Jenö Rejtö
Traja mušketieri v Afrike
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PRVÁ KAPITOLA
1
Reprezentanti štyroch rozličných národností sa zišli pri stole:
americký pešiak, francúzsky slobodník, anglický guľometník a ruské
vajíčko. Pešiak, slobodník a guľometník na lavici, vajíčko na tanieri
na stole.
Čas: sedem hodín poobede.
Miesto: Afrika, Rakhmár, vzdialená, zastrčená garnizóna v ktorejsi saharskej oáze, kde živorí niekoľko zabudnutých legionárov a
biednych Arabov.
Osoby: neosobné.
Dej: nič sa nedeje.
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Najvýraznejšie charakterizuje oázu Rakhmár, že je najnenápadnejšou, ani v najmenšom nie charakteristickou africkou oázou.
Jej centrum tvorí vojenský tábor, ohradený nepálenou tehlou, nazývaný v odbornej terminológii bez akéhokoľvek dôvodu, iba tak zo
zotrvačnosti „pevnosťou“ ...
O odolnosti tejto „pevnosti“ si možno utvoriť predstavu po nedávnej príhode, keď ožratý kaprál zlostne kopol do múru a odviezli
ho do nemocnice s ťažkým zranením, pretože mu spadla na hlavu
strieľňa.
A predsa takéto čosi nazývajú „pevnosťou“. Ba ešte aj číslo mu
dajú. Táto pevnosť niesla v poradí podobných stavieb, vybudovaných
na Sahare, číslo 72.
Za múrom malá „štábna budova“ (prízemná chajda zo surových
tehál) a dva baraky pre mužstvo. V baraku vojaci, zdrevenení letargiou v tej uspávajúcej horúčave i jednotvárnych dňoch.
Vôkol pevnosti je hádam zo päťdesiat paliem, zaprášených, vysušených, polomŕtvych, dlhočizných, v ktorých konároch sa poneviera
zopár hlúpych opíc. Aj tie by sa radšej presťahovali do nejakých prívetivejších končín, lenže nevedia, ako sa sem vôbec dostali.
Medzi palmami stojí osem či desať hlinených chatrčí, nazývaných
duármi, no ich určenie je neurčité, pretože domorodí majitelia týchto
nehnuteľností po celé roky do nich nevojdú. Spred dverí sa zase ani
len nepohnú. Veď kam by sa pobrali v tejto horúcej oáze? A čo by
robili v chatrči? Pravda, vlastne ani to nie je jasné, čo tu hľadajú títo
Arabi, keď iba vysedávajú pred chatrčami, lenže každá oáza predsa
nemusí vyhovovať všetkým kritériám i zvedavým otázkam.
Čiže domorodci jedia, pijú, spia i nudia sa pred chalupami.
A čo by aj robili v duári? Pretože tam, na udupanej hline, nájdeš
iba obitý hrniec, niekoľko porozbíjaných predmetov, plesnivú rohožku a niečo podobné. Okrem toho niekoľko tisíc múch; za tými však
dochádzať netreba a koza vyjde z chatrče aj sama, keď pocíti hlad.
Centrom oázy Rakhmár je Grandhotel. Na rozdiel od európskych
inštitúcií toho istého mena bol tunajší Grandhotel iba mizernou búdou. A jej majiteľ zase jednooký zbojník, ktorý v súlade s právoplatným rozsudkom odsedel si desať rokov a potom sa z ovocia svojej
mnohoročnej činnosti usadil v týchto končinách ako hostinský.
Veľký príjem preňho znamenali karavány smerujúca do Timbuktu
a poľovnícke spoločnosti, čo tadiaľ precestovali, stálu prevádzku
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zase zabezpečovali dvaja arabskí žandári z oázy a posádka v počte
asi sto legionárov.
Grandhotel - ako to už napokon dokazuje aj názov - reprodukoval
v Sahare panské ilúzie o veľkomestskom živote. Doštenú stenu síce
už všelijaké červy prežrali, no ani steny z blata, ani lavice nepripomínali európske inštitúcie toho istého mena. Disponoval však rozhlasovým prijímačom, čerstvé noviny dochádzali temer každý druhý
mesiac a v lokáli bavila hostí arabskými tancami Leila, miestny démon.
Táto produkcia bola trochu nepopulárna, lebo Leila (arabský démon) slávila svoje päťdesiate narodeniny už dávnejšie. Vek i vreckový nožík ktoréhosi nervózneho domorodca jej tváričku poznamenali
hlbokými stopami. Takže teda Leila (arabský démon] sotva tancovala
a pokiaľ ide o rozptýlenie, venovala sa najčastejšie tomu, že tĺkla na
čosi ako tamburu, potiahnutú kožou. Ale aj to iba dovtedy, kým ju
rozhodná žiadosť hostí nedonútila stíchnuť. V takých chvíľach sa
skrčila v niektorom vzdialenejšom kúte a urazená vo svojej démonskej citlivosti smutne poťahovala z fajky. Večerami pomáhala obväzovať ranených hostí.
Do Grandhotela prichádzali zväčša legionári zahrať si v kocky,
vypiť si, alebo napísať list, no boli aj takí, čo si v tejto diere čistili
zbrane i remene, ale bitka tu bola na programe každý večer. Nemohla
sa nekonať, takže vtipný legionár, ktorý sa sem dopracoval z postu
akademického maliara, vyhotovil nový firemný nápis, čo sa ešte aj
dnes skvie nad vchodom:
GRANDHOTEL
Pálenka o piatej
Každý večer bitka pánskej spoločnosti
Výborné stoličky!
Vstup voľný!
Spoľahlivá prvá pomoc!
Odchod neistý!
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Tri národnosti za stolom (ak odrátame ruské vajíčko) sa vážne radili. Sedeli tu od skorého popoludnia, zhovárali sa veľmi potichu, a
keď sa hostinský priblížil, stíchli.
Jednooký zbojník, ktorého poznali zastaralé zatykače pod menom
Brigeron, dal si ako hostinský záležať na svojom kuchárskom umení
a ponevieral sa vôkol tých troch vojakov, čo si objednali ruské vajíčko. Pretože darmo, légia je predsa len čudné miesto, kde sa už neraz
ukrývali aj veľkí páni. Kto by sa teda čudoval, že si objednali taký
fajnový pokrm. A Brigeron cítil, že si zaslúži pochvalu.
Hostia vyslovili uspokojenie. Ruské vajíčko bolo celkom dobré,
čo vôbec nezmenila skutočnosť, že našli v ňom máličko použitý knôt
z petrolejky.
Francúz vyslovil hostinskému úprimnú vďaku za vynikajúce jedlo
a odovzdal mu páchnuci kúsok textilu.
Chvála hostinského potešila a poďakoval sa aj za knôt, lebo ho už
považoval za stratený a v takom zapadákove niečo podobné ťažko
zohnať.
- Zhotovujete jedlá veľmi šikovne, priateľko, - prihovoril sa Angličan.
- Pane, - skromne odvetil jednooký zbojník Brigeron, - kuchárske
umenie som si osvojil u Levina.
Toto zdôrazňoval často a ešte sa tým aj pýšil. Nik nevedel, kde asi
má hostinec ten povestný a vznešený Levin, ale majiteľ Grandhotela
vyslovoval jeho meno s takým pyšným rumencom na tvári a bol zároveň aj natoľko silný, že sa ho nik neopovážil povypytovať na bližšie údaje o Levinovi. Totiž možno predpokladať, že v takom prípade
by sa spravodlivo rozhorčil a strelil by dotyčnému zaucho. A napokon všetci sa trošku aj hanbili, že nepoznajú Levina, u ktorého sa
Brigeron vyučil kuchárčine. Preto sa tvárili, ako keby ho poznali.
Ba našiel sa už aj kaprál, čo chválil kantínsku stravu slovami:
„Takéto čosi som doteraz jedol iba u Levina ...“
Dalo sa predpokladať, že takého hostinského nepoznať je hanba,
pretože ten sa vo svojom odbore akiste vyrovná Ritzovi alebo Duvalovi. Pomaličky teda už nik nepochyboval o Levinovej existencii a
vychvaľoval Brigerona poznámkami, že vraj ani Levin by to lepšie
nebol uvaril...
- A teraz, milý Brigeron, doneste nám fľašu červeného vína a nechajte nás osamote.
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- Rozkážete aj mapu? Je presná, zhotovená na vojenské účely, sú
na nej označené posádky a príležitostné rieky, pri zbehnutí takúto
mapu nevyhnutne treba mať, - poznamenal hostinský úslužne.
- Hm... a z čoho usudzujete, že chceme zbehnúť? - spýtal sa legionár Pittman.
- Hostia, čo si objednajú červené víno a bavia sa pošepky, plánujú
zbehnutie.
- Iné tajomstvá vari ani nemôžeme mať?
Krčmár pozrel von oblokom s neopísateľnou grimasou:
- Tu...!
Zvonku sálala horúčava zo žltého, rozpáleného slnka. Koruny zaprášených, smutných paliem viseli ani zamdlené hlavy, umierali temer pred očami, a ak sa v nich náhodou pomaly a lenivo pohla vychudnutá opica, sypal sa na zem pieskový dážď z uschnutých mečovitých listov... Vonku hrmotali Arabi s rozpálenými kameňmi, pretože bol čas piecť kesru na večeru a z diaľky sa ozývali povely veliteľa
striedanej stráže.
Dusný, smradľavý vzduch vo výčape sa temer pučil od horúčavy a
milión múch si monotónne vyspevoval na stenách.
Doráňaný starý kostnatý Arab nafajčil sa konopí a teraz si trhá
bradu a vykrikuje tenučkým hlasom ani papagáj.
Vzadu vo výčape mastia karty dvaja spotení vojaci s ožltnutými
tvárami.
Na stene visia okrúhle hodiny, ktoré pri každom pohybe zachrčia,
ani keby chceli zaraz odbiť štvrťhodinku, lenže hneď aj zmĺknu. Ich
zhrdzavené vnútornosti si iba pripomínajú tie staré, dobré časy, keď
ešte odbíjali presne.
Nuž a či nemá pravdu zbojník, čo sa kuchárskemu umeniu vyučil
u Levina? Aké tajnosti tu možno mať, ak nie zbehnutie?
Menej ako nič; stále je to rovnaké.
- Doneste nám víno! - ozval sa poblednutý, zasnený chlapec menom Francis. - Zhovárali sme sa o rodinných záležitostiach, nie o
zbehnutí.
Hostinský sa vzdialil a vrátil sa aj s vínom. Ale mapu pre istotu
doniesol tiež.
- Aj v rodinných záležitostiach si ľahšie poradíte s vojenskou mapou. Kompas, dúfam, máte?
- Načo... ?
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- Nuž keby ste ho potrebovali v nejakej súrnej rodinnej záležitosti...
V tej chvíli Leila (arabský démon) skočila do prostriedku miestnosti, chtiac potešiť hosti svojím tancom. Ale jeden z kartárov zaškrípal zubami a zreval:
- Prestaneš, stará bosorka! Nevidíš, že sa zabávame?
Leila (arabský démon) smutne si sadla opäť do kúta.
- Ako si to predstavuješ? - spýtal sa Francis s tou svojou zasnenou
tvárou.
- Aj mňa by to zaujímalo, - ozval sa zavalitý Američan menom
Thorze.
Angličan Pittman si najprv napchal fajku, potom si obzrel mapu a
napokon spokojne prisvedčil.
- Dobre teda. Pozrite si to, chlapci. Smerom na juh, západ a východ máme aké-také šance zbehnúť. Na severe je pred nami Sahara.
- Tak je. Niet tadiaľ cesty.
- Jedinú možnosť pre niektorého z nás vidím v tom, že dnes večer
zbehnú traja ľudia tromi rozličnými smermi. Zariadime si to tak, aby
zbehnutie zistili až ráno.
- Prečo sa máme rozlúčiť, ak sme to doteraz ťahali spolu? - tíško
sa spýtal poblednutý Francis.
- Vrav priamo! Hrom do tej tvojej prefíkanej škótskej lebky! - jedoval sa tučnejší.
- V posádke je teraz deväťdesiat chlapov, - odvetil Pittman a pritlačil tabak do fajky.
- To vieme aj my.
- Za múrmi musí ostať ochraňovať pevnosť v každom prípade aspoň polovica mužstva. To je najprísnejší predpis pravidiel púšťovej
služby. Chápete?
- Chápem... Múdro, - zavrčal Thorze.
- Nechápem, - povedal Francis Bane.
- Jednotlivý stíhací oddiel nesmie mať menej ako dvadsaťpäť
chlapov, - vykladal Pittman.
- To viem aj ja.
- Štyridsaťsedem mužov musí zostať v pevnosti. Dvadsaťpäť pôjde na východ za jedným, dvadsaťpäť v stopách druhého, čiže toho,
čo pôjde smerom, na juh, nemôže stíhať nik, pretože v pevnosti oázy
Rakhmár niet viacej vojakov, iba deväťdesiatpäť.
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Thorze tresol päsťou na stôl:
- Jasné ako facka! Ak traja zbehnú tromi smermi, jednému sa už
neujde stíhací oddiel.
- A tento jediný sa pokojne dostane na hranice niektorej belgickej
alebo anglickej kolónie! Ktorý to z nás bude, je už čisto otázka šťastia a o tom sa dotyčný dozvie po dvadsiatich štyroch hodinách, keď
zbadá, že ho nik neprenasleduje.
V tej chvíli Leila (arabský démon) vycupkala opäť z kúta, aby pobavila hostí tancom.
- Prekliata bosorka! - zrevali naraz viacerí. - Nechaj nás na pokoji,
chceme si vypiť a zahrať.
Tanečnica sa vrátila na svoje miesto a zapálila si fajku.
- A tí dvaja, čo ich dolapia? - spýtal sa Francia Barré.
- Postavia ich pred vojenský súd. Buď ich zastrelia, alebo ich odsúdia na dlhé roky traveaux forcés, - odvetil Thorze.
- Lenže jeden z nás zbehne pohodlne, - povedal Pittman.
Hodiny zachrapčali a stíchli.
Len ten milión múch vyspevoval ďalej.
Títo ľudia troch rozličných národností sa dohodli: zbehnú traja,
dvoch očakáva isté dolapenie, jedného istý únik.
- Všetci si vezmeme so sebou, čo len vládzeme, no bude toho málo. Odporúčam, aby sme si svoje veci už vopred navzájom podarovali. Takže tí dvaja, čo ich dolapia, budú vlastniť batožinu toho tretieho. Prečo by to malo zhniť v sklade?
- Tak je!
- Hostinský!
- Monsieurs?
- Pero a atrament!
- Páni moji, na tú mapu možno zakresľovať trasy súrnych rodinných záležitostí iba ceruzou.
- Naozaj?... Ostatne aj vy nám poslúžite ako svedok.
Jednooký zbojník dovliekol písacie potreby a jeho traja hostia spísali dokument:
„Podpísaní odkazujeme všetok svoj hnuteľný i nehnuteľný majetok
nášmu priateľovi ..................., v spoločnosti ktorého sme prežili ťažké roky vojenčenia v Afrike.
Rakhmár, 17. februára 19 ....“
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- Hej! Cverna, hybaj sem bližšie!
Vojačik, ktorého prezývali Cverna, bol veľmi chudučký muž a
ustavične si pospevoval. Nie že by mal dobrú náladu, lež z blbosti.
- Rozhodli sme sa, - povedal Američan jednookému Brigeronovi a
blbému Cvernovi, - že keby ktorýkoľvek z nás zdochol v tejto diere,
ostatní zdedia jeho majetok.
- Ktože má dediť? - naježil sa zbojník.
- Ten, čo zostane nažive.
- Kto tu zostane nažive? - odvetil Brigeron a pohŕdavo mávol rukou.
- Všetko jedno. Vy a Cverna nám to dosvedčíte.
Cverna sa uškieral, až sa mu kútiky úst temer dotýkali
po oboch stranách obrovských odstávajúcich uší a pyšne vyhlásil:
- Cverna je svedok!
Slnko zapadlo a vzduch temer v tej istej chvíli ochladol.
- Ja vyrazím na juh, - povedal Thorze.
- A ty? - spýtal sa Pittman gavaliersky, ponúkajúc právo voľby
Franoisovi Barrému.
- A nie je to jedno? - spýtal sa Francúz posmutnelo. - Mne sa to aj
tak nepodarí.
V tej chvíli Leila (arabský démon) vyskočila a snažila sa pobaviť
svojich hostí tancom, lenže pri tvári jej zasvišťal útočný nôž. Radšej
s hundraním sa opäť odobrala na svoje miesto.
- Nedá sa ísť smerom na sever? - spýtal sa Francis Barré, pretože
by si bol najradšej zvolil tú najhoršiu možnosť.
- Na severe máme pred sebou Saharu, - odvetil Pittman. - Tadiaľ
by sa ľahko neprebila ani výprava.
.. Po večierke preliezli títo traja zadný múr pevnosti, podali si pravice a pustili sa na cestu. Thorze na juh.
Francis na západ.
No a Pittman? Vyrazil na sever, rovno na Saharu, kadiaľ by sa
podľa jeho náhľadu neprebila ani výprava...

2
Pri nástupe vysvitlo, že traja legionári chýbajú.
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Poručík ihneď zistil, že v noci ukradli tri ťavy. Zbehnutie! O niekoľko minút sa už presne vedelo, kto zbehol. Stopy tiav hovoria zrozumiteľne: jeden sa pustil smerom na juh, druhý na západ a tretí na
sever.
- Čo o tom súdite, mon chef? - spýtal sa rotmajstra. - Môžeme
postaviť iba dve stíhacie čaty. Museli to byt ostrieľaní chasníci!
- Je to jednoduché, pán poručík. Ten, čo vyrazil na sever, buď
zdochne, ale aj tak neutečie.
- Čiže jedna stíhacia čata pôjde na juh a druhá na západ, viacej mi
zo stavu pevnosti nevychádza. Tí, čo sa skôr vrátia, vyrazia na sever
a vystopujú tretieho.
- Oui!
... Na druhý deň okolo poludnia dostihli Thorza. Američan si na
chvíľku pomyslel, že by sa mohol krytý pahorkom pustiť do boja
proti dvadsiatim piatim vojakom, čo sa približovali po otvorenej púšti. Lenže potom si to rozmyslel. Ak vystrelí čo i len jediný raz, má
istý trest smrti. Vzdal sa.
Podvečer dostihla druhá skupina Francisa Barrého. Vtedy už ležal
na zemi v bezvedomí. Vo vreci, kde mala byť voda, bola diera. Hádali, že nedožije do rána. Odviezli ho naspäť na nosidlách medzi
dvoma ťavami.
Po návrate prvých dvoch skupín vyrazila urýchlene na sever tridsaťčlenná čata za tretím zbehom. Tento získal náskok dvoch dní, ale
iba na beznádejnom šahanskom teréne. A jeho stopy sa v piesku jasne črtali.
Na druhý deň sa ešte stále vinuli pred nimi do diaľky, mnohé
drobné škvrny - kopytá jeho ťavy.
- Pol dňa to hádam ešte bez vody vydrží. Ťava neunesie viacej ako
dve vrecia.
- Musí mať bohovský škótsky žalúdok.
O Pittmanovi vedeli, že je veľmi mocný. Mohlo byť zo päťdesiat
stupňov horúčavy a nad púšťou poletoval dusivý prach. Stačil by
drobný vánok a zastrie stopy po zbehovi. Lenže šťastie zrejme nestálo na strane Pittmana.
- Do čerta! - chrčal rotmajster a dusil sa. - Psisko darebácke, dobre
vie, že nám neubzikne, a predsa sa takto musíme hnať za ním! Dochrámem mu kosti!
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Stopy po Pittmanovej ťave sa pred nimi hadili aj naďalej za pieskovými kopčekmi v diaľke a slnko sa pomaly sfarbilo do krvava a
obloha potemnela...
- Tam je!
Jeden z vojakov natiahol ruku do diaľky, kde sa ukázal pestrý podlhovastý fľak. A to môže byť iba človek na ťave.
- Cvalom!
Leteli k dunám divým cvalom, rozdelili čatu na dve časti, aby obkolesili Pittmana, čo sa náhlil za kopec. Ale teraz ho už máme!
Lenže odtiaľ, kde zmizol Pittman, vítalo stíhačov peklo.
Salva. A bojový rev zo stovky hrdiel... Krátka prestrelka.
Beduíni, čo vyrazili spoza kopcov, dobili za krátku chvíľu tých
niekoľkých vojakov, ktorých salva ušetrila.
Šejk Izmin zasunul handžár do pošvy.
- Alah je veľký. A v ohni džehenny pečie sa teraz o čatu rumijských psov viacej.
- Šejk! - vykročil pred neho Pittman. - Odkázal si mi, že za dvadsaťpäť zbraní mi pomôžeš dostať sa k veľkej severnej železnici. V
piesku leží pred tebou tridsať zbrani a ešte všeličo užitočné, čo nájdeš u rumiov.
Šejk si ho prezeral, zvraštiac obočie. A bola to nebezpečná chvíľa.
Pittman to dobre vedel. Slovo beduínskeho zbojníka nie je písmo
sväté.
- Šejk, - doložil ešte tíško, - vojaci sa dozvedia, že som úspešne
zdrhol, a od tej chvíle ti bude pomáhať každý legionársky zbeh, lebo
ti uveria na slovo.
Šejk pochopil. A hoci nepoznal výraz „propaganda“, o význame
púšťových zvestí z úst do úst istotne vedel.
- Nech je tak, ako som povedal, neveriaci. Moji ľudia ťa odprevadia a dostaneš toľko vody i jedla, koľko potrebuješ.
O hodinu vyrazilo s Pittmanom osem Arabov na ťavách na sever.

3
Škót veľmi dobre vedel, že touto pomocou sa ešte ani zďaleka neskončila jeho cesta za slobodou. Prešla iba chvíľa najväčšieho nebezpečia a bezprostrednej záhuby.
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- Ktorá je najbližšia oáza vedľa trate? - spýtal sa Araba, čo sa mu
po boku natriasal na ťave.
- Okbur.
- Ďaleko je to odtiaľto?
- Dva dni jazdy na týchto uťahaných ťavách, ak nám nedáš dlhší
oddych.
- Psiu mater! Ani kratší! Poďme!
- Pane, si beloch, ale mocný si ani beduín. Obdivujem ťa.
Večer sa predsa len na chvíľku zastavili. Hodinu odpočívali a potom po celú noc i deň silili ťavy do cvalu, a napokon o deň v diaľke,
ani keby v prachu ležalo zahodené šatstvo: v púšti sa ukázal tmavý
fľak.
- Tam je Okbur.
- Ktorýsi z vás by mi mohol dať svoj burnus, totiž myslím si, že
som dosť opálený na to, aby ma pokladali za domorodca.
- Medzi podhorskými Berbermi je dosť miešancov, čo nie sú tmaví ako ty ... Tu máš burnus, pane.
- A jeden z vás by mohol zájsť do oázy.
- Dobre, pane. Zájdem. A vy ostatní sa tu zatiaľ utáborte.
Nad púšťou žiaril v čarokrásnej nádhere tieň čiernej tropickej noci
a domorodci si čosi piekli na žeravých kameňoch. Aj Pittman sa najedol. Potom sa zahalili do svojich prikrývok a políhali si. Toľko si
Pittman jasne uvedomoval, že ho nezabudli opísať všetky rozhlasové
stanice. Lenže kde nie je posádka, tam sa obávať nemusí. S nejakým
tým arabským žandárom si poradí aj sám.
Okolo polnoci zniesla sa mrazivá zima, pretože ľahučký piesok
vyžiaril zo seba všetky kalórie nastrebané za vidna ... Na svitaní sa
na púšti zatrblietala inovať, ako keby bolo snežilo. Slnko sa už prebúdzalo, keď sa zved konečne vrátil.
- No?
- V oáze sú iba dvaja goumieri. Tých premôžeš, ak bude treba, aj
sám.
- A železnica?
- V malej železničnej budove je európsky železničiar. Ale ten je
stále opitý. Náčelníkovi arabského kmeňa som povedal, že si priateľom šejka Izmina. Môžeš sa na nich spoľahnúť. Nenávidia rumiov a
veľká, dláviaca ruka légie sa sem ešte nedostala so všetkou silou...
Oni ťa podporia.
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- Ďakujem.
Prvé lúče slnka práve zažiarili na tvaroch topiacej sa inovate, keď
Pittman dorazil k palme, natretej na červeno, kde visela tabuľa:
OÁZA OKBUR
200 kilometrov

4
V blízkosti železničnej zastávky panovalo ticho. Medzi koľajnicami sa páslo niekoľko kôz. Pittman vošiel do budovy. Za stolom
sedel akýsi trhan. Jeho hlava pripomínala údené hlavy z Amazonky,
ktoré juhoamerickí Indiáni tak zázračne šikovne preparujú z dospelej
lebky na veľkosť päste a napriek tomu zachovajú na nej črty nebohého.
- Dobré ráno, - pozdravil zbeh.
- Nechajte to, - odvetil zachrípnutý železničiar s hlavou ani múmia. - Čo chcete?
- Som vodcom karavány. Oni však idú ďalej na Timbukt, a ja by
som sa rád vrátil do Marakešu.
- Tak ste blázon... Prečo, ste nešli aj vy do Timbuktu? A kde v
pekle mám pálenku?
Po krátkom hľadaní ju šťastlivo našiel.
- Kedy pôjde vlak? - spýtal sa Pittman, ktorého prechádzala trpezlivosť.
Železničiar si vložil do úst polovičku ryby, takže tvár mu zaraz
spuchla, a kým jedol, iba plecom mykal.
- Človeče! Neviete, kedy pôjde odtiaľto nasledujúci vlak?
- Viem iba to, kedy príde.
- A kedy príde?!
- Ako kedy...
- Kedy prišiel naposledy?
- Nuž teda... Dnes ráno akýsi prišiel, ale ten je už het.
- A kedy príde najbližší?
- O dva, o tri týždne... Ako kedy. Sadnite si.
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Pittman v zúfalstve zostal stáť.
- Vy ste železničiar?
- Áno. Ale skončil som aj konzervatórium. Strýko si želal, aby
som sa stal dirigentom.
- Blbosť!
- Ani by to nebola blbosť, ibaže nemám na to vlohy. Radšej som
kreslil. Tak som sa stal železničiarom...
Ale veď ten je šialený, pomyslel si Škót.
Železničiar s preparovanou hlavou zvlažil údenáča pálenkou
a jeho červené oči vyzerali, ani keby ustavične plakal.
- A niet nijakej dopravy smerom na sever? Chodí ta iba železnica?
- A ešte napríklad vtáky... Počúvajte, netrieskajte mi tu! Poškodíte
mi nábytok ... Pozrime sa!
- Odpovedzte slušne! Na sever sa odtiaľto chodilo aj predtým,
kým tu nevybudovali železnicu. Odkedy chodia sem vlaky?
- Ja tu dirigujem dopravu zo dva roky. Odvtedy cestujú ľudia iba
vlakom.
- A predtým?
- Hral som na fagote v salónnej kapele... Lenže v dôsledku nápojov som stratil presnú fúkaciu schopnosť.
- Hovorte jasne, lebo sa vám zle povedie!
- Počúvajte, pane, ak nehovorím teraz zreteľne, potom čo poviete
o takú hodinku? Teraz je sedem pätnásť. O ôsmej a tridsiatich minútach budem spitý smrť a na všetky vaše otázky odpoviem ľudovými
pesničkami.
- Viete to tak presne?
- Na železnici je presnosť prvoradá. O siedmej hodine a tridsiatich
minútach odchádza plná fľaša, ktorá má prípoj k palmovému vínu o
ôsmej hodine dvadsiatich minútach. O deväť tridsať má príchod
osôbka...
- Aký osobák?
- Arabská osôbka. Donesie križovatkový nápoj z dvoch rozličných
páleniek. O deväť štyridsaťpäť budem mať záchvat zúrivosti. Preto
sa čudujem, že ma v tomto pokojnom období nepokladáte za normálneho. V týchto chvíľach ešte každého poznávam.
Človek so zošúverenou hlavou rozprával natoľko neosobne, s takým bezvýrazným, zahmleným pohľadom a jeho črty boli také ty- 14 -

pické svojou larvovitosťou pre chronický delirium tremens, že akékoľvek ďalšie pokusy sa zdali zbytočné.
- A ja teraz... Mám tu čakať ešte dva týždne?
- To by som vám ani neradil. Mám vo vrecku revolver a v záchvate zúrivosti občas aj strieľam. Ale mohli by ste dovtedy spávať v
sklade, kde je zložené všelijaké haraburdie na stavbu ciest. Na tej
veľkej debne môžete pohodlne ležať.
- Ďakujem.
- Len keď budete fajčiť, dajte si pozor, lebo je v nej dynamit. Váš
spoločník vám však všetko vysvetlí.
- Aký spoločník?
- Je tam ešte akýsi dôstojník a vojak.
Pittman sa začal zle cítiť. Zažmurkal na dvere skladu a ustúpil.
- Tam je... vnútri?
- Áno, spí. Budujú veľkú stanicu pri Kongu. A on to organizuje.
Poprosil som ho, aby ma zaprotežoval za prednostu stanice. Aké
nádherné to môže byt tam, ak na takejto malej stanici môžete toľko
slopať. Ale akosi ma nechce. Vraví, že aj tak je tam veľa machinácii,
hoci podľa mojej mienky nemôže byť pri výstavbe železnice na
Kongu nikdy dosť machinácií.
Vrhol pohľad na hodinky a keďže bolo práve sedem tridsať, vypil
pol fľaše pálenky.
- A teraz choďte, pretože o chvíľku začnem spievať, - upozornil
dobromyseľne hosťa.
- Máte pravdu... Nuž do videnia, milý ... akože sa voláte?
- Vasilič. Fedor Emanuelovič Vasilič, po matke pochádzam z rodu
Gunčevovcov z Bulharska.
- Ktože to boli tí bulharskí Gunčevovci?
- Veľkoobchodníci s cibuľou. V obci Saleguč pri Varne.
Pittman vykročil, no za chrbtom mu zaznelo:
- Legitimujte sa!
Vo dverách do skladu stál neznámy nadporučík a jemu po boku
vojak. V hrstiach oboch revolvery.
Pittman jediným skokom preletel ku dverám. Zahrmel výstrel.
- Za ním! To je on!
Angličan zreval a vypadol zo stanice na zem. Buď umrel, alebo ho
zranilo. Vojak skočil za ním.
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- Čo chcete od tohto pokojného Araba? - spýtal sa ohúrený Fedor
Emanuelovia Vasilič (z matkinej strany spriaznený s Gunčevovcami
vo Varne).
- Vy chmuľo! Toto je taký Arab ako ja!
- A vy ste Arab? Prepáčte, ale pokiaľ viem, domorodec nemôže
byť dôstojníkom légie.
- Nie som Arab, a ani tento nie je Arab...! Azda neprijali ste vy telegram, že hordy šejka Izmina zmasakrovali oddiel legionárov?
- Och! A toto je ten šejk!
- Toto je legionár!
- A tohto zmasakrovali... !
- Hovädo!
- To som si všimol aj ja, ale zato ešte po ňom strieľať nemusíte.
- Toto je ten, čo predal svojich kamarátov šejkovi, aby mohol
zbehnúť. Volá sa Pittman. Dal by som hlavu na to, že je to on...
Vojak sa vrátil. Obzeral si tobolku a niekoľko dokladov.
- Môžete zatelegrafovať, pán nadporučík, že Pittmana, ktorého
hľadajú zatykačom, sme na úteku poranili a zlapali. Tu sú jeho doklady ...
- Kto by si bol pomyslel, - hundral Vasilič, - že takýto prostý človek je ... šejk Pittman ...
Od týchto udalostí uplynulo päť rokov a pokiaľ ide o pokračovanie, sú nám už k dispozícii výsledky autorskej činnosti legionára
Johna Fowlera. Tento John Fowler, ktorého poznajú jeho početní
priatelia a naozaj nemnohí ctitelia výlučne pod menom Koleno, slúžil
v légii päť rokov po opísanej udalosti a písal už svoju druhú knihu.
Odovzdávam mu teda slovo, pretože príbeh je primeranejší jeho spisovateľskej osobnosti. Tým, čo autora neveľmi hodnotia, pokladám
za potrebné odkázať, že podľa vyjadrenia osvedčených kritikov budú
ľudia spomínať Johna Fowlera ešte aj po desaťročiach. Najmä tí,
ktorých z tej či onej príčiny zrúbal.
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DRUHÁ KAPITOLA
1
Napriek tomu, že ma priatelia nabádali, rozhodol som sa napísať
tento román. (Čerpajúc zo života.)
Priatelia ma totiž nabádali, aby som sa nezaoberal niečím, čomu
nerozumiem. Lenže mýlia sa. Moja sčítanosť ma vyzdvihuje vysoko
nad priemernú spodinu, aj keby azda zbežný pohľad svedčil proti
tomuto tvrdeniu.
Keď vyšlo moje prvé dielo, zaplavili ma moji ctitelia hromadou
výhražných listov. Nazývali ma gaunerom, dobytkom a špicľom.
Nuž ale či sa v dnešných časoch dočkáte od svojich ctiteľov čohosi iného?
Oni totiž hľadia iba na to, že polícia otravovala v súvislosti s mojimi písomnosťami mnohými otázkami rozličných zlodejov, prechovávačov a iných spoločných obchodných priateľov, no zabúdajú, že
veľkým a šľachetným poslaním literatúry je práve verne zobraziť
charaktery prechovávačov a kasárov, priblížiť ich súkromný život a
podobné oné.
Klát Hopkins, ktorému v podstate chýba duševná jemnosť, ktorú
nesmrteľný spisovateľ nazýva vo veľdiele „Rocambolove lásky“
vznosnou, vravieva:
„Ak o mne ešte raz načarbeš nejakú volovinu, tak ti rozbijem kotrbu nohou od stoličky.“
Čo mám odvetiť na takýto arogantný tón? Chlapovi, ktorému
chýba duševná vznosnosť?
- Aj ja budem prítomný, - odvetil som, - ty veľkohubá, hnusná
opica.
Z tohto aforizmu mohol jasne uhádnuť môj názor.
Klát Hopkins je chlap na mieste, lenže pri jednej príležitosti ho
umravňovali blatníkom z nákladného auta, takže mu nos zostal zošúverený a červený ako malá konzervovaná paprika. Pravda je síce, že
je to chlapisko zavalité, má hrozné plecia, ručiská mocné, aké mávajú námorníci v kreslených filmoch, ale nazdávam sa, že by som si s
ním poradil.
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Niktoš Alfonz, bezhranične chladnokrvný a nič ho nevie vyviesť z
rovnováhy, vyjadril svoj názor celkom inak:
- Dobrá je tá tvoja kniha, - povedal, keď si prečítal rukopis a znudene ho odložil, - ibaže súvislosť s tvojou osobou je nejasná.
- Snažil som sa o sebe písať úprimne, ako veľkí bádatelia.
- Áno, áno, veď to aj zhruba vidieť, čo si ty za tĺk, lenže my, čo ťa
poznáme bližšie, vieme oveľa lepšie, že bývaš aj hlúpejší.
A čo sa mám s takým hádať? Ani jeden z nich nežije duševným
životom. Aj som im to povedal:
- Čo môže taký kôň, ako si ty, chápať krásu básnikovej inšpirácie?
A to je aj pravda.
Náš priateľ, ktorého prezývame Tureckým Sultánom a čo nebol s
nami v légii, a čo tak ľúbi korešpondovať, písal mi v tejto veci:
Vždycky som vedel že Ty si velký bulo. Ale že takíto. Sitosom. Ani
já? Ne vedel. Ver mi. Ty len o mne nič nečarbi. Lebo potom aj. Ja
napíšem, čo si Ty vyvádzalil. A potom dobre zavrú. Teba. A bezohľadne na to muožeš dostať po rypáku s gutáčom na kotle. Čo je
zasa ťažký kovový predmet. Toto píšem já. A čo ja píšem, to nie je
lož. Jako to. Čo Ty píšeš! Rum. Ruman. Románn.
(Čo sa nehodí! škrkni.)
Z úctou:
Ty kuóň!
Hanenie mojich priateľov mi však nemôže zabrániť, aby som nepustil svoj nový román na cestu do budúcnosti s tým jednoduchým,
no frapantným majstrovstvom, ktoré ma charakterizuje.
Hľa:

2
Cvičište.
- Gáááávú!
Stojíme v pozore. Úzke špicaté fúzy a nemenej úzka hriadka rotmajstra Potriena sa ľahučko zachvievali. Čo je zase?
- Drahí moji synovia, - pustil priateľsky, ba s otcovským úsmevom. - Našiel som opasok pred krčmou, kde včera traja legionári
zrúbali tých pätnástich kupcov, čo prišli s karavánou!
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Tí legionári sa nikdy nezmestia do kože.
- Bola tma, takže legionárov nespoznali a tí traja utiekli. A ktože
boli tí traja? Vystúpte z radu sami. Takto to bude najlepšie.
Svätá pravda! Prečo by sa tu mala piecť celá rota kvôli trom chlapom?
Ale nik sa nehýbal.
- Teda neprihlásite sa? - nežne sa posmieva náš rotmajster. - A
keď sa raz prezident republiky opýta: „Ale, milý Potrien, ktoríže boli
tí traja vojaci, čo rozmlátili karavánu?“, čože mu odpoviem? No?
Nevedeli sme.
- Poviem mu: „Podľa mojej mienky, mon President, mohli to byť
zakuklené arabské dievčiny, pretože spomedzi legionárov sa nehlásil
ani jeden ...“
Náhle zreval, ani keby ho trafili do srdca. Z blízkeho stromu zutekali pokojne spiace opice...
- Kto sa bil týmto remeňom? Kto švihol po hube vedúceho karavány, ale tak, že mu osem zubov vyletelo a vletel hlavou do močovky?
A to bol zase krutý úder. Ale život v garnizóne skutočne zhovädí
našich legionárov a v niektorých vyhasne aj posledná iskierka ľudskosti.
- Kto sa bil týmto opaskom?
Ticho.
- Poddôstojník! Prehliadka opaskov!
Hm... Remeň sudánskej pechoty je o pol palca širší a ja mám na
sebe akurát taký. Ak to zjastrí, bude tanec. Pretože by bol schopný
ešte povedať, že toho dotieravého vedúceho karavány som hodil do
močovky ja. Hoci mohol som tušiť, že poletí toľkú diaľku? Kto by
mohol v hustej tme vyrátať, ako udrieť opaskom? Najmä ak zazlievali Klátovi Hopkinsovi, že si obzeral ďalekohľad a ten prístroj sa neskoršie stratil. Naozaj nebolo na mieste ho obviniť, len preto, lebo ho
držal predtým v hrsti.
My sme sa iba bránili. Oni nás napadli, pretože citlivý Hopkins
hodil do nich nádobu na odpadky.
- Pozrime sa! - zreval kaprál. - A veď toto je široký opasok! Vystúpte, vy kvietok!
Vykročil som.
- Aký to máte opasok?
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- Kožený.
- Dobytok! Čo to je za kožený opasok?
- Erárny.
Vždy som mal tvrdú hlavu, ak som musel konverzovať s Potrienom. Nazdával sa, že som od narodenia hlúpy. Keby raz zistil, že
tento spôsob konverzácie používam výlučne v rozhovoroch s ním,
neúrekom mi podkúri.
- Vy mäkkohlavý, zlorečený, obstarožný krokodíl! Pýtal som sa,
odkiaľ ste vzali ten opasok. Tento patrí sudánskym pešiakom!
- Áno.
- Je to váš opasok? - spýtal sa a výhražne podvihol erárny kus, čo
nemal doposiaľ gazdu.
- Áno, mon chef.
- Prečo ste to nepovedali skôr?
- Nepýtali ste sa, mon chef.
- Pýtal som sa, kto sa bil týmto opaskom!
- Opasok je môj, ale nebil som sa.
- Teda tak! A keď sa ma raz spýta prezident republiky: „Nože mi
povedzte, Potrien, ako sa dostane vojakov opasok sám od seba k bitkárom?“, ako mu odpoviem, há?
Zrazil som opätky.
- Že: „Opasky sa z času na čas potulujú, mon adjutant“.
- Canaille!
Neznášal, keď som mu odpovedal na jeho otázky. Hoci povinnosťou vojaka je: slepo poslúchať.
- Opasok je váš?
- Áno.
- Kto tam bol ešte s vami?
- Kde?
- Pri poslednej bitke.
- Vy, pán rotmajster!
- Ja?! Ty zbojník prekliaty!
- Oui! Naposledy sme sa bili s Arabmi pri Aut-Aurirte a vy ste nás
viedli, pán rotmajster.
- Nepovieš teda?! Takže potom zarazím vychádzku namiesto tým
dvom celému pelotónu.
Niktoš Alfonz a Klát Hopkins vykročili z radu naraz v strnulom
pozore.
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- Čo je?!
- Pán rotmajster, hlásim, - povedal Hopkins, - my dvaja sme tam
boli.
- Mohol som si myslieť. Vždy len títo traja. Večne títo traja! Ale
teraz s vami zatočím. Zapamätajte si!
Potrien mal voči nám výhrady kvôli mnohých drobnostiam. Hádam aj právom. Predovšetkým, všetci traja sme boli nositeľmi Čestnej légie, nuž a toto nemohol zniesť tento hrdinský, výborný vojačisko (pretože odhliadnuc od nejakých chýb bol starý Potrien vynikajúcim poddôstojníkom). Napokon aj tá okolnosť ho nesmierne škrela,
že sme boli slávni a majetní, pretože sme sa činne zúčastnili na vyhľadaní náleziska diamantov, ktoré sa už pokladalo za stratené. Naše
meno figurovalo na prvých stránkach svetovej tlače a naša účasť v
diamantových baniach reprezentovala skutočný majetok. Lenže sme
ešte museli odslúžiť zvyšný čas záväzku a rotmajster nám nemohol
nikdy zabudnúť, že sme za naše nezákonné výčiny z tamtoho obdobia nielenže nemuseli sedieť, ale ešte nás aj vyznamenali.
- Všetci traja na raport! A keďže ste sa nehlásili ihneď, navrhujem
vás na päť dní cellule.
- To je nespravodlivé! Ja som sa hlásil.
- Rompez!
Prirodzene, aj poručík pridal päť dní, ba ani kapitán nechcel zaostať, takže sa napokon z toho vykľuli dva týždne, hoci sme boli nevinní. Karavána zadrela do nás. Tvorili ju pätnásti chlapi, takže sa
nazdali, že si s tromi vojakmi ľahko poradia, no a teraz ich je, pravdaže, plná nemocnica.
Ale prečo podozrievali Kláta Hopkinsa, aj keď mal v ruke ten ďalekohľad? Mohol ho ukradnúť ktorýkoľvek pohonič tiav aj s tým
pekným novým žltým puzdrom.
Smiešne.
- Potrien je príjemné chlapčisko, len ho treba trošku prevychovať,
- ozval sa Niktoš Alfonz zamyslene. - Musí si odvyknúť zaoberať sa
stále a stále iba nami.
- Veď keby som ho len mohol uzrieť v civile, - hundral Klát Hopkins. - Poďme do kantíny.
Víno sme popíjali dosť smutní, pretože sme vedeli, že nás očakáva nepríjemná, špinavá temnica. Ani sme sa nezhovárali. Niktoš Al- 21 -

fonz čítal. Klát Hopkins ponúkal kantínskemu na predaj ďalekohľad,
ale bez peknej žltej kapsy, pretože tú si určil za tašku na cigary.

3
Naša pevnosť bola kľúčovým opevnením na východnom svahu
Atlasu. Maličká citadela s celkom znesiteľným podnebím. Niekedy
tu bola síce zima, ale prach, malária a štyridsaťpäťstupňové horúčavy
sa tu nevyskytovali. Čiže išlo o výborné zadelenie. Nijaké boje, služba ľahučká, naša rota sa sem dostala na príkaz vládneho komisára,
čím nás odmenili po úspešnom senegalskom ťažení. Na tejto odmene
sa nemalou mierou podieľali tí traja muži, ktorých rozhorčoval Potrien svojím nespravodlivým preháňaním.
Zdôrazňujem to iba preto, aby nás nikto nemohol pokladať za
pomstychtivých, ak sa v najbližšej budúcnosti postaráme, aby sme
Potrienovu pozornosť odviedli od seba.
Ďalšie rozhorčenie vzbĺklo v našich srdciach o chvíľočku. Pošta
sem dochádzala raz za dva týždne. Na raporte sme ohlásili, že nastupujeme trest do cellule. A potom sme stáli v rotnej kancelárii.
Poddôstojník hundral naše mená a rotmajster si ich značil do knihy.
- Herman Thorze!
Predstúpil Klát Hopkins. Pod menom Herman Thorze slúžil totiž
v légii on. Prečo vôbec v légii slúžil a ako sa dostal k nemu Thorze,
už-už objasním. V tejto chvíli je však dôležitá iba tá záležitosť s poštou. Hopkins vystrel ruku, aby prevzal list.
- Čo tu vyskakujete? - zreval Potrien. - Máte trest a cellule sa spája aj so zadržaním pošty.
- Ešte som nenastúpil výkon trestu, - odvetil Hopkins a zbledol.
- Straťte sa, pavián akýsi, inak vás dám vyviazať! Aj vy! Poďme
...
Kráčali sme cez dvor ako obarení. Niet v Afrike tvrdšieho trestu
ako odňať poštu. Odňať dlho čakaný list.
- Povedal, že vraj pavián, - hundral Klát Hopkins a zubami škrípal. - Vidí sa mi, že sa mu nepáčim.
Nášho zavalitého priateľa, ktorému ešte z čias námorníčenia zostala kolísavá chôdza, hnevala najväčšmi táto urážka.
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Niktoš Alfonz - muž panského založenia - vzal na vedomie najnovšiu inzultáciu s obvyklou chladnokrvnosťou. Zapálil si cigaretu,
pohvizdoval si a iba prehodil:
- Treba podrobiť starého Potriena ochrannej liečbe. Musí sa odnaučiť toľko sa starať o nás.
Medzitým sme došli k väznici a hlásili sa na strážnici. Pri stene
bolo opretých niekoľko zbraní. Stráž sa nudila, chlapi buď sedeli
alebo sa povaľovali po laviciach, dvaja hrali dámu. Poddôstojník
čarbal. Na stoličke ležala jeho bočná zbraň.
Hlásili sme:
- Legionári číslo deväť, dvadsaťjeden a sedemdesiatjeden sa hlásia na dva týždne cellule.
- No, ale ste to pekne vyviedli, - vravel poddôstojník - náčelník
stráže trošku súcitne.
- Čo sa ten Potrien s vami toľko ondí? - spýtal sa druhý, kým nám
ledabolo prezeral vrecká. Medzitým Klát Hopkins náhodou prevrhol
stoličku. Bočná zbraň a niekoľko viazačov padlo na dlážku. Pomohli
sme to zbierať...
- No, poďme teda!
Šli sme za bachárom.
...V cellule sme našli spoločníka. Sedel tam starý Levin. Vedeli
sme, že je tu, ale nepoznali sme ho. Sedel, aj keď sme do tých končín
prišli. Slúžil desiaty rok ako radový legionár. Levin bol dobrý vojak,
len z času na čas zbesnel. Ukradol niekde nejaké peniaze, alebo, ak
to inak nešlo, vlámal sa niekam, alebo ovalil niekoho na ulici, všetko
jedno! Potreboval peniaze, preto si ich zadovážil a zbehol. Ale iba do
najbližšieho mesta. Tam si sadol do poprednej reštaurácie, napratal
sa fajnovými jedlami, pečienkami a krémovými zákuskami. Stávalo
sa aj, že si objednal gaštanové pyré a turecký med, čo sú teda veľmi
vznešené jedlá. (A to ja dobre viem, pretože kedysi som sa veľmi
často pohyboval v panskej spoločnosti.) Potom sa hlásil na najbližšom útvare a vyčkával svoj trest.
Veľmi dlho nevyviedol nijakú galibu. A potom zrazu znovu. Peniaze, zbehnutie, hody. Žiadali sa mu z času na čas panské jedlá ako
šialencovi krv a beh pred amokom. Takže si odsluhuje svojich päť
rokov už desiaty rok, pretože čas vo výkone trestu sa do služby nezapočítava.
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Práve teraz očakával transport zo severu, ktorým ho odvedú do
Igori, kde väzni a domorodci budujú železnicu pri Kongu. Práve pred
týždňom ho zachvátila „kotletová besnota“ alebo „zákuskový mor“.
Furt jedno, ako to nazveme. Ukradol z plukovnej kasy tisíc frankov a
nažral sa v Ain-Sefre až po žltú zem. Vlastne - pri tejto príležitosti ho
zdrapili už pri jedle. Levin sa divo bránil, pretože bol ešte hladný.
Moriaka hájil do posledného dychu a palacinku mu museli vyrvať z
hrsti násilím. Dali mu tri roky nútených prác.
Pripojí sa k väzenskému transportu zo severu, ktorým ho teraz odvedú do Igori. Lenže toto ho zrejme nevzrušuje. Je ochabnutý a malátny, oči zádumčivé, spodná pera mu padá z kávových pokazených
zubov ani hrubá roztrhaná opona. Vo veľkej žensky mäkkej ruke drží
cigaretu, na obrovských nozdrách sa tu i tam zachveje kožka ani
psovi, keď mu na nos sadne mucha.
- Cigarety ste doniesli? - pýta sa unaveným, hlbokým, zachrípnutým hlasom.
- Hej.
Cigarety sme nosili do väznice pod čiapkou a ak nás len na strážnici kvôli niečomu neznenávideli, mohli sme si byť istí, že nám poddôstojník vyprázdni iba vrecká, no na čiapku zabudne. Podarovali
sme nášmu spoluväzňovi niekoľko caporalov.
- Ďakujem. A zajtra doneste trošku rybaciny. Bude piatok a mne
tu dávajú iba polievku, - modlikal, akoby na púšti prosil o hlt vody.
- Tak strašne ľúbite rybu?
- Nesmierne. Ryba je najlepšie jedlo na svete. Zjem z nej ešte aj tú
mizernú váru, čo tu dávajú. Hoci títo ju vysmážajú v múke.
- A nemali by? - čudoval sa Hopkins.
Levin sa pohŕdavo usmial. Na tvári sa mu zračilo pohŕdanie, akoby vravel: „Načo takýto chlap má vôbec žiť!“ Napokon opovržlivo
odvetil:
- Prirodzene, iba v žemľovej mrve. Ale nemyslím ňou tú malomeštiacku podlosť, že vysušia v komore vo vrecúšku mizerné chlebové zvyšky, - zachvel sa, - lež treba nad voľným ohniskom prepiecť
čerstvé pečivo bez masti a potom ho strúhať.
- Ako vidím, ste odborník, - vyslovil Niktoš Alfonz svoje uznanie.
- Som Levin, - odvetil s dramatickým sebaponižovaním martýra,
ako človek, čo je presvedčený o tom, že ak zaznie toto meno, sa
zhrozíme aj my. Lenže spomedzi nás nevedel ani jeden, čím mohol
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byť Levin v civilnom živote. A keď to už takto vznešene oznámil,
neodvážili sme sa ho pýtať. Hádam by ho zabolela naša neinformovanosť v súvislosti s jeho menom.
- Ale naozaj? - spytoval sa Klát Hopkins prefíkane, pretože sa
predsa len chcel dozvedieť, čo preslávilo meno nášho spoluväzňa. Vy ste Levin, ten slávny oný ...? No...
Otrhaný veterán odvetil s hrdinským zapretím a iróniou, až sa múry chveli:
- Áno, ja! Veľký Levin. A teraz už viete všetko.
Nič sme nevedeli.
- Iba vás prosím, aby moje priznanie zostalo medzi nami.
- Skrúšene priznávam, - ozval som sa o chvíľu, - že neviem ... kto
ste ... milý ... Levin ...
- Len sa posmievajte!
- Verte mi...
- Dosť! Viete veľmi dobre, kto som. Ale nech sa páči! Len si zo
mňa strieľajte, ak vám to poslúži na zábavu!
A odvrátil sa. Čo si tu počneš?
Bachár dovliekol mäsový vývar. Nám do nej žilovatiny ani nedali,
plávalo tam iba niekoľko kúskov cestoviny a kalerábu.
- Počujte, mládenci, - povedal strážny dobromyseľne, - dnes tu nefajčite, pretože poddôstojník zúri. Stratil bočnú zbraň.
- Ako ju mohol stratiť?
- Vraví, že ju mal na stoličke pri písacom stole. Ale to nie je pravdepodobné. Kto by šlohol poddôstojníkovi bočnú zbraň? A prečo?
Naozaj ťažko si predstaviť.
- Povedz poddôstojníkovi, - zavrčal Hopkins, - že ak chce, tak mu
tú bočnú zbraň nájdem.
- Hádam vieš, kde je? Počúvaj, Thorze, - legionár oslovil Hopkinsa, - toto nie je sranda. Večer bude raport, a ak ten chudák kaprál
dovtedy zbraň nenájde, tak bude rodeo, božemôj. Hádam si ju niekde
videl?
- To nie. Ale bol som artistom. Vyvolával som duchov na švihadle
a na koni. Viem nájsť akýkoľvek stratený predmet, ak padnem do
oného...
- Tranzu, - ozval sa Niktoš Alfonz.
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- Áno. To mu povedz. Prezradím mu, kde má bočnú zbraň, ak
upadnem do tranzu, čo je taká choroba ako zrádnik, ale skrzevá to
oné človek nájde stratené.
Keď strážny odišiel, pustili sme sa doňho:
- Začínaš si s poddôstojníkom?
- Chceš, aby nám dali čistiť arabskú basu?
Hopkins hľadel na nás tak trošku urazene.
- Neveríte, že som kedysi pracoval v cirkuse?
- Vôbec neveríme, že si kedysi v tomto živote pracoval, - odsekol
mu Niktoš Alfonz a pravdu vravel. Ale už aj trielil náčelník stráže.
- Ktorý je to ten pajác, čo vraví, že mi nájde bočnú zbraň?
- Ja som to, mon caporal.
- Čo je to za hlúposť, Thorze?
- Nič nečisté. Keď som dobrej vôle, nájdem vám aj ihlu, ktorú
ukryjete na streche.
- Počúvajte! Ak ste sa odvážili robiť si posmech zo mňa...
Náčelník bol bledý ako stena. Strata erárnych predmetov, najmä
ak ide o zbraň, to je bohovsky trestný čin. Ak sa do večera bodná
zbraň nenájde, môže ísť na Saharu, k úderným oddielom.
- Nerobím si psinu.
- Tak mi ju pohľadajte.
- Ak pocítim radosť, padám do toho oného... o čom vie aj Niktoš.
Ale teraz som smutný, pretože môj list leží v poštovom priečinku v
rote a rotmajster mi ho nechce vydať. Ak mi donesiete, pán kaprál,
tento list, od radostí by som ihneď padol do padúcnice a zaraz by
bola aj bočná zbraň.
- Mám ukradnúť z kancelárie list? - rozhorčil sa poddôstojník.
- Prečítam ho, zase zalepím a pán kaprál ho vezmú späť...
- Vy ... upozorňujem vás, že ak ma oklamete ...
- List mi ani do ruky nedajte, kým nebudete mať bočnú zbraň.
- Platí.
... Kaprál poľahúčky potiahol list a vrátil sa. A pretože Klát Hopkins tvrdohlavo nástojil, aby sme mu my pomohli (bez nás by totiž
nevládal padnúť do tranzu), stáli sme o chvíľku spolu zase na strážnici.
- Prosím si čalúnené kreslo, - povedal najprv tento zavalitý zbojník a privrel viečka.
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Dotiahli mu vhodné kreslo. Na to sa zhlboka nadýchol, ani keby
chcel plávať pod vodou.
- Ťažké to bude, - povedal napokon smutne a rozhliadol sa vôkol,
ani keby pýtal pomoc. - Dajte mi cigaru.
... Neskôr žiadal ešte podušku, fajčil, strúhal ustarostenú tvár a z
času na čas zavzdychal.
Poddôstojníka len-len že neporazilo od nervozity. Priznám sa, že
aj mňa zasvrbeli dlane.
- Pošlite jedného chlapa po keramite na pravú stranu nádvoria,
druhý nech si obzrie zeleninové sadenice za kantínou.
- Tam som ani nebol!
- Robte, čo vám prikazujem, - odvetil a ešte väčšmi stlmil svoj
chripľavý hlas.
Potom si ešte pýtal liter červeného vína a Niktoša Alfonza poslal
na strechu.
Asi sekundu to vyzeralo, že Alfonz strelí médiu zaucho. Ale potom predsa len odišiel. Medzitým dobehli s vínom. Hopkins ho vypil
na ex.
- Nazdávam sa, Thorze, že vás dám vyviazať, ak si zo mňa strieľate, - povedal poddôstojník, bledý ako smrtka.
- Miernite sa, pán kaprál! Hybajte na cimru a prezrite si poličku
nad vašou posteľou.
- Tam teda istotne nie je.
- Prosím vás, robte, čo kážem, - odvetil plačlivo e netrpezlivo. Potom ma môžete dať zavrieť, ak by sa bočná zbraň nenašla.
Kaprál odbehol. Zostali sme iba dvaja: médium a ja.
- Máš ty zdravý rozum? - osopil som sa naňho zlostne. - Nestačí
ti, že nás prenasleduje Potrien, chceš na nás teraz ešte poštvať aj kaprála?
- Ale prečo, veď ja chcem iba dobre, - čudoval sa Klát.
- A čo, ak sa tá bočná zbraň nenájde?
- Ja takéto čosi nikdy nestratím, - odpovedal pokojne a vytiahol z
hlbín svojich širočizných nohavíc poddôstojníkovu bočnú zbraň. - Z
tejto stoličky som ju ukradol, keď nás po prezencii prehliadli a keď
som ju prevrhol.
A položil bočnú zbraň pokojne do kúta pod hromadu remeňov.
- A prečo si poslal Niktoša na strechu?
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- Aby si trošku zamakal, ak už mu toľme záleží na práci, že mi
vyčíta, že je som nikdy v živote nepracoval.
Ale je to papuľa!
Pribehol kaprál. A za ním príslušníci stráže, zadychčaní a zaprášení. Napokon Niktoš Alfonz, špinavý ako kominár. Všetci si zamakali. Prirodzene, bez akéhokoľvek výsledku.
- A to už stačilo! - zreval rozzúrený poddôstojník. - Za toto...
- Ticho! - zahučal Hopkins prepitým hlasom. - Teraz nastáva ten
oný ... stav ...
Privrel oči a dychčal, pretože po narýchlo vypitom červenom víne
sa trošku pripil.
- Máte tu niekde nejaké staré remene?
- Máme... lenže tam som nechodil a teraz už...
- Ticho! - zahriakol poddôstojníka ostro a nedisciplinovane. - Pod
remeňmi čosi cítim ...
Podišiel, ohmatal ich ... Odkopol vyradené remene ... Kaprál zreval:
- Bočná zbraň!
Všetky oči sa upreli na médium. Vo všeobecnosti udivené pohľady. Ale aj podozrievavé. Napríklad kaprál hľadel trošku krivo ...
- Hm... čiže vy ste taký... čarodejník? Há?
- Áno... A dokážem to aj na švihadle, aj na koni...
- A keď vás vyviažu na slnku bez vody? Há?...
Hopkins sklopil oči.
Kaprál sa však zbavil strašidelného prízraku a bol natoľko blažený, že sa nevládal ani len hnevať.
- Tu máte váš list, vy ... vyvolávač duchovi Prečo ste poslali ľudí
za kantínu? Há?!
- Nuž, prosím pekne ... čo keby náhodou oné...
- Straťte sa, - skríkol kaprál, ale potom siahol uľahčene po zbrani.
- Napokon, nechajme to. Hlavné, že sa našla... Len toľko mi ešte
povedzte, načo ste potrebovali to červené víno?
- Pretože som alkoholik, - odvetil Hopkins a potom sme sa už
urýchlene odporúčali.
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Ako sa Klát Hopkins stal americkým štátnym príslušníkom Hermanom Thorzom?
Hotové šialenstvo!
Hopkins v istom zločine zohral významnú úlohu a zvláštnou zhodou okolností nie ako páchateľ, ale ako nástroj spravodlivosti. Na
začiatku toho prípadu sa predsa len prihodilo, že Hopkinsa a istého
degradovaného kapitána naháňali všetci policajti francúzskych kolónií. Nik neveril, že by mohli opustiť Oran cez nepreniknuteľný policajný kordón. A vtedy si Hopkins zmyslel, že sa stanú, on a kapitán,
legionármi „honoris causa“. Použili služobné lístky dvoch nováčikov
a vliezli do Fort St. Thérèse medzi vojakov. Navliekli si rovnošaty a
pobehúvali po obrovskej pevnosti, A polícia ich práve v pevnosti
Fort St. Thérèse nezháňala. Niktoš Alfonz a ja sme vtedy už týždeň
vojenčili, a keď sa náš prápor presunul do Senegalska, tak sa Hopkins zviezol s nami. V rovnošate síce, no bez toho, že by ho boli kedykoľvek prezentovali za vojaka koloniálnej armády. Prifaril sa tu k
jednej, tam zase k inej rote. Bol aj ženistom, aj kuchárom (a toto obdobie jeho vojenskej činnosti vyvoláva otrasné spomienky v duši
každého, čo musel jeho jedlo jedávať), vystupoval aj ako ošetrovateľ,
ba aj ako tankista.
A pritom nemal vôbec nič spoločné s armádou. Iba s políciou. Vo
funkcii stíhaného. Ale potom tie smutné časy sa minuli a úspech tamtoho prípadu nás všetkých obohatil. Lenže majetnosť nikoho nezbavuje vojenských povinností. Čiže museli sme s plukom odpochodovať do Mansonu, do novej posádky. Klát Hopkins podvádzal v tom
čase zemeguľu v rovnošate legionára číslo 71 z prvej mekneskej roty.
Ako to vysvitlo zo zoznamu, táto rovnošata číslo 71 náležala akémusi Hermanovi Thorzovi. Lenže pravý Thorze (a tým sa začala Hopkinsova kalvária) bol väzňom, čo sa práve dostal na slobodu. K rote
ho odvelili z Colomb-Bécharu, čiže nikto ho tu nepoznal. Doviezla
ho eskorta.
Thorze oblečený v pracovnej rovnošate cestou akiste zahynul,
alebo zdúchol. A Hopkins náhodou ukradol z ktoréhosi transportného
vozidla práve jeho rovnošatu, rovnošatu číslo 71. Ale záležitosť dospela ku koncu, Hopkins sa nemusel strachovať pred políciou, nuž
chcel sa rozlúčiť so životom vojaka „honoris causa“. Usmial sa a
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povedal Potrienovi, že on síce v rovnošate sedemdesiatjednotky lozí,
no vojakom nie je. A usmial sa aj Potrien a preriekol:
- Márne sa robíte bláznom. Dám vás do želiez, ak začnete takto
vyvádzať.
- Ale ja som normálny! - zúril Hopkins.
- To som síce netvrdil, ale ani blázon nie ste. Hádam iba hlupák,
inak by ste si vymysleli inú rozprávku pre mňa.
- Nikdy som nebol vojakom! Rovnošatu sedemdesiatjednotky som
šlohol z voza.
Rotmajster sa mu vysmial.
- S takými hlúposťami tu ešte nikto ďaleko nezašiel! Myslíte si, že
mi vypadla z pamäti tá vaša buldočia papuľa? Chlapi, ktorí sa na
tento ksicht rozpamätáte?
V mužstve ho poznali mnohí, no zrádzať ho nechceli. Zato poddôstojníci sa radšej pridali k rotmajstrovi. Viacerí ho identifikovali. A
keby vysvitlo, že bol aj tým povestným kuchárom, tak je zle: hádam
by ho aj zlynčovali.
- Pamätáme si vás! Akú komédiu nám tu hráte?
- Lenže vtedy som bol v inej rovnošate!
- Na to sa nepamätáme ...
- Predveďte ma pred vládneho komisára! - dožadoval sa Klát.
- A Jeho Excelencia na to povie: „Milý Potrien, ak mám vybavovať všetky záležitosti radových vojakov, nuž potom načo republika
platí toľkých poddôstojníkov?“
- Trvám na tom! - vrieskal Hopkins.
- To je už iné. Mali ste začať ihneď takto. V tom prípade ho pripútajte na rebrinák, aby šiel pekne s nami, či chce, alebo nechce. Pretože tu sa na blázna hrať nebudete. En avant!...
Nuž takto v légii vybavujú zložitejšie prípady. Z Kláta Hopkinsa
sa stal Thorze. A keď vyhlasoval, že on ním nie je, tak ho zavreli
alebo zrúbali, takže časom aj on privykol na nové meno.
My sme síce stáli na jeho strane, lenže vážený čitateľ si podľa
rozpovedaných skutočností môže živo predstaviť, koľko by bolo asi
zavážilo naše svedectvo pred rotmajstrom. A vôbec - nie je to také
jednoduché prepustiť chlapa z armády. Hopkins teda napísal žiadosť.
A tak sa začalo aj úradné konanie, pretože spis je na to, aby ho vybavovali.
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Žiadosť sa najprv vrátila do Mansonu, k rote, či dotyčný skutočne
vykonáva službu v tejto posádke. (Pri tejto príležitosti dostal Klát
dvanásť dní pelotte a štyri týždne nesmel vkročiť do kantíny.) Potom
sa spis vrátil do Oranu na prápor a tam si trošičku oddýchol. Po niekoľkotýždňovom odpočinku ho odoslali americkému veľvyslanectvu
so zdvorilým dožiadaním, či je Herman Thorze skutočne americkým
štátnym príslušníkom a podobnými otázkami. O päť týždňov sa žiadosť vrátila z New Yorku s príslušnými sprievodnými dokladmi.
Thorze sa narodil v štáte New York, v obci Virgald, meno otca Anton Thorze, matky Evelyne Bergová (holandského pôvodu). Spis sa
odtiaľto dostal do Paríža na národnú obranu.
Tu si opäť oddýchol.
Medzitým sa Klát zúčastnil na dvoch bojoch a boli by ho aj vyznamenali (a príslušne peňažne odmenili), lenže bolo treba najprv
zistiť a doložiť, či je vôbec vojakom.
Pred bojom takéto čosi nikto nežiada.
No a vládny komisár, čo si Kláta tak veľmi obľúbil? Jemu sa
Hopkins posťažoval v osobitne smutnom liste.
A v markízovi de Surenne sa ani nesklamal. Admirál urobil, čo
len vládal.
Vojaka oslobodiť nemôže ani on, ale ihneď veliteľstvu práporu
poslal príkaz, aby túto záležitosť prešetrili mimo poradia.
Kancelária práporu napísala do Mansonu, aby jej oznámili, čo sa
doposiaľ vykonalo v záležitosti údajného legionára číslo 71 menom
Thorze. (Toho krásneho dňa dostal Hopkins štyri týždne pelotte, obdeň zníženú dávku vody o polovičku a strávil niekoľko týždňov na
Sahare ako predsunutá Hliadka.) A rota oznámila, že v záležitosti
legionára Thorza vykonáva úradné kroky rota v Meknese.
Po tomto odoslali spis parížskej národnej obrane spolu s odporúčaním vládneho komisára.
Tam pripojil poddôstojník spisy k dokladom, ktoré tu už ležali, a
spojil ich takzvanou spisovou sponkou.
A to však bol rozhodne pokrok voči predošlému stavu.
Potom si spis ešte dôkladne oddýchol a spočinul v archíve. A vtedy prišiel Niktoš Alfonz na geniálny nápad.
Turecký Sultán!
Pretože aj náš priateľ, neslávne známy pod prezývkou Turecký
Sultán, dostal svoj diel z tamtoho podnikania. A tento zlorečený mi- 31 -

lionár sa teraz váľa v Orane a ani prstom nehne. Napísali sme mu
teda, aby sa vďaka peniazom i dôvtipu obzrel za Klátovými záležitosťami.
Turecký Sultán odpovedal ihneď. Jeho sloh je však trošku zložitý:
Milli hlapci?
Lendvamesiace. Že som v Orráne. Z mnohými peňjázmi. Ale už.
Trošku som minul. Lebo spo čiatku. Som veľa trošku pil. Musel. Som.
Neská nič. Ale zajtrá je pondelok a kuknem sa. Čo možno vybaviť
tomuto. Hopkinčovi. Hoci. Čo by sa stalokeby? Odslúžil týchpár rokóf? Zídesamu.
Z vynikajúcou úctou:
Zostávam
Nuž takto sa mali záležitosti toho dňa, keď si Hopkins po krátkej
špiritistickej seanse prečítal ten ťažko získaný list.

5
V liste sa písalo:
Veľavážený pán Thorze!
Zvláštna, azda náhodná podobnosť, ktorá Vaše meno priviedla do
súvislosti s tragédiou môjho nešťastného brata, je jedinou príčinou,
že si Vás dovoľujem vyhľadať svojimi riadkami. Môj brat Francis
Barré sa ohlásil ako legionár naposledy z pevnosti Manson. Keď som
po ňom pátrala, zoznámila som sa o armádnom archíve s istým pánom. Je to zvláštna náhoda, ale azda aj cesty osudu takto chceli; môj
nešťastný brat Francis Barré sa prihlásil do légie pred siedmimi
rokmi zároveň s dvoma priateľmi a jeden z nich sa volal Thorze
(druhý zase Pittman). Náhodné stretnutie s pánom Boulangerom mi
zavdalo príčinu, aby som Vám napísala. Ste Vy azda ten istý pán
Thorze, čo bol Francisovým priateľom? Ak áno, tak mi láskavo napíšte, čo viete o mojom bratovi, ktorý bol tri roky väzňom v ColombBéchare pre zbehnutie, potom asi rok strávil v Mansone a od tých
čias o ňom nič nevieme. V pevnosti azda len zostala po ňom nejaká
stopa? Prosím Vás, urobte, čo len bude vo Vašej moci, a ja Vám to
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zo srdca rada vynahradím. Spoločnými silami docielime azda viacej,
než keby sme konali osobitne.
Prosím Vás, pomôžte mi, pokiaľ Vám je to možné. Srdečne Vás
pozdravujem, hoci sa ešte nepoznáme.
Yvonne Barréová
Na chvíľku sme stíchli. List na nás akosi veľmi zapôsobil. Na
šťastie Levin bol práve na svojej pätnásťminútovej prechádzke na
dvore, a tak sme sa mohli pokojne zhovárať.
- Táto žena by mohla v tvojom prípade zohrať vážnu úlohu, - poznamenal som veľmi správne.
- Nuž ale kto môže byť ten pán Boulanger? - znepokojil sa Hopkins.
- To je meno Tureckého Sultána, - odvetil Niktoš Alfonz.
- Nepovedz!
Dokonca aj mňa to prekvapilo. Čo tu nevysvitne po dvadsaťročnom priateľstve!
- Ani som nevedel, že sa akosi volá, - čudoval sa Klát.
- Veľké šťastie pre teba, Hopkins, - vysvetľoval Niktoš Alfonz. Pretože ak nájdeme Francisa Barrého, tak azda sa nám podarí ľahko
objasniť aj to, že Thorze nie je totožný s Klátom.
- Nechajme to, - Hopkins zosmutnel, - lebo ma zase zavrú.
- A nenecháme! Nie sme oprávnení zamietnuť žiadosť dámy. Sme
vojaci.
- A gentlemani, - doložil som.
- O tom nie som tak veľmi presvedčený, - zahundral Klát. Medzitým sa však zjavil vo dverách aj náš spoluväzeň, ktorého priviedli z
prechádzky.
- Podľa môjho názoru, - zamiešal sa Levin do debaty, - skutočný
gentleman je ten, čo si zemiaky nepoloží na tanier, na ktorom má
mäso, iba preto, aby si polevu z pečienky pomiešal s oblohou.
- O tomto neviem, - poznamenal Hopkins. - Doteraz iba zriedka
som jedával z taniera.
- A teraz si postavíme otázku, - ozval sa Niktoš Alfonz. - Kam sa
odtiaľto podel Francis Barré?
- Je v Igori, - povedal Levin.
- Čo to vravíte? Poznali ste Francisa Barrého?
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- Je to môj najlepší priateľ. Nenašiel sa v rote okrem neho nikto,
kto by čo i len tušil, ako vyzerá rajčinová omáčka zhotovená na spôsob Tourbigo. A on ju aj jedol, takže toto nás zviazalo na vedné priateľstvo.
- A kde je Barré teraz? - vrhli sme sa naňho všetci traja.
- V Igori. To miesto bude centrom novej konžskej železnice. Poslali ho ta za trest, pretože celkom zoslabol a zlomil sa. Dostal ten
„tichý caffard“, ktorý sa líši od zúrivého bláznenia tým, že chlap letí
v ústrety smrti potichučky.
- A to je čo?
- Vezmi si nejakú bohom prekliatu garnizónu, - začal ako nejaký
recept. - Ak do nej vložíš človeka labilného charakteru a upečieš ho
na pomalom ohni Sahary, môžeš dotyčného kedykoľvek roztranžírovať, pretože neposlúchne poddôstojníka. Hľa, toto je Francisov prípad servírovaný na Levinov spôsob.
- A teraz to servírujte tak, aby sme to pochopili aj my, - ozval sa
Klát, - inak vám priložím čosi spakruky, minútka na Hopkinsov spôsob, v dôsledku čoho sa vám bude hlavička chvieť, ako keby ste dostali kontúziu po granáte.
- Francis Barré a ja, - pokračoval Levin chladnokrvne, - boli sme
spolu už v Colomb-Béchare. Dostal sa ta pred tromi rokmi pre zbehnutie z oázy Rakhmár. Bol slabý a smutný. Keď som sa ta dostal,
väznili ho už koľkosi rokov. Zbehol som vtedy z Mogadaru, aby som
si zajedol niekoľkých pekných, riečnych rakov. Jedávam ich s worchesterskou omáčkou.
- To nie je dôležité!
- Tak potom tomu figu rozumiete, ak takto vravíte! Riečny rak bez
worchesterskej omáčky nemá chuť.
- Pokračujte.
- Čiže boli sme spoluväzni. Ale pri jednej vzbure väzňov sme sa
postavili na stranu strážneho oddielu a po amnestii sme sa dostali
sem. Lenže Barré bol už aj vtedy tak trošku duševne chorý. Raz si
zabudol vyčistiť remeň, inokedy zase zameškal nástup, napokon stratil pušku. Bola noc, položil si ju pri oddychu niekam, zabudol... Poľný súd ... A napokon dva roky traveaux forces v Igori. Šiel s posledným transportom, ani nie pred rokom. A vždy sa s ním stretnem. Barré je gentleman. Nejedáva artičoky s maslovou mrvou, čo je ohavný
zvyk zbohatlíckých malomeštiačikov.
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- A od tých čias ste o ňom nepočuli?
- Nie.
- Ani vám nepísal?
- Ale prečo by nepísal?
- A čo píše?
- A čo ja viem?
- Ale veď ste to prečítali!
- A kto vám povedal, že viem čítať? - čudoval sa úprimne.
- Kde máte ten list?
- Vo vojenskom sklade. Kým ma sem strčili, zostavili mi transportnú batožinu. Päť kíl si smiem vziať do trestnej garnizóny, ostatné
tu zostáva až do oslobodenia.
- A ten list?
- Ten je tiež v sklade aj s mojím kufrom. Beriem si iba polkilovú
jahňaciu konzervu, fľašu slivkového džemu, horčicu, sušené ryby ...
- Dosť!
- Zhruba. Ale kúpil som zato v kantíne dve škatule polievkového
korenia.
- Ten list musíme získať, - povedal som. - Do skladu sa akosi dostaneme a pohľadáme Levinove veci.
- Mám tam vo vreci aj vytlačenú kuchársku knihu. Musím ju tu
nechať, pretože neviem čítať. Ale podarujem vám ju, pretože vám sa
môže zísť. Jediná slušná kuchárska kniha na celom kontinente.
- Upečte si svoj receptár, - odsekol som zlostne.
Potom sme sa rozvalili na špinavý, holý, studený kameň (pretože
v cellule niet ani lavíc, ani prikrývok), a schuti sme si pospali v spoločnosti niekoľkých légii veselých stonožiek.

6
Rozhodli sme sa vlámať do skladu.
Tie dva týždne nám plynuli veľmi ťažko. A s Levinom! Život vo
väznici bol trošku nepríjemný a nudný. Najmä pre tie chladné noci.
Nuž, len čo je pravda: po tej väzbe by sme boli vedeli hravo upiecť
hoci aj mečúňa (so zemiakovými hranolčekmi à la Broudier), alebo
by som bol vedel prihotoviť marinované vajíčko s mäsovým vývarom, ba keby sme neboli Levinovi niekedy aj vážnejšie pohrozili,
mohli sme si osvojiť osobitný spôsob prihotovania bravčových vnú- 35 -

tornosti, lenže toto všetko sotva stačilo vylepšiť našu mizernú náladu
v temnici.
Po dvoch týždňoch sme sa zaraz pripravili na vlámanie. V temnom kúte ťavej maštale ležali na hromade nepotrebné poddôstojnícke
šable. Hrdza ich žrala v hrubočiznej vrstve. Jednu si vzal pod patronát Hopkins. Horko-ťažko sme ju vytiahli z prehrdzavenej pošvy a
medzitým Niktoš Alfonz utrúsil tajomnú poznámku:
- Takáto šabľa sa ešte zíde.
- Načo?
- Uvidíš ...
- Nevysvetlil by si to zreteľnejšie?
- Nie.
Šabľu sme zlomili a pomocou rašple sa z nej stal jedinečný hasák.
Kliešte a rašpľu zohnal Hopkins v kantíne. Neviem ako.
Ani kantínsky to nevie.
- Ale dostať sa do skladu dá tiež kus práce. A ešte otázka, ako si
zadovážime alibi?
- Hm ... ťažko to pôjde ...
Pretože ak objavia vlámanie, musíme všetci dokazovať alibi.
- Príďte o hodinu do kantíny, - prikázal nám Niktoš. - Ja sa medzitým poobzerám po nejakom alibi.
- V poriadku.
O hodinu prišiel Niktoš Alfonz k nášmu stolu veselo a s úsmevom.
- Máme alibi, - riekol, akoby ho mal už vo vrecku.
Stalo sa to tak, že večer sme dostali vychádzku, pretože v noci o
tretej sme nastupovali do dvanásťhodinovej služby. Štvrtý príslušník
stráže mal byť stolár Wurm, taký trošku koktavý a večne opitý legionár, čo slúžil v légii štvrtý rok.
- Ideme k Selimovi, - povedal Niktoš Alfonz. - Hybaj s nami. Platíme.
Wurm sa cítil ani v siedmom nebi. Hoci si už v kantíne čosi vypil.
Starček Selim nám varieval kávu, ale vo svojej kolibe predával aj
trúnok. Jeho hlinenú chatrč konca horskej dedinky Manson veľmi
radi vyhľadávali naši legionári, Z povale visel v červenom mnohouhlom skle svietnik, na podlahe rohožky a niekoľko vankúšov - to tvorilo celé zariadenie. Okrem toho návštevníkom slúžili ešte aj staré
hodiny na stene. V Európe vidieť čosi také iba v kuchyni.
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A tieto hodiny nám poslúžia ako alibi.
Sem sme pozvali Wurma, čo sa už aj tak sotva tackal. Keď sme ta
vošli, sivobradý Selim práve driemal. A veď po celý deň iba driemal,
dávno mu minulo už deväťdesiat rokov. Zaraz natiahol ruku po kávu.
Hrubo som ho okríkol:
- Nechceme tvoju mizernú žbrndu! Daj nám fajnový arabský nápoj! Palmové víno!
- A dávaj pozor, aby sme boli v noci o tretej v službe, - upozornil
ho Niktoš Alfonz.
- Pane! Budem bdelý ako púštny orol a tento, hľa, prístroj, pýcha
môjho domu, rozpovie z Alahovej vôle každú štvrťhodinku, koľko
času minulo.
Pýcha Selimovho domu hlásila práve deväť hodín.
- Na zdravie, chlapci! - vykríkol som. - Prvý pohár až do dna!
Vypili sme si.
- Na našu zástavu!
Aj na ňu treba vypiť do dna. A konali sme takto vlastne pri každom pohári, lebo veď neslobodné nechávať na dne nič, ak sme chlapi, ako sa patrí! No a my sme takí!
Palmové víno, vyslopané v prudkom tempe po červenom víne v
kantíne, zaúčinkovalo ako blesk. Okrem toho do Wurmovho pohára
sa akosi dostal aj rum, keď sa na chvíľu odvrátil, nuž a táto zmes
zaúčinkovala.
Wurm o pol desiatej už ležal na znak, chrápal a chrčal.
Selim driemal. Deväťdesiatroční ľudia driemu zhlboka.
Niktoš Alfonz zabehol na špičkách k hodinám. Po alibi.
Ručičky posunul na tri štvrte na tri.
A bolo iba pol desiatej.
O minútu hodiny začali biť.
V tej chvíli sme chrápali na dlážke aj my traja.
- Páni vojaci! - vrešťal preľaknutý Selim. - Ponáhľajte sa! Desať
minút do pevnosti... O chvíľu sú tri hodiny ...! Služba!
Povyskakovali sme, ani keby nás bol práve zobudil.
- Hej, Wurm!
Ťažko sme ho zobúdzali. Lenže rúbať vieme ako málokto. A bolo
to dôležité kvôli alibi - aby sa prebral len na niekoľko sekúnd ...
- Hej, Wurm! - zreval som a trošku som ho udrel po hlave.
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- Hej, - kričal aj Hopkins a poklepal mu po pleci. (Wurma na druhý deň poslali na týždeň maródiť, pretože bohvie ako, sám to nevedel, z lopatky sa mu kúsok kosti odštiepil.)
Niktoš Alfonz ho oblial vedrom vody. To mu trošku pomohlo,
ožil.
- No... - začudoval sa, keď otvoril oči.
- Pohni kostrou! O chvíľku sú tri hodiny.
Nemuseli sme mu pomáhať. Výborný legionársky výcvik sa
osvedčil aj uňho. O niekoľko sekúnd bol pripravený, napriek potrundženej hlave. Medzitým zízal na hodiny.
- Treba ... behom ... - mrmlal. - Prečo ste ma ... prečo ma . . . tento
diabol ... skôr nebudil . . .
Selim, prezývaný diablom, vzal peniaze a opäť zadriemal.
- Behom! Rozbehli sme sa.
Niktoš Alfonz, čo zostal ako posledný, za chrbtom spiaceho Selima rýchle posunul malú ručičku späť.
Bolo opäť iba tri štvrte na desať. Starec bude už drichmať do rána.
A my sme leteli.
- Troš... trošku... sme zaspali, - dychčal Wurm a potkol sa.
Naskytla sa tam totiž moja noha. Veľmi spadol, neborák, škaredo
pritom nadával. Všetko sa mu rozletelo po ceste. Už iba vzdychal.
- Hrom a peklo, - skríkol Niktoš Alfonz. - Pozbierajte mu tie haraburdy!... Tri hodiny!
Kým sme mu hľadali v temnote čiapku a zbraň, Wurm potichučky
zaspal.
Iba to sme potrebovali. Prikryli sme ho plášťom.
Pekne, rovnomerne chrápal.
Blížila sa desiata hodina, A teraz vpred! Z výčnelku skaliska sme
sa dostali ponad pevnostný múr na strechu štábne] budovy. Tadiaľ
chodievalo mužstvo na čierne vychádzky. O chvíľu, sme sa spustili
za budovu do práčovne a cez svetlík sme sa dostali do budovy. Na
chodbu hospodárskej správy útvaru.
Takým trom ľuďom, ako sme my, je maličkosťou otvoriť si dvere
na sklade. O niekoľko sekúnd sme to mali. Niktošova jemná ruka
vyhľadala zázračne rýchlo dôležitejšie skrutky, čo pridržiavali zámky.
Ja som medzitým odmontoval bez šramotu tri oceľové pánty a potom som jednoducho vysadil krídlo z okovaných dverí. Bez akejkoľ- 38 -

vek márnomyseľnosti tvrdím, že máloktorý spisovateľ sa rozumie do
takýchto vecí tak ako ja, no a túto prácu s týmito dverami by nebol
urobil lepšie ani sám Shakespeare. Alebo aspoň nie tak ticho.
- Poďme... - zašepkal Niktoš a v ruke sa mu zablysla zlodejka. Po
celej dĺžke steny sa ťahali samé police a priečinky. Uprostred na stole plno spisov a akási kniha: v abecednom poradí mená majiteľov
veci v jednotlivých priečinkoch.
Francis Barré . .. 242 ... VII ...
Neumelé, biele čísla nad všetkými priečinkami. Kde je číslo 242
... Ešte minútka... a Francisova batožina je v našej hrsti.

242
Francis Barré
pešiak č. 108., I. rota, 45, pelotón
traveaux forces
Colonia: Igori
Niktoš odtrhol papier a vrecko podal Hopkinsovi.
- Odnes to, - zašepkal, - a bež preč. U Wurma sa stretneme.
Hopkins odbehol. Teraz nasledovala Levinova batožina, tu by mal
byť list, čo nás spoluväzeň dostal od Francisa Barrého a odložil bez
čítania. Hladko sme našli aj ten priečinok.
- Tu je ... - povedal Niktoš. - Hybaj za Hopkinsom. - A odtrhol aj
tú ceduľu.
- A ty?
- Vložím zatiaľ do prázdnych priečinkov iné vrecia s týmito ceduľami. Aby sa nedozvedeli, ktoré batožiny zmizli. Do prázdnych priečinkov vložím vrecia Dimitrova a Rivellesa. A potom si ešte obzrieme okolie, či sme nezanechali nejaké stopy. Bež!
Bežal som. Nerád, no Niktošovi ťažko odporovať.
Vrátil som sa k Wurmovi... Všetko sa udialo hladko. Klát už čupel
pri spachtošovi a presne o jedenástej došiel aj Alfonz.
Nazdávam sa, že sme tej noci prekonali svetový rekord vlámania
v ťažkej váhe. Za hodinu sme vnikli do útvaru hospodárskej správy,
vykradli sklad a vrátili sa na svoju „základňu“. Wurm chrápal, ale
tak, že pre istotu sme mu museli ústa prikryť plecniakom.
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Najprv sme prekutrali majetok Francisa Barrého. Jeho vrece bolo
nabité vecami, ktoré nesmel odniesť do trestného tábora. Predovšetkým knihami.
Aj ja som už veľa čítal, medzi inými Gil Blasa, Genovévu a - ako
som už spomenul - Roccambolove lásky, ale okrem uvedených vedeckých diel prečítal som častejšie aj príbehy labutieho rytiera Lohengrina, ktoré slúžia ako základ mojej súčasnej vzdelanosti. Tento
Francis Barré ľúbil literatúru nebodaj tak isto ako aj ja. Čítal aj mnohých veršotepcov. Nejaký Dante (?), ba aj Puškin a Browning. O tom
poslednom treba vedieť, že je nielen spisovateľom, ale zaoberá sa aj
výrobou revolverov.
Nič viac. Prípadne ešte fotografia dievčiny. Dátum z minulého roku.
„Yvonne“ - toľko bolo napísané na rube perom. To je jeho sestra,
čo písala Klátovi Yvonne Barréová.
Čarokrásna dáma to bola. Rozumná, panská, fajnová, trošku
smutná, veľmi milá papuľka. Najmä Niktoš Alfonz si tú snímku dlho
prezeral.
- Aká krásna, - šepkal očarený.
- Pripomína mi herečku, - odvetil som, - čo sa do mňa natoľko zaľúbila, že temer zošalela.
- Normálna asi nebola, to je už isté, - zahundral Klát Hopkins, ktorého nevzdelanosť sa dostatočne prejavuje aj v týchto neokrôchaných
výlevoch.
Niktoš Alfonz si strčil snímku do vrecka, hoci nemal na to nijaké
oprávnenie, a pustili sme sa do Levinovej batožiny...
Tá bola o niečo zaujímavejšia.
Predovšetkým sme v nej našli zo dvesto jedálnych lístkov v pozlátenej koženej väzbe. Podaktoré jedlá mal podčiarknuté ceruzou, pri
niektorých výkričník! Potom niekoľko ozdobných servítok, balíček
špáratok a veľa lyžíc, vidličiek i nožov so značkami rozličných reštaurácií. Napokon sme z Levinovho vreca vytiahli staromódny dámsky korzet z rybacej kosti a na ňom hrubými písmenami, ani keby to
tam boli namazali štetcom:
par
Maitre Levin
SOUVENIR
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Táto prekrásna dáma, súdiac podľa rozmerov korzetu, mohla vážiť najmenej dvesto funtov.
- Pozri sa! - skríkol Niktoš Alfonz.
Z vreca vytiahol ešte jednu farbistú knihu v mäkkej väzbe. A na
nej farebnými písmenami:
VEĽKÉMU
LEVINOVI
jeho vďační
ŽIACI
DVESTO JEDÁL FANTÁZIE
Kniha obsahovala recepty dvoch stovák rozličných pokrmov na
„Levinov spôsob“. Na vnútornej strane titulného listu fotografia,
ktorá zobrazovala majstra a jeho žiakov. Snímku vyhotovili pred
šestnástimi rokmi, ako to osvedčoval vytlačený letopočet. Majster
sedel na stoličke v kruhu svojich dvadsiatich učeníkov. Všetci s bielymi zásterami, bielymi kuchárskymi čiapkami a ... Čo to je, do čerta? Ani keby boli všetci v nočných odevoch! Pod bielymi zásterami
od hrudníka až po kolená pruhované nohavice a ľahké pruhované
kabátiky. Varili v pyžamách?
Ale najviac nás prekvapil predsa len Levin spred šestnástich rokov. Veľký Levin, čo dnes vyzerá zanedbaný, otrhaný, zarastený ani
nejaký tulák. Ale tu sedí Levin spred šestnástich rokov! Akiste na
vrchole svojej slávy!
To je prekvapenie!
Na vrchole svojej slávy bol práve taký zanedbaný a dokmásaný,
ako keby ho fotografovali včera!
- Čím mohol byť tento Levin? - dumal náš Alfonz a zahĺbené si
prezeral snímku pod lampou.
- Nejaký kuchár, - nazdával sa Klát.
- A jeho žiaci?
- Kuchári, - odvetil som veľmi výstižne.
- Ja by som ich pokladal skôr za zbojníkov.
Len čo je pravda - naozaj čudná spoločnosť sa to zhrčila vôkol
majstra Levina.
- Tu je!
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Zo samého spodku vreca sme vylovili ešte špinavú obálku. List
Francisa Barrého. Ten, čo Levin uschoval medzi svoje veci bez čítania.
Ani by som nevedel povedať, čo nás tak naraz len rozčúlilo. Čo
nás po tom chlapovi? Ale Alfonz otvoril list a ponad jeho plecia sme
ho čítali aj my dvaja:
Levin!
Tento list prepašuje na poštu domorodá dievčina. Môžem Ti napísať iba niekoľko riadkov, čo je, žiaľ, málo, aby som všetko opísal
podrobne. Som chorý. Veľmi. Strážia ma v Igori ako väzňa, ale nie
medzi tými, ktorých odsúdili na traveaux. Tu sa odohráva najväčší
zločin sveta... Božemôj, ako by som Ti mal toto všetko napísať? ...
Nepripojil som sa k nim, a preto ma držia pod zámkou ... Podstatu
nepoznám ani ja ... Korumpujú rozprávkovými sumami každého, kto
im na čosi príde. A ja vďačím za svoj život iba Pittmanovi... Pittman
nezahynul... Zbehnutý legionár! Mám vysokú horúčku ... Odošlite
tento list mojej sestre a ona už pohne vojenskými úradmi... Trestné
oznámenie neslobodno uverejniť. Ale my máme dostatočne vysoké
styky... Môj otec je veľmi vysokým dôstojníkom. Ihneď zariaďte potrebné... Ide o Francúzsko. Žiaľ, som nesmierne chorý a všetko pred
sebou vidím ani v hmle... Snažne Vás prosím, urýchlene urobte všetko, čo len môžete vykonať v prospech Francúzska a svojho priateľa
Francisa Barrého.
- Musel mať naozaj horúčku, - poznamenal Hopkins.
Niktoš Alfonz nepovedal ani slova. Zapálil si cigaretu a potom
vložil list do kuchárskej knihy.
- Čo ty na to povieš? - opýtal som sa, pretože ma znervózňovalo
jeho slabomyseľné mlčanie.
- To dievča je prekrásne, - odpovedal.
- Pravda, - potvrdil som.
- Zošaleli ste? - skríkol Hopkins a rozzúril sa. - Celú túto bláznivú
akciu sme podnikli iba preto, aby ste mi vykladali o peknej ženskej?
Taký chlap bol. Pretože tu v légii si dakedy zavzdychá aj ten najohavnejší chlap, alebo si aspoň pomrnkáva nejakú pesničku a všetci
vojaci mávajú také smutné oči, keď sa hovorí o ženách. Ale tento
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Hopkins žije iba pre svoje rozptýlenie. Toho nezaujíma nič okrem
krádeže a bitky.
- List, prirodzene, odpíšeme a odošleme dievčine, - povedal Niktoš. - A potom by bolo zaujímavé dozvedieť sa, čo sa vlastne deje v
tom Igori... Nie?
A vyňal opäť fotografiu tej ženy. Fakt - pekná je.
- Hlúposť, - povedal Hopkins. - Keby som sa mal dostať do transportu pre Igori, tak sa radšej obesím.
Niktoš Alfonz hľadí svojimi veľkými, ligotavými, čiernymi očami
do diaľky. Nozdry sa mu jemne zachvievajú. Teraz vyzerá ani zasnívaný tiger. Pekný chlap je. Z jeho súmernej, zaujímavej tváre žiaril
toľký smrteľný chlad a nezvyklý pokoj, že sa ho najväčšmi možno
obávať vtedy, keď sa usmieva.
- Veď ja ani nechcem ísť s eskortou, ale zbehol by som.
Klát Hopkins vstal, oprášil sa a iba odsekol:
- Zošalel... Poďme.
Na čosi také môže prísť iba Niktoš Alfonz! Zbehnúť z légie, aby
sa dostal bez rozsudku, z vlastnej vôle do najvzdialenejšej, najhroznejšej trestnej kolónie?!
- Potom by bolo najlepšie, keby si sa nechal hneď aj chytiť. Takto
sa istejšie dostaneš do Igori.
- Vidíš, ani to nie je zlý nápad, - odvetil krotko a zapálil si.
- Poďme, - zúril Hopkins.
- Pravdu máš, - súhlasil som múdro. - My sa na tomto šialenstve
nezúčastníme.
- Povedal som azda, že vás potrebujem? - ohrnul Niktoš pery.
A to už bola taká drzosť, že sme na ňu ani neodpovedali.

TRETIA KAPITOLA
1
Potom sme obe vrecia zakopali do piesku, počkali sme tretiu hodinu nočnú, zobudili Wurma a spolu s ním sme podľa predpisov nastúpili do služby.
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Ráno o siedmej sa už vyšetrovalo. Vlámanie do skladu! Uprostred
dvora za stolom sedel kapitán a pred neho nastúpila celá posádka.
Vlámanie objavili o pol štvrtej a pisár bol v sklade naposledy večer o
deviatej. Tento časový úsek musel každý teraz osvedčiť.
Našli sa iba štyria alebo piati, čo prišli do ubytovacích priestorov
neskoršie, u tých preverili alibi osobitne ostro. Ale túto noc vedeli
osvedčiť všetci. Kapitán znervóznel. V koloniálnej armáde sa také
čosi neprihodí často. Legionár si nezákonnou cestou iba „doplňuje“
stratené veci, no nekradne. A tu sa stratili veci dvoch legionárov,
odsúdených na traveaux, nejakého Dimitrova a Rivellesa.
Hlási sa Potrien:
- Pán kapitán! Sú tu traja chlapi, ale to sú čísla. Zúčastňujú sa na
kadejakých zložitých podvodníckych podujatiach a dnešnej noci mali
voľno, pretože nastupovali do dvanásťhodinovej služby.
- Ä moi!
Nastúpili sme. Kapitánove oči sa zaborili do našich blúz.
- Kde ste dostali Čestnú légiu?
- V Senegalsku, - odpovedal Alfonz.
- Za čo?
- Boli sme na prieskume u černochov a doniesli sme dôležité
správy.
- Kde ste boli včera večer medzi desiatou a treťou hodinou?
- U Selima. Pili sme a mierne opití sme zaspali. Desať minút pred
treťou nás zobudil Selim a na striedanie sme len-len dobehli.
A to je aj svätá pravda. Wurma sme zlostne zobudili, veď čo si ten
chlap myslí, ešte zaspí a nedobehneme, no a potom sme horko-ťažko
dobehli do brány presne o tretej.
- Wurm! - ozval sa kapitán.
- Tak sa to stalo, mon commandant. Ja som sa cestou potkol, všetko sa mi rozsypalo... Takže potom sme museli bežať.
Ani len netušil, že medzitým spal plných päť hodín.
Aj Selim vypovedal, že sa zobudil o tri štvrte na tri, keď hodiny
bili, a zobudil nás.
- Odchod! Rotmajster! Títo traja chlapi sú celkom slušní vojaci.
Od zlosti, že žaloba neuspela, nariadil nám Potrien vyčistiť väznicu, hoci to je potrebné iba vtedy, keď je na túto prácu málo väzňov,
lenže teraz ich bolo dosť.
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- Náš dobrý, starý Potrien si týmto podpísal poukaz na ochrannú
liečbu, - vyhlásil Niktoš Alfonz.
- Čo si počneme? Podľa legionárskeho snára znamená zmlátenie
rotmajstra hlavné pojednávanie so záporným výsledkom.
- A veď ho my pekne, pomaly odvykneme vyskakovať.
O dva dni sa konala slávnostná prehliadka, pretože cestou do
Agadiru precestovala tadiaľ delegácia dôstojníkov a mansonská posádka ich musela pozdraviť.
- Rotmajster! - bliakal kapitán a strnulo sedel v sedle, pretože na
čiapke jedného z tých, čo sa približovali, zočil veľa zelených ratolestí, čo znamená minimálne generála, ale v delegácii sa našli aj plukovníci, aj kapitáni, ba - ako neskoršie vysvitlo - zviezol sa s nimi aj
guvernérov adjutant.
- Oui, mon commandant! - skríkol Potrien.
- Nástup s prvým pelotónom! En avant!
Rotmajster vykročil a hlasný povel zaškrečal nad vojskami:
- En route!
A tasil šabľu.
Poťažne potiahol, lenže šabľa sa nehýbala. Potrienovi sa zdalo, že
sa zem zatriasla ...
Zaprel sa ešte raz ... Do čerta so šabľou!... Kapitán sedel v sedle
bledý ako smrtka ... Také čosi sa tu ešte nestalo! Odkedy je republika
republikou, ešte nikdy, nikdy - rotmajster nevládze na povel tasiť
šabľu.
Potrienovi tvár sčervenela ako repa a dychčal nad šabľou.
- Nože mu pomôžte, - prikázal generál dobromyseľne.
V podstate mám mäkké srdce, nuž som strmo vykročil a chytil pošvu za spodný koniec. Potrien zase za rukoväť. A ťaháme. Hrom a
peklo... Nože ešte raz!... Nehýbe sa! Ešte raz!
- V boji, - poznamenáva kapitán, - by bol tento spôsob tasenia
šable trošku zložitý.
- Aj mne sa tak vidí, - prisvedčil generál. - Nejaký netrpezlivý
Arab by ich mohol nebodaj udrieť, kým dokončia úkon.
Kapitán sa v sedle potil krvou. Taká blamáž!
Potrienovi na tvári sa stará jazva temer rozblčala. Rozohnať sa, tasil a... Konečne je šabľa vonku! ... Generál vykríkne!
Šabľa je hrdzavá až po rukoväť.
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- Poslušne... hlásim, - zajakal sa Potrien v strnulom postoji, - maštaľ... hrdzavé šable a ... vymenili...
Ale ktože by ho počúval? Rotmajster s hrdzavou šabľou! V légii!
Kapitán mu chce ešte pomôcť:
- Tento poddôstojník je starý bojovník, pán generál ... Už starne.
Potrien bol veľmi blízko porážke.
... Po prehliadke bol na raporte. Obsah jeho rozhovoru s kapitánom nepoznáme, ale Potrien prišiel do kantíny s tvárou ani v ohni a
nevedno prečo - rozbil stoličku na triesky. Manželka kantínskeho,
ktorú údajne viažu k Potrienovi delikátne vzťahy, navečer merala
víno s vyplakanými očami.
Keď nás stretal, hľadieval na nás ostro, výhražne. Pretože v hĺbke
svojej duše dobre vedel, odkiaľ vietor fúka.
Na druhý deň prišla odveta.
Niktošovi Alfonzovi zarazil vychádzku, pretože pokladal jeho
gombíky za špinavé. Ja som dostal za nepodarený poradový krok
štyri dni salle de police. Klát Hopkins drhol maštaľ. Dva razy.
Vtedy už aj pevnostná posádka zacítila, že čosi visí vo vzduchu.
Nejaká tichá vojna, akési zlovestné ticho pred výbuchom.
Potriena, ktorého v posledných dňoch osud akosi prenasleduje,
stihla ešte toho istého dňa podvečer ďalšia nepríjemnosť. Včera napríklad nezistení páchatelia naolejovali chodník pred bytom pani
kantínskej. Keď sa rotmajster od nej opatrne vykrádal, zletel zo
schodov s takým hrmotom, že pevnosť sa zachvela a stráže chceli
volať na poplach. Nuž a teraz vloží, chudák, denný rozkaz aj s rotmajstrovským hlásením do obálky a ako sa to zaužívalo, posiela ho
po spojke kapitánovi. Ja som sa ešte so spojkou na chodbe zhováral a
Klát Hopkins, očividne opitý, vrazil do toho mládenca a objímal ho.
Lenže spojka sa náhlila ku kapitánovi, takže zvada nevznikla. A potom - lenže toto už nepatrí do všedných denných udalostí - náhli sa
kapitán za Potrienom. A je v pevnosti obrovský rev, pretože namiesto včerajšieho denného rozkazu bola v obálke posmešná básnička a
toto je tá obálka, ktorú poslal rotmajster kapitánovi.
Tú básničku legionári potajomky už dávnejšie aj zhudobnili a pospevujú si ju. Opisuje, ako trafila istého kapitána nepriateľská guľka
uprostred boja do chrbta.
Žiaľ, aj nášho kapitána kedysi takto zranilo práve na chrbte. Údajne vtedy, keď sa otočil na koni, aby vydal rozkaz do útoku.
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Nepochybne je to pravda. Lenže legionári všetko prekrútia, A boľavým miestom toho kapitána je práve stará rana. Pretože guľka ho
naozaj nezasiahla na úteku. To ho iba ohovárajú. Lenže ho, pochopiteľne, znervóznilo, keď mu Potrien poslal namiesto denného rozkazu
takú báseň.
Na druhý deň vykonáva Potrien neočakávanú kontrolu ubytovní.
My traja namiesto vychádzky upratujeme. Pre zaprášené poličky. Aj
to je odpoveď. Ale partizánska vojna sa zvrhne, pretože ktosi v tú
noc zavrie rotmajstra zvonku, keď potajomky opäť navštívil pani
kantínsku. Musel, chudák, vyliezť von oknom, a stúpil akurát do kapitánovho pudingu, čo nejaký neznámy zločinec položil pod okno.
No také gaunerstvo!
O deň neskoršie: všetci traja na štyri dni do cellule pre nedbalý
pozdrav.
- No, toto cellule mu osladím, - chrčal Klát Hopkins a škrípal zubami.
Niktoš Alfonz si hvízdal.
- Čo máš za lubom?
- Nič.
- Zblaznel si? Ak mu úder nevrátime, nemali sme si začínať.
- Ale veď si on úder vráti sám, - odvetil Alfonz ľahostajne. - Ráno
pred príchodom kapitána som musel upratovať kanceláriu. Utieral
som znútra prach vo veľkej skrini a zabudol som vyliezť... Pretože
som sa zaujímal o Potrienovo hlásenie ...
- Vypočul si zo skrine, čo rozprával kapitánovi?
- Veru.
- O nás?
- Výlučne. Hlásil kapitánovi, že trest si odsedíme v temnici číslo
štyri a nastupujeme ho dnes o pol šiestej. Starý vetrák z cely vedie do
strážnice a každé slovo z cellule tam počuť. Potrien odporúčal kapitánovi, aby zašli vedno na strážnicu, keď už budeme v cellule, a aby
si vypočuli, o čom sa budeme zhovárať. Určite prezradíme nejaké
tajomstvá. Podľa jeho názoru môžu sa aj dozvedieť, kto sa vlámal do
skladu. A tvrdí, že my sme vymenili jeho šabľu za ten hrdzavý cárach, len sme ho zvonku očistili skleným papierom.
- Aké sú to hlúposti! Kde sa tu nájde šmirgeľ? - hundral si Hopkins. - Všetku hrdzu som musel opucovať pilníkom ...
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- Čiže netreba starčekovi ubližovať. Dúfajme iba, že sa dnes večer
o šiestej v temnici o nás nič zlé nedozvie. A teraz hybajte so mnou na
schodište. Hádam len nie sú aj tu nejaké staré vetráky ...
Stiahli sme sa nabok.
- Dostal som dnes list od Yvonne, - prehodil Niktoš.
- A to je kto?
- Yvonne Barréová. Pred tromi týždňami som jej poslal letecky
odpis Francisovho listu. Odpoveď je plná vďaky. Písal som v mene
nás troch. Aj o vás vie všetko.
- Neverím, - poznamenal Hopkins. - Nejaká dáma predsa nemôže
byť informovanejšia než polície štyroch kontinentov.
Nuž, čosi pravdy mal!
Vážený pán! - čítal Niktoš Alfonz. - Myslím na Vás i na Vašich
priateľov s nekonečnou vďakou. Medzitým mi pán Boulanger povedal, že hľadá vlastne pravého Thorza, ktorý nie je identický s adresátom môjho prvého listu. Rovnopis listu môjho brata som po porade s
pánom Boulangerom nikomu neukázala, veď je to také popletené a
chudák Francis ho akiste písal už vtedy, keď bol veľmi chorý. Pán
Boulanger si rovnopis vzal, aby vykonal potrebné kroky. Ale minuli
už dva týždne a Váš priateľ sa ešte neohlásil. Nechápem ...
- Zase nejaké svinstvo! - skríkol Klát.
- Ale veď teraz je už bohatý, - povedal Niktoš Alfonz. - Prečo by
vyvádzal svinstvá?
- Má to v krvi, - odvetil Hopkins.
... Ďakujem Vám i Vašim priateľom, - pokračoval Niktoš, - za
všetko, čo ste podnikli. Ste naozaj neuveriteľne veľkodušní! Riskovali
ste životy kvôli neznámej dáme. Jedného z Vás už z rečí...
Tu sa zasekol a strčil list do vrecka.
- Hej, braček! - skríkol som. - Ešte tam čosi bude. Jedného z nás
už z rečí... No, bude to?
- Nič... to nie je dôležité, - odvetil v rozpakoch. - Turecký Sultán
mlátil hubou o tebe. Že píšeš romány... Hlúposti...
- Nemáš práva skrývať predo mnou názory mojich čitateľov a ctiteľov! - skríkol som.
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- Veď ti vravím, že nič zvláštne tam nepíše... Poďme na strážnica.
Musíme sa hlásiť na začiatok trestu.
A kráčal...
Lenže ja to tak nechápem! Ejha .., Žiarlite, brat môj? Priateľ môj
drahý, spisovateľa však takto zo sedla nevyhodíš... Teraz sa síce musíme hlásiť, ale k tomu sa ešte vrátime!
Zo strážnice nás zaviedli do cellule. Nie do tej, v ktorej aj Levin
čakal na väzenský transport, ale do druhej. Hore v kúte cely pod
stropom je akási tmavá diera.
Vetrák.
Tri štvrte na šesť!
O niekoľko dní nám slobodník v krčme rozpovedal priebeh načúvania. Práve si krájal tabak, keď do strážnice vrazil kapitán v spoločnosti rotmajstra.
- Dajte dolu tú mapu zo steny, - prikázal Potrien slobodníkovi.
Za mapou sa objavila okrúhla diera. Nemuseli ani veľmi ušami
strihať a z temnice počuli každučké slovo. Ktosi práve zíval (to som
bol ja) a vo vetrákovom otvore strážnice zreteľne začuli aj spätné
cvaknutie zubov.
Zhruba o štvrť na sedem sa ozve Niktoš Alfonz.
- Napokon sa aj teším, že nás sem zavreli. Aspoň si môžeme pohovoriť o nejakých našich tajomstvách.
- A veď aj ja sa tomu teším, - súhlasil Klát. Potom štyridsaťpäť
minút ticha.
Pripomínam, že bola pekelná horúčava, ale na strážnicu neslobodno prinášať nijaké jedlá ani nápoje. Ani kapitán si tu nemôže dovoliť
výnimku. O pol ôsmej sa zas ozval Niktoš Alfonz:
- Chlapci! A teraz si sľúbme, že naše tajomstvá neprezradíme nikdy nikomu, nech sa stane čokoľvek.
- Prisaháme.
Potom sme tridsať minút iba odpočívali a škriabali sa. V cellule sa
predsa nik nemusí náhliť so svojimi tajnosťami. Neskoršie Hopkins
poznamenal, že v tejto Afrike je horúčava, až to ani nie je príjemné.
- Podľa môjho názoru by sa Eskimáci iba tešili, keby mali takéto
počasie, - vravím s rozhľadenosťou všestranného spisovateľa.
- V ktorej krajine žijú Eskimáci? - pýta sa Klát.
- Máš ty ale vzdelanie, - odvetím mu posmešne, - toto by si naozaj
mal ovládať. Jestvuje krajina, ktorú nazývajú podľa jej objaviteľa
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severným pólom, a kde nemôžu jedenásť mesiacov v roku vychádzať
na ulicu bez zimníka.
- Opätovne vás upozorňujem, - vraví Niktoš Alfonz, - aby ste držali jazyky na uzde. Nech zostane naším tajomstvom, že úbohý Potrien nie je normálny.
- Ale zato roťák je odvážny a charakterný, - chválil som ho z hĺbky duše, - iba teraz, keď začína starnúť, trpí stihomamom.
- A že my ho jedujeme, - ozýva sa ľútostivo Hopkins. - Aj keby
ma dal zabiť, nedovolil by som si čosi také voči svojmu statočnému
staršiemu predstavenému.
- Preto sa tak zlostí aj na kapitána, - vraví s vrelou účasťou Niktoš
Alfonz. - Nazdáva sa, že ho prenasleduje.
- Ako len preklína, keď sa kapitán blíži ku kancelárii.
- Nie je vylúčené, - uvažuje Klát, - že Potrien sa ani nejeduje na
kapitána, ibaže manipuluje s našimi žoldmi, a preto sa bojí dôstojníkov.
- Chlapci! Zachovajme aj toto tajomstvo.
- A ty si na to prišiel už dávno?
- Bolo to akési podozrivé, že chudák Biguére v piatok zahynul a v
sobotu sa ešte vrátil z oného sveta po žold. Pretože inak sa ani nemohol dostať do stavu.
- A ja predsa ľúbim Potriena, - oduševnil sa Hopkins, - pretože roťák je vojak každým cólom. A verte mi, s tou jeho nenávisťou voči
nám to nie je také vážne. Iba žiarli kvôli kantínskej.
- Hoci, - vravím účastne, - kantínska mu zostane verná, pretože
Potrien privrie oči nad všeličím.
- A vecí je to tiež iba v náš prospech, že kantínska predáva v zadnej izbe víno, pálenku a tabak tým, čo majú kasárnika a nesmú loziť
do kantíny.
Takto sme si nenútene húdli medzi sebou nič netušiac všelijaké
tajností.
- Ale najväčšie tajomstvo je, - vraví Niktoš Alfonz, - že náš chudák starý Potrien sa vlámal do skladu...
...Ani keby tu bol niekde ventilátor: z vetráka sa ozýva nejaké zunivé, chrčivé dunenie. Čo to tam môže byť?
- To nie je pravda! - skríkne Klát. - Potrien je nenormálny, no
vlámať sa nepôjde.
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- Ani sám o tom nevie. Ja som náhodou videl, že je námesačný.
Takým sa prihodí, že podvedome kradnú. Náš chudák, drahý roťák je
námesačný.
- Nevrav!
- Ale nech to zostane medzi nami... Videl som ho predvčerom v
noci ... Strapaté vlasy, zahalený iba do plachty, bosky vychádza spoza kantíny a takto kráča v tme popri pevnostnom múre. Už cíti, že je
starý a chorý. Preto aj každého podozrieva. Aj kapitána preklína iba
kvôli tomu.
- A kapitána si predsa váži a ctí! Nedávno vravel pisárovi v mojej
prítomnosti: „Pána kapitána si ctím a vážim, ibaže od tých čias, čo
utrpel tú ranu na chrbte, je veľmi nervózny.“
Niktoš Alfonz zíva.
- No, poďme my len spať.
Ale ešte než sme mohli zaspať, otvárajú sa dvere na cele a na prahu stojí Potrien ...
Ako keby bol unavený, chudák.
Fúzy mu odstávajú, oči sa mu topia v krvi, rozšírené nozdry divo
vyfukujú vzduch a zubami škrípe.
Musel mať toho dňa ťažkú službu. Nuž ale v takej pevnosti plniť
rotmajstrovské povinnosti nie je maličkosť.
Temer sme sa zľakli jeho stlmeného hlasu, keď zachrapčal:
- Vedeli ste ... že budem načúvať?...
- Mon chef, - odpovedá Niktoš Alfonz, - my si nedovolíme pomyslieť čosi podobné o sergentovi Potrienovi.
Rotmajster sa posmešne usmieva, ale tvár mal žltkastofialovú.
- V Igori budete môcť hĺbať podrobnejšie o mojich záležitostiach.
Dúfam, že sa ta dostanete.
Niktoš Alfonz vystrúhal tvrdý pozor:
- Aj tam budeme radi slúžiť pod vašou rukou, pán rotmajster.
Potrien ustúpil o krok. Pochopil zmysel našej odpovede. Ak sa my
ta dostaneme, zvezie sa aj on s nami.
- Hm ... Čiže takto... Dobre teda!... Veď uvidíme!
A zacapil dvere. Pevnosťou otriasali kroky odchádzajúceho rotmajstra.
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Tohto rotmajstra, zdá sa, osud prenasleduje. Od istého času, kto
by aj vedel prečo, má ho náš kapitán akosi v žalúdku. Hoci starý Potrien je naozaj dobrý vojak. Lenže ak si raz kapitán na niekoho sadne, tak je beda. Veliteľ nachádza niekedy chyby na neporiadnom
zadeľovaní služby, inokedy zase oznamuje po rannom nástupe, že s
takýmto zoraďovaním by sme nemohli ísť táboriť ani ako skauti, čiže
život chudáka Potriena sa stal peklom, a navyše je tu ešte kapitánova
nepochopiteľná podozrievavosť voči mierumilovným arabským pastierom kôz a beduínskym príštipkárom na okolí. Ustavične sa obáva
nepriateľského útoku a vysiela Potriena na štvor - i päťdňové prieskumy. Kapitán často očakáva prepady zo smeru neobývaných končiarov a vzdialených dymiacich kráterov, a vtedy sa musí Potrien s
niektorou čatou vyštverať z Mansonu až k snehovým poliam horných
končiarov Atlasu.
Hoci z týchto končín nezažili útok od nepamäti. A rotmajster zúril
najmä preto, lebo podľa kapitánovho príkazu nesmel nás troch vyhnať na prieskumy.
- Neznášam, sergent, - povedal Potrienovi, - ak zaobchádzate s
mužstvom podľa osobných pocitov.
Medzitým odvelili z Mansonu do vzdialenej oázy osemčlenný oddiel, aby upokojili nejakých frflavých domorodcov. Títo ôsmi zostanú v oáze tri mesiace.
Potrien sa chopil príležitosti pomstiť sa a zadelil Niktoša Alfonza
medzi tých ôsmich. Dobre vedel, ako ťažko nás trafí, ak nás od seba
odlúči.
Smutne sme sedeli v kantíne.
- Ech, - povedal Niktoš Alfonz, - nech už ste na tom akokoľvek, ja
sa teším, že z tejto pevnosti vypadnem. Predsa nežijeme preto, aby
sme jedávali zemiakovú polievku v nudnom bezpečí.
- Nazdávaš sa, že na Sahare ti zahrá k zemiakovej polievke dychovka? - zavrčal v polotme Klát Hopkins, ktorý inokedy hľadel na
všetko cez ružové okuliare.
Ešte nikdy som ho nevidel takého najedovaného. Ale asi ani ja
som sa nesprával veľmi veselo. Hrom a peklo... Privykli sme si navzájom, v nebezpečí, pri povaľovaní, v tvrdej africkej službe.
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- Mali by sme to zariadiť akosi tak, aby sme zostali pospolu, uvažoval som, premýšľajúc o niečom prefíkanom. - Hádam ak poprosíme kapitána, zaradí aj nás medzi tých ôsmich.
- Ja s nimi aj tak neodídem do tej oázy.
- A do tým myslíš?
- Idem do Igori.
- Zošalel si?
- Prosím ťa pekne, rozprávaj rozumne, - vyskočil Klát. - Čo má
znamenať toto trúbenie do sveta?
- Keby som už raz odtiaľto odišiel, - odvetil smutne, - a musel sa
zriecť aj svojich najlepších priateľov, tak si aspoň poobzerám, čo
mohol vidieť v Igori ten chorý Francis Barré.
Niktoš Alfonz pripomínal rysa nielen rýchlosťou a nehlučnosťou,
lež aj jeho jemná a múdra tvár, nevtieravé spôsoby a prefíkanosť, s
akou si obchvatom opantal toho, koho opantať chcel - aj tým sa podobal obávanému dravcovi.
A toto „musel sa zriecť aj svojich najlepších priateľov“ bola veľmi podozrivá rozcitlivenosť.
- Ak sa tlačíš do Igori, - povedal Hopkins, - tak sa zriekaš nielen
priateľov, ale aj vlastného rozumu. Chceš budovať železnicu? Pri
Kongu?
- Pravdu máš, - prisvedčil Niktoš. - Ani by som si nevzal na svedomie, aby ste sa hnali do takého nebezpečenstva.
- Ty sa o mňa nestrachuj! - reval Klát ako najatý. - To si vyprosím!
Nazúrený vybehol na svojich krivých nohách z kantíny a zacapil
za sebou dvere, až príbory na stoloch zaštrngali a obraz maršala Joffra spadol zo steny.
- Len tu zostaňte, - povedal Niktoš Alfonz pokojne. - Ja som
Yvonne Barréovej sľúbil, že ten prípad nenechám na pokoji.
- A ty s ňou korešponduješ?
- Áno ... stáva sa.
Videlo sa mi, že je v pomykove. A to čo znamená? Korešponduje
s babou? A tají to? ... Bude mať čosi za ušami. Neodváži sa mi pozrieť do očí!
- Spomínala ma od tých čias?
- Niekoľko... riadkov ... Turecký Sultán jej toľko nabaláchal o tom
tvojom hlúpom románe ... - hundral.
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- Nemáš práva odtajovať! Vezmi na vedomie, že ak mi jej list neprečítaš, napíšem mademoiselle Barréovej, ako si počínaš.
- Nuž ... mohol by som aj prečítať ... Hoci napokon je to moja
vec... a ...
- Vyzývam ťa, aby si list prečítal, inak si vyjdeme z rodiny.
Nazdávam sa, že moje mužné vystúpenie zapôsobilo. Po prvý raz
v živote sa stalo, že som tohto neohrozeného chlapa videl ustupovať.
Tichučko vytiahol list.
- Neverím, že to písala úprimne, - zamrmlal a potom začal čítať:
... V poslednom liste ste sa nezmienili o pánovi Fowlerovi...
- Totižto ... písal som iba o podstate, - zajakal sa.
Usmial som sa. Už som pochopil, odkiaľ vietor fúka.
„Žiarlivosť je čertovská skaza a zriedka si vyberá prostriedky,“
píše kdesi akýsi veľký muž.
- Pokračuj.
Zaujíma ma osobnosť Vášho priateľa, - pokračoval. - Prečo som
doteraz nestretla vzdelaného muža, ktorého ľavé direkty predsa len
nie sú všedné. A koľké srdce, koľká inteligencia, koľko šľachetnej
rytierskosti je v charaktere toho človeka! Ani keby v ňom ožil jeden
zo slávnych troch mušketierov. Cítim, že to bude on, čo odhalí tajomstvo môjho brata a postaví sa jedného dňa predo mňa.
Prestal.
- Pokračuj! - skríkol som nervózne.
- Koniec ...
- Klameš!
S nechuťou pokračoval:
A ak sa predo mňa postaví a budem mu môcť stisnúť jeho tvrdú,
mužnú dlaň, budem veľmi šťastná. Čo myslíte, bola by som hodná
toho veľkého človeka?
- Nebolo od teba pekné, že si to predo mnou tajil.
- Prečo? Zaujímaš sa o Francisa Barrého ty alebo ja? Nazdávaš sa,
že idem do Igori preto, aby si si tú čarokrásnu ženu privlastnil ty?
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- Mňa nosí v srdci, - povedal som povznesene.
- Milovať bude toho, kto odhalí tajomstvo jej brata i za cenu
vlastného života. A do Igori idem ja! Čiže ja som jedným z tých
troch mušketierov!
- A to je čo... s tými tromi... mušketiermi?
- Stalo sa raz, že traja vojaci doniesli francúzskej kráľovnej náhrdelník od vojvodu Buckinghama s nasadením vlastných životov.
- Nevedel som o tom ... Nuž, ale človek žije v takejto pevnosti ako
zahrabaný. Ani rozhlas, ani noviny.
- Čiže zapamätaj si: nejdem do Igori preto, aby som vyhrabal gaštany namiesto teba. Alebo by sa ti chcelo odtiaľto zbehnúť ku Kongu? Utiecť z márnice do pekla?
- Teba do toho nič, - odsekol som mu a zlostne som ho opustil.

3
Niktoš Alfonz stál na druhý deň na stráži pri vodární. Keď počul,
že sa k nemu blíži hliadka, odložil pušku, zapálil si a posadil sa na
míľnik.
- Legionár! Ste blázon alebo opitý? - zreval veliteľ hliadky.
- Opitý.
S určitosťou viem, že nevypil ani za hit. Ale o deň sedel už v cellule s Levinom, ktorý medzičasom dostal od nás všelijaké pokrmy z
rybaciny. Obľúbili sme si toho starého, flegmatického otrhanca. A
ktovie aj prečo? Nenávisť a priateľské vzťahy vznikajú medzi ľuďmi
iba zriedka na základe objektívnych príčin.
Nazdávam sa, že to bolo veľmi rozumne povedané. Medzitým dorazila eskorta: štyridsať väzňov a dvadsaťpäť ozbrojených sprievodcov.
Medzitým sa stalo, že v deň výplaty sa z rotmajstrovho písacieho
stola stratili peniaze na žold, zároveň aj s tým maličkým plátenným
vrecúškom, z ktorého vyplácajú. Légia je, žiaľ, skutočným nádobím
na ľudské odpadky. Chudák Potrien síce nebol medzi podozrivými,
no zodpovednosť znášal on. Kapitán, ktorý má tohto vynikajúceho
poddôstojníka ktovie prečo akosi v žalúdku, chápe sa príležitosti, aby
Potriena odkrágľoval. Oranského rotmajstra vystriedajú, eskortu do
Igori povedie Potrien.
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Večer si Niktoš Alfonz zbalil veci do váhy päť kilogramov. Vliekol aj Levinovu kuchársku knihu.
- Načo?
- Levin ma požiadal, aby som ju vzal so sebou. Hádam sa mu naskytne príležitosť variť a potom mu budem predčitúvať recepty.
Na ostatné drobnosti mu Hopkins podaroval také menšie modré
plátenné vrecúško. V armáde peniaze v takýchto uschovávajú.

4
- Pozri sa, Hopkins ... Tento Niktoš Alfonz... Predsa len ... hm ....
- Čo vrčíš? - vyrútil sa na mňa zlostne. Klát sa už niekoľko dní s
každým vadil. - Nezaujíma ma ten chmuľo!
- Či ty vieš, prečo ide Alfonz do Igori? - spýtal som sa chmúrne. Činorodosť muža sa často ukrýva v najhlbšom kútiku jeho duše.
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Nazdávam sa, že to bolo tiež veľmi pekne povedané.
- Rozprávaš ako pološialený. Čo je?
- „Hľadaj ženu“, - citoval som mu starodávneho anglického básnika. - Pre toto ide Niktoš Alfonz do Igori.
- Babu si môžem pohľadať aj tu, ak je to potrebné. Pre to netreba
loziť do Igori. Aj v tom sa mi vidí kus chuligánstva!
- Hádam... ani nie on... ja by som mal ísť do Igori, - dumal som v
svojom obvyklom chmúrnom snení.
- Hybajte, kam chcete! Trúby! - zreval a v zlosti temer zhltol nedopalok cigary, pretože márne fúkal, aby sa mu znovu rozhorela.
Lenže pochybnosti vyzreli v rozhodnutie. Tá šľachetná dáma sa
vo mne nesklame!
Večer som pred rotmajstrom vyhlásil, že sa mi stratila puška. No
ja sám som ju zakopal za pevnosťou do piesku.
Na druhý deň som nastúpil s päťkilovým balíkom do cellule.
- Zdravím vás, pane! - vítal ma veľký Levin. - Chýbali ste nám tu
ako červené víno k humrom.
Niekoľkí poznamenali, aby držal hubu a nerozčuľoval hladujúcich. Hundraví boli títo zďaleka prišlí odsúdenci, uťahaní od mnohých bojov v púšti, na ceste do Igori, kde ich čaká peklo.
- Prečo sa nasilu derieš za mnou? - spýtal sa Niktoš Alfonz.
- Pretože som ťa prekukol, - odvetil som a zaškeril sa mu do očí. Neprivlastníš si Yvonne mne za chrbtom.
Sedeli sme na lepkavom, špinavom, zahmyzenom kameni asi deviati a triasli sa vo večernom chlade. Ani pohnúť sme sa nevládali v
úzkej temnici. Ktosi rozprával o Igori. Kongo! Príšerné podnebie,
mokré drevené baraky, neľudsky surové stráže ...
Hopkins má viacej rozumu. Pravdu má. Predsa je len šialenstvo
odísť ta...
- Je to tam horšie ako v pekle, - povedal Colter s veľkou hlavou a
hlbokým hlasom, bývalý kantor v Kodani.
- Iba jedno je tam dobré, - vykladal Levin, - že sú tam korytnačky
s bielym mäskom, aké inde nemáte. Podobnú dobrotu nájdete iba v
súvislosti s divočinou na severe. Pred niekoľkými rokmi som si uvaril srnčí chrbát so zeleninovým hašé na cesnaku... Robievam to tak,
že nad pečienkou vyškvarím na ražni asi pol kila slaniny...
Boli tu ľudia, čo už celé mesiace nevideli slušné jedlo. Niet sa teda čo diviť ich mrzutosti. Zdvihol sa územčistý väzeň:
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- Ak ihneď neprestanete s týmto receptom, - upozorňoval dôrazne,
- vytlačím vám palcom oko.
- Druhé oko si požičiam ja, - povedal kantor, ktorý sa stal v púšti
počas ostatných rokov trošku svetským.
- Ale, páni moji, veď to bolo také jedinečné jedlo, pretože ja ho
neprepečiem úplne, len aby chuť zostala a...
Puff! Ktosi ho ovalil síce prázdnou šálkou, ale poriadne.
Opakujem, trošku mrzutí bolí tí chlapi...
Ovalenie umlčalo Levina na celý večer, ba na celú noc.
Ráno sa rozleteli dvere a s päťkilovým balíkom vkročil Klát Hopkins, mimoriadne namosúrený.
- Holá! Klát! - skríkol Niktoš Alfonz radostne. - Nudil si sa?
- Páni ma nebavia, - odvetil a sadol si uprostred, čím vyrazil
ostatným popri stenách dych.
- Azda si sa sem dostal náhodou? - pýtal som sa posmešne.
- A veru hej, ak to chceš vedieť! Čírou náhodou. - Správal sa
veľmi nervózne. - Vysypalo sa sklo z okna na poschodí.
- Zato ešte neposielajú chlapov na traveaux.
- Ale ktosi ním vypadol na dvor. Starý zbojník. Desiatnik Marchande.
... Lenže neskoršie vysvitlo, že ešte než by bol svojho starého
priateľa umravnil, Klát Hopkins vypil v kantíne veľa vína a predal
svoj mesačný žold kantínskemu za polovičnú cenu.
Čiže už vopred vedel, že v pevnosti Manson nedostane žold, lebo
pôjde na traveaux forces.

ŠTVRTÁ KAPITOLA
1
... Niktoš Alfonz predsa len nemal pravdu. Iste je lepšie splesnivieť v nudnej pevnosti, než celý deň šľapať v púšti.
Liter páchnucej vody v čutore. A z nej treba večer polovicu naliať
do kotla, inak nebude polievka.
Teplota: päťdesiat - päťdesiatpäť stupňov.
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Púšťová blcha sa zažerie pod nechty, takže sa prst nazbiera a hnisá.
Kožu dráždi prach a pot, až kým nesčervenie, a potom svrbí, páli...
Takto sme kráčali vedľa seba: dvaja vojaci a jeden civil.
Pretože Klát je ešte stále iba legionár honoris causa, s údajným
menom Thorze, ale tu v púšti nemá čo hľadať. Lenže keby začal o
tom spievať, vzniknú nepríjemnosti.
A do Igori ide s nami aj náš tatko Potrien! On je veliteľom transportu. Fatálnosti sa dejú s tým chudákom od čias, čo mu zo stolíka
zmizlo vrecúško s týždenným žoldom.
Nepochopiteľné.
Keby nebol starým, výborným vojakom jedinečnej povesti, boli
by ho postavili pred poľný súd. Takto ho, chudáka, iba preložili do
Igori.
Kráča popredku, a keď prejde popri kolóne, hľadí akosi čudne, ani
keby sa na nás hneval. Vystrojili sme sa okrem päťkilových balíkov
celkom slušne. Deväťdesiatročný kávičkár Selim nám vyniesol von
do púšte všeličo, lebo tam už neprehliadajú.
Dali sme mu za plné vrecko drobných, čiže poslúžil nám veľmi
ochotne.
Už dva dni pochodujeme Saharou. Pekelná horúčava. Hovoríme,
prirodzene, o záležitosti toho nešťastného Francisa Barrého.
- Bodaj by Tureckého Sultána šľak trafil, - vykríkol Hopkins a potil sa, ani keby bol zo slaniny. - Že už nepíše, tá špina!
- A vzal tej dievčine rovnopis listu Francisa Barrého.
Keď Hopkins spomenul nášho podozrivého priateľa, Niktoš Alfonz zvraštil obrvy.
- Tureckému Sultánovi jeho osobitné chodníčky prídu raz veľmi
draho, - povedal zadumane.
- Vždy je taký podozrivý!
- Ale všetko aj vysvetli!
Čudný je ten Turek. Koná vždy sám, podľa toho svojho prefíkaného tajnostkárstva a večne ho aj podozrievame, ale napokon, pred
tým, ako by sme ho mali zabiť, objasní svoje záležitosti a ukáže sa,
že mu ešte musíme aj ďakovať.
- Najprv sa tam rozhliadnem, - povedal Niktoš Alfonz, - a potom
napíšem tej dievčine.
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- Ja jej napíšem, - vykríkol som.
- Fakt, - povedal Hopkins. - Ty si spisovateľ.
A odpľul si.
Večer sme sa utáborili a po jedle si ľahli. Napínalo nás vzrušenie
čudnej predtuchy.
Tušili sme, že sa k nám približujú čudné udalostí. Starí dobrodruhovia také niečo zacítia.
Po polnoci nás zobudil veľký huriavk. Niekoľkí vojaci chceli Levina zakopať zaživa. Vykladal zo sna rozličné recepty, čo vyhladovaných chlapov vonkoncom rozčúlilo.
- Ale, páni moji... - zajakal sa, keď ho už strčili do piesku, - prisnila sa mi rybacia večera o šiestich chodoch. To sa môže prihodiť
komukoľvek.
- Nesnívajte o dobrých jedlách, boha vášho!
- Snívajte o tom, že sa máme vôbec čo tešiť, ak nám dajú jesť!
Boli by ho bývali poriadne vyobšívali, keby nezakročil Niktoš Alfonz. Tichučko schmatol rameno toho najkrikľúnskejšieho a dotyčný
sa zaraz hodil na kolená, revúc od bolesti. Dvaja iní väzni chceli nášho Alfonza odsotiť a už sa aj strhla bitka. Hopkins a ja sme zaraz
priskočili, ale trvalo nám temer dvadsať minút, kým sme v trojici
zmlátili celý transport.
Napokon prišli k nám vojaci a prišiel aj Potrien.
- Čo sa stalo?
- Prosím pekne, mňa chceli zakopať... - vyplakával Levin. - Dúfam, že čosi podobné nestrpíte ani v légii.
- Kto sa bil? - spýtal sa rotmajster a oči sa mu zaligotali, veď dobre vedel, že bez nás sa také niečo neodohrá.
- Títo traja páni ma obránili.
- Páni? - pýtal sa posmešne Potrien. - Čiže eskorta nedopravuje do
trestného tábora ničomných zbojníkov, ale pánov? Tak teda týmto
trom „pánom“ znižujem na zajtra ich dávku vody o polovičku.
... Tohto Potriena osud kruto prenasleduje. Ktosi mu ukradol čutoru. Na pochode púšťou je to tvrdý trest. A na svitaní o piatej sme už
pochodovali.
Na Sahare, medzi toľkými väzňami, môže sa prihodiť aj taká hanebnosť. Pochopiteľne, zo starostlivo odmeraného prídelu nemožno
dať náhradnú dávku vody ani rotmajstrovi. Lenže Potrien nie je z
takej matérie, aby pomyslel na podobné finty.
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Pochoduje do večera bez vody.
Na Sahare!
Nejeden mládenec by zahynul. Ale tento kráča ani jedľa, oči mu
trošku podbehnú krvou, z času na čas zastane. Ale kráča.
My netrpíme toľko. Náš šikovný Hopkins zohnal odkiaľsi za fľašu
vody. Celodenný prídel. Ani nevieme odkiaľ. Lenže taký prefíkanec
si všade pomôže. Neskoršie sme si aj zaspievali a to Potriena trošku
rozčúlilo. Pravdaže, veď mu na čele pulzovala navretá žila a z času
na čas si zhlboka vzdychol a sklopil vlečka. Ale kráčal vpredu!
Zo železa je. A všetko jedno, či je to priateľ alebo protivník: klobúk dolu. Vykročil som z radu pred neho.
- Čo chcete, vy štricák dlhánsky? - spýtal sa unavený.
- Vystačíme aj s menším množstvom vody, mon chef. Ponúkame
vám za hlt vody, pán rotmajster...
Premeral si ma s hlbokým odporom.
- Čiže polovičná dávka vám ešte aj prevyšuje... hm... Len si tú vašu vodu nechajte. Nom du nom ... Akurát takéto čísla mi budú ponúkať pomoc. Keď sa ma raz prezident republiky spýta: „Povedzte,
milý Potrien, ako ste mašírovali cez púšť po dvanásťročnej službe?“tak mu odpoviem: „Tak sa stalo, mon President, že sa niekoľko podozrivých ksichtov nado mnou zmilovalo.“ Ale keď ste už tu, prikazujem vám i tým ďalším dvom gaunerom: počas večerného oddychu
treba vybudovať okop vo výške jedného metra, predpokladám tejto
noci nepriateľský útok. Vy traja pôjdete zbierať kamene.
Takto vyznela jeho odpoveď. Vojna medzi nami znovu ožila.
Ťažký to bol večer, ťažko nám bolo po celodennom pochode ešte
aj kamene vláčiť. Ale ani my sme neboli zo slivkového lekváru. O
pol druhej hodiny, bieli od prachu až po uši, stáli sme pred ním ani
laty.
- Kamene na opevnenie sme nazbierali, mon chef.
Premeral si nás. Veru aj on vie, čo znamená takýto výkon. A ten,
čo sa v púšti osvedčí, je z ocele.
- V poriadku! Straťte sa ... Canaille ...!
Po polnoci nás troch zobudil slobodník. Zúril.
- Rotmajster... obáva sa útoku. Boha jeho. Zadelil vás troch do
predsunutej hliadky. Poďme.
Bolo to strašné. Po celodennom pochode, po zháňaní kamenia, s
uboleným telom túlať sa po skrehnutej, uzimenej Sahare.
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A ráno, keď sa púšť opäť rozžeraví, pochodovať ďalej bez oddychu.
A ráno, keď nás eskorta dohonila, sme si just zaspievali.

2
Úbohého Potriena prenasleduje osud ako azda nikoho na svete.
Utáborili sme sa na dlhý poludňajší oddych, kým sa neznesiteľná
horúčava trošičku utíši. Ľudia o takomto čase zhodia zo seba všetko
a spia.
Akýsi lotor preložil baganče starého, dobrého Potriena o pol metra
ďalej z tieňa jeho stanu na slnko.
Je to v púšti nezmyselný, surový žart, pretože táto neuveriteľná
horúčava rýchle vysuší kožu, obuv sa zošúverí a sotva ju natiahneš
na nohy. V takých bagančiach pochodovať znamená pekelné muky.
A navyše stratil ešte aj gamaše, čiže prach sa dostane cez obuv a šnúrové dierky až na ubolenú, doráňanú nohu.
Ozaj podlý žart!
Rotmajster pochodoval síce bez slova náreku, no nazdávam sa, že
tento deň mu nikdy nevymizne z mysle.
My sme pochodovanie znášali celkom slušne, pretože sme si nohy
omotali do onucí. Hopkins si počas poludňajšieho oddychu postrihal
na tento účel celkom nové handry. Náš šikovný priateľ našiel kdesi v
púšti dlhokánske gamaše, a tie šikovne postrihal na onuce.

3
Prales si vyžiadal spomedzi nás iba deväť obetí, čo je zriedkavosťou v týchto končinách. Stalo sa už aj také čosi, že z celého transportu nedošiel na miesto určenia nik. Zahynuli všetci cestou, skosila ich
dyzentéria, tropická horúčka, alebo umreli v dôsledku chybnej pochodovej osi niekde v hlbinách divočiny.
Z Fort Lamy nás odprevadil po Fort Monbras akýsi domorodý
vodca, a odtiaľ nás viedla vojenská posila cez neisté krajiny až ku
Kongu Medzitým nám liepali vedľa uší z nepriehľadnej húštiny pralesa šípy trpasličích Pygmejov a bušmanov. Štyria z nás zahynuli od
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otrávených šípov, dvoch poštípal akýsi hmyz a ostatných skosila
horúčka. Spolu deviati.
Ale väčšina pochodovala, pomerne slušne znášala cestu vo vlhkej
horúčave večne polotemnej divočiny, páchnucej plesňou. Rezali sme
liany, lámali krovie, ruvali sa s prepletanými chápadlami, ostňami
džungle, skrvavili nás milióny komárov a pijavice z kyprej, močaristej pôdy.
Veru tam sa skutočne preverila mužnosť!
Stalo sa, že po celý deň sa nám lial za krky hustý dážď a potom
sme sa dusili v tých hustých, ťažkých výparoch, čo sa vznášali nad
prehnitou pôdou. Všetky kosti nás boleli.
Ale konečne sme na pochode popri skalnatých brehoch Konga
smerom na východ zazreli trestnú kolóniu, zriadenú na najopustenejšom mieste sveta: Igori!
Tam, kde sa táto divá rieka hadí vo svojom koryte a opisuje najvrtošivejšie krivky, uzreli sme viadukt vznášať sa nad priepasťou.
Hemžili sa tam mnohé drobné bodky a po úzkokoľajke posunovali
vozíky.
Uvideli sme aj samotné Igori. Biely múr so strieľňami a predprsňami. Vysoká strážna veža, aby strážny dovidel ďaleko na prte, vychádzajúce z divých húštín.
Keď strážny zočil prichádzať oddiel, ihneď zaznela poľnica.
„Do zbrane!“
- Nuž toto bude teraz naša garnizóna! - hundral si Hopkins.
- Azda spustíš nejaké kilá a nebudeš najzavalitejším lotrom na
svete, - odvetil Niktoš Alfonz.
Hopkins hundral nejaké veľmi surové urážky. Plne chápem jeho
zlú vôľu. Pridobre sme vedeli, aký obraz nás uvíta v pevnosti.
Príšerne vychudnutí väzni, živé mŕtvoly, kostlivci, zúfalí, bezduchí strážni so žltými papuľami. Špina, infekcie, zamorené lôžka, prostredie horšie ako pre zvery ... Tábor, v súvislosti s ktorým sa má
zachvieť každý, kto začuje slovo: Igori!
Až sem sme sa dostali. Kvôli žene, a ani ju nepoznáme.
Ale dostali sme sa.
Brána na pevnosti sa otvára a eskorta vchádza. Pred zrakmi máme
Igori. A potom nás čakajú prekvapenia.
Čo je to? Trestný tábor?
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Brána sa otvára na hlavné námestie. Čistá cesta, vrúbená peknými
bielymi palmami. Riadne maličké budovy, priateľsky sa usmievajúci
vojaci a...
A väzni sa prechádzajú! A veselí sú a trošku pridobre živení. Ako
kráčame k štábnej budove, stále len ďalší a ďalší väzni, vojaci, všetko pridobre živené tváre! Aj odevy majú slušné a kývajú nám priateľsky, s úsmevom.
- Ty, - šepká Hopkins, - zdá sa, že sme si zmýlili pochodovú trasu
a sme na francúzskej Riviére v niektorom drahom sanatóriu.
- Dočkaj len, dočkaj, - zahundral som, - veď sa ešte ukáže, koľko
zla nás tu čaká.
Ale čakali sme márne.
Na kasárenskom dvore si nás prišiel prehliadnuť akýsi stotník.
Prívetivý, príjemný, trošku predčasne šedivejúci vojak. Láskavo sa
usmieva. Má hrubé krátke fúzy a nosí monokel.
- Eskorta, mon colonel, - hlásil Potrien. - Stav: tridsaťdva väzňov,
dvadsaťtri sprievodcov a jeden rotmajster.
- Veľmi správne, - odvetil stotník a usmial sa. - Nuž teda, mládenci, tu sa nebudete mať zle. Hlásam zásadu, že ľudské ovzdušie trestného tábora vracia vojakovi, čo zišiel zo správnej cesty, sebadôveru a
pocit cti. Služba nebude ťažká, ani jej nebude veľa, - povedal Potrienovi formou príkazu, - a potom si môže každý robiť, čo chce. Zbehnúť nemôže nik. Najbližšie obydlené miesto je vzdialené na dvetisíc
kilometrov.
Priateľsky nám kývol a odišiel.
Potrien hľadel pred seba ako vrecom udretý.
Je to vôbec možné? Po dvanásťročnej službe uvidel čosi nové.
Službukonajúci poddôstojník posádky nám ukázal náš barak. Čistá,
pekná, svetlá drevená budova. Ani hmyz tu nemôže bohvie ako gazdovať, lebo všetko je vybudované na kamennej podlahe. Dobré lôžko
a ...
Rozum sa mi čistí? ... Dvojité prikrývky. V trestnom tábore neprislúcha ani tenký pokrovec!
Rotmajster hľadel zlostne do očí miestnemu náčelníkovi služby,
čo pokojne bafkal z fajky.
- Dávajte dobrý pozor na kvetináče pod oknami, - povedal napokon jeden zo strážnych. - Pán stotník to prísne rozkázal.
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- Konečne počujem v trestnom tábore aj prísny rozkaz, - odpovie
Potrien posmešne.
- Prečo? Hádam by ste si želali, sergent, aby tu ľudia hynuli ako
muchy?
- Čerti vedia, ako to tu máte, lenže toto miesto mi pripomína čokoľvek iné, iba nie trestný tábor.
- A život ani za takýchto podmienok tu ešte nie je dobrý. Všetci
trpia reumatizmom. V mokrých mesiacoch tu máme veľa horúčok.
Kongo zapácha a toto vlhké, horúce podnebie zožiera ľuďom celý
organizmus. Nuž teda aspoň žijeme v ľudských podmienkach... A tu,
to vám vopred vravím, sergent, nevyskakujte a nerozkazujte priveľmi, pretože stotník ľúbi, ak si všetci robia, čo chcú.
- A denný rozkaz? Služba? Alebo hádam podlahy šurujú rotmajstri?
- Ej, či by to bolo nádherné, - ozval sa Hopkins oduševnene a hodil sa nahý na lôžko.
Potrien ho premeral zdrvujúcim pohľadom.
- Nuž, - odvetil kaprál, - služba musí byť. Čistotu treba udržovať.
Prísnu čistotu. A aj stráž je pri bráne.
- A železnica?
- Tá je odtiaľto tak na dva kilometre a robia na nej domorodí černosi. Tam z času na čas odvelia iba nespokojných.
- A... čo na to lietajúca komisia?... Hádam len chodia sem na inšpekcie?
- Čo sa pamätám, boli dve. Ale dorazila iba jedna. Tú prvú viedol
chudák generál Duron.
- Ten, ktorého kdesi cestou prepadli černosi?...
- Áno. Zmasakrovali jeho aj ostatných. Celý sprievod. A potom aj
vlani tu bola komisia. Prezreli si tábor a boli veľmi spokojní. Vtedy
povýšili veliteľa na stotníka. Aj pochválili.
- A... videli tu... väzňov... prechádzať sa?
- Nuž... tak... vedeli sme, že prídu, takže väzni pracovali, a odstránili sme aj nejaké zbytočné drobnosti. Ale tá čistota... a poriadok... a
potom, páčilo sa im aj to, čo vraveli väzni. Pretože majú na toto
veľmi málo peňazí...
Potrien vychádzal z ubytovne mužstva veľmi zachmúrený. Čosi sa
mu nepozdávalo, ktorýsi väzeň sa rozkričal:
- Hej! Kaprál! Olovrant sa nepodáva?
- 65 -

- Bude, bude, len mi tu nerevte!
- Hádam ešte aj povolenie budem pýtať!
Nedá sa teda povedať, že by tu bola veľmi prísna disciplína. Lenže kde sme my ešte od skutočných prekvapení? O chvíľku prišiel do
ubytovne legionár s novším výkrikom:
- Kto čo chce?
A väzni si objednávali olovrant. Áno, prosím pekne. Ako v nejakej kaviarni. Temer som spadol z lôžka.
- Mne čiernu kávu so suchárom, - povedal chlapík, ktorého odsúdili na desať rokov traveaux forces.
- A mne čaj, ale poriadne mi tam nalej rumu, ty lotor, inak pôjdem
za stotníkom.
- Dones mi liter červeného vína a nejaké mäso.
- A vy čo chcete? - spýtal sa nás. Zmyslel som si zažartovať.
- Čaj s rumom a šunku s maslovým chlebom, a k tomu nejaké obrázkové časopisy.
Nikoho to neprekvapilo. Legionár prikývol.
- Aké časopisy chceš? Pretože čerstvé privezú z Leopoldvillu až
zajtra.
A toto je čo? Trestný tábor, alebo kaviareň Dóme V Paríži?!
... A teraz prikročil k nám človek, nahý, ako z lôžka zliezol, oči
vygúlené ani nejaký námesačník.
Levin!
- Človeče, - šepkal, - mohlo by sa prihodiť, že mi dáte marinované
rybie filé na spôsob Tourbigo s rozpáleným vajcom, parené na troške
červeného vína?
A celé telo sa mu chvelo.
- Skúsim, - odvetil vojak a pokrčil plecom. - Hoci pre hlupákov tu
diétu nemáme.
- Aká škoda! - nariekal Hopkins na lôžku.
- Prečo? - osopil som sa naňho.
- Lebo o chvíľku zaznie budíček a môžeme pochodovať ďalej...
Bože, ako sa mi vysmejete, keď vám rozpoviem tento hlúpy sen ...
Priznávam, pred chvíľou som si aj ja pomyslel, že toto všetko sa
mi iba hlúpo sníva. Ale neskončil sa. O chvíľku doniesli olovrant.
Každému to, čo si pýtal.
Mne doniesli ešte aj obrázkové časopisy!
Nádherné, však?
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Ten, čo pýtal čaj, privoňal k nemu, či je v ňom dosť rumu. A mne
doniesli taký chlieb so šunkou, aký v Mansone nejedával ani veliteľ.
Ale najotrasnejšia chvíľa nastala, keď Levinovi naservírovali marinovanú rybu s vajcom, rozdvojeným napoly (na spôsob Tourbigo).
Najprv dlhé minúty plakal a potom so sklopenými viečkami zbožne zasadol. A okúsil. Pod dojmom rituálnej chvíle sme boli veľmi,
veľmi ticho.
Po prvom hlte vzhliadol na nás, prísne a zhrozene, ani keby ho boli otrávili.
- Ľudia moji... - šepkal zajakavo, - človek, čo prihotovil tento pokrm, učil sa u Levina... - Okúsil ešte za lyžičku. - Je to Francúz, pretože nepoužíva dosť korenia... Je slobodný, pretože tatársku omáčku
nesladí...
- A nie je akurát mladý, - dodal Hopkins, najmenej štyridsať rokov.
- Odkiaľ to viete?
- Silne šedivie ...
A zdvihol z okraja Levinovho taniera vlas.

4
- Kde je... ten... čo toto varil? - skríkol Levin.
Vojak naňho chvíľku začudovane hľadel.
- V kantíne ... Ktorýsi kuchár ...
- Musím ho vidieť. Muším s ním hovoriť! Je to môj žiak ... Ako sa
volá?
- Gourchy.
- Nepamätám, že by som mal takého žiaka.
- Kde ste vyučovali? - spýtal sa ktorýsi starší väzeň.
- Som Levin, - odvetil starý labužník pohŕdavo a obrátil sa na nás.
- Vysvetlite týmto tu, čo moje meno znamená ešte aj dnes.
Všetci traja, sklopiac oči, sme mlčali o tom, čo znamená Levinovo
meno ešte aj dnes.
Po piatej hodine sme sa vyšli prejsť a na každom kroku sme otvárali ústa a vyvaľovali oči.
Na jednom námestí sa zabávali väzni aj strážni istou hrou, zvanou
kriket, ktorá je v móde medzi zazobanejšími občanmi veľkomiest.
- 67 -

Medzitým akýsi mladík vláčil z kantíny nápoje a hráči sa smiali a
vykrikovali.
Kdesi vrieska rozhlas a znejú veselé tóny piesne. O kúsok ďalej
kolkáreň. Všade dymia fajky a cigarety, všade nosia nápoje a v dusnej horúčave sa uškierajú na plné poháre veselé, mastné papule.
- Čože? - pýta sa Niktoš.
- Hm ... - poznamenal Hopkins.
- Nuž áno, - ukončil som tíško.
Rozumeli sme si. Tu bude v pozadí čosi čudné. Francúzska koloniálna armáda nezvykne budovať pre svojich potrestaných vojakov
rekreačné strediská.
Vošli sme do kantíny.
Temer som vypadol z dverí! Ešte nikdy som takú kantínu nevidel!
Lakovaný nábytok, pohodlné kreslá, hodvábne záclony, obrazy na
stenách, barový pult a za ním barman - černoch.
Namojdušu, potriasa kovovým koktailovým mixérom a do štyroch
pohárov vkladá ľadové kocky, krája do nich citrón a napokon nalieva
nápoj.
A toto je trestný tábor!
V kúte klavír a na ňom precítené pesničky vyhráva muž v ošumelom spoločenskom obleku ...
Toto je Igori? Najhroznejšia Compagnie Discipline v Afrike?
Zlopovestný trestný tábor?
Teraz sa klavirista obrátil. Veľký, tučný chlap s ovisnutými lícami, ospalými očami, bledý... Ako keby ma ovalili. Kvastič ...
Hopkins zreve. Ale hudobník sa díva cez nás, ani keby nikdy tieto
tváre nebol videl, a hrá ďalej.
Náš Pán profesor! Fedor Kvastič, mnohonásobne trestaný lodný
lekár, čo naposledy pochodil s nami pol Afriky kvôli jednému zločinu.
Kvastič! Ten nebol vojakom ani len honoris causa!
Akiste musí mať príčinu, aby nás nespoznal. Také čosi sa v našich
kruhoch pripúšťa. Našinec si rýchlo porozumie. Bude hádam pre čosi
lepšie, ak sa z jeho blízkosti vytratíme. Chápeme. Nevyzvedáme.
Odvrátime sa od klavíru a sadáme si.
Fedor Kvastič bol v oranskom prístave známym príslušníkom
podsvetia vo funkcii domáceho lekára a barového klaviristu. Za cárskych čias bol lekárom ruskej flotily, potom ho všelijaké narkotiká
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posúvali čoraz nižšie po ceste úpadku, kým sa celkom neponoril do
bahna. Od tých čias sme dobrí priatelia. Hľa, aj taký smutný je ľudský osud.- Čo ty na to? - pýtam sa Niktoša Alfonza. - Pán profesor!
- Deje sa tu nejaký veľký podvod. Francis Barré musel písať
pravdu. Ak Pán profesor nechce, aby sme ho spoznali, tak potom má
vážne príčiny, a kým ich nevysvetlí, dovtedy sa jeho osobou nebudeme zaoberať.
- Čiže nepoznáme ho, - hundral Hopkins a obrátil sa na hostinského, čo podišiel k nášmu stolu. - Čo tu môžem zjesť?
- Čo len chceš ...
- Ťažko uveriť. Ako keby sme sedeli v nejakom milom restaurante
na Montmartri v svätodušnú nedeľu.
- Kto to tu vyhráva? - spýtal sa Niktoš Alfonz a ukázal na Kvastiča.
- Náš klavirista. Ale popritom je aj lekár. Lieči v nemocnici s profesorom Winterom ...
Ako sa sem Kvastič dostal? A čo je toto, pekne prosím? Väzni tu
popíjajú a kartujú vedno so strážnymi. Videl som väzňa odsúdeného
na zostrené nútené práce, vážil najmenej sto kíl, ale vraveli, že v
daždivom období čosi aj schudol.
- Ale my ... nemáme ... peniaze ... -- vravel Klát hostinskému.
- Prečo by ste nemali? Pán stotník vraví, že na tomto bohom prekliatom kúsku zeme nech človek má aspoň peniaze. Na hospodárskej
správe pohľadajte kaprála, ten vám vždy dá toľko, čo si vypýtate. Ale
načo by, vám aj boli?
Čo je to tu vlastne? Pozreli sme na seba ako blázni.
- Čomu sa čudujete? - pýta sa nás maličký kaprál a tíško si nôti.
- Povedzte, kaprál... odkedy je tu takto?
- Najmenej päť rokov. A netreba sa o tom rozširovať, lebo ľudia
by sa sem začali tlačiť. Preto treba odtiaľto vypisovať v listoch, že sa
tu s vami zaobchádza zle, že čoskoro zomriete a také.
A kým zavrie ústa, ešte si trošku hudie.
- Čudné je to!
- Veru! Je to čudné! - prisvedčil tenký kaprál. - Len sa netreba vypytovať a papuľu treba používať iba na jedenie a potom je tu fajn.
Za posledným slovom si ešte zaspieval. Ale veď je to idiot!
- A keby chcel ktosi zvedieť, prečo je tu siedme nebo?
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Kaprál sa zachmúril.
- Ten, čo sa chce prezvedieť o nebi, môže sa ta dostať.
Niktoš Alfonz sa zasmial a pokrčil plecami.
- Nemám zvedavú náturu, a nemajú ju ani moji priatelia. Dones
nám vína, hostinský!
Kaprál si s nami štrngol.
- Teda v poriadku. Rozumieme si. Vraví sa, že ten, čo je zvedavý,
skoro starne. Nuž, u nás platí to opačne: ten, čo je zvedavý, môže v
Igori zomrieť v mladom veku...
Tento chlapík bol natoľko tenký, taký tenký a papuľu mal takú blbú, ani keby vo vojenskom šate chodil puberťák. Pyšne sa vzdialil a
pospevoval si.
- Tento kaprál je zrelý na tucet zaúch, - poznamenal som.
- Kto ti povedal, že je to kaprál? - pýtal sa Niktoš Alfonz.
- Vidím to na dištinkciách.
- Do poddôstojníckeho kurzu vezmú iba takých, čo merajú najmenej meter osemdesiat.
Namojdušu! Aj mne to mohlo napadnúť.
Do kantíny vkročil akýsi šarvanec. Tú tvár som už kdesi videl!
Poblednutý smutný mládenec v rovnošate. Driečny mládenec, ale
veľmi mladučký. Ako sa dostal do légie? A ako do Compagnie Discipline? Na očiach mu nebolo vidieť, že by nás spoznal, hoci mne sa
zdalo, že som sa s ním už kdesi stretol.
- Počúvaj! Tohto chalana som už kdesi videl!
- Aj ja! - povedal Hopkins.
- Ja ho nepoznám, - pokrčil plecom Niktoš Alfonz, - ale je to ešte
sopľavé vojačisko.
- Hej, chlapče! - skríkol som. - Hybaj sem!
Díval sa na nás preľaknutý.
- Čo chcete?
- Kde sme sa my už stretli?
- Naozaj sa nepamätám, - odvetil a rýchle chcel vyjsť von. Keď sa
obrátil, vykročil.
- Počkajte, prosím vás! - zavolal naňho Alfonz.
Vyľakane poslúchol.
- My traja sme prišli z pevnosti Manson. Toto je Thorze, toto zase
John Fowler a ja som Niktoš Alfonz.
Mládenec si nás poprezeral.
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- Neviem, - jachtal, - musím sa ponáhľať...
- Dočkajte! - prikázal nám Niktoš Alfonz a pustil sa za chalanom.
Čo chce od toho šarvanca? A už je večer, dávno minul čas večierky, lenže tu to nikoho nezaujíma.
Všade sa potulujú opití, rozosmiati, vyspevujúci chlapi. Vresk,
bitka, chrapot, hluk a k tomu dusná, horúca noc...
Zašli sme s Hopkinsom do baraku a ľahli si.
- Kde je Potrien? - pýtam sa.
- Chýba tí azda?
- Nie ... ale naraz len zmizol a niet ho.
O dobrú polhodinku prichádza Niktoš Alfonz. Neprerečie ani slova. Ľahne si.
- Hej ty, - ozve sa Hopkins. - Hádam by sa im uráčilo čosi zabrechať?
- Čože? ... Nič nové.
- A aké máš plány?
- Vyspať sa, ak ma necháte, - odvrkol zlostne.
- A to dievča? - skríkol som. - Čo nám dôveruje?
- Požiada nás o pomoc, ak na ňu bude odkázaná.
- Čo sú to za hlúposti! Z Oranu nás požiada o pomoc?!
- Prečo z Oranu?
- Veď je tam! - okríkli sme ho obaja naraz,
- Chmuľovia. Pred chvíľou ste s ňou hovorili. To chlapčisko v
rovnošate je Yvonne Barréová.

5
Yvonne Barréová! No pravdaže! Preto mi bola taká povedomá,
lebo som ju videl na fotografii v taške Francisa Barrého.
Mohol som na to prísť aj sám.
Lebo keď Niktoš Alfonz povedal, že toto je John Fowler, hľadela
na mňa tak čudne... Akýsi údiv a pohnutie sa jej zračilo v očiach.
Musím sa s ňou pozhovárať!
Na druhý deň predobedom som ju všade zháňal, no nebolo jej.
Na námestí, pred štábnou budovou, prechádzalo sa niekoľko dôstojníkov. A s nimi civili v korkových helmách. Akiste inžinieri...
Ale to chlapčisko Yvonne Barréová nie je nikde. Na rohu som temer vrazil do dlhého inžiniera...
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Chcel som sa akosi ospravedlniť, no hrdlo sa mi stiahlo. Turecký
Sultán!
A stojí predo mnou!
Ale aký to neuveriteľne vznešený zjav! Vysoké čižmy, korková
tropická helma, plátenný kabát a ešte čosi, čo však práve nepotvrdzuje jeho totožnosť: čistá košeľa!
Turecký Sultán v čistej košeli!
Po boku mu, prirodzene, visela kožená taštička, pretože podobne
ako Klát Hopkins, aj on obľuboval takéto vznosné predmety. Ani ho
to neprekvapilo, že ma tu vidí:
- Zdravím ťa, Koleno! Čo tu porábaš?
- Prišli sme sem s Niktošom Alfonzom a Klátom Hopkinsom, vravím, - obzrieť si nejaké záležitosti.
Rýchlo mi pošepkal:
- Títo si tu myslia, že som lotor.
- A nie si?
- Počúvaj, Koleno! Ak sa im votriem dôkladne do dôvery, tak sme
to vyhrali... Dôležité je iba zachovať zdanie...
- Aké zdanie?
- To, že hudiem spoločne s nimi. Docielil som, že ma prijali za
spolupáchateľa, a to ti je jedinečné zamestnanie. Zatiaľ mi dôverujú.
To je dôležité ... Neobzeraj sa! Pozor! Teraz budem voči tebe kvôli
zdaniu surový. Ten, čo prichádza za tvojím chrbtom, je šéflotor tejto
bandy.
A zdanlivo ma náhle búšil do pŕs.
- Vravím ti, - vrešťal, - aby si sa nezaujímal o nič, čo ťa nepáli.
Trošku som si odkašlal:
- Ja ani nie...
- Ticho! Veď ťa ja dobre poznám! - a zdanlivo ma kopol, ale tak,
že mi pred očami všetko sfialovelo. Ten, čo kráčal za mnou, prišiel
až ku mne. Obrovský jednooký chlap, akurát v takých šatách ako
Turek, ale držal v rukách korbáč a fajčil cigaru.
- Veď vás ja dobre poznám! Ale teraz sa s vami porátam! Tu sa
nebude snoriť, - reval môj podozrivý priateľ a udrel.
Jednooký si ma zbežne premeral a kráčal ďalej.
- Ste stratení bezo mňa, Koleno. Ver mi, - ospravedlňoval sa Turek. - A toto všetko je iba kvôli zdaniu.
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Tu, uprostred hlavného námestia - obrovskej, pravidelnej asfaltovanej plochy - bola taká nádherná anglická záhrada, že by sa lepšie
hodila do ktorejkoľvek parížskej panskej štvrte. Po vonkajšom okraji
kruhu veľa drobných, pekne projektovaných kamenných domčekov,
krčma, trafika, cukráreň, lekáreň!... Človek iba oči vyvaľuje. Toto je
pobrežie Konga?!... Igori?!
- Počúvaj Sultán ... tu smie nakupovať hocikto?
- Pravdaže! A nemusíš mať ani peniaze. Hybaj... Zaviedol ma do
trafiky. Za pultom sedel legionár tučný ani slon. Zdvihol sa dychčiac
a zlostne sa na nás vyrútil:
- Čo chcete?
- Chlap z čerstvej várky, - povedal Turek prívetivo - Daj mu, milý
Graham, päť škatuliek egyptiek, desať haván tucet pohľadníc a nejaké zavieracie špendlíky...
A teraz odpadnem, pretože tučný vyhadzuje predo mňa na pult...
Päť škatúľ: Turmac, Laurens, Simon Arzt, Giubecq... A desať prvých
tmavých haván v drevenej debničke, na každej cigare obal
z celofánu!...
Nebesá! A toto je tu vraj divočina?! Kam chodievajú veľmi zriedka iba tí najodhodlanejší, a aj to s dobre vystrojenými expedíciami?
Snívam? ...
- No, čo zízaš, - vraví Turek a zdanlivo ma švacne do brucha. Drž sa, smrad, a bude sa ti v týchto končinách veselo žiť.
- Ty si tu prečo? - pýtam sa tučného trafikanta, keď sa konečne
dostávam k dychu, pretože žalúdok mi chvíľku zvieral kŕč.
- Hybaj do boha, unavujú ma reči, - odvetí zadychčane, taký je
tučný.
- No nie, nie je zvlášť zdvorilý predavač... - vravím Sultánovi
vonku na chodníku.
- Nechaj ho, Koleno. Osvedčil by sa ešte aj v Európe, keby predával havany zadarmo. Máloktorý kupujúci by mu vyčítal správanie.
Vieš, neradi slúžia ako predavači, ale poslúchnuť musia, ak ich ta
pridelia. Nechceš si sadnúť na chvíľku do cukrárne?
- Ťažko tomu uveriť!
Zašli sme do miestnosti, ktorej steny boli obložené zrkadlami, podlaha sa ligotala, všade vôkol plyšové kreslá, niekoľko karmínových
kobercov a na stene obrazy ... Príjemný chládok, pretože pod stropom vrčí osem či desať ventilátorov.
- 73 -

Lezie k nám just taký tučniak, aký je trafikant. Tuším tu všetci
tučnejú. Nečudo.
- Čo chcete? - pýta sa nepriateľsky.
- Chcel by som dať nažrať tomuto špinavcovi, aby videl, ako sa tu
vodí takému, čo sa správne drží... Ty podvodník!
A zdanlivo ma opľul.
- Čo chceš! - zlostne sa spytuje cukrár-väzeň.
- Zmrzlinu, - odpoviem, keď som si už utrel tvár.
- Mohol si to zo seba vytlačiť aj rýchlejšie, - zavrčí a preklínajúc
odchádza.
- Vidí sa mi, že nerád pracuje, - poznamenávam.
- Ani sa nečuduj, - vraví Turek. - Nútené práce... Osud ...
Ale už sa cukrár vracia. Kladie predo mňa zmrzlinu a vraví:
- Na! ...
Pekné jednanie so zákazníkom. So spisovateľom!
Keď vychádzame z cukrárne, už sa pomaly zmráka. Množstvo
elektrických svetiel naraz vzbĺkne ... Námestie sa rozžiari a hudba
znie. Megafóny reprodukujú džezový program akejsi európskej rozhlasovej stanice.
- Povedz mi... kto to tu zaviedol a prečo? Zbláznil sa?
- Nazdávam sa, že najmúdrejší chlap všetkých vekov si tu v Igori
prihráva najväčší kšeft sveta. Ešte do toho celkom nevidím ... Pozor
... ktosi ide ... - a zdanlivo ma ovalí, až si zahryznem do jazyka a v
ušiach mi duní.
Je to ten tenký kaprál, čo sa tak hlúpo usmieva a pritom si hudie.
Prechádza popri nás.
- Ak tu začneš vyzvedať, vykolem ti oko! - zreval na mňa Turecký
Sultán a zdanlivo mi strelil poriadne zaucho.
Kaprál kráča ďalej a ja dvíham z chodníka čiapku a oprašujem si
ju.
- Tento drobný kaprál, - vraví Turecký Sultán, - je ich najpodlejší
donášač. Volajú ho Cverna... večne sliedi...
- A čo sa tu vlastne robí?
- Väzni sú šťastní. Niet služby na Sahare. Dostali sa do siedmeho
neba namiesto do pekelného Igori. A to je všetko.
- Ale takto môže žiť iba šialenec: slepo a hlucho uveriť, že toto je
raj.
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- Ako vravíš: rob sa hlúpym, a potom smieš žiť v raji. Pozri si
heslo na múre.
Znútra na priečelie nad bránu napísali veľkými písmenami:
POZOR! ZAPAMÄTAJTE SI!
„Blahoslavení chudobní duchom,
pretože ich je kráľovstvo nebeské!“
- Mali radšej na priečelie namaľovať, - vravím, - že kto sa tu opováži rozmýšľať, toho čerti vezmú.
- Takto je to predsa len krajšie. Čerta nehodno maľovať na stenu...
Dohodli ste sa na nejakom pláne? - pýta sa.
- Niktoš Alfonz vraví, že by sme sa mali dostať z pevnosti, aby
sme sa mohli pozhovárať s Francisom Barrém.
- Lenže ten je veľmi chorý ... Nuž, ak môžem čosi vykonať a zachovať pritom zdanie, tak to rád urobím.
- Vieš, ale ty ... hm ... tvoje manipulácie sú veľmi podozrivé.
- Ale vždy docielim, čo treba, - odvetil a zdanlivo ma kopol do
kolena, ale tak, že som videl hviezdičky. Už som sa ani neobzrel.
Dobre som vedel, že ktosi kráča mne za chrbtom, a preto ma musí
zdanlivo umravňovať.
- A bolo by predsa len lepšie, - odvetil som, - keby si nám nemiešal karty, skôr než sa s nami nedohodneš.
- Len sa na mňa spoľahni, netreba mi tvojich rád, - odvrkol a strelil mi ďalšie dve zauchá. - A teraz hybaj, ty špina!
Od posledného zauchá ma chytil drobný závrat a opäť mi zletela
čiapka. Oprášil som ju, ostražito sa poobzeral, no nikoho som nablízku nevidel.
- Koho si zočil? - spýtal som sa.
- Ale ja? Nikoho.
- Tak prečo si mi strelil zaucho?
- Pretože ma jedujú tie tvoje hlúposti, - zavrčal a odpálil.
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PIATA KAPITOLA
1
Túto príhodu som rozpovedal priateľom. Niktoš Alfonz sa vyvalí
na lôžko a nepovie ani slovo. Zato Klát je rečný!
- A ja Tureckého Sultána predsa len zrúbem do fialova!
- V tomto prípade je nevinný, - hájim nášho podozrivého priateľa.
- Dôležité je zdanie. A nemôže mať maslo na hlave, ak sem odprevadil Yvonnu Barréovú.
- Neodprevadil ju. Yvonne prišla sama, - povedal Niktoš Alfonz
tíško. - Yvonne Barréová prišla sama. A v noci ma upozornila, aby
sme Tureckému Sultánovi neverili, lebo kvôli nemu ju strážia. Sotva
dievčinu uvidel, ihneď ju odhalil.
- Sviňa!
A toto je zase čo, prosím pekne? Tak potom prečo celé hodiny ma
okopával kvôli zdaniu?
- Francis Barré je vo väzbe, - pokračoval Niktoš, - a keby dievča
vyviedlo čokoľvek podozrivé, tak jej zabijú brata a zrejme aj ju. A to
mi povedala v noci, a preto sa nám vyhýbala.
- A dievča sa sem ako dostalo?
- Zohnala si kuriérsky rozkaz. Zdá sa mi, že má celkom dobré
spojenia v armáde. Kuriéra vyslali do Igori, aby získaj informácie o
Francisovi Barrém. Ona sem prišla s tým polofalošným dokladom.
Ale znenazdania sa dostala Tureckému Sultánovi pred oči. A ten ju
na fľaku odhalil. A teraz je bezmocná, pretože keby ju pri čomkoľvek prichytili, tak jej zabijú brata. Sľúbil som, že sa nejako pokúsim
dostať z pevnosti a pokiaľ to bude možné, pozhovárať sa s Barrém.
Dievča sa nemôže pohnúť odvtedy, čo ju odhalil Turecký Sultán.
- Ja tohto Turka zaškrtím, - zavrčal Klát Hopkins a vytiahol cigaru. V kantíne si dal totiž naplniť puzdro na ďalekohľad cigarami. Proste utiekol s tým odpisom, čo sme poslali dievčine z pôvodného
listu Francisa Barrého, a tej až tu loví v mútnej vode.
- Pozhováram sa s Turkom, povedal Niktoš.
- Predsa len neverím, že je taký podliak. Je podozrivý, no nie podlý.
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Náhle vrazila do baraku hliadka a za ňou stotník so svojím obvyklým sprievodom: s jednookým a niekoľkými inžiniermi.
- Títo traja! - ktosi zavrešťal a ukázal na nás. Turecký Sultán!
- Kto ste? - spýtal sa nás stotník.
- Došli sem snoriť, - reval Sultán. - Tu je list, čo tento ksicht napísal tej dievke! - a ukázal Niktošov list.
- Už mi karty nepomiešate! Do pekla s nimi! Tohto lotra, - ukázal
na mňa, - som si včera trošku požičal. Prišli sem snoriť po Francisovi
Barrém!
Niktoš Alfonz ostro hľadel na Turka.
- Čo sú to za ľudia? - spýtal sa stotník, keď dočítal list a veľmi sa
zachmúril.
- Tento tu, - ukázal Turek na mňa, - je hlúpy, ale prefíkaný Škót.
Píše sprostosti a je to namyslený blázon!
Aké klamstvo! Ja a namyslený!
- Toto je Klát, najväčší zlodej sveta.
- Ale aké viem strieľať zauchá! - odporúčal vrelo do všeobecnej
pozornosti svoje schopnosti Klát - ani keby sa ospravedlňoval - a
ľavou dlaňou prisolil Turkovi jednu... Ale takú... Ešte aj po rokoch
ma drví nadšenie, keď si spomeniem na to zaucho.
Turecký Sultán zvalil dvoch inžinierov, prevrátil stôl a hlavou vyrazil dvere, až potom doletel na zem.
Hopkinsa zdrapili ôsmi a dostal zo dvadsať faciek. Lenže čo mohli tie znamenať popri jeho kolosálnom zauchu?!
- No veď len počkaj! - skríkol stotník. - Veď si odvykneš.
- Sú nebezpečnejší ako päťdesiat policajtov! - skríkol Turecký
Sultán.
- Tak ich dáme na trať. Nech si popracujú!
- Nemali by sme ich radšej odbaviť? - spýtal sa jednooký...
- Nie, - odpovedal stotník tvrdo. - Už som povedal: v Igori niet
rozsudkov smrti. - Obrátil sa k nám:
- Aj vy si zapamätajte: v Igori nikoho nezabíjame. V určitých prípadoch je to strašnejšia nemilosrdnosť ako vražda. Onedlho to pocítite. Založil som tu pre všetkých legionárov raj. Ten, čo ho naruší, môže žiť, ako by bol žil v tom Igori, kam ho poslali pôvodne. Ale popravovať nebudeme. V krajných prípadoch, ako je aj váš, nanajvýš
urýchlime prirodzené odumretie.
Vyznelo to ani programový prejav.
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- Zbehnúť odtiaľto nemôžete, - povedal zlostne jednooký, ktorý sa
mi zdal byť najzákernejší. - Na severe, západe a východe je džungľa
a na juhu zase Kongo, kde si vás požičajú krokodíly ...
- A dozriem na nich aj ja! - zdôraznil Turecký Sultán.
- Ty si ešte hnusnejší ako krokodíly, - poznamenal Hopkins a opľul nášho podozrivého priateľa.
Nato zase dostal zaucho od Tureckého Sultána, taktiež z kvality I.
a., také, že našinec uznanlivo pokýva hlavou ešte aj po rokoch, keď
si ho pripomenie.

2
Trať stavali v skalistom úbočí vedľa Konga, ale dosť ďaleko od
pevnosti. Pansky chovaní väzni pomáhali tam, prirodzene, iba strážnemu oddielu, korbáčmi a palicami.
Belocha sotva kto videl pracovať, jedine tí, čo boli známi ako notorickí bitkári, alebo kradli, pokúsili sa zbehnúť, či (a to bol najhroznejší hriech) boli zvedaví aj na všeličo iné okrem toho, čo bolo na
jedálnom lístku. Ako to predpokladali aj o nás vďaka špinavej zrade
Tureckého Sultána.
Kto tu vlastne pracoval? Vysvetlil nám to jeden z našich ozbrojených sprievodcov, dobromyseľný chlap:
- Pracujú domorodci. Ktorýsi kráľ z pralesa predal našim pánom
výkvet svojho kmeňa za pálenku a iné príjemnosti. Usudzujúc podľa
toho výkvetu, panuje tento kráľ najmizernejšiemu ľudu na zemeguli.
Prevzal nás tučný senegalský rotmajster. Na tvári sa mu zračila
zvrhlá, zvieracia ukrutnosť.
- Hybajte len, - škeril sa. - Akurát potrebujem do nemocnice Európanov. Dlhonosý tu už bol a povedal, že ste špióni! A aby som vás
dal do baraku mŕtvol.
Kráčali sme k nemocnici. Ale je ten Turek podlý zradca! Pretože
nesporne on je ten „dlhonosý“, čo nás odporúčal rotmajstrovi do láskavej pozornosti. Zmienený barak stál opodiaľ. Práve taká ošklivá,
špinavá doštená barabizňa ako aj ostatné. V okolí kazil vzduch neznesiteľný zápach. Z okien bez protimoskytových sietí zaznieval
tichý, jojkajúci, nariekajúci zbor.
- Posiela ich rotmajster, - hlásili naši strážni poddôstojníkovi. Zadelili ich do nemocničnej služby.
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- Do čerta! Načo sem dávajú belochov za ošetrovateľov? - odvetil
poddôstojník zlostne. - Znížia našu autoritu! A veď sú na svete aj iné
tresty!
- Dlhonosý si to žiadal. Sú to špióni.
- A keby to boli aj kati...! Dobre, no... Mne je to fuk!
Prevzal nás a my sme ho nasledovali do nemocnice.
Peklo!
Na rohožkách sa váľa neprehľadné množstvo doráňaných, vredmi
posypaných černochov spolu s chorými na maláriu a týfus. Milióny
múch. Odpadky, hmyz, neznesiteľný zápach, nárek, krik ...
A v bielom plášti... Náš Pán profesor! Kvastič!
Aj tu v jednej osobe figuroval ako lekár a klavirista. Škriabe si
hlavu a bezmocne sa obzerá. Pri ňom nízky muž s bielou bradou,
vysokým čelom a okuliarmi s drôtenou obrubou. Mútny pohľad mu
nepokojne poskakuje sem i tam.
- Verte, pán kolega, toto je typický prípad ... ulcus pepticum...
Pravdepodobne ho budem musieť operovať, - vraví Kvastičovi.
- Prosím vás, nerobte to... - modlikal obrovský, bledý Kvastič a
zložil svoje spuchnuté pehavé ruky.
- Ja som šéflekár! ... - zreval človiečik a zadíval sa na nás. - Vy ste
pacienti?
- Nie, - odvetil Niktoš.
- To nič, - odpovedal dobrotivo a uspokojujúco. - Veď sa nimi
stanete a potom vás budem operovať. Som profesor Winter!
Ale veď je šialený! Hľadíme na Kvastiča. Vzdychol si a kývol
hlavou. Potom nám pošepkal:
- Dnes som tu po prvý raz. Je to príšerné!
Profesor Winter pokračoval vo vizite.
- Čo vám chýba? - pýtal sa nariekajúceho černocha. Oslovuje domorodcov per „vy“! Kto to kedy slýchal!
- Nič! - kričí vyľakaný pacient. - Nič chýba! Simbu zdravý ... Nerobte bolesť!
Simbove oči prezrádzali vysokú horúčku.
- Vytiahnem vám zuby, - vravel s úsmevom šedivý profesor. Niekde máte hnisavý fókus a bude to asi od zubov.
- Prosím vás, pán kolega, - vraví Kvastič, - toto je čistá malária...
Ohmatajte mu pečeň...
Profesor Winter dobrácky vrtel hlavou:
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- Je to prechod k peryostitis ... Okamžitá extrahácia by mohla ešte
zamedziť sepsis... - a už ide ďalej.
Kvastičove ospalé, červenkasté veľké oči sa znepokojili. Zahľadel
sa na nás
- Áno, toto je nemocnica. Čo si počnem? - povedal, ako keby niekomu odvetil, hoci sme nepovedali ani slova. - Poďte ...
Kráčal pred nami a my sme ho nasledovali. Zaviedol nás na opustené nádvorie baraku.
- Dlho tu nevydržím! Winter je šialenec a operuje! Na kuchynskom stole! So zlými nástrojmi... Zabíja týchto nešťastníkov ... Božemôj...
Oprel sa o dvere a utrel si čelo.
- Nuž ale... nevedia, že je šialený? - spýtal sa Niktoš.
- Vedia. Ale zorganizovali si tu akýsi rozprávkový svet... Všetci
žijú svojim mániám. A tento Winter je operujúci maniak ... Nechajme to... Inak Turek vám odkazuje ...
- Hnusný lotor! - skríkol som. - Kvôli nemu sme tu!
- No a? - pozrel na mňa udivene. - Nepovedali ste Turkovi, že sa
chcete dostať z pevnosti von?
- Hm ... povedal som.
- A že sa chcete zhovárať s Francisom Barrém?
- Vravel si to Turkovi? - spýtal sa Niktoš Alfonz.
- Nuž áno, lenže ...
- Tak teda z pevnosti ste už vonku, - povedal Kvastič a ukázal na
doštenú búdu oproti, - a tam leží chorý Francis Barré.

3
Pozreli sme na seba. A ako sa teraz tváriť? Do čerta aj s Tureckým Sultánom, nikdy nevieme, ako to s ním vyzerá.
- Dajte pozor! A ja budem strážiť. Keby sa ktosi približoval, tak
vás zavolám, - povedal Kvastič a náhlil sa preč.
Nazreli sme do chyže cez okno... Francis Barré ležal na lôžku.
Našli sme ho!
Vykonali sme, čo sme si predsavzali! Nie je vylúčené, že za toto
zaplatíme životmi, ale podarilo sa nám to. Opatrne sme otvorili dvere... Stáli sme v izolačke. Bola pomerne čistá. A to, že tu bolo lôžko,
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a že v tom lôžku smie ležať sám, dokazovalo jeho výsadné postavenie.
Chudák, asi vytrpel nesmierne veľa. Tvár mal maličkú, ako keby
sa mu bola zošúverila v hrobe. Z ramien, tenkých ako paličky, mu
ostro vystupovali lakte a na spodku dvoch čiernych otvorov sa ligotali dve vlhké škvrny: oči. Niktoš Alfonz podišiel k lôžku:
- Barré ...!
Drobná, žltkastá, vlhká tvár sa unavene pohla a chorý sa polohlasom spýtal:
- Kto... ste?
- Legionári. Vaša sestra nás požiadala, aby sme vás pohľadali...
- Ak ešte... trošku počkáte... môžete jej zvestovať moju smrť, odvetil s trpkým, ale krotkým posmechom človeka, čo veľa vytrpel,
no zmúdrel a so všetkým sa zmieril.
- Nie sme presvedčení, že sa odtiaľto dostaneme, - vraví Niktoš
Alfonz. - Ale keby sa nám to podarilo, chcel by som odhaliť lotrovstvo, čo sa tu deje...
- Ó ... Keby ste sa odtiaľto dostali... môj otec ... Yvonne vás zavedie k otcovi... Rozpovedzte mu to... On je mocný ...
Zdalo sa, že ani netuší, že je tu aj jeho sestra.
- Kto je váš otec?
- Ja nie som Barré, ja som... Ale to vám radšej Yvonne...
- Nerozprávajte dlho naraz. Unavuje vás to...
- Neunavuje... a veď sa už všetko skončilo... pýtajte sa, pane.
- Kto je stotník? Čo o ňom viete?
- Nie je stotník. Spolu sme vstúpili do légie. Slúžili sme pred piatimi rokmi v Rakhmáre. Volá sa Pittman ... Škót... Spolu sme zbehli... On, Thorze a ja z oázy Rakhmár... pred piatimi rokmi.
- A kde je teraz Thorze? - spýtal sa dychtivo Hopkins.
- Neviem ... Bežali sme tromi smermi, aby jedného nemohli prenasledovať. Thorze neunikol... Ani ja... Ostatné mi povedal Pittman...
Pretože veľmi veľa mi úprimne rozpovedal vtedy, keď si želal, aby
som sa stal... jeho komplicom ...
- Ako sa sem dostal Pittman za stotníka?
- Spolčil sa s akýmsi šejkom... vlákal legionárov, do pasce... Šejk
mu pomáhal zbehnúť... Pittman dorazil do nejakej oázy. Vďaka tomu
šejkovi stáli pri ňom aj iní Arabi... Cez oázu práve cestoval... vojenský odborník ... nadporučík Fleurien ... ktorý šiel ku konžskej želez- 81 -

nici... Na základe zatykača... - dusil sa, no opäť sa vzchopil a pokračoval: - chcel Pittmana zlapať... Pittman sa pokúsil utiecť... Nadporučík ho postrelil... Lenže šejkovi arabskí spojenci vyslobodili Pittmana a zabili nadporučíka ... čo bol práve na ceste ... do Igori ...
Vtedy chystali projekty trate. Veľa záviselo od súhrnnej správy toho
nadporučíka. Pittman odišiel s nadporučíkovými dokladmi do Igori...
Vtedy tu ešte ... iba vymeriavali... Odvtedy žije pod menom toho
nadporučíka... Už ho povýšili na stotníka... A tu... sa stali všetci spolupáchateľmi... A vyčaril pre legionárov ... ríšu rozprávok ...
- Ale z čoho? A čo tu vlastne robí?
- To... neviem ani ja... Dva roky tu projektovali... Všetkých sem
preložili za trest... Ľahko si tu našiel spolupáchateľov.
- Ani len netušíte, čo sleduje?
- Hmlisto... Na výstavbu trate treba veľa miliónov... a isté je, že
podvádzajú, kradnú... iba nechápem ako, pretože stavba... pokračuje.
Vyčerpane dychčal.
- Želáte si niečo?
- Ja ... už ... nič.
Pribehol Kvastič.
- Choďte odtiaľto, - povedal nervózne. - Ide stotník a ten jednooký
lotor.
Rýchlo sme sa vrátili do nemocnice.
- Predsa len nie je dobré, že sme sa dostali sem, - povedal Niktoš
Alfonz cestou Kvastičovi.
- A kde by bolo lepšie?
- Bolo by dobré, keby sme sa dostali von, na stavbu trate, pretože
tu sa nič nedozvieme.
- Pozhováram sa s Turkom.
Keď stotník prišiel, už sme sa činili v strašnej nemocničnej sále.

4
V stotníkovom sprievode bol aj jednooký, potom Turecký Sultán
a ešte niekoľkí inžinieri, alebo aspoň takí, čo tu figurovali ako inžinieri.
Stotník, o ktorom sme už vedeli, že je to zbehnutý legionár Pittman, zdal sa byť príjemný, s úsmevom na tvári a dobromyseľnou
povahou.
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- Čo nové, pán profesor? - spýtal sa žartovne Wintera.
- Bolo veľa operácií... Neviem, kde mám hlavu od práce. Navečer
pripravím extraháciu...
- Len sa usilujte. - Obrátil sa ku Kvastičovi, - A vy?
- Prepáčte, pán stotník... - Kvastič hodil okom po Winterovi, ktorý
odbehol. - Neznášam činnosť profesora Wintera ...
- Ale, prosím vás! Veď je akurát taký lekár, aký ste vy klavirista.
- Moja hra môže byť falošná, ale nikto od nej neumrie.
- Nič to. Nerušme si navzájom rozptýlenie. Tu si môže robiť každý, čo sa mu zachce ...
- Ak sa vám nepáči, môžete ísť do čerta! - zreval jednooký. - Kto
vás sem volal?
- Buďte rád, - osopil sa aj Turecký Sultán, - že sa vám vodí z mojej láskavosti dobre! V Orane ste sa tešili, ak ste mohli kradnúť! Len
si dajte pozor! Lebo pochodíte, ako títo traja.
Podišiel a kopol ma. Lenže my sme dobre vedeli, že iba kvôli
zdaniu.
- Pokiaľ títo traja budú tu, - prikázal stotník, - postavte Barrému k
dverám ozbrojeného strážcu. A v noci budú spať s robotníkmi.
- A guľku do nich pri najmenšom podozrivom čine! - doložil Turek. - Najmä tomuto zavalitému lotrovi! - A kopol Hopkinsa.
Klát zbledol od zlostí. Stotník so sprievodom odišiel.
- A ja predsa neverím tomu Turkovi, - povedal Hopkins, keď sme
osameli.
Niktoš Alfonz hľadel chmúrne kamsi do vzduchu.
- Mali by sme sa odtiaľto dostať, - opakoval. - Ta von, na stavbu...
Tam bude kľúč k tajomstvu.
Povedľa prebehol Kvastič. A podstrčil Alfonzovi lístok.
Hlapci!
Terraztu nerezonuje. Viprávať vám. Keť steuž hovorili s Francizom. Čo chcete? Kam? Keť vás aj koppem. Neroptesistoho nič. To je.
Lenpre zdanie.
Z úplnou úctou:
Odkášte po Guastičovi.
- Zase začína, - vraví Hopkins.
Toto korešpondovanie je Turkov otrasný zvyk.
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Napojili sme nariekajúcich černochov. Bolo to hrozné, v tej dusnej, horúcej, karbolom páchnucej miestnosti, kde sa tiesnilo asi
osemdesiat domorodých pacientov. A milióny múch ...
- Tomuto treba slnka, - ukázal Winter na jedného pacienta. - Vyneste ho na slnko, - kázal nám.
- Pán profesor! Na slnku je teraz najmenej sedemdesiat stupňov! povedal Niktoš Allonz.
- To nič, priateľko... Treba mu ultrafialových lúčov. Tomu vy nerozumiete. Len ho berte, - vykladal s úsmevom a mňa zamrazilo.
- Nie, - odsekol Niktoš Alfonz. - To je vražda!
- Tak vás budem operovať, - usmial sa Winter.
- Vašu ctenú tetu a ostatné rodinné spoločenstvo! - zavrčal Klát
Hopkins.
Práve sa spolu s niekoľkými sprievodcami vracal stotník, o ktorom sme už vedeli, že nie je dôstojníkom, ale že je totožný so zbehnutým legionárom Pittmanom.
- Pán stotník! - hlásil Winter zlostne. - Ošetrovatelia odopreli poslušnosť.
- Pán stotník! - bránil nás Alfonz. - Povedal som iba toľko, že nie
sme ochotní vyložiť chorého černocha na sedemdesiatstupňové slnko! Veď to je vražda!
Stotník si zapálil a usmial sa.
- Nuž, profesorko, - oslovil Wintera, - málo porozumenia prejavujú v súvislosti s vašimi liečebnými metódami. Čo si počnem?
V stotníkovej podlosti predsa jestvovala akási veľkorysá povznesenosť; nedal sa len tak naťahovať.
Ale vtom vrazil do sály Turek. Rozčúlene letí rovno ku mne a kope ma. Prečo práve vždy so mnou zachraňuje zdanie?
- Lotri mizerní! Zdochnete! ... Pán stotník! Títo traja gauneri sa
zhovárali s Francisom Barrém!
- Čože?
Už som sa chcel naozaj vrhnúť na tohto zlosyna dvoch tvárí, ale
jednooký a ďalší Inžinier vytiahli revolvery.
- Počkať! - Okríkol ich stotník. - Čo sa tu deje?
- Práve som sa zhováral s Kvastičom. Zistil, že títo traja boli u
Barrého.
Takáto špina! Klátovi sa tvár sfarbila do fialova. Keby teraz dostal
Turka do hrsti, prehryzol by mu krk.
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- Zhovárali ste sa s Francisom Barrém?
- Áno, - odvetil Niktoš Alfonz.
- Povešať! - skríkol jednooký.
- Správne! - dokladal Turek.
Stotník si nás znudene obzeral.
- Nebudeme tu nikoho popravovať, - ozval sa napokon. - Dáme
vás na trať, ale do Koryta. - Pýtal sa nás temer zdvorile: - Viete, čo je
Koryto? Malé, vysušené mŕtve rameno rieky medzi skalami. Bahno,
stotisíc zdochnutých rýb, plazy, pijavice a miliardy hmyzu. Bez tône.
A prirodzene, práve tam sídlia moskyty i muchy. Týždenne sto robotníkov tam vysielame na smenu. Naspäť sa nevracia ani jeden. Tak
to je naše Koryto. Odveďte ich!
Viedli nás traja strážni a na rozlúčku ešte Winter poznamenal:
- No vidíte, nemali ste radšej položiť toho pacienta predsa len na
slnko?
- Nie! - odsekol Niktoš a Winter sa usmial:
- Pane, ste blázon. Dajte sa mi operovať.

ŠIESTA KAPITOLA
1
Strážni nás posotili a my sme kráčali. V tej pekelnej, úmornej,
vlhkej horúčave pichalo v pľúcach pri každom vdýchnutí.
Aké podnebie!
Ani keby nám obruče sťahovali lebky... bolela ma hlava...
- Kam nás vediete? - spýtal sa Niktoš Alfonz, pretože sme nešli
smerom na stavbu.
- K staničnej expozitúre.
- Čože? ... Aj také čosi je tu? ... Samé novinky.
- Veď uvidíte! Toho, čo ide pracovať do Koryta, si tam zapíšu.
Pretože v Koryte je semenisko spavej nemoci, malárie a týfu ... Koho
tam dajú, si poznamenajú, aby ho neskoršie náhodou nepreložili
inam.
Pekné vyhliadky!
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Práve sme, prechádzali pod takzvaným teracementom, ktorý mal
slúžiť ako násyp. Odtiaľ sme dobre videli aj pracovisko aj kolóniu.
Zamazané, smradľavé doštené baraky. Zo skalnatého úbočia stúpal
dusivý prach. Trošičku vody s hnilobnými zárodkami, korbáč, nárek,
rany, zápach hnijúcich rýb okolo kuchynského vozňa, neuveriteľne
vychudnutí černosi - iba kosť a koža - a dolu,, na brehu Konga sa
vyhrievali ohavné krokodíly.
Násyp bol už hotový na dlhom úseku. Na užšom mieste sa klenie
ponad Kongo železničný most a vyššie, pri veľkej novej budove kladú koľajnice. Toto bude nebodaj stanica. Počuť, že ktosi za nami
beží.
Turecký Sultán a jednooký nám chvatne zastali cestu.
- Stáť! - Jeho dlhý, krivý nos, bol ešte ohavnejší než kedykoľvek
predtým. - Prešacujeme vás, priatelia.
Spolu s jednookým nám prekutali vrecká. Ale niet tam, zdá sa, ničoho, čo by nám priťažilo. A toto hádam Turka tak nazlostilo. Po
Hopkinsovom boku sa kolembalo puzdro od ďalekohľadu. Turek ho
otvoril a Klátovi zhabal cigary.
- Tu sa bafkať nebude! Tu treba zdochnúť! A najmä ty, ty psisko,
čo si mi strelil zaucho!
- Drž hubu, Boulanger, - osopil sa naňho jednooký dlháň. Očividne väčší pán ako Turek. Obrátil sa na strážnych: - Dvaja chlapi budú
dozerať ustavične iba na týchto, pri prvom podozrivom pohybe
ihneď strieľať.
- Rozkaz, pán hlavný inžinier.
Odišli vedno s vyškereným Turkom. Nás priviedli strážni k staničnej budove. Už zdiaľky sme počuli zachrípnutý, blbý spev. A v
budove nás čakalo ďalšie prekvapenie. Nepochopiteľne dokonalá
stanica, akú nemajú hádam ani v Orane. Krásna, obrovská budova. A
množstvo smaltovaných železničiarskych tabuliek:
STANIČNÁ REŠTAURÁCIA
a pri nej:
NÁČELNÍK STANICE
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A potom fúra veľkých tabúľ:
IGORI

IGORI

IGORI

Načo je v takom prekliatom hniezde železničná stanica nejestvujúcej trate? Opäť akési šialenstvo. A veď sa hádam len dozvieme, o
čo tu beží. Potom som na chvíľu pocítil, že som prišiel o rozum. Aj
moji priatelia stáli ani soľné stĺpy.
Megafón na stene sa rozkričal:
„Pozor... Pozor ... O štvrtej hodine štyridsiatich minútach pristavujeme alžírsky expres... štvrtá koľaj. Odchod o piatej hodine, dvadsiatej minúte... Igori-Bel Abbés-Štokholm-Tókio ... Prvá koľaj... Pozor ... Pozor ... O siedmej hodine a piatej minúte je prípoj medzi ražnou pálenkou a fľašou ginewru...“
Pozreli sme na seba.
- Také čosi som ešte nezažil, - strnul Hopkins. - Priznávam sa, ani
ja. Nikde ani koľajnice. A čože sú to za alkoholické spoje podľa cestovného poriadku? ...
Vrátil sa strážny.
- Poďme! Raz-dva.
Vykročíme. A sme predo dverami, na ktorých čítame:
STANIČNÁ EXPOZITÚRA
IGORI
- Povedzte, kto tu vyspevuje? - spýtal som sa vojaka.
- Náčelník stanice.
- A aký vlak vypravujú? ...
- Expres do pekiel. Nespytujte sa!
Staničná expozitúra bola spitá na smrť. Za stolom sedel ten tenučký kaprál, s ktorým sme sa zhovárali v kantíne. Toto je teda vojenský
veliteľ stanice. Potulovalo sa tu koľkosi spotených, od horúčavy poloslepých vojakov v košeliach.
- Nože, kvietky! - zapišťal maličký kaprál. - Dostali ste sa ... Hej!
- a len čo zavrel ústa, si húdol.
- Idú do Koryta, - oznamoval strážny.
Kaprál si húdol a palcom nás pichal do brúch.
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- Tu sú samí blbci... - zašepkal udivený Hopkins. A potom si kaprál zase tíško hudie a píše naše mená do veľkej knihy. Stráže nás
odvádzajú.
... Ani keby pôda horela, k nebesiam stúpajú v pražiacich slnečných lúčoch dusivé oblaky pary. Mastná príchuť v ústach; na tento
stratený, nepriateľsky pustý kraj sa znáša dusný súmrak ...
Náčelník stanice práve vypadol z dverí a snaží sa po štvornožky
nájsť rovnováhu, lež márne, lebo opäť padá na brucho... Nikdy som
nevidel ešte natoľko opitého chlapa. A nosí takú peknú červenú čiapku so zlatými gombíkmi, modrú rovnošatu ... iba košeľu nemá.
Drobná, komická postavička, jeho zošúverená tvár vyzerá ani citrón. Zachytí sa o zábradlie, horko-ťažko vstane a rehoce sa...
- Whisky o päť... desať... neprišlo ... mešká ... - hľadí na hodinky a
tácka sa. - Osem minút meškania ...
- Veď ešte príde, pán náčelník, - vraví mu strážny.
- Vy ... vy ... snažte sa odtiaľto rýchlo posunúť ... Pretože o piatej
a dvadsiatich minútach má príchod prvý nervový záchvat... - Objíma
kovové zábradlie a milo sa vyškiera. - V takých prípadoch strieľam...
Volám sa... Fedor Vasilič... a aj akýsi Emanuel... vo Varne...
Kráčame ďalej. V tom súmraku všetko vyzerá ako nejaké šialené
mámenie; spuchnuté slnko sa ponára do horizontu a jeho úzke, palive
korbáče šľahajú toto prekliate pobrežie Konga.
- Všetko zavinil Turek, - vraví Hopkins a škrípe zubmi.
Pravdu vraví.
Ale Niktoš zadumane vraští obočie:
- Čert vie...
- Nuž a nezradil nás?
Niktoš Alfonz zostáva dlžný odpoveď. Hundre si. Náhle tresne séria výstrelov... Čo sa stalo?
- Päť hodín, - vysvetľuje strážny. - Na stanicu pristavili záchvat.
Počuli ste už čosi také?

2
Nastupujeme ihneď do práce, hoci je už temer šesť hodín. Koryto
tvorilo vyschnuté, mŕtve rameno Konga, zdochnuté ryby sa tu povaľovali na státisíce a celý priestor ťažil morový vzduch. Oblaky komá- 88 -

rov nás o niekoľko minút vyštípali do krvava a po telách sa nám
hemžili pijavice ...
Dlho tu veru nemožno vydržať.
- Hýb sa, boha ti!
Väzňov a černochov bili suroví kati pod dozorom desiatich strážnych s nasadenými bodákmi... A slnko ešte stále krvavo praží nad
džungľou. Zapadá bohapusto pomaly medzi stromy, ako keby vedelo
a vyžívalo sa v tom, že každá minúta jeho nebeskej cesty znamená
pekelné utrpenie.
Výpary bahnitého riečneho ramena štedro dýchali smrťou a robotníci padali každých desať minút ako podťatí. Týchto zrúbali, dokopali, a keď ich už nijako nevládali postaviť na nohy, odvliekli ich
na hodinu do tieňa. Ten, čo to ani takto nevydrží, zomrie a bodka
A toto je skutočné Igori! Také, aké si legionári vo vzdialených posádkach predstavujú najhroznejšiu Compagnie Discipline!
Inžinier vyznačí povrázkom, pokiaľ treba zarovnať breh. Túto
časť sme sekali krompáčmi. Druhá skupina odvážala na táckach bahno a vylievala ho do Konga
O siedmej zaznel zvonec a my sme vošli do barakov
V kúte zahmyzeného, rozpadávajúceho sa baraku sme si posadali.
Černosi a niekoľko málo belochov Zdivočení ľudia, všetci napospol
doráňaní kameňmi, natierajú sa zatuchnutým kokosovým olejom.
- A teraz si pozrieme list, - povedal tíško Niktoš Alfonz.
- Aký list? - pýta sa Hopkins.
- Nuž ten, čo ti vložil Turecký Sultán do puzdra, keď ti bral cigary.
- Nech sa ten ksicht neopováži so mnou korešpondovať!
- Nono! Len si ho prečítajme.
List, aký charakterizuje Tureckého Sultána!
Hlapci!
Medzičasom somsa: dozvedel. Tuná idú vyviesť 1. veľkésviňstvo.
Samý. Životanebezpečný chlapi. Predovšeckým já. Leboteraz mi už
verjá. Ale zato vám pomuôžem? Lebo som svami. Zarijadil somto, čo
vravel Nikto Alfonc. Budem hovoriť ossobne! Doftedy dávajte pozuór. Naseba. Gorito je hnusné miesto. Ale nemoholsom vedjet, že tam
vásdá. Ale čo vravel Alfonc Gvazdičovi. Tak teraz ste na nútených
prácoch. Ako Alfonc chcel.
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Zostal som:
Z vynikajúcou úctou
- Zase začína s tými svojimi špinavými, mútnymi záležitosťami, usúdil Klát Hopkins.
- Lenže ja som naozaj povedal... Kvastičovi, že by bolo dobre dostať sa z nemocnice von k prácam A ... teraz sme von ...
- Tak teda Turek nás zradil, alebo nám pomohol? - pýtal som sa
nervózne.
- Neviem, - odvrkol Niktoš a taktiež ho to rozčúlilo...
Pretože kto vie, ako sme na tom s Turkom?
Na večeru dávajú skazené mäso. Zápach a vresk domorodcov nám
ťaží unavené mozgy. Potom sa rozvalíme na zhnité rohožky
a zaspíme...

3
... Veľa som už za svojho žitia vystál, ale nazdávam sa, že práca,
ktorú som musel robiť v Koryte, presahuje všetky moje dovtedajšie
útrapy. Každá minúta sa míňala príšerne ťažko... Táto obrovská rieka
valila na svojich vlnách smrť.
Kdesi uprostred toku sa dvíhala z Konga zelená plytčina. Stála na
nej chyža vybudovaná na koloch. Okolo obeda zamieril ta čln so
štyrmi ozbrojencami, ktorých viedol tenký kaprál.
- Myslím, že tam kohosi strážia, - poznamenal Niktoš Alfonz.
Lámali sme skalistý breh krompáčmi a pod našimi údermi vyvybuchovali spŕšky žulových kvetov. Klát Hopkins ma naraz len zdrapil za rameno.
- Pozri sal
Pozrel som sa teda a sotva som zadržal výkrik...
Levin! Šialený majster kuchárskeho umenia medzi inžiniermi.
Ale ako sa zmenil! Pestovaný účes, oholená tvár, žlté rajtky ako aj
na ostatných a korková helma.
- Poďme! - zreval kaprál. A rozohnal sa na nás býkovcom.
Podlé zvery! Rúbali sme krompáčmi ďalej. Levin spolu s inžiniermi sa nám stratil z oči ako nejaké mámenie. Pošepky som sa spýtal Alfonza:
- Ty to azda chápeš?
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Záporne pokrútil hlavou a rozmýšľal. Z času na čas hľadel na
vzdialený most a koľajnice.
- Dobre by bolo zadovážiť si opäť tú Levinovu kuchársku knihu, odvetil napokon.
Zošalel? Čo chce s kuchárskou knihou?
Cez poludňajšiu horúčavu nám dali dve hodiny voľna. Všetky
kosti nás boleli. Pichali. Zadeliť si prídel vody - pekelné utrpenie! A
tá rieka... rieka smrti, ako sa valila v svojom úzkom koryte a parila sa
... Z času na čas zaznievalo hromové cvaknutie, to keď sa na blízkom
brehu stretli zuby dvoch krokodílov.
- Pst...
Za chrbtom, z krovísk na nás voľakto mával. Levin!
- Čakám vás pri mangrovníku nad Korytom.
Podišli sme k tomu stromu. Stráže sa neveľmi starali o väzňov počas oddychu.
- Poďte so mnou ... rýchlo... Strážneho som poslal preč.
- Čo sa stalo s vami? - pýta sa ho Niktoš Alfonz.
- O tomto hovoriť nemôžem, páni moji, a ani sa ma nevypytujte.
Ale zato vám zo srdca rád pomôžem, kde to len bude možné, pretože
ste ma svojím šľachetným priateľstvom zaviazali na večnú vďaku.
Pravda, boli by ho bývali v púšti zakopali zaživa, pretože legionári sú nervózny národ, iba my sme ho zachránili.
- Pozrite sa, - rečiem, - legionári musia vždy držať spolu...
- Nie, nie! To, čo ste urobili pre mňa vy, to sa zabudnúť nedá, vraví, slzy sa mu tisnú do očí a zdrapí Alfonza za ruku. - Život ste mi
zachránili...
- Nono... - robí sa Niktoš skromným. - Hádam len nie ...
- Ale áno! Bol by som zomrel, keby ste mi neboli doniesli v piatok do väznice rybu.
Čože?... Zmĺkli sme. Tento je nám vďačný za vysmážanú rybu, čo
sme mu dali v pevnosti Manson!... A hádam už dávno zabudol, že
sme ho v Sahare nedovolili zabiť.
- A teraz poďte so mnou, - povedal. - Rýchlo!
- Kam nás vediete?
- Poďte len rýchlo, veď uvidíte. Dôležité je iba, aby sa z toho nestrhla nejaká galiba. Ale vy ste mi do väznice doniesli rybu! Ste moji
priatelia!
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Za skaliskami stála drobná chyža na nástroje, sem nás Levin dirigoval, a keď sme vkročili, zmizol.
Čakal nás tu Turecký Sultán a mladý vojačik: Yvonne Barréová.
Hopkins sa chcel zaraz vrhnúť na Turka, ale zadržali sme ho.
- Nedržte ho! Pusťte toho lotra! - kričí náš priateľ, ktorý je nielen
podozrivý, ale aj nesmierne násilnícky založený.
- Prosím vás, páni... - modlikalo dievča.
- Miernite sa, bračekovci, inak vám rozbijem lebky, - stal si medzi
nás Niktoš Alfonz.
Konečne sme sa dostali tak ďaleko, že sme si mohli čo-to povedať.
- Predovšetkým ... ďakujem ... Ani neviem, čo mám povedať, božemôj... Z vlastnej vôle ste sem prišli kvôli chudákovi Francisovi.
A rozplakala sa. Turecký Sultán povedal tíško:
- Francis Barré tejto noci zomrel.
- Teraz sa už všetko skončilo... - šepkala Yvonne. - Bolo to márne... Ale videl... že naňho myslím... že má aj priateľov... a to mu akiste uľahčilo smrť... A ja opäť a zase... veľmi pekne ďakujem.
- A horko plakala. Chudera ...
Dlho sme nevypovedali ani slova. Utrela si slzy... Stáli sme smutní. Pomaly sa zviechala,
- Vy ste sa ... teraz ... pre mňa dostali do závozu, ... vravela.
- O to si starosti nerobte, - odvetil Niktoš Alfonz. - Vždy žijeme
na rizikových pracoviskách. Ale vás odtiaľto musíme dostať domov ...
- Ja ju odprevadím, - povedal Turek.
- Rád by som vedel, akú rolu tu hráš a ako si sa sem dostal? - spýtal sa Niktoš Alfonz tíško.
Turek trošku očervenel.
- Spočiatku sa mi videlo, že z toho bude kšeft... V odpise, čo si
poslal, píše Francis Barré, že sa tu deje svinstvo a že všetkých tu
podplácajú rozprávkovými sumami... Tak sme sa spolčili s Kvastičom. Povedal som si, nech ma len rozprávkovo skorumpujú. Mal
som ešte toľko peňazí, aby som dal dohromady menšiu karavánu, s
ktorou zájdem do Igori...
- Božemôj, ale veď si dostal od nás celý majetok z tamtoho prípadu s diamantovou baňou.
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- Áno, - odvetil zlostne, - lenže našinec hrá aj ruletu. Dostavil som
sa sem, k tomu stotníkovi, že z príkazu rodiny hľadáme Francisa Barrého. Nuž a... Čiže odohralo sa to tak, ako to bolo v liste... rozprávkovo podplácajú...
- A prečo si odhalil Yvonne Barréovú, keď sem prišla?
- Aby nevyviedla nejaké somariny. Okrem toho Cverna jej prekutal batožinu a našiel ženské veci. A aby som sa stotníkovi votrel do
priazne ... radšej som Yvonne prezradil.
- To je pravda, že kaprál sa mi prehrabúval... Sám mi to vravel... poznamenala Yvonne.
- Čiže držíš s nami?
- Pravdaže. Len si treba chrániť zdanie. Ak ma začnú podozrievať,
tak je amen.
Hopkins si zhlboka vzdychol. Mohli sme tušiť, že ak Turek začne
vysvetľovať, môžeme mu napokon za jeho svinstvá ešte aj ruku bozkať.
- Počúvaj! Vieme už, že stotník je Pittman, legionársky zbeh, čo
zabil dôstojníka. O tomto sa prezveď.
- V poriadku ... oňuchám to.
- A dozveď sa, čo je tam na tom ostrove naproti.
- Niekoho tam strážia. Neviem koho.
- Chcel by som sa ta dostať...
- Ale veď to skúsim a ...
Nemohol dokončiť. Niktoš Alfonz v rekordnej rýchlosti zdrapil
Turka za krk, šmaril ho o stenu a kopol ho, potom mu strelil dve také
zauchá, že dlhonosú tvár zaliala krv ...
Yvonne zvrieskla a ani my sme to nechápali.
Prečo?! Veď teraz sa už naozaj dokázalo, že Turek je nevinný!
Chceli sme Alfonza zadržať, ešte aj Hopkins sa štveral, lenže kto by
ho vládol zadržať?
Mlátil Turka ako psa. Trhal mu šaty, vyfliaskal ho, nakopal a napokon ním vyrazil dvere na chatrči.
Hliadka vyskočila nablízku, ani keby vyrástla spod zeme. Stáli
sme medzi nabitými zbraňami.
Turek, zbitý ani handra, práve že sa len tackal.
- Čo sa stalo? - spýtal sa jeden z vojakov.
- Napadli... ma ... - jachtal spomedzi spuchnuté pery. - Zavolajte
ihneď stotníka. Zdochneš, ty pes ...
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Na toto dostal zaucho, že skočil do húštin saltom. Stotník bol práve nablízku. A prišiel aj s jednookým.
- Vy ste to boli? Zase len vy traja?
- Pán stotník! - zavýjal Turek, ktorý na tvári už nemal ani jedinú
ľudskú črtu. - S týmito si neporadíte. Zákerní vyzvedači!... Konečne
som ich odhalil... Práve som vysondoval ich tajomstvo! Povedali, že
vy ste Pittman a že ste vojenský zbeh! Robil som sa, ako keby som s
nimi držal!... Francis Barré prezradil, že ste zbehnutý legionár ...
Yvonne zvrieskla. Lotor! Prečo sme ho nezabili?! Hopkins zavyl:
- Ty psisko!
- Dajte ich odstreliť! - povedal jednooký. - Tu už nehodno otáľať.
- Správne! - vrieskal Turek. - Takéto psiská musia zdochnúť! Ak
nedáte pozor, vysnoria všetko!
- Nazdávam sa, - preriekol stotník, - že najsprávnejšie bude previezť ich na ostrov. Trest smrti neuznávam. Ten, čo sa čosi dozvie,
odchádza na ostrov. Nie je to oveľa lepšie ako smrť!
Ako sme sa blížili so strážou k rieke, pýtam sa Alfonza:
- Ako si zistil, že Turek nás predsa len zradil?
- Neviem o tom, že by bol zradcom ...
- Tak prečo si ho zrúbal?
- Videl som, že sa blíži hliadka ... no a kvôli zdaniu.
- Ale prečo si ho musel tak príšerne zmlátiť?
- Aby sa im mohol ešte lepšie votrieť.
Dobre. Veľmi správne stanovisko. Metódu sme odkukali u Turka.

4
Vojaci nás na člne previezli na ostrov, vysadili a odrazili späť na
breh.
- Prečo sme Turka nezabili? - zúril Hopkins.
- Pretože neviem, či je vinný, - odvetil nervózne Niktoš. - Povedal
som mu, že sa chcem dostať na ostrov. A dostal nás sem ...
Hrom aj do Turka!
Stáli sme pred kolovou stavbou na tom močaristom ostrove. Kedysi žil v tejto chatrči zbožný muž v dobrovoľnom vyhnanstve a krstil bušmanov.
Dnes je to väzenie, z ktorého niet úniku.
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Tisíce väzenských strážnikov obklopujú väzňov. Krokodíly, čo sa
len tak hemžia v rieke. Každú sekundu vytŕčajú papule z mútnej,
hrmiacej vody.
Raz denne prichádza z brehu čln, vojaci zložia na prah koliby jedlo a jeden zo strážnych nazrie dnu.
Na chatrč pripevnili tabuľu s týmto nápisom:

UPOZORNENIE!
Chatu opustiť nesmiete!
Kto vyjde von, toho stráže z brehu zastrelia!

A z brehu už aj tresne na výstrahu výstrel. Rýchle vstupujeme.
Sme v malej okrúhlej miestnosti s niekoľkými nahrubo tesanými
lavicami. Domorodci chodili sem počúvať misionárove omše. Na
stole petrolejka, na stene svätý obrázok, už starý a dokmásaný, ale
tvár Panny Márie na ňom ešte zreteľne vidieť. Na jednej lavici sedí
väzeň. Šaty mu pokrýva pleseň, je zarastený a trošku aj schudol. Holá! A veď to je Potrien!
- Hallo! Sergent! - skríkne Hopkins veselo. - Aká radosť! Našli ste
si už gamaše?
Potrien na nás pozrel. Pohŕdavo, pokojne.
- A vy ste sa sem ako dostali? - pýta sa.
- Hľadali sme svojho obľúbeného rotmajstra, pretože bez vás to
nevydržíme.
- Nechajte si svoje hlúpe žarty.
Po dlážke prebehol akýsi plaz. Odporné, páchnuce, vlhké bývanie
je tu v tejto chatrči.
- Viete čo, - ozval sa Niktoš Alfonz, - rozpovedzte nám, mon chef,
prečo zavreli vás a potom vám rozpovieme, prečo sme tu my.
- Čo vám mám rozprávať? Ak máte oči, videli ste sami, že tu čosi
nie je v poriadku. Stotník a ten jednooký civil nechodia po rovných
chodníčkoch. Ešte v deň nášho príchodu si ma zavolali do kancelárie
a navrhli, aby som sa nestaral do ničoho, že dostanem mesačne dvadsaťtisíc frankov „žoldu“ a budem sa mať po pansky. A keď som odoprel a videli, s kým majú do činenia, tak ma sem proste doviezli.
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Vyzeral veľmi rozhorčený. Nie pre miliardy chrobače a mravcov,
ba ani nie pre dusivé ovzdušie tohto močaristého, zapáchajúceho
ostrova.
Rozhorčilo ho, že v légii sa môže čosi také prihodiť.
Ale čo sa tu vlastne deje?
Nevedel to ani on, ani my. Ale isté je, že sa tu dejú veľké veci.
Klát Hopkins siahol nevdojak do kapsy, čo mu visela po boku. Lenže
Turecký Sultán mu cigary vzal. Hrom aj do týchto záležitostí vôkol
toho „zdania“!
Lampa sotva sliepňala a nad ňou pokrývali napnutú sieť husté
vrstvy zdochnutých moskytov.
- Dobrý večer.
Vo dverách stál chudý sivý chlap chorého zovňajšku. Potrien zaraz vyskočil.
Potom sme sa aj my postavili do strnulého pozoru. Na dokmásanom, zašpinenom plátennom odeve bolo ešte zreteľne vidieť generálske dištinkcie.
Do miestnosti vstúpil generál!
- Seďte, rotmajster, - ozval sa tento vysoký, šedivovlasý chlap hlbokým, no unaveným hlasom. - Nebudeme tu pestovať formality.
Kto to sú títo traja?
- Sú nositeľmi Čestnej légie... Ale ja im nedôverujem.
- To iba preto, sergent, lebo starnete, - ospravedlňoval ho Niktoš
Alfonz.
- Chmuľo! Stojíte pred generálom Duronom! Generál Duron! Ktorého údajne zavraždili domorodci!
Generál zdvihol zo stola žeravý, páchnúci lojový kahanec a tak si
nás prezeral.
- Prečo ste sa dostali do trestného tábora?
- Stál som na strážnom stanovišti, zložil som zbraň a vítal som
kontrolnú patrolu s cigaretou v ústach.
- Je to tak, - povedal Potrien. - Nazdávam sa, že trošku zošalel.
- Nie. Ale sestra legionára menom Francis Barré nám napísala,
aby sme jej pohľadali brata. Dozvedeli sme sa, že sa dostal sem, do
Igori, a povedali sme si, že sem za ním prídeme. A preto sme všetci
traja vyviedli čosi, aby nás sem poslali.
Generál strnule hľadel na nás.
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- Vy ... vy ste si zapálili v stráži preto... - Mlčal. V chatrči sa skrýval obrovský červený potkan a v tom tichu sme zreteľne počuli, ako
hvízdavo dýcha.
- A vy... vy dvaja tiež... Aj vy ste sem prišli kvôli Francisovi Barrému? ... Náročky? Do Igori? - obrátil sa generál k nám.
- Schoval som pušku, aby som mohol byť spolu so svojím priateľom ... aj v Igori.
- A ja som zase využil príležitosť, že ak už čosi vyvediem, nuž
nech je ten trestný čin aspoň príjemný a vyhodil som von oknom
starého darebáka, lenže okno som predtým neotvoril. A dotyčný musel, žiaľ, ihneď na maródku, hoci v miestnosti bol stály prievan.
- Ale na maródku nešiel kvôli prievanu, - vysvetľoval som záležitosť generálovi Duronovi, - lež kvôli črepinám a kameniu, ktoré ho
doráňali.
Generál nevenoval pozornosť naším rečiam. Pergamenová koža
na uťahanej, vychudnutej mužnej tvári akosi zvlhla. Aj oči sa mu
čudne zaligotali. Prísne zovrel pery a preglgol naprázdno. Čosi horké
mu muselo zvierať hrdlo.
- Poznali ste Francisa Barrého?
- Osobne nie. Jeho sestra Yvonne Barréová nám napísala, tak sme
sa rozhodli, že prešetríme záležitosť toho nešťastného chlapca.
- Prišli ste sem náročky, lebo vás požiadala neznáma dáma?...
- Táto záležitosť nás zaujala, - povedal Alfonz a doložil ešte aj naše heslo: - Všetko jedno, kde sa dostaneme do smrteľného nebezpečenstva.
- Rotmajster! - povedal Duron. - Dá sa veriť tomu, čo títo traja
vravia?
- Ja, prosím pekne, si týchto svetobežníkov a tulákov nevážim ani
toľme ako vystrelený náboj, ale musím úprimne povedať, že tie prečiny vykonali naozaj veľmi rýchlo za sebou a to fajčenie v stráži i to
ostatné bolo dosť nepochopiteľné ...
Generál nás rad za radom chytil za plecia a potriasol:
- Azda raz vás neminie odmena za to... že ste neopustili úbohého,
vám cudzieho Francisa Barrého.
- Žiaľ, - ozval sa Niktoš Alfonz, - celá snaha bola márna. Chudák
chlapec včera poobede zomrel.
Generál otvoril ústa a vygúlil oči.
- Zomrel ... - zašepkal. - Úbohý ... úbohý Francis ...
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A v očiach sa mu zbehol akýsi mútny ligot.
- Poznali ste Francisa Barrého, pán generál? - spýtal som sa.
- Bol to môj syn ... - odvetil tíško.

SIEDMA KAPITOLA
1
... Milióny žiab vrešťali svoju nočnú pieseň a nám to šlo bubienky
dotrhať. Z času na čas pod chatrčou zaňafkalo nejaké zviera nepríjemným hlasom a všetky dosky na chajde vržďali pod chrupmi hlodavcov.
Ale aký to zápach zdochlín a smrteľne unavujúce, zatuchnuté teplo! Na prepadnutej tvári generála vädla hrobová farba pod lepkavým
smaltom sadajúcich výparov. A veď Francis Barré aj povedal, že to
nie je jeho pravé meno... že majú spojenia v armáde... Ale kto by si
bol pomyslel, že tento radový legionár, čo tak biedne trpel a dotrpel,
je synom vysokého vojenského hodnostára ... Nepochopiteľné!
Dlho sme mlčali. Generál hľadel do zeme. Sedeli sme takto v
zbožnom a smútočnom tichu azda polhodinku. A potom začal generál čudným, priduseným hlasom:
- Pred ôsmimi rokmi sa mi syn zaľúbil do dievčiny... proti ktorej
som mal námietky. Preto... preto vám to teraz rozprávam, lebo keby
sa ktorýsi z vás predsa len dostal odtiaľto... Máte teda vedieť a poznať pravdu a rozpovedzte ju... Aby nevznikli nejaké odporné dohady... Čiže Francis sa márne snažil získať môj súhlas. Jedného dňa
zmizol z domu. Až v poslednom čase vysvitlo, že pod menom Barré
vstúpil do légie. Nepriznal sa k svojej totožnosti ani v trestnom tábore v Colomb-Béchare. Nechcel, aby som sa zaňho musel hanbiť. Po
dlhých rokoch napísal Yvonne z Mansonu, ale potom opäť zmizol. Ja
som už vtedy dávno oľutoval, že som sa postavil proti jeho manželstvu... Rozhodol som sa, že Francisa vyhľadám a dovediem domov.
Ale obávali sme sa škandálu, a preto moja dcéra ho hľadala ako Barréova sestra a používala taktiež priezvisko Barré, keď išlo o jeho
prípad.
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- Čiže mademoiselle Yvonne Barréova... je vaša dcéra, pán generál?
- Áno. Yvonne Duronová. A Francis, čo zomrel ... Francis Duron ...
Oprel si hlavu do dlaní. Nerušili sme mĺkve ticho. Spod kolov našej chatrče vycupotal krokodíl a žaby na sekundu sa odmlčali.
V takých chvíľach prenikavo zahrmeli chrobáky v dreve a z diaľky doliehal aj čľapot divej, besnej riavy Konga.
- Pred týždňom som sa dozvedel, že Yvonne spáchala strašné šialenstvo... Prišla sem ... Božemôj...
- Nazdávam sa, - povedal Niktoš Alfonz, - že proti slečne Duronovej nezamýšľajú nič, nijakú podlosť, iba ju držia ako rukojemníka.
- Bodaj by tak bolo... o seba sa už nestrácham. Tento stotník prechováva v hĺbke duše akúsi čudnú lásku k ľuďom... Dovolil mojej
dcére, aby ma tu raz vyhľadala...
- Zvláštny chlap, - poznamenal som.
- Áno... - prisvedčil generál. - Ešte aj cigary mi posiela ... Denne
... Havany...
V tej chvíli Hopkins ihneď zdvihol nedopalok a vložil ho do puzdra.
- A kedy ste sa sem dostali, pán generál?
- Zdržoval som sa služobne v Amis-Bakhare a tam ma zastihol
dcérin odkaz, že Francis je v Igori.
- Ja som jej napísal, - povedal Niktoš Alfonz.
- List Francisa Barrého bol v batožine legionára menom Levin a
ten chlap ho bez čítania odložil. My traja sme sa vlámali do skladu a
vzali ho odtiaľ.
- Tak predsa ste to boli vy! - zreval Potrien. - Teraz som vás odhalil!
Klát pohŕdavo mávol rukou:
- Bodaj by to bol najväčší zločin, čo tu v Igori odhalíte.
- Yvonnin list mi nedal pokoja. Pobral som sa do Igori! Cestu som
poznal dobre, v tomto okolí sa orientujem aj so zavretými očami. V
pralese prepadli mňa a mojich domorodých sprievodcov. Pred vojenskou správou akiste šikovne spravdepodobnili zvesť o mojej smrti
tým. že potrestali nejaký kmeň ako vrahov. A dcéra márne čakala
odkaz. Neprichádzali zvesti ani o Francisovi, ani o mne. V zúfalstve
prišla sem. A dostala sa do pasce aj ona.
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- Iba toľko by som rád vedieť, čo tu vlastne títo chlapi vyvádzajú,
- povedal Niktoš Alfonz.
- O podstate sa vyjadriť nemôžem - vzdychol si generál Duron. Nevidím do toho jasne, no poznám hlavný motív: Je to veľký úder
pre Francúzsko. Môže viesť ku katastrofe.
- A zavreli vás sem, pán generál, lebo ste prišli na ich podvody?
- Nič netušia. Zdá sa, že stotník nedá zavraždiť nikoho, no keby
vedel, že som mu nazrel do karát, hádam by urobil výnimku. Totiž
ešte než ma zajali, keď sme naposledy oddychovali, som si bez
sprievodu obzrel okolie. Zhováral som sa s niekoľkými spriatelenými
náčelníkmi a z pohoria Magro som si ďalekohľadom prezrel výstavbu trate... Ale oni, keď ma zajali, sa nazdávali, že som nič nevidel. Siahol do vrecka a vyňal obálku, zapečatenú lojom. - Toto je moje
hlásenie. Je v ňom nový panamský škandál! Uzavrel som do tejto
obálky kompromitáciu Francúzska, ktorá môže mať svetový ohlas.
Ale neverím, že by som toto mohol odtiaľto vôbec niekedy aj odoslať.
- Stačilo by, keby niekto odovzdal túto obálku v najbližšej pevnosti? - spýtal sa Niktoš Alfonz.
- Nie! Túto obálku smie dostať do rúk iba minister kolónií, náčelník generálneho štábu, vládny komisár de Surenne, alebo im podobne
mimoriadne vysokopostavený človek. Chystá sa tu novodobá staviteľská aféra, a tá nesmie vybuchnúť ...
- Čiže... List treba doručiť odtiaľto najmenej do Maroka?
- Áno, A bez akejkoľvek pomoci, vonkoncom ilegálne. Aby títo tu
ani netušili pravdu. Pretože keby zavoňali, že ich ktosi odhalil, tak je
všetko márne. Pomôcť by tu mohol iba neočakávaný, náhly prepad,
ktorý by celú záležitosť udusil v džungli... - Pevne zovrel svoje veľké
kostnaté ruky.
- Ale prečo by ho nemohol odovzdať niekto, čo sa odtiaľto vyslobodí, niektorému dôstojníkovi v púšťových pevnostiach?
- Pretože potom prebehne tuctami rúk. A v Afrike máme primnoho dôstojníkov, ktorí slúžia v pevnostiach z trestu a to sú ľudia slabého charakteru, čo sklamali a podobne... A... nuž... potiaľ ja do toho
vidím, musia mať spolupáchateľa ešte aj tam hore... Podvod, ktorý tu
páchajú, je totiž natoľko veľkorysý a disponujú takými množstvami
peňazí... V celej republike poznám azda iba dvadsiatich ľudí, ktorým
by som hlásenie pokojne zveril.
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- Škoda... - poznamenal Niktoš Alfonz, - že v republike žije iba
dvadsať takých ľudí, ktorým by Vaša Excelencia ochotne zverila
tento list.
- Prečo?
- Pretože sa nazdávam, že nepatrím medzi tých dvadsiatich, ba ani
títo dvaja ksichti, ktorými ma pánboh potrestal, že mi ustavične visia
na krku.
- Ako mám tomu rozumieť?
- Tak, že my by sme sa radi pokúsili dopraviť tento list do Maroka. Nie tak, bratia?
- Čoby nie? - odvetil Klát a pokrčil plecami, kým jeho tupý, červený nos pohŕdavo zavibroval vo vzduchu.
- Veď nám je to ozaj jedno, kadiaľ sa pôjdeme prevetrať, - poznamenal som veľmi vtipne.
- Pozrite sa... - povedal generál. - Ak sa váš zámer nevydarí, alebo
ak vás cestou zlapajú, a tento prípad sa dostane na verejnosť práve z
môjho hlásenia, tak sa táto záležitosť stane pre mňa obrovským úderom.
- Mademoiselle Duronová, - odvrkol Niktoš Alfonz, - bola taká
láskavá a porovnávala nás s tromi mušketiermi.
- Predovšetkým mňa, - poznamenal som skromne.
- Kde slúžia tí traja mušketieri? - spýtal sa Potrien. - Pretože ja
poznám všetkých koloniálnych vojakov.
Chudák Potrien. Čože môže vedieť o literatúre taký starý roťák?
Ani len toľko nevie, že historka o troch mušketieroch je už veľmi
stará! Vyše dvadsať rokov, čo sa odohrala.
- Traja mušketieri, - povedal Niktoš Alfonz, - doniesli od vojvodu
Buckinghama diamanty. Nasadili životy a nemohli prenasledovateľov informovať, aké poslanie vykonávajú.
- No, teda také veci sme vyviedli už aj my, - mávol Hopkins rukou. - Donášali sme s nasadením svojich životov aj diamanty, aj
vreckové hodinky, a nemohli sme našich prenasledovateľov informovať, čo porábame. Hoci to tušili ...
... Svitalo. Nehybný kúsok sivej oblohy nazeral cez potrhanú
moskytovú sieť na okne do chatrče s tajomnou ľahostajnosťou nekonečna.
Všade vôkol drobné hemženie a pohyby ... V kúte izby i na slamenej streche ... A šaty skrz-naskrz nám prevlhli... Hoci noc bola
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horúca a nespŕchne ani kvapka. Ale v povetrí plávajú horúce vlny
plesne, čo prevlhčujú plátno...
Každé tretie-štvrté vdýchnutie v týchto končinách je ťažkým
vzdychom, no neviditeľná ťažoba z hrudníka predsa len neschádza.
Generál si skrížil hlavu do dlaní. Hlboké priehlbiny na jeho sluchách
hrajú farbami slonovej kosti. Je to odtieň smrti. Utrie si vlhkú tvár a
vzdychne.
- Nazdávate sa, že sa odtiaľto dostanete?
- Maličkosť. Nájde sa tu akurát dosť dosák, aby sme si zhotovili
plť. Oproti pevnosti na druhom brehu Konga niet ničoho, je tam iba
prales. Ak prebúrame zadnú stenu chatrče, tak sa ta dostaneme hravo,
iba voči krokodílom musíme vystupovať trošku energickejšie, no a
potom hor sa na sever, pozdĺž rieky!
- Že mi to nenapadlo ... Plť! . . . Pravdaže, plť!
- Pán generál, vy nie ste v takom stave, aby ste sa mohli pustiť na
cestu. A Potriena tu necháme s Vašou Excelenciou, pretože nesmiete
zostať sám.
- Hej! Hádam spomedzi vás by tu mal ktorýsi zostať! Ja predsa
len lepšie odvediem odtiaľto oddielik!
- Pozrite sa, pán rotmajster, - ozval sa Hopkins krotko. - Po určitom veku...
- Počúvajte, vy štricák, - zrúkol starý roťák, - ale vás švihnem po
papuli!
- Situácia je takáto, mon chef, - poznamenal generál, - že títo traja
chlapi sú zohraní. Zrejme sa výborne dopĺňajú.
- Viem o tom, - prisvedčil rotmajster smutne.
A naozaj, skúsil už aj na vlastnej koži, ako nám to hrá.
Generál ešte váhal.
- Celkom vážne by ste sa podobrali odniesť hlásenie do Maroka
vládnemu komisárovi de Surenne?
- Vaša Excelencia vydá rozkaz a my ho buď splníme, alebo zahynieme, - povedal som. - Nevylučujem, že podaktoré naše činnosti
mali za následok súdne konanie, ale ako vojaci sme sa už osvedčili.
- Aj mne sa tak vidí... - prisvedčil generál. - A teraz ... oddýchnime si trošku ...
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Väčšia časť dreva bola už, žiaľ, prehnitá. Ale tu i tam sa ešte našli
dosky, ktoré čas ušetril. Tie sme vytrhli zo stien.
Slnko pražilo už od skorého rána a steny chatrče sálali zo seba
výpary, ktorými nasiakli v noci, takže sme od tej vône hnijúceho
dreva ustavične kŕčovite kašlali. Ale vybrané kusy dreva sme zato
poukladali na hromadu vo vedľajšej izbe. Až potom sme si ľahli po
vyčerpávajúcej noci na dlážku. Naše telá, doráňané do krvi, boli už
necitlivé voči hmyzu, čo sa tu hemžil, už nás trápili iba pavúky, ktorých uštipnutie dlho pálilo a rozžeravilo kožu do belasá. Ale zato
sme zaspali, hojne sa polili. Spali sme ťažkým, zlým spánkom a zobudili sme sa až vtedy, keď nás začal Turecký Sultán okopávať.
- Hej! Lotri prekliati! - reval Turek besne.
Vôkol neho stáli niekoľkí vojaci, opodiaľ vyľakaná Yvonne a ešte
ďalej Levin, totálne vyzauškovaný. Čo sa porobilo so starým kuchárom? Museli ho zrúbať, ale poriadne.
- Dievčisko zostane tu so svojím tatkom! A tento ksicht zase s
vami.
A kvôli zdaniu ešte raz kopol Hopkinsa. Klát zase kvôli zdaniu
tresol Turka lavicou tak, že Sultán vyvalil dvere a vypadol pred chyžu
Klát sa totiž snažil pomôcť Turkovi zachovať zdanie.
Boli tam štyria ozbrojení vojaci, no skôr než by sa boli mohli pohnúť, Potrien na nich namieril pištoľ.
- Straťte sa, inak vás postrieľam. En avant!
Tvár mu očervenela a fúzy sa mu bojovne naježili ani nastoknuté
bodáky. Starý Potrien, nech už mal akékoľvek muchy, bol predsa len
správny chlap
- No veď len dočkajte! - vykrikoval vonku Turecký Sultán. - Poďte von, - skríkol na vojakov - Ohlásime všetko stotníkovi. Uvidíme,
kto sa opováži strieľať! Vojaci, zostaňte tu vonku! Vojdem k nim
sám!
- Ak sem vojdete sám, tak vám neublížim, - skríkol Potrien. - Ale
vojaci musia zostať vonku a neopovážte sa tu viest neslušné reči,
lebo vás odstrelím.
- Neopovážte sa strieľať, - zašepkal rýchlo Hopkins a omakával si
kopnutú nohu. - Tento chlap mi je priateľ, bodaj ho porazilo.
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Vstúpil Turek. Teraz sme boli už sami, vojaci striehli vonku.
Trošku mu krvácalo čelo a tvár.
- Pekne chránime zdanie, - povedal víťazoslávne. - Už mi natoľko
veria, že sa nazdávajú, že som tu najpodlejší lotor.
- A to si musel dokazovať? Nestačilo im keď ťa videli? - pýtal sa
Niktoš Alfonz nedôverčivo. Potom predstavil Tureckého Sultána
generálovi: - Pán Boulanger, náš podozrivý priateľ, prezývaný Turecký Sultán.
Generál, čo doposiaľ stál vedľa svojej dcéry a jednou rukou objímal vyľakané dievča, podišiel k Tureckému Sultánovi.
- Vy ste ... vy nepatríte medzi tamtých?
- Teraz už nie... Pripúšťam, prišiel som do Igori preto, aby som
tento kšeftík pokiaľ bude možné využil. Ale teraz už vidím, že musím bojovať, žiaľ, na statočnej strane barikád, čo sa zase vypláca iba
zriedka.
- Prečo vás sem dopravili aj s Levinom? - položil Niktoš Alfonz
otázku Yvonne.
- Prosím pekne, - ozval sa Levin plačlivo a hlučne si vysiakal dlhý, hranatý, nos, - varia tu mizerne. Šmaril som kuchárovi do hlavy
nekvalifikovane uvarené zemiaky a nazdávam sa, že som konal právom.
- Stručnejšie!
- Kuchár to pokladal za smrteľnú urážku. Z pomsty vypočul môj
rozhovor s mademoiselle Duronovou.
Pokračoval Turek:
- Ja som vyvŕtal na dlážke v mojej izbe odpočúvaciu dieru a tá vedie k stotníkovi do predsiene. Dnes tam sedel kuchár a vykladal inému lotrovi, že tento darebák Levin pečie s dievčinou a s tými tromi
vyzvedačmi, ktorých odtransportovali na ostrov. Ale že on mu to
teraz osladí. Nuž a ja som zabehol za Levinom. Chudák, zle pochodil. Strašnú bitku vyfasoval.
- Od koho?
- Odo mňa. Keď už je galiba, nech sa upevní aspoň moja situácia,
pretože túto môžeme utužovať iba tým, že zvyšujeme dôveru voči
mne. Ak to neurobím, kuchárovo hlásenie všetko aj tak objasní a
začnú podozrievať nebodaj ešte aj mňa.
- Vy ste podozrivý aj tak, - povedal Potrien úprimne.
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- Čo sa štorcujete? - odvetil Turek urazene. - Ani jeden z vás nie
je podozrivý, a predsa tu musíte bezmocne sedieť.
- Doteraz, pripúšťam, nemáme proti tebe nijaké dôkazy, - povedal
Niktoš Alfonz. - A potom, nech je už akokoľvek, musíme ti dôverovať. Musíme doručiť dôležité hlásenie, generálov list. A ak si lotor,
tak je potom naše snaženie aj tak márne ...
- Kašlem na teba! Vždy som si chodil svojimi chodníčkami, aj teraz tak konám a napokon odnesiem ten list zase len ja ...
- Počúvaj, Turek! Vložím teraz naše hlavy do tvojich rúk, pretože
ti dôverujem. Rozoberieme totiž zadnú stenu chajdy a ubzikneme na
plti. Levin, myslím že s vami môžem rátať.
- Páni moji, pôjdem s vami, ak chcete hoci aj do pekla. Vára je tu
neznesiteľná. V Mansone varili iba zlé jedlá. To by som ešte zniesol.
Ale tu vynikajúce pokrmy vyvárajú mizerne, čo ma doženie k smrti.
Včera mi podali viedenský rezeň, čo vážil štyridsaťpäť dekagramov...
- Dosť!
- Dosť ako dosť, ale bolo to zlé, pretože mrva na rezni bola stuchnutá.
Turecký Sultán kopol Levina, ale teraz už nie pre zdanie.
- Pôjdeme pozdĺž rieky, - pokračoval Niktoš Alfonz - a tam, kde
horný tok Konga vchádza do pralesa, zamierime na Saharu.
- Hm ... to nie je zlý nápad.
- Pokús sa nám sem prepašovať nejaké zbrane, kompas a rezervnú
stravu. Je to ťažko?
- Figu. Nestarajú sa tu tí chlapi o nič. Niečo si vymyslím.
- Ideš s nami?
- Ja si chodím svojimi chodníkmi, veď vieš.
- Zverím vám aj dcéru, - povedal generál. - Po prvý raz v živote
by ma sklamala moja znalosť ľudských charakterov, keby bola medzi
vami na zlom mieste.
- Kým ja žijem, Vaša Excelencia, - odvetil Niktoš Alfonz akosi
nezvykle oduševnene, - nesmú mademoiselle Duronovej ublížiť ani
len neúctivým slovom.
- A ja azda by som sa aj z hrobu vrátil, aby som ju ochránil, - povedal som s odhodlaním hodným spisovateľa.
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- Filmové scény odložíme hádam na neskoršie, - zamiešal sa do
toho Hopkins svojím neokrôchaným spôsobom. - Teraz ide iba o to,
aby sme sa zajtra v noci mohli pustiť dolu riekou.
- Výborne, - súhlasil Turek. - Na stavbu príde zajtra zásielka materiálu a vtedy je tu taký cirkus, že sa nik nebude o vás starať. Majte
sa! - a odchádzal.
- Počkaj, - ozval som sa. - Kvôli dôvere ...
A strelil som mu takú, že s ním vyleteli dvere a zrazil z nôh vojakov, čo ho vonku čakali.
Zdanie sme - čo aj za cenu obetí - za každých okolností chránili.
A od tých čias, čo sme mohli Tureckého Sultána pravidelne bíjať, aj
nám sa zlepšil duševný stav.

3
Poobede sme chystali plť. Dosky sme popriväzovali k sebe a
upevnili ich aj hrdzavými klincami, ktoré sa nám podarilo kde-tu
povyťahovať. Mizerná plť, namojdušu, ale náprotivný breh je iba na
koľkosi metrov. Hádam nám ju len nerozbije rieka, alebo to množstvo vyčnievajúcich skalísk.
- Čo si počnete, ak ten váš Turecký Sultán nedonesie potraviny a
najmä mapu?
- Pôjdeme, nech už bude akokoľvek! - povedal Niktoš Alfonz a
hľadel na dievčinu žiariacimi očami.
Nazdáva sa azda, že mi môže Yvonnu odlúdiť?
- Mapu vám nakreslím, - povedal generál. - Poznám terén pomerne dobre, - usmial sa. - Musíme sa o všetko pokúsiť vlastnými silami,
pretože, keby ste to nevedeli, ja som Monte Christo.
Čiže ani meno Duron nie je to pravé? Alebo skutočné meno je
Monte Christo a Duron je šľachtický titul ako vicomte? Nevypytoval
som sa, pretože ak je niekto vzdelaným spisovateľom, koná múdrejšie, ak neodhalí určité nedostatky. Do večera sme dokončili plť.
Už sme ju len tu a tam spevňovali. Yvonne sa zhovárala s Niktošom Alfonzom a usmievala sa. Marilo sa mi, že sa vypytuje na mňa.
Snažil som sa na ňu hľadieť chmúrne smutným, zaujímavým pohľadom, ale ten dobytok Klát Hopkins, čo po mojom boku majstroval
kostru plte, sekol mi náhodou po palci, až som zreval.
- Hovädo! Chceš zničiť spisovateľovi ruku?
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- Tak sa teda neobzeraj ako ťarchavá ťava, - vraví tento pajzácky
ksicht.
Čo sa mám s takým vadiť? Nateraz zbiera do puzdra na ďalekohľad generálove nedopalky z cigár. A žuje ich ako močku. Akéže
vzdelanie môže mať taký chlap, ak nevie ani to, že gentleman nedvíha zo zeme cigarové nedopalky, a keby predsa, tak ich nežuje, lež
fajčí?!
A vôbec - zbesnel s tým puzdrom. Celý deň ho leští, ani keby sa
chystal na slávnostnú prehliadku. Levina nepripúšťa k sebe ani na tri
kroky, pretože starček prehlásil, že ak treba, vie zhotoviť z jemne
vyluhovaných predmetov koženej galantérie celkom znesiteľné ragout.
A napokon - s Levinom sa nám obnovili staré biedy.
- Kto ste, prosím? - spýtal sa ho generál, keď saj starý kuchár posadil medzi nás.
- Pán generál, - hlásil, odhaľujúc mužne tragickú skutočnosť, - ja
som Levin ... Osobne!!!
- Hm ... Ozaj? ... - Náš generál, pán jemných mravov, bol trošku v
pomykove. - Ako keby som už bol počul ... No nepamätám sa ...
- Teší ma, že sa mi posmievate, pán generál, - odvetil Levin s úsmevom vysmievaného martýra.
Jeho Excelencia hľadela na nás v rozpakoch. Naozaj sa hanbil, že
nepozná Levina.
- Ako by som sa vyjadril... už si spomínam, no ale predsa ... keby
ste povedali.
- Ráčte, páni! - obrátil sa na nás kuchár víťazoslávne. - Povedzte
Jeho Excelencii, kto je teda Levin!
Všetci sme boli vo veľkých rozpakoch. Napokon situáciu zachránil rotmajster, ktorý vyskočil, zahrešil a zreval:
- Povedzte už konečne, kto ste! Ak teda chcete vedieť - ani pes
vás nepozná!
- Váš posmech ma neuráža. Závisti som už privykol, - odvetil s
pohŕdavým smiechom a uhladil šíj šedivé vlasy.
Od tej chvíle neprehovoril s nikým. Sedel naduto vo vzdialenom
kúte, hlavu odvrátil a mlčal.
Vidí sa mi, že nikdy nezistíme, kto je tento jedinečný muž.
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Museli sme si ľahnúť, pretože naše svetlo vábilo do chajdy väčšinu riečneho hmyzu a krv po našich tvárach i rukách tiekla už cícerkom. Generál a jeho dcéra si v susednej izbe ešte dlho šepkali.
Ja som nevládal zaspať. Na hmyz som už akosi privykol, no
Yvonnin obraz sa predo mnou ustavične vznášal v tme.
„...Či by ma tento veľký spisovateľ považoval za hodnú jeho veľkosti?... Aký to môže byť zaujímavý muž...“
Aj tento Niktoš sa tu akosi veľmi vrtí.
- Čo ti je? - pýtam sa pošepky.
- Nič ...
- Povedz ... Hovorila o mne?
- Kto?
- Yvonne.
- Ale ... Hovorila.
- A čo povedala?
- Že si... milý chlapec.
- No a?
- Aké no a? Povedala, že si milý a roztomilý! Ale teraz ma nechaj
spať, lebo ťa niečím ovalím!
Len sa jeduj, braček. Viem ja dobre, odkiaľ vietor fúka ... Ľúbi
ma!
A nie je to prirodzené?

4
Do rána bola mapa hotová. Výborná robota. Generál Ju kreslil do
svitu pri lojovom kahanci napriek hnusnému hmyzu.
- Pri tejto šípke sa ľahko dostanete cez Kongo; odtiaľto ste už potom neďaleko oázy Nemas-Rumba na južnom výčnelku Sahary, ktorú dosiahnete krátkou cestou cez prales.
- Výborne, - nadchýnal sa Niktoš Alfonz. - Vy ste skutočný Monte
Christo.
- Kto to je, čo ho furt spomínajú? - pýta sa Klát Hopkins.
Zahanbil som sa, že mám takého priateľa.
- Monte Christo bol väzňom v pevnosti If, - vysvetľovala Yvonne.
- Aká posádka je tam? - pýta sa Potrien.
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- Bola kedysi v blízkosti Marseille. Väznili tam Monta Christa a
starého duchovného, ktorý v cele zhotovoval rozličné predmety. Písal na posteľnú plachtu, z posteľnej nohy zhotovil pilník ...
- V Sing-Singu sa čosi podobné nemohlo prihodiť, - poznamenal
som, - museli sme šetriť zariadenie.
- Stalo sa to dávno, - povedala Yvonne.
- Tak je, - prisvedčil Hopkins, - a dnešný nový direktor tam zaviedol poriadok.
- Aaa ... - odvetila Yvonne.
- A čo sa stalo s väzňami? - zaujímal sa Klát.
- Keď abbé Faria zomrel, Monte Christo si ľahol namiesto mŕtveho a hodili ho vo vreci do mora namiesto mŕtvoly. Tam potom plátno
rozrezal a zutekal.
... Akiste ide o generálovho otca, o starého Monte Durona. Preto
mu vraví dcéra, že: „Ty si celý Monte Christo.“
- A my teraz, - povedal Niktoš Alfonz, - tu pri Kongu zahráme ešte raz túto starú históriu. Aj vy, pán generál, až sa vyslobodíte, budete môcť rozpovedať, že ste sa vrátili zo smrtného rubáša ako Monte
Christo. A budete trestať!
Zošalel tento Niktoš? Akú „históriu“ nám tu chce zahrať? A že
generál sa vráti zo smrtného rubáša just tak... Hádam len nechce generála zašiť do plachty alebo do vreca? Ak ho hodíme do Konga, tak
ho zožerú krokodíly.
Hlúposti! Chcel som sa ešte povypytovať čosi o Monte Duronovi,
ale pomyslel som si, že pre generála to nie je priveľká česť, ak starý
mu sedel v base, nuž načo by sme jatrili staré rany. Nie?
Iba to s tým vrecom mi nešlo do hlavy. Videl som, že aj Kláta čosi
rozčuľuje. Podišiel ku mne.
- Považuješ za rozumné starého pána šmariť do vody? - pýtal sa
tíško.
- Nechápem, čo si to Alfonz zmyslel. A vôbec si neviem predstaviť, prečo pozmenil pôvodný plán, že my odídeme plťou a generála
tu necháme s Potrienom!
- Aj ja tak vravím. Takého starého pána hádzať do vody ... A ako
bude plávať vo vreci... A ešte k tomu v Kongu?
- Nehovoriac o krokodíloch.
- Nazdávam sa, - povedal Leviu, ktorý to napokon predsa len bez
nás nevydržal, - že chápem, o čo ide. Generál je akiste veľmi chorý a
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nechcú, aby dlho trpel, tak mu teda navraveli túto somarinu. A teraz
ho šetrne prepravia vo vreci na druhý svet.
Takto sa nám to zdalo byť prijateľné.
- Boha jeho... - hundre Potrien pri okne. - Čo tu hľadal...
Aj my vrhneme pohľad na bezútešnú krajinu... Od ostrova sa odrazil čln a ako keby v ňom sedel vychrtnutý kaprál.
- Ak tento načúval, tak sme hotoví, - povedal Niktoš Alfonz.
- Nazdávam sa, že nám doniesol iba potraviny, poznamenal generál.
Dennú stravu sme skutočne našli na prahu chajdy vo veľkom batohu. Uspokojilo nás to.
- Je čas prichystať sa a vyraziť, - povedal Potrien. Urýchlili sme
prípravné práce.
Pomaly sa zmrákalo. Nadišla chvíľa vyrúbať zadnú stenu chyže,
pretože plť môžeme spustiť na vodu iba tadiaľ. Niktoš Alfonz sa
oprel o stenu a my sme sa chystali tiež. Ale ešte sme ju nestihli ani
uvoľniť, keď sa rozleteli dvere a medzi nás skočilo asi štyridsať
chlapov. Hádam ani nemusím zdôrazňovať, že sme sa bránili tuho.
Potriena ktosi ovalil latou... Hopkins zrazil z nôh dvoma chlapmi asi
ôsmich a pohádzal na útočníkov všetky hnuteľné predmety, ktoré
stihol v rýchlosti schmatnúť. Mne sa ušla už iba lavica, ale Niktoš
Alfonz zasiahol do bitky účinnejšie a ovalil útočníkov celou zadnou
stenou... Márne! Bolo ich neúrekom a valili sa ešte aj ďalší. Yvonne
vrešťala a hádzala sa v hrsti jednookého lotra ... O niekoľko minút
podľahla. Aj ju poviazali.
Potom vstúpil do chyže stotník, hlavný inžinier, maličký kaprál a
...
A Turecký Sultán!
- No, holúbkovia, - vraví Turek, - pomôžem vám utiecť, ako som
bol aj prisľúbil! A teraz si vás konečne podám naposledy! Pán stotník! U generála vo vrecku je zapečatený list, ktorý chceli títo lotri
odtiaľto prepašovať.
Osobne vytiahol list generálovi z vrecka a podal ho stotnikovi!
... Páni moji, rád by som zomrel, ale tak, aby sa mi ešte raz pred
smrťou dostal do hrsti Turkov tenký krk a ohryzok.
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5
- A teraz tú bandu postrieľať ako psov! - zreval jednooký.
- Ja rozhodujem! Rozumel si? - odvetil stotník tíško a veľmi
chladne si ho premeral.
Jednooký stíchol. Zdá sa, že prívetivý stotník si založil tvrdú autoritu.
- Včera som ich zase dobre previedol cez vodičku, - rehotal sa Turek. - Zavše im nabalácham, že držím s nimi a že vyzvedám iba kvôli
zdaniu... A potom mi prezradili útek aj list!
Myslel som, že puknem od zlosti!
- Chcem si najprv prečítať list, - odvetil stotník nervózne.
Roztrhol zapečatenú obálku a prebehol pohľadom obsah. Potom
sa pohŕdavo usmial.
- Nazdávate sa, pán generál, že toto nám mohlo ublížiť? Pokladal
som vás za nebezpečnejšieho protivníka. Tento list, aj keby sa dostal
ta, kde ste ho adresovali, nedocielil by nič. Museli by sme odstrániť
iba vás a niekoľko podozrivých stôp... Nie. Pre toto vás nepostrieľame. Tu sa popravovať nebude. Stačí, ak zničíme plť, lebo v tejto
chajde ďalších desať použiteľných dosák už nenájdete.
.... Pred našimi očami odniesli plť ku Kongu štyria vojaci a šmarili
ju do vody. Týmto sa naša cesta z Igori uzavrela s konečnou platnosťou!
A dvere nám zacapil akurát Turecký Sultán. Dopraj mi, ó pane,
aby som sa ešte na minútu smel zahrať s jeho krkom. A potom rád
hoci aj umriem.
- Poďme, - povedal jednooký stotnikovi. - Viete, že prišiel materiál.
- Ja už dozriem, - ponúkol sa Turecký Sultán. - Pán stotník, teraz
už ide o môj život, pretože ak sa z týchto troch chlapov dostane ktorýkoľvek čo i len na sekundu na slobodu, tak ma zabije ... A včera
ma tento prepadol! Teraz ho odbavím!
Kopol do mňa, ale tak, až to zahučalo. Stotník ho odtiahol:
- Ukrutnosti neznášam! Boulanger, vy tu s nimi zostanete. Až dokončíme skladanie materiálu, pošlem sem ozbrojenú stráž a od tej
chvíle nesmú byť sami ani na sekundu.
- Uvidíte, že nám ešte vykrútia krky! - zavrčal jednooký.
- Ste trošku vyjašený, nezdá sa vám?
- 111 -

Turek vytiahol pištoľ.
- Budem ich tu strážiť s nabitou zbraňou. Pretože títo sú nebezpeční aj spútaní.
Stotník a jednooký odišli v sprievode vojakov a nasadli do člnov.
Videli sme ich cez vyvalené dvere.
- No, sokolíci, akože sa máte! - obrátil sa k nám Turek bezočivo a
posmešne.
Začal som sa bezmocne trepať a povrazy sa mi zarezali do mäsa.
- Bože, keby som mal voľnú ruku aspoň na chvíľku.
Pozrel na mňa začudovane.
- A teda čo nepovieš? - spýtal sa, odložil pištoľ, podišiel ku mne a
prerezal povrazy ...
Chápete?!
Vyskočil som na rovné nohy a stál som tam... Pred ním!
- Teraz ... teraz ... - dychčal som.
- Teraz zdvihni tie dvere a postav ich tak, aby sem nedovideli z
rieky.
A potom všetkým prerezal putá. Napokon Hopkinsovi ... A Alfonzovi!
My traja sme ho obkolesili tak, že sa nevládal ani pohnúť. Potrien
vytiahol chvejúcimi sa rukami spod dlážky revolver.
- Obávam sa, - zašepkal Alfonz a tváril sa akosi čudne, - že teraz
ti nezostane čas vysvetľoval
- Čo sa štorcujete? - zreval Turek surovo. - Hádam sa vás len nebojím? - až vnútorného vrecka vytiahol kuchynský nôž. - Poďme
teda! Smradi!
- Ty, špina! - zvolal Hopkins a rozpriahol sa.
- Poďme!
Generál a jeho dcéra skočili medzí nás. Niktoš Alfonz si zapálil a
chladne pokukoval bokom.
- Upokojte sa, - povedal generál.
- Ale nech sa len páči!. Poďme!... Títo sa vždy štorcujú...
Klát ho chcel kopnúť, no držali ho dvaja, generál a Levin.
- Hovor! - kázal Niktoš Alfonz.
- Radšej nie! - chrapčal Hopkins a hádzal sa v rukách svojich väzniteľov. - Zavrite tej špine hubu, pretože zase všetko vysvetlí a zase
len zostane nažive!.. Pusťte ma!
- Tak ho pusťte! Boha jeho! Ja mu ukážem, kto je tu špina!
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- Dajte mu pokoj! - ruval sa so mnou Potrien. Dokonalý chaos.
- Ticho! - zahrmel Niktoš Alfonz.
Všetci zmĺkli. Náš priatej povedal Turkovi temer prívetivo:
- Hovor ...
- Ale pána jeho nebeského! Nech mi tu nikto nevrieska, že som
špina! Mňa ešte nikdy nemusela odviezť do kúpeľa polícia!
- Ticho! - povedal Alfonz. Jediný pohyb... Ani najrýchlejší pohľad
by nebol vládať sledovať Niktoša ... výkrik - a držal v hrsti Sultánov
nôž.
- A teraz hovor, ale rýchlo... veľmi rýchlo...
- Čo ti mám povedať, krucinál?! Poslali sem kaprála, aby vás počúval. Ja som sa to dozvedel skrzevá tú dieru, čo som si vyvŕtal v
podlahe izby. Bol som presvedčený, že budete brechať o úteku... A
keď ma začnú podozrievať, tak je všetkému amen. Zbehol som dolu
a pozhováral som sa s Kvastičom. Potom... zašiel som za stotníkom.
Musel som predbehnúť Cvernu, lebo čo sa stane, ak sa zmienite aj o
mne? Hlásil som stotníkovi, že ste so mnou vyjednávali, ja som
zdanlive pristal a súhlasil. Rozpovedal som mu o úteku a tej plti... Čo
chceš ešte vedieť?
Niktoš Alfonz stál pred ním. Pokojne. Tesne pred Turkovou tvárou. A temer slabikoval do tých falošných očí:
- No a list... Prečo si mu vydal list pána generála?
- Tento list?
Siahol do vrecka a vytiahol obálku, päť pečatí na nej, neporušených, neotváraných!

ÔSMA KAPITOLA
1
Teda ... toto bolo veľké číslo.
Generál vytrhol hlásenie Turkovi z hrsti.
- Je to ono!
Po prvý raz sa mi prihodilo, že som videl Niktoša Alfonza prekvapeného.
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- A čo si mu teda odovzdal?
- To, čo som si pripravil a čo som rýchlo podstrčil.
- Ale aký list si mu vlastne odovzdal?
- Ten, čo včera podvečer zhotovil Kvastič. Generál oznamuje, že
ho tu väznia a je mu podozrivé, ako sa tu zaobchádza priveľmi poriadne s potrestanými vojakmi. A nezdá sa mu, že železnicu síce budujú, no pracujú na nej černosi, kým väzni si tu voľkajú. Žiada ihneď
kontrolu.
- Nádherné, - zašepkal generál. - Teda tí lotri nevedia, že som objavil celý podvod a sú v pasci, ak sa vám podarí utiecť...
- Medzitým sa kaprál vrátil, ale senzácia sa už oneskorila. Pravdaže, počul všetko, ešte aj to, že generál kreslí mapu a Koleno kradne
Hopkinsovi nedopalky cigár pána generála, pretože otvorene by sa
ich hanbil vypýtať.
- Povedal som vám, aby ste ho nenechali brechať, zúril Hopkins, pretože napokon mu môžeme ruky bozkať!
- Ak ti dovolím ...
- Ale ako zutekáme? Plť je v pekle ...
- Kto sa tu bude mordovať s plťou? - odvrkol Turek a zahvízdal...
Cez vyvalenú zadnú stenu druhej izby prenikol sem hukot divých
prúdov, ale prehlušil ich výkrik, ktorý zaznel po hvizde ...
... Na vode sa zjavil veľký čln, naložený všeličím, a pri vesle sedel
Fedor Kvastič, náš lodný lekár-recidivista.
Yvonne radostne skríkla a objala Tureckého Sultána.
A toto je zase aká situácia? Ako je to vlastne teraz s tým prekliatym tulákom?
- Obávam sa, že sa raz oneskoríš s tými svojimi vysvetleniami, povedal Niktoš Alfonz.

2
Turecký Sultán si navešiaval na seba zo dňa na deň viacej cárachov. Píšťalku, mapu, kompas, ďalekohľad, sieť na motýle, no a prirodzene aj puzdro na ďalekohľad.
Kompas a mapu nám podarovali. Ponúkol nám aj sieť na motýle,
ale tej sme sa vzdali.
- Ešte stále prekladajú, - povedal. - Teraz hybajte.
- Čo prekladajú?
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- Z ktoréhosi posledného splavného úseku vedie sem malá úzkokoľajka a ňou dovážajú všetok stavebný materíál a ostatné, čo sem
posielajú z Matadi. Úzkokoľajkou to prichádza raz do mesiaca ...
- Ponáhľajte sa, - súril generál. - Nesmiete nič riskovať...
Potrien si zobliekol blúzu. Turecký Sultán zložil píšťalku, sieť na
motýle a puzdro na ďalekohľad, aby si taktiež zobliekol košeľu.
Hopkins si potajomky obzeral sieť a puzdro - čo keby náhodou naďabil na svoje cigary. Lenže Turek mal skutočný ďalekohľad.
Čln nám pridržali pod chajdou Potrien a Turecký Sultán, pretože
prúd bol neuveriteľne divý. A vôkol nás poskakovali veselé krokodíly.
Generál objal dievčinu. Ja som vstúpil prvý. Klát Hopkins prevzal
podľa dohody Potrienov Revolver, no medzitým šlohol rotmajstrovi
aj jeho vojenský kríž za zásluhy a zavesil si aj prázdne puzdro od
ďalekohľadu, do ktorého zbieral generálove nedopalky.
- Ponáhľaj sa, ty leňochod! - vrieskal Turek.
Aj Hopkins skočil do člna a napokon Yvonne, a potom mocné ruky pustili okraje, prúd nás strhol... Turek nás ešte z okraja chyže postrčil dlhou latou k prostriedku toku, pretože vesla sa ešte nedali použiť. Konečne sme sa dostali do prúdu.
- Majte sa! - kričal Turecký Sultán a tou dlhou latou švihol Hopkinsa zo štyri razy po hlave, až drevo zaprašťalo.
- To iba kvôli zdaniu, - upokojoval revúceho Kláta.
A v tej sekunde nás už niesol prúd Konga.

3
Museli sme poriadne veslovať, aby nás zúriace Kongo v tom úzkom riečišti nevyhodilo niekde na skaly.
Aby sme predišli stroskotaniu, odrážali sme z oboch strán vyčnievajúce kamene a hnali čln na druhý breh.
V žiari mesiaca sa ligotali šupinaté hlavy ani črepiny skla, keď sa
znenazdajky zjavovali a opäť ponárali pri člne.
Vysoké penové veže vôkol skalísk potvrdzovali, že toto je najneskrotnejšia rieka na svete.
Jedno veslo sa vnorí do pieskovej plytčiny a zlomí sa. Čln sa zvrtne okolo svojej osi... Alfonzovo veslo švihá vpravo-vľavo ani blesk,
aby nahradilo aj to zlomené.
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- Koniec, - zašepkal Kvastič.
Ak nás to odnesie do stredu rieky, potom je naozaj amen ... Ale
šťastie nás neopúšťa. Čln temer poskočil... Stroskotali sme.
- Plytčina?
- Nie. Už sme na brehu. Ale voda ešte doráža, - vraví Niktoš.
- Strhne nám čln ...
- Vytisneme ho vyššie.
Oprie sa o veslo a zatlačí ho do koryta. Čln vrždí... posúva sa vyššie do piesku... ešte ... ešte kúsok. Súmerne vysoká postava sa vypína
nad preťaženým veslom. Teraz vyzerá zase ako nejaká obrovská
mačka - a akoby svaly a šľachy mal z gumy. Nenapína sa od tej námahy, ale sa naťahuje. Okrem neho nepoznám nijakého takého chlapa. Iba mňa ... Opäť si sadá a usmeje sa na Yvonne.
- Ako ste doteraz znášali cestu?
- Smerom sem to bolo horšie! Cez horúcu Saharu...
- Nazdávam sa, že cestou späť bude Sahara ešte horúcejšia, - odvetil Alfonz a ohmatal si vrecko, kam vložil tú veľkú zapečatenú
obálku. Čakáme, kým začne svitať. Z temného úzadia pralesa sa ligotali oči, odkiaľ na nás striehli a pred nami hrmela voda.
Medzitým sa Kvastič zoznamoval s Levinom.
- Dovoľte, som doktor Fedor Kvastič. Hudobník.
- Teší ma. Vždy som si veľmi vážil doktorát hudobných vied.
- Tie dva tituly nesúvisia. Môj doktorát nesúvisí s hudbou. Absolvoval som totiž univerzitu.
- A čo ste ešte absolvovali, pán doktor?
- Nútené práce. A nepovažujte to za urážku, ale zabudli ste sa mi
predstaviť.
- Nepovedali ste mu, že som Levin?
Hopkins preglgol.
- Ešte sme nepovedali. Až teraz, - odvrkol surovo. A sucho zavrčal Kvastičovi: - To je Levin.
Neverili sme svojim očiam. Kvastič vyskočil, až sa čln na suchej
zemi rozhojdal.
- Vy ste Levin? Božemôj! - vykríkol a podával mu obe ruky. Naozaj Levin? Je to vôbec možné?
Levin potriasol veľkou, pehavou, mľandravou rukou poblednutého lekára-morfinistu a do očí sa mu drali slzy.
- Áno, áno! Milý pane, vážený priateľ! Som Levin.
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- Ó, aké šťastie!
A objali sa.
Hľadeli sme na tento výjav ako skamenení. Fedor Kvastič pozná
Levinovo tajomstvo? Čiže nie je iba starcovou duševnou chorobou?
Je vôbec možné, že Leviu bol kedysi aj iný, než akého sme ho spoznali tu - žravého a neokrôchaného?
- Oj, že vás tu musím takto zrieť, - horekoval Kvastič. - Veľkého
Levina, o ktorom som toľko slýchal.
- Veru, milý priate!! - vzdychol Levin.
- A prečo ste sa sem dostali?
- Cherchez la femme.
(Cherchez la femme, správnejšie: hľadaj babu. Vyskytuje sa to v
románe menom Lohengrin, kde si rytier zháňa ženskú, potom sa stane labuťou a spievajú. Poznámka autora.)
- Nikdy by som si nebol pomyslel.
- Ani ja, - vzdychol si Levin a pohnuto zvieral lekárovi ruku, - kedysi sa začínal môj život inak.
- A vaša milá sestra žije ešte stále v Rusčuku?
- Aká sestra? ... Som sirota.
- Čože?... Vy ste neboli dekoratérom v cárskom balete?
Levin zvrieskol.
Potom Kvastičovi odstrčil ruku. Zdalo sa, že ho chytá nervový záchvat.
- Ale tak potom... Čože ste vy za Levina?
- Dosť!... Nachádzate potešenie v neokrôchanom žartovaní. Nemôžete ma však uraziť, pretože vás k tomu ženú nízke pudy.
A nepreriekol už ani slova ...
Noc sa nám míňala pomaly. Nad riekou sa sústreďovala čoraz
hustejšia, ťažšia horúčava. Mesačný svit zahalili výpary a striebristé
lúče sa stratili v hustých chuchvalcoch zapáchajúcich oblakov.
Strávili sme v člne ešte rozčuľujúcu polhodinku. Ak odhalia útek,
sme nahraní. Sedíme v pasci. Chveli sme sa v štyridsaťpäťstupňovej
nočnej horúčave. Kosti, pľúca a žalúdok sa zvierajú, lebo znútra nám
je zima, svaly nás bolia a v sluchách zuní...
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- Oprite sa mi o rameno a pokúste sa zaspať, - vraví Niktoš Alfonz
dievčaťu a ona bez slova poslúchne.
To by malo byť hádam moje, právo, lenže tu, v člne sa teraz nemôžeme vystriedať. Voda hlasno čľapoce, Yvonne sa strhne.
Niktoš Alfonz ju objíme a pohladí po pleci. Dievčina sa oňho
opäť oprie a zaspí...
Pomaly svitá. Čln je na suchu. A mŕtvolne biely breh, pokiaľ len
oko dovidí, zaplavili odporne sa hemžiace krokodíly.

4
Povedali sme si, že prvý deň absolvujeme čo najrýchlejšie. Žiaľ,
ani Levin, ale najmä obrovský, tučný Kvastič neznášali tempo. Zato
Yvonne je skvelá deva. A hrdý som na jej náklonnosť ku mne. Kráča
s nami v rovnomernom, rýchlom rytme, že by jej mohol závidieť aj
vyslúžilý legionár.
- Od malička športujem, - povedala, keď sme ju pochválili. - Bodaj by bol býval taký aj nebohý Francis. Lenže on chcel byť básnikom.
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- Písanie je veru ťažké remeslo, - poznamenal som výstižne ako
znalec tohto umenia. - Vyžaduje si veľa námahy, vzdelania a atramentu.
Poobede nás prepadol lejak. Záplava prietrže nás kruto vyšľahala
a v hrmení dažďa sme nepočuli vlastné slová. Ale kráčali sme ďalej.
Levin sa ustavične potkýnal, padal a doráňal sa ukrutne, pretože
sme od tej záplavy oslepli a vrážali do kríkov i stromov ako slepci.
Jedinú nepremokavú plachtu, čo sme našli v člne, dali sme Yvonne a
my ostatní sme premokli na kosť v tej obrovskej sprche, čo prehlušila
aj naše hlasy.
- Krucifix, - dychčal Levin, - kedy dajú konečne legionárom
dáždniky?
- Ak je čosi podobné vo výhľade, potom je ešte vždy otvorená
otázka, či zbehnutí väzmi a najmä ich civilní spolupáchatelia budú
mať taktiež nárok na takéto záležitosti, - reval v hrmote nebeských
vôd Kvastič.
- S vami sa nezhováram. Nevychovaný posmešník!
- Prisahám, že neviem, kto ste a najkrajším zážitkom tohto života
mi bude, ak sa to raz dozviem!
- Dosť! Vzdiaľte sa odo mňa! Nedonucujte ma, aby, som pre vás
opustil džungľu!
- Len by ste chceli, - poznamenal vtipným revom Hopkins.
Navečer sme dospeli k prvej zákrute rieky. Prestalo pršať, ako
keď utne. Tu, v krajine ozrutných protikladov, stáva sa život neznesiteľným práve preto, lebo niet prechodov. Večer nastáva bez súmraku,
ani keby na nebi vyhasla gigantická lampa.
Položili sme našu jedinú nepremokavú plachtu na zem a porovnali
sme si Turkovu mapu s generálovou skicou.
- Dostali sme sa zhruba sem, - ukázal Niktoš Alfonz. - Ak pôjdeme na sever, o niekoľko dní sme na Sahare.
- Otázne je iba, či nás bude posádka z Fort Lamy prenasledovať
alebo nie? Tu sú, - ukázal Alfonz na mapu. - Ak sa nám podarí Fort
Lamu šťastlivo obísť, môžeme si oddýchnuť pri Netnas-Rumbe. Tam
nie je posádka.
- Dúfajme, že tí smradi v Igori majú oveľa viacej masla na hlave,
než aby nás dali hľadať zatykačmi.
Levin zaspal sediačky. Výraz na Kvastičovej širokej, mesiačikovej tvári bol ľahostajný i unavený ako vždy. Najtiaž ak si niekedy
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vzdychol, pretože mu opäť chýbalo morfium, ktorého mal po boku
profesora Wintera dostatok.
- Ak nás stíhajú zatykačom, - uvažoval Hopkins, - tak je beda.
- A aj tak sa nám to podarí! - povedala Yvonne pevne.
Niktoš Alfonz sa ihneď oduševnil:
- Správne, veď my čosi vyhútame.
- Nový recept na pstruha, - odvetil Levin zo sna.
... Po trojhodinovom odpočinku sme opäť vyrazili pozdĺž rieky.
Potravín sme malí akurát toľko, aby sme s nimi vydržali pri prísnych
dávkach desať dní. Len aby nám sily stačili. Okolo obeda sme sa
dostali k mostu. Zavesená rohož, na nej hlina a kamene, pozväzované
hnijúcimi pletencami lyka. Pod ním v štyridsaťmetrovej priepasti
zúrilo Kongo.
- Prvá prejde Yvonne. Na most smieme vstúpiť iba po jednom...
Yvonne odvážne vykročila. Z prostriedku sa na nás ešte aj usmiala. Potom prešla. Niekoľko pletencov prasklo.
- Toto sa neskončí dobre! Piatich tento most neunesie, - povedal
Hopkins.
Teraz prešiel Levin, trošku sa mu chveli kolená. A keď sa voľne
visiaci most pohol, vždy si trhal vlasy a vrieskal. Konal tak temer
rytmicky.
Bol to vlastne prvý muž, ktorého som počul výskať. Tento chlap
bol vám nervózny ani mnohé chýrne filmové herečky. Pletené závesy
na moste ešte nepopraskali úplne. Čert vie, koľko rokov neprešla
tadiaľ ani noha.
- Hybajte! - kázal Hopkins Kvastičovi.
- Choďte radšej vy. Ja som najtučnejší, a keby sa most odtrhol, tak
to chúďa zostane na druhom brehu s tým svetoznámym idiotom.
Taký chlap bol náš obrovský, mľandravý Kvastič, ktorý mohol
byť pred svojou mnohonásobne trestanou minulosťou skutočným
pánom. Skutočný pán zostane pánom aj po výkone trestu na slobode,
pretože väzenie nemôže nikoho zbaviť veľkodušnosti a šľachetnosti.
(Poznámka podľa autorovej vlastnej skúsenosti.)
- Tak potom hybaj ty, ako prvý, - povedal mi Niktoš.
- Ale...
- Zavri si hubu! Tvoje miesto je pri Yvonne.
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Svätá pravda! Prešiel som, rovno a rýchlo. Žiaľ, už na prostriedku
mosta som zočil, ako sa opäť jeden lykový pletenec odpútal z podpery na skalistom brehu...
Znesie ešte Hopkinsa, Pána profesora a Alfonza?!
Klát sa už valil. Vidí veľmi dobre, ako sa odtrhol ďalší pletenec,
ale predsa kráča, neochvejne, dychčivo, čiapka frajersky posotená
nabok. Kým sa dostal na náš breh, držalo most už iba päť alebo šesť
pletencov. A na druhej strane sa začína hádka. Čo sa toľko vadia?...
Yvonne mi stojí po boku, drží ma za rameno a hľadí na druhý breh.
Panebože!
Ide Kvastič! Niktoš ho poslal ako prvého! Ak sa most zrúti, tak si
pošliapeme tri týždne pešky, kým sa zase stretneme pri najbližšom
závesnom moste pre peších.
Napäté sekundy. Spomedzi stromov striehne ani socha nehybná
hlava antilopy.
Obrovský chlap kráča ... Pokojne a pyšne ... Most sa trhá... Prešiel, ale most sa drží už iba na dvoch lykových pletencoch.
Tadiaľ už dospelý neprejde.
- Počkaj! - zreval som. - Vymyslím čosi a... Nelez!
Skočil... Obrovskými krokmi, raz ... dva ... tri... Toto je akýsi nadpozemský beh, ani keby letel a blížil sa k nám.
Tu je! Prešiel!
Yvonne mi zovrela rameno tak, že napriek nebezpečnej chvíli cítim, ako mi v hrudi srdce búcha. Miluje ma!
Niktoš Alfonz ju stihne akurát len zachytiť, pretože dievča zamdlieva ...
- Yvonne... Všetko je v poriadku, - vraví jej so smiechom. - A ráčte sa prebrať. Bolo to dobré znamenie. Šťastie nám žičí.
- Lenže o tom sa budeme zhovárať inokedy, - zatne do toho Klát
Hopkins surovo ako vždy. - Chcel by som už byť v Maroku ...

3
Kráčame ďalej do hlbín džungle, za chrbtom rieka, držíme sa
strelky kompasu, čo ukazuje sever. Niktoš Alfonz a Yvonne kráčajú
ďaleko pred nami. My trošku zaostávanie.
- Nazdávam sa, že nás neprenasledujú, - vraví Kvastič a zahľadí
sa na rieku, ktorú sme práve opustili.
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Klát Hopkins siahne do koženého puzdra. S tým sa, prirodzene,
nerozlúči ani vo chvíli najhoršej. A vytiahne ďalekohľad. A to je
čo?!
- Hneď sa pozrieme, - vraví. - Totiž, keď sa Turek zobliekol, aby
držali s Potrienom čln, šlohol som mu puzdro aj s ďalekohľadom a
nechal som mu tam svoj. To som mu bol dlžen za tie cigary!
A podvihne ďalekohľad k očiam, ale zaraz sa zaškerí.
- Taký sralo! Ďalekohľad bez skla. Otvory zakryl hrachom, aby sa
to zďaleka ligotalo, keď sa bude robiť, že kuká.
- Ukradol si Turkovi ďalekohľad? - spýtal som sa.
- Vzbudil som iba zdanie.
- Čože?
- Vzbudil som v ňom zdanie, že prázdna kapsa, ktorú som tam nechal, mu patrí. Takto som ju zamenil. A jemu tam zostala fúra nedopalkov.
Koľko zdania je v tomto dobrodružstve.
Navečer dostala Yvonne horúčku. Podobne Levin i ja. Chveli sme
sa bez chinínu Pretože ten nám Turek nevládal zadovážiť. Dostali
sme sa do nemožnej situácie.
Ale ja som zato kráčal. Yvonne niesol Klát a Niktoš Alfonz na nosidlách, zbúchaných z nepremokavé] plachty a nejakých konárov, ale
iba keď už nevládala, lenže Levinovi všetko padalo z rúk, tackal sa,
spieval a ustavične velil práporu kuchtíkov v extáze tropickej horúčky.
- Pozóoor... Pekáč vztýč! Moriaka naplniť!
Keď sa už Levin nevládal hýbať, poverili sme Kvastiča, aby ho
vláčil. Pretože tu sa nedá odpočívať! Ak sa nám v džungli minú potraviny, tak nám teda odzvonilo. A keď sa už aj Kvastič uťahal,
vliekli sme Levina každý za jeden členok cez papradie a kroviská po
zemi. Pritom sme mu museli vliecť aj batožinu, ale nech! Len vpred,
v znamení legionárskeho hesla, ktoré je večnou direktívou v pralese i
v púšti:
Marchez ou crevez!
Ísť, alebo umrieť!
Keď sme sa dostali hlbšie do húštín, začal sa stretný boj s pichliačmi, lianami, hustými popínavými rotangmi džungle na spodku
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neforemných kmeňov, hrubých ako slony. Vo večnom pološere, tam,
kde slnko nikdy nezasvieti a všetky rastliny vyrastajú v tiesnivých,
krivoľakých formách, dusí sa navzájom lávovite rastúca bohatá flóra
džungle v hrubých pletencoch a húžvach, aby po žltnúcej hmote
uhynutého protivníka vyliezala vyššie, kde tuší slnečný svit.
Prehnitý spodok lesa prenikavo zapácha a je plný tajomného hmyzu i plazov. Rúbeme, sekáme liany, kroviská, spletené konáre, ale len
traja, lebo na toto je zase Kvastič slabý. Na toto nestačí ani legionár v
priemerne dobrej kondícii, iba také tri čísla, ako sme my.
A keď sme prerúbali cestu za cenu smrteľnej únavy a krvavých
rán po celom tele, vlečieme so sebou našich druhov. Levin už nehovorí. Na žltej tvári mu vykvitli dve červené škvrny, ako keby ta bol
ktosi nastriekal farebné machule. Špinavé šedivé vlasy mu padajú
cez čelo do tmavých očných jamôk a teraz už iba sťažka dýcha.
Na čistinke, kde oddychujeme, Kvastič veľmi pozorne prezerá
Levinovi členok. Trošku ho má opuchnutý.
- Srdcová slabosť, - vraví lekár. - Myslím, že to už nevydrží.
Čože má členok spoločné so srdcom? Alebo je Kvastič ešte furt
opitý?
- Tak sa teda utáboríme, - vraví Niktoš.
- A... a čo bude, až sa nám minú potraviny? - pýta sa Klát.
- A čo ja viem? Alebo ho tu necháme zahynúť ako psa? Veď je
náš.
- Hm ... Pravdu vravíš.
- Nemusíme dlho táboriť, - vraví tichučko Pán profesor a ohmatáva Levinovi pulz.
- Čo je?
- Agónia. Praemortálny stav. Čiže koniec.
Yvonne leží obďaleč na plachte a chveje sa. Hopkinsa poštípal nejaký neznámy hmyz a teraz sa mu na tyle utvára veľká belasá hrča.
Niktoš Alfonz sťahuje Yvonne čižmy a masíruje Jej nohy. Okolo
nás sa sťahuje ťaživý, hrôzostrašne hustý spodok tmavej džungle.
Nemá, nehybná, mĺkva a tajomná húština.
- Vezmi... dekagram ... masla ... - šepká Levin a ťažko dýcha. Bože ... môj... Veľký Levin ... teraz si teda... Poriadne spálili jazyk!...
No! Ďakujem ...
Rozhliada sa temer triezvo žiarivo ligotavými, vízionujúcimi
očami a trpko sa smeje.
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- Čo je ... kamarát, - vravím a hrdlo sa mi zviera.
- Pane! Teraz už nič ... Veľký Levin ... zje, čo si navaril... Fuj... či
to bol prismudnutý život. A môj ty dobrý bože... Ako dezert... naservírovali mi toto... prekliate Kongo...
Padá opäť naznak a chrapčí. Napojíme ho. Teraz veru nevymeriavame prísne zadelenú vodu. Pije, koľko sa mu ráči. Ešte aj po krku
mu steká.
A je nám akosi čudne, ešte aj Hopkinsovi... Pozrimeže, ako nám
ten starý, čudácky Levin prirástol k srdcu. Prečo?
Bol náš... Pretože v týchto končinách je to čosi veľké, ak smieme
o niekom povedať: „Bol náš ...“ A tým sme aj povedali všetko ...
Veľmi vysoko, až nad rozprávkovo vysokou korunou drevených
obrov musí byť kúsok riedkeho porastu, pretože teraz sem nakúka
hviezda, akoby odpoveď na naše ťaživé obavy, že hľa: sú ešte nad
nami aj také vysoké, ligotavé, večne žiarivé a večne rovnaké javy
ako táto hviezda! Hviezdičky nám rezervujú akiste ešte nejaké východisko, šťastné riešenie, prešťastné prekvapenie na konci, akže je
raz už tento život takýto bezcieľny, smutný, pustý - a najmä, keď sa
už míňa.
Kvastič podvihne Levinovi viečko. Posvieti mu do oka a zavrčí tajomné slovo.
- Methastasis ... - a zreteľnejšie doloží. - Dohára mu svieca.
Na svitaní sme ho pochovali. Pochovali sme Levina neďaleko
Konga v pralese. Veľkého, slávneho Levina. A teraz vidíme, že si
vzal do hrobu tajomstvo, uchránil si ho s1 úsmevom pyšného kniežaťa a s urazeným kráľovským sebavedomím, ak sme sa naň vypytovali.

6
Už sme nemohli byť veľmi ďaleko od pevnosti Fort Lama. A snažili sme sa obísť pevnosť obrovským oblúkom. Hoci sa nám už všetko míňa a Yvonne ustavične blúzni v horúčkach. A aj ja sa v ťaživej
horúčave džungle trasiem.
- Dievčinu musíme dopraviť do Fort Lamy, - povedal mi Alfonz.
- Aj ja si tak myslím...
- Kvastič! Aj vám sa už ťažko ide. Hybajte s dievčinou do Fort
Lamy a prihláste sa tam.
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- Prečo je potrebné, aby zavreli vždy iba mňa?
- Nič sa vám nestane, - vravím. - Je to generálska dcéra. Yvonne
je dcérou generála Monte Durona.
- Čo tu melieš? - pýta sa Niktoš. - Čo je to Monte?
- Ak generálovho otca hodili do mora pod týmto menom, tak potom aj on sa volá takto.
- Čo sú to za voloviny?
Lenže teraz už vybuchne aj Klát Hopkins.
- Aj ja som to počul! Ty sám si o tom hovoril, keď si chcel generála hodiť vo vreci do vody.
Niktoš Alfonz sa na nás díva a nepovie ani slova. Očividne priznáva, že máme pravdu. Ibaže sa rád háda a poučuje.
- Chceli ste generála zabiť? - informuje sa Kvastič.
Alfonz naraz z nepochopiteľných príčin sa rozreve:
- Ak ihneď neprestanete s touto hlúposťou, tak vás ovalím!
- Ty si to povedal, - reve Hopkins. - Nepokladaj nás za blbých!
Niktoš nás bez slova opúšťa. Pravdaže, keď je mu to trápne.
Dievčinu nesieme striedavo vždy dvaja a dvaja. Nezoslabla veľmi,
ibaže má horúčku. Keby sme mali chinín, mohla by ísť s nami ďalej.
Ale takto ju horúčka veľmi vysilila. Rúbeme džungľu, vlečieme
dievča a podopierame Kvastiča. Ako dlho to vydržíme s takýmto
mizerným výstrojom?
- Stoj! - skríkne Niktoš Alfonz. Nože, ktorými režeme kroviská,
padajú. - Ľudia!
Ti otca! Ľudia, tu, v divočine? Lenže oči a uši nášho Niktoša - to
je veľmi fajnový aparát.
- Dočkajte, - káže a už sa plazí po bruchu pod tunelom popínavých rastlín.
Yvonne zbadala tento výjav. Chcela čosi povedať, lenže Niktoš
Alfonz je rýchly ako veverička, ba skôr ako leopard. Teraz si dievča
pritláča dlane na hruď, ako keby tlmila tlkot svojho srdca, a hľadí
smerom, kde zmizol Niktoš Alfonz... Konečne záchvev lián...
A Alfonz je opäť tu.
- Táboria tu vojaci... Technický oddiel na cvičení. Štyri stany.
- No a?
- Kvastič a Yvonne pôjdu ta.
- Nejdem, - vraví dievča.
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- Tu niet protirečenia, mademoiselle! Tu velím ja. Najdôležitejšou
úlohou je a zostáva doručenie listu.
Yvonne sa usmeje.
- Mýlite sa. List je už v dobrých rukách.
Niktoš Alfonz nahmatal plecniak a vytiahol obálku s pečaťami.
- Tu je!
- Ale nie hlásenie. Kým ste sa chystali na cestu, monsieur Boulanger mi pošepkal, že pravú obálku si vzal on.
Stáli sme tam ako zarezaní.

7
- Povedal mi, - vravela Yvonne a my sme sa posadili na zem, - že
on utečie večer úzkokoľajkou a z posledného prístavu na Kongu sa
dostane o sedem dní do Matadi. Ale s vami sa vadiť nechcel. Ak si to
môj otec želá, vezme so sebou list, ale iba ak sa zaviažeme čestným
slovom, že vám nič nepovieme. Ja som sa zaviazala na tri dni. A tie
sa už dávno minuli.
Niktoš Alfonz roztrhol hrubočiznú obálku. Vypadla z nej kuchárska kniha, ktorú dali vytlačiť Levinovi žiaci, a ešte list.
Milli Hlápci
jávám neverrím a ani. Nikomu neverrím. Už ras ste Ma nepočúfli.
Ste násilnícki. Koleno, ten: Namisleni hmulo uš ras vidal 1. duóležitú
listinu 1. dáme-bosorke. Preto Já doručím generálraport. Železnica?
Je istejšia než plť. Večer. Keď 100-tnik a 1/2-oký zachrápu, ja bziknem. Vlakom. Úskokolajovím. Veľa šťastia ajvám.
Z vinikajúcou úctou:
dobre som svami vikíval.
Sedeli sme, ani keby nás boli ovalili.
- Škoda vám bolo tajiť, - povedal Niktoš Alfonz.
- Keby bol Turek povedal, čo chce, aj ja by som bol súhlasil. Jeho
trasa je rýchlejšia a bezpečnejšia.
Yvonne oči zažiarili.
- Som šťastná, že sa nezlostíte.
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Celkom sa to povedať nedalo, pretože Klát Hopkins prežúval práve mladý výhonok palmy, ale tak zlostne, ako keby to bol krk Tureckého Sultána.
Yvonne zaliečavo pohladkala špinavú bradu nášmu spustnutému a
zavalitému priateľovi.
- Pozrite sa... nebolo už času na ďalšie zvady... Zlatučký Hopkins,
vy teda nenesiete list. Konáte čosi oveľa väčšie, nádhernejšie ... Traja
mušketieri opäť ožili, aby sa nezištne postavili za slabú, nešťastnú
ženu.
Hopkins v dôsledku hladkania očervenel, husto žmurkal a hojne
sa potil.
- Nuž veď ... ja ani nie preto, lenže tento Turek, tento... furt len
chodí po nejakých temných chodníčkoch, večne vymýšľa nejaké ...
extra ... fígle ...
A rozkašlal sa, lebo náhodou prehltol kúsok palmy.
- Akže teda je to takto, - povedal Niktoš Alfonz, - azda smiem priznať, že bola malá nádej doručiť list adresátovi.
- Fakt, - priznával Hopkins. - To som vedel aj ja.
- A keďže list nie je u nás, môžeme sa všetci pobrať k vojakom a
počkať, čo s nami osud vyvedie. Nazdávam sa, že sa nemáme čoho
obávať, najmä ak Turecký Sultán hladko doručí hlásenie.
- Aj mne sa tak vidí, - súhlasil som po krátkej, no triezvej úvahe.
- A keby... keby Tureckého Sultána z Igory prenasledovali? - spýtal som sa.
- Ale mňa neprezraďte, - prosila Yvonne. - Dcéra generála Durona
by nechcela, aby sa v jej spoločenských kruhoch rozkríklo, že brázdila po džungli v spoločnosti štyroch mužov. Pretože to viem iba ja
sama, že to boli traja mušketieri a ich priateľ-rytier.
Náš priateľ-rytier akurát chrápal a okrúhla hlava mu visela na
hrudi a kolísala sa zboka nabok. Vyrazili sme, ale nálada poklesla.
Smerom k čistine začali stromy rednúť, takže sme mohli kráčať bez
ťažkostí. Naraz ma len Hopkins drgne:
- Ty si pochopil tú záležitosť s tými tromi mušketiermi? - spýtal
sa tíško.
- Hm... nuž aby si vedel... - rozzúril som sa. - Klát, ty si strašne
nevzdelaný! Toto by si mal vedieť.
- Tento trik si odkukal u chudáka Levina.
- Hádam si myslíš, že tú záležitosť nepoznám?
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- Práve tak.
- Dobre teda. Traja mušketieri sa vyskytujú v divadelnej hre, ktorá
rozpráva o tom, že otca šľachetnej dámy zavrú a traja poddôstojníci z
dobrých rodín sa jej zložia na stravu a kvartieľ, kým len starého neprepustia za dobré správanie po vykonaní dvoch tretín vymeraného
trestu odňatia slobody, ale každý týždeň sa musí hlásiť na polícii...
Lenže túto drámu ty nepoznáš.
- Túto? - povedal posmešne. - Túto sme hrali spolu! Ale čo je s
tým diamantom, čo doniesli z Londýna a s tými vreckovými hodinkami?
- To sa odohráva v tom dejstve, kde na hlavnom pojednávaní
predložia otcovi usvedčujúce predmety. To by si vedieť.
O krátku chvíľu sme celkom blízko začuli nejaké hlasy a potom
nám skrížila cestu hliadka.
- Halt! Qui va la?
O päť minút sme stáli v jednom zo štyroch šiatrov. Cvičili sa tu
spojári, dvaja dôstojníci a drobný oddiel. Na čistinke montovali vedenie a telefonovali si z jednej palmy na druhú.
Dôstojník nás privítal dosť ľahostajne. Zbehovia z Igori. Úbožiaci.
Pekná cesta to mohla byť. O stíhaní nevie, hoci sú radisti a majú aj
rádiostanicu; len Yvonne ho veľmi prekvapila.
- A táto dáma? Ako sa dostala medzi vás?
- Šla som za zmiznutým bratom, ktorého väznia v Igori.
- Áno?... Vás, prirodzene, nepokladám za väzňa. Smiem vám poslúžiť čajom? Ráčte... do môjho stanu...
- Rada by som zostala so svojimi priateľmi, kým to bude možné.
- Hej?... No, mne je to teda jedno... Do rána tu bude hliadka, dovtedy si s nimi zostaňte... Ja ich trestať nebudem ... Tak či onak im
zahrajú ...
Neboli by sme sa nazdali, že sa naša expedícia skončí takto. Zaviedli nás do maličkého stanu a ku vchodu postavili strážneho. Dostali sme chinín, čaj a ešte aj cigarety ... Ale sedeli sme tam veľmi
smutní.
Z ktorejsi palmy zaškrečal hlások:
- Volám!... Volám!... Spojovacia výcviková čata, desiatnik Jerome... Z príkazu adjutanta Simona ... Hlásili sa zbehovia z Igori. Zadržali sme ich. Traja vojaci, jedna občianska osoba a jedno dievča ...
adjutant Simon ... Pošlite hliadku... Áno...
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Vedeli sme, že najneskoršie do rána tu bude.
- Nemôžu ho prenasledovať vlakom, pretože majú jedinú súpravu
a tú použije práve on. Jeho cesta je bezpečná.
- A keby zatelegrafovali? A keby ho prehliadali? Lebo potom je
generálovo hlásenie v pekle.
Yvonne sa usmiala.
- Mazaný je to chlapík, dobre ukryl hlásenie. Vložil si ho do ďalekohľadu a ten mu visí po boku v koženom puzdre. Otvory uzavrel
dvoma ligotavými plieškami, aby nikto nezbadal, že je to iba dômyselná skrýš.

DEVIATA KAPITOLA
1
Ale sme sa zatvárili!
Klát Hopkins začal čkať a po každom verši vygúlil oči, ako keby
ho zdnuká nabíjali vzduchom. Predo mnou sa zatočil svet.
- Čo je s vami? - zľakla sa Yvonne.
Nie! Tento chrčivý, chrapľavý hlas, čo sa ozval, nemohol patriť
Klátovi. Ibaže mu z úst vychádzal.
- List... - vyjachtal zúfale, - je u mňa!
Ale vtedy sme už všetci vyskočili na rovné nohy. Yvonne zbledla
ani stena. Niktoš Alfonz bol pokojný ako obvykle.
- Posaďme sa pekne. Do rána času dosť. Hopkins, vzmuž sa a vysvetli nám to.
Pozorne vypočul príhodu so zdanlivým ďalekohľadom, do ktorého nasadil Turek namiesto skla kovové pliešky...
- A... otvoril si ho už?
- Nie... načo?
Chvejúcimi sa prstami vytiahol ďalekohľad. Čo keby, predsa len
nie?!
Dramatická chvíľa ...
A potom ležala pred nami hrubá obálka, generálovo hlásenie.
I nastalo ticho preveliké.
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Ak toto zničíme, potom tí lotri môžu páchať svoje diabolské výčiny ďalej. Ak to nájdu u nás, tak sa dôležité štátne tajomstvo dostane
do nepovolaných rúk a my nesplníme rozkaz.
Yvonne si lámala ruky.
- Ja som vinná ...
- Ale, prosím vás ... - upokojoval ju Niktoš Alfonz. - Ešte sa nič
nepokazilo. Traja takí ksichti ako my dokážu do rána ešte veľa... Vyviedli sme my už aj väčšie pestvá, no nie, mládenci?
Nech je už akokoľvek, ale povzbudzovať tento chlap vie nádherne. Trošku nás zas oviala nádej. Aj Hopkinsova tvár opäť zľudštela,
aspoň do tej miery, pokiaľ toho bola schopná.
- Otázka znie iba, či vieme ovaliť chlapa tak, aby nemukol, - šepkal Niktoš Alfonz.
Hopkins nervózne pokrčil plecom.
- Čo sú to za nezmysly? Ovalím kohokoľvek tak, ako si želáš.
- Výborne ... Yvonne, vy ste dcéra vojaka. A teraz už môžeme dosiahnuť cieľ iba vtedy, ak nebudeme prieberčiví v prostriedkoch.
- Spoľahnite sa ... nebudem slabá ...
Cez škáru v stane sme videli, že sa už zotmelo. Vojaci sa už dávno
navečerali a teraz, po únavnom výcviku, hlboko spia.
- Kamarát, - oslovil Niktoš strážneho, čo stál vonku, - tejto chudere prišlo zle ...
Do stanu vstúpil fúzatý vojak s bodákom na puške.
- Čo jej chýba?
Niktoš ho zdrapil za hrdlo. Jeho pomerne malá ruka priľahla na
vojakov krk tak, že nevládal ani pípnuť. Tvár mu zaraz očervenela,
začal dvíhať zbraň, ale Hopkins ho ovalil päsťou.
Odpadol.
Kvastič sa strhol zo sna, zočil nevládneho strážneho a unavene sa
obzrel.
- Len choďte pokojne ... - povedal. - Prehliadnem ho a postarám
sa aj o obväzy.
- Nestačí, - šepkal Klát, - aj hubu mu musíte zapchať, ak ho už
chcete ošetrovať.
Niktoš Alfonz si rýchlo hodil na plece pušku, nasadil si strážneho
Čiapku a opasok a vyšiel pred stan, aby; tam bola silueta strážneho,
keby ktosi vyzrel von.
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Hopkins a ja sme už ostatné ovládali. Po bruchu sme sa vyplazili
zo stanu. Tma. Kdesi konca spoločného stanu horí lampa, pred ňou
v pyramíde zbrane.
Vidíme aj tieň strážneho, druhého strážneho. Niktoš šepká:
- Keď zložím strážneho... ihneď k zbraniam!
A vykročí k druhému strážnemu, A tamten vidí jeho tieň a myslí
si, že je to jeho druh... Vykročí ďalej. Niktoš sa mu skrúti za chrbát,
pažba regulárne dopadá na hlavu... Ston a pád ...
My dvaja sme zaraz pri pyramíde a stojíme tu traja s puškami a
bodákmi... Ticho. Vojaci v stane sa nezobudili z ťažkého sna. Je ich
však štrnásť. Lenže bez zbrane. A my s puškami.
- A teraz pozor! Nesmieme nikoho šanovať, ale podľa možností
nikoho nezabíjame. Čiže tam, kde sa ukáže hlava... udrieť!
- Čo chceš?
- Toto!
Šmyk ... napínacie laná šiatra sú prerezané!... Obrovská plachta
padá na spiacich a Niktoš odbehne ...
Kam?
Nevystáva mi čas na úvahy, pretože vojaci, prebudení zo sna, sa
poslepiačky hádžu a tu i tam sa spod plachty vyguľatí hlava.
A tam, kde sa ukáže, švacnem pažbou, Hopkins a ja. Obrovská
plachta sa v tejto panike ešte väčšmi skrúca vôkol nich ... Dvaja sa
spod nej vykotúľali... Kopanec... úder... Ovalili sme už aspoň ôsmich. Jeden z poddôstojníkov sa vyšmykne von, poslepiačky vystrelí
z pištole, ale už aj padá pod úderom pažby...
Teraz sa vynorili ďalší traja a štvrtý vyskočil s útočným nožom...
dvoch odbaví pažba, jeden sa však vrhne na mňa a padáme na zem,
ale toho ovalil zboku Niktoš... Hopkins skosí ešte zo dvoch signalizačným stojanom...
- Minulo sa ... - dychčí Klát.
V priebehu necelých desiatich minút váľalo sa po zemi v bezvedomí šestnásť zneškodnených vojakov. Tento trik s plachtou je geniálny. Dve tretiny protivníkov sme vybavili tak, že my sme boli
pred nimi v bezpečí.
Počas celej akcie odznel iba jediný výstrel z poddôstojníkovej pištole.
Niktoš Alfonz ukazuje na zviazaných dôstojníkov, čo tu ležia na
piesku.
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- Odbehol som po nich, spali v osobitnom stane.
Aký starostlivý! Nič mu neujde.
- Rýchlo spakovať vodu, potraviny a všetko, čo sa len dá. Majú tu
päť mulíc.
A teraz už pôjdeme ďalej s prvotriednym výstrojom. Chinínu je
bohato, je tu aj dosť potravín i mulíc, obväzy, závesné postele, stany
a všetko, čo si oddiel najlepšie vystrojenej koloniálnej armády berie
so sebou do pralesa.
Zvyšok treba zničiť, aby sa prenasledovatelia museli vrátiť do
pevnosti po výstroj. Aj to je dvadsaťštyri hodín k dobru.
Náhlili sme sa. Pobalili sme všetko, čo sme potrebovali.
- Nezahadzuj káble a drôty, - radil Hopkins, keď som chcel z jednej mulice zhodiť tašku so spojárskymi potrebami. - Až sa dostaneme na sever, tak to predáme. Nemáme peňazí nazvyš!
Pravda. Nemáme ani haliera. Tak som teda tašku plnú drôtu, klinov, slúchadiel a náradia nechal, hádam to Hopkins popredá.
Pribehla Yvonne s vydesenou tvárou, sotva slovo zo seba vyrazila,
celá sa chvela.
- Čo je? Čo sa stalo?
- Kvastič... - jachtala a zuby jej cvakali od údesu. Podišli sme k
šiatru. Pán profesor tam sedel, tak ako spal, hlava mu visela na hrudi
a na ľavej strane košele červený fľak ...
Mŕtvy!
Jediný poddôstojníkov výstrel trafil spiaceho Kvastiča. A presne
do srdca. Bola to panská smrť, hodná obrovského, šedivého, vznešeného „Pána profesora“, o akej mŕtvy ani len nesníval v sekunde, keď
neďaleko vystrelili ten hlúpy náboj.
Alebo to bol naopak veľmi múdry náboj, rozumná guľka, pretože
pomohla tomuto chlapovi, čo si zaslúžil lepší osud, vo sne a rýchlo
do celkom iného sveta, hádam aj lepšieho, ako je náš?
Kto by to vedel povedať?
- Šialená... náhoda... - povedal som veľmi smutne, pretože tohto
jemného chlapa... mal som ho proste rád. A nazdávam sa, že aj ostatní. Preskákal s nami sem i tam nejaké kúsky a bol to večne tichý,
večne pokojný muž vynikajúceho správania.
- Pochováme ho, - povedal Niktoš Alfonz.
A márne tu ide o život alebo o smrť, darmo sme vedeli bezpečne,
že hliadka z Fort Lamy sa už blíži; pochovali sme Kvastiča práve tak
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pekne, ako sme pochovali Levina. Stáli sme tam chvíľočku tíško,
kým sa Yvonne modlila. Nie je vylúčené, že sme si hundrali čosi aj
my a Hopkinsovi sa zachvievala koža na Jeho tupom, červenom nose, ako keby ho svrbela ...
Opäť nás opustil človek, čo patril medzi nás.
Bol náš!

2
Pretože sme pravidelne požívali chinín a Yvonne sme vysadili na
mulicu, ubiehala nám cesta rýchlejšie a v lepšej nálade. Snažili sme
sa využiť čas, kým sa bude musieť hliadka z pevnosti vrátiť po poživeň. A toto prenasledovanie nás napokon ani nerozčuľovalo. Nemôžu predsa stíhať ozbrojených zbehov s nedostatočným zabezpečením.
Musia sa vrátiť aj po posilu a vypraviť sa vo väčšej formácii. A to
potrvá, hojojoj!
Lenže rozhlas nás môže predbehnúť! A hrať sa s armádou na Sahare na slepú babu - nuž, nevyzerá to veľmi veselo.
Ale zato len poďme! Bude ako bude!
Šli sme čosi už vyše dvoch týždňov. O ďalších desať dní sme konečne vypadli z lesa a v diaľke zazreli piesok.
Sahara! A teraz nás čaká cesta púšťou, nemožnejšia časť našej
veľkej púte.
- Ako sa podľa tvojho názoru dostaneme cez Saharu do Oranu? spýtal sa Hopkins.
- Čo ja viem? - odvrkol Níktoš Alfonz.
- Ani si o tom nerozmýšľal?
- Braček môj, keby sme my tak veľmi uvažovali o tom, čo sa môže urobiť a čo nie, tak by sme teraz obchodovali s viazankami v niektorom veľkomeste a neboli by sme nositeľmi Čestnej légie.
A je v tom kus pravdy! Yvonne sa usmiala:
- Traja mušketieri nemudrujú. Zase s tým začína!
- Pekne vás prosím, mademoiselle, nepovedali by ste mi, ako je to
s tými tromi bachármi, ktorých občas spomínate? - spýtal sa rozčúlený Hopkins.
- Sú hrdinami svetoznámeho románu. Nasadili kvôli dáme životy.
Mohli to byť asi takí chlapi ako vy traja.
- A kde sedeli?
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- Nezavreli ich, ba naopak, vysoko ich vyznamenali.
- A potom všetci spievali, - ukončil som príbeh podľa zvyku spisovateľov. - Ja som v takých záležitostiach doma.
- Ty si proste blbec, - usúdil Hopkins a obrátil sa k Yvonne: - A tú
záležitosť s diamantmi, vreckovými hodinkami a striebornými tácňami, čo ukradli v Londýne, im amnestovali?
- Božemôj, nechajte to už! - rozzúril sa Niktoš Alfonz.
Ťažko znáša, že aj iní sú vzdelaní, nielen on sám.
Pod stromami na kraji pralesa sme sa utáborili. V diaľke sa črtali
osirené palmy a biedne chatrče oázy Nemas-Rumba.
- Musíme sa pokúsiť vniknúť do oázy, - povedal Alfonz, - pretože
bez tiav sa v Sahare ďaleko nedostaneme.
- Jeden z nás zájde, - navrhol som. - A keby sa čosi strhlo, ostatní
ešte vždy môžu ubziknuť.
- V poriadku, idem teda, - odvetil Niktoš.
- Ja ti dám! - zreval Hopkins. - Tu sa nik nebude hnať na vezíra!
Nie si ty taký pán, aby si o tom sám rozhodoval!
- Čo chceš teda?
- Losujme, - a vytiahol mincu. - Pôjde ten, čo prehrá proti dvom.
A vyhodil ju do vzduchu.
- Hlava! - povedal Niktoš a vyhral.
Hopkins ju vyhodil ešte raz. Aj ja som vyhral. Klát bez slova odviazal mulicu, na ktorej sme vliekli káble, a vysadol na ňu.
- Pozorujte na konci oázy tamten domček so špicatou žltou strechou. Ak ma odtiaľ uvidíte kývať, jeden z vás môže podísť.
Hopkins odhopkal. Mlčali sme dlho a nervózne... Zostali sme iba
dvaja. Alebo si hádam Klát poradí? Polhodinka... A pri tom žltom
dome nič...
- Zle je, - vraví Niktoš stiesnene. Yvonne trhá zubmi vreckovku.
- Ak sa o hodinu neukáže, obídeme oázu veľkým oblúkom, ozval sa znovu Alfonz.
- A Kláta opustíme? - spýtal som sa zhrozene, pretože čosi podobné by som od Alfonza neočakával.
- Áno! A ak bude treba, necháte tu aj mňa alebo aj Yvonne. Ak
jestvuje čo i len iskierka nádeje, že jeden z nás živý doručí list generálnemu štábu, tak ten jeden nech splní rozkaz aj za cenu životov
ostatných. Alebo máš iný náhľad?
Zase má pravdu. Pomaly minula hodina.
- 134 -

- Pripravte sa, - povedal Niktoš a vstal.
Veľmi sa chmúril, no nevidel som, že by bol váhal. Iba pery sa mu
z času na čas zachveli.
Vyhneme sa oáze a chudáka Hopkinsa tu opustíme.
Hej, krušný zážitok nás tu čaká, hádam najkrušnejší zo všetkých,
čo som zažil v rozličných končinách sveta. Pretože Čo iné má našinec v tomto psom živote, ak nie dobrých priateľov?
Je vôbec možné, aby sme nášho neokrôchaného Kláta len tak ponechali napospas osudu? ...
Hruď sa mi ťažko dvíha a kladiem postroj na mulice... Niktoš nakladá stanový dielec a meravo hľadí na povrazy. Tvár mu zbledla,
pery bez krvi. Potom podíde ku mne a položí mi ruku na plece.
- Tak sa stalo, braček, - vraví chrapľavo. - Podobrali sme sa na túto úlohu. Zajtra si na rade ty alebo ja...
- Pravdu máš. Stisneme si pravice.
- Tam... pozrite! - skríkne Yvonne. A potom skríkne aj Niktoš Alfonz...
... V žltom pekle Sahary zjavila sa pred hlinenou chatrčou so špicatou strechou zavalitá postava a kýve na nás vedrom.

DESIATA KAPITOLA
1
Toho dňa boli obyvatelia Nemas-Rumby svedkami čudných udalostí. Brada náčelníka obce sa rozochveje ešte aj o päťdesiat rokov,
až tieto príhody rozpovie potulnému zázračnému lekárovi alebo
zbojníkovi.
Okolo desiatej hodiny do oázy dorazil na mulici bezočivý, zavalitý legionár a v postroji mu štrngali všelijaké nástroje.
Baluz, predstavený oázy, práve odpočíval. Bol majetný, pretože
vedľa jeho lôžka sa zdržovali okrem prežúvajúcej ťavy aj dve kozy,
niekoľko kohútov a baran, čiže v týchto končinách nemalé gazdovstvo.
Predpoludňajšiu šiestu prerušil rozochvený ťaviar:
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- Baluz! Nemas-Rumbu postihla skaza! Koniec oázy! Prišiel vojak
rumi a zabíja palmy.
Baluz vyskočil a v sprievode zdesených zvierat í ľudí odbehol na
tvár miesta tej neočakávanej pohromy.
To, čo videl, spôsobilo mu temer smrť... Alah je veľký a vykonáva z času na čas hrozné divy. V korune palmy sedí tučný vojak ani
opica v rovnošate a zo železnej obruče mu visia na ušiach dva čierne
tanieriky. A vbíja do palmy veľké klinčiská, nech je prekliaty deň
jeho zrodu! A jemné výhonky kriví a láme krížom-krážom drôtmi.
Koruna palmy je ovešaná káblami, na druhej palme taktiež visia drôty a také biele oné, čo je napichnuté do kmeňa a napína drôt...
Na blízkej palme sa objímajú, rozochvené opice, hľadia vyľakane
na udalosti a obyvatelia oázy otvárajú ústa.
- Pane! - skríkol predstavený, ale zavalitý rumí kývol, aby mlčal, a
spod krku priťahuje k ústam maličký ligotavý predmet:
- Haló! Haló!... - kričí. - Tu rozhlasová stanica Nemas-Rumba a
ostatné vysielače. Oznamujeme výsledky dostihov a potom z plavárne hotela Savoy vysielame gramofónové platne za mierny poplatok.
Opakujem: jedenásť hodín dvadsať...
... Obyvatelia sa hodili na tvár a modlili sa. Baluz povedal:
- Čo tu porábaš, pán vojak?
- Ty si hlava kmeňa? - spýtal sa surový bojovník,
- Toto nie je kmeň, pane - A ty nie si hlava, - prisvedčil tamten zhora. - Počúvaj! Tamtú
palmu zaraz vyrúbete! Postavím na jej miesto anténu.
- Pane...
- Ticho! - nasadil si slúchadlá a načúval. - Ha-161... Spojenie som
namontoval... Hovorí technik Hopkins z vrcholku palmy číslo dve...
O desať minút vám oznámim, pán major, kam máte poslať oddiel...
Áno, v blízkosti som nechal pozorovateľa ... Áno...
Medzitým zabehol Baluz po žandárov. Boli tam dvaja, zo zboru
arabských goumierov, v tej chvíli nahí a spiaci.
- Páni moji! Zobuďte sa! Prišiel vojak rumi a zabíja palmy.
Kaprál ho pozorne vypočul.
- Hlúpy si, Baluz! Toto je radista oddielov, čo majú púšťové manévre. Teraz namontujú linku aj sem a Nemas-Rumba bude mať rozhlas.
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- Ale, pane, na rozhlase sa datle neurodia a neposkytuje tieň. My
už len radšej palmy.
- Zbytočné reči, pretože toto je práve také, ako keď vás očkovali.
Ak si to nedáte urobiť, prídu vojaci a každého zmlátia.
- Skaza oázy ...
- Toto ste vraveli aj vtedy, keď každému odobrali trošku krvi. Oblečiem sa a zájdem ta, ale správajte sa rozumne, lebo nie je dobré, ak
namiesto jedného vojaka ich príde päťdesiat a donesú aj guľomet.
Baluz bežal odušu k palme. Národ sa medzitým rozišiel a vrátil v
spoločnosti početných zastrúhaných kolov. Vojak vybral z vrecka
kliny a vbíjal ich do palmy a medzitým si spieval.
- Všetci do chyží! - zreval Baluz. - Neopovážte sa pánovi vojakovi
ublížiť, lebo sem prídu s guľometmi.
- A s kanónom, poznamenal zavalitý vojak s úsmevom. V pralese stoja dve divízie.
Obyvateľstvo sa vyparilo.
Vojak si hvízdal, zišiel z palmy, potom podišiel k tej najkrajšej,
odborne prehliadol kmeň, sňal z mulice polmetrový železný klin a
nasadil ho na kôru.
- Pane, - zastenal Baluz. - Prečo robia vojaci z paliem rozhlasové
stromy práve v Nemas-Rumbe?
- Pretože náš slobodník je prasa. Mali sme to montovať v oáze
Sumbi, lenže tamtí podplatili slobodníka, dali mu peniaze, jedlo aj
ťavy, aby rýchlejšie odišiel. Pretože sa na svete nájdu aj takéto podlé,
podplatiteľné živly ...
- A... a ... teba, pane ... nemožno podplatiť?
Oči zavalitého legionára sa zablýskali a obrátili sa k Haluzoví.
- Len to skús!
- Ja... ja som ešte čosi podobné nikdy neurobil...
- To nič. Zato len skús. Čo, keby to šlo.
A šlo to. Našla sa aj hotovosť, potraviny, ťavy...
- Dobre teda... Pôjdeme o číslo ďalej. Ale musíš sa s nami rozlúčiť
po vojensky.
- A to ako?
- Pokloníš sa smerom na východ a radistovi dáš pálenku ...
- Zaujímavé, - odvetil predstavený v rozpakoch. - A čo sa stane s
tými, čo pálenku nedajú?
- Temer nič. Ovalia ho vedrom a podobné... No, nezabijú ho.
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Baluz odbehol a vrátil sa s pollitrákom pálenky, ktorú legionár
vypil na dúšok.
- Výborná. Iné druhy už ani neokoštujem. Zostaneme pri tomto, povedal a nakopal predstaveného.
Potom prišiel aj žandár.
- Čo tu máte robiť?
- Mal som namontovať stanicu. Prišiel som spolu s iným spojárom, ktorý čaká v lese na spojenie.
Žandár pozorne obzeral spleť drôtov. Videl už takéto predmety.
- A ja ti ako pomôžem, pane? - odporúčal svoje služby.
- Zaspievaj si so mnou, že Paríž, srdce som ti dal!
Odhliadnuc od nejakých drobných tónov, strážmajster sa priučil
piesni pomerne rýchlo, ale keďže sa pri výučbe aj on ožral, tiež nakopal predstaveného obce.
Neskoršie prišiel spoločník zavalitého legionára a aj tento bol
veľmi dobrej vôle, hoci predstaveného obce nakopal aj on.
Akiste je to ich dobrý zvyk.
A potom si zaspievali a pili do rána.
Alah je veľký ...

2
Na svitaní sme vyrazili rýchlym galopom, aby sme do rannej horúčavy prešli čo možno najviac.
V ceste sme pokračovali na ťavách. Vystrašení obyvatelia nám
podarovali štyri.
Klát z času na čas spieval. Alfonz ho z času na čas ovalil po hlave.
- Čo bolo v oáze? - pýtal sa ho.
- Rizoto a pálenka.
S Klátom bolo sa trošku ťažko dohovoriť, pretože z kroka na krok
spieval. Prečo pijú ľudia, čo neznášajú alkohol? Spieva a rehoce sa.
- Povedz, čo tam bolo? Stíhajú nás?
Sotva vládal odpovedať od samého rehotu, až napokon zastenal: Je s nami koniec!
- Klát, zrazím ta z tej ťavy ... A teba tiež...
Toto sa vzťahovalo na mňa. Spomenul som si na tú krásnu parížsku pieseň a nahlas som si zaspieval. Lenže Alfonz je nervózny. Hoci
niet na tomto ničoho zlého. Zaspievajme si aj na Sahare. A keď som
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si spomenul na tohto predstaveného s kozou hriadkou, musel som sa
smiať. Smiešna figúrka ...
Napokon keď nás už Niktoš začal ohrozovať revolverom, rozpovedali sme zhruba všetko. U žandárov sme si prečítali správu, že v
pralese sa odohral neuveriteľne opovážlivý prepad, no tí sa o ňu figu
starali. Traja zbehnutí väzni odzbrojili čatu legionárov a unikli aj s
väčšou časťou ich výstroja. Dvadsaťtisíc frankov odmeny tomu, kto
tých zvrhlých darebákov dolapí živých či mŕtvych. Predpokladá sa,
že utiekli smerom na púšť... Zvláštne poznávacie znamenie: v ich
spoločnosti je aj žena.
- Toto nám teda sťažuje situáciu, - povedal Niktoš Alfonz.
- Je beznádejná, - vzdychla si Yvonne.
- Nikdy sa nevzdávame nádeje, - chlácholil ju Niktoš bez akéhokoľvek presvedčenia.
Medzitým sa už slnko na svojej dráhe priblížilo k poludňajšiemu
zenitu a pekelná horúčava sa stala neznesiteľnou. Žltý odlesk piesku
nám dráždivo týral oči. A nikde na obzore čo i ten bod, ktorý by
znamenal zmenu. Rovnaká belasobiela obloha, krémové vlny až po
horizont a smrteľné, vražedné pálenie slnka. Odpočinuli sme si v
tieni pieskovej duny. Rozložili sme mapu a kompas.
- Teraz sme asi tu, desať kilometrov z Nemas-Rumby, - ukazoval
Niktoš Alfonz na mape. - Ak nasadíme ostrejšie tempo, do rána môžeme byť v Azumbare... A tam zase vymyslíme čosi, aby sme získali
vodu a poživeň,
- Lenže v tamtej oáze už zaistia toho, čo tam zájde.
- Tak potom azda v noci... uvidíme ...
Mlčali sme. Nemáme veľa nádeje dostať sa cez Azumbar. Vyhnúť
sa mu nemôžeme. Potrebujeme vodu a potraviny ...
- Tu na severe je oáza s posádkou, - odvádzal Yvonninu pozornosť Niktoš. - Pevnosť Bu-Gabendi. Tej sa vyhneme a v ColombBéchare je už železnica.
- Hádam len nechceš cestovať Africkou železnicou? - divil sa
Hopkins.
- Nevyjde nám to inak, - odvetil a vrhol rýchly pohľad na dievča. Musíme sa prebiť aj cez Atlas. Pokúsime sa rozumne... Cítite sa ešte
dosť silná, Yvonne?
- Ó, veď ja som v poriadku.
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- Tak teda vyrazme. Lepšie bude, ak pocestujeme aj v poludňajšej
horúčave. Je to ťažšie, ale naši prenasledovatelia práve v tom čase
oddychujú.
A cválali sme v šesťdesiatstupňovej vražednej páľave.
Počínali sme si čoraz opatrnejšie. Niktoš Alfonz jazdil ustavične
trošku vpredu a Hopkins zaostával. Naša štvorčlenná karavána pokračovala v ceste podľa predpisov, krytá predným i zadným vojom.
A pretože som bol uprostred, zhováral som sa s Yvonne.
- Oboznámil som sa s listom, čo ste napísali môjmu priateľovi, povedal som skromne, ako to už zvyknem od malička.
- Áno? Bola som nesmierne rozrušená v tých časoch, ...
- Viem si to predstaviť, veď som koniec koncov umelec, ktorý veľa chápe.
- Naozaj? Hráte na nejakom nástroji?
Čože? Zase chce skrývať svoje city?
- Ale Niktoš Alfonz mi ukázal aj váš druhý list.
- Ale veď ja som mu napísala iba raz okrem toho, čo som adresovala Thorzovi.
- Prepáčte, azda sa nepamätáte dobre... Písali ste Niktošovi Alfonzovi aj druhý list, v ktorom sa zmieňujete o mne ... O mojom diele...
- Áno... áno... Čo ste to vlastne namaľovali, pán Fowler?
- Ja som spisovateľ! Nazdával som sa, že to viete, Yvonne!
Hľadela na mňa vygúlenými začudovanými očami.
- Nie. To som naozaj nevedela.
Hrom a peklo! Práve som chcel popohnať ťavu, aby som vzal
Niktoša na paškál, ale Hopkins zreval, prinútil svoju ťavu na kolená
a zvalil sa do piesku. Ihneď sme nasledovali jeho príklad. Musel čosi
zbadať. Nervózne sme ležali v piesku pri ťavách.
Za ďalekými kopcami cválal oddiel spáhijov. Jazdili rýchle, v
rozťahanej reťazi a ich veliteľ pozoroval Saharu ďalekohľadom.
Nás hľadajú...
Ale boli ešte dosť ďaleko a Hopkins ich zočil zavčasu. No, aj to
už máme za sebou. Keď zmizol aj posledný spáhi, Niktoš ihneď vysadol do sedla.
- Ponáhľajte sa! Vyrazíme cvalom a musíme cválať asi hodinu,
aby sme boli mimo horizontu, keď sa bude oddiel vracať.
- Správne.
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Silili sme ťavy do šialeného tempa, hnali sme ich temer hodinu.
Naraz sa len Yvonne zakolísala v sedle.
- Stoj!
Hopkins ju ešte zavčasu zachytil, inak by zletela. Omdlela... Veď
aj to je zázrak, že doteraz to všetko vydržala. Ale už sme sa dostali z
trasy stíhacieho oddielu. Dievčina sa natiahla v piesku ako mŕtva.
Masírovali sme jej ruky i nohy, naliali sme jej do úst rum a nešetrili
sme zvyškami vody, dali sme jej na hlavu obklad. Buď sa v Azumbare nejako zásobíme, alebo nám bude všetko jedno. Lenže Azumbar je
ešte ďaleko a vody nám zostalo máličko.
- Mládenci. Po obede vám vychodí iba po jednom glgu vody, povedal Niktoš Alfonz, kým ešte dievča spalo. - Túto plnú čutoru
rezervujeme Yvonne. Bude to ťažké, ale hádam to vydržíme.
- A ty?
- Vydržím aj bez vody.
- Ja ti dám, - zreval Klát Hopkins. - Tu sa nevyťahuj! Najmä nie
nad nami! Hubu ti rozbijem!
- Ale ja vodu nechcem!
- Tak potom vylejeme tvoj diel do piesku! - zúril Klát.
- Ja piť nebudem, to si zapíš, - jedoval sa Alfonz. Napokon aj on
dostal svoj diel. Rýchle sa nám minul.
Yvonne ani netušila, že v besnej páľave dvíhame k ústam už iba
prázdne čutory, pretože sme nechceli, aby nám na to prišla. Trpeli
sme diabolské muky, ale dievčine zostalo ešte pol litra vody, keď sa
v diaľke zjavil nám pred očami prívetivý, zelený fľak oázy Azumbar.
Vtedy sme už sotva šepkali, pretože nám zapuchli hltany a popraskali jazyky. Ale prázdnu čutoru sme zato ešte dvíhali.
- Do večera sa tu utáboríme, - povedal Alfonz čudesným, cudzím
hlasom.
Dievčina zoskočila sčerstva, ale my sme liezli trošku pomaly a čutora mi spadla tak nešikovne, že vrchnák sa odkotúľal.
- Voda... - skríkla Yvonne a skočila za čutorou. A začudovane videla, že sa do piesku nevylieva nič..“
Vytreštila oči a zdvihla čutoru. Neopovážili sme sa na ňu hľadieť.
Vložila prst a ohmatala znútra smalt. Pravdaže, všetko suché. Pozrela
na nás tým jej teplým, smutným pohľadom. Oči jej zvlhli.
- Vy ste mi... dali... všetku vodu?
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- Ale veď to iba, - povedal som. - Hm... totiž... Nič iné mi neprišlo
na um ...
Chytila mi ruku do oboch dlaní. A hľadela na mňa.
- Ako vám vynahradím ... čo ste pre mňa urobili?...
Niktoš Alfonz babral čosi na sedlách a Hopkins zahundral, že príležitostne predložíme faktúru, a zdal sa byť rozzúrený, ale Yvonne
podišla k nemu a pohladkala mu zanedbaný, zarastený ksicht:
- Ste skutočný rytier a mušketier, nech už frflete koľkokoľvek.
- Prestaňte konečne s tými mušketiermi! - zreval.
No Yvonne ho náhle pobozkala a náš zavalitý priateľ očervenel
ani repa a v rozpakoch ho chytilo čkanie.

JEDENÁSTA KAPITOLA
1
Večer sme museli nejako šmyknúť do oázy. Teraz sa už nehráme
na mincu a losovanie. V Nemas-Rumbe riskoval Hopkins, teraz sme
na rade my. Oázu poctí návštevou Niktoš Alfonz a ja. Hopkins sa
proti tomu najprv veľmi energicky ohradil, no potom sme ho akosi
upokojili.
Yvonne podišla ku mne a objala ma.
- Dajte si pozor...
- Teraz niet na to času! - povedal Niktoš Alfonz. - Poďme!
Prezrel som si revolver. Medzitým Niktoš bozkal ruku Yvonne.
Scéna trvala asi minútu a dievčina mu pohladila vlasy.
Aha! A na to je času dosť?
Zmienil som sa o tom cestou pred oázou.
- Povedz... čo si mi ty vybrechával v Mansone o Yvonne a o nejakom liste, v ktorom píše o mne?
- Ja?... Čože?
- Vraví, že ti napísala iba jediný list.
- Naozaj? - spýtal sa prekvapený a udivený. - No ale tieto ženy!
- Vrav otvorene. Oklamal si ma? Naťahoval si priateľa?
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- Chmuľo si! Nazdávaš sa, že Yvonne je z tej fajty dievčeniec, čo
zaraz priznajú, že sa o teba zaujímajú?
- Čože?
- Ako spisovateľ mal by si vedieť, že dámy z panských kruhov sú
zdržanlivé.
Ako spisovateľ som toto, prirodzene, vedel...
- Predstavoval si si, že ti zaraz vyzná lásku a vbehne ti do náručia?
Ráč si zapísať za uši, že aj dnes poobede ma zahrnula trpkými výčitkami, že som vybľabotal jej tajnosti.
- Naozaj?
- Fakt! A nie je od teba pekné, že si od nej vyznanie takto nediskrétne vymáhal.
Hanbil som sa, že toto všetko mi musí povedať Niktoš Alfonz. Aj
samému mi to mohlo napadnúť. Spisovateľ musí predsa niečo také
ovládať.
- Predpokladáš, že so mnou koketuje?
- A to zase nie. Ale rada by ťa poznala, kým ta prijme do svojho
srdca.
- Ale akosi sa správa veľmi milo aj k tebe ...
- Pekný si ty spisovateľ, ak si ešte nikdy nepočul, že každá žena
chce vzbudiť žiarlivosť u toho, koho ľúbi! Keby milovala mňa, bola
by milá k tebe.
A tomuto možno dostatočne rozumieť!
- A teraz už na brucho, - odporúčal Alfonz. - Sme blízko.
Nočné ticho púšte prerušovalo iba odporné zavýjanie hyen, čo sa
potulovali vôkol oázy v dvojiciach i v trojiciach. Zdalo sa, že Azumbar je mĺkvy. Neďaleko vyvreskuje muezín nočnú súru. Doplazili
sme sa k prvej hlinenej chatrči. Zakrádali sme sa opatrne, pritisnúc sa
k múru. Vedľa pred kolibou sedí Arab a niečo si hundre. Jednostaj
vrčí a vrhá sa na tvár.
- Ty... - vraví mi priateľ. - V dome je mŕtvy.
- No a?
- Dalo by sa to využiť... Ale musíme si byť istí.
Prikradli sme sa k bočnému okienku. Z hrady visel kahanec a na
stole ležala rakva.
- Dočkaj... - iba toľko povedal, a konal, ako obvykle, ihneď. Vliezol oknom. Ja som sa pritisol k stene a pozoroval som dvere, pred
ktorými sedel Arab a modlil sa. Ak sa obráti a bude chcieť vojsť do
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domu, ovalím ho. Lenže toto bol starec a Niktoš Alfonz narobí menej
hluku ako poľujúci kocúr. O niekoľko minút ma ktosi poklepkal po
pleci! Za mnou stál chlap v burnuse! Akurát som mu chcel päsťou
podobrať bradu, keď som v bledom nočnom svetle spoznal Alfonza.
- A toto je čo?
- Burnus z tej mŕtvoly, - odvetil.
Po tom všetkom, čo som vám už rozpovedal, hádam uveríte, že v
živote som užil málo upokojujúcich prostriedkov, ale teraz som sa
predsa ten zachvel.
- Dúfam,- pošepkal mi priateľ, - že truhlu už viacej neotvoria a
okrem toho modlime sa, aby nebožtík netrpel nejakou nákazou. Ale
keby bol zomrel čo aj na mor, niet iného východiska.
- Čo si od tejto maškarády sľubuješ?
- Vidíš tam tú budovu? Sú v nej žandári. Od nich si zadovážime
všetko, čo potrebujeme. Ľahni si na brucho a čakaj.
Odbehol. Čo si počnem? Ľahol som si na zem. Alfonz zaklopkal
na okno chajdy, ozdobenej ligotavou tabuľou. O chvíľku sa ukázal
žandár.
- Pane! - zanariekal Niktoš akýmsi čudesným arabským prízvukom. - Šesť míľ som bežal v jednom ťahu... Povraždili celú karavánu... nazdávam sa, že to nik neprežil, iba ja... Robil som sa mŕtvym a
ležal som až dotiaľ, kým sa zbojníci nestratili v diaľke.
- Hej, Baldur! Razim! - kričí arabský žandár do budovy a spytuje
sa Niktoša: - Čo to boli za zbojníci?
- Beduíni... Ja som miešanec, ale ostatní, ktorých povraždili, boli
Arabi...
Medzitým vyšli dvaja ospalí žandári. - V púšti spáchali útok...
Baldur, pôjdeš so mnou... Kde je to miesto?
- Šesť míľ na východ ... Pri wadi...
- Už viem.
Arabskí žandári sa zásobili vodou a potravinami. Obaja vyskočili
na ťavy a odcválali na východ k wadi, čiže údoliu, ktoré si Niktoš
vyhliadol na mape, presvedčiť sa, či ešte niekto žije z tej zmasakrovanej karavány. Zbojníkov sa báť nemuseli, lebo tí sa už nikdy nevrátia na miesto prepadu, kde ich čakajú duše mŕtvych.
- Odkiaľ ste prišli? - spýtal sa žandár, čo tu zostal.
- Z Timbuktu, - odvetil Niktoš. - Ó, pane, daj mi čašu vody a dovoľ mi oddýchnuť si.
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- Hybaj dnu. Dám tí vody aj pokrovec. Vošli do domu.
Hnal som sa za nimi. Kým som ta prišiel, Niktoš už zväzoval polomŕtveho goumiera.
- Ponáhľajme sa, - povedal.
- Prečo? Žandári budú cválať do rána, pred treťou poobede sa sem
nevrátia.
- Lenže dovtedy chceme byť už ďaleko. Pozbieraj všetky potraviny, čo tu nájdeš, a naplň dve vrecia vodou.
- Pozri!
Prekvapene som mu ukazoval žlté noviny. Na prvej stránke písali
o mne. Aj moje meno je tam, obrovskými písmenami. Ale neuvádzali
ma ako spisovateľa.
Nad správami bolo však desať titulkov:
TRAJA CHLAPI PROTI CELEJ KOLONIÁLNEJ ARMÁDE!
OPOVÁŽLIVÝCH PREMOŽITEĽOV SPOJOVACIEHO ODDIELU NECHYTILI!
V NEMAS-RUMBE SA VYSTROJILI
BEZPRÍKLADNÝM PODVODOM!
POSLANEC HABOURN
OHLÁSIL PARLAMENTU INTERPELÁCIU!
DVADSAŤTISÍC FRANKOV ODMENY ZA ZLAPANIE!
ZADRŽALI ICH?
Preľakane som sa pustil čítať. Bože na nebesiach! Hádam nás len
nechytili? Ale nie ... Upokojil som sa, keď som si prečítal, že sa tak
ešte nestalo. Lenže noviny písali o koloniálnej armáde, čo si nevie
poradiť s tromi dobrodruhmi, natoľko ironicky, že saharské ozbrojené sily musia byť rozzúrené.
Pekná publicita, namojdušu! Ešte aj minister kolónií musel vydať
vyhlásenie. Že sa nevyjadrí, kým vyšetrovací materiál nebude kompletný.
Čosi zaprašťalo...
- Čo robíš? ... - pýtal som sa.
- Rozbil som im rozhlasové zariadenie. Majú tu vysielačku. Toto
je už slušná oáza, nie taká ledajaká Nemas-Rumba.
- To si myslím, - vravím. - Tunajší žandári majú aj rum.
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A zmocnil som sa fľaše.
Niktoš Alfonz nahádzal do noše odevy, zbrane a iné cárachy,
- Poďme! Hybaj dopredu! Ja sa ešte rozhliadnem, - prikazoval
Niktoš, - len nechcem, aby sa dievča a Klát znepokojovali, okrem
toho Hopkinsa asi už morí smäd.
Doplnil som si výstroj za chajdou o dve vrecia s vodou, naložil
som to všetko na žandársku ťavu a viedol som ju z oázy k húštinám.
O chvíľku som už bol pri našom táborisku. Klátovi son podal fľašu
ešte z ťavy. Za pol litra vyzunkol na fľaku.
- Toto ma trošku upokojuje, - povedal spokojne.
Yvonne ma kŕčovite zdrapila za rameno.
Predsa ma ľúbi!
- Kde máte priateľa? - pýtala sa rozčúlene. Naozaj mi tu hrá divadlo, ani keby ju Niktoš zaujímal.
- Všetko je v poriadku, zaraz tu bude!
- Kde si zohnal ťavu? - spýtal sa Hopkins.
- Dali sme v noci vybubnovať, že kto má ťavy na predaj, nech sa
prihlási, lebo prišli legionárski zbehovia.
- Hovädo!
Zmĺkli sme. Od oázy sa približoval ktosi na ťave a nasledovalo ho
aj viacej tiav. Akiste Alfonz... Ale nie! Zaligotal sa gombík!
Goumier!

2
Hopkins i ja sme naraz tasili pištole.
- Zaľahnúť, - zreval Klát na Yvonne.
Ale dievča zvýsklo:
- To je on... Odložte zbrane ... On je to... Áno.., On...
Teraz sme ho poznali už aj my. Goumier je Niktoš Alfonz!
- Hej!
Len čo zoskočil z ťavy, letel rovno k Yvonne. Bozkal jej obe ruky. Yvonne sa smeje i slzí, naozaj je to milá deva.
- Kde si vzal toto? - ukázal Hopkins na rovnošatu.
- Vyzliekol som goumiera, až potom som ho vložil do silážnej jamy.
- A teraz?
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- Ak sa dostaneme do oázy Timbak skôr ako zvesť o našom tranzite v Azumbare, tak máme reálne nádeje.
- Hádam aj. Dotiahnu sa naspäť poobede a vysielačka je v pekle.
Ak sa ráno vyberú do najbližšej oázy, to sú najmenej dva dni!
- A veď aj ja v to dúfam. Poďme, Yvonne! Ste malomyseľná, a či
veríte?
- Ani jedno, am druhé. Viem iba toľko, že po vašom boku sa nebojím ani diabla... Teda po boku vás troch.
Pochopiteľne, tým mienila iba mňa. Len im nechcela blížiť. Jemná je to duša.
Oddychovali sme v púšti až do mrku. A síce systémom „protilietadlového táborenia“, je to Alfonzov patent proti husto nalietavajúcim stíhačkám, ktoré hľadajú nás a udržujú rádiové spojenie s útvarmi, čo nás stíhajú. Princíp tohto táborenia spočíva v tom, že položíme na seba plachtu a husto ju posypeme pieskom púšte. Tak isto posypeme aj naše ťavy. Je to trošičku nepohodlné, lenže keď nízko nad
nami zavrčí lietadlo, sme nekonečne pokojní. Pilot vidí iba žltý piesok. V noci zase divým cvalom vpred. Mali sme dve ťavy navyše,
takže sme mohli uťahané zvieratá striedať. Voda a potraviny bohato
stačili.
Preteky s nejakým žandárom, ktorý je kdesi na ceste, aby o nás
vysielačkou podal správu. Len Yvonne - nech už bola akokoľvek
odolná - znášala cestu ťažko. Neprivykla takémuto cvalu, no teraz sa
musela držať.
- Ešte trošku, - šepkal jej Niktoš Alfonz.
- Vydržím... ešte ... - dychčala odpoly v bezvedomí.
Poslednú míľu sme absolvovali tak, že sme ju z bohov dvaja podopierali v sedle.
Ale na druhý deň ráno sa nám ukázal Timbak. Yvonnu sme zložili
zo sedla Uložili sme ju a umyli jej tvár. Takto sa trošku pozbierala,
ale vyčerpaná bola už načisto.
- No a teraz?
- Predovšetkým sa okefujem, - odvetil Alfonz.
Ukázalo sa, že od žandára, ktorého uložil do silážnej jamy, ukoristil aj kefu na šaty. Zriedka vidíš medzi goumiermi taký kus pekného
chlapa, akým bol Alfonz. Hádam ani na mne by tá rovnošata lepšie
nesedela.
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- Naša hra začína byť od tejto chvíle nebezpečná. Všetko závisí
iba od toho, kedy sa tí dvaja žandári vrátili a kedy sa dostanú k nejakej vysielačke.
- Hovor!
- Posadajte si! Yvonne, upite si trošku rumu a dávajte pozor!
Niktoš Alfonz rozpovedal svoj plán a my sme dlho mlčky sedeli.
Išlo totiž o najriskantnejší podnik, akého sa v tejto Časti kedykoľvek a ktokoľvek dopustil.

3
Obyvatelia oázy Timbak vstali ráno v ovzduší obrovskej senzácie.
Na svitaní prišiel medzi chajdy driečny goumier a vliekol troch poviazaných zbehov, ktorí už niekoľko dni rozčuľovali kontinent.
Aké má ten chlap šťastie!
Vyčerpaní legionárski zbehovia sa vzdali. Dobrovoľne sa hlásili
púšťovému žandárovi, čo križoval Saharu. Nuž, stalo sa, teraz smutne sedeli v žandárskej chalupe, kde vykonávalo službu päť členov
goumierskej posádky z Timbaku.
Jeden zo zbehov je taký sopľoš, druhý je ten zavalitý, ktorého zo
zatykačov už dobre poznajú, tretí väzeň je muž rozumnej, driečnej
tváre (s chmúrnou chmárou na čele, ktorá toľrne charakterizuje spisovateľov a mysliace duše).
Národ - dvadsaťčlenné obyvateľstvo oázy - nahrnie sa pod okno.
Povestní zbehovia sedia tichí a smutní.
Zavalitý sa zlomene obracia ku kaprálovi, pýta si v božom mene
pálenku a nejakú cigaru.
Dajú mu oboje, veď sa tu na nich nik nehnevá, úbohí, blázniví legionári, veď ich v pevnosti ešte vykrstia.
- Šťastný si ty, - vraví miestny tučný žandársky strážmajster
svojmu driečnemu kolegovi, čo doviedol väzňov. - A kde je to dievča, ktorú uvádza zatykač?
- Vraveli, že pred dvoma dňami zomrela.
- No, veď kto by sa aj divil! Lenže ty si si šťastie založil!
- Ej, nech sa už raz šťastie usmeje aj na biedneho žandára ...
Dvadsaťtisíc frankov... Vypite si, chlapci! Je tu nejaký hostinec?
V okne sa ozve beduín konskej tváre.
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- Ja som hostinec, páni rumiovia. Mám v šiatri takú fľašu v košine
s pálenkou, čo sa volá raki...
- Sem s ňou...
- Spoj sa zatiaľ s pevnosťou Aut-Aurirt, - vraví ktorýsi žandár
strážmajstrovi, svojmu predstavenému.
- Správne. Rozkázali nám, aby sme všetky údaje o zbehoch ohlásili najbližšej pevnosti.
Medzitým zavalitý zbeh sa obrátil k druhému žandárovi a pýta čosi pod zub (ak má boha pri sebe), ale so zmučenou tvárou dokladá, že
studenú baraninu jesť nebude.
Dajú chudákovi. Veď v Aut-Aurirte bude aj hlad v base...
- Tu je pálenka, - zakričal hostinský, čo vyzeral ako kôň.
- Vypite si, sergent, - ponúkal šťastlivec svojich kolegov.
Potom oznámili pevnosti, že troch zbehov priviedol žandár poviazaných do Timbaku. Veliteľ pevnosti blahoželal a nariadil, aby väzňov v putách ihneď vypravili do posádky. Ak sa poponáhľajú, môžu
tam do večera byť.
Väzni zlomene sedeli. Počúvajú rozhovor, ani ústa neotvoria ...
... Zavalitý väzeň modliká v mene božom o nejaké noviny, no
strážmajster súri a vykrikuje:
- Poďme! Hýbte sa! Vpred!
Nasadli na ťavy, poriadne väzňov spútali a karavána sa rozhýbala.
Okrem šťastlivého žandára eskortoval väzňov strážmajster s dvoma
goumiermi.
Obyvatelia ich oslavujú a mávajú im šatkami.
Demižón pálenky odkúpili od hostinského, čo vyzeral ako kôň.
Horúčava bola pekelná, no žandári veselo trkotali. Veľký deň iní
svitol! Cestou si trošku ešte aj popili a strážmajster vyspevoval svojím čudným barytónom akúsi divú pieseň.
Zavalitý väzeň ho v mene božom poprosil, aby prestal.
- Beštiálna horúčava, - vraví ktorýsi goumier. - Nečudo, že dievča
zomrelo.
Netušil, že väzeň, čo mu jazdí za chrbtom, je dievča. Yvonne nahradzovala Niktoša Alfonza.
- Oddýchnime si aspoň na hodinku, - povedal šťastlivý goumier. Aspoň kým poludnie prejde.
- Musíme sa náhliť, - poznamenal strážmajster nie veľmi prísne.
- Ale cez obed nemašírujú ani legionári.
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Zosadli sme z tiav. Niktoš Alfonz, „šťastlivý“ stíhač, dotiahol
demižón, a kým nám tí traja ostatní kontrolovali putá, nalial doňho
kvapku čpavku, používaného proti komárom. Hoci raki je aj tak dosť
mocný nápoj.
Potom sa utáborili, najedli a hojne popíjali z pálenky. Iba Niktoš
ju šikovne vylieval z hrnčeka do piesku.
...Večer sa traja goumieri hlásili v Aut-Aurirte u veliteľa pevnosti.
Vliekli so sebou aj troch zbehov. Boli v bezvedomí a chrápali. Jednému sa z huby penilo.
- Takto som ich našiel, mon commandant, - hlásil strážmajster. Akiste mali už iba pálenku a vypili ju, keď ich trápil smäd.
Odovzdal doklady zbehov. Všetko súhlasí. Traja zbehovia z Igori!
Podľa vojenského lekára majú otravu alkoholom alebo čosi podobné. Potrvá najmenej dvadsaťštyri hodín, kým ich budú môcť vypočuť.
- Fešáci ste, - vraví veliteľ goumierom. - Títo traja nám narobili
starosti!
Pohostili troch púšťových žandárov. Ba dali večeru ešte aj chalanovi, čo im dozeral na ťavy. Potom im vyplatili odmenu dvadsaťtisíc
frankov a žandári sa náhlivo vracali do Timbaku.
Za pieskovými dunami, lenže toto už z pevnosti nemohli vidieť,
goumieri zliezli z tiav a zatancovali si.
Také čosi ešte Sahara nevidela!
Vyskakovali, rehotali sa, objímali sa, ba ešte aj pohoniča tiav vybozkávali a správali sa ani kozlence.
Potom vysadli do sediel a cvalom vyrazili do púšte.
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Dvadsaťštyri hodín bude svätý pokoj, to je už isté. Tak dlho budú
spať žandári, ktorých sme servírovali pevnosti v našich vlastných
rovnošatách.
Hnali sme ťavy ostro. Musíme sa dostať aspoň za ColombBéchar, za prvú významnú garnizónu, a musíme sa ako-tak zásobiť.
Lenže unavené ťavy čoraz menej znášali teplo. Z východu sa už
ukázal aj násyp, kadiaľ vedie saharská diaľnica, ktorá kdesi pod
svahmi Atlasu nadväzuje na Veľkú karavánnu cestu a pokračuje popri saharskej železnici smerom na sever.
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Niktoš Alfonz hľadí clivo do diaľky.
- Poďme, - vraví napokon. - Z juhu sa čosi blíži.
Pokiaľ ešte unavené ťavy vládali, hnali sme sa cvalom. Keď sme
vybehli na násyp, videli sme, že z juhu sa blíži auto.
Vodič naraz len zočí, že mu zahatali cestu traja goumieri. Za volantom sedí šedivovlasý Angličan. Zabrzdí.
- Čo chcete?
- Prenasledujeme zločinca! V mene zákona vám zabavujeme auto.
V Colomb-Béchare vám bude k dispozícii na žandárskom veliteľstve.
- Ale prosím vás, ja som predsa lord Geoffrey...
- Nám je to jedno. To je zákon. Ani slova viacej!
Teraz sa na násype zjavil aj arabský pohonič tiav.
Angličan neisto siahol na štartér, no strážmajster vytiahol revolver:
- Ak naštartujete, sir, zastrelím vás.
- Yes. Tak si teda obsaďte auto.
- A vy vysadnete.
- Čože? ... A ako sa dostanem do Colomb-Bécharu?
- Pri násype máte k dispozícii päť tiav. Ale nemáme pre vás už
viacej ani sekundy. Stíhame a náš čas je drahý.
Lord vysadol a podišiel k ťavám.
Veľmi sa začudoval, že aj mladý pohonič vliezol do voza a auto
ho odviezlo vedno so žandármi.
Nech nám bolo akokoľvek úzko a nech sa aj na nás valila akákoľvek pohroma, pretože o niekoľko hodín sa naháňačka obnoví ešte v
zúrivejšom tempe - predsa sme sa hnali v ústrety všetkým zlobám
pyšne! Koľko ľudí by sa dostalo od Konga až sem? Napriek toľkým
stíhačkám, vojskám, žandárom a všetkým strastiam pralesa í púšte?
Poobede sa nám už benzín míňal, ale hádam ho bude ešte dosť...
Lenže nádrž ukazovala nulu.
Z diaľky medzi roztratenými bielymi domčekmi a zelenými korunami paliem: Colomb-Béchar! Za mestom na kopci pevnosť. Akže z
Timbaku rozvrieskali do sveta, že troch zbehov zdrapli - čo je veľmi
pravdepodobné - tak sa tu o nás ani pes nebude starať.
Auto prudko zabrzdilo a my sme popadali dopredu. Zastavili sme
pri otrhanom Arabovi v civilných handrách.
- Hej? Kde je benzínové čerpadlo?
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- Pred mestom. Tam, za podjazdom. Ale krič, pane, lebo benzinár
je hluchý.
- Ďakujem.
Leteli sme ďalej, hoci motor už podozrivo klepotal a báli sme sa,
že sa nám zavaria piesty, lebo ani oleja nemohlo byt vo voze veľa.
Ale šťastlivo sme dorazili k čerpadlu. Niktoš Alfonz zreval, až ten
hlas mohli pokladať hádam aj za rev leva.
- Benzinár! Hej!
Vyliezla šedivá stará babka a po príšernom vyrevúvaní nám dala
dostatok benzínu i oleja a potom zase len vpred ...
Len vpred!
- Zanechávame bohaté stopy, - poznamenal som. - Čo sa stane, až
nás opäť začnú naháňať?
Hopkins pokrčil plecom a jazykom posunul do kútika úst svoju
neznesiteľnú cigaru.
- Zoženieme im hádam zase nejakých troch väzňov. To ich na
chvíľu upokojí a my si pomaličky našetríme pekné peniažky.
Yvonne nepovedala nič. Sedela pri Alfonzovi vpredu a hlava sa
jej z času na čas zviezla na Jeho rameno.
Ešte aj takáto unavená zakrýva svoje city.
... Hop! Sme v Colomb-Béchare! V meste je ešte hustá premávka.
Mohlo byť osem hodín večer. Ak už sem prišla depeša z Aut-Aurirtu,
tak týchto troch goumierov v aute rýchlo zdrapnú. Ale nemohla prísť.
Priotrávení timbackí žandári ešte sladko chrápu v celách. Švihom cez
mesto ... Yvonne zamdlie.
Stop.
- Vysadať! - povedal Niktoš a zastavil auto.
- Myslíš?
- Eh, odpočinieme si, nech už je akokoľvek. Hodinku hádam ešte
máme.
Traja goumieri v aute vzbudili zaslúženú pozornosť. O chvíľku sa
dostavil žandár.
- Čo je?
- Auto sme našli v púšti, - vraví Niktoš Alfonz. - Tento chalan bol
pri ňom. Vraví, že je majetkom lorda Geoffreya. Lord ho tam nechal,
aby chlapčisko dozeralo, a odišiel s puškou. Od rána sa nevrátil.
Chlapcovi povedal, že prišiel vozom z Ain-Sefry.
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- Hm... to je nepríjemné. Lord precestoval tadiaľto pred piatimi
dňami. A je to guvernérov priateľ.
- Prehľadali sme okolie, ale nikde sme nenašli ani stopu. Vodu so
sebou nemal, takže niečo sa mu určite stalo.
- Čo chceš podniknúť? - spýtal sa „kolega“.
- Zavezieme auto do Ain-Sefry.
V hostinci si Yvonne ľahla v izbe. Ani jesť nevládala, natoľko ju
cesta vyčerpala. A my sme sa vo výčape navečerali. Pomaly, pokojne, ako už žandári zvyknú.
Alfonz podržal pohár na svetle, taký bol pokojný.
Hopkins vrátil mäso, aby ho lepšie prepiekli. Ja som si pýtal noviny. Na titulnej strane kričia písmená:
ZLAPALI TROCH ZBEHOV!
ŠIKOVNÍ DOBRODRUHOVIA BEZPRÍKLADNE VODILI
ZA NOS CELÚ ARMÁDU
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA TÚTO BLAMÁŽ?
Z článku vysvitlo, že tlač sa už niekoľko dní zaoberá výlučne nami. Ľudia uzatvárajú stávky. Národ je potajomky na našej strane.
Imponujú tí traja odvážni chlapi. Pozícia ministra kolónií je otrasená,
nejakých funkcionárov už aj poprekladali a v jednom parížskom lokáli spievajú o nás už kuplet. To je šláger!
A keby ešte vedeli, že tu večeriame!
Posledné správy:
MARKÍZ DE SURENNE V MAROCKOM HLAVNOM ŠTÁBE
- List odovzdáme jemu, - vraví Niktoš Alfonz.
Vošlo päť vojakov. Legionári. Zhovárajú sa nahlas, objednávajú si
víno. Medzi nimi zavalitý chlapík s fúzmi.
- Vravím vám, priatelia, tí traja sú za všetky drobné, - vraví jeden
z nich.
- Bodaj by zdrhli! Zo srdca im to želám. Zaslúžia si to!
- Od Konga po Timbak! Odzbrojiť oddiel. V stretnom boji... Podviesť pol Afriky!
- Počúvaj, Thorze, dobrý vojak sa nikdy nestane zbehom.
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Thorze.
Klát Hopkins vytreštil oči. Toto je sedemdesiatjednotka! Pre neho
musí slúžiť!
Niktoš Alfonz ho chytil za rameno, pretože Klát chcel vyskočiť.
- Pst! Ticho! Seď! Teraz hráme o väčšiu mincu.
Vojaci sa zhovárali ďalej. Chlapík s anglickými fúzikmi, akiste
Thorze, odporoval ďalej.
- Nemáš pravdu. Aj ja som kedysi zbehol, a predsa som dobrý vojak! Vyznamenal som sa v Sudane. Naostatok, keď som slúžil v prvej
rote, vyznamenali ma aj v Padomire. Nie som teda dobrý vojak?
- A prečo si slúžil v mekneskej rote?
- Keď sme sa presúvali do Senegalska, pomliaždil som si v Dakare nohu a dostal som sa do nemocnice. Keď som sa vyliečil, pridelili
ma k tankom a odtiaľ k mekneskej rote ...
Klát Hopkins sa musí maximálne sústrediť, aby sa ovládal. Konečne! Tu je pravý Thorze, kvôli ktorému musí slúžiť a nesmie otvárať ústa.
Ale ešte počkajme chvíľku!
- Mládenci, mám plán! - vraví Klát.
- Teda?
- Toto auto dobre poznajú a o chvíľu sú nám v pätách.
- Čiže?
- Ak sa jeden z nás obetuje, ostatní sa stratia. Ja sa rozbehnem do
sveta s autom a vy pôjdete ďalej. Kým ma dolapia, stratia najmenej
pol dňa.
Hľadeli sme naňho pohnutí.
- Hopkins! - oslovil ho Niktoš Alfonz. - Až teraz som ťa spoznal.
Si šľachetný, hrdinský charakter!
- To si myslím. A okrem toho ma môžu všetci milovať, - vraví.
- Ako to?
- Akže toto je Thorze, ktorý bol sedemdesiatjednotkou v oranskom prápore, tak potom ja nemôžem byť Thorze, sedemdesiatjednotka z oranského práporu. A ako civila ma predsa nemôžu ťahať na
paškál len preto, že som sa vliekol od toho hnusného Konga do malebného Oranu. Kradol som azda? Alebo podvádzal? Zabíjal?
- Áno! - odvetili sme obaja naraz.
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- Dobre teda... Lenže to oni nevedia, pretože to nebolo pri Kongu,
lež v časoch, keď som bol ešte súkromníkom.
Zobudili sme Yvonne a auto o päť minút letelo ďalej.

DVANÁSTA KAPITOLA
1
Poplach!
Nestihli sme sa ešte ani len z mesta dostať. Buď dobehol do Colomb-Bécharu vznešený lord, alebo vytriezveli zabásnutí žandári a.
narobili piamiku.
Za volantom sedel Hopkins. Nahol sa dopredu, plyn sa chrčivo
valil do stroja a leteli sme nocou ako šialení ... len-len že sme stihli
opustiť mesto.
Po niekoľkých kilometroch za zákrutou zaškrípali brzdy.
- Marš von! - kázal Klát.
Rýchle sme si stisli ruky... Vyskočili sme z voza a zbehli do priekopy pri diaľnici... Auto odhrmelo s Hopkinsom do tmavej noci.
Ženieme sa cestami, necestami, krížom cez pasienky. O desať minút po vzdialenej diaľnici letia vojenské vozidla, hrmia konské podkovy... Otázka je, ako dlho to Hopkins vydrží.
Smerom od mesta píska vlak. Reflektor pretína tmavú noc...
- Vlak... - vraví Niktoš. - Prebehne cez Atlas ... do Maroka...
- No a?
- Hybajte!
Ale nebežal smerom k mestu, lež ku colomb-bécharskému kameňolomu, v týchto hodinách opustenému. Iba cez deň tu pracujú väzni
v príšernej horúčave. A niekedy, keď nakladajú, tu zastaví nákladný
vlak.
Semafor a výhybky obsluhujú z maličkej búdky.
- Počkajte, - vraví Alfonz dievčine. - A ty hybaj!
Zaklopali sme vachtárovi na okienko a potom sme ho poviazaného uložili do kúta.
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Semafor sme nastavili na zákaz a vybehli sme von. Niktoš Alfonz
upokojil rozčúlené, unavené dievča niekoľkými slovami.
Mala to byť vlastne moja úloha, ale nechcel som sa tu hádať. Čakali sme dobrú polhodinku. Na vzdialenom násype ani stopy po prenasledovateľoch. Hopkins má náskok a päťlitrovku sme prevzali vo
výbornom stave.
Ide vlak. Spomaľuje... potom zastaví a fučiac čaká.
Strojvodič a kurič sa dívajú von, no my sme zaraz vyskočili na rušeň. A otrčili sme ma nich revolvery.
- Rušaj! Vpred!
Útočníci na Sahare neveľmi žartujú a toto dobre vedel aj strojvodič a kurič. Yvonne sme si podali po schodoch hore. Strojvodca sa
zahráva s pákami.
- Čo chcete? - spýtal sa kurič.
- Dostať sa cez Atlas. Utekáme od Konga. Koľko zastávok je to
ešte?
Strojvodič zvrieskol:
- A to ste vy?! Hej, chlapče! Zakúr do rušňa, ako keby sme kúrili
v pekle ... A vy ste to? ...
Radostne nás obzeral, medzitým ponaťahoval páky a vlak o chvíľočku letel, temer vyskočil z koľajníc. Kurič nám stískal ruky.
- Mládenci, - vravel. - Každý ozajstný Francúz vám fandí! Akí ste
to len šialení chlapi?
- Ešte aj vlak zlapali!
Popularita je obrovský spojenec! Máme na svojej strane už všetkých jednoduchých ľudí, tešia sa, že nám môžu pomôcť a smú sa
podeliť o našu populárnosť.
Yvonne si najprv sadla, potom si ľahla na uhlie a zaspala.
Kurič a strojvodič pracovali tak, že keby lokomotíva africkej železnice vyhrávala ceny, ozdobovala by Modrá stuha ich komín. Ponúkli nám víno a vytiahli aj balíčky s jedlom. Slávni zbojníci užívali
asi takto, keď si ich ľud privinul na srdce. Aj Robin Hood prežíval
asi toto medzi strojvodičmi svojej doby.
Na svitaní liezol už vlak hore po svahoch Atlasu a pred obedom
sme už dostihli vrchol trate.
Spali sme striedavo, pretože napriek popularite sme si dávali pozor...
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Po obede sme sa už hnali dolu východným svahom Atlasu. Ak sa
dostaneme do Maroka k markízovi de Surenne, tak sme vyhrali!
- Zastaviť! - kázal Niktoš Alfonz. - Ale iba do tej miery, aby sme
mohli zoskočiť!
Strojvodca spomalil a my sme zoskočili. Yvonne držal Niktoš Alfonz v náručí.
Dievča spalo aj pri zoskakovaní.
Vlak ihneď odfujazdil. Vôkol v strání všelijaké drobné dedinky. A
v diaľke... Božemôj! Maroko!
- Yvonne, - ozval sa Niktoš. - Tu sa rozlúčime. Nemôžeme vás už
vliecť ďalej. Máte v Maroku príbuzných, zavolajte ich odtiaľto telefónom, začnite opäť používať meno Duronová ...
- A vy dvaja ...
- Ideme ďalej.
- Chlapci... bože .., bože ... - nevládala ďalej, oči sa jej zaliali slzami.
Objala Niktoša Alfonza. Potom náhle podišla ku mne, vzala mi
tvár do dlaní a pobozkala ma na čelo.
Čiže predsa! Miluje ma!

2
Uprostred vinice sme si oddýchli.
- Teraz musíme tieto handry zahodiť. Akonáhle vlak dorazí do
Maroka, zaraz nás začnú zháňať.
V diaľke sme zočili domček. Mohol v ňom bývať arabský pastier.
Navôkol ovce.
- Poďme! - povedal. - Vpred!
Pastier popíjal so svojím priateľom, hájnikom. Zaklopali sme a
potom, keď sme ho s jeho priateľom poviazali, uložili sme ich pod
stôl. A pobrali sme sa po bokoch cesty do Maroka.
Ja v hájnikových handrách a Niktoš Alfonz ako pastier, ale so štyridsiatimi ovcami. Nešli sme ešte ani desať minút, keď sme už z
diaľky zočili vojsko. Pred nami zavrešťal hliadkový voz polície.
Ihneď som sa hodil na zem. Niktoš Alfonz si vykračoval a hnal
pred sebou štyridsať oviec.
Ani okom po ňom nehodili, veď to bola aj nezmyselná myšlienka,
že toto by mohol byť zbeh... Chýbalo nám do mesta už iba niekoľko
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sto metrov, keď sme si priznali, že všetko bolo márne. Cestu do Maroka obsadilo vojsko i polícia.
Kam len oko dovidelo, všade zbrane a bajonety. Lenže teraz by sa
už nik nečudoval, ak kvôli tým trom chlapom nariadili všeobecnú
brannú pohotovosť a vyhlásili stav obliehania.
Pred hostincom na kraji diaľnice parkovali dve autá, ale dnu nebolo nikoho. Majiteľov vozov odviedli na políciu preveriť totožnosť.
Opodiaľ na ceste stálo ešte jedno vozidlo, vodič si v tieni strechy
čítal noviny.
Niktoš Alfonz kývol. Potom podišiel k vozu a oslovil vodiča. Ja
som sa blížil z druhej strany.
Keď sme ho poviazali, uložili sme ho pod vzdialenejší krík. Medzitým štyridsať oviec čakalo.
- Posaď sa dnu, - povedal Niktoš, - a vraz s ním do tamtoho stromu pri krčme, ale predtým vyskoč!
Opustil ma. Vedel som, že málokedy vyvedie nejakú hlúposť, nuž
som vykonal, čo žiadal. Vyskočil som a auto s veľkým lomozom
narazilo na strom a prekotilo sa.
Potom som vošiel do krčmy. Všetko hore nohami.
Musela tu zúriť veľká bitka. Všetko poprevŕhané, na dlážke črepiny, dolámané stoličky a medzi nimi v zúboženom stave majiteľ a
čašník.
- Čo sa tu stalo?
- Telefonoval som... - povedal Niktoš. - A teraz si trošku vypijeme.
O niekoľko minút zavrieskala siréna.
- Zase hliadkový voz! - vravím.
- Nie. Toto je sanitka. Zavolal som ich k prevrátenému autu.
Lekár zo sanitky a vodič sa divili, že nikoho niet pri vraku. Ešte
viacej sa čudovali, keď ich ovalili po hlave a oni popadali na betón.
Keďže sanitka bola poruke, položili sme ich na nosidlá a auto sa pohlo.
Vrieskajúc narazili sme do kordónu. Niktoš Alfonz v plášti a
čiapke omdletého vodiča, ja som sedel vedľa pacientov, ako je tu u
záchrancom zvykom, pretože niektorý by sa mohol prebrať a znepokojovať...
Pri takých príležitostiach som ich opäť ovalil a stíchli.
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Kordón sa rozletel a auto vrazilo do Maroka s veľkým hvízdaním,
rovno k budove veliteľstva armádneho zboru. Sanitka vzbudila všeobecnú pozornosť.
Niktoš Alfonz vyskočí a uteká k strážnemu:
- V sanitke leží ťažko ranený štábny dôstojník. Chce čosi oznámiť
markízovi de Surenne. Dôležité vojenské tajomstvo. Rýchle! Nemôžeme ho zložiť z voza. Umiera.
Dozorný odbehol. Ja som ešte naostatok ovalil svojich pacientov a
tiež som vyliezol. Tu sme! Od Konga sme prišli!
- V mene zákona!
Obkolesilo nás zo desať policajtov. Desať revolverových hlavní
mierilo na nás.
- Stojte! Priniesli sme dôležité listiny!
- Hýbte sa, inak strieľame.
- Nie!
Toto sme vyštekli obaja naraz.
A teraz vykročil z budovy zadivený markíz de Surenne. Kapitán
polície vzdal česť.
- Vaša Excelencia, toto sú zbehovia z Igori!
- Ako to, do čerta, že sú tu?
- Sanitkou prišli.
- Ale ja vás poznám, - povedal markíz, keď si nás obzrel. - A
veľmi ľutujem, že ste skončili takto.
Niktoš Alfonz pozdravil.
- Pán admirál, som povinný doručiť vám list...
A odovzdal obálku adresátovi.
- Hm... - povedal markíz, - Čo je toto? Kuchárska kniha?
- Prepáčte ...
Bol to ten druhý list, totiž tá druhá obálka, v ktorej sme vliekli z
pralesa Levinovo životné dielo. Ale o sekundu ... Áno! Toto je tá
chvíľa, pre ktorú sa vyplatilo aj narodiť.
Odovzdali sme tú pravú obálku s piatimi pečaťami, neporušenú, s
hlásením generála Durona.
Medzitým sa zhrčili vôkol nás tisíchlavé masy a zvedavý národ sa
tmolil aj vo vedľajších uličkách.
Hluk, vresk, obušky búchajú, ženy výskajú... Niekoľko ľudí tichučko volá na slávu, týchto zatýkajú...
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Pouličný život Maroka temer načisto sa zastavil. Mestom sa rozletela zvesť, že sme tu a všetci nás chceli vidieť.
- Kto mi posiela tento list?
- O liste nemôžeme povedať Vašej Excelencii nič.
- Prečo?
- Lebo sme vojaci. Rozkaz je rozkaz.
... Masy prelomili kordón... blýskajú sa bajonety, švihajú obušky,
rev ... Pritisnú nás k bráne.
De Surenne vloží list do vrecka.
- Odveďte týchto k veliteľovi pevnosti Gueliz, - vraví a obracia sa
k nám. - Je tento list z hľadiska vašich sudcov poľahčujúcou okolnosťou? - spýtal sa tvrdo.
- Oui, mon excellence.
- Ak je tak, potom vzhľadom na vaše niekdajšie zásluhy urobím
všetko, aby to poľný súd vzal do úvahy. Hoci niet ospravedlnenia pre
to, čo ste vyviedli... Škoda, že ste to dotiahli až tak ďaleko.
Obrátil sa a opustil nás. Medzitým políciu posilnilo vojsko a revúce masy zatlačili niekoľkými rýchlymi atakmi do postranných uličiek.

TRINÁSTA KAPITOLA
1
Pokojne sme zniesli putá, čo nám nasadil kaprál. Rýchlo nás sotili
do veľkého, sivého vojenského auta a už nás aj viezli... O minútu
sme stáli na dvore v pevnosti Gueliz. Najprv nás zaviedli na strážnicu a prekutali nám vrecká.
- Hrom do vás ... - preklína rotmajster.
Pretože štyri revolvery, niekoľko stovák nábojov, nože, obušky u
dvoch chlapov je dosť strašidelný pohľad.
- A toto je čo?
Dostala sa mu do hrsti Levinova kuchárska kniha.
- Prosím pekne, - povedal Niktoš Alfonz, - toto je veľmi dôležitý
doličný predmet. Starostlivo ho uschovajte.
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- Ale no!... - ozýva sa slobodník. - Nech sa prepadnem, ak to nie
je Levinova kuchárska kniha!
- A veru je! - vravím.
- Naozaj?! - skríkne kaprál.
- Ukáž mi teda aspoň na fotke, ktorý je to ten slávny Levin ...
- Tento, čo tu sedí... Tu som ja, po pravom boku. Bol som jeho
obľúbeným žiakom ...
- Pán slobodník, boli ste Levinovým žiakom?
- Veru!
- A kto bol, ten Levin?
- Nerobte si zo mňa dobrý deň... Chcete povedať, že neviete, kto
je Levin? ... Netárajte!
- Vážne, neviem ...
- Ale, nerobte si žarty ... dajte pokoj.
A na toto som sa ja hodil na kolená, ruky som založil ani k modlitbe a prehovoril som takto:
- Pán slobodník, po dlhé mesiace mal som z času na čas preveliké
trápenie, pretože majster Levin, ktorým ma osud preklial, že som s
ním musel sedieť, právom predpokladal, že z počutia ho každý dobre
pozná! A ja tu teraz slávnostne vyhlasujem, a ak si želáte, tak aj odprisahám, že neviem, kto bol Levin. Vysmejte sa mi pre tú moju nevedomosť, pohrdnite mnou, prosím vás, opľujte ma, len mi povedzte,
kto bol Levin!
Slobodník splnil moje želanie. Opľul ma a rozpovedal, ktože bol
veľký Levin:
Veľký Levin začal svoju dráhu až v ranom detstve ako krajčírnohavičiar v malebnom Cape Town. Jeho srdce však už v tých časoch horelo za veľké umenie kuchárske. Ako dvadsaťročný netušil,
aký významný obrat vnesie do jeho života Štedrý večer nasledujúceho roku. Cez tie Vianoce prichytili Levina večer, keď sa vlámal. V
malebnom Cape Town. Keď sa ho spýtali, akú prácu by rád vykonával, k čomu cíti vlohy, odvetil:
- Chcel by som byt kuchárom. Pretože som presvedčený, že keby
každý smel vykonávať povolanie podľa svojej chuti, nebolo by na
zemi zločincov.
- Čo ste robili predtým?
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- Žehlil som nohavice. A to je aj moja tragédia. Nepociťujem profesionálnu lásku k hladeniu nohavíc. - Žalostne skríkol a búšil sa
oboma päsťami do pŕs: - Dajte mi variť a ja napravím ľudstvo!
Tento jeho výrok nehodnotili dostatočne triezvo, ale na správcov
príkaz musel Levin po večeroch užívať hypofosfát, aby sa upokojil,
skôr než sa mu táto teória v hlave načisto rozleží.
Lež o týždeň precestoval tade walesky princ a navštívil aj väznicu.
A vtedy sa Levin (hoci hypofosfát užíval pravidelne) hodil k nohám
následníka trónu a plačky, skríkol:
- Sir! Chcem variť! Prečo je to tak zariadené, že väzni sa smú učiť
všeličomu, iba vareniu nie?
Princ vypočul Levinovu prosbu. Páčila sa mu teória, že keby každý smel vyžiť zo svojho obľúbeného povolania, nebolo by zločincov.
- Riaditeľ, - povedal princ. - Nech je väznica v Cape Town tá, kde
sa smú väzni učiť kuchárskemu remeslu.
- Ale, sir, kto má byť ich inštruktorom?
- Chápem. Prepožičiam vám do kurzu svojho lodného kuchára.
O dva mesiace sa kniežací kuchár vrátil do služby a inštruktorskú
funkciu prevzal Levin na celý ďalší rok. Vtedy tohto veľkého človeka prepustili z väznice. Kedykoľvek Jeho Výsosť navštívila Cape
Town, pokladala si za povinnosť dať si donášať stravu z Levinovej
väzenskej kuchyne. Lenže to už rozširovali iba zlomyseľníci, že následník trónu práve preto obchádzal Južnú Afriku.
O tomto prípade napísali obrovské články a hotel Savoy v Londýne si Levina po oslobodení angažoval. Lenže po polročnej činnosti
ho odsúdili opäť na dlhšiu nútenú inštruktorskú prácu vo väzenskom
kuchárskom kurze.
Levinovo meno sa stalo pojmom! Stalo sa akýmsi činom, že náhodou raz bol dlhší čas na slobode, a vtedy ho princ pozval na loď,
aby uvaril hosťom nejaké zvláštne Levinovo menu. Pri tejto príležitosti figurovala vo všetkých väčších novinách aj Levinova fotografia,
ako čaká waleskeho princa v spoločnosti jedného teľacieho rezňa a
jedného adjutanta ...
- Táto snímka v tejto kuchárskej knihe, - dokončil slobodník, - bola vyhotovená v Južnej Afrike, vo väznici v Johannesburgu, kde som
aj ja bol Levinovým žiakom pre pašeráctvo.
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- Povedzte, prosím vás, - ozval sa Niktoš Alfonz a ukázal na jednu
postavu v kuchárskej zástere a väzenských nohaviciach, - poznáte aj
tohto kolegu?
- Pravdaže!... To je Brigeron! Násilnícky, nemilosrdný lúpežný
vrah!
Prizrel som sa bližšie a otvoril som ústa. Levinov žiak, vrah menom Brigeron, nie je nik iný ako jednooký inžinier z Igori!

2
Niktoš sa len usmial, ako tam hlúpo stojím.
- Nechápeš? Už prvého dňa, ako sme dorazili do Igori, pýtal si
Levin marinovanú rybu. A zo štýlu varenia spoznal svojho bývalého
žiaka! Neskoršie vzali aj jeho do tej lepšej kategórie... chodil vo
veľmi vznešených handrách ako inžinier... Pravdaže, vďačil za to
svojmu žiakovi. Čo šiel urobiť marinovanú rybu...
- Brigeron nevaril dobré ryby, - poznamenal desiatnik. - Lúpežní
vrahovia pripravovali dobre iba mäsa na ražni a roštenky, ale aj tie
iba celkom na anglický spôsob - ryba bola špecialitou prechovávačov
a bytových vlamačov. Veľký Levin perfektne ovládal, na čo má ktorý zločinec vlohy. Naozajstnú slepačiu polievku a varené hovädzie
mäsa vedeli robiť vydierači, naproti tomu sladkosti, šľahačkové zákusky a iné robili veľmi dobre obchodníci so ženami a vreckári.
Po tejto krátkej inštruktáži nás odviedli do cely.
- Povedz, - spýtal som sa Niktoša. - Odkedy vieš, že v tejto knižke
je fotografia nášho Jednookého?
- Odkedy k nám Levin prišiel do Koryta a ja som sa ho spýtal,
komu vďačí za túto kariéru. Povedal, že má v Igori žiaka, ktorý ho
vyzdvihol.
- Pamätám sa!
- No tak... Vtedy som si spomenul na fotografiu v knihe, kde je
Levin v kruhu svojich žiakov A keď som si pozrel fotografiu, zaraz
som zočil medzi žiakmi jednookého inžiniera.
- Čo môže byť s Turkom? Dávno tu už mal byť.
- Neviem. Je to podozrivé.
Akurát Turecký Sultán nám nebude podozrivý!
- Myslíš, že de Surenne ešte neprečítal ten list? - spýtal som sa neskoršie.
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- Obávam sa, že azda ani to nám nepomôže, ak ho prečíta.
- Čože? Ako tomu mám rozumieť?
- Hádam sa deje v Igori čosi také, že... ako to povedal generál: že
to chcú zatušovať! A potom teda obetujú aj nás. Nevezmú na vedomie list. Vyšmaria nás niekam na Saharu ako zbehov.
Možno Alfonz trafil opäť do čierneho...

3
... Potom nás predviedli pred veliteľa. Veľká kancelária bola natrieskaná zvedavými dôstojníkmi. Generáli, majori, spáhíjský kapitán, guvernérov adjutant; každý dôstojník, čo sa zdržoval v Maroku,
letel sem pozrieť si nás.
- Predveďte aj toho zavalitého zbojníka... - kázal veliteľ poddôstojníkovi.
Čiže aj Hopkins je tu.
- Ste vy ale besní chlapi. No, poriadne nám teraz zaplatíte za pestvá, čo ste vyviedli armáde.
Postavil sa pred nás akýsi nadporučík.
- Kde je to dievča, čo bolo s vami v Colomfo-Béchare?... Čo? ...
- To vám nepovieme. Ani jej meno vám neoznámime, mon commandant, - odvetil Niktoš Alfonz.
Dôstojník zamával päsťou pred našimi nosmi:
- Pozor na hubu, ak klamete! Tučný všetko priznal!
Takýmto trikom na nás! Akurát! Ale akurát Hopkins je z tých, čo
všetko doznajú. A akurát všetko!
Ale práve ho vedú. Hádam ho trošku aj zmlátili, pretože nos a ústa
mu spuchli.
Ale čo to?... Ako to vchádza? Kto to kedy videl? Usmeje sa a
zdvihne čiapku:
- Ponížený služobník.
- Legionár! - zreve veliteľ. - Ako sa správate?
- Ďakujem za otázku, pán veliteľ...
Zošalel? Poručík skočí pred neho.
- Canaille! Simuluješ?
- Nesimulujem. Som civil, ktorého neprávom väzníte!
K poručíkovi podíde iný dôstojník.
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- Prepáč, ale toto je ozaj čudná záležitosť. Zdá sa, že väzeň je naozaj civil, pretože legionár menom Thorze, zapísaný pod tými istými
údajmi slúži u nás, v druhej mekneskej...
- Aj vy tvrdíte o sebe, že ste civil? - obracia sa na nás veliteľ.
- Nie, mon commandant...
Poručík zašvihá paličkou.
- Kde je dievča? - spýtal sa stroho.
- Ak budete s nami teraz nakladať zle, pán poručík, tak to o chvíľku oľutujete, - odvetil som po vojensky, úctivo.
- Čože?! Tak vy sa tu budete takto správať...
- Dočkaj, - okríkol ho nejaký major. Akiste vytriezveli z Hopkinsovho prípadu.
- Ako to myslíš, ty otcovrah, aby sme s vami dobre nakladali?
Ale k odpovedi som sa už nedostal. Rozleteli sa dvere a dnu náhlivo vkročil markíz de Surenne.

ŠTRNÁSTA KAPITOLA
1
Jeho Excelencia prišiel osobne ... Ejha! Ako sa tváril! Tvár mu
očervenela! Zračila sa v nej zlosť, radosť i pýcha.
Všetky opätky v sále zazneli jediným treskom.
Vládny komisár podišiel k nám a pozorne si nás prezeral. Potom
sa obrátil k dôstojníkom:
- Páni! Želám si, aby ste týchto vojakov všade, kde sa len o nich
zmienite, označovali za najodvážnejších, najobetavejších, najoddanejších vojakov republiky ...
Sekunda vyľakaného ticha, iba Hopkins tichučko hundre:
- A povedzte aj to, že... ja som civil.
- Ďalej nariaďujem, - pokračuje markíz ostro, - aby mená týchto
troch, s ktorými si teraz podám ruku, sa uviedli v dennom rozkaze
všetkých útvarov. - Rad za radom nám podal ruku. - Admirál de Surenne bude vždy hrdý na toto stretnutie.
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Taký chlap to bol! Bez mihnutia okom dal postaviť k múru zbabelého, zlého, darebáckeho vojaka, ale skutočný výkon neohodnotil
nikto vyššie ako práve on.
Niktoš Alfonz v pozore vykročil.
- Hovor!
- Vaša Excelencia! Vaše vyznamenanie s vďakou prijímame. Splnili sme si iba povinnosť, ako sa na vojaka patri. To je všetko.
- Títo, - povedal markíz dôstojníkom, - odhalili najpodlejšie sprisahanie a splnili najťažší vojenský rozkaz všetkých vekov, keď doručili tajné hlásenie napriek miliónom prekážok priamo hlavnému štábu... - a premeral si nás. - Akí to... chlapi... - vravel a smial sa, no oči
sa mu čudne ligotali.

2
Stovka legionárov, ktorá tvorila posádku v pevnosti Fort Lama v
pralese, zobudila sa toho rána s veľkým prekvapením. Na malom
letisku postupne pristávali tri lietadlá. Prileteli dôstojníci.
Nedá sa vedieť, čo sa odohralo. Veliteľa pevnosti a dôstojníka radistov vystriedali. Tí odleteli z Fort Lamy lietadlom. Veliteľa stihla
cestou nehoda. Akosi vypadol z lietadla. Všade sa potom klebetilo,
že spáchal samovraždu. Posádku ihneď odvelili.
Pozdĺž brehu Konga pokračovali v ceste náhle na východ. Pochodovali rovno smerom k Igori sileným pochodom.
Zároveň priletela nad Igori letecká peruť... Vzduch sa naplnil strašidelným hukotom a stotníkovi poslali rádiogram:
„Väzni, domorodci a stráže sa o desať minút zhromaždia v pevnosti. Rozkaz znie: Ak čo i len jediný chlap opustí Igori, alebo sa o
to pokúsi, pevnosť zbombardujeme! Veliteľov z pevnosti Fort Lama
odvolali, jej posádka, posilnená batériou ľahkého delostrelectva, obsadí Igori o tri hodiny. O desať minút spustíme guľometnú paľbu.
Toho, čo bude mimo pevnosti, zastrelíme.“
O desať minút nízko letiace lietadlá zasypali okolie guľometnou
paľbou.
Poobede o šiestej sa pevnosť Igori vzdala bez odporu. O siedmej
ukončili prvé vyšetrovanie a za pevnosťou veľmi rýchle zastrelili
šestnástich chlapov. Medzi nimi Brigerona a Cvernu, poloblbého
kaprála, čo si večne húdol. „Stotníka“ odviezli do Oranu v putách ...
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V časopisoch uverejnili o záležitosti iba niekoľko riadkov:
„V Igori sa väzni pokúsili o vzburu, ktorú zlikvidovala posádka
pevností Fort Lama. Traja zbehnutí vojaci, z ktorých jeden je civil,
boli nasadení v Igori z príkazu tajnej služby a koloniálna armáda
náročky nepresadzovala ich zlapanie.“
Takýto flajstrík si vyslúžili všetky úrady, s ktorými sme tak elegantne vykývali. Lenže my sme vedeli, do akej miery presadzovali...

3
Obyvatelia chatrče boli vo veľmi zlom stave, keď sa k nim dostavila čata na čele so stotníkom Péretom. Na prahu ich očakával Potrien. Zo žltej, zvädnutej rotmajstrovej tváre trčal smutne iba nos a
nejaké zvyšky fúzov i brady. Ale pred Péreta sa zato postavil ako
svieca.
- Pán stotník, hlási sa rotmajster Potrien!
Stotník stisol veľkú, kostnatú, vráskavú ruku:
- Zle vyzeráte, mon chef... - a poklopkal medzi hrdzavými gombíkmi plesnivej, mokrej blúzy rotmajstrovi hrudník. - Minuli sa vnútorné rezervy?
Rotmajstrovi tvár po tejto otázke trošku očervenela a oči mu ožili.
- Trocha ma tá záležitosť vyčerpala. Nazdávam sa, že si musím
vypýtať zo tri voľné dni, aby som sa dal do poriadku. Ale na maródku nejdem.
Stotník sa smial a potľapkal vychudnutú, doráňanú, smrteľnými
útrapami strhanú tvár:
- Alors!... Tout va bien ... mon chef!
Cvaknú opätky.
- Si! Mon commandant!
Stotník chce ísť ďalej, no rotmajster sa postaví pred neho.
- Opatrne, mon commandant. U generála je jeho osobný strážca,
lebo sme sa obávali, že títo lotri prídu pozabíjať svedkov, ktorí im
môžu priťažiť.
- Osobný strážca? Ale aký?
- Spoluväzeň. Veľmi fajnový chlapec, - a zakričal do vedľajšej izby: - Hej, vy zbojník! Prišli naši.
- Vrieskať zato nemusíte!
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Vo dverách sa ukázal Turecký Sultán s kuchynským nožom v hrsti.

4
... Turecký Sultán si tu zablokoval kolesá ešte v tú noc, keď sme
vyrazili. Maličký rušeň dymil a čakal na odchod. Turek si rýchlo
šeptal s rušňovodičom.
- Nate pättisíc frankov. Ja sa schovám na tendri a vy ma zahádžte
uhlím ...
- V poriadku ...
- Rýchlo!
Turek sa uhniezdil v maličkom vozni, čo vyzeral ani tragač, a kurič ho zahádzal špinavými čiernymi hrudami...
A o desať minút sa vláčik s prevelikým rachotom pustil na cestu
... Hrom a peklo! A veď toto nie je tender, totižto, vagónik sa nehýbe. Čo je? Odpojili ho! Rýchlo vyliezol spod uhlia, no naskytol sa
mu prekvapivý pohľad. Čakalo ho tam desať vojakov s namierenými
puškami. Medzi nimi „kaprál“ Cverna.
- Vystupovať!...
Zdrapli chlapa a viedli ho do kancelárie. Stotník ho prijal s úsmevom.
- Od začiatku som si bol s vami na čistom, Boulanger. Totižto váš
priateľ, doktor Kvastič vás prezradil.
- Nepravda!
- Ale ozaj. Verte mi. Chlap totiž v noci rozpráva zo sna a sem-tam
čosi aj vyrapotal, ba zmienil sa aj o úzkokoľajke. A teraz sa dostanete medzi svojich kumpánov. Ľutujem, pretože som sa na vašom divadielku výborne zabával. Prekutajte ho!
...Keď mu chceli odopnúť puzdro s ďalekohľadom, bránil sa ako
tiger. Chcel rozdriapať list.
Rozmlátili mu nos, dostal pažbou aj po chrbte, no Turek sa bil ako
v najlepšej krčme a strelil maličkému kaprálovi takú, že zaraz vypľul
tri zuby... A predsa mu puzdro vzali.
Stotník ho otvoril.
- Hm ... načo vlastne zbierate nedopalky cigár...?
Turecký Sultán iba ústa otvoril a oči gúlil a napokon sa vyjadril
veľmi čudne:
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- Ejha! Zlodej akýsi... darebácky!

5
Od tých čias uplynulo čosi vyše roka. A ja už smiem o tomto prípade aj písať.
Pittman všetko doznal, nebol malicherný. Rozprával o tom celom
s úsmevom a na svitaní šiel pred popravčiu čatu taktiež s úsmevom.
Odmietol poddôstojníka, čo mu chcel zaviazať oči šatkou.
Hľadel zoči-voči dvanástim hlavniam.
Z čoho pozostával tento podvod?
Pittman dorazil do Igori ako nadporučík Fleurien. V tých časoch
na tomto úseku Konga robili inžinierske merania a odborníkov zaraz
obkolesili emisári rozličných spoločností. Najdôležitejšou osobou bol
vyslaný kontrolný dôstojník, čiže Fleurien, namiesto ktorého sa dostavil Pittman s regulárnymi dokladmi. Veľa záviselo od jeho hlásenia. Pittman usúdil, že sa tu ponúka jedinečná príležitosť. Pripustil
najprv, aby ho podnikatelia rad za radom podplatili, a vo svojej správe uprednostnil tých, čo zaplatili viacej. Potom neskoršie prevzal
celú organizáciu podvodov. Nepríjemní dôstojníci a inžinieri pomaličky a po jednom zmizli z tohto sveta. Nikomu nie je podozrivé, ak
sa v okolí Konga stane niekoľko ľudí obeťou malárie týfu alebo čo aj
úpalu. Igori je veľmi vzdialené, preverovať sa tu veľmi nedá. Služobná cesta do Konga je neuveriteľne zložitá a nákladná.
Podvodnícka garnitúra sa pomaličky doplnila a veľké dielo sa
mohlo začať.
Inžinier skrachovanej spoločnosti pre výstavbu železničných tratí
v Belgickom Kongu navrhol budovateľom konžskej železnice, aby
mu dodali materiál. Veľmi lacno. Návrh akceptovali. (Neskoršie vysvitlo, že mali spolupáchateľov aj v belgickej spoločnosti.)
Po tomto začali všetok materiál, prichádzajúci na výstavbu igorskej železnice, odovzdávať belgickej spoločnosti, vzdialenej na dvesto kilometrov. Neuveriteľné obnosy jednoducho zašantročili. A z
malej časti dodaného materálu naoko budovali francúzsky úsek trate.
Tranzitní cestujúci alebo piloti z výšky nemohli zbadať že násyp,
spojovací most a betónové základy boli všade tenké ani papier. Používali iba veľmi málo mizerne miešaného materiálu. Koľajnice viedli
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iba na krátkom úseku a trať sa končila všade tam, kde vyústila medzi
stromy.
... Lenže zbežne a z diaľky vyzerala stavba predsa len ako tunely,
mosty a násypy. Ako plynuli roky, zo zašantročeného francúzskeho
materiálu vybudovali dokonalý úsek belgickej trate! Medzitým podvodníci v Igori disponovali už vkladmi vo výške niekoľkých miliónov frankov v rozličných zahraničných bankách.
Z týchto peňazí udržovať „legionársky raj“ teda nebolo ťažko. Čo
zavážilo nech aj desaťtisíc haván alebo stovky hektolitrov vína, ak
popritom ukradli celé trate, tunely a mosty?
Ak do trestnej kolónie prišla predsa len nejaká komisia, vedeli to
vopred, pretože z Fort Lamy im to hlásili. Pri takých príležitostiach
väzni pracovali, luxusné zariadenia navláčili do prázdneho hangáru a
černošských robotníkov odohnali domov. A stalo sa to, s čím ani
veľmi nerátali: čistota, disciplinovanosť väzňov, ich zdravotný stav a
prostredie trestnej kolónie výborne zapôsobili na komisie, takže
„nadporučíka Fleuriena“ ešte aj povýšili.
Legionár Cverna dostal sa do Igori po pokuse o zbehnutie a prirodzene, ihneď spoznal Pittmana, s ktorým slúžil spolu v oáze Rakhmár. Cverna vyrozumel svojho dobrého priateľa Brigerona, jednookého lotra, ktorý bol v Rakhmáre krčmárom. Brigeron potom dôkladnejšie využil situáciu ako Idiot Cverna. Ale dostal sa sem aj notorický alkoholik, vachtár z oázy Okbur.
Slúžil totiž tam, kde Arabi zabili dôstojníka Fleuriena a vyslobodili Pittmana. Odmenou za mlčanie bolo, že alkoholika „a Fléurienovo odporúčanie preložili na igorskú železnicu, kde mu Pittman - človek hravej fantázie - splnil jeho sen: dal mu vybudovať veľkú stanicu, veď materiálu bolo bohato. Tu sa potom smel ožierať, dávať príkazy, zúriť, ako sa mu zapáčilo - ba ani katastrofy sa nemuseli obávať, pretože vlaková premávka sa vyskytla iba vo víziách náčelníka
stanice.
Bankové vklady podvodníkov nepokryli ani desatinu zapríčinenej
škody, no urýchlená likvidácia zločinu ušetrila francúzsku menu pred
celkove neodhadnuteľnými stratami.
Je len prirodzené, že spolupáchatelia sa našli aj hore. Niekoľko
neočakávaných premiestnení, odchody do dôchodku, dve alebo tri
samovraždy, ktorých pozadie sa nikdy nevysvetlilo - a stratili sa aj
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posledné stopy po zločine, ktorého detaily na večné veky zahaľuje
tajomstvo.

6
... Naše auto sa vládalo prebiť od Gare de St. Lazaire
k Elyzejskému palácu iba krokom.
Masy Parížanov...
Akéhosi fotoreportéra ušliapali aj s mašinou.
Vtedy mi napadlo, že vo filmových týždenníkoch pri takejto príležitosti oslávenci mávajú ľudu. Zdvihol som ruku no dôstojnícky zástupca Potrien, ktorý s fungl novým „Pour le merité“ na blúze sedel v
aute ani kópia Budhu vo vitríne, zavrčal:
- Správajte sa slušne, vy štricák... Čo si myslíte, ak sa prezident
spýta: „Povedzte, milý Potrien, aká bola vaša cesta parížskymi ulicami?...“ ako mu odpoviem?
- Poviete mu, mon chef ...
- Nemudrujte, vy zbojník, lebo vás zakolem ...
Klát Hopkins sedel vedľa Niktoša Alfonza ako civilná osoba.
Čierny smoking, čierny tvrďák na hlave, biele rukavice a zdvihnutý
nos.
Vyzerá ako kat pred popravou. Jeho slávnostný výzor zmierňuje
skutočnosť, že náprsenka mu odskočila nabok a pod ňou zrieme páskované tričko...
Sme pred Elyzejským palácom.
Kráčame hore po mramorových schodoch v pätách generála Durona a vchádzame do obrovskej sály, kde nás čaká veľa vznešených
ľudí v slávnostných odevoch. Stojíme v tuhom pozore.
Jeden dôstojnícky zástupca, dvaja legionári a jeden kat.
Všetky oči hladia na nás, zvedavo, od hlavy až po päty.
Prezident republiky nám rad radom podáva ruku. A Potrien sa dožíva zázraku! Stane sa, čo už roky vybľakuje akoby príklad! Veľký
pán tohto štátu ho oslovuje:
- Povedzte, milý Potrien, ako sa vám cestovalo parížskymi ulicami. ..
Ale spomedzi vopred signalizovaných odpovedí nevládze vysloviť ani jednu. Tvár mu horí ako paprika.
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7
Niktoš Alfonz dostáva dovolenku veľmi často a vtedy sa vždy
stretáva s Yvonne.
Celá záležitosť začína byť trošku podozrivá! Že by to dievča natoľko maskovalo svoje city?! Pravda, po slávnosti ma vyhľadala a
darovala mi nádherné zlaté hodinky, ale také isté dostal aj Hopkins.
Od istého času sa Niktoš Alfonz správa veľmi čudne, keď sa stretávame. Čo tu môže byť v pozadí? Klát Hopkins nás smie navštevovať
denne a zdraví Potriena takto:
- Daj, bože ...
- Nie som pre vás dajbože, ale pán dôstojnícky zástupca! Vy zbojník!
- Nie som pre vás zbojník, lež pán v civile!
- Ste akurát taký podvodník, akým ste aj boli. Straťte sa! A ten
dobrý vtáčik vás čaká v kantíne.
Vtáčik som akože ja. Ale toho dňa som vysedával trošku smutný.
- Čo ti je? - pýta sa Klát. - Poď, zájdeme si podvečer do kaviarne.
Kúpili sme s Turkom na polovicu Štyroch čudných potkanov. No
bojím sa, že pri zúčtovaní ma klame. Je podozrivý, veľmi podozrivý.
- Nezaujíma ma. Počul si, že Niktoš Alfonz demobilizuje?
- Naozaj?
- Žiadal sa na superarbitráciu. Štátny lekár vraví, že Niktoš nie je
schopný služby, pretože trpí všeobecnou telesnou slabosťou.
- A čo ten lekár? Je nevyliečiteľne chorý, alebo dostal iba úpal?
- Ani jedno ani druhé. Nazdávam sa, že ho navštívil generál Duron. Niktoš pôjde do civilu, - a dokladám tichým, mužským vzdychom: - Ožení sa s Yvonne!
Hopkins sa dobre poobzeral a potom mi pošepkal:
- Nestaraj sa o to. Dievča sa vydáva za Niktoša iba preto, lebo
chce takto zakryť, že ľúbi len teba.
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