byl tedy poklad vyloven jiţ v roce
1947 a všechny další výpravy se honily za chimérou. Přes všechnu
dokonalost nejmodernější výzbroje nemohli objevit poklad tam, kde
uţ dávno nebyl.
Otevřená zůstala otázka, co se stalo s vyloupeným pokladem.
Snad dostaneme odpověď, aţ vyjde slíbená Krausova kniha.
L. SMUTEK

LIDÉ – VÁLKA – REPUBLIKA

Nad mořem
„Kdo nepřiletěl z moře hned po skončení operace, uţ se nikdy
nevrátil… Kdo se nevrátil z hlídkování, byl ztracen ve vlnách
oceánu. To byla hrůza Coastal Commandu.“ Napsal ve svých
pamětech jeden z příslušníků 311. bombardovací perutě ve Velké
Británii za druhé světové války – Václav Korda. Mohl to napsat po
„dobrých“ osobních zkušenostech, mohl srovnávat, mohl vynášet
soudy. Měl za sebou i první část činnosti „třistajedenáctky“, dokud
ještě bojovala ve svazku britského bombardovacího letectva. Korda
se svou posádkou proslul úspěšným útokem na německý křiţník
„Prinz Eugen“, za coţ dostal vysoký britský letecký řád D. F. C.
Od 10. září 1940 do 25. dubna 1942 byla 311 čs. peruť takřka
nepřetrţitě v bojové činnosti. Celkem 148 krát byla nad cílem v
Německu a okupovaných zemích, letci měli za sebou 1011 bojových
letů v celkovém čase 5192 operačních hodin. Z dvaapadesáti posádek
bylo třiadvacet (134 muţů) sestřeleno nebo jinak ztraceno, třicet
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letců bylo vyřazeno pro zranění. Ztráty tedy činily celkem přes
padesát procent. Předepsaný počet operačních hodin (200) dolétalo
asi sedmdesát muţů, tzn. asi dvanáct posádek.
V dubnu 1942 byla peruť převedena do svazku Coastal
Commaudu (pobřeţní letectvo). Hlavním úkolem tohoto druhu
leteckých sil bylo pronásledování a ničení nepřátelských lodí, hlavně
ponorek. Jednotlivá letadla patrolovala ve svěřeném sektory,
obdélníku, jehoţ oblétnutí trvalo asi 50-60 minut. Byly to aţ
šestnáctihodinové patroly nad nekonečnými vodními pláněmi
Biskajského zálivu, Atlantiku, Baltu a Severního moře. Nejdříve na
dvoumotorových wellingtonech, později na modernějších
čtyřmotorových liberátorech.
DOLE BYLO JEN MORE
Šestnáct hodin mezí nebem a mořem! V nich mohli zmizet beze
stopy, protoţe v případě poškození nebo selhání letadla nebyla dole
pevná zem, na kterou by se dalo nouzově přistát nebo vyskočit
padákem. Byly to často dlouhé, unavující lety, jednotvárné tím, ţe do
nekonečna létali v malých výškách nad nekonečnými vodami
Severního moře, kde v jednom období své činnosti dbali o
bezpečnost konvojů do Murmanská. Chránili konvoje, ale přitom se
jim museli pečlivě vyhýbat. Lodě v konvoji měly totiţ příkaz střílet
na všechna letadla, která se nad nimi objevila – jedno uţ, měla-li
třeba britské poznávací znaky.
Létali aţ za severní polární kruh. Hlídkovali v Biskaji a proslavili
se útoky na německé lodě v Atlantiku. Na ponorky útočili
hlubinnými pumami a útěk musel být proveden v několika vteřinách,
protoţe ponorky se mohly rychle ponořit pod hladinu a na nový útok
uţ nezbyl čas. Někdy se jim ponorka postavila na odpor svými
palubními zbraněmi. Jindy je oklamala tím, ţe z hlubiny po
nepřesném pumovém útoku vypustila na hladinu klamnou olejovou
skvrnu a letci v přesvědčení, ţe zasáhli, odletěli pryč. Přitom potkat
nepřátelskou ponorku bylo často dílem velkého válečného štěstí.
Mnoho posádek strávilo mnoho hodin, mnoho patrol nad mořem,
aniţ uviděly jedinou nepřátelskou loď. Zato jejich bombardér mohli
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najít nepřátelští stíhači. Kolik takových soubojů svedly posádky
wellingtonů a liberátorů, třeba kdesi nad prostorami Biskajského
zálivu! Někdy se čs. letci ubránili, sestřelili nepřítele a sami se vrátili
na základnu. Jindy vyhráli stíhači. Takhle zmizel ve vlnách Biskaje
letoun velitele perutě štábního kapitána Breicetla a s ním i druhý
pilot ppor. Fenol, četař Mrázek, který přišel k letectvu od pěchoty z
Tobruku, i Vilda Jaks, palubní střelec, před válkou mistr Evropy v
rohování – a další členové posádky.
Těţký, neobratný letoun byl proti hbitým stíhačkám vţdycky v
nevýhodě. Pilot musel podle pokynů střelců dělat zatáčky a úniky, a
přitom zároveň dávat svým střelcům moţnost k palbě na dotírajícího
Němce. Bojovala celá posádka, všichni v dokonalé profesionální
souhře. Ale nebezpečí nehrozilo jen od přesily stíhačů. Také
německé lodě se nevzdávaly jen tak. Kdyţ napr. 10. dubna 1943
zaútočil letoun, kterému velel podporučík Metoděj Šebela, na
nepřátelskou dopravní loď, byl hned zpočátku zasaţen střelbou z
jednoho doprovodného torpédoborce. Třebaţe wellingtonů přestal
pracovat levý motor, Šebela dokončil útok a z výšky šesti set metru
shodil pumy. S těţce poškozeným letadlem se potom vlekli aţ k
anglickému pobřeţí, kde přistáli na nejbliţším letišti.
Někdejší radiotelegrafista této posádky Knapp vylíčil ve své
knize vzpomínek okamţiky po tomto šťastném přistání:
Láďa byl hrozně milý. Šlapal si střídavě na tu dřevěnou i
opravdovou nohu a říkal: Cyrdo, s vámi uţ to neválím. Vy jste
Japonci. Pořád jsem si říkal, ţe budeš mít rozum, ţe tam nepoletíš, ţe
se jen tak šoupneš podle mráčku, hodíš to na ně a šup do mráčku a
pryč. Ne, s vámi uţ to neválím. – Karel seděl zkroušeně, křivé noţky
pod ţidlí a stále říkal, ţe by vlastně uţ měl být doma, protoţe je
teprve pár dní ţenatý a ţe slíbil, ţe se večer vrátí a teď ţena bude mít
strach, co s ním je.
Cyrda – to byla přezdívka podporučíka Šebely. Lada – to byl
Ladislav Kadlec, zadní střelec, kterému kdysi nad Münsterem poranil
německý noční stíhač nohu tak, ţe mu ji angličtí lékaři amputovali.
Dostal protézu a dobrovolně se vrátil do sluţby u letectva. Zúčastnil
se Ještě mnoha bojových letů nad mořem. Aţ 13. března 1944 se z
patroly nad Biskajským zálivem letoun, v němţ byl i Kadlec,
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nevrátil. V té době uţ však čtyři měsíce nebyl mezi ţivými ani
Šebela. Odepsali ho s celou posádkou liberátoru po 18. listopadu
1943 a nikdo nevěděl, co se vlastně letounu přihodilo. Hovořilo se
jen o mimořádném mnoţství německých stíhačů, kteří toho dne v
onom prostoru létali.
„SÉRIE TŘI“
Jednu dobu obcházela peruť podivná hrozba. Nejdřív zmizel
letoun velitele perutě, pár dnů nato havarovalo Jiné letadlo a shořelo
i s posádkou Všichni prý podle pověry o sérii tří čekali, kdo bude
další.
Miroslav Vild mi mnoho let po válce vyprávěl o tom, co
následovalo. Nejdřív o cvičném letu, který prodělával s kapitánem
letadla Palichlebem. Palichleb v jednom okamţiku liberátor „přetáhl“
a hrozilo nebezpečí zřícení. Naštěstí to pilot ještě „vybral“. Jeden
radiotelegrafista, který byl pří cvičném letu s Vildem načerno, vylezl
po přistání z letadla, šel k Palichlebovi a řekl mu: „Emilku, dobrý, ale
podruhy ty volovinky s náma nedělej, to si nech pro mladší.“
Potom však přišel další cvičný let. Letci seděli v učebně, kdyţ
rozhlas volal Palichlebovu posádku k cvičeni s raketami. Palichleb se
obrátil k Vildovi, svému radiotelegrafistovi: „Heleď, co bys tam s
námi dělal, máš tam zbytečně sedět?! – Seber se, vem si kolo a jeď
třeba na houby.“ Vild ho poslechl, vyprovodil posádku k letadlu a
kdyţ odstartovali, jel do lesa. Kdyţ mělo cvičení končit, jel zpátky
na letiště. Tam uviděl houf lidí, kteří z jednoho letadla vynášeli
mrtvého střelce, který padl kdesi v boji nad mořem. Potom však
všichni zahlédli známku další katastrofy – sloup dýmu, který stoupal
z nedalekého lesa. Nejdřív si mysleli, ţe se zřítilo nějaké letadlo,
které bylo ten den v bojovém nasazení. Potom však přišli na to, ţe
jde o letoun Emila Palichleba a jeho posádky. Dělal cvičné nálety a
stalo se mu s letadlem totéţ co před dvěma dny. Přetáhl je. Jenomţe
tentokrát to uţ nevybral a zřítil se.
V první chvíli započítali mezi ztráty i radiotelegrafistu Vilda,
protoţe byl napsaný v knize startů. Potom ho objevili ţivého.
„Jak jste se z toho dostal?“ ptali se ho.
145

„Z čeho?“
„No z toho, vţdyť víte, co se stalo!“
„Vím, ale já jsem tam nebyl.“
A Miroslav Vild mi při vzpomínání řekl: „Hrou osudu jsem
musel střídat posádky, protoţe kapitáni se vţdycky nějakým
způsobem zabili. Nedolétal jsem se ţádným z nich. Nejdéle jsem
létal s Honzou Velou, s tím jsem dolétal předepsaný počet
operačního hodin a kdyţ jsme se rozešli, tak jsem šel k transportnímu
letectvu. Kdyţ jsem tam dojel, byl tam uţ telegram, ţe jsme oba dva
dostali D. F. C. Jenomţe on – Vela – uţ in memoriam …“
VÁNOCE S ALSTERUFEREM
Mezi nejslavnější činy letců od třistajedenáctky patří případ s
německou lodí Alsterufer. Byly Vánoce roku 1943 a protoţe se
říkalo, ţe i za války se udělá jakési příměří, počítalo se s tím, ţe
tohoto nepsaného zvyku vyuţije Alsterufer a pokusí se proniknout
britskou blokádou do některého francouzského přístavu. Vezla pro
Němce důleţité suroviny aţ z Dálného východu. Britské letadlo
objevilo německou loď uţ daleko v Atlantiku a německý kapitán
hned věděl, kolik uhodilo. Volal o pomoc a tu měly poskytnout
torpédoborce, které vypluly Alsteruferu vstříc z francouzských
přístavů. Ty zase pro změnu objevil hlídkující letoun od
československé perutě. Britové na torpédoborce zaútočili všemi
prostředky. Do boje startovaly i čs. liberátory. Na jednom byla
posádka podporučíka Vely, Vild jako radiotelegrafista. Let byl
klidný, počasí se postupně měnilo, jak se dostávali k
severošpanělskému pobřeţí. K půlnoci byli na dohled u města La
Coruna. Svítilo do noci s bezstarostností neutrálů a velitel
bombardéru Vela neodolal a dopřál sobě i ostatním, aby se podívali
na město, na světlo, na mír. Potom otočili a vraceli se nad Biskaj.
Pronásledovat německé torpédoborce. „Znepříjemnili“ jim cestu a
druhý den se na torpédoborce vrhly britské lodě a rozbití německé
pomoci Alsteruferu bylo dokonáno. Zůstal na moři sám a marně se
pokoušel ztratit v obrovských plochách vody. Konečně 27. prosince
1943 se nad lodí vynořil z mraků čs. liberátor „H“ jako Harry.
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Kapitánem letounu byl Oldřich Doleţal, navigátorem Zdeněk Hanuš.
Němci začali po letadle pálit, ale z bombardéru přesně vypadly dvě
pumy a pilot ještě odpálil rakety. Obě pumy dopadly na palubu a loď
začala hořet. Boční střelec pořídil rychle letecký snímek a Alsterufer
byl pro Němce ztracen. Potopil se do čtyřiadvaceti hodin. D. F. C.
(Distinguished Flying Cross] pro kapitána a navigátora a další řády
pro členy posádky byly zajištěny. O jejich letounu psaly všechny
anglické noviny.
Potopení lodi Alsterufer bylo jedním z mnoha úspěchů 311. čs.
perutě ve Velké Británii, lidí ze země, která nemá moře, a přece do
její slavné historie patří i to, co se kdysi za válečných let odehrávalo
nad hladinami moří a oceánů. Tam, kde našlo hrob mnoho statečných
muţů.
ZDENĚK BIDLO

V tu chvíli jsem ještě nevěděl, jak a čím se vlastně cítí ohroţen.
Pan Jürgen Hofmann nás navštívil s objednávkou, aby mu detektivní
kancelář Ypsilon poskytla na čtyřiadvacet hodin ozbrojenou ochranu.
Prohlásil, ţe na výlohách mu nezáleţí. Náš člověk se má v pondělí
odpoledne, tak kolem čtvrté hodiny, hlásit u něj ve vile Erika.
Řekl jsem, ţe případ převezmu sám.
Pár minut před čtvrtou jsem vystoupil z vozu a rozhlédl se kolem.
Vila Erika stála v zahradě obehnané vysokým plotem z
kosočtvercově splétané ţelezné mříţe, na jejímţ vrcholu se výhruţně
pnuly tři pramence ostnatého drátu. Z druhé strany plotu mě ostraţitě
sledovaly dva páry zarputilých očí. Patřily modravě páleným
dobrmanům. Kdyţ jsem zabouchl dvířka vozu, zamkl a zamířil k
bráně, obě zvířata se divoce rozštěkala a sápala se na mříţ.
Nemusel jsem ani zvonit. Z dveří vily vyšel zasmušilý a hubený
člověk v komornické livreji, okřikl psy a uvázal je u boudy, která
svou velikostí spíše připomínala nepodařenou stáj. Teprve pak
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odemkl a vpustil mě dovnitř.
„Já jsem z detektivní kanceláře Ypsilon.“
„Pan Hofmann vás očekává,“ řekl suše.
Majitel vily Erika mně přišel vstříc do haly a zavedl mě do
pokoje, který mi dal k dispozici.
„Povečeříme spolu. Asi tak kolem sedmé hodiny večer. To
znamená, ţe máte tři hodiny času, abyste si prohlédl zahradu, celý
dům a překontroloval bezpečnostní opatření. Mariin vám všechno
dopodrobna ukáţe.“
S těmito slovy se Hofmann odporoučel. Spolu s komorníkem,
který jak jsem se záhy dověděl, byl zároveň i kuchařem,
zahradníkem, šoférem a tajemníkem pana Hofmanna, jsem se vydal
na obhlídku objektu.
Spíše neţ o vile by se dalo hovořit o pevnosti. Vysoký mříţový
plot ukončený ostnatým drátem se táhl kolem celého pozemku a byl
přerušen jedině branou v průčelí a malými vrátky na konci zahrady,
rovněţ mříţovými. Případný vetřelec, který by překonal tuto první
zábranu, by se musel vypořádat s oběma dobrmany, kteří, jak mi
Martin vysvětlil, mají po větší část dne a zejména pak po celou noc
volnost pohybu po celé zahradě.
Pochválil jsem zahradu, byla skutečně pěkně a střízlivě upravena.
Pak jsme věnovali pozornost vlastní vile. Silné mříţe zabezpečovaly
všechna přízemní okna, jak ta, která vedla do kuchyně, Martinova
pokoje a jakési předsíně, tak i ploché špehýrky do kotelny, skladu
topného oleje a do dalších přízemních prostor. Dveře byly opatřeny
zámky s bezpečnostní vloţkou a navíc pobity zevnitř mosazným
plechem, takţe ani vetřelec s vrtačkou a pilkou by nic nepořídil.
Prakticky by se tedy dalo do vily vniknout jedině okny v prvním
patře. Jejich parapet byl dva a půl metru nad úrovní okolního terénu a
jediný ţebřík v domě zůstával prozíravě pod zámkem, totiţ v garáţi.
Prošli jsme pak celou vilu a s výjimkou pracovny pana Hofmanna
prohledali všechny místnosti. Neponechal jsem nic náhodě, otevřel
jsem dokonce kufr Hofmannova forda v garáţi, nahlédl do všech
skříní, prošel celou půdu a vyhlédl i na plochou střechu. Ne, v
prostoru ohraničeném mříţovým plotem, nebyl nikdo jiný kromě
pana Hofmanna, komorníka Martina, dvou navrčených psů a mojí
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maličkosti.
Po sedmé večer jsme s panem Hofmannem povečeřeli. Hovořili
jsme o docela běţných věcech, shodil se na názoru, ţe uţ je na čase,
aby sprchlo, ţe na silnici, která sem vede, je plno nebezpečných
lavórů, takţe by člověk snadno oddělal pérování a ţe včerejší
televizní programy byly lepším uspávacím prostředkem neţ
farmakologická hypnotika. Teprve při kávě, kterou nám Martin
přinesl do pracovny, se pan Hofmann rozhovořil.
„Je pravda, nemusel bych vám vlastně nic vysvětlovat,“ řekl
zamyšleně. „Ale není důvodu, proč byste tu historii neměl znát.
Ohroţení, o kterém jsem se u vás v kanceláři zmínil, z ní totiţ
bezprostředně vyplývá. Čeho byste se chtěl napít?“
Aniţ by čekal na odpověď, šel ke sklápěcímu skříňovému baru,
aby podal napoleonku a láhev martelu.
„Já nemohu pít,“ odpověděl na můj tázavý pohled. „Kdybyste
věděl, jak mám vysoký tlak, divil byste se, ţe ještě ţiji. A k tomu to
napětí, to rozčilování –“ mávl rukou.
Vlastně to ani nemusel říkat. Všiml jsem si uţ odpoledne, jak
těch pár schodů k mému pokoji pana Hofmanna zmohlo. Zastavil se
na odpočívadle a ztěţka oddychoval.
„Dneska je ze mne troska. Ale ještě před deseti lety…“ snivě se
zahleděl kamsi do neurčitá. „Tehdy mi bylo dvaapadesát let. To Jsem
ještě osobně řídil celou firmu. Do sekretariátu ředitelství jsme přijali
Eriku Trinnerovou. Jak bych vám ji vylíčil? No, představte si
šestadvacetiletou blondýnku s pomněnkovýma očima. Štíhlou, ale ne
hubenou. Hravou, mladistvou, ale ne Infantilní No a já jsem měl za
sebou jedenadvacet let manţelství. Po takové době zevšední kaţdý
svazek, i kdyţ je to třeba svazek s hezkou a chytrou ţenou. Tím spíš
– ale to sem vlastně nepatří. Stačí, kdyţ řeknu, ţe sem se do té Eriky
zamiloval. Dovedete to pochopit?“
„Pane Hofmanne,“ podíval jsem se na něho s chápavým v /rázem
číslo osm, „to není nic tak neobyčejného. Mohu vám ze své praxe
potvrdit, ţe se s těmito případy setkáváme často.“
„V mém případě se to však stalo začátkem konfliktu, který měl
tragické následky. Erika měla totiţ dlouholetou vábnou známost.
Chodila s nějakým Alfonsem Schrode. Bylo mu nějak k pětatřiceti,
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jezdil jako řidič mezinárodní kamionové dopravy. Častokrát byl
celou řadu dni pryč. Já sám jsem ho nikdy v ţivotě neviděl. A Erika
měla ráda společnost. Tím nechci říci, ţe by byla do větru. Ona
prostě nepatřila k těm typům lidí, kteří si zalezou do ušáku s kníţkou.
Táhlo ji to do restauraci s vysokými koberci a těţkým stříbrem, do
vináren s diskrétním osvětlením, na všelijaké ty večírky a koktejly.
Akceptovala mě Jako společníka, nikoliv však jako milence, její
nepřístupnost mě neodrazovala, ale naopak, rozněcovala mou
fantazii, stupňovala mou ţádostivost. Nemyslel jsem na nic neţ na to,
jak bych ji získal, nepracoval Jsem pro nic jiného, neţ pro dosaţení
tohoto cíle. Vyřídil jsem nejprve svoje osobní problémy –“
„Tím chcete říci –?“
„No, rozvedl jsem se, majetkově jsem se vypořádal s bývalou
manţelkou, koupil tady tu vilu, nechal ji zadaptovat a
zmodernizovat. Při opravě fasády jsem dokonce nechal udělat ten
plastický nápis Erika, nevím, jestli jste si ho v průčelí nad vstupními
dveřmi všiml. Dnes uţ je ovšem trochu zašlý. Kdyţ bylo všechno
hotovo a připraveno, pozval jsem ji sem a poţádal ji o ruku. Řekl
jsem, ţe tady to všechno jí bude patřit. Viděl jsem, ţe prostředí ji
ohromilo, byly okamţiky, kdy jí oči zářily, jak si představovala, Ţe
je tu paní domu, ale nedokázala se naráz rozhodnout. Představovala
ten kolísavý, nerozhodný typ. Přesto jí můj návrh natolik zamotal
hlavu, ţe se přestala kontrolovat, pokud jde o pití. Poprvé, co Jsme
spolu chodili, se opila. Jestli mě něco mohlo mrzet, tak Jedině to, ţe
kdyţ Jsem ji na lůţku objímal, oslovovala mě neustále jako Alfonse.
Coţ je křestní jméno jejího snoubence.“
Venku se rozštěkal Jeden z dobrmanů, po něm i druhý, ale po
chvíli zmlkli. Přistoupil jsem k oknu, otevřel ho a vyhlédl do tmy.
Všude vládlo úplné ticho. Patrně se někdo po cestě kolem vily vracel
z kina nebo z hostince a uţ přešel. Zase jsem zavřel okno a posadil se
ke své sklence martelu.
„Asi deset minut před půlnoci,“ pokračoval pan Hofmann, „se
Erika naráz probudila. Zřejmě uţ trochu vystřízlivěla, podívala se na
mě, pak na sebe, tváří jí přejel děs, byl velmi teplý večer a usnula
docela nahá. V očích jí svitlo poznání, určitě si uvědomila, co se
stalo a hystericky zaječela. Nato vyskočila a tak, jak byla, vyběhla z
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loţnice, pak po schodech dolů. Odemkla si dveře, klíč byl zastrčen v
zámku. Utíkala přes zahradu, přelezla přes plot –“
„Tady přes ten kovový plot?“
„Ne. Tehdy jsem měl kolem jen takový nízký ozdobný dřevěný
plůtek. Slyšel jsem ji ještě, jak vbíhá do lesa. Honem jsem se trochu
oblékl a rozběhl se za ní. Ale snad jsem nevystihl správný směr, snad
jsem se příliš zdrţel, celou hodinu jsem bloudil s baterkou po lese,
hledal ji, volal, ale naprosto zbytečně. Jako by se po ní země slehla.
Musí se přece vrátit, napadlo mě, nemůţe takhle do města. Vrátil
jsem se k vile a čekal. Erika stále nepřicházela. Nedalo mi to a
zatelefonoval jsem na policii. Stručně jsem jim vysvětlil, o co jde.
Měl jsem tady v domě přítelkyni, před půlnocí utekla nahá do lesa,
snad v opilosti, snad jí přeskočilo v hlavě, nevím, nemohu to
posoudit. Odpověděli, ţe hned přijedou, ţe určitou informaci mají.“
„Patrně ji mezitím někdo našel –“
„Našel. Ale ne ţivou. Nebudu to rozpitvávat do detailů. Policejní
hlídka, která v noci projíţděla po silnici, si ve světle reflektorů
všimla nevhodně zaparkovaného auta. Stálo hned za nepřehlednou
zatáčkou. Kousek od silnice, mezi prvními stromy lesa, leţela nahá
dívka a u ní klečel muţ, který byl identifikován jako Alfons Schrode.
Pitva potvrdila, ţe Erika byla uškrcena. Schrode tam na místě, nad
jejím tělem, se slzami v očích řekl, ţe je vinen její smrtí, ţe ji vlastně
zabil, ačkoliv nechtěl. Později to u soudu všelijak popíral a
překrucoval. Vysvětloval, ţe tím mínil morální vinu v tom smyslu, ţe
si jí málo všímal, nechal ji samotnou a podobně. Soud ovšem vzal v
úvahu, ţe měl důvod k ţárlivosti, přihlédl k tomu, ţe Schrode byl uţ
jednou trestán pro ublíţení na těle, jakoţ 1 k řadě jiných přitěţujících
okolností. Neuznával ho sice vinným z vraţdy, ale ze zabití a
odsoudil ho na deset let do vězení.“
„Vy Jste u soudu také vystupoval jako svědek?“
„Ne, Ten večer, o kterém vyprávím, dal zabrat mému krevnímu
oběhu. Kdyţ ke mě policie v noci přišla, bylo mi uţ hrozně zle.
Dostal jsem mozkovou mrtvici. Osm týdnů jsem leţel v nemocnici –
a několik dalších týdnů jsem se pak zotavoval doma, respektive v
lázních. Kdyţ mi bylo lépe, dostavil se ke mně nějaký kriminalista a
v přítomnosti lékaře se mnou sepsal protokol, který byl pak u soudu
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přečten. Řekl jsem po pravdě, jak to bylo, neměl jsem důvod něco
tajit.“
„Z toho ovšem stále ještě nevyrozumívám, čím se cítíte
ohroţen?“
„Uţ jsem téměř u toho. Málem jsem uţ na tu smutnou historii
zapomínal, kdyţ mně začaly docházet anonymní dopisy. Zprvu jsem
je vztekle zahazoval, ale pak jsem je začal schovávat. Mohl bych
vám je ukázat, ale nic zvláštního byste z nich nevyčetl. Mám je v
támhle té přihrádce,“ ukázal ke knihovně. „Kdosi nepodepsaný –
mohu si domyslit kdo mně v určitých intervalech oznamuje, ţe v den
desátého výročí smrti Eriky Trinnerové zemřu. A sice večer, v tutéţ
hodinu jako ona.“
„Kdy vám ty dopisy začaly chodit?“
„Před rokem. Napadlo mě, ţe Schrodeho předčasně pustili z
vězení. Tuším, ţe za určitých okolností se to dělá. Prostřednictvím
jednoho advokáta jsem si ověřil, zda je ještě ve vězení, a zjistil, ţe uţ
je na svobodě.“
Schrode si pravděpodobně odseděl jen dvě třetiny trestu.
Nepovaţoval jsem však za nutné to Hofmannovl vysvětlovat.
„Všiml jsem si, ţe jste podnikl určitá bezpečnostní opatření v
domě a na zahradě –“
„Ano. Kdyţ jsem zjistil, ţe Schrode uţ není ve vezení a výhrůţky
se opakovaly, poţádal jsem Martina, aby se přestěhoval sem do vily.
Předtím měl podnájem vedle v obci. Martin uţ u mě pracuje přes tři
roky a myslím, ţe se na něho mohu plně spolehnout. Nechal jsem
strhnout dřevěný plot a postavit kolem tu mříţovou hradbu, kterou
jste viděl. Dal jsem také všechna přízemní okna zamříţovat. Koupil
jsem speciální hlídací psy, ačkoliv jinak si na zvířata nepotrpím.
Martinovi jsem koupil pistoli a zaplatil obstarání zbrojního pasu.
Sám jsem také ozbrojen. Navíc je v oknech zamontováno poplašné
zařízení, které ovšem zapínám aţ teprve tehdy, kdyţ jdu spát.“
„Kdo tu uklízí? Také Martin?“
„Ne. Nějaká paní z obce. Přichází v devět ráno a v jednu v
poledne zase odchází.“
„A co kdyţ –“ zarazil jsem se. Z chodby se ozvaly kroky
Bezděky jsem se podíval na hodinky, ale bylo teprve půl jedenácté.
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Hofmann vzrušením zčervenal, na čele mu vyvstaly kapky potu,
jeho dech jako by ztěţkl. Kdyţ se ozvalo zaklepání, jako by se mu
ulevilo. Zřejmě znal styl, kterým Martin klepal na dveře.
„Dál!“ zachrčel.
Martin se zastavil ve dveřích.
„Pane Hofmanne, šel jsem jako jindy na večerní obchůzku a našel
jsem –“
„Co jste našel?“
„Psi leţí u brány. Bez hnutí. Snad jsou jen v bezvědomí, protoţe
dýchají.“
Vyskočil jsem.
„Zůstaňte tady u pana Hofmanna. Já se na ně skočím podívat.“
Martin měl pravdu, dobrmani byli pravděpodobně omámeni nebo
uspáni, snad jim někdo předhodil nějaký přiotrávený pamlsek. Jako
hlídači byli k nepotřebě.
Rozhlédl jsem se po tiché zahradě. Představil jsem si, jak tudy
před deseti lety běţela ta plavovlasá Erika. Vzápětí se za ní vyřítil
pan Hofmann. Ale co kdyţ to bylo poněkud jinak, neţ vyprávěl?
Dovedu si před očima vykreslit tu scénu. Hofmann ji
pronásleduje lesem, ale ona mu uniká. V úzkosti vyslovuje jméno
svého snoubence, coţ Hofmanna dráţdí aţ k nepříčetnosti. Konečně
ji dostihne. Zachytí ji zezadu za ramena. Ale co kdyţ třeba za krk?
Dívka se brání, ale pak najednou ztichne. Hofmann se vrací do vily,
ale shodou okolnosti se tam někde na druhém konci lesa objevuje
snoubenec, který ji třeba přijel zachránit z té peleše lotrovské, jak si
Hofmannovu vilu představuje. Nachází Eriku mrtvou a policie ho
přistihne nad jejím tělem. Je snad tato představa příliš fantastická a
vykonstruovaná? Asi není. Ale já nejsem placen od toho, abych o
tom přemýšlel. Vracím se tedy do pracovny k pánovi domu a Martin
jde zase do svého pokoje.
„Ti psi jsou opravdu omámeni nebo uspáni,“ referují. „Myslím,
ţe se z toho dostanou. Dýchají pravidelně, také puls jim bije
normálně.“
Za deset minut, co jsem byl venku, Hofmann jako by zestárl o
další léta Kapesníkem si otíral mokré čelo a měl jsem dojem, ţe se
mu chvěje brada.
153

„Nechcete, abych zavolal lékaře?“ zeptal jsem se.
„Ne. Není potřeba. Jakmile bude za mnou ta dnešní noc, bude mi
zase dobře … Je to okno opravdu zavřeno?“
Přesvědčil jsem se, ţe je skutečně zavřeno a nalil jsem
Hofmannovi sklenku minerálky, kterou jsem vylovil z příručního
baru. Dychtivě se napil. V jeden okamţik mu zuby zacinkaly o
sklenici, ale vzápětí se ovládl.
Minuty ubíhaly ztěţka, velká ručička se přehoupla přes šestku,
Hofmannova tvář byla pokryta grimasou děsu. Pět minut po půl
dvanácté jsem proti světlejšímu obzoru zahlédl temný stín postavy.
Přiskočil jsem k oknu a zbystřil pozornost. Venku, tím chci říci
mimo prostor zahrady, někdo stál. Pokud jsem z obrysu mohl
posoudit, hleděl ten člověk sem, k vile.
Za zády jsem zaslechl sípavé oddechování.
„To je určitě on … Střelte, honem střelte, dokud –“
„Pane Hofmanne, nemohu střelit po cizím člověku na veřejné
cestě Ani kdyby byl u vás na zahradě, nemohl bych po něm jen tak
pro nic a za nic střelit!“
Postava na cestě se ztratila v temnu lesa a Hofmann se odvrávoral
zpět ke křeslu. Začal jsem o něj mít opravdu strach.
„Který lékař vás ošetřuje?“
„Doktor Runding. Ale já opravdu nepotřebuji lékaře. Chtěl bych
uţ mít klid. Nemuset se rozčilovat. To je to, co by mě uzdravilo.“
Nedbal jsem na jeho řeči a zavolal doktoru Rundingovi. Stručně
jsem mu vysvětlil, ţe pan Hofmann je dneska vystaven určitému
rozčileni. Přitíţilo se mu, patrně mu stoupl tlak a mám o něj obavy.
Snad aby doktor přišel a dal mu nějakou infekci pro uklidnění.
Runding slíbil, ţe tu za půl hodiny bude.
Právě jsem pokládal sluchátko, kdyţ zařinčelo okno. Bleskově
jsem se otočil a zajel do podpaţí pro pistolí.
Nebylo jí potřeba – šlo jen o kámen. O podlouhlý kamínek, k
němuţ bylo na dvakrát přeloţenou zavařovací gumičkou připoutáno
něco bělavého. Ztěţka po dechu lapající Hofmann si toho všiml a
naznačil pohybem, ţe mu tu věc mám podat. Pochopitelně mě
napadlo, ţe mu to v jeho stavu neposlouţí. Ale kdyţ mu ten papír
odepřu, můţe se rozčilit ještě víc.
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Rozbalil lístek papíru, vytřeštěně na něj zíral a pak ho nechal
vyklouznout na zem. Zvedl jsem ho a četl: „Odplata za Eriku se blíţí.
Za okamţik zemřeš! Zbývají ti poslední tři minuty ţivota!“
Hofmannovo čelo se pokrylo novými krůpějemi potu. Jeho tvář
zbrunátněla, brada se mu viditelně rozechvěla.
Rozhlédl jsem se a uvaţoval, co ještě bych mohl pro jeho
bezpečnost udělat. Pootevřel jsem rozbité okno, vyhlédl ven a zase
ho přivřel. Na zahradě byl klid. Stojací lampu jsem odsunul úplně do
kouta, takţe osvětlovala dveře, zatímco roh s klubovkami stál v šeru.
V tom okamţiku se ozval ze zahrady, někde z prostoru před oknem,
výstřel.
Znovu jsem skočil k oknu, ale kromě podezřelého vlnění hradby
šeříkových keřů jsem nezaznamenal nic podivného.
Za mými zády se ozvalo zasténání. Hofmann vstal z lenošky,
vydal zvuk, jako by chtěl úpěnlivě vykřiknout, ale jeho ústa
nevypustila ani slovo.
„Posaďte se pane Hofmanne Není důvod k obavám. To jen někdo
útočí na vaše nervy a střílí někam do nebe.“
Z chodby se ozvaly šoupavé kroky. Bylo deset minut před
půlnoci.
„To je on,“ vyrazil Hofmann, zdvihl ruku směrem k dveřím, ale
pak jako by se mu svaly v polovině tváře zcela uvolnily. Zachrčel a
klesl k zemi.
Na dveřích zaklepala známá ruka.
„Dále!“ řekl jsem.
„Slyšel jsem nějaký výstřel,“ ve dveřích stál Martin, jen v
pyţamu a v dlouhém ţupanu. „Máte pro mě nějaké pokyny?“
„Jenom jeden. Pana Hofmanna právě ranila mrtvice. Snad
kdybyste počkal dole u vchodu a zašel otevřít doktorovi. Má se
objevit během takových patnácti minut“
„Ano, pane. Spolehněte se.“
Co ještě zbývá dodat? Doktor Runding prohlásil, ţe je to čistý
případ mozkové mrtvice. Tak jako tak na pana Hofmanna čekala,
muselo to přijít dříve nebo později. Nejspíše se nějak rozčílil a bylo
to. Coţ jsem tedy mohl doktoru Rundingovi potvrdit.
Policii není třeba volat, rozhodl doktor, protoţe jde o prostý
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případ přirozené smrti.
Abych doktorovi nekazil diagnózu, vybral jsem ze zásuvky tu
sbírku výhruţných dopisů, spálil ji na zahradě a zbytky rozdupal
Z formálního právního hlediska posuzováno jsem moţná udělal
chybu. Ale skutečně jsem neměl sílu, abych o tom večeru vydal
svědectví.
Kdyţ jsem ráno odjíţděl, zahlédl jsem Martina, jak na okraji lesa
klade na jakési místo velkou kytici čajových růţí. Pochopil jsem, ţe
je to místo, kde zahynula Erika.
Vlastně je to věc prostého výpočtu. Schrode si odseděl dvě třetiny
trestu, tedy šest a půl roku. A před třemi roky nastoupil u pana
Hofmanna nějaký Martin.
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Nevíme dne ani hodiny …
aneb opatrnosti nezbývá
Myslím, ţe se kaţdý z nás občas zamýšlí nad tím, co bude a jak
bude, co by se stalo kdyby a jak na to, aby se to nestalo.
Obyčejně na nás takové přemýšlení přichází v určitých
chvílích. Tak třeba se vzbudíme na Nový rok, zpytujeme své
svědomí a děláme váţná předsevzetí. Hodnotíme svůj
dosavadní ţivot a uvaţujeme o tom, co uděláme, aby byl ode
dneška lepší, hodnotnější a vůbec abychom uţ nebyli takoví,
jací jsme byli dosud.
Jeden si třeba svatosvatě umiňuje, ţe odedneška uţ nevezmu tu
ohavnou cigaretu ani do úst, jiný zase, ţe bude jezdit jenom podle
pravidel silniční dopravy, nebude předjíţdět v zatáčkách, bude dávat
přednost a nebude dělat myšky v předjíţdění. Jiná předsevzetí si
děláme v den naší svatby, v den narozenin našeho prvorozeného, v
den, kdy je nám rovných třicet nebo čtyřicet, ačkoliv sami uţ napřed
dobře víme, ţe ve většině zůstane jen u toho předsevzetí a k realizaci
vůbec nedojde.
MNE SE TO NETÝKÁ?
Někdy si zase bereme poučení z cizích starostí a potíţí a říkáme
si „dobře, ţe to nepotrefilo mne, ale toho druhého“. Měli bychom si
ale spíš říkat „dnes to potkalo druhého, zítra to mohu být já“. Třeba
nám jednoho dne dojde list papíru s černým orámováním, který nese
zvěst, ţe kdosi, náš přítel, soused, spoluţák, uţ to má za sebou, ţe to
vzal zkrátka, ţe uţ je na pravdě boţí a jak se to všelijak říká,
nechceme-li se podívat pravdě přímo do tváře.
Prostě – má to počítáno za smrt. Je to hned. Stačí malá
nepozornost, drobet zamyšlení v jízdní dráze, a uţ je to hotovo.
Jednou je to chodec, podruhé motocyklista, nebo automobilista.
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STÁLE NOVÉ NEBEZPEČÍ
Moderní časy zanesly do našeho ţivota mnoho nových nebezpečí,
celou řadu dříve neznámých hrozeb. Tak třeba doma v bytě máme
dráty nabité elektrickým proudem. Pravda, jsou obvykle skryty ve
zdi, ale jejich konce, ty nebezpečné hadí jazýčky, vykukují z
pancéřové trubky někdy ven do místnosti a lákají nás „pojď si
sáhnout, schválně, co to udělá“. Můţete namítnout, ţe proti
zhoubným následkům elektrického proudu máme v bytě pojistky,
které včas proud vypnou. Jde jen o to, aby to udělaly skutečně včas,
pokud ten proud neudělá své a neprojede námi samotnými. Všelijaké
ostatní elektrospotřebiče dovedou také ledaco způsobit, ať jsou to
stolní lampy, vařiče, remosky, kamínka a zářiče. Někdy stačí jen
lehký dotek a je hotovo.
Je tu i svítiplyn, záludný a plíţivý zabíječ. Nemine den, abychom
ve zprávách černé kroniky nečetli o dalším neštěstí, kterému podlehli
obyvatelé bytů. Dostaneme chuť na kávu, postavíme si na vařič
hrnek s vodou, zapomeneme na něj (coţ jsou nejčastější příčiny v
bytech], voda překypí, zhasne plamínky svítiplynu, který začne
unikat do vzduchu a malér je hotov.
NA KAŢDÉM KROKU JE NĚCO
Nebezpečí na nás doslova číhá na kaţdém kroku a není námětem
tohoto povídání všechny další a další moţnosti vypočítávat. Faktem
je, ţe nevíme dne ani hodiny, a zvlášť nevíme o tom, co nás čeká a
co nás‘ nemine, zda a kdy nás potká něco nepříjemného nebo Ještě
něho horšího. Ony totiţ tyhle případy se nechystají obvykle dlouho,
jsou většinou dílem vteřin nebo i zlomků vteřin. Člověk přechází
ulici, v jednom okamţiku neví nic a v příštím uţ se neštěstí nedá
zaţehnat. Mezi okamţiky leţí časový úsek tak krátký, ţe se ani měřit
nedá. Mezi všedním ţivotem a tragédií je často nerozeznatelný
časový odstup. Jdeme po ulici nebo ji právě přecházíme, netušíme, ţe
v nejbliţších vteřinách se stane něco, s čím jsme nepočítali.
Najednou je to tu, jsme třeba sraţeni jedoucím autem, řidič, který se
chce vyhnout sráţce, zajede na chodník a trefí se do nás, nebo se
můţe státi to, ţe jdeme po ulici, náhle se hluboce zamyslíme nad
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nějakým problémem, který nás právě pronásleduje, a vstoupíme do
jízdní dráhy docela bezmyšlenkovitě, úplně nesprávně a proti všem
předpisům. Vám se to ještě nikdy nepřihodilo? Vy jste se ještě nikdy
neprohráli ze zadumání uprostřed křiţovatky a velice jste se divili,
kde ţe se tu berete a jak jste se sem mohli dostat? Mně uţ několikrát,
a vţdy jsem měl to štěstí, ţe právě nic nejelo, takţe jsem z toho vyšel
bez poškození. Jednou se mi to ale můţe nevyplatit; to auto, které je
mi souzeno, tam doopravdy můţe být…
A CO VAŠI BLIŢNÍ?
Jsme lidé mezi lidmi, máme své závazky a povinnosti, máme i
své rodiny s povinnostmi ke svým nejbliţším a nejdraţším. Naše děti
– a často i naše manţelky – jsou na nás závislé, patří k našim
hlavním radostem i starostem, a kdybychom se náhle odebrali tam,
odkud není návratu, ke svým otcům a dědům, co by si chudáčkové
počali, co by s nimi bylo? O neveselém a bolestném údělu sirotků
bylo jiţ napsáno mnoho tklivých povídek. O tom, jak museli dům od
domu prosit o kousek jídla, jak byli odstrkováni a jak s nimi krutí
lidé zle nakládali. Dnes se celá společenská struktura změnila a
starodávné povídky o ubohých sirotcích jsou pro nás
anachronismem. Přesto však kaţdý otec rodiny občas zauvaţuje, co
by se s jeho nejmilejšími stalo, kdyby náhodou onen krutý los připadl
právě na něho, kdyby pro nějakou tragickou nehodu nemohl splnit
svůj úkol tady na zemi…?
CHTĚL BYCH MÍT TU JISTOTU …
Kaţdý by chtěl získat jistotu, ţe k tomu nedojde. Takovou jistotu
nám však nikdo nedá a ani dát nemůţe. Snadnější a poměrně
jednoduchá je cesta k jistotě, ţe by v případě našeho odchodu byli
naši milí alespoň hospodářsky zajištěni. K tomu slouţí přece ţivotní
pojištění. To se uzavírá obyčejně na dva případy: jestliţe pojištěný se
doţije určitého, předem dohodnutého věku, vyplatí mu pojišťovna
sjednanou částku hotově a bez jakýchkoliv sráţek. Tomu říkáme
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pojištění na doţití. To se však kombinuje s dalším pojištěním,
kterému říkáme pro případ úmrtí. Ne tedy, ţe by nás pojišťovna
uchránila před předčasným skonem, na to ještě nemáme instituce ani
zařízení, pojišťovna chrání však naši rodinu před hospodářskými
následky našeho případného předčasného odchodu ze světa. Tato
kombinace na doţití a úmrtí je nejčastější druh sjednávaného
ţivotního pojištění.
ČLOVĚK A ŢIVOT
Ţivotní pojištění má dvojí smysl a význam. Zajistíme se před tím,
ţe by naše rodina přišla do svízelné situace, kdybychom zemřeli
dříve, neţ si přejeme. Je jedna velice veliká pravda: Člověk má ţít
tak, jako by neměl nikdy umřít, ale má se také zachovat tak, jako by
měl zemřít jiţ zítra. Pravděpodobnost, ţe by tu zůstal věčně, je
naprosto pominutelná, zato výhled na zítřejší odchod ze ţivota je
podstatně reálnější. Jen si přečtěte kaţdodenní černou kroniku a
budete koukat, co nehod a neštěstí se přihodí za jeden jediný den, a
to denní tisk nepřináší ani zlomek všech nehod, které se ten den u
nás udaly, ani slůvkem se nezmiňuje o náhlých úmrtích bez zevní
příčiny atd.
Povšimněme si však té druhé stánky ţivotního pojištění. Ta stojí
také za trochu zamyšleni. Ţivot Je strašně krátký a utíká Jako
splašený. Jednoho dne se s překvapením zastavíme nad tím, ţe jste
došli k onomu osudovému číslu věku, které začíná šestkou a končí
nulou, a dovíte se, ţe jste vstoupili do věku zaslouţeného odpočinku,
ţe uţ nemusíte chodit do práce, a ţe vám bude vyplácen starobní
důchod ze sociálního zabezpečení.
KDE VZÍT PENÍZE?
Jenţe náš stát neoplývá zatím bohatstvím a podle toho také
naděluje starým lidem. Navíc v té době peníze potřebujete, protoţe
se vám vdává dcera nebo vám studuje syn a kaţdá částka by se
hodila. Či dokonce právě teď máte čas na své záliby a koníčky,
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konečně máte dost času na své známky, sbírky, na svou zahrádku, na
cestováni do ciziny nebo turistiku, na rybolov, na myslivost a vím já
nač! Čas by tedy byl, pravda pravdoucí, ale scházejí zase peníze,
penze je nevelká, výdaje dostatečné a na mimořádné náklady uţ
nezbývá. V takové době by vám náramná přišla vhod taková pěkná
okrouhlá, dosti veliká suma peněz, aby vám zpříjemnila podzim
ţivota. Bývá to smutné, musíme-li na sklonku ţivota obracet kaţdou
korunku třikrát ve dlani, neţ ji vydáme třeba za návštěvu kina nebo
za kníţku či časopis, přijde to člověku lito, ale co dělat…? Děti jsou
uţ velké, mají svoje děti a ani jim nezbývá, spíš by mohli od dědečka
nebo od babičky nějakou tu desetikorunu potřebovat. Ta doba přijde,
věřte, a bude tu dřív, neţ se nadějeme, ţivot utíká rychle jako
vyplašený jelen a hned je u konce.
AŢ SE STÁŘI ZEPTÁ
Je v tom hodně rozumu a moudrosti, kdyţ člověk v době, kdy je
ještě mladý, plný síly a má dobrý výdělek, dokáţe dát ze svého
příjmu stranou nevelkou částku, nějakou korunu měsíčně proto, aby
v čase, kdy mu nebude hej – a ten čas přijde! – měl nějakou
rezervičku, hromádku peněz, která často znamená pocit bezpečí,
pevnou zeď za zády, nějakou jistotu. Protoţe peníze jsou zapotřebí
nejvíc v době, kdy jich máme nejméně.
Statistika nám slibuje, ţe se v průměru doţijeme mnohem vyššího
stáří, neţ jakého dosahovali naši dědečkové a pradědečkové. Oni
vinou epidemických chorob, vysoké kojenecké úmrtnosti a ještě
ledačeho, měli naději doţít se tak čtyřicítky, nejvýš padesátky. My
dnes, díky pokročilé moderní medicíně, která potlačila nakaţlivé
nemoci, máme reálnou naději doţít se pětašedesátky i sedmdesátky v
plném zdraví a svěţesti. To samo jiţ stojí za to, abychom mysleli na
zadní kolečka a abychom si zajistili klidná, bezstarostná a radostná
poslední léta ţivota. To stojí za těch pár korun, které měsíčně
vydáme za ţivotní pojištění.
ZAJISTIT SI BEZPEČNÁ LÉTA
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Uzavřít ţivotní pojištěni znamená vzít na sebe dobrovolně
závazek a úkol, zajistit svoje stáří a bezpečí své rodiny – a to není
právě málo! Ţivotní pojistka se nejlépe uzavírá k nějakému
významného dnu, třeba v den vaší svatby, nebo ještě lépe v den
narození dítěte. Máte pak dobrý pocit, ţe za dvacet nebo pětadvacet
let, aţ dítě vyroste či vystuduje, bude tady částka, která postačí na
druţstevní byt, nábytek nebo výbavu.
Jsou zde ještě takové zvláštnosti, máte-li podobná přáni. Tak
chcete-li zabezpečit svou rodinu proti předčasnému úmrtí jednoho z
rodičů, můţete uzavřít Jedno jediné ţivotní pojištění na ţivot obou
manţelů. Pojistná částka se pak vyplatí po uplynutí sjednané doby,
kdyţ se ji oba manţelé doţijí. Jestliţe však Jeden z manţelů zemře
před tímto datem, pojistná částka se vyplatí druhému z manţelů a
pojistka konči.
MYSLI ZA VÁS, I KDYŢ VY SPÍTE
Česká státní pojišťovna má odborníky, kteří pamatuji na všechny
moţnosti a myslí za nás. Jestliţe bylo sjednáno běţně placené
pojistné (měsíčně, čtvrtletně, apod.) a stalo by se, ţe vy jako
pojištěný, byste se v průběhu pojištění – po dvou letech Jeho trvání –
stal Invalidním a byl vám vyměřen plný invalidní důchod, pak
pojišťovna od vás přestane vybírat pojistné a pojištěni bude
pokračovat dál. Tak tomu bude po celou dobu, pokud vám bude plný
Invalidní důchod vyplácen. Tohle přece jasně zdůrazňuje
ekonomickou i sociální funkci ţivotního pojištění.
Nač přijde takové ţivotní pojištěni? To se nedá říci jedním
číslem. Závisí to na druhu pojištění, na věku pojištěného v době, kdy
pojistku uzavírá, na délce tzv. pojistné doby, která má uplynout mezi
uzavřením pojistky a jejím ukončením, a také samozřejmě na výši
pojistné částky, na té především.
JAK PLATIT POJISTNÉ
Pojistné se můţe platit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo 1
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měsíčně podle přáni pojištěného. U některých druhů ţivotního
pojištěni je dokonce moţno zaplatit najednou celou částku. Říká se
tomu pak – jednorázové pojištěni.
Na čem je zaloţeno ţivotní pojištění? Podstatou ţivotního
pojištění je soustřeďování příspěvků od pojištěných občanů
[pojistného) a jejich rozdělování podle sjednaných pojistných smluv
vţdy v okamţiku, kdy dojde v jejich ţivotě k události (doţiti konce
předem stanovené doby, smrt apod.).
K spravedlivému určení příspěvků pojištěných – (pojistného)
musí pojišťovna vţdy znát pravděpodobnost vzniku pojistné události.
Ţivotní pojištění, jako kaţdá jiné pojištěni, je zaloţeno na počtu
pravděpodobností, t. j. na ověřování počtu pojistných událostí, které
se za určité období v pojištěném souboru osob vyskytnou a z něhoţ
se usuzuje, kolik v budoucnu takových pojistných událostí v
pojištěném souboru za stejnou dobu nastane. Pravděpodobnost se
vyjadřuje číselně. Čím je počet pojistných událostí v pojištěném
souboru osob větší, tím větší je i pravděpodobnost, ţe dojde k
pojistné události, a proto i příspěvek občana (pojistné, které je
pojištěnému předepsáno k úhradě) je vyšší.
ZA VÍCE PENĚZ VÍCE MUZIKY
Je pochopitelné, ţe chceme-li si dopřát vyšší pojištěnou částku,
bude nás to stát i vyšší pojistné. Je zapotřebí občas pomyslet na to, ţe
jednoho dne se dočkáme onoho mezníku v lidském ţivotě,
označeného kulatou šedesátkou. Po oslavě tohoto jubilea se
odebereme do zaslouţeného důchodu, abychom zbytek svého ţivota
uţili v pohodě. Abychom si v důchodu mohli dopřát víc, neţ z
normálního důchodového zabezpečení, o to se musíme postarat sami
a hlavně včas.
Stačí zajít si do nejbliţší pobočky České státní pojišťovny anebo
se informovat u muţe znalého v otázkách pojištění a sjednat ţivotní
pojištěni.
Připravil šrá –
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PAVEL LOVRIČ

ZMAŘENÉ PLÁNY
– To jste moc hodná, paní Renardová, ţe jste mí do poručila svou
neteř, jen jestli bude mít dost trpělivosti ošetřovat mě, jsem velmi
nevděčná pacientka. To dělá ta moje nemoc. –
Paní Laforetová, ještě mladá a hezká ţena, si povzdychla. Byla uţ
rok připoutána na lůţko.
– Je to hrozné být tak bezmocný … jsem odkázána na pomoc
druhých. Můj muţ má sice velkou trpělivost, dělá co můţe, ale vidím
na něm, jak trpí mou chorobou. A moje sestra? Budu ráda, aţ se jí
zbavím! – Hlas paní Laforetové se chvěl potlačovanou záští. Nemám
ráda svou sestru a ona mě také ne. Beztak se nemůţe dočkat, aţ
umřu. Já vím, ţe se jí Roland líbí, a ţe si ho vezme po mé smrti. –
Ale paní Laforetová! Vy máte černé myšlenky … – konejšila ji
paní Renardová, statná padesátnice. – Kdo by myslel na smrt! jste
ještě tak mladá! –
– Ale nemocná! – pronesla hořce paní Laforetová, přemoţena
náhlým záchvatem kašle.
– Uvidíte, ţe se uzdravíte. –
– Kéţ byste měla pravdu! –
– Dejte na mě! – pravila paní Renardová a v duchu si myslela:
nebohá ţena, její dny jsou sečteny.
Ano, byly sečteny. Kdykoliv se dostavil k lůţku choré doktor, paní
Laforetová vyčetla z jeho ustarané tváře rozsudek smrti. Byl jedním z
těch lékařů, kteří pacientům nic nenalhávají.
Ozvalo se zaklepání na dveře.
– To je moje sestra! – řekla chvatně paní Laforetová a vzpřímila
se na lůţku jako kobra. – Přichází se se mnou rozloučit. –
– Tak já uţ jdu. – Paní Renardová otevřela a vpustila dovnitř
Ráchel Denisovou. – Gáby tu bude co nevidět. –
– To si vezmeš raději cizí osobu do bytu neţ abys ţila se svou
sestrou? – vytkla vztekle Ráchel nemocné, kdyţ paní Renardová
odešla.
– Pěknou sestru! – vybuchla nenávistně paní Laforetová. –
Myslíš, ţe nevím, ţe se válíš s mým muţem v posteli? –
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Ráchel se podívala překvapivě na Jeanu. Nejdříve chtěla
odporovat, ale pak mávla lhostejně rukou.
– Nebudu zapírat, kdyţ to tak jistě víš. Jenomţe zapomínáš, ţe
neteř paní Renardové je mladá a hezká dívka. Myslíš, ţe ji Roland
nechá na pokoji? –
– Roland mě miluje! – zavzlykla bezmocně paní Laforetová. –
Nikdy by mě neponíţil ve vlastním domě! Ty ses mu sama nabídla.
Vyuţila jsi mé bezmocnosti. Jdi uţ! Slyšíš? Nechci tě uţ vidět! –
– Dobře. Ale jen abys toho nelitovala! – Ráchel Denisová se
podívala uštěpačně na svou sestru a pak dodala: – Jdu si pro své
věci. Vyklidit místo té druhé –
Gáby Renardová byla velmi hezká a ţivá dívka; vypadala tak
nevinné, ţe paní Laforetová si oddychla, kdyţ ji spatřila. Téhle se bát
nemusím, pomyslela si s úlevou.
Brzy vytáhla z dívky všechno, co chtěla vědět. Gáby má váţnou
známost; do roka si má vzít Alaina Remyho, který je mechanikem.
Místo u paní Laforetové přijala, aby si vydělala na věno. Nemůţe
přece vstoupit do manţelství takřka nahá! Potřebuje si nakoupit
prádlo, šaty a vůbec celou výbavu.
Paní Laforetová ji pozorně poslouchala a brzy se s ní spřátelila.
Kdyţ ji představila svému muţi, Roland Laforet se jen na dívku
zkoumavě podíval, ale zdrţel se úsudku, kdyţ se ho ţena potom
vyptávala jaký dojem na něho Gábu udělala. Nehorši! se ani nad tím,
ţe paní Laforetová vyhodila svou sestru z jejich domu. Za ten rok
souţití s nemocnou uvykl jejím náladám a nic ho nepřekvapovalo.
Jenomţe paní Jeane Laforetová byla znepokojena. Právě to, ţe
její muţ neprojevil nijak zvláštní zájem o osud její sestry, bylo jí
podezřelé. Scházejí se za mými zády, mimo dům, říkala si.
Jelikoţ důvěřovala Gáby, svěřila se jí se svými pochybnostmi o
věrnosti svého muţe. Poţádala ji, aby ho sledovala. Gáby se horlivě
ujala této úlohy. Bavilo ji to. Uţ druhý den přinesla své paní
uspokojující zprávu. Ano, viděla pana Laforeta se slečnou Ráchel.
Vycházeli právě z domu, v němţ Ráchel Denisová bydlela.
– Myslela jsem si to! – vzkřikla nenávistně paní Laforetová. – Ta
bestie! Chce mi ho ukrást. Já vím, na co si myslí. Počítá s mou smrtí
a ví dobře, ţe Roland po mně všechno zdědí. –
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Gáby uţasle poslouchala svou paní. Nechápala ani dobře, co
zamýšlí. Paní Laforetová ji však chytila prudce ta ruku, a přitiskla si
ji k hubeným ňadrům:
– Ty mě máš ráda, viď? Udělám tě svou dědičkou. Jsem bohatá!
Strašně bohatá. – Oči se jí horečně leskly. – Zítra ráno, aţ můj
manţel odejde do úřadu, zavoláš mi sem mého notáře. Změním závěť
v tvůj prospěch. Je mu nechám jen tolik, aby mohl udrţet tenhle dům.
Za takových okolností si ho Ráchel nikdy nevezme. Znám ji dobře. Na
to je příliš vypočítavá. –
Tak se také stalo. Notář vyhotovil na příkaz a pokyny nemocné
novou závěť, podle níţ dědičkou paní Jeane Laforetové se stávala
Gáby Renardová. Kdyţ pak pan Roland Laforet přišel večer domů,
neměl tušení, Ţe tento den ztratil takřka půl miliónu nových franků,
nemluvě o nemovitostech a cenných papírech.
Po tomto opatření se paní Laforetová cítila kupodivu lépe. Sám
doktor postřehl tuto překvapující změnu. Jenomţe byl příliš skeptik,
aby tomuto přechodnému zlepšení zdravotního stavu paní Laforetové
přikládal nějaký význam. Znal ze své dlouholeté praxe mnoho
podobných případů, kdy pacient právě před svým koncem projevuje
neobyčejnou vůli k ţivotu.
Zato Ráchel Denisová, která dychtivě očekávala smrt své sestry,
byla zklamána vývojem situace. Jednou nadhodila svému milenci, ţe
by se snad smrt její sestry mohla nějakým způsobem uspíšit.
Jak to myslíš? – pozastavil se Roland Laforet nad jejími slovy.
Zbabělče! – vytkla mu opovrţlivě. – Víš dobře, jak to myslím. Ale
nemáš k tomu odvahu. Naštěstí si dovedu poradit sama. – Neřekla
mu jak si hodlá poradit a on byl příliš opatrný, aby se jí na to
vyptával.
Od té chvíle byla Ráchel Denisová přímo posedlá myšlenkou
zbavit se své sestry. Jenomţe pořád nevěděla jak. Riziko bylo příliš
velké. Spáchat vraţdu, aby na člověka nepadlo podezření, není
snadná věc.
Ale i Gáby měla své starosti. Její nápadník Alain Remy se uţ
viděl dědicem a měl dalekosáhlé plány do budoucna. Ty mu však
zhatila nemocná ţena, která stále neumírala.
– Říkalas, ţe je v posledním taţení a ona zatím … – vyčítal Gáby,
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která jen bezmocně pokrčila rameny.
Jednoho večera, chystajíc se ku spánku, slyšela z pokoje nemocné
podezřelý šramot. Někdo tam chodil. Někdo cizí, protoţe věděla
dobře, ţe Roland Laforet není doma. Neznámý však měl klíče od
domu. Jak jinak by se dostal dovnitř, kdyţ neklepal, ani nezvonil?
Jata zvědavostí, smíšenou s hrůzou z neočekávaných věcí,
přikradla se Gáby ke dveřím pokoje a tiše je pootevřela. Spatřila
Ráchel Denisovou, jak se sklání nad nemocnou sestrou a opatrně,
aby ji neprobudila, chce jí přetáhnout pokrývku přes hlavu. Nebylo
těţké uhodnout její vraţedný úmysl.
Gáby na okamţik zaváhala. Má přiskočit své paní na pomoc? K
čemu ta nerozváţnost, radil jí rozum. Alain se aspoň dočká … Ale
pak si vzpomněla, jak k ní paní byla hodná. Vlna vděčnosti a lítosti
zaplavila její srdce. A nerozmýšlejíc se uţ, vtrhla do pokoje …
Slyšíc za sebou rychlé kroky, Ráchel Denisová se polekala a
neměla uţ moţnost dokončit zločin, který zamýšlela … Obrátila se a
podívala se zlostně na Gáby. Chtěla něco říci, ale pak prudce
pohodila hlavou a nestarajíc se uţ o svou sestru, vytratila se z
pokoje…
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