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SMRT V POUŠTI

A je to skutečně pravda, sídi, že chceš zůstati ďaurem, nevěřícím, který horší je
než pes, protivnější nežli krysa, která žere jenom shnilé věci?“ „Ano.“
„Effendi, nenávidím nevěřících a přeji jim, aby po své smrti přišli do
džehenny, kde bydlí ďábel; ale tebe bych rád zachránil před věčnou zkázou, která
tě stihne nepřiznáš-li se k Ikrar bil Lisan, ke svatému vyznání. Jsi tak dobrý, tak
docela jiný než jiní sídi, kterým jsem sloužil, a proto tě obrátím na pravou víru,
ať už chceš nebo nechceš.“
Tak mluvil Halef, můj sluha a průvodčí, s kterým jsem cestoval v roklinách
a slujích Džebel Auresu, sestupuje ke Dra el Hauna, abych pak přes Džebel
Tarfani dospěl do Seddady, Krisu a Dgaše, ze kterých míst vede cesta přes
pověstný Šot Džerid do Fetnassy a Kbilli.
Halef byl zvláštní chlapík. Byl tak malý, že mně sahal sotva pod ramena,
a při tom tak suchý a tenký, jako kdyby byl deset let mezi pijavými papíry
herbáře. Při tom mizela jeho tvář úplně pod turbanem, který měl plné tři stopy v
průměru, a jeho burnus, kdysi bílý, nyní však blýskající všemi možnými odstíny
mastnoty a špíny, byl zhotoven rozhodně pro člověka postavou mnohem
většího, takže jej musil vyhrnouti jako dámský jízdní šat kdykoli slezl s koně,
chtěje jiti. Ale přes tu zevní neúhlednost člověk bezděky měl před ním úctu.
Byl neobyčejně ostrovtipný, měl mnoho odvahy, obratnosti a vytrvalosti, a
přemáhal největší nesnáze velmi snadno. A poněvadž mimo to mluvil všemi
dialekty, kterými se mluví mezi sídly Uelad. Bu Seba a ústím Nilu, měl také moji
plnou důvěru, takže jsem jej pokládal spise za svého přítele, než za svého sluhu.
Měl arci jednu vlastnost, která občas bývala mi nepříjemnou a
nepohodlnou. Byl fanatickým moslimem a z lásky ke mně se rozhodl, obrátiti
mne na islam. Právě ted podnikal jeden ze svých marných pokusů, a byl bych se
téměř dal do smíchu, jak směšně při tom vyhlížel.
Jel jsem na malém, polodivokém berberském hřebci, a moje nohy dotýkaly
se při tom bezmála země; ale on, aby svoji postavu zvýšil, měl starou, hubenou,
ale hrozně vysokou kobylu hassi-ferdžanskou, a seděl na ní tak vysoko, že díval
se na mne shůry. Při rozmluvě počínal si neobyčejně živě; klátil nohama beze
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třmenů, gestikuloval suchýma, hnědýma a malýma rukama, snaže se dodati
svým slovům tím živým posunkováním důrazu tak, že jsem se musil přemáhati,
abych zůstal vážným.
Když jsem na jeho slova neodpověděl, pokračoval:
„Víš, sídi, jak se povede (laurům po jejich smrti“?“ „Nuže?“
„Po smrti přijdou všichni lidé, moslimové, křesťané, židi nebo cokoli jiného
do barzakhu.“
„To je stav mezi smrtí a z mrtvých vstáním?“
„Ano, sídi. Z toho probudí všecky hlahol trub, neboť el Jaum el Aakhar,
soudný den, a el Akhiret, konec, nadešel, potom všecko zahyne, mimo el Kuhrs,
trůn boží, er Ruhh, svatého ducha, el Lauhel mafus a el Kalam, tabuli a pero
božského předurčení.“
„Víc nezůstane nic?“ „Ne.“
„Ale ráj a peklo?“
„Sídi, jsi chytrý a moudrý; zpozoruješ hned, co jsem zapomněl, a proto je
věčná škoda, že chceš zůstati tím zatraceným ďaurem. Ale přísahám u svého
vousu, že tě obrátím, ať chceš nebo nechceš!“
Při těch slovech stáhl čelo v šest výhružných vrásek, tahal se za sedm
chlupů své brady, škubal osm nitek vpravo a devět vlevo od svého nosu, což
všecko dohromady jmenovalo se vousem, klátil nohama neobyčejně směle do
výše, a druhou volnou rukou vjel kobyle tak do hřívy, jako by ona sama byla
ďáblem, jemuž budu vyrván.
Zvíře tak ukrutně vytržené ze svého přemýšlení učinilo pokus postaviti se
na zadní nohy, rozmyslilo si to však hned, vzhledem ke ctihodnosti svého stáří,
a pyšně zase upadlo ve svoji lhostejnost. Haleí však pokračoval ve své řeči:
„Ano, džennet, ráj, a džehenna, peklo, musí také zůstati, neboť kam by pak
přišli blažení a zatraceni? Avšak dříve musí ti, kdož z mrtvých vstanou, přes most
Ssirath, který vede přes rybník Handh, a je tak úzký a tak ostrý, jako ostří dobře
broušeného meče.“
„Ještě jedno jsi zapomněl.“ „Co?“
„Zjevení Deddželu.“
„Opravdu! Sídi, ty znáš koran a všecky svaté knihy, a nechceš se obrátiti na
pravou víru! Ale nic se nestarej.
udělám z tebe věřícího moslima! Tedy před soudem ukáže se Deddžel,
kterému ďaurové říkají Antikrist, vid, effendi?“ „Ano.“
„Pak při každém nahlédnou do knihy Kitab, ve které jsou poznamenány
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jeho dobré a zlé skutky, a Vykoná se Hisab, přehlídka jeho činů, která trvá přes
padesát tisící let, čas, který dobrým uteče jako okamžik, zlým však bude se zdáti
věčností. To jest Hukm, vážení všech lidských skutků.
„A potom?“
„Potom přijde soud. Ti, kteří mají dobrých skutků většinu, přijdou do ráje,
nevěřící však do pekel, kdežto hřešící moslimové budou potrestáni jen na krátký
čas. Vidíš tedy, sídi, co na tebe čeká, i kdybys vykonal více dobrých, nežli zlých
skutků. Ale ty budeš zachráněn! Půjdeš se mnou do Džennetu, do ráje, neboť já
tě obrátím, ať chceš nebo ne!“
A zase klátil při tom ujišťování tak energicky nohama, že stará hassiferdžanská kobyla udiveně střihala ušima snažíc se zašilhati po něm svýma
velkýma očima.
„A co na mne čeká ve vašem pekle?“ tázal jsem se.
„V Džehenně hoří Nar, věčný oheň; tekou tam potoky, které tak zapáchají,
že zatracenec přes svoji palčivou žízeň nemůže z nich piti, stoji tam hrozné
stromy, a mezi nimi děsný strom Zakum, na jehož větvích rostou ďábelské
hlavy.“
„Brrrrr!“
„Ano, sídi, je to strašlivé! Vládce Džehenny je anděl trestu Thabek. Má
sedm oddělení, k nimž vede sedmero dveří. V oddělení prvním, zvaném
Džehennem, musí hříšní moslimové tak dlouho pykati, až se očistí; Ladha,
druhé oddělení, je pro křesťany, Hotham, třetí oddělení, pro židy, Sair, čtvrté,
pro Sabie, Sakar, páté, pro Magy a ctitele ohně, a Gehim, šesté, pro všecky,
kteří zbožňují modly a fetiše. Avšak Zaoviat, oddělení sedmé, které slove také
Derk Asfal, je nejhlubší a nejhroznější; tam přijdou všichni lichometníci. Ve
všech odděleních zlí duchové vlekou zatracence plamennými proudy, a při tom
musí se stromu Zakumu jisti ďábelské lebky, jež jim pak rozkousají vnitřnosti. Ó
effendi, obrať se k prorokovi abys byl jenom krátký čas v Džehenně!“
Potřásl jsem hlavou a pravil jsem:
„Učiním-li tak, přijdu do našeho pekla, které je právě tak hrozné jako vaše.“
„Nevěř tomu, sídi! Slibuji ti u proroka a všech kalifů, že přijdeš do ráje.
Mám ti jej popsati?“ „Popiš!“
„Džennet leží nad sedmým nebem a má osm bran. Nejprve přijdeš k veliké
studni Havus Kevser, ze které může stotisíc blažených najednou piti. Voda její
je bělejší než mléko, její vůně líbeznější než mošus a myrta, a na jejím okraji
stojí miliony zlatých pohárů, vykládaných diamanty a drahokamy. Pak přijdeš
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na místo, kde blažení odpočívají na zlatem tkaných polštářích. Nesmrtelní jinochové a věčně mladé hurisky podávají jim rozkošná jídla a nápoje. Jejich sluch
blaží bez přestání zpěvy anděla Israfila a harmonie stromů, na nichž visí zvonce.
Pohybuje jimi vítr, sesílaný s trůnu božího. Každý blažený stane se šedesát loket
dlouhým a je pořád třicet let stár. Ze všech stromů však vyniká Tubah, strom
blaženosti, jehož kmen stojí v paláci velikého proroka a jehož větve sahají do
příbytků blažených. Na větvích mu visí všecko, čeho je zapotřebí k blaženosti.
Z kořenů stromu Tubah prýští všecky řeky rajské, v nichž proudí mléko, káva,
víno a med.“
Přes všecku smyslnost této představy musil jsem uznati, že Muhammed dobře
rozuměl lidské povaze. Halef také pohlédl na mne s výrazem, ve kterém zřetelně
se zračilo očekávání, že mne jeho líčení ráje hluboce dojalo.
„Nuže, co myslíš?“ tázal se, když jsem mlčel.
„Řeknu ti upřímně, že nechci se státi šedesát loket dlouhým, také nechci
nic věděti o huriskách, neboť jsem nepřítelem všech paní a dívek.“
„Proč?“ tázal se všecek udiven.
„Poněvadž prorok praví: „Ženy hlas jest jako zpěv bylbylu,
ale její jazyk jest plný jedu jako jazyk hada.“ Nečetl jsi to ještě?“
Sklonil hlavu; porazil jsem jej slovy jeho vlastního proroka. Pak se ptal již s
poněkud menši důvěrou:
„Není-li však přece naše blaženost krásná? Vždyť se ani nemusíš na hurisku
dívati, když nechceš.“
„Zůstanu čím jsem. Proč ty se nestaneš křesťanem?“
Hněvivě na mě pohleděl.
„Vím dobře, co myslíš,“ řekl. „Chceš mne stále obraceti na svoji víru, ale
nemysli si, že ze mne učiníš! odpadlíka od Tauhidu, víry v Allaha!“
„Nech mi tedy moji víru, jako já ti nechávám tvoji!“
Umlkl na chvíli a pak tiše zabručel:
„Ale já tě přece obrátím, ať chceš nebo nechceš. Co jednou chci, to chci,
neboť jsem hadži*) Halef Omar Ben hadži Abul Abbas Ibn hadži Davud al
Gossarah!“
„Tedy jsi synem Abula Abbase, syna Davuda al Gossarah?“
„Ano.“
„A oba byli poutníky?“
„Ano.“
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„Také ty jsi poutníkem?“
„Ano.“
„Tak jste byli všichni tři v Mekce a viděli jste svatou Kaabu?“
„Davud al Gossarah nikoli.“
„Ach! a přece jej nazýváš hadži.“
„Ano, neboť jím byl. Bydlil na Džebel-Šur-Šumu a vydal se jako mladík na
pouť. Přešel šťastně přes el Džuf zvaný Tělo pouště; ale pak onemocněl a musil
zůstat! u studně Trasah. Tam pojal ženu a zemřel, dočkav se ještě syna Abula
Abbase. Nemohu jej tedy nazvati hadžim, poutníkem?“
„Hm! Ale Abul Abbas byl v Mekce?“ „Ne.“
„A také on je hadži?“
„Ano. Nastoupil pouť a přišel až na rovinu Admar, kde musil zůstati.“
„Proč?“
„Spatřil tam Amareh, perlu Džunetu, a miloval ji. Amareh stala se jeho
ženou a porodila mu Halefa Omara, jehož vidíš tady vedle sebe. Pak zemřel.
Nebyl tedy hadži?“
„Hm! Ale ty sám jsi byl v Mekce?“
„Ne.“
„A přece si říkáš poutník?“
„Ano, Když moje matka zemřela, vydal jsem se na pouť. Šel jsem za
východem i západem slunce, šel jsem k poledni i k půlnoci; poznal jsem všecky
oásy pouště a všecka místa Egypta; nebyl jsem ještě v Mekce, ale dojdu tam.
Nejsem tedy hadži?“
„Hm! Myslím, že jen ten, kdo v Mekce byl, smí si říkati hadži?“
„Vlastně ano. Ale já jsem na cestě tam!“
„Snad. Ale snad najdeš někde i ty krásnou nějakou dívku a zůstaneš u ní,
tvému synu povede se právě tak, neboť zdá se, že je to již váš osud. A pak řek
ne po stu letech tvůj pravnuk: „Jsem hadži Mustafa Ben hadži Ali Assabeth
Ibn hadži Said al Hamza Ben hadži Šehab Tofail Ibn hadži Halef Omar Ben
hadži Abul Abbas Ibn hadži Davud al Gossarah, a žádný ze všech těch sedmi
poutníků Mekku neviděl, aniž stal se pravým, opravdovým hadži. Nemyslíš?“
Jakkoli byl vždy vážný, musil še té malé neškodné zlomyslnosti usmáti. Mezi
mohamedány je mnoho, mnoho těch, kteří se představují cizincům jako hadži,
aniž by kdy viděli Kaaby, aniž proběhli mezi Ssafou a Merveh, aniž byli v Arafah,
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a aniž by byli holeni a stříháni v Minah. Můj dobrý Halef cítil se poraženým, ale
snášel to odhodlaně.
„Sídi,“ ptal se nesměle, „řekneš někomu, že jsem nebyl v Mekce?“
„Budu o tom mluviti tehdy, až mne opět začneš obraceti na Islám; jinak o
tom pomlčím. Avšak pohleď, nejsou to zde stopy v písku?“
Už dávno jsme sestoupili do Vadi*) Tarfani a přišli jsme ted na jedno jeho
místo, kde vítr pouště smetl písek s vysokých skalních břehů. V tom písku
mohli jsme rozeznati docela zřetelně stopu.
„Jeli tudy lidé,“ pravil Halef bezstarostně.
„Nuže, sestoupíme s koní a prohlédneme stopu.“
Tázavě na mne pohleděl.
„Sídi, to je zbytečné. Dost na tom, když víme, že tudy jeli lidé. Proč chceš
prohlížeti stopy kopyt?“
„Je vždy dobře, víme-li, jací lidé jedou před námi.“
„Kdybys chtěl prohlížeti všecky stopy, které najdeš, nepřijdeš do Seddady
ani za dva měsíce. Co ti záleží na lidech, kteří jsou před námi?“
„Byl jsem v dalekých divokých krajích, kde často život závisí na tom, aby
člověk správně pozoroval všecky darb a ethar, známky a stopy, a aby podle nich
zvěděl, setká-li se s přítelem nebo nepřítelem.“
„Zde nepotkáš žádného nepřítele, effendi.“
„To nemůžeš věděti.
Seskočil jsem s koně. Byly tu stopy tří zvířat, jednoho velblouda a dvou
koní. Prvý byl jistě velbloud jízdecký, jak jsem poznal podle úhlednosti otisků
jeho kopyt. Při přesnějším ohledání byla mi nápadna jedna zvláštnost, podle
níž jsem soudil, že jeden kůň trpěl tak zvaným „kohoutím krokem“. To musilo
vzbuditi moji pozornost, protože jsem byl v kraji na koně zvláště bohatém, kde
nikdo nejezdí na zvířeti stiženém nějakou vadou. Majitel toho koně bud nebyl
žádný Arab, nebo to byl Arab velice chudý.
Halef se usmíval pečlivosti, s jakou jsem prohlížel písek, a když jsem vstal,
tázal se:
,,Co jsi viděl, sídi?“
„Byli to dva koně a jeden velbloud.“
„Dva koně a jeden džemmel! Allah žehnej tvým očím; já viděl totéž, aniž
jsem musil slézti s koně. Chceš býti talebem, učencem, a přece provádíš věci,
kterým hamal, pohaněč oslů, musil by se dáti do smíchu. Co ti ted pomůže
poklad vědomostí, jež jsi zde nasbíral?“
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„Vím především, že ti tři jezdci jeli tudy asi před čtyřmi hodinami.“
„Kdo ti co dá za tu moudrost? Vy mužové z Belad er Rumi jste podivní
lidé!“
Tvářil se při těch slovech nadmíru soustrastně, já však pokládal jsem za
vhodnější mlčky jeti dále.
Jeli jsme po stopě asi hodinu až tam, kde údolí se zatáčelo: když zahnuli jsme
za roh, naši koně samovolně stanuli. Viděli jsme tři supy, kteří seděli nedaleko
před námi za písčitou závějí, a kteří spatřivše nás vzlétli s hlasitým skřekem.
„El bydj, sup bradatý,“ řekl Halef. „Kde ten je, tam je jistě také zdechlina.“
„Asi tam nějaké zvíře zcepenělo,“ odpověděl jsem, následuje Halefa.
Popohnal koně, takže jsem se poněkud zpozdil. Sotva dosáhl písečného
násypu, zarazil náhle koně a zděšeně vykřikl:
„Mašallah! divy Boží! Co je to? Neleží to zde člověk, sídi?“
Musil jsem mu ovšem přisvědčiti, neboť ležel tu opravdu muž, a na jeho
mrtvole odbývali supové svůj hrozný kvas. Rychle seskočil jsem s koně a poklekl
u něho. Jeho šat byl drápy ptáků rozedrán. Dlouho však ten nešťastník mrtev
nebyl, jak jsem poznal ihned dotknuv se ho.
„Alláh kerihm, bůh je milostiv! Sídi, zemřel ten člověk přirozenou smrtí?“
ptal se Halef.
„Ne. Nevidíš ránu na jeho krku a díru na temeni hlavy? Byl zavražděn.“
„Alláh ať zatratí člověka, který to udělal! Nebo snad padl mrtvý v poctivém
boji?“
„Co nazýváš poctivým bojem? Snad je obětí krevní msty. Prohlédněme
jeho šaty.“
Halef při tom pomáhal. Nenašli jsme nic, až když můj pohled padl na
ruku mrtvého. Zpozoroval jsem prostý zlatý prsten obyčejného tvaru snubních
prstenů a stáhl jsem jej s prstu. Na vnitřní straně kroužku bylo vyryto zřetelně:
„Co jsi našel?“ tázal se Halef.
„Ten muž není žádný Ibn Arab.“
„Co tedy?“
„Francouz;“
„Frank, křesťan! Podle čeho to poznáš?“
„Vezme-li si křesťan ženu, vymění si oba prsteny, v nichž vyryto je jméno a
den, kdy sňatek byl uzavřen.“
„A toto je takový prsten?“ „Ano.“
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„Podle čeho však poznáš, že tento mrtvý náleží k národu Franků? Mohl by
to býti třeba i nějaký Inglis.“
„Jsou zde francouzská znamení.“
„Přes to přece může patřiťi k jinému národu. Nemyslíš, effendi, že je možno
prsten nalézti nebo ukradnouti?“
„To je pravda. Ale pohlédni na košili, kterou nosil pod svrchním šatem. To
je košile Evropana.“
„Kdo ho zavraždil?“
„Oba jeho soudruzi. Nevidíš, že písek je zde zápasem rozdupán?
Nepozoruješ, že .“
Odmlčel jsem se uprostřed řeči. Pohlížeje na zemi, spatřil jsem nedaleko
místa, na němž mrtvý ležel, počátek dlouhé krvavé stopy, která se táhla stranou
mezi skaliska. Sel jsem po ní s ručnicí k ráně připravenou, protože vrahové
mohli se nalézati ještě nablízku. Nedošel jsem daleko, když vtom s hlasitým
šumotem křídel vyletěl se země sup, a na místě, odkud se vznesl, zpozoroval
jsem velblouda. Byl mrtev, v jeho prsou zela hluboká, široká rána. Halef lítostivě
zalomil rukama.
„Šedivý hedjihn, šedivý turecký hedjihn, a ti vrahové, ti lotři, ti psi jej
zabili!“
Bylo zřejmé, že mu bylo více líto překrásného jezdeckého velblouda, než
mrtvého Francouze. Jako pravý syn
pouště, kterému i nejmenší předmět může býti cenným, shýbl, se a
prohlížel sedlo velblouda. Nenašel nic; kapsy byly prázdny.
„Vrahové si už všecko vzali, sídi. Ať se věčně pekou v džehenně. Nic, nic tu
nenechali, jen velblouda a papíry, které se válejí tamhle v písku.“
Upozorněn těmi slovy, uznamenal jsem skutečně několik papírů, rukou
pomačkaných a odhozených jako věc, která nemá ceny. Snad se z nich něco
dovím; šel a zvedl jsem je. Bylo to několik útržků novin. Uhladil jsem
pomačkané listy a roztrhané jsem pečlivě sestavil. Byly to dvě strany „Vigie
algérienne“ a rovněž kus „L’Indépen- dant“ a „Mahouna“. První z těch listů
vychází v Alžíru, druhý v Constantině a třetí v Guelmě. Přes tu prostorovou
rozdílnost zpozoroval jsem nápadný souhlas v obsahu tří novin; přinášely totiž
všecky tři zprávu o zabití bohatého francouzského kupce v Blidě. Z vraždy byl
silně podezřelým arménský kupec, který prchl a je stihán zatykačem. Popis jeho
osoby souhlasil ve všech třech novinách doslovně. — Z jakých příčin měl mrtvý,
jemuž náležel velbloud, u sebe tyto listy? Záleželo mu snad na tom případě? Byl
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příbuzným kupce v Blidě, byl sám vrahem, anebo byl policistou, který šel po
stopě zločinu?
Vzal jsem papíry k sobě, prsten nastrčil jsem si na prst a vrátil jsem se s
Halefem k mrtvému. Nad ním neustále vznášeli se supové, kteří ted, když jsme
je vyplašili, spustili se opět na velblouda.
„Co chceš nyní dělati, sídi?“ tázal se Halef.
„Nezbude nám, než muže pohřbíti.“
„Chceš ho zakopati do země?“
„Ne, k tomu nemáme nástrojů. Sneseme naň hromadu kamení, aby žádné
zvíře k němu nemohlo.“
„A myslíš opravdu, že je to ďaur?“
„Je to křesťan.“
„Možno však, že se mýlíš, sídi; snad přece je to věřící syn Muhammeda.
Proto mám návrh.“ „Jaký?“
„Položme jej tak, aby byl tváří obrácen k Mekce!“
„Nemám nic proti tomu, neboť pak je také obrácen k Jeruzalemu. Do díla!“
Byla to truchlivá práce, kterou jsme vykonali v této tiché písečné samotě.
Když hromada kamení nad mrtvolou byla tak vysoká, že úplně chránila tělo před
zvířaty pouště, přidal jsem k ní ještě tolik, že nabyla tvaru kříže, a sepjal jsem
ruce k modlitbě. Když jsem skončil, Halef obrátil zraky svoje k východu, modle
se stodvanáctou súru koránu:
„Ve jménu boha nejvýš milosrdného! Rci: Bůh jest jediný a věčný Bůh. Neplodí
a nebyl splozen, a žádná bytost není jemu rovna. Člověk ten miluje život, a
budoucnosti si nehledí. Ale tvůj odchod přišel, a nyní jsi unášen k svému pánu,
který tě probudí k novému životu. Kéž je počet tvých hříchů malý a počet tvých
dobrých skutků jako počet zrnek písku, na němž jsi usnul v pouští!“
Po těch slovech shýbl se a umyl si pískem ruce, znečištěné mrtvolou.
„Tak, sídi, ted jsem opět tahir, čili jak synové Israele praví košer, a mohu se
opět dotknouti toho, co je čistíé a svaté. Co učiníme nyní?“
„Pospíšíme za vrahy, abychom je dohonili.“
„Chceš je usmrtiti?“
„Nejsem jejich soudcem. Promluvím s nimi a dovím se, proč jej zabili. Pak
uvidím, co učiníme.“
„Nebyli to rozumní lidé, jinak by neusmrtili hedjihna, který má větší cenu,
než jejich koně.“
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„Hedjihn by je byl snad prozradil. Zde jejich stopa.
Vpřed! Jsou pět hodin před námi. Zítra je dohoníme, dříve ještě než
dojedou do Seddady.“
V tísnivém vedru jeli jsme neschůdnou, kamenitou pouští rychle vpřed,
jako bychom gazely honili, a nebylo možno vésti při tom nějaký hovor. Ale toho
mlčení Halef dlouho nevydržel.
„Sídi,“ volal za mnou, „chceš mne opustiti?“
Obrátil jsem se.
„Opustiti?“
„Ano, moje kobyla má starší nohy než tvůj berberský hřebec.“
Skutečně, stará hassi-ferdžanská kobyla se potila, až jí pěna ve velkých
vločkách lítala od huby.
„Dnes nemůžeme zastaviti za největšího horka jako obyčejně, řekl jsem.
Musíme jeti až do noci, jinak těch dvou mužů nedohoníme.“
„Kdo příliš spěchá, nedojede dříve než ten, kdo zvolna jede, effendi, neboť
— Alláh akbar, pohled sem dolů!“
Byli jsme u srázného svahu Vadi a viděli jsme ve vzdálenosti asi čtvrt
hodiny jízdy pod sebou dva jezdce či spíše dva muže seděti u malé sobhy, ve
které se udrželo trochu bahnité vody. Jejich koně ožírali suché, trnité tra viny,
rostoucí opodál.
„Ah, to jsou oni!“
„Ano, sídi, jsou to oni. Bylo jim příliš horko a odhodlali se vyčkati, až
největší žár přestane.
„Anebo se zastavili, aby rozdělili kořist. Zpět, Halefe, zpět, aby tě neviděli!
Opustíme údolí a pojedeme trochu na západ, tak jako bychom přijížděli od šotu
Rharsy.“
„Proč to. effendi?“
„Aby nepoznali, že jsme našli mrtvolu zavražděného.“
Naši koně vyšplhali se na břeh Vadí, a jeli jsme přímo na západ do pouště.
Pak obloukem zamířili jsme k místu, kde oba muži se nalézali. Nemohli nás zpo
– zorovati, protože seděli hluboko v údolí, ale musili nás slyšeti, když jsme se
blížili.
Skutečně, když jsme se objevili na okraji údolí, už stáli, chápajíce se svých
ručnic. Tvářil jsem se, jako bych byl stejně překvapen jako oni tím, že nalézám
uprostřed pouště lidi, ale po pušce jsem nesáhl.
„Salam aaleikum!“ zvolal jsem, zarážeje koně.
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„Aaleikum!“ odpověděl starší muž. „Kdo jste?“
„Pokojní jezdci.“
„Odkud přicházíte?“
„Ze západu.“
„A kam jdete?“ „Do Seddady.“
„Ke kterému kmeni náležíte?“
Ukázal jsem na Halefa a odvětil jsem:
„Ten zde je z roviny Admarské, a já patřím ku Beni-Sachsa. Kdo jste vy?“
„Jsme bojovníci slavného kmene Uelad-Hamaleků.“
„Uelad-Hamalekové jsou dobří jezdci a udatní bojovníci. Odkud přicházíte
a kam jdete?“
„Z Gafsy do Bir Sauidi, kde máme přátele.“ Že přicházejí z Gafsy i to, že jdou
k Bir Sauidi, byla lež, nicméně tvářil jsem se, jako bych věřil jejich slovům.
„Dovolíte, abychom se s vámi utábořili?“
„Zůstaneme zde až do rána,“ zněla odpověď, která neříkala ani ano, ani ne
na mou otázku.
„Také my máme v úmyslu zůstati tu až do východu slunce. Jak vidím, máte
dost vody pro nás všecky a také pro naše koně. Smíme zůstati u vás?“
„Poušť patří všem. Marhaba, bud nám vítán.“
Přes to bylo znáti, že by jim bylo milejší, kdybychom odešli; avšak my
pobídli koně dolů po svahu a sestoupili jsme u vody, kde jsme se ihned
pohodlně rozložili.
Tváře těch mužů, jež jsem teď mohl studovati, nevzbuzovaly mnoho důvěry.
Starší, který dosud s námi mluvil, byl dlouhý a hubený. Burnus visel mu na těle
jako na strašidlu. Z pod špinavě rudého turbanu vyhlížely dvě malé oči velmi
nepříjemně, nad úzkým rtem živořily řídké vousy, špičatá brada jevila sklon
vystupovati nahoru, a nos, ano ten nos připomínal živě supa, kterého jsem před
chvílí odehnal od mrtvoly zavražděného. To nebyl nos orlí ani jestřábí; vypadal
opravdu jako nos dravého supa.
Druhý byl mladý muž nápadné krásy, zdálo se však, že vášně zatemnily jeho
zrak, vysílily nervy a rozbrázdily předčasně jeho čelo a tváře. Nebylo možno míti
k němu důvěru.
Starší mluvil arabsky s přízvukem, jakým se mluví v okolí Eufratu, a o
mladším jsem soudil, že není Oriental, nýbrž Evropan. Jejich koně, stojící na
blízku, byli špatní a zřejmě uštvaní. Šat mužů byl ošumělý, ale jejich zbraně byly
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výborné. Tam, kde dříve seděli, ležely různé předměty na poušti vzácné; zůstaly
zde ležeti bezpochyby jen proto, že oba mužové neměli času je skryti: hedvábný
kapesník, zlaté hodinky, kompas, překrásný revolver a zápisník vázaný v kůži.
Tvářil jsem se, jako bych těch předmětů neviděl, vytáhl jsem z kapsy svého
sedla hrst datlí a jal jsem se je lhostejně a spokojeně pojídati.
„Co chcete v Seddadě?“ tázal se dlouhý.
„Nic. Jedeme dále.“
„Kam?“
„Přes šot Džerid do Fétnassy a Kbilli.“
Nestřežený pohled, který vrhl na svého soudruha mi prozradil, že jejich
cesta je táž. Pak se tázal dále:
„Máš nějaký obchod ve Fetnasse nebo Kbilli?“
„Ano.“
„Chceš tam prodávati svoje stáda?“
„Ne.“
„Anebo otroky?“ „Ne.“
„Nebo snad zboží, které jsi objednal v Sudanu?“
„Ne.“
„Co tedy?“
„Nic. Syn mého kmene nevede s Fetnassou žádné obchody.“
„Chceš si snad z Fetnassy přivésti ženu?“
Zatvářil jsem se velmi pohněvaně.
„Nevíš, že je urážka mluviti s mužem o jeho ženě? Anebo jsi ďaur, že to
nevíš?“
Ano, muž se přímo ulekl, a já se začal domnívati, že jsem svými slovy dobře
uhodl. Nezdál se býti Beduinem, tvář, jakou měl on, byla mi spíše nápadná u
mužů arménského původu a——- ah, nebyl to snad onen arménský kupec, jenž
zavraždil blidského kupce a jehož zatykač měl jsem v kapse? Ani jsem jej
pozorně nepřečetl, a také popis osoby jsem přehlédl. Zatím, co mi tyto myšlenky
projely hlavou jako blesk, pohled můj padl na revolver. Na jeho rukojeti byla
stříbrná destička s vyrytým jménem.
„Dovol.“
Stejným časem chopil jsem se zbraně a četl jsem:
„Paul Galingré, Marseille”.
To jistě nebylo jméno továrny, nýbrž majitele. Neprozradil jsem však svůj
zájem, nýbrž tázal jsem se lhostejně:
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„Jaká je to zbraň?“
„To je — to je — otáčecí ručnice.“
„Ukaž mi, jak se s tím střílí?“
Vykládal mi to, já mu pozorně naslouchal a pak jsem pravil:
„Ty nejsi Uelad Hamalek, nýbrž ďaur.“
„Proč?“
„Vidíš, že jsem dobře hádal! Kdybys byl synem prorokovým, zastřelil bys
mne proto, že jsem tě nazval daurem. Jenom nevěřící mají otáčecí ručnice. Jak by
se byla tato zbraň dostala do rukou Uélad Hamaleka! Je to dar?“
„Ne.“
„Tedy jsi ji koupil?“„Ne.“
„Pak je to kořist.“
„Ano.“
„Po kom?“
„Po Frankovi.“
„Bojoval jsi s ním?“
„Ano.“ „Kde?“
„U el Guerary.“
„Lžes!
Konečně jej přešla trpělivost. Vstal a chopil se revolveru.
„Co pravíš? Že lžu? Mám tě zastřelit jako—“.
Vpadl jsem mu do řeči:
„Jako toho Franka nahoře ve Vadi Tarfani!“
Ruka, která držela revolver, klesla, a muž zbledl. Avšak hned se
vzpamatoval a tázal se výhružně;
„Co myslíš těmi slovy?“
Sáhl jsem do kapsy, vytáhl noviny a přelétl zrakem listy hledaje jméno
vrahovo.
„Myslím, že dojista nejsi Uelad Hamalek. Tvoje jméno znám velmi dobře;
zní Hamd el Amassat.“
Uskočil a napřáhl proti mně ruce jako na obranu.
„Odkud mne znáš?“
„Znám tě, a na tom dost.“
„Ne, neznáš mne; nejmenuji se, tak jak pravíš; jsem Uelad Hamalek, a kdo
tomu nevěří, toho zastřelím!“
„Komu patří tyto věci?“ „Mně.“
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Zvedl jsem kapesník. Byl znamenán písmeny „P. G.“, otevřel jsem hodinky
a nalezl uvnitř vyryta tatáž písmena.
„Odkud je máš?“
„Co je ti po tom? Polož je!“
Místo abych ho poslechl, otevřel jsem zápisník. Na prvním jeho listě četl
jsem jméno Paul Galingré; avšak obsah byl stenografován, a já stenografii čisti
neumím.
„Odlož knihu, povídám!“
Při těch slovech vyrazil mi knihu z ruky tak, že odletěla do kaluže. Vstal
jsem chtěji ji vyloviti, avšak setkal jsem se s odporem dvojnásobným, neboť i
mladší muž postavil se mezi mě a vodu.
Halef stál zdánlivě lhostejně, viděl jsem však, že jeho prst spočívá na
spoušti jeho dlouhé ručnice. Jediné moje pokynutí stačilo, aby vystřelil. Sehnul
jsem se, chtěje sebrati také kompas.
„Stůj, to je moje! Dej sem ty věci!“ zvolal můj protivník.
Uchopil mne za rameno, aby dodal důrazu svým slovům; já však pravil co
možno klidně:
„Posad se opět! Rád bych s tebou o něčem promluvil.“
„Nemám s tebou co mluviti!“
„Ale já s tebou. Usedni, nebo bude mezi námi boj!“ Tato hrozba zdála se
přece poněkud účinkovati. Usedl, a já rovněž. Pak jsem vytáhl revolver, řka:
„Vidíš, že mám také svou otáčecí ručnici! Odlož tu svoji, nebo moje spustí.“
Položil zvolna zbraň vedle sebe, byl však připraven okamžitě se jí chopiti.
„Ty nejsi Uélad Hamalek!“ „Jsem.“
„Nepřicházíš z Gafsy.“ „Přicházím.“
„Jak dlouho jsi už ve Vadi Tarfani?“ „Co ti na tom záleží?“
„Velmi mnoho. Tam nahoře leží mrtvola muže, kterého jsi zabil.“
Tvář se mu stáhla zlobným výrazem.
„A kdybych to byl učinil, co o tom chceš říci?“
„Mnoho ne; jen několik slov.“
„Co tedy?“
„Kdo byl ten muž?“
„Neznám ho.“
„Proč jsi jej zabil? Jej i jeho velblouda?“ „Zachtělo se mi tak učiniti.“
„Byl pravověříci?“
„Ne. Byl to ďaur.“
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„Vzal jsi, co měl u sebe?“
„Měl jsem to snad u něho nechat ležet?“,
„Ne, měl jsi to uschovat pro mne.“
„Pro tebe …“
„Ano.“
„Nerozumím ti.“
„Však porozumíš. Mrtvý byl ďaur; také já jsem ďaur, a jsem jeho mstitelem.“
„Krevním mstitelem?“
„Ne; kdybych jím byl, už dávno bys byl přestal žiti. Jsme v poušti, kde
neplatí jiný zákon než zákon silnějšího. Nechci zkoušeti, kdo z nás je silnějším;
odevzdám tě pomstě Allaha, který všecko vidí a žádný čin nenechává bez
odplaty. Ale jedno ti povím, a to musíš vykonati: vydáš všecko, co jsi mrtvému
vzal.“
Usmíval se opovržlivě.
„Myslíš skutečně, že to učiním?“
„Ano, to myslím.“
„Tedy si vezmi, co míti chceš.“
Trhl rukou, chtěje se chopiti revolveru; já však rychle namířil svou zbraň.
„Zadrž, nebo střelím!“
Byla to vším způsobem zvláštní situace, ve které jsme se octli. Na štěstí
zdálo se, že můj protivník má více strachu, než odvahy. Spustil ruku, jako by
nevěděl, co počíti.
„Co chceš učiniti s těmi věcmi?“ ptal se.
„Vrátím je rodině mrtvého.“
Zadíval se na mne s jakousi soustrastí.
„Lžeš. Chceš si je ponechati pro sebe.“
„Nelhu.“
„A co proti mně podnikneš?“
„Ted nic, ale běda ti, setkám-li se kdy s tebou na cestě zla!“
„Jedeš odtud opravdu do Seddady?“
„Ano.“
„A když ti dám ty věci, necháš mne a mého soudruha bez překážky jíti do
Bir Sauidi?“
„Ano.“
„Slibuješ mi to přísahou?“
„Ďaur nepřísahá nikdy; jeho slovo i bez přísahy je pravé.“
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„Zde vezmi otáčecí ručnici, hodinky, kompas a šátek.“
„Co ješté mel u sebe?“ „Nic.“
„Peníze?“
„Ty si nechám.
„Nemám nic proti tomu; jen mi dej sáček nebo peněženku, ve které jsou.“
„Tu máš.“
Sáhl do svého pasu a vyňal perlami vyšívaný sáček, který vyprázdnil a mně
pak podal.
„Více u sebe neměl?“
„Ne. Chceš mne prohledati?“ „Ne.“
„Můžeme tedy jíti?“
„Ano.“
Zdálo se, že je mu ted lehčeji, než před tím; a také jeho průvodčí byl asi
bázlivý člověk, který byl velmi rád, že věc takto skončila. Sebrali svoje věci a
vsedli na koně.
„Sallam aaleikum. Pokoj s vámi!“
Neodpověděl jsem, a oni přijali mou nezdvořilost velmi lhostejně. Za
několik okamžiků zmizeli za břehy údolí.
Halef, který doposud slova nepromluvil, pravil: „Sídi!“
„Copak?“
„Smím ti neco říci?“
„Ano.“
„Znáš pštrosa?“
„Ano.“
„Víš jaký je?“
„Nuže?“
„Hloupý, velmi hloupý.“
„A dále?“
„Odpusť, effendi, ale ty mi připadáš ještě horší než pštros.“
„Proč?“
„Poněvadž jsi propustil tyto lidi.“
„Nemohu je ani zadržeti, ani zabiti.“
„Proč ne? Kdyby byli zavraždili „pravověrného, bud jist, že bych je byl
poslal k šejtanu, k čertu. Ale poněvadž to byl daur, je mi lhostejno, budou-li
potrestáni nebo ne. Ale ty jsi křesťan a nechal jsi vrahy křesťana uprchnouti.“
„Kdo povídal, že prchnou?“
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„Vždyť už jsou pryč! Dojedou k Bir Sauidi a odtud půjdou do Debily a El
Uedu a zmizí v Aregu, v kraji písečných dun.“
„To se nestane.
„A co tedy? Neslyšel jsi, že půjdou do Bir Sauidi.“
„Lhali. Půjdou do Seddady.“
„Kdo ti to řekl?“
„Moje oči.“
„Alláh žehnej tvým očím, kterými pozoruješ stopy v písku. Tak jako ty
může jednati jen nevěřící. Ale já tě ještě obrátím na pravou víru; věř mi, ať chceš
nebo nechceš!“
„Pak si budu říkati „hadži“, ačkoli jsem nebyl v Mekce.“
„Sídi—— ! Slíbil jsi mi, že to už neřekneš!“
„Ano, pokud mne nebudeš chtíti obraceti.“
„Ty jsi pánem, a já si musím nechat vše líbiti. Než co učiníme nyní?“
„Postaráme se především o svoji bezpečnost. Zde nás může snadno najiti
nějaká kule. Musíme se přesvědčiti, zdali ti lidé skutečně odjeli.“
Vystoupil jsem na okraj rokle a viděl jsem oba jezdce již ve velké
vzdálenosti od nás uháněti na jihozápad. Halef mne následoval. „Tam jedou,“
pravil. „To je směr k Bir Sauidi.“
„Až se dostatečně vzdálí, obrátí se na východ.“
„Sídi, tvůj rozum zdá se mi slabým. Kdyby to udělali, museli by nám přece
padnouti zase do rukou!“
„Domnívají se, že teprve zítra se vydáme, na cestu, a že získají zatím značný
náskok.“
„Hádáš, ale pravého asi neuhodneš nic.“
„Myslíš? Neřekl jsem ti tam nahoře, že jeden z koní má kohoutí krok?“
„Ano, to jsem viděl, když ujížděli.“
„Budu míti i tentokráte pravdu, pravím-li, že jdou do Seddady.“
„Proč nejedeme hned za nimi?“
„Předejeli bychom je, protože pojedeme přímou cestou, a oni by našli naši
stopu. Pak ovšem by se chránili setkati se s námi opět.“
„Pojďme tedy k vodě a odpočiňme si, dokud nebude čas k odjezdu.“
Opět jsme sestoupili. Rozložil jsem se na přikrývku na zemi rozprostřenou,
přetáhl jsem konec svého turbanu jako lišam přes tvář a zavřel jsem oči, nikoli
abych spal, nýbrž abych přemýšlel o našem posledním dobrodružství. Ale kdo
by mohl v hrozné saharské výhni zaměstnati svoje myšlenky po delší dobu,
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jedinou a k tomu ještě nejasnou věcí? Usnul jsem opravdu a spal přes dvě
hodiny. Když jsem se probudil, vydali jsme se na další cestu.
Vadi Tarfani ústí do Šotu Rharsy, musili jsme je tedy opustiti, jestliže jsme
chtěli dojeti Seddady na východě. Asi za hodinu jízdy narazili jsme na stopy
dvou koní, vedoucí od západu k východu.
„Nuže, Halefe, znáš tuto ethar, tuto stopu?“
„Maš Alláh, měl jsi pravdu, sídi! Jedou do Seddady.“
Sestoupil jsem s koně, zkoumaje otisky v písku.
„Jeli tudy teprve před půl hodinou. Jeďme zvolna, sice nás uvidí za sebou.“
Výběžky Džebelu Tarfani skláněly se znenáhla do roviny, a když slunce
zašlo a vyšel měsíc, viděli jsme Seddadu ležeti u svých nohou.
„Pojedeme do města?“ tázal se Halef.
„Ne. Vyspíme se tam pod olivami na úpatí hory.“
Zahnuli jsme poněkud od svého směru a našli pod olivami vhodné místo
k nočnímu ležení. Byli jsme oba zvyklí na táhlé vytí šakala, na štěkot feneka a
hluboké tóny plížící se hyeny, a nedali jsme se rušiti ze spánku těmi nočními
zvuky. Když jsme se probudili, vyhledal jsem nejprve včerejší stopu. Byl jsem
přesvědčen, že zde, nablízku obydleného města, nebude ji možno již sledovati,
ale shledal jsem k svému překvapení, že stopa nevede do Seddady, nýbrž že
zahýbá k jihu.
„Proč tam nejeli?“ tázal se Halef.
„Aby je nikdo neviděl. Vrah musí býti opatrným.“
„Ale kam jedou?“
„Jistě do Krisu a přes Džerid. Pak mají Alžír za sebou a jsou jakž takž v
bezpečí.“
„Jsme přece již v Tunisu. Hranice jde od Bir el Khally k Bir el Tam přes Sot
Rharsu.“
„To takovým lidem nestačí. Vsadím se, že jedou přes Fezzan do Kufarahu,
neboť teprve tam budou docela bezpečni.“
„Jsou i zde již jisti, mají-li budžeruldu sultanovu.“
„To by jim vůči konsulovi nebo policejním agentům mnoho nepomohlo.“
„Myslíš? Já bych nikomu neradil, aby jednal proti mocnému, Giólgeda
padišahnyn‘.“
„Mluvíš tak přesto, že chceš býti svobodným Arabem?“
„Ano. Viděl jsem v Egyptě, co zmůže jméno sultánovo; ale v poušti se ho
nebojím. Půjdeme do Seddady?“
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„Ano. Nakoupíme datlí a napijeme se zase jednou dobré vody. Ale pak
pojedeme dále.“
„Do Krisu?“
„Do Krisu.“
Za čtvrt hodiny jsme se občerstvili a jeli pak jízdní cestou, vedoucí ze
Seddady do Krisu. Po naší levici leskla se bílá plocha Šotu Džeridu, pohled to,
jemuž jsem se oddal docela.
Na úpatí jižního svahu Džebel Auresu a východního pokračování tohoto
pohoří, Dra el Hauna, Džebel Tarfani, Džebel Situna a Džebel Hadifa
rozprostírá se nepřehledná, tu a tam slabě zvlněná rovina, jejíž nej- hlubší místa
jsou vyplněna solnými korami a solnými jezery, která jako zbytky bývalých
velikých vod pevninových zovou se v alžírské části Šoty, v části tunisské však
Sobhy neb Sebchy. Hranici toho zvláštního a nejvýš zajímavého území tvoří
na západě výběžky vysočiny Beni-Mzabu, na východě úžina Gabeská a na jihu
výspy Ssufské a Nifzauské, jakož i protáhlý Džebel Tebaga.
Snad je tato kotlina totožná se zálivem tritonským, o němž podává zprávu
Herodot, otec historie.
Mimo velký počet malých bažin, jež jsou v létě vysušeny, skládá se toto
území ze tří velikých jezer solných a sice postupujeme-li od západu k východu ze
Šotu Melghiru, Rharsy. a Džeridu, který také bývá zván El Kebir. Tyto tři pánve
označují pásmo, jehož západní polovice leží hlouběji než Moře středozemní u
Gabesu při odlivu. Nížina území šotů je dnes většinou zanesena písčitými
nánosy a jen uprostřed jednotlivých nádrží udrželo se dosti značné množství
vody, která pro svůj vzhled byla příčinou, že arabští spisovatelé a cestovatelé
porovnávali ji brzy s kobercem kafrovým nebo pokrývkou křišťálovou, brzy se
stříbrnou deskou anebo povrchem roztaveného kovu. Toho vzhledu nabývají
šoty korou solnou, kterou jsou pokryty a jejíž tlouštka je velmi rozdílná; kolísá
mezi desíti a dvaceti centimetry. Jen na některých místech je možno odvážiti se
na ni bez nebezpečí života. Běda tomu, kdo jen malý kousek uchýlí se s úzké
stezky! Kůra povolí, a propast pohltí okamžitě svoji oběť. Hned nad hlavou
klesajícího zavře se opět hladina. Úzké brody, které vedou přes solný kryt šotů,
stávají se zvláště v době dešťů nebezpečnými, neboť déšť smyje povrch solného
krytu a vyleptá jej.
Nyní přesnou nivelisací se ukázalo, že pánev Velikého šotu není
proláklinou, nýbrž, že se zvedá 20 m nad moře.
Voda šotů je zelená, hustá a mnohem více slaná než voda mořská. Pokus,

19

KAREL MAY

změřiti hloubku dna, nevedl pro různost spodního terénu k žádnému cíli,
nicméně lze míti za to, že žádné z těchto jezer není hlubší než padesát metrů.
Vlastní nebezpečí při proboření solnou korou působí massy tekutého,
pohyblivého písku, který plove pod světle zelenou vrstvou vody, padesát až
osmdesát centimetrů hlubokou, a jest výsledkem tisícileté práce samumu, který
vehnal do vody písek z pouště.
Již nejstarší arabští geografové, jako Ebn Džobeir, Ebn Batuta, Obeidah
el Bekri, El Istakhri a Omar Ebn el Wardi souhlasí v tom, že šoty jsou pro
cestovatele nanejvýš nebezpečny. Džerid pohltil již tisíce volbloudů a lidí, kteří
v jeho hloubkách beze stopy zmizeli. Roku 1826 musila přejiti přes šot karavana,
skládající se z více než tisíce nákladních velbloudů. Nešťastnou náhodou sešel
první velbloud, kráčející v čele průvodu, s úzké stezky. Zmizel v propasti šotu, a
za ním následovala všecka ostatní zvířata, mizíce bez záchrany v husté olejovité
hmotě. Sotvaže karavana zmizela, solný příkrov nabyl zase své dřívější tvářnosti,
a ani nejmenší změna neprozrazovala nic o strašlivém neštěstí, které se stalo.
Uvěříme tomu, když uvážíme, že velbloud je zvyklý slepě následovati svého
předchůdce, ke kterému je obyčejně provazem přivázán, a že stezka přes šoty je
tak úzká, že i zvířeti, natož pak celé karavaně je nemožno se obrátiti.
Pohled na slané, smrtonosné plochy šotů připomíná v některých místech
modravé, lesklé zrcadlo roztaveného olova. Kůra je někdy tvrdá a průhledná
jako lahvové sklo a zní při každém kroku jako půda Solfatary v Neapoli;
většinou však tvoří měkkou, kašovitou hmotu, která zdá se býti zcela
bezpečnou, přece však má jen tolik pevnosti aby unesla lehkou závěj písku. Při
každém jiném břemeni se boří a zase se nad nim zavírá.
Vůdcům slouží za znamení malé, porůznu ležící kameny.
Dříve byly na šotu el Kebir zastrkány palmové větve. Větev palmová slove
džerid, a jí děkuje také šot za svoje druhé jméno. Hromádky kamení slovou
„Gmair“ a i ty chybějí tam, kde na několik metrů je půda pokryta vrstvou vody,
koním až po pás sahající.
Kůra šotů ostatně netvoří jednotnou, plochou rovinu, naopak jeví vlny,
jež bývají vysoké až třicet metrů. Hře- beny vln tvoří právě ony body, jichž
užívají karavany, a mezi nimi v místech hlouběji ležících číhá zkáza. Avšak již
při mírném větru solná kůra ocitá se ve chvějném pohybu tak, že voda z
jednotlivých otvorů a děr prýští silně jako pramen.———
Šot džerid znamená »Palmová pánev solná«.
Tedy tato líbezně se lesknoucí, avšak zrádná plocha ležela nám po levici,
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když jsme jeli cestou do Krisu, odkud vede brod přes šot do Fetnassy na
protějším poloostrově Nifzauských výsep. Halef vztáhl ruku a ukazoval dolů.
„Vidíš šot, sídi?“
„Ano.“
„Jel jsi už někdy přes šot?“ „Ne.“
„Děkuj tedy Alláhovi, sice bys byl snad již ve shromáždění svých otců! A
my přes něj opravdu pojedeme?“
„Ovšem.“
„Bismillah, ve jménu božím! Můj přítel Sadek snad je ještě na živu.“
„Kdo je to?“
„Můj bratr Sadek je nejslavnější vůdce přes Šot Džerid; ještě nikdy
neudělal chybného kroku. Patří ke kmeni Merasiga a narodil se ze své matky v
Mui Hamed, žije však se svým synem, udatným bojovníkem, v Krisu. Zná šot
jako nikdo jiný, a jenom jemu mohu tě svěřiti, sídi. Pojedeme přímo do Krisu?“
„Jak daleko tam je?“
„Něco málo přes hodinu.“
„Tedy zahneme teď na západ. Musíme se podívati, neuvidíme-li stopy
vrahů.“
„Myslíš opravdu, že jeli také do Krisu?“
„Také oni jistě nocovali pod širým nebem a jsou asi před námi, chystajíce
se přes šot.
Opustili jsme dosavadní cestu a jeli přímo na západ. Poblíž stezky našli jsme
mnoho stop, jež jsme protínali; pak bylo jich vsak méně a méně, až konečně
docela přestaly. Tu konečně tam, kde jízdecká stezka vede do El Hammy, spatřil
jsem v písku stopy dvou koní, a když jsem je byl prohlédl, nabyl jsem
přesvědčení, že jsou to stopy hledaných. Jeli jsme po nich až ke Krisu, kde se
ztratily v široké cestě. Nyní jsem měl jistotu, že vrahové zde byli.
Halef se zamyslil.
„Sídi, mám ti něco říci?“ tázal se.
„Řekni.“
,,Je přece dobře, když človek umí čísti v písku.“
„Jsem rád, že to uznáváš. Než tady je již Kris. Kde bydlí tvůj přítel Sadek?“
„Následuj mne!“
Jel podle několika stanů rozložených pod palmami až ke skupině
mandlovníků, pod nimiž ležela široká, nízká chata, ze které vystoupil Arab.
Shlédnuv nás, pospíchal vstříc malému Halefovi.

21

KAREL MAY

„Sadeku, bratře, miláčku chalifů!“
„Halefe, příteli, prorokem požehnaný!“
Objali se, líbajíce se jako milenci.
Pak obrátil se Arab ke mně, řka:
„Promiň, že na tebe jsem zapomněl! Vstupte do mého domu, je domem
vašim!
Vešli jsme. Byl sám a nabídl nám občerstvení, které jsme s povděkem
přijali. Ted teprve měl Halef za to, že jest čas, aby mne představil.
„To jest Kara Ben Nemsi, veliký taleb od západu který umí s ptáky mluviti a
čte v písku. Vykonali jsme už mnohé veliké činy, jsem jeho přítel a sluha a mám
ho obrátiti na pravou víru.“
Dobrý Halef ptal se mne kdysi jak se jmenuji a opravdu si mé jméno
zapamatoval. Ale poněvadž je nedovedl vysloviti udělal z toho bez rozmýšlení
Kara a přidal k tomu Ben Nemsi. Kdy jsem mluvil s ptáky, nemohl jsem se,
bohužel, upamatovati; vším způsobem měl jsem býti něco podobného jako
moudrý Šalamoun, který prý také měl dar, že uměl mluviti se zvířaty. Také o
těch velkých činech, jež jsme vykonali, nevěděl jsem zatím nic, nejvýš to, že jsem
kdysi uvázl ve křoví a při toni sklouzl se svého hřebce, kteréžto příležitosti užil
hřebec k tomu, aby si se mnou zahrál na schovávanou. Vrcholem
Halefovy diplomacie bylo ovšem tvrzení, že se od něho chci dáti obrátiti na
víru Mohamedovu. Za to zasluhoval pokárání, a proto ptal jsem se Sadeka:
„Znáš celé jméno svého přítele Halefa?“
„Ano.“
„Jak zní?“
„Hadži Halef Omar.“
„Na tom není dost. Zní hadži Halef Omar Ben Hadži Abul Abbas Ibn hadži
Davud al Gossarah. Z toho můžeš souditi, že patří k rodině zbožné a záslužné,
jejíž členové byli vesměs hadži, ačkoli—
„Sídi,“ přerušil mne Halef s nevystižitelným posuňkem hrůzy, „nemluv o
zásluhách svého sluhy! Víš, že tě budu vždy rád poslouchati.“
„Doufám, Halefe. Nemluv tedy o sobě a o mně, a otaž se raději svého přítele
Sadeka, kde jest jeho syn, o němž jsi mi povídal!“
„Mluvil opravdu o něm, effendi?“ tázal se Arab. „Alláh ti žehnej, Halefe,
že vzpomínáš těch, kteří té milují! Omar ben Sadek, můj syn, šel přes šot do
Seftimy a ještě dnes se vrátí.“
„Také my chceme přes šot,“ pravil Halef, „a ty nás povedeš.“ „Vy? Kdy?“
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„Ještě dnes.“
„A kam. sídi?“
„Do Fetnassy. Jaká je tam cesta?“
„Nebezpečná, velmi nebezpečná. Jsou jenom dvě jisté cesty na druhý břeh,
a sice El Tozerija mezi Tozerem a Fetnassou a Es Suida mezi Neftou a Sarsinem.
Cesta odtud do Fetnassy je však nejhorší, a jsou jen dva, kteří ji dobře znají,
totiž já a Arfan Rakedihm zde v Krisu.“
„Tvůj syn cestu nezná?“
„Ano, ale sám po ní ještě nešel, tím lépe však zná cestu do Seftimi.“
„Ta je asi z větší části společná s cestou do Fetnassy?“
„Přes dvě třetiny, sídi.“
Když vyjdeme o polednách, jsme do tmy ve Fetnasse?“
„Před svítáním, máš-li dobré koně.“
„Jdeš také v noci přes šot?“
„Svítí-li měsíc, pak ano. Ale je-li tma, přenocujeme na šotu, a sice tam, kde
sůl je tak silná, že unese ležení.“
„Povedeš nás?“
„Ano, effendi.“
„Pak ukaž nám nejprve šot.“
Ještě jsi nešel pres žádný šot?“ „Ne.“
„Tedy pojď! Uvidíš bažinu smrti, místo zkázy, moře mlčení, přes které tě
zavedu jistým krokem.“
Opustili jsme chýši a obrátili se na východ. Když jsme byli překročili široký,
bahnitý okraj, dostali jsme se na vlastní břeh šotu, jehož vody pro solný povlak
nebylo viděti. Píchl jsem nožem do soli a shledal, že je čtrnáct centimetrů silná,
Při tom byla tak tvrdá, že mohla udržeti prostředně velikého člověka. Byla
pokryta tenkou vrstvou písku, který na mnoha místech byl odvanut, a místa ta
leskla se pak modrobílým leskem.
Ještě když byl jsem zaměstnán svým zkoumáním, ozval se za námi hlas:
„Sallam aaleikum, pokoj s vámi!“
Obrátil jsem se. Před námi stál štíhlý, křivonohý beduin, který ztratil buď
nemocí nějakou nebo ranou z ručnice nos.
„Aaleikum!“ odvětil Sadek. „Co chce můj bratr Arfan Rakedihm na šotu?
Má cestovní oblek. Povede snad cizí poutníky přes Sobhu?“
„Tak jest,“ odvětil tázaný. „Dva muže, kteří za malou chvíli přijdou.“
„Kam půjdou?“
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„Do Fetnassy.“
Muž slul Arfan Rakedihm a byl tedy tím druhým vůdcem, o němž Sadek
mluvil. Ukázal ted na mne a na Halefa a pravil:
„Tito dva cizinci půjdou také přes jezero?“
„Ano.“
„Kam?“
„Také do Fetnassy.“
„A ty je povedeš?“ „Uhodl jsi.“
„Mohou jíti hned se mnou; ušetříš si námahy.“
„Jsou to přátelé, kteří mi žádné námahy nezpůsobí.“
„Vím to: jsi lakomý a nepřeješ mi ničeho. Což jsi mi nepřebral vždy
nejbohatší cestující?“
„Nikoho ti nepřebírám, vodím jen lidi, kteří dobrovolně ke mně
přicházejí.“
„Pročpak Omar, tvůj syn, se stal vůdcem do Seftimi? Ubíráte mi násilím
výdělek, abych hlady zahynul; ale Alláh vás potrestá a vaše kroky bude říditi tak,
že šot vás pohltí.“
Možná, že konkurence byla zde příčinou jistého nepřátelství, ale ten muž
neměl vůbec dobrých očí, a tolik bylo jisto, že bych se mu byl nerad svěřil.
Odvrátil se od nás a kráčel po břehu, kde v neveliké vzdálenosti objevili se dva
jezdci, jež měl vésti. Byli to oba mužové, jež jsme potkali v poušti a jež jsme pak
pronásledovali.
„Sídi,“ zvolal Halef. „Znáš je?“
,,Znám.“
„Máme se dívat jak klidně odtáhnou?“
Zvedl ručnici k výstřelu. Ale já mu v tom zabránil.
„Zadrž! neujdou nám.“
„Kdo jsou ti mužové?“ tázal se náš vůdce.
„Vrahové,“ odvětil Halef.
„Zavraždili někoho z tvé rodiny nebo z tvého kmene?“ „Ne.“
„Máš krevní mstu proti nim?“ „Ne.“
„Nech je tedy klidně odejiti. Nehas, co tě nepálí.“
Ten muž mluvil jako pravý Beduin. Nepokládal ani za nutné pohlednouti
na muže, kteří mu byli líčeni jako vrahové. Také oni nás zpozorovali a poznali.
Viděl jsem, jak si pospíšili přijíti na solný krov.
Vrátili jsme se do chýše, odpočali jsme si na podlaze, a opatřivše se pak
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nutnými
potravinami,
nastoupili
jsme
nebezpečnou
pouť.———————————————————————Na cizích, neznámých řekách urazil jsem nejednou v zimě míle cesty na
sněžnicích a musil jsem co chvíle býti připraven, že se probořím, ale nikdy neměl
jsem takového pocitu jako ted, kdy vstoupil jsem na záludný šot. Nebyla to
bázeň ani úzkost, nýbrž asi tak pocit provazolezce, který neví určitě, zdali lano,
které jej nese, je také náležitě upevněno. Místo ledu solný krov — to mi bylo
neznámé. Zvláštní zvuk, barva, krystalisace toho krovu — to všecko zdálo se mi
příliš novým, cizím, než abych se mohl cítiti bezpečen. Zkoušel jsem sůl každým
krokem a hledal jistá znamení pro pevnost naší stezky. Místy byla sůl tak tvrdá
a hladká, že by bylo možno užiti bruslí, pak měla zase špinavý a řídký vzhled
tajícího sněhu, takže nemohla unésti nejmenšího břemene.
Teprve když jsem na nezvyklé prostředí poněkud přivykl, vsedl jsem na
koně, spoléhaje se kromě na vůdce také na přirozený pud svého zvířete. Zdálo
se, že můj hřebec nekoná tu cestu po prvé. Kde bylo bezpečí, klusal vesele, a
kde jeho důvěra byla otřesena, vyhledával se zálibou nejlepší místa stezky často
sotva stopu široké. Stavěl pak uši vpřed nebo vzad, očenichával půdu, funěl
pochybně nebo rozvážně a šel ve své opatrnosti tak daleko, že podezřelá místa
někdy kopytem napřed zkoušel.
Vůdce jel vpředu; já za ním a za mnou Halef.
Cesta zabrala nás tak, že mluvilo se málo. Tak jeli jsme již asi tři hodiny,
když Sadek obrátil se ke mně řka:
„Sídi, pozor!“ Nejhorší kus cesty máme před sebou.“
„Proč nejhorší?“
„Stezka jde často hlubokou vodou a jedna její část je tak úzka, že ji pokryješ
dvěmi dlaněmi.“
„Je přece dosti silná?“
„Nevím to určitě; tlouštka podléhá často velkým změnám.
„Tedy slezu, abych váhu rozdělil.“
„Nečin to, sídi! Kôn jde jistěji než ty sám.“
Zde byl vůdce pánem a mistrem; poslechl jsem tedy a zůstal na koni. Ale
ještě dnes vzpomínám s hrůzou na těch deset minut, které následovaly: jen
deset minut — ale za takových okolností celá věčnost.
Dospěli jsme k místu, kde vrch střídal se s dolinou. Vlnité duny sklád aly
se sice z tvrdé, pevné soli, ale doliny byly kašovité, husté hmoty, ve které bylo
jen několik úzkých míst, na nichž se člověk i zvíře mohli udržeti jen s největší
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pozorností a s největším nebezpečím. A při tom sahala mi, přes to, že jsem seděl
na koni, zelená voda často až po kolena, takže místa, na nichž bylo ,lze státi,
musila býti teprve hledána pod vodou. Nejhorší při tom bylo, že jak vůdce, tak i
zvířata musili nejdříve zkoušeti dno, než se odvážili postaviti se na ně celou svou
tíhou, a přece byla pevnost těch míst tak slabá, klamná a zrádná, že nesměl se na
nich člověk dlouho zdržovati, nechtěl-li se propadnouti — a to bylo hrozné.
Teď přišli jsme na místo, kde byla na dvacet metrů délky jen deset palců
široká, sotva spolehlivá stezka.
„Sídi, pozor! Stojíme uprostřed smrti,“ zvolal vůdce.
Zatím co hmatal, obrátil se tváří k východu a modlil se hlasitě svatou Fathu:
„Ve jménu boha nejvýš milosrdného! Sláva a chvála Bohu, pánu světa,
všeslitovníku, který má v moci den soudný. Tobě sloužíme, tebe o pomoc
vzýváme, abys nás vedl správnou cestou, cestou těch, k nimž jsi byl milostiv, a
nikoli cestou těch, na něž se hněváš Halef vpadl za ním do modlitby; pojednou
však oba současně zmlkli, neboť mezi dvěma nejbližšími vrchy padla rána.
Vůdce zamával rukama, vykřikl nesrozumitelně, vykročil chybně a v nejbližším
okamžiku zmizel pod solnou korou, která se za ním hned zavřela.
V takových okamžicích má lidský duch takovou sílu, že uvědomí si celou
řadu myšlenek a soudů, k nimž jindy potřebuje celé hodiny, a to s rychlostí
blesku a jasnou zřetelností. Rána ještě nedozněla, vůdce ještě nezmizel, a již
jsem věděl vše. Oba Arabové chtěli zničiti svědky svého zločinu a získali k tomu
svého vůdce tím spíše, že na našeho Sadeka žárlil. Nemusili nám ani nic učini
ti; zavraždí-li našeho vůdce, budeme bez milosti ztraceni. Čekali tedy zde na
nejnebezpečnějším místě a Sadeka zavraždili. Teď mohli se jen dívati jak se
proboříme my.“
Že Sadeka trefila kule právě do čela, uznamenal jsem přes všecku rychlost,
s jakou se to stalo. Ranila snad kule také mého koně nebo se to stalo leknutím?
Malý hřebec sebou silně trhl, ztratil vzadu oporu a probořil se.
„Sídi!“ vykřikl za mnou Halef v nekonečné úzkosti.
Byl jsem ztracen, nezachrání-li mne jedno: ještě když kůň klesal a předníma
nohama marně se hleděl zachytiti, opřel jsem se rukama o sedlo, vyhodil jsem
nohy do výše a udělal jsem přemet přes hlavu ubohého koně, který tlakem
při tom vzniklým okamžitě byl stlačen pod solnou kůru. Zatím, co jsem letěl
vzduchem, vyslyšel Bůh nejvroucnější prosbu, kterou jsem se kdy modlil. Ne
dlouhá slova a mnoho minut patří k modlitbě; letí-li člověk mezi životem a smrtí,
nelze mluviti slova a měřiti čas.
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Cítil jsem pevnou půdu pod nohama; ale hned se pode mnou probořila;
polo se propadaje stoupl jsem opět na pevnou podstatu a vzchopil jsem se: sklesl
jsem a vstal znovu, sklouzl jsem a šlápl mimo, přece však jsem našel dno; byl
jsem stržen, ale přece jsem se dostal vpřed a ne- klesl jsem; neslyšel jsem nic,
necítil jsem nic, neviděl jsem nic než tam ty tři muže na volné duně, z nichž dva
s namířenou ručnici na mě čekali.
Zde, zde konečně měl jsem opravdu pevnou půdu pod nohama, pevnou,
širokou půdu, sice také jenom sůl, ale jistě mne nesla. Dvě rány zahoukly — Bůh
tomu chtěl, abych ještě žil; klopýtl jsem a padl; kule zahvízdly mi nad hlavou.
Měl jsem ještě ručnici na zádech; byl to zázrak, že jsem ji neztratil; ale teď jsem na
žádnou pušku ani nemyslil, nýbrž vrhl jsem se se zaťatými pěstmi na ničemníky.
Ti však na mne nečekali. Vůdce utíkal, starší z obou věděl, že bez vůdce je
ztracen, a následoval za ním okamžitě; chytil jsem jen mladšího. Ten se mi vytrhl
a odskočil. Jemu úzkost a mně hněv oslepily oči: nedbali jsme, kam utíkáme —
pojednou on vyrazil ze sebe děsný chraptivý výkřik, a já ihned uskočil nazpět.
Zmizel pod slanou pěnou, a já stál sotva tři kroky od jeho zrádného hrobu.
Tu zaznělo za mnou úzkostlivé volání.
„Sídi! Pomoz, pomoz!“
Obrátil jsem se. Právě na místě kde jsem stanul, Halef bojoval o svůj život.“
Probořil se sice, ale držel se pevně při kůře solné, tam na štěstí ještě pevné.
Přiskočil jsem, strhl pušku – a podal mu ji vstříc, položiv se na břicho.
„Chyť se řemene!“
„Už ho mám, sídi! O Alláh illa Alláh!“
„Vyhoď nohy vzhůru; nemohu až k tobě, ale drž se pevně!
Vynaložil poslední své síly, aby tělo vymrštil do výše; já současně trhl
puškou, a podařilo se to: Halef ležel na pevném pokrovu bažiny. Sotva dechu
popadaje poklekl a modlil se čtyřiašedesátou súru.
„Všecko, co je na nebi a na zemi, chválí boha; neboť jeho jest říše, a jemu
přísluší chvála, neboť on vládne všem věcem!“
Moslim se modlil; ale já nemohl jsem se modliti, jak upřímně doznávám.
Za mnou ležela hrozná solná plocha docela klidně, bez pohybu, lesknoucí se, a
přece pohltila obě naše zvířata, našeho vůdce, a přede mnou utíkal vrah, který
to všecko zavinil! Každá žilka ve mně hrála, a trvalo chvíli, než jsem se uklidnil.
„Sídi, jsi raněn?“
„Ne. Ale člověče, jak jsi se zachránil?“
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„Skočil jsem s koně tak jako ty, effendi. A dále nevím. Mohl jsem mysliti
teprve pak, když jsem visel tam na kraji. Ted jsme tu však ztraceni.“ „Proč?“
„Nemáme vůdce. O Sadeku, příteli mé duše, tvůj duch mi odpustí, že jsem
vinen tvou smrtí. Ale ja te pomstím, to přísahám při vousu prorokově; pomstím
tě, jestliže sám tu nezahynu.“
„Nezahyneš, Halefe.“
„Zahyneme; zajdeme hladem a žízní.“
„Dostaneme průvodce.“ „Koho?“
„Omara, syna Sadekova.“
„Jak nás zde najde?“
„Neslyšel jsi, že šel do Seftimy a že se dnes vrátí?“
„Vždyť nás nenajde.“
„Najde. Neřekl ti Sadek, že cesta do Seftimy a do Fetnassy je stejná do dvou
třetin?“
„Effendi, dáváš mi novou naději a nový život. Ano, počkáme, až přijde
Omar.“
„Bude to pro něho štěstím, najde-li nás. Bez nás by tu zahynul, poněvadž
stezka se probořila, aniž on o tom ví.“
Rozložili jsme se druh vedle druha na zemi, a slunce pálilo tak, že naše šaty
v několika minutách uschly a pokud byly ve vodě potáhly se slanou korou.

28

ZA VELKÝM ŠOTEM.

Ačkoliv jsem byl přesvědčen, že Sadekův syn přijde, mohl přece jiti místo přes
jezero kolem něho. Čekali jsme proto s velikým, ba úzkostlivým napjetím.
Odpoledne přešlo; ještě dvě hodiny scházely do večera; tu bylo viděti postavu,
která od východu zvolna blížila se k místu, na němž jsme stanuli. Muž přicházel
blíž a blíže, až nás zpozoroval.
„Je to on,“ mínil Halef, přiložil ruce k ústům a zvolal: „Omare Ben Sadeku,
pospěš sem!
Volaný zrychlil krok a brzy stál před námi. Poznal přítele svého otce.
„Buď vítán, Halefe Omare! Přišel jsi do Krisu k otci?“
„Ano.“
„Kde jest? Jsi-li na šotu, musí on býti na blízku.“
„Je na blízku,“ odvětil Halef slavnostně. „Kde?“
„Omare Ben Sadeku, věřícímu přísluší, aby byl silný, stihne-li ho kismet.“
„Mluv, Halefe, mluv, stalo se neštěstí?“
„Ano.“ „Jaké?“
„Alláh povolal k sobě tvého otce.“
Mladík stál před námi nejsa schopen slova. Jeho oko zděšeně zíralo na
Halefa, a jeho tvář zbledla. Pak nabyl opět řeči, ale užil jí docela jinak, než jak
jsem myslil.
„Kdo je tento sídi?“ ptal se.
„Je to Kara Ben Nemsi, kterého jsem přivedl k tvému otci. Pronásledovali
jsme dva vrahy, kteří šli přes šot.“
„Můj otec vás vedl?“
„Ano. Vrahové podplatili Arfana Rakedihma a zaskočili nás zde. Zastřelili
tvého otce. On a naše koně utopili se v bažině, nás však Alláh zachránil.“
„Kde jsou vrahové?“
„Jeden zemřel v soli, a druhý šel s chabirem do Fetnassy.“
„Tedy stezka je zde prolomena?“
„Ano, nemůžeš se po ní dáti.“
„Kde se utopil můj otec?“
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„Tam, třicet kroků odtud.“
Omar šel tak daleko, pokud ho krov nesl, díval se chvíli před sebe a obrátil
se pak k východu.
„Alláhu vševidoucí a spravedlivý, slyš mne! Mohamede, proroku
nejvyššího, slyš mne! Chalifové a mučedníci víry, slyšte mne! Já, Omar Ben
Sádek, neusměji se dříve, neostříhám svých vousů, nenavštívím mešity, dokud
džehennah nepřijme vraha otce mého. Přisahám to!“
Byl jsem hluboce pohnut touto přísahou. Pozoroval jsem toho muže, když
přisedl k nám a prosil s nepokojem skoro nepřirozeným:
„Vypravujte!“
Halef vyhověl jeho přání. Když dokončil, pravil mladík:
„Pojďte!“
Řekl jen to jediné slovo; pak kráčel napřed, zase tím směrem, kterým přišel.
Nejobtížnější místa cesty měli jsme za sebou; nebylo již obav z nebezpečí,
přes to, že jsme šli celý večer a celou noc. Ráno vystoupili jsme na břeh
poloostrova Nefzau a uviděli před sebou Fetnassu.
„Co teď?“ tázal se Halef.
„Pojďte za mnou!“ odvětil Omar.
To bylo první slovo, které jsem od něho slyšel od večera.
Kráčel k chýši, která byla nejblíže břehu. Před ní seděl stařec.
„Sallam aaleikum!“ pozdravil Omar.
„Aaleikum!“ děkoval stařec.
„Jsi Abdullah el Hamis, vážný?“
„Ano.“
„Videi jsi chabira Rakedihma z Krisu?“
„Za svítání vystoupil na zem s cizím mužem.“
„Co dělali?“
„Chabir u mne odpočinul a šel pak do Bir Rebeku, aby se pak vrátil do
Krisu. Cizinec však koupil od mého syna koně a tázal se po cestě do Kbilli.“
„Děkuji ti, Otče soli!“
Šel mlčky dále a vedl nás do chýše, kde jsme pojedli několik datlí a vypili
šálek lakmi. Pak dále do Bešni, Neguy a Mansurahu, kde na moje otázky všude
jsme se dověděli, že jsme hledanému v patách. Z Mansurahu není daleko do
velké oasy Kbilli. Tam byl tenkráte ještě turecký vekil, místodržitel, který pod
dohledem vládce tunnisského spravoval Nefzau. K té úloze měl k disposici deset
vojáků.
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Zašli jsme nejprve do kavárny, tam však neměl Omar klidu. Opustil nás,
chtěje se poptati, a vrátil se teprve za hodinu.
„Viděl jsem ho,“ oznamoval. „Kde?“
„U vekila.“
„U místodržitele?“
„Ano. Je jeho hostem, a má na sobě krásný šat. Chcete-li s ním mluviti,
pospěšte si, je čas slyšení!“
Můj zájem byl probuzen nejvyšší měrou. Zatykačem stíhaný vrah hostem
sultánova místodržitele!
Omar vedl nás přes volné prostranství ke kamennému nízkému domu,
jehož zdi nejevily ani stopy po nějakých oknech. Přede dveřmi stálí vojáci,
cvičící pod velením onbašiho, kdežto bubeník, opřen jsa o dveře, k tomu
přihlížel. Byli jsme bez závady vpuštěni, a černoch se nás tázal, co si přejeme.
Zavedl nás do selamliku, světnice s holými stěnami, jejíž celé zařízení skládalo
se ze starého koberce, který byl rozprostřen v rohu pokoje. Seděl na něm muž
neurčitých tahů, kouřící z prastaré perské hukah.7)
„Co chcete?“ tázal se.
Tón, kterým byla vyslovena ta otázka, se mi nelíbil. Odpověděl jsem tedy
jinou otázkou:
„Kdo jsi?“
Podíval se na mne udiveně a odvětil: „Vekil.“
„Chceme mluviti s hostem, který dnes nebo včera k tobě přišel.“
„Kdo jsi?“
„Zde je můj pas.“
Dal jsem mu listinu do ruky. Pohleděl na ni, složil ji a strčil do kapsy svých
širokých spodků.
„Kdo je tento muž?“ tázal se dále, ukazuje na Halefa.
„Můj sluha.“
„Jak se jmenuje?“
„Hadži Halef Omar.“
„A kdo je ten druhý?‘
„Vůdce Omar Ben Sadek.“
„A kdo jsi ty sám?“
„Vždyť jsi to četl.“
„Já to nečetl.“
„Přece to je v mém pase.“
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„Ten je psán značkami nevěřících. Od koho jej máš?“
„Od francouzské vlády v Alžíru.“
Vodní dýmka.
„Francouzská vláda v Alžíru nic neplatí. Tvůj pas má cenu prázdného
papíru. Kdo jsi tedy?“
Rozhodl jsem se, že si ponechám jméno, které mi dal Halef.
„Jmenuji se Kara Ben Nemsi.“
„Odkud jsi? Neznám tvůj lid. Kde bydlí?“
„Na západ od Turecka až tam, kde bydlí Francezler a Engleterri.“
„Je to oasa veliká, ve které žijí, nebo mají několik menších oas?“
„Bydlí v jediné oase, která je však tak veliká, že v ní bydlí padesát milionů
lidí.“
„Alláh akbár, bůh je veliký! Což jsou oasy, ve kterých se hemží tolik lidí?
Má tato oasa také potoky?“
„Má pět set řek a tisíce potoků. Mnohé z těch řek jsou tak veliké, že po
nich plavou lodi, do kterých se vejde více lidí než má Barma nebo Rahmath
obyvatel.“
„Alláh kerihm! Bůh je milosrdný! Jaké neštěstí, kdyby všecky ty lodi se za
hodinu potopily! Ve kterého boha věří lid tvé oasy?“
„Věří v jediného boha, ale neříkají mu Alláh, nýbrž Otec.“
„Tedy nejsou Sunnité, nýbrž Šiité?“
„Jsou křesťané.“
„Alláh ikarkilik, bůh je zatrať! Tedy jsi také křesťan?“
„Ano.“
„Ďaur? A ty se odvažuješ mluviti s vekilem z Kbili? Dám ti vysázet
baštonadu, nepostaráš-li se ihned o to, abys mi zmizel s očí!“
„Učinil jsem něco proti zákonu, nebo co by tě bylo urazilo?“
„Mlč! Ďaur se nesmí opovážit přijít mi na oči. Jak se jmenuje tento tvůj
vůdce?“ „Omar Ben Sadek.“
„Dobrá. Omare Ben Sadeku, jak dlouho sloužíš tomuto člověku?“
„Od včerejška.“
„To není dlouho. Budu tedy milostiv a dám ti vysázet na chodidla jen
dvacet ran.“
Obrátiv se ke mně pravil:
„Jak se jmenuje druhý tvůj sluha?“
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„Alláh akbar, bůh je velký, ale tvoji paměť udělal tak malou, že si nedovedeš
zapamatovati ani dvě jména! Jak jsem ti už pravil, jmenuje se hadži Halef Omar.“
„Ty mne urážíš, ďaure? Později vynesu svůj rozsudek! Halefe Omare, ty jsi
hadži a sloužíš nevěřícímu? To zasluhuje dvojnásobného trestu. Jak dlouho jsi již
u něho?“
„Pět neděl.“
„Dostaneš šedesát ran na chodidla a potom budeš pět dní hladovět a žíznit!
A ty — jakže znělo tvoje jméno?“
„Kara Ben Nemsi.“
„Dobrá, Kara Ben Nemsi, ty jsi se dopustil tří velikých zločinů.“
„Kterých, sídi?“
„Nejsem žádný sídi; máš mně říkati Dženabin-iz nebo Hazretin-iz, Vaše
Milosti nebo Vaše Výsosti! Tvoje zločiny jsou tyto: tys předně dva pravověřící
svedl, aby ti sloužili, za to patnáct ran holí; za druhé jsi se opovážil rušiti mne v
mém kefu, odpoledním spánku, to je opět patnáct ran; za třetí jsi pochyboval o
mé paměti, to je dvacet ran, dohromady padesát ran na chodidla. A poněvadž
mám právo za každý rozsudek žádati vergi, poplatek, tedy vše, co máš a co nosíš
u sebe, patří mně; konfiskuji to.“
„Ó veliký Dženabin-iz, obdivuji se ti; tvá spravedlnost je vznešená, tvoje
moudrost velmi vznešená, tvoje milost ještě vznešenější a chytrost a opatrnost
tvoje nejvznesenější! Ale prosím tě, šlechetný beji kbillský, dovol, ať uvidíme
tvého hosta dřív, než dostaneme výprask.“
„Co mu chceš?“
„Mám za to že je to můj známý, a rád bych se popásl pohledem na něho.“
„Není žádný tvůj známý, neboť je to velký bojovník, šlechetný syn sultánův
a přísný přívrženec koránu; a nebyl nikdy známým člověka nevěřícího. Aby však
viděl, kterak vekil kbillský tresce, pošlu pro něho. Ne ty máš se pásti pohledem
na něho, nýbrž on bude míti potěšení z ran, které dostanete. Ostatně, on věděl,
že přijdete.“
„Ah! Odkud to věděl?“
Šli jste včera podle něho, aniž jste jej viděli, a on vás ihned u mne udal.
Kdybyste nebyli sami přišli, byl bych pro vás poslal.“
„On nás udal? A proč?“
„Uslyšíte potom. Dostanete pak druhý trest, který bude ještě větší než ten,
který jsem vám právě nadiktoval.“
To byl věru prapodivný průběh audience u tohoto úředníka. Velitel s desíti
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kusy vojáků ve ztracené oase v poušti — nebyl dojista jakživ ničím jiným než
čaušem nebo mylasimem, a dobře je známo, jak vysoko možno ceniti tureckého
poručíka. Nižší důstojníci nejsou ničím jiným než cídiči bot a nacpavači dýmek
vyšších šarží. Posadili dobrého toho muže do Kbilli bezpochyby proto, aby mu
dali možnost starati se sám o sebe, a pak jistě si naň už nikdo nevzpomněl, neboť
bey tunisský dávno všecky turecké vojáky vyhnal ze země, a kmeny beduinské
stály pod ochranou sultánovou jen potud, že jejich náčelníkům posílal ročně
několik čestných burnusů, kdežto oni byli mu za to vděčnými tím, že víc naň
nemyslili. Dobrý vekil byl tedy vzhledem k své výživě poukázán na vydírání, a
poněvadž to vůči lidem domácím byla vždy věc povážlivá, musil mu býti cizinec
jako já velmi vítaným. Nevěděl nie o konsulátech a myslil, že jsem mezi
loupežnými nomady bez obrany, a že tedy bez trestu může dělati, co se mu zlíbí.
Měl ovšem pravdu potud, že jsem byl odkázán sám na sebe, ale mně přece
nenapadlo báti se „Jeho Výsosti“. Spíše mi působilo žert, že nás ve své geniální
drzosti chtěl poctíti baštonadou. Zároveň však byl jsem dychtiv zvěděti, je-li
jeho host opravdu ten, jehož hledáme. Vždyť Omar se mohl mýliti, což se mi arci
nezdálo pravdě podobným, zvláště, když jsem uvážil, že tento host nás udal. Z
jakého zločinu nás udal, jsem tušil. Rozhodně byl asi známým vekilovým a užil
toho, aby nás nějakým způsobem učinil neškodnými.
Místodržitel zatleskal rukama, a hned se objevil černý sluha, který se před
ním vrhl na kolena jako před sultánem. Vekil pošeptal mu několik slov, a sluha
se vzdálil Za několik okamžiků otevřely se dveře a vstoupilo deset vojínů se
svým onbašim. Vypadali zuboženě ve svých šatech slátaných ze všech možných
hadrů; všecko spíš, jenom ne vojenská uniforma; většinou byli bosi a všichni
měli ručnice, z nichž sotva jedna byla dobrá. Vrhli se v malebném nepořádku
před velitelem na zem, a ten nejdřív hrozným pohledem si je změřiv, poroučel:
„Kalkyn — vstaňte!“
Vstali a onbaši vytáhl svůj mohutný sarras z pochvy.
„Kylyn syraji — do řady!“ řval hromovým hlasem.
Postavili se druh podle druha a drželi ručnice v rukou, jak se komu líbilo.
„Hasdur — na rámě zbraň!“ zněl další rozkaz.
Ručnice vyletěly, narážely na sebe nebo na zeď, nebo na hlavy chrabrých
hrdinů, až posléze přece octly se na ramenou svých majitelů.
„Isalamdur — k noze zbraň!“
Opět způsobily ručnice divoký chumáč, a nebylo divu, že při tom jedna
puška ztratila hlaveň. Vojín pohodlně se pro ni shýbl, zvedl ji, díval se na ni
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se všech stran, podržel ji proti světlu, jako by se chtěl přesvědčiti, zda díra,
kterou se střílí, ještě existuje; vytáhl pak provázek palmový z kapsy a uvázal
opatrně rozpustilou hlaveň tam, kam náležela, totiž na pažbu. Pak teprve přivedl
opravenou zbraň v tu polohu, jaká byla posledním povelem předepsána.
„Sessiz, sólje me niz — stůjte tiše a nemluvte!“
Po tomto rozkazu vojáci zaťali rty s patrnou silou a energií a dávali i jinak
vážným mrkáním najevo, ze mají nezvratnou vůli nevydati ze sebe ani hlásku.
Pozorovali, že bylo pro ně posláno, aby hlídali tři zločince, šlo tedy o to, aby
udělali strašný dojem.
Musil jsem se opravdu přemáhati, abych zůstal při té zvláštní execírce
vážným, a jak jsem zřetelně pozoroval, můj veselý rozmar jen upevnil odvahu
obou mých společníků.
A opět otevřely se dveře. Očekávaný vstoupil. Byl to on.
Aniž nás uznal za hodny jediného pohledu, šel ke koberci, usedl tam podle
velitele a vzal dýmku z rukou černocha, který s ním byl vstoupil a zapálil mu ji.
Pak teprve pozvedl oči a prohlížel si nás s výrazem takového opovržení, že větší
už ani není myslitelným.
Teď místodržitel ujal se slova, řka:
„To je muž, kterého chcete viděti. Je to tvůj známý?“
„Ano.“
„Dobře jsi pravil; je to tvůj známý, to jest, ty ho znáš. Ale tvůj přítel to
není.“
Také bych se za jeho přátelství velice poděkoval. Jak se jmenuje?“
„Abu en Nassr.“
„To není pravda! Jeho jméno jest Hamd el Amassat.“
„Daure, neopovažuj se viniti mne ze lži nebo dostaneš o dvacet ran víc!
Ovšem, že se můj přítel jmenuje Hamd el Amassat; ale věz, nevěřící pse, že
když jsem jako miralaj byl ve Stambulu, byl jsem jedné noci přepaden řeckými
bandity; tu se k tomu nahodil Hamd el Amassat, promluvil s nimi a zachránil mi
život. Od té chvíle slově Abu en Nassr, otec vítězství, neboť nikdo mu neodolá,
ani řecký bandita.“
Nemohl jsem se zdržeti, abych se neusmál.
„Ty že jsi byl ve Stambulu miralajem, tedy plukovníkem? U kterého
pluku?“
„U gardy, ty synu šakala.“
Přistoupil jsem k němu o krok s výmluvným gestem.
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„Odvaž se ještě jednou mne urážeti, dám ti ssilu, totiž políček, že budeš
zítra svůj nos pokládati za minaret. Ty bys tak dovedl být plukovníkem. Něco
takového můžeš nabulíkovati svým oasovým hrdinům, nikoli však mně;
rozumíš?“
Vstal neobyčejně rychle. To se mu asi ještě nestalo, to přesahovalo všecky
jeho pojmy; hleděl na mne jako na přízrak a koktal pak, nevím zda zlostí nebo
rozpaky:
„Člověče, já se mohl státi dokonce Lavi-pašou, tedy generál-majorem,
kdyby mi toto místo v Kbilli nebylo bývalo milejším!“
„Ano, ty jsi hotová sebranka odvahy a udatnosti. Bojoval jsi s bandity,
které tvůj přítel přemohl pouhým slovem, slyšíš? Byl tedy asi jejich velmi dobrý
známý, nebo dokonce člen jejich bandy. V Alžíru dopustil se vraždy a lupičství;
ve Vadi Tarfani usmrtil člověka; na šotu Džeridu zastřelil mého vůdce, otce
tohoto mladíka, byl ode mne pronásledován až do Kbilli a nyní nalézám jej jako
přítele muže, který tvrdí, že byl plukovníkem ve službách sultánových! Obviňuji
jej u tebe z vraždy a žádám, abys jej zatkl.“
Teď vstal také Abu en Nassr a zvolal:
„Tento člověk je ďaur. Pil víno a neví, co mluví. Ať se vyspí ze svého opojení
a pak se zodpoví.“
To se mi zdálo přece jen trochu silným. V okamžiku jsem po něm skočil,
uchopil jej a mrštil jím o zem. Bleskem byl zase na nohou a vytáhl nůž.
„Pse, odvažuješ se na věřícího; musíš zemřiti!
S těmito slovy vrhl se na mne. Néhýbaje se příliš, udeřil jsem jej dobře
mířenou ranou pěstí, takže padl ani se nehýbaje.
„Chopte se ho!“ poroučel vekil svým vojínům ukazuje na mne.
Cekal jsem, že ihned se mne chopí dvacet rukou, ale poznal jsem k svému
velikému podivení, že věc dopadla docela jinak. Poddůstojník předstoupil před
řadu a zavelel:
„Komyn silahlari — odložit zbraň!“
Všichni se současně shýbli, položili ručnice na zem a zase se vzpřímili.
„Dóndyrmek sagha — vpravo toč!“
Udělali poloviční obrat vpravo a stáli teď v řadě za sebou.
„Gityn erkek čevresinde, košyn iz — vezměte toho muže do svého středu,
pochod!“
Jako na cvičišti vykročili levou nohou; muž v čele kráčející dával takt „sol,
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sagha, — sol, sagha — levá — pravá, levá — pravá!“ kráčeli kolem mne a když
obešli kruhem, zastavili na povel poddůstojníkův.
„Onu tutmyn — chopte se ho!“
Dvacet rukou čili právě sto hnědých, špinavých prstů vztáhlo se ke mně ze
předu i ze zadu, zprava i zleva a chopilo se mého burnusu. Věc byla příliš směšná,
než abych byl něco proti tomu podnikl.
„Dženabin — iz, bizim — var herifu, Výsosti už máme toho chlapa!“
oznamoval vrchní velitel udatné družiny.
„Brakyn — jok onu tekrar azad — ne, abyste ho pustili!“ nařizoval
místodržící s přísnou tváří.
Sto prstů zaťalo se ještě pevněji a hlouběji do mého burnusu, a právě ta
prkenná orientální důstojnost, se kterou se to vše stalo a která měla v sobě něco
směšně loutkového, byla příčinou, že jsem se bezmála dal do hlasitého smíchu.
Při tom Abu en Nassr zase vstal. Jeho oči svítily hněvem a pomstou, když
pravil vekilovi:
„Dáš ho zastřelit!“
„Tak jest, bude zastřelen; než dříve jej vyslechnu, neboť jsem spravedlivý
soudce a nechci nikoho odsouditi, aniž jej vyslyším. Přednes svoji obžalobu!“
„Tento ďaur,“ počal vrah, „šel se svým vůdcem a se svým sluhou přes šot;
setkal se s námi a hodil mého soudruha do jezera, takže ten bídně zahynul.
Proč to učinil?“
„Z pomsty.“
„Proč se chtěl pomstíti?“
„Zavraždil ve Vadi Tarfani člověka; my se k tomu nahodili a chtěli jej
zatknouti, on nám však prchl.“
„Můžeš svou výpověď odpřisáhnouti?“
„U vousu prorokova!“
„To stačí! — Slyšels?“ tázal se mne vekil.
„Ano.“
„Co tomu říkaš?“
„Že tvůj přítel je lotr. On sám byl vrahem a neuměje na nás nic jiného
vymyslit, prostě ve své obžalobě osoby přměnil.“
„On přísahal, a ty jsi ďaur. Nevěřím tobě, nýbrž jemu.“
„Zeptej se mého sluhy! On jé svědek.“
„Slouží nevěřícímu, a jeho slovo nic neplatí. Svolám velkou radu oasy,
která mne vyslyší a o tobě rozhodne.“
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„Ty mi nechceš věřiti, protože jsem daur a přece daurovi důvěřuješ. Tento
člověk jest Armén, ani on není moslim.“
„Přísahal u proroka.“
„To je ničemnost, za kterou jej Bůh potrestá. Nevyslechneš-li mne, obžaluji
jej u rady oasy.“
„Ďaur nemůže věřícího obžalovati a ani rada oasy nemohla by mu nic
učiniti, neboť můj přítel má budžeruldu a je tedy giólgeda padišahnyn, ve stínu
padišaha.“
„A já jsem giólgeda senin kyralyn, člověk putující ve stínu svého krále.
Také já mám budžeruldu; máš ji v kapse.“
„Je psána v řeči ďaurů; znečistil bych se, kdybych ji četl. Tvoje záležitost
bude ještě dnes vyšetřena, avšak nejdříve dostanete baštonadu: ty padesát, tvůj
sluha šedesát a tvůj vůdce dvacet ran. Zaveďte je dolů do dvora; přijdu za vámi!“
„Alykomyn elleri — ruce zpět!“ kázal poddůstojník.
Sto prstů okamžitě ode mne upustilo.
„Alyn iz tyfenkleri — do zbraně!“
Hrdinové vrhli se na svoje ručnice a zvedli je.
„Virmyn hep yč — obstupte všecky tři!“
V okamžiku obstoupili mne, Halefa a Omara. Byli jsme zavedeni ven na
dvůr, v jehož středu ležel balvan podobný lavici. Podle tvaru bylo lze souditi,
že je určen pro výkon baštonády. Poněvadž sám jsem se všemu klidně podrobil,
činili vše i oba soudruzi bez odmluvy, viděl jsem jim však na očích, že čekají jen
na můj příklad, aby komedii učinili konec.
Když jsme chvíli čekali před balvanem, objevil se vekil s Abu en Nassrem.
Černoch nesl před nimi koberec, rozestřel jej na zemi a když oba naň usedli,
podal jim oheň, aby si zapálili dýmky. Pak vekil na mne ukázal:
„Vermyn ona elli— dejte mu padesát!“
Teď byl muj čas.
„Máš ještě moji budžeruldu v kapse?“ „Ano.“
„Dej mi ji!“
„Nikdy ji už nedostaneš zpět.“ „Proč?“
„Aby se žádný věřící na tom neznečistil.“
„Chceš mne opravdu dát zbiti?“ „Ano.“
„Tedy ti ukáži, jak to zařídím, jsem-li nucen opatřiti si spravedlnost sám.“
Malý dvorek byl se tří stran obklopen vysokou zdí a na straně čtvrté budovou;
nebylo východu jiného než ten, kterým jsme vešli. Diváků nebylo; byli jsme tedy
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tři proti třinácti. Zbraně nám nechali, jak toho vyžadoval rytířský zvyk pouště;
vekil byl docela neškodný, stejně i vojáci, a jen Abu en Nassr mohl se státi
nebezpečným. Musil jsem jej učiniti neschopným k boji.
„Máš nějaký provaz?“ tázal jsem se zticha Omara.
„Šňůru z burnusu.“
„Připrav si ji!“ A Halefovi jsem pravil: „Půjdeš k východu a nepustíš živou
duši.“
„Tak nám to ukaž!“ odpověděl zatím vekil. „Hned.“
„S tím slovem skočil jsem náhle mezi vojáky na Abu en Nassra, strhl jsem
mu ramena na záda a kolenem mu tak stlačil šíji, že se nemohl vzchopiti.
„Spoutej ho!“ zvolal jsem na Omara.
Vlastně zbytečně, neboť Omar mne pochopil dříve a již svoji šňůrou vázal
ruce Arména. Dříve než mohl proti nám hnouti prstem, byl spoután. Náš náhlý
útok přivedl vekila a jeho tělesnou stráž tou měrou z rovnováhy, že se na nás
dívali s nevylíčitelným úžasem.
Vytáhl jsem teď pravicí nůž a levicí popadl jsem vekila za hrdlo. Zděšením
roztáhl ruce a nohy, jako by byl už mrtev: za to tím živěji počínali si vojáci.
„Hačyn, aramin imdadi — utíkejte, pomoc!“ řval onbaši, který se nejdříve
vzpamatoval.
Jeho šavle mu překážela, odhodil ji a utíkal k východu; ostatní jej
následovali. Ale tam stál již Halef s ručnicí připravenou k výstřelu.
„Geri; durar — siz bunda — zpátky! Zůstanete tady!“ volal na ně.
Zarazili se, obrátili a rozprchli na všecky strany, hledajíce ochrany ve všech
koutech.
Také Omar vytáhl svůj nůž a stál zamračen, hotov vraziti ocel do srdce Abu
en Nassra.
,,Jsi mrtev?“ tázal jsem se vekila.
„Ne, ale což, zabiješ mne?“
„Záleží na tobě, ty nádobo spravedlnosti a udatnosti. Věz však, že tvůj život
visí na slabém vlásku.“
„Co ode mne chceš, sídi?“
Dříve než jsem mohl odpověděti zazněl úzkostlivý ženský hlas.
Vzhlédnuv spatřil jsem tlustou ženu, která se k nám přikutálela s největší
námahou.
„Tut — stůj!“ křičela pronikavě. „Oldirme onu; dir benim kodža —
nezabíjej ho, je to můj muž!“
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Tedy ta tlustá, kulatá madame, která pod svým hustým šatem jako by byla
ke mně připlavala, byla milostivá paní místodržící. Bezpochyby chtěla se dívati
některým ze zamřížovaných okének dámského oddělení na zajíma vou exekuci a
ke svému zděšení zpozorovala, že má býti provedena na vlastním jejím manželi.
Otázal jsem se jí docela klidně:
„Kdo jsi?“
„Im kary vekilyn — jsem žena vekilova,“ odpověděla.
„Evet, dir benim avret, gyl Kbillinyn — ano, je to moje žena, růže kbillská,“
dotvrzoval místodržitel vzdychaje.
„Jak se jmenuje?“
„Demar-im Mersinah — jmenuji se Mersinah,“ odvětila.
„He, demar Mersinah — ano, jmenuje se Mersinah,“ zazněl ohlas z úst
vekilových.
To tedy byla „růže kbillská“ a jmenovala se Mersinah, t. j. Myrta. Vůči tak
jemnému stvoření musil jsem býti shovívavým.
„Ukážeš-li mi červánek své tváře, květe oasy, pustím ho,“ pravil jsem.
Hned letěl jašmak, závoj, s její tváře. Žila dlouhý čas mezi Araby, jejichž
ženy chodí bez závoje, a byla tedy méně zdrželivou než za jiných okolností
Turkyně bývají. Ostatek, jak se domnívala, šlo zde o drahý život jejího manžela.
Pohlédl jsem v bezbarvou, neurčitou ženskou tvář, která byla tak tlustá,
že nebylo takřka ani možno rozeznati očí od malého, ploského nosu. Madame
Vekil bylo asi čtyřicet let, snažila se však následky stáří zahladiti malovaným
černým obrvím a červeně natřenými rty. Dva černé, uhlem uprostřed tváře
namalované body dodávaly jí pitoreskního vzhledu, a když teď vystrčila zápěstí z
jejich obalu, zpozoroval jsem, že měla obarveny nejenom nehty, nýbrž i celé ruce
hennou na červeno.
„Děkuji ti, slunce džeridské!“ zalichotil jsem jí. „Slíbíš-li mně, ze vekil
zůstane klidně sedět, nestane se mu nič.“
„ Kaladžak-dir — zůstane sedět, slibuji ti to.“
„Nechť děkuje tedy tvé líbeznosti, že jej nerozmáčknu jako indžir, jako fík,
který leží v lisu, aby vyschl. Tvůj hlas podobá se hlasu flétny; tvoje oko leskne se
jako slunce; tvoje postava je jako postava Šeherezady. Jenom tobě přináším tu
oběť, že jej nechávám na živu!“
Pustil jsem vekila, a on vzdychaje vzpřímil se, ale zůstal seděti. Ona dívala
se na mne velmi pozorně, prohlížejíc si mne od hlavy k patě, a ptala se pak
přívětivě:

40

POUŠTÍ

„Kdo jsi?“
„Jsem cizinec, a moje vlast je daleko za mořem.“
„Jsou vaše ženy krásné?“
„Jsou krásné, ale nevyrovnají se ženám na šotu El Kebíru.“
Pokynula spokojeně hlavou, a viděl jsem jí ve tváři, že jsem došel milosti v
jejích očích.
„Buď nám vítán!“ pravila. „Ale proč jsi tohoto muže spoutal? Proč prchají
naši vojáci před tebou, a proč jsi chtěl mocného místodržitele zabiti?“
„Spoutal jsem tohoto muže, poněvadž je to vrah; tvoji vojáci prchli přede
mnou, poněvadž pozorovali, že bych je přemohl, a vekila jsem spoutal, protože
mi chtěl dát baštonadu a snad odsouditi k smrti, aniž by mne před tím
spravedlivě vyslechl.“
„Dostane se ti spravedlnosti!“
Bezděky mi napadlo, že pantofel má na východě tutéž kouzelnou moc jako
na západě. Zdálo se, že i vekil pozoroval ohrožení své autority, neboť pokusil se
ji opět podepříti.
„Jsem spravedlivý soudce a budu—— “
„Sus-olmar-sen — a budeš mlčet!“ kázala mu: „Víš, že znám dobře toho
člověka, který si říká Abu en Nassr, Otec vítězství a který by se měl spíše
jmenovati Abu el Jalani, Otec lhářů. On byl příčinou toho, že tě poslali do
Alžíru, právě když jsi se mohl státi mylasimem; on byl tím vinen, že jsi pak přišel
do Tunisu a že jsi byl zahrabán tady v té samotě, a kdykoli byl zde u tebe musil jsi
učiniti něco, co ti přineslo škodu. Nenávidím ho a nemám nic proti tomu, když
tento cizinec jej usmrtí. Zaslouží si to!“
„Nemůže býti usmrcen, jest giólgeda padišahnyn!“ „Tut aghyzi — buď z
ticha! Je giólgeda padišahny, ale tento cizinec je giólgeda vekilanyn, to jest, stojí
ve stínu místodržitelky, v mém stínu, rozumíš? A kdo stojí v mém stínu, toho se
ty nesmíš ani dotknouti. Vstaň, a pojď za mnou!“
Vstal, ona se obrátila, a on se k ní chtěl připojiti. To bylo ovšem docela proti
mému úmyslu.
„Stůj!“ zvolal jsem“ popadnuv jej znovu za krk. „Zů- stanes tady!“
Růže džeridská se obrátila.
„Neřekl jsi, že ho pustíš?“ tázala se.
„Ano, ale pod tou podmínkou, že zůstane na svém místě.“
„Ale on zde přece nemůže zůstati věčně?“ „Máš pravdu, perlo kbillská; ale
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může zde zůstati tak dlouho, dokud moje záležitost nebude vyřízena.“ „Ta už je
vyřízena.“ „Jak to?“
„Což jsem ti neřekla, že jsi nám vítán?“ „To je pravda.“
„Jsi naším hostem a budeš u nás bydliti tak dlouho, až se ti uráčí nás zase
opustiti.“
„A Abu en Nassr, kterého jsi nazvala Abu el Jalani?“ „Dělej si s ním, co
chceš, je tvůj.“ „Je to pravda, vekile?“
Vekil váhal, avšak přísný pohled jeho vládkyně přinutil jej, aby přisvědčil.
„Přísaháš mi to?“ tázal jsem se. „Přísahám.“
„U Allaha a jeho proroka?“
„Musím, růže kbillská?“ ptal se madame.
„Musíš,“ odvětila rozhodně.
„Tak teda přisahám u Allaha a jeho proroka.“
Růže kbillská se usmála a pravila mi. „Ty přijď za námi, pojíš s námi jehně a
kuskus.“
„Máš nějaké místo, kde bych Abu en Nassra mohl bezpečně umístiti?“
„Ne. Uvaž jej ke pni palmy tam u zdi. Neuteče, neboť jej dám střežiti naším
vojskem.“
„Budu jej střežiti sám,“ pravil Omar. „Neuteče mi, nýbrž svou smrtí zaplatí
život mého otce. Můj nůž bude tak ostrý, jako moje oko.“
Od toho okamžiku, co byl spoután, vrah nepromluvil jediného slova; ale
jeho oko spočívalo záludně a nepříjemně na nás, když nás musil následovati k
palmě, ke které jsme jej přivázali. Nebylo mým úmyslem vzíti mu život; on však
propadl krevní mstě a věděl jsem, že žádná moje prosba nemohla by mu vymoci
milost u Omara. Ed ďem b’ed ďem, čili jak praví Turek: kan kany ódemar,
krev za krev. Snad by mi bývalo milejší, kdyby se mu podařilo bez mé pomoci
uprchnouti, než pokud byl v mé moci musil jsem jej pokládati za nepřítele a
vraha, a jako s vrahem s ním jednati. Bylo jisto, že on by nás také nešetřil,
kdybychom byli nešťastnou náhodou padli jemu do rukou.
Nechal jsem jej tedy pod dozorem Omarovým a odebral jsem se s Halefem
do selamliku. Cestou tázal se mne malý Halef:
„Říkal jsi, že ten člověk není žádný moslim. Je to pravda?“
„Ano. Je to arménský křesťan, a jen tam, kde se mu to hodí, vydává se za
mohamedána.“
„Vidíš to, effendi, že křesťané jsou špatní lidé! Musíš se obrátiti na pravou
viru, nechceš-li se péci na věčnosti v džehenně.

42

POUŠTÍ

„A ty se chceš péci?“ „Proč?“
„Nevypravoval jsi mi, že v Derk-Asfalu, sedmém a nejhlubším pekle, pekou
se všichni lháři a liehometníci a musí jisti čertovy hlavy se stromu Zakumu?“
„Ano, ale co já s tím mám co dělat?“
„Jsi lhář a lichometník!“
„Já, sídi? Můj jazyk mluví pravdu, a v mém srdci není lži. Kdo mi to řekne
tak jako ty, toho trefí moje kule.“
„A přece lžeš, že jsi viděl Mekku, a předstíráš, že jsi hadži. Mám to říci
vekilovi?“
„Aman, aman, odpusť! To neučiníš hadži Halefu Omarovi, nejvěmějšímu
sluhovi, jakého můžeš najiti.“
„Neučiním to, ale ty jistě znáš podmínku, pod kterou mlčím.“
„Znám a budu se míti na pozoru, nicméně ty se přece jen staneš
pravověřícím, sídi, ať chceš nebo nechceš.“
Vstoupili jsme, a vekil nás již očekával. Nepřijal nás však s tváří zrovna
nejpřívětivější.
„Sedni si!“ pobídl mne.
Poslechl jsem jeho vyzvání a usedl těsně vedle něho, kdežto Halef zabýval
se dýmkami, jež byly zatím postaveny do kouta světnice.
„Proč jsi chtěl viděti tvář mé ženy?“ počal vekil.
„Poněvadž jsem Frank, který je zvyklý viděti vždy tvář toho, s kým mluví.“
„Máte špatné mravy! Naše paní se skrývají, ale vaše se ukazují. Naše ženy
nosí‘ šaty, které nahoře i dole jsou dlouhé, vaše však mají šaty, jež nahoře i dole
zároveň jsou krátké. Viděli jste kdy naše paní u vás? Vaše dívky však k nám
přicházejí a proč? Ó jazik, ó běda!“
„Vekile, toto je pohostinství, jež jste mi nabízeli? Je snad obyčejem vítati
hosta urážkou? Nepotřebuji ani tvého jehněte ani kuskusu a sejdu opět do
dvora. Halefe, pojď se mnou!“
„Effendi, odpusť! Chtěl jsem ti říci, co jsem si myslil, nechtěl jsem tě
uraziti.“
„Kdo nechce urážeti, nesmí vždy říkati, co si myslí. Žvatlavý člověk podobá
se rozbitému hrnci, kterého nikdo nemůže užiti, poněvadž v něm nelze nic
uchovati.“
„Sedni si opět a vypravuj, kde jsi se setkal s Abu en Nassrem.“
Podal jsem mu obšírnou zprávu o našem dobrodružství. Poslouchal mlčky
a potřásal pak hlavou.
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„Myslíš tedy, že kupce v Blidě zavraždil?“ „Ano.“
„Tys však u toho nebyl!“
„Nebyl, ale soudím tak.“
„Jen Alláh smí souditi; on je vševědoucí, avšak myšlenka člověkova je jako
neposlušný kůň, který jezdce nese tam, kam přijíti nechtěl.“
„Jen Alláh smí souditi, protože je vševědoucí? Ó, vekile, tvůj duch je
znaven od mnoha jehňat a kuskusů, jež jsi pojedl! Právě proto, že Alláh je
vševědoucí, nepotřebuje usuzovati; kdo usuzuje, hledá výsledek svých závěrů,
aniž dříve jej zná.
„Slyším, že jsi taleb, učenec, který navštěvoval mnohé školy, neboť mluvíš
slova, kterým nikdo nemůže rozuměti. A myslíš také, že on zavraždil člověka ve
Vadi Tarfani?“ „Ano.“
„Byl jsi při tom?“ „Ne.“
„Tedy ti to mrtvý vypravoval?“
„Vekile, jehňata, která jsi pojedl, byla by věděla, že mrtvý již mluviti
nemůže.“
„Effendi, teď mluvíš sám nezdvořile! Ty jsi tedy u toho nebyl, a mrtvý ti to
nemohl říci; odkud tedy víš, že je vrahem?“ „Soudím tak.“
„Už jsem ti řekl, že jenom Alláh smí souditi!“ „Viděl jsem jeho stopu a šel
po ní, a když jsem jej našel, přiznal se mi k vraždě.“
„Že jsi našel jeho stopu, není ještě důkazem, že je vrahem, neboť stopou
ještě nikdo nikoho nezabil. A že se ti přiznal k vraždě, to mne nepoplete; neboť
on je kuš-šakanyn, veselý člověk, a jeho úmyslem asi bylo udělati žert.“
„S vraždou se nežertuje!“
„Ale žertuje se s člověkem, a ty jsi přece člověk. Myslíš konečně, že on
zastřelil vůdce Sadeka?“
„Ano.“
„Byls při tom?“ „Arci.“
„A viděl’s to?“
„Velmi zřetelně. Také hadži Halef Omar je svědkem.“ „Nu, dobrá, tedy jej
zastřelil; ale chceš opravdu proto říci, že je vrahem?“ „Ovšem.“
„Sídi, Alláh posilni tvoje myšlenky, neboť uznáš brzy, že člověk usuzovati
nemá.“
„Nuže?“
„Poněvadž jsi byl svědkem, že on vůdce zastřelil, soudíš, že on je vrahem?“
„To se rozumí samo sebou.“
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„Chyba! Což, kdyby to byla krevní msta? Ve tvé vlasti není krevní msty?“
„Ne“
„Tedy ti povídám, že mstitel krve není nikdy vrahem. Žádný soudce ho
neodsoudí, a jenom přátelé mrtvého mají právo jej pronásledovaťi!“
„Sadek jej však neurazil.“
„Tedy ho urazil kmen, ke kterému Sadek náležel.“
„Ani to není pravda. Vekile, věz, že já s tímto Abu en Nassrem, který
vlastně slove Hamd el Amasat a kromě toho musí mít i nějaké arménské jméno,
nechci mít nic, jen když mě nechá na pokoji. Ale on zabil vůdce Sadeka, jehož
syn Omar Ben Sadek má právo, jak jsi před chvílí sám prohlásil, na život vraha.
Vyjednej si to s ním, avšak postarej se zároveň o to, aby mne tento Otec vítězství
již nepotkal, nebo se s ním vypořádám!“
„Sídi, teď je tvoje řeč plna moudrosti. Promluvím s Omarem, aby jej pustil;
ale tys mým hostem tak dlouho, pokud se ti líbí.“
Vstal a šel do dvora. Věděl jsem ovšem předem, že všecky jeho snahy u
Omara jsou marný.
Skutečně vrátil se zakrátko se zamračenou tváří a nepromluvil ani, když
bylo přineseno jehně pečené na rožni, a připravené líbeznými malovanými
prstíčky „růže kbillské“. „Já a Halef jedli jsme statečně, a právě povídal mi vekil,
že Omar dostane svoje jídlo ven na dvůr, poněvadž nelze jej pohnouti, aby svého
zajatce opustil, když venku ozval se hlasitý výkřik. Naslouchal jsem, a volání se
opakovalo: „Breh, Effendina, pomoc!“
Toto volání platilo mně. Vyskočil jsem a spěchal ven. Omar ležel na zemi a
rval se s vojáky, zajatce však viděti nebylo. Ve vratech stál černoch a škodolibě
se smál:
„Pryč, sídi… tam jede!“
Třemi kroky octl jsem se před domem a zahlédl, jak Abu en Nassr právě
mizí mezi palmami. Jel na jízdeckém velbloudu, který zdál se býti znamenitým
zvířetem. Uhodl jsem vše. Vekil byl ve dvoře nadarmo, přesto však chtěl Abu
en Nassra zachrániti. Dal černochovi rozkaz, aby přistrojil velblouda a vojákům
poručil, aby Omara podrželi a uřízli pouta zajatcova. Jedenáct těch statečných
vojáků odvážilo se na jednoho, a kousek se zdařil.
Arci, že ten zdar draze zaplatili. Omar užil svého nože, a když jsem rozprášil
uzel bojujících, viděl jsem, že několik lidí krvácí.
„Utekl, sídi!“ soptil mladý vůdce pln vzteku a šílenstvím
„Viděl jsem to.
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„Kam?“
Ukázal jsem rukou v tu stranu.
„Potrestej tyhle, effendi, a já se pustím za uprchlíkem!“
„Seděl na jízdeckém velbloudu.“
„Však já jej dohoním.“
„Nemáš zvířete!“
„Sídi mám zde přátele, kteří mi dají dobré zvíře i datle i měchy s vodou.
Dříve než zmizí s obzoru, budu mu v patách. Najdeš mou stopu, pojedeš-li za
mnou.“
Odkvapil.
Halef viděl vše a pomáhal mi osvoboditi Omara z rukou vojáků. Chvěl se
zlostí.
„Proč jste toho člověka osvobodili, vy psi, vy potomci myší a
krys——————————————————————— “
Byl by jistě pokračoval ve své řeči, kdyby se byla neobjevila vekila. Tvář
měla opět zastřenou hustým závojem.
„Co se stalo?“ tázala se.
„Tvoje vojsko přepadlo mého vůdce —“
„Lotři, kluci!“ křičela dupajíc nohou a prodírajíc červené pěsti svrchním
šatem.
„A zajatce osvobodili — — —“ „Darebáci, podvodníci!“ pokračovala, a
zdálo se, že se do nich pustí.
„Na rozkaz vekilův,“ dodal jsem. „Vekilův? — Ten červ, neposlušník,
ničema vzdorovitý! Však ucítí moji ruku, hned, v tomto okamžiku!“ Obrátila se
a plna hněvu veslovala do selamliku. Halef tvářil se velmi spokojeně a pravil:
„Ona jest vekil a on jest vekila, a je nám zde lépe v giólgeda vekilanyn, ve
stínu místodržitelky, než kdybychom měli budžeruldu a kdyby nás ochraňoval
giólgeda padišahnyn, stín sultánův. Hamdulillah, sláva bohu, že nejsem vekilem
této místodržitelky!“
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Egyptské slunce vysílalo svoje nejpalčivější paprsky na zemi, a každý, kdo
nemusil ven, uchýlil se pod ochranu své střechy, hledaje co možno největší klid
a chlad.
Také já jsem ležel na měkkém divanu svého najatého bytu, pil jsem vonné
mokka a dýchal vůni kořenného džebeli, která vystupovala z dýmky. Silné zdi
bez oken bránily slunci přístup, a rozestavené pórovité nádoby hliněné působily,
že atmosféra byla tak snesitelna, že jsem zde ničeho nepozoroval z obvyklé
polední zemdlenosti.
Tu slyším zvenčí hubující hlas svého sluhy Halefa Agy.
Halefa Agy? Ano, můj dobrý malý Halef stal se Agou, pánem, a kdo jej jím
učinil? Můj Bože! kdo pak jiný než on sám!
Přes Tripolis a Kufarah přišli jsme do Egypta, navštívili jsme Kairo, bránu
Východu, které Egypťan krátce, zove el Masr, hlavní město, nebo ještě raději
el Kahira, Vítězná, byli jsme na Nilu, pokud moje skrovné prostředky to
dovolovaly, a chtíce si odpočinouti, najali jsme si byt, ve kterém by nám bylo
docela dobře, kdyby můj jinak znamenitý divan a všecky koberce nebyly plny
oněch skákavých a pichlavých tvorů, ze kterých mimo velkookého Pulex canis
a červeného Pulex musculi známe ještě oblíbeného Pulex irritans a divokého
Pulex penetrans. Bohužel, musím doznati, že Egypt je revírem nikoli onoho
„irritans“, „půvabného“, nýbrž „penetrans“, „pronikajícího“, a nepotřebuji tedy
dokládati, že můj kef, odpolední spánek, nezůstal docela bez vyrušení.
Venku tedy ozýval se rozhorlený hlas mého sluhy Ha- lefa Agy, který mne
vyrušil z mého snění. „Co? Jak? Koho?“
„Effendiho!“ odvětil nějaký hlas.
„Effendi el kebíra, velkého pána a mistra chceš rušiťi?“
„Musím s ním mluviti.“
„Cože? Musíš? Teď, když odbývá svůj kef? Což ti snad ďábel — Alláh
nás před ním chraň! — naplnil hlavu nilským bahnem, že nemůžeš pochopiti
co znamená effendi, hekim, muž, kterého prorok krmí moudrostí tak, že umí
všechno, i křísiti mrtvé, jen když mu řeknou nač zemřeli!“
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Ano, ano, musím doznati, že můj Halef stal se v Egyptě něčím docela jiným!
Stal se z něho nadmíru pyšný, nesmírný hrubec a bezpříkladný tlachal, a to
na Východě mnoho znamená. Na Východě pokládají každého Němce za
zahradníka a každého cizince za dobrého střelce nebo dokonce velkého lékaře.
Na neštěstí dostala se mi v Kahýře do rukou malá, napolo prázdná
homóopatická lékárnička; a protože jsem tu a tam cizím i známým dal nějakou
pilulku a při plavbě po Nilu lodníkům na špičku nože trochu mléčného cukru,
nabyl jsem s nesmírnou rychlostí pověsti lékaře, který je ve spojení se šejtanem,
protože třemi zrnky durrhy křísí mrtvé.
Tato pověst vzbudila v hlavě mého Halefa jakýsi sla- vomam, přes který
však přece jen zustaval mým nejvěrnějšim a nejoddanějšim sluhou. Ze on sam
nejvíce šířil moji slávu, rozumí se samo sebou; choval se naprosto jako nebožtík
baron Prášil a pokoušel se mimochodem i o to, aby vynikal drzostí bezmála až
klassickou.
Tak si koupil mimo jiné ze svého skrovného služného karabáč z hroší kůže,
bez něhož se vůbec ani neobjevoval. Znal Egypt již dříve a tvrdil, že bez karabáče
se tam člověk neobejde, poněvadž ten koná větší zázraky než zdvořilost a peníze,
kterých arci jsem neměl nadbytek.
„Bůh zachovej tvoji řeč, sídi,“ slyšel jsem prosebný hlas opět; „ale musím
opravdu viděti tvého effendiho, velikého lékaře z Frankistanu a s ním mluviti.“
„Teď nikoli.“
„Je to velmi nutno, sice by mne můj pán byl neposlal.“
„Kdo je tvůj pan?“
„Je to bohatý a mocný Abrahim-Mamur, jemuž Alláh ať daruje tisíc let.“
„Abrahim-Mamur? Kdo to je a jak se jmenoval jeho otec? Kdo byl otcem
jeho otce a kdo otcem jeho děda? Kdo jej zrodil a kde bydlí ti, jimž děkuje za svůj
život?“
„To nevím, sídi, ale je to mocný pán, jak již jméno jeho nasvědčuje.“
„Jeho jméno? Co tím myslíš?“
„Abrahim-Mamur. Mamur jest guvernér provincie, a věz, že byl opravdu
Mamurem.“
„Byl? Tedy už není?“ „Ne.“
„To jsem si myslil. Nikdo ho nezná, ani já, Halef Aga, udatný přítel a
ochránce svého pána jsem o něm jakživ neslyšel a nikdy jsem neviděl špičku
jeho tarbuše. Odejdi, můj pán nemá času.“
„Řekni mi tedy, sídi, co mám učiniti, abych se k němu dostal?“
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„Neznáš stříbrného klíče, který otevírá sídla moudrosti?“
„Mám ten klíč u sebe.“
„Tedy otevři!“
Naslouchal jsem napjatě a zaslechl jsem slabý cinkot peněz.
„Piastr? Člověče, povídám ti, že otvor v zámku je větší než tvůj klíč; nehodí
se, neboť jest příliš malý.“
„Musím jej tedy zvětšiti.“
Opět cinkaly venku malé stříbrňáky. Nevěděl jsem, mám-li se smáti nebo
zlobiti. Z Halef a Agy stal se mazaný vyděrač.
„Tři piastry? Dobrá, teď teprve se mohu aspoň ptáti, co máš effendimu
vyříditi.“
„Aby přišel a přinesl svůj kouzelný lék.“
„Člověče, co ti to napadá! Za tři piastry mám jej svésti, aby ti dal lék, který
mu v první noci nového měsíce přináší bílá vila?
„Je to pravda?“
„Já, Hadži Halef Omar Aga, Ben Hadži Abul Abbas Ibn Hadži Davud al
Gossarah, to povídám. Já sám jsem ji viděl, a nevěříš-li, zkusíš tuto kamčilamu,
nilský karabáč.“
„Věřím ti, sídi!‘
„Však to je tvoje štěstí.“
„A dám ti ještě dva piastry.“
„Dej sem! Kdo je nemocen v domě tvého pána?“
„To je tajemství, které smí zvěděti jenom effendi.“
„Jen effendi? Dobře! nejsem já také effendi, který viděl vílu? Jdi domů;
Halef Aga nedá se urážeti!“
„Odpusť, sídi, řeknu ti to!“
„Teď to už nechci věděti. Kliď se odtud!“ „Sídi, prosím
tě——————————————————————— “ „Kliď se!“
„Mám ti dát ještě piastr?“ „Nevezmu již ani jednoho!“
„Sídi!“
„Nýbrž dva!“
„Ó, sídi, tvoje čelo září dobrotou. Zde máš ty dva piastry.‘
„Dobře! Kdo tedy je nemocen?“ „Žena mého pána.“
„Žena tvého pána?“ tázal se Halef udiveně. „Která žena?“
„Má jen jednu.“
„A on že byl Mamurem?“
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„Je tak bohat, že by mohl mí ti sto žen, ale miluje jen tu jedinou.“
„Co ji schází?“
„Nikdo to neví; ale její tělo je nemocno a její duše ještě víc.“
Alláh kerihm, bůh je milostiv, ale já ne. Stojím tady s karabáčem v ruce
a měl bych ti naložit na záda. U vousu prorokova, tvoje ústa mluví takovou
moudrost, jako kdyby ti při plavbě člunem rozum do vody padl! Což nevíš, že
žena nemá vůbec žádné duše a proto nesmí do nebe? Jak tedy může býti duše
ženy nemocna nebo dokonce ještě více nemocna nežli tělo?“
„Nevím, ale tak mi bylo řečeno, sídi. Pusť mne k effendimu!“ „Nesmím.“
„Proč ne?“
„Můj pán zná korán a neváží si žen. Nejkrásnější perla žen jest pro něho
jako škorpion v písku, a jeho ruka ještě nikdy nedotkla se šatu ženy. Nesmí
milovati žádné pozemské ženy, sice by víla k němu nepřišla.“
Proti své vůli musel jsem se více a více diviti vlohám Halefovým, přesto
však měl jsem chuť jej sama přetáhnouti karabáčem. Teď slyším odpověď:
„Věz, sídi, že šatu jejího se nedotkne a že její postavy nebude viděti. Smí s
ní mluviti jen mříží.“
„Obdivuji se chytrosti tvých slov a moudrosti tvé řeči, člověče. Nevíš, že
právě mříží s ní nesmí mluviti?“ „Proč?“
„Poněvadž by zdraví, které effendi má ženě dáti, vůbec k ní ani nepřišlo,
nýbrž zůstalo by viseti na mříži.
Jdi!“
„Nesmím; dostal bych sto ran na chodidla, kdybych učeného effendiho
nepřivedl!“
„Děkuj svému dobrému pánu, ty otroku Egypťana, že tvoje nohy obdařuje
svou milostí. Nechci tě připraviti o tvoje štěstí. Sallam aaleikum, Alláh buď s
tebou a požehnej ti těch sto ran!“
„Ale dej si přece říci, udatný Ago. Pán našeho domu má více sáčků ve
své pokladnici, než vůbec sečísti dovedeš. Rozkázal mi, že také ty máš přijíti, že
dostaneš bakšiš, dar, jaký sám khediv egyptský dáti nemůže.“
Teď teprve ten muž zmoudřel a popadl věc za pravý konec, jak dlužno
učiniti vždy na Východě. Můj hofmistr změnil také ihned tón své řeči a
odpověděl hlasem patrně zdvořilým:
„Alláh žehnej tvým ústům, příteli! Ale piastr v ruce je mi milejší než deset
sáčků v ruce jiného. Věz však, že tvoje ruka je tak hubená jako šakal v léči nebo
jako poušť za Mokattamem.“
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„Obměkči srdce svoje, můj bratře!“
„Bratře? Člověče, považ, že jsi otrok, kdežto já jako svobodný muž provázím
a opatruji svého effendiho! Kterak může pole nésti plody, když tak málo kapek
vody padá s nebe!“
„Zde máš ještě tři kapky!“
„Ještě tři? Uvidím tedy, smím-li effendiho vytrhovati, když tvůj pán
opravdu dává takový bakšiš, jak pravíš.“
„Tak jest, dává.“
„Tedy posečkej!“
Teď konečně měl zato, že mne smí vytrhovati, lišák! Ostatně jednal podle
obecného nemravu, takže zčásti bylo lze jej omluviti, zvláště když za svoje služby
u mne tak málo požadoval.
Největším podivením mě při celé té záležitosti naplňovalo to, že jsem byl
volán nikoli k nemocnému muži, nýbrž k ženě. S výjimkou několika potulných
kmenů — moslimové nikdy neukazují obyvatelky svých ženských komnat oku
cizincovu. Zvlášť když šlo zde bezpochyby o ženu mladou, která snad svou
povahou a svým citem získala si lásku Abrahima Mamura.
Halef Aga vstoupil.
„Spíš, sídi?“
Šelma! Zde mne nazýval sídi a venku dal si tak říkati sám.
„Ne. Co chceš?“
„Venku stojí muž, který s tebou chce mluviti. Má člun na Nilu a pravil, že já
musím s tebou také.“
Chytrý chlapík učinil tu poznámku, jen aby si pojistil slíbené zpropitné.
Nechtěl jsem jej přivésti do rozpaků a tvářil jsem se, jako bych nebyl nic slyšel.
„Co chce?“
„Někdo je nemocen.“
,,Těžce?“
„Velice, effendi. Duše nemocné užuž opouští zemi. Musíš si pospíšiti,
chceš-li ji ještě zadržeti.“
Hm, Halef nebyl špatný diplomat.
„Ať ten muž vejde!“
Šel ven a strčil posla ke mně. Ten se uklonil až k zemi, svlékl střevíce a
pokorně čekal, až ho oslovím.
„Přistup blíže!“

51

KAREL MAY

„Sallam aaleikum! Alláh budiž s tebou, pane, a ucho tvé budiž nakloněno
pokorné, prosbě nejnižšího tvého sluhy.“
„Kdo jsi?“
„Jsem sluha velikého Abrahim-Mamura, který bydlí nahoře na řece.“
„Co mi máš vyřídit?“
„Veliký žal snesl se na dům mého velitele, neboť Gyzela, koruna jeho srdce,
mizí jako stín za večera. Žádný lékař, žádný hekim a žádný kouzelník neumí
zadržeti krok její nemoci. Tu slyšel můj pán — Alláh jej potěš! — o tobě a o tvé
slávě, a že smrt utíká před tvým hlasem. Poslal mne k tobě a vzkazuje ti: Přijď a
sejmi rosu zkázy s mé květiny, a dík můj bude sladký a jasný jako lesk zlata.“
Tento obšírný proslov zdál se mi poněkud přehnaným.
„Neznám místo, ve kterém tvůj pán bydlí. Je to daleko odtud?“
„Bydlí při břehu a posílá ti člun; za hodinu budeš u něho.
„Kdo mne zaveze zpět?“
Já.“
„Půjdu. Počkej venku!“
Oblékl střevíce a odešel. Vstal jsem, přehodil přes sebe jiný šat a vzal jsem
skříňku s léky a všemi prostředky, jež bývají v lékárně o stu číslech. Již za pět
minut seděli jsme v člunu o pěti veslařích, já zabrán v myšlenky, Halef Aga
však pyšný jako paša se třemi koňskými ohony. U pasu měl zastrčeny stříbrem
kované bambitky, které jsem v Kahýře dostal darem, a ostrou, lesklou dýku,
v ruce třímal nevyhnutelný karabáč z hroší kůže jako nejlepší prostředek,
opatřující úctu a poslušnost.
Horko nebylo nikterak příjemné, avšak pohyb člunu proti proudu působil
mírné hnutí vzduchu, jež nás ochlazovalo.
Pluli jsme podle polí durrhových, tabákových, sesamových a sennových, na
jejichž pozadích rysovaly se štíhlé palmy; pak následovaly neobdělané plochy,
přes něž táhlo se nízké křoví mimos a sykomor; posléze přišlo holé kamení
bez vegetace, a uprostřed balvanů už od tisíciletí zde rozházených vypínala se
čtvercová zed, ve které jsme musili vchod teprve hledati.
Když jsme se dostali blíže, zpozoroval jsem, že úzký průplav vede z řeky
pode zdí, dojista jen proto, aby zásobil dům potřebnou vodou, aniž bylo třeba
vycházeti z obydlí. Náš vůdce šel před námi, vedl nás kolem dvou rohů ke straně
od vody odvrácené a dal znamení, aby nám bylo otevřeno.
Ve dveřích“ ušklíbla se na nás tvář černocha, my však hluboké jeho
poklony ani si nevšímajíce kráčeli jsme dále mimo něho. Architektonické krásy
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u orientálského stavení nebylo lze očekávati, a nebyl jsem také nijak překvapen
holým, prostým a bezokenným průčelím, jež bylo přede mnou. Ale zdejší
podnebí mělo přece jen příliš ničivý vliv na staré zdi, než abych je byl mohl
doporučiti za byt něžné, nemocné ženě.
Dříve květiny krášlívaly úzký prostor mezi zdí a budovou, poskytujíce
obyvatelům příjemný výhled, teď byly už dávno zvadly a uschly. Kam oko
pohledělo, nenacházelo nic než tiché, pusté zdi, a jenom houfy vlaštovek,
hnízdících v četných skulinách budovy, vnášely trochu života a pohybu do toho
smutného a mrtvého domu.
Posel jdoucí před námi vedl nás temným, nízkým průjezdem do malého
dvora, v jehož středu byla malá nádrž. Tedy až sem vedl kanál, který jsem dříve
zpozoroval, a stavitel osamělého domu dbal především toho, aby sebe a své
lidi hojně opatřil tím, co v horkém podnebí oněch krajů je nejnutnější a
nejnevyhnutelnější. Zároveň jsem také zpozoroval, že celá stavba byla zřízena
tak, aby beze škody snesla každoroční povodně Nilu.
Do dvora vedlo několik oken dřevěnou mříží zakrytých, za nimi jistě byly
obytné místnosti. Nemohl jsem jim teď věnovati mnoho pozornosti a dal jsem
Halefovi pokyn, aby zde počkal i s lékárnou, kterou měl zavěšenou na rameni, a
sám následoval jsem průvodčího do selamliku.
Byl to prostorný, zešeřelý a vysoký pokoj, a mřížovím oken padalo sem
příjemně ztlumené světlo. Svými čalouny, arabeskami a okrasami nabýval
útulného vzhledu, a chladící nádoby s vodou, stojící ve výklenku, šířily v něm
příjemnou temperaturu. Zábradlí dělilo prostor ve dvě části, z nichž přední
určena byla pro sluhy, zadní pro pána a jeho hosty. Vyvýšené pozadí krášlil
široký divan, sahající z jednoho konce‘ do druhého. Na něm seděl AbrahimMamur, „majitel mnoha měšců“.
Vstal, když jsem vstoupil, avšak podle zdejšího obyčeje zůstal státi před
sedadlem. Poněvadž jsem neměl střevíců tam obvyklých, nemohl jsem jich
odložiti a kráčel jsem, nestaraje se o svoje kožené boty, přes drahocenné koberce
a usedl jsem po jeho straně. Sluhové přinesli nevyhnutelnou kávu a ještě
nepostradatelnější dýmky, a ted mohlo následovati ostatní.
Svůj první pohled věnoval jsem ovšem jeho dýmce, neboť každý znalec
Orientu ví, že na dýmce lze poznati poměry majitelovy. Dlouhá, vonná a silně
zlaceným stříbrným drátem ovinutá trubka měla cenu jistě tisíce piastrů. Ještě
dražší však byl její jantarový konec, skládající se ze dvou částí, jež odděloval
prstenec lesknoucí se drahokamy. Zdálo se opravdu, že tento muž „má mnoho

53

KAREL MAY

sáčků“, ale proto necítil jsem se nijak nesmělým, poněvadž mnohý majitel
dýmky v ceně desíti tisíc piastrů pokradl svoje bohatství přece jen ujařmeným
poddaným. Spíše tedy zkoumavý pohled ve tvář.
Kde jsem jen viděl tyto krásné, jemné a ve své disharmonii přece tak
ďábelské tahy? Zkoumavě, ostře, pichlavě, ba přímo pronikavě spočívá pohled
malého bezřasého oka na mně, a vrací se pak studeně a jakoby uspokojeně zpět.
Žhoucí a vysilující vášně vryly do té tváře hluboké svoje stopy; láska, nenávist,
pomsta a ctižádost vespolek přispívaly k tomu, že povahu velkolepě zalozenou
strhly do špíny neřesti, dodávajíce zevnějšku toho člověka něco nevylíčitelného,
co dobrému a čistému člověku je bezpečným znamením k výstraze.
Kde jsem jen toho člověka už potkal? Někde jsem jej viděl, musím si teprve
vzpomenouti; tolik však vím, že za příjemných a přátelských okolností to
nebylo.
„Sallam aaleikum!“ pravil zvolna, a jeho hlas se ztrácel v krásném
plnovousu černé barvy.
Hlas byl studený, prázdný, bez života a bez citu; až mráz člověku po zádech
přeběhl.
„Aaleikum!“ odvětil jsem.
„Nechť Alláh dává růsti balšámu ve stopách tvých nohou, a nechť med
kape z konců tvých prstů, aby srdce moje neslyšelo již hlasu svého hoře!“
„Bůh dej ti pokoj a mír a dej, abych našel jed, který zžírá kořen tvého
štěstí,“ odpověděl jsem na jeho pozdrav, ježto ani lékař nesmí se ptáti po ženě
moslimově, nechce-li se dopustiti největší chyby proti zdvořilosti a mravu.
„Slyšel jsem, že jsi učený hekim. Kterou medressu jsi navštěvoval?“
„Žádnou.“
„Žádnou?“
„Ne, nejsem moslim.“
„Znáš tedy snad kámen mudrců a Abracadabru, která smrt zahání?“
„Není žádného kamene mudrců aniž Abracadabry.“
Podíval se mi chladně do očí.
„Přede mnou nemusíš se skrývati. Vím, že kouzelníci nesmějí mluviti o
svém umění, a já je nechci z tebe vy- lákati. Jenom mi pomoz. Pověz, čím zaháníš
nemoc člověka, slovy nebo talismanem?“
„Ani slovy, ani talismanem, nýbrž lékem.“
„Neskrývej se přede mnou. Věřím ti, ačkoli nejsi moslim, a vím, že ruka
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tvoje je nadána výsledkem jako by ji byl sám prorok požehnal. Ty nemoc najdeš
a přemůžeš ji.“.
„Pán jest všemohoucí; on může zachrániti i zničiti, a jemu jedinému přísluší
chvála. Avšak mám-li pomoci, mluv!“
Zdálo‘ se, že toto přímé vyzvání dotýká se ho nepříjemně, ačkoli musil na to
býti připraven; než snažil se ihned svou slabost zakrýti a poslechl mého vyzvání:
„Jsi ze země nevěřících, kde není hanbou mluviti o té, která jest dcerou
matky?“
Potají mne bavil způsob, kterým se vyhýbal mluvit o ženě, než zůstal jsem
vážným a odpověděl jsem dosti suše:
„Víš, že ti mám pomoci, a přece nazýváš moji vlast zemi nevěřících.
„Jste přece nevěřící.
„Věříme v Boha, který je tentýž jako Alláh. Jmenuješ mne ze svého
stanoviska nevěřícím; týmž právem mohl bych já jmenovati nevěřícím tebe; ale
neučiním toho, poněvadž nechci porušiti povinnost zdvořilosti.“
„Mlčme o věcech víry! Moslim nesmí mluviti o své choti; ale dovolíš, abych
mluvil o paních z Frankistanu?“
„Dovolím.“
„Je-li žena Frankova nemocna———- “
Podíval se ha mne, jako by očekával ode mne poznámku; já však jen
pokynul, aby pokračoval.
„Tedy je-li nemocna a ničeho nejí———- “
„Ničeho?“
„Ani toho nejmenšího!“
„Dále!“
„Ztrácí-li lesk svých očí a plnost svých tváří — je-li umdlena a nezná-li již
rozkoše spánku
“ „Dále!‘
„Stojí-li jenom opřena a chodí zvolna a zemdlena — mrazí-li ji a má-li
horečku — —“
„Slyším, pokračuj!“
„Leká-li se každého zvuku, nepřeje-li si ničeho, nemiluje-li nic, nenávidí-li
nic a chvěje-li se při každém úderu svého srdce —“
„Jen dále, dále!“
„Když lze viděti její dech, tak jako dech malého ptáčka — když se nesměje,
nepláče a nemluví — když nechce viděti světla slunečního a v noci schoulena v
koutě bdí — —“
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Opět se na mne podíval, a v jeho planoucích očích bylo možno čisti úzkost,
která jen rostla čím více přibývalo známek nemoci. Miloval nemocnou
bezpochyby posledním, kalným a snad nejsilnějším žárem svého vyprahlého
srdce a ani nevěda a nechtěje, svými slovy všechen svůj poměr k ní mi prozradil.
„Ještě nejsi u konce?“
„Jestliže chvílemi vykřikne, jako když dýka jí je vrážena do prsou, šeptá-li
bez přestání cizí slovo — —“
„Které slovo?“
,,Jméno jakési.“
„Dále!“
„Kašle-lí, a když pak krev teče přes její bledé rty —“
Díval se na mne teď tak upřeně a úzkostlivě, že jsem pozoroval, kterak můj
úsudek bude pro něho soudem buď života nebo smrti. Neváhal jsem říci mu ten
poslední:
„Tedy zemře.“
Seděl několik okamžiků tak nepohnutě, jako by jej byla ranila mrtvice,
potom vyskočil a stál vzpřímen přede mnou. Červený fez sklouzl mu s hladce
ostříhané hlavy, dýmka vypadla mu z ruky, tváří trhaly mu nejrůznější pocity.
Byla to zvláštní a hrozná tvář; podobala se úplně těm obrazům ďáblů, které
kreslil geniální Doré, nikoli s ocasem, koňským kopytem a rohy, ale — s největší
harmonií těla, kde každý jednotlivý rys je krásný a kde přece celkový dojem
je stejně odpudivý jako škaredý, tak — ďábelský. Jeho oko spočívalo na mně s
výrazem zděšeni, a ten se znenáhla proměňoval v hněvivý a posleze v hrozivý.
„Ďaure!“ zahřměl na mne.
„Co pravíš?“ tázal jsem se chladně.
„Ďaure!“ pravím. „Odvažuješ se říci mně tohle, pse? Však bič tě naučí znáti
kdo jsem a dělati to, co ti poroučím. Zemře-li ona, zemřeš ty také; ale uzdravíš-li
ji, můžeš jiti a můžeš žádati, co srdce tvoje žádá!
Zvolna a s největším duševním klidem jsem vstal také já, vzpřímil jsem se
před ním a tázal se:
„Víš, co je největší hanbou pro moslima?“
„Copak?“
„Podívej se na svůj fez! Abrahime-Mamure, co řekne o tom prorok, co praví
k tomu kuran, že hanbu svého temene před křesťanem obnažuješ?“
V nejbližším okamžiku pokryl svoji hlavu a hněvem tmavorudý v tváři
vytrhl dýku z pasu.
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„Musíš zemříti, ďaure!“ „Kdy?“
„Teď, hned!“
„Zemru, kdy se bude líbiti osudu, nikoli kdy se tobě zachce.“
„Zemřeš. Pomodli se!“
„Abrahime-Mamure,“ odvětil jsem klidně jako dříve, „honil jsem medvěda
v lese a plaval jsem za hrochem v Nilu, slon slyšel moji ránu a moje kule trefila
lva, lovce stád. Děkuj Alláhovi, že ještě žiješ a pros jej, aby tvoj e srdce zkrotil.
Ty sám nemůžeš, neboť jsi sláb, a přece zemřeš, neučims-li to hned!
To byla nová urážka, těžší než předcházející, a rychlým skokem chtěl mne
uchopiti, ale uskočil zase zpět, neboť teď i v mé ruce zaleskla se zbraň, kterou v
těch krajinách člověk nikdy nesmí odložiti. Stáli jsme druh proti druhu, neboť
on hned, když sluhové přinesli kávu a dýmky, pokynul jim, aby odešli, aby nic
nepostřehli z naší zábavy.
Se svým Halefem neměl jsem nejmenší příčiny báti se obyvatelů tohoto
starého domu; i v nejhorším případe byli bychom lehce odolali těm málo zde
bydlícím mužům, ale tušil jsem neblahý osud nemocné, o kterou jsem se začal
nesmírně zajímati; musil jsem ji viděti a pokud možno promluviti s ní několik
slov.
„Chceš střílet?“ tázal se vztekle, ukazuje na můj revolver.
„Ano.“
„Zde, v mém domě, v mém divanu?“
„Ovšem, budu-li nucen brániti se.“
„Pse, je to pravda, co jsem si myslil hned, když jsi vstoupil?“
„Co je pravda, Abrahime-Mamure?“
„Ze jsem tě již kdysi viděl.“ „Kde?“
„Nevím.“
„Kdy?
„Ani to nevím; ale jisto je, že to v dobrém nebylo.
„Tedy zcela jako dnes, neboť bych se divil, kdyby toto setkání skončilo
dobře. Nazval jsi mne „psem“, a věz, že řekneš-li toto slovo ještě jednou, moje
kule proletí ti hlavou. Pamatuj si to, Abrahime-Mamure!“
„Zavolám svoje sluhy!“
„Zavolej je, chceš-li viděti jejich mrtvoly a chceš-li se sám mrtev položiti
vedle nich.“
„Oho, nejsi žádný čaroděj!“ smál se opovržlivě.
„Měj se však na pozoru, abys mé ruky nepocítil! Není vykoupána v
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růžovém oleji, jako tvoje. Avšak nechci rušiti míru tvého domu, buď zdráv! Ty
nechceš, abych ukrotil smrt, ať tedy přání tvoje se splní: rabbena chaliek, pán
tebe zachovej!“
Zastrčil jsem revolver a kráčel jsem ke dveřím.
„Zůstaň!“ velel.
Přes to kráčel jsem dále.
„Zůstaň!“ zvolal velitelsky.
Došel jsem skoro dveří a neobracel jsem se.
„Tedy zemři, ďaure!“
V okamžiku jsem se obrátil a měl jsem právě ještě čas uhnouti se stranou.
Jeho dýka letěla podle mne a zatkla se hluboko do tapet stěny.
„Teď jsi můj, chlapíku!“
S těmi slovy jsem naň skočil, popadl jej kde se dalo a mrštil jím o stěnu.
Několik vteřin zůstal ležeti a pak se zase sebral. Jeho oči byly dokořán, žíly na
čele mu naběhly, a rty zmodraly vztekem; já však přidržel mu revolver před
očima, takže zůstal přede mnou státi.
„Teď jsi poznal moji ruku. Neodvažuj se mne ještě drážditi!“
„Člověče!“
„Zbabělče! Jak to mám nazvati, když někdo prosí lékaře o pomoc, pak mu
spílá a posléze jej chce zákeřně zabiti? Víra, která má takové vyznavače, asi za
mnoho nenestojí.“
„Čaroději!“ „Proč?“
„Kdybys jím nebyl, byla by tě moje dýka najisto trefila, a nebyl bys měl síly
mne vyzvednouti!“
„Nuže dobrá! Jsem-li čarodějem, mohl bych také zachrániti tvoji ženu
Gyzelu.“
Vyslovil jsem to jméno úmyslně a nikoli bez účinku.
„Kdo ti řekl to jméno?
„Tvůj posel.“
„Neveřici nesmi vysloviti jména zeny věřící!
„Vyslovil jsem jen jméno ženy, která již zítra může býti mrtva.“
Zase na mne pohlédl s ledovou ztrnulostí, pak si rukama zakryl tvář. „Je to
pravda, hekime, že již zítra může býti mrtva?“
„Ano, je to pravda.“
„Nemůže býti zachráněna?“ „Snad.
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„Neříkej snad, řekni, že jistě. Jsi ochoten mi pomoci? Uzdraví-li se, žádej za
to, co chceš.“
„Jsem ochoten,“
„Dej mi tedy svůj talisman, nebo svůj lék.“
„Nemám žádného talismanu a lék ti nemohu dáti.“
„Proč ne?“
„Lékař může jenom tehdy léčiti nemocného, vidí-li jej. Pojď, půjdeme k ní,
nebo rozkaž, ať ona přijde k nám.“
Uskočil jako hadem uštknut.
„Maš Alláh, ty šílíš? Duch pouště spálil tvůj mozek, a ty nevíš, čeho žádáš.
Žena musí umříti, spočinulo-li na ní oko cizího muže!“
„Zémře tím spíše, neuvidím-li ji. Musím změřiti tep jejího srdce a slyšeti od
ní odpověď na mnohé, co se týká její nemoci. Jen Bůh je vševědoucí a nemusí se
nikoho ptáti.“
„Ty tedy neléčíš talismanem?“ „Ne.“
„Slovy také ne?“ „Nikoli.“
„Ani modlitbou?“
„Modlím se za trpící, ale Bůh nám vložil do rukou prostředky je
uzdravovati.“
„Které prostředky jsou to?“
„Jsou to květiny, kovy a zeminy, jejichž šťáv a sil užíváme.“
„Nejsou to jedy?“
„Neotravuji žádného nemocného.“
„Můžeš to odpřisáhnouti?“
„Před každým soudem.“
„A musíš s ní mluviti?“
„Ano.“
„Copak?“
„Musím se jí vyptati na její nemoc a na vše, co s tím souvisí.“
„Na nic jiného?“ „Ne“
„Řekneš mi každou otázku napřed, než ji vyslovíš před ní?“
„Rád ti ji řeknu.“
„A musíš skutečně ohmatati její ruku?“
„Ano.“
„Dovolím ti to na celou minutu. Musíš viděti její tvář?“
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„Ne; může zůstati zahalena. Ale musí několikráte pokojem přejiti sem a
tam.“
„Proč?“
„Poněvadž podle chůze a podle držení těla pozná se mnohé, co se týká
nemoci.“
„Dovolím ti to tedy a přivedu ti nemocnou.“
,,To nečiň!“
„Proč ne?“
„Musím ji viděti tam, kde bydlí; musím viděti všecky její pokoje.“
„A proč to?“
„Protože jsou mnohé nemoci, jež vznikají jenom v nevhodných bytech, a to
zpozoruje jenom oko lékařovo.“
„Chceš tedy opravdu vejiti do mého harému?“*)
„Ano.“
„Ty, nevěřící?“
„Řekl jsem již.“
„To nedovolím!“
„Tedy ať umře. Sallam aaleikum! Pokoj buď s tebou!“
Obrátil jsem se chtěje odejiti. Ačkoli jsem již z výpočtu symptomů poznal,
že Gyzela trpí spíše duševně než tělesně, tvářil jsem se, jako bych věřil jen v
nemoc tělesnou; neboť právě proto, že jsem tušil, že její choroba je následek
nějakého neštěstí, které ji přivedlo v moc toho muže, chtěl jsem pokud možno
vše zvěděti. Nechal mne jiti až ke dveřím, pak zvolal:
„Stůj, hekime, zůstaň. Půjdeš tedy do ženských komnat.“
Obrátil jsem se a kráčel jsem, aniž bych dal na jevo své uspokojení, opět k
němu. Zvítězil jsem a byl jsem velmi spokojen s tím, co jsem dosáhl, neboť toho
bylo mnohem víc než se kdy Evropanu podařilo si vymoci. Láska Egypťanova
a tudíž také jeho péče o ženu musila býti neobyčejně silnou, že se k takovým
ústupkům odhodlal. Arci mohl jsem čisti z každého jeho tahu největší nenávist
proti mému vetření do mystérií jeho harému a byl jsem přesvědčen, že ten
muž mi zůstane i pro případ šťastného vyléčení choré ženy nesmiřitelným
nepřítelem, zvláště, když jsme oba měli pevné přesvědčení, že jsme se již kdysi
setkali za okolností nepřátelských.
Vzdálil se, chtěje vše potřebné sám zaříditi, neboť žádný z jeho sluhů
nesměl tušiti, že dovoluje cizímu člověku vstup do svatyně svého domu.
Vrátil se teprve po dlouhé době. V jeho tváři s pevně semknutými rty
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tkvěl výraz pevné, vzdorovité odhodlanosti, a s pohledem, který sotva zakrýval
nezkrotnou jeho zášť dával mi pokyny:
„Půjdeš k ní—— “
„ To jsi již slíbil.
„Uvidíš její pokoje—— “
„Ovšem.“
„A ji také—— “
„Se závojem, v němž bude zahalena.“
„A budeš s ní mluviti.“
„To je nezbytno.“
„Dovoluji ti mnoho, nesmírně mnoho, effendi. Ale při vší blaženosti
nebeské a při všem trápení pekelném, promluvíš-li slovo, kterého si nepřeji,
nebo učiníš-li to nej menší, co jsem ti nedovolil, skolím ji. Jsi silný a dobře
ozbrojen, proto moje dýka nebude namířena proti tobě, nýbrž proti ní. Přísahám
ti to při všech suvar kuranu a při všech chalifech, jejichž paměť požehnej Alláh.“
Přece mne tedy poznal a doufal, že mu toto ujištění více pomůže, než
všechny hrozby na mne namířené. Ostatně mi nepřišlo ani na mysl, abych jej
zkracoval v jeho právech, nebo urážel jeho city; ač ovšem, právě pro jeho
chování byl jsem utvrzen ve svém tušení, že v jeho poměru k nemocné je něco
temného.
„Je čas?“ tázal jsem se. „Pojď.“
Šli jsme. Kráčel napřed, já za ním.
Nejprve jsme prošli několika skoro pobořenými jizbami, ve kterých se asi
prohánělo všeho druhu noční zvířectvo, pak jsme vstoupili do komnaty, která
se zdála býti předpokojem, a po ní následovala místnost, jež podle všeho byla
užívána za ženský pokoj. Všecky maličkosti, jež se zde povalovaly, na to
poukazovaly.
„To jsou pokoje, které jsi chtěl viděti. Viz, najdeš-li v nich démona
nemoci!“ pravil Abrahim-Mamur s úsměvem trochu výsměšným.
„A komnata vedle——- ?“
„Nemocná je tam. I ji uvidíš, napřed však se musím přesvědčiti, zda-li
slunce zahalilo svou tvář před zrakem cizincovým. Neodvažuj se jíti za mnou,
nýbrž čekej klidně, dokud se nevrátím!“
Vyšel, a já zůstal samoten.
Tedy zde nalézala se Gyzela. To jméno značí tolik co „krásná“. Prohlížel
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jsem světnici. Bylo zde zařízení docela stejné jako v pokoji domácího pána:
zábradlí, divan, výklenek s chladícími nádobami.
Za krátký čas se Abrahim objevil.
„Prohlížel jsi místnosti?“ tázal se.
„Ano.“ „Nuže?“
„Nelze nic říci, až budu u nemocné.“
„Pojď tedy, effendi. Ale znovu tě varuji!“
„Dobrá! Vím, co mám činiti.“
Vstoupili jsme do druhé místnosti. Zahalena jsouc v široký orientálský
oděv, stála ženská postava u zadní stěny pokoje. Nebylo z ní viděti nic než malé
nohy v safiánových střevíčcích.
Začal jsem se svými otázkami, jejichž zdrželivost Egypťana plně uspokojila,
požádal jsem, aby se trochu pohybovala a konečně, aby mi podala ruku. Bezmála
bych se byl přes vážnost situace dal do hlasitého smíchu. Ruka byla totiž tak
zabalena do tlustého šatu, že bylo naprosto nemožno poznati polohu jejího
prstu. Ano i zápěstí bylo zabaleno stejným způsobem.
Obrátil jsem se k Abrahimovi:
„Mamure, tyto obvazy musí pryč.“ „Proč?“
„Nemohu nalézti tepnu.“
„Odvaž šátky!“ poroučel jí.
Zatáhla ruku pod šat a pak ukázala jemnou ručku, na jejímž prostředním
prstě uviděl jsem prstýnek s perlou. Abrahim pozoroval moje pohledy s
napjatou pozorností. Zatím co jsem položil tři prsty na její zápěstí, shýbl jsem
se poněkud, jako bych chtěl tepnu nejen ucítiti, nýbrž také uslyšeti a — nemýlil
jsem se — zticha, sotva slyšitelně a jako dech zašeptala pod závojem:
„Kurtar Zenicaji — zachraň Zenicu!“
„Jsi hotov?“ tázal se Ibrahim přistupuje blíže.
„Ano.“
„Co jí schází?“
„Má velký, hluboký žal, největší, jaký může žena míti, ale — já ji zachráním.“
Poslední tři slova pronesená s větším důrazem řekl jsem spíše jí, než jemu. „Jak
se jmenuje ta nemoc?“
„Má cizí jméno, kterému rozumějí jenom lékaři.“
„Jak dlouho potrvá, než se uzdraví?“
„Může se to státi brzy, ale také velmi pozdě, podle toho jak budete
poslušnými mých předpisů.“
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„V čem tě mám poslechnouti?“
„Musíš jí dávati pravidelně můj lék.“
„To učiním.
„Musí zůstati samotna a ušetřena všeho rozčilení.“ „Stane se.“
„Musím s ní denně mluviti.“
„Ty proč?“
„Abych svoje léčení mohl zaříditi podle stavu choroby.“
„Řeknu ti sám, jak se jí daří.“
„To nemůžeš, poněvadž nedovedeš posouditi stav nemocné.“
„Co s ní chceš mluviti?“
„Jen to, s čím sám budeš souhlasiti.“
„A kde se to stane?“
„Zde v této místnosti, právě tak jako dnes.“
„Řekni přesně, jak dlouho sem musíš choditi.“
„Poslechnete-li mne, bude ode dneška za pět dní — zachráněna.“
„Dej jí tedy lék.“
„Nemám ho u sebe; má jej můj sluha dole ve dvoře.“
„Pojď tedy!“
Obrátil jsem se k ní chtěje se s ní tímto němým pokynem rozloučiti. Vztáhla
pod rouškou ruce k prosbě a odvážila se pronésti dvě slova: „Eww‘ Alláh —
Sbohem!“
On se však ihned na ni obořil:
„Mlč! Mluv jen, když jsi tázána!“
„Abrahime-Mamure,“ odvětil jsem velmi vážně, „neřekl jsem, že se musí
vystříhati všeho rozčilení, všeho zármutku? Tak se nemluví s nemocnou, v jejíž
blízkosti stojí smrt!“
„Ať se tedy sama stará o to, aby se nemusela soužiti. Ví, že mluviti nemá.
Pojď!“
Vrátili jsme se do selamliku, a já poslal pro Halefa, který záhy přišel s
lékárničkou. Dal jsem něco ignatie s nutnými předpisy a chystal jsem se k
odchodu.
„Kdy přijdeš zítra?“
„V tutéž hodinu.“
„Pošlu ti zase člun. Kolik žádáš za dnešek?“
„Nic. Až se nemocná uzdraví, můžeš mi dáti, co budeš chtíti.“
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Sáhl nicméně do kapsy, vytáhl bohatě vyšívaný šátek, vzal z něho několik
mincí a podal je Halefovi.
„Zde vezmi ty!
Veliký Halef Aga vzal to s takovou tváří, jako by mu prokazoval milost a
pravil na bakšiš se ani nedívaje:
„Abrahime-Mamure, tvoje ruka je otevřená a moje také. Nezavírám jí před
tebou, poněvadž prorok dí, že otevřená ruka je první stupeň k obydlí blažených.
Alláh buď s tebou i se mnou!“
Šli jsme provázeni Egypťanem až do zahrady, kde nám sluha otevřel dveře
ve zdi. Když jsme byli sami, sáhl Halef do kapsy a dívaje se, co vlastně dostal,
řekl:
„Tři zlaté zechiny, effendi! Prorok žehnej Abrahima-Mamura, a kéž jeho
žena zůstane nemocnou co možná nejdéle!“
„Hadži Halefe Omare!“
„Sídi, což mi nepřeješ několik těch zechinů?“
„Ano, ale více jest přáti zdraví nemocnému.“
„Kolikrát tam ještě půjdeš, než se uzdraví?“
„Snad ještě pětkrát.“
„Pětkrát tři — to je patnáct zechinů; uzdraví-li se, snad ještě patnáct
zechinů, dělá třicet zechinů. Budu pátrati, je-li zde na Nilu více nemocných žen.“
U člunu očekávali nás již veslaři. Náš dřívější vůdce seděl u kormidla, a
když jsme vstoupili ujížděl člun rychle po proudu, rychleji ovšem než proti
proudu, takže jsme za půl hodiny dospěli svého cíle.
Přistáli jsme docela na blízku dahabíje, která zde za naší nepřítomnosti
zakotvila. Lana její byla upevněna, plachty svinuty, a podle zbožného
muhamedánského zvyku zval právě reis, kapitán lodi, mužstvo k modlitbě.
„Hai al el salah, hai al el felah! Vzhůru k modlitbě!“
Ač jsem byl již na odchodu, rychle jsem se obrátil. Ten hlas připadal mi
neobyčejně známým. Slyšel jsem dobře? Byl to opravdu starý Hassan, zvaný Abu
el Reisahn, otec lodivodů? Setkal se s námi v Kufarah, kde navštívil syna, a
velice jsme si druh druha oblíbili, takže jsem byl přesvědčen že bude potěšen
uvidí-li mne tady. Čekal jsem až bylo po modlitbě a pak zvolal jsem na palubu:
„Hassane el Reisahne, ohio!“
Hned vystrčil svou starou dobromyslnou a vousem zarostlou tvář a tázal se:
„Je to zdejší Šejk el belet, muž, s kterým jsem velmi spokojen. Navštívíš
mne dnes večer, Abu Hassane?“
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„Přijdu, máš-li svoje dýmky v pořádku.“
„Mám jenom jednu; musíš si tedy přinésti svoji, za to však budeš kouřiti
ten nejlepší džebeli jaký existuje.“
„Přijdu jistě. Zůstaneš ještě dlouho tady?“
„Ne. Chci se vrátiti zpět do Kahýry.“
„Jeď tedy se mnou. Zakotvím v Bulakhu.“
Slyše tuto nabídku, přišel jsem na myšlenku.
„Hassane, jmenoval jsi mne svým přítelem.“
„Tím také jsi. Žádej ode mne co chceš, a dám ti vše, co mám a co mohu dáti.“
„Prosil bych tě o něco velikého.“
„Mohu to splniti?“
„Ano.“
„Již napřed svoluji. Co je to?“
„Dozvíš se až večer, až budeš se mnou píti kávu.“
„Přijdu — ale milý synu, já zapomněl, že jsem již pozván.“
„Kam?“
„Do téhož domu, ve kterém bydlíš.“
„K šejk el beletovi?“
„Ne, nýbrž k muži z Istambulu, který plul se mnou dva dny a zde vystoupil.
Najal tam světnici pro sebe a místo pro svého sluhu.“
„Čím je ten muž?“
„Nevím; neříkal mi to.“
„Ale jeho sluha ti to mohl říci.“
Kapitán se smál, což jindy nemíval ve zvyku.
„Ten člověk je šelma, který slyšel všecky možné řeči, ale sám žádné se
nenaučil. Kouří, píská a zpívá celý den a dává na otázky odpovědi, které dnes
jsou pravdivý, zítra nejsou. Předevčírem byl Turkem, včera Černohorcem, dnes
je Drúz, a Alláh ví, co bude zítra a pozítří.“
„Tedy ke mne nepřijdeš?“
„Přijdu až vykouřím dýmku tam s tím druhým. Alláh tě opatruj; mám ještě
práci.“
Halef šel napřed; šel jsem za ním a přišed do svého bytu natáhl jsem se
na divaně, přemýšleje o dnešním dobrodružství. Ale nebylo to dobře možno,
poněvadž v krátké chvíli vstoupil ke mně Šejk el belet.
„Sallam aaleikum!“
„Aaleikum.“
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„Effendi, přicházím tě prosit o dovolení.“
K čemu?“
„Přišel ke mně cizí sídi a prosil mne o byt, který jsem mu také dal.“
„Kde je ten byt?“
„Nahoře.“
„Pak mne ten muž nijak neruší. Učiň co ti libo, šejku.“
„Ale tvoje hlava mnoho myslí, a on má sluhu, který jak se zdá, musí mnoho
pískati a zpívati.“
„Nebude-li mi to vhod, zapovím mu to.“
Starostlivý hostitel se vzdálil, a byl jsem opět sám, avšak neměl jsem klidu,
neboť zaslechl jsem kroky dvou lidí, kteří setkali se právě před mými dveřmi.
Jeden přicházel ze dvora, druhý zvenčí.
„Co tady chceš? Kdo jsi?“ ptal se jeden, a podle hlasu jsem poznal, že je to
Halef, můj malý sluha.
„Nejdřív kdo jsi ty, a co ty chceš v tomto domě?“ tázal se druhý.
„Já?“ zvolal Halef s velikým údivem. „Já patřím sem do domu.“ „Já také!“
„Kdo jsi?“
„Jsem Hamsad al Džerbaja.“
„A já jsem Hadži Halef Omar Aga.“
„Aga?“
„Ano, průvodce a ochránce svého pána.
„Kdo je tvůj pán?“
„Slavný lékař, který bydlí tady v té komnatě.“
„Slavný lékař? A co léčí?“
„Všecko.“
„Všecko? Nemysli, že jsem hlupák! Jen jediný člověk dovede léčiti všecko.“
„A kdo je to?“ a.
„Tedy ty jsi také lékař?“
„Ne. Jsem ochránce svého pána.“
„Kdo je tvůj pán?“
„To se neví. Přistěhovali jsme se sem teprve nedávno.“
„Mohli jste zůstat doma.“ „Proč?“
„Protože jste nezdvořilí lidé a neodpovídáte, když se vás člověk ptá. Řekneš
mi, kdo je tvůj pán?“
„Ano.“
„Nuže?“
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„Je — je — mým pánem a nikoli tvým.“
„Darebáku!“
Po těch slovech uznamenal jsem, že Halef nanejvýš, uražen se vzdálil.
Druhý zůstal státi nedaleko dveří a pískal si; pak začal zlehka broukati a
prozpěvovati. Naslouchám melodii, — a byl bych překvapením bezmála.
vyskočil. Nebylo to nic jiného než popěvek v mé vlasti dobře známý, ale zpívaný
zde na arabský nápěv:
Fid-dagle ma tera jekun?
Chammin hu Nabuliun Ma balu-hu jedubb hena Kussu-hu ja jitjamena…
Vyletěl jsem ze dveří, abych se podíval na toho člověka. Měl široké modré
kalhoty, stejný kabátec, kožené boty a na hlavě fez, byl to tedy zjev docela
obyčejný.
Když mne spatřil, opřel si ruce v boky a tvářil se, jako by si ze mne nic
nedělal.
„Líbí se ti ta píseň, effendi?“
„Velice; odkud ji znáš?“
„Sám dělal.“
„Lháři!“
„Effendi, jsem Hamsad al Džerbaja a nedám si nadávati.“
„Jsi Hamsad al Džerbaja, ale při tom také šelma. Tu melodii znám.“
„Tedy ji někdo zpíval, kdo ji slyšel ode mne.“
„A od koho jsi ji slyšel ty?“
„Od nikoho.“
„Hm, nepolepšitelný, jak se zdá. Ta melodie je v Evropě velmi dobře
známa.“
„Oh, effendi, co pak ty víš o Evropě!“
„Něco snad vím, protože sám jsem odtamtud.“
„Opravdu? Evropský effendi? Odkud pak, smím-li se ptát, pane hekimbaši?“
„Ze Saska.“
„Hurá! To aby člověk radostí kamna zbořil! Jsem váš krajan, pane. Ač
nestál-li se z vás již Turek?“
„Ne. A odkud jsi ty?“
„Z Juterboku.“
„A jak jsi se sem dostal?“
„Po dráze, po lodi, koňmo i po velbloudu a také po svých. Jsem něco jako
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kočovný holič. Nelíbilo se mi doma, a šel jsem tedy do světa, brzo sem, brzo tam,
až konečně jsem se octl tady.“
„To všecko mi budeš musit vyprávěti. Ale komu teď sloužíš?“
„Synku nějakého cařihradského obchodníka. Jmenuje se Isla Ben Maflei, a
má hrůzu peněz, chlapisko.“
„Co zde dělá?“
„Což pak vím! Hledá něco.“
„Copak?“
„Bezpochyby nějakou ženskou.“
„Ženskou? To by ovšem bylo zvláštní!“
„Už tomu tak bude.“
„Jaká ženská je to?“
„Nějaká Černohorka, Zeniča nebo Zenica, nebo jak se jmenuje.“
„Tak tedy! Hm. Povídáš, že Zenica se jmenuje?“
„Ano.“
„Víš to jisté?“
„To se ví. Předně má její obrázek; za druhé dělá — ouha, slyším, že nahoře
tleská, effendi; musím nahoru!“
Už jsem si nesedl, a poněkud vzrušen přecházel jsem po světnici. Nebyl to
ten německý holič, jenž se tak poeticky nazval Hamsad al Džerbaja, o kterého
jsem se zajímal, jako spíše vzbudil můj zájem jeho pán, který zde na Nilu hledal
Černohorku jménem Zenicu. Nešťastnou náhodou zrovna v té chvíli přišlo
několik fellahů, kteří měli bolení hlavy nebo břicha a kterým měla pomoci moje
zázračná ruka. Seděli u mne podle orientálského zvyku celou hodinu, než jsem
se vůbec mohl dověděti, co jim schází, a když jsem to vyřídil, zůstali přece sedět
dál, dokud se jim samým neuzdálo audienci ukončiti.
Tak se přiblížil večer. Přišel kapitán á odebral se nahoru, avšak již po půl
hodině bylo slyšeti jeho šouravý krok, a on vstoupil ke mně. Halef přinesl tabák
a kávu a odešel; krátce poié slyšel jsem jak se hádá s Hamsad al Džerbajou.
„Nuže, je spravena díra ve tvé lodi?“ tázal jsem se Hassana.
„Ještě ne. Mohl jsem dnes jen ucpati otvor a vodu, vypumpovati. Alláh dá
zítra také den.“
„A kdy odpluješ?“
„Pozítří ráno.“
„Vzal bys mne s sebou?“
„Moje duše těšila by se, kdybys byl u mne.“
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„A což kdybych ještě někoho přivedl?“
„V moji dahabijeh je ještě mnoho místa. Kdo je to?“
„Žádný muž, nýbrž žena.
„Žena? Koupil jsi otrokyni, effendi?“
„Ne. Je to žena jiného.“
„On také pojede s námi?“
„Ne.“
„Tedy jsi ji od něho odkoupil?“ „Ne.“
„On ti ji daroval?“
„Ne. Já mu ji vezmu.“
„Alláh kerihm, bůh je milostiv! Vezmeš mu ji, aniž on k tomu svolí?“
„Snad.
„člověče, víš, co to je?“
„Nuže.“
„Čikarma, únos!“
„Co na tom?“
„Čikarma, která se tresce smrtí. Zatemnil se tvůj duch, vznáší se tvoje duše
v mlhách, že chceš vejiti v záhubu?“
Ne. Celá záležitost je dosud velmi nejistá. Vím, že jsi mým přítelem a že
umíš mlčeti. Všecko ti řeknu.“
„Otevři brány svého srdce, můj synu. Poslouchám!“
Podal jsem mu zprávu o svém dobrodružství, a on mně pozorně poslouchal.
Když jsem byl hotov, vstal.
„Vstaň, milý synu, vezmi svoji dýmku a následuj mne!“
„Kam?“
„Hned uvidíš.“
Tušil jsem, co asi chce, a šel jsem za ním. Vedl mne nahoru do bytu
kupcova. Jeho sluha zde nebyl, a proto než jsme vstoupili, ohlásili jsme se
lehkým zakašláním.
Muž, který nás uvítal, byl ještě mlád; snad mu bylo dvacet šest let.
Drahocenný čibuk, ze kterého kouřil svědčil, že jůterbocký holič měl asi pravdu,
mluvě o jeho hrozném bohatství. Byl to zajímavý a sympatický zjev; a řekl jsem
si hned v první chvíli, že bych mu mohl věnovati svou náklonnost. Starý Abu el
Reisahn uchopil se slova:
„To je velkokupec Isla Ben Maflei ze Stambulu, a tuto jest effendi Kara Ben
Nemsi, kterého miluji.“
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„Budte mi oba vítáni a sedněte si!“ odvětil mladý muž.
Jeho tvář jevila napjaté očekávání, neboť věděl, že kapitán má asi důležité
důvody pro to, že mne tak bez okolků k němu uvádí.
„Chceš mi prokázati svou lásku, Islo Ben Maflei?“ tázal se stařec.
„Rád. Rci mi, co mám učiniti?“
„Vypravuj tomuto muži událost, kterou jsi mně před chvílí vypravoval!“
Kupcova tvář vyjadřovala údiv a nelibost.
„Hassane el Raisahne,“ pravil, „slíbil jsi mi, že budeš mlčeti, a přece jsi již
mluvil!“
„Taž se mého přítele, zda jsem řekl slova.“
„Proč jej přivádíš nahoru a chceš, abych také s ním o tom promluvil?“
„Rekl jsi mi, abych po celou plavbu tam, kde večer musíme přistáti, měl
otevřeny oči a vyptával se po tom, co jsi ztratil. Já zatím již oči a uši otevřel a
přivádím ti zde muže, který ti snad podá zprávu.“
Isla vyskočil odhazuje dýmku.
„Je to pravda? Mohl bys mi dáti zprávu?“
„Můj přítel Hassan neřekl ani slova, a já nevím, o čem bych ti zprávu mohl
dáti. Mluv nejprve ty!“
„Ettendi, můžeš-li mi říci, co bych si přál slyšeti, odměním tě lépe nežli
jakýkoli paša.“
„Nechci žádné odměny, mluv!“
„Hledám dívku, která se jmenuje Zenica.“
„Já znám ženu, která se jmenuje rovněž tak.“
„Kde, kde, effendi? Mluv rychle.“
„Nechceš dříve popsati onu dívku?“
„Ó, je krásná jako růže a nádherná jako ranní čer- vánky; její dech voní jako
dech resedy, její hlas zní jako zpěv hurisek. Její vlas je jako ohon koně Giljy, a
noha její podobá se noze Delily, která Samsona zradila. Její ústa překypují slovy
dobroty, a oči –“
Přerušil jsem jej pohybem ruky.
„Islo Ben Maflei, to není popis, jakého potřebuji. Nemluv jazykem milence,
nýbrž slovy rozumu! Kdy se ti ztratila?“
„Přede dvěma měsíci.
„Neměla u sebe něco, podle čeho bych ji poznal?“
„Ó, effendi, co to má býti?“
„Nějaký skvost, prsten, řetěz—— “

70

POUŠTÍ

„Prsten, prsten, ano! Dal jsem jí prsten, jehož zlato bylo tenké jako papír,
ale byla v něm krásná perla.“
,,Já jej viděl.“
„Kde, effendi? Ó řekni to rychle! A kdy?“
„Dnes, před málo hodinami.“ „Kde?“
„Nablízku tohoto místa, jen asi hodinu cesty odtud.“
Mladý muž poklekl přede mnou a obě ruce položil mi na ramena.
„Je to pravda? Nemluvíš nepravdu? Nemýlíš se?“
„Je to pravda, a já se nemýlím.“
„Tedy pojď, vstaň, musíme k ní.“
,,To nejde.“
„Dám ti tisíc, dva, tři tisíce piastrů, dovedeš-li mne k ní hned!“
„Kdybys mi dal stotisíc piastrů, nemohu tě k ní dnes dovésti.“
„Kdy tedy? Zítra, zítra časně ráno?“
„Zvedni svou dýmku, zapal si ji a usedni! Kdo rychle jedná, pomalu jedná.
Umluvíme to spolu.“
„Effendi, nemohu. Moje duše se chvěje.“
„Zapal si dýmku!“
„Nemám času, musím—— “
„Dobrá! Nemáš-li času ke klidnému rozhovoru, musím odejít…“
„Zůstaň! Učiním vše, co chceš.“
Usedl na svoje místo, vzal z pánve žhoucí uhel a třesoucí se rukou zapaloval
dýmku.
„Jsem hotov. Mluv!“ vybídl mne pak.
„Dnes poslal ke mně bohatý Egypťan, abych k němu přišel, poněvadž jeho
žena je nemocna—— “
„Jeho žena——- “
„Tak mi vzkázal.
„Tys šel?“
„Ano.“
„Kdo je ten muž?“
Jmenuje se Abrahim Mamur a bydlí po řece vzhůru v opuštěném,
polozbořeném domě na břehu Nilu.“
„Je obklíčen zdí?“
„Ano.“
„Kdo by se toho byl nadál! Všecka města a všecky vesnice na Nilu jsem
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prohledal, netušil jsem však, že tento dům je obydlen. Je opravdu jeho ženou?“
„Nevím, myslím však, že ne.“
„A je nemocna?“
„Velice.“
„Wallahi, u Allaha, zaplatí mi to, stane-li se jí něco zlého. Jakou nemocí
trpí?“
„Její nemoc leží v srdci. Nenávidí ho, trápí ji touha dostati se od něho a
zemře, nestane-li se tak záhy.“
„To všecko ti řekla?“
„Ne, já to pozoroval.“
„Viděl jsi ji?“
„On mne zavedl do svého harému, abych s nemocnou mohl promluviti.“
„On sám? Není možná!“
„Miluje ji—— “
„Alláh jej potrestej!
„A bál se, že dívka zemře, pošle-li mne pryč.“
„Mluvil jsi tedy i s ní?“
„Ano, ale jenom slova, která mi dovolil. Ona však ke mně přece zašeptala:
„Zachraň Zenicu.“ Jmenuje se tedy Zenica, ačkoliv on jí říká Gyzela.“
„Co’s jí odpověděl?“
„Že ji zachráním.“
„Effendi, já tě miluji; můj život náleží tobě! On ji uloupil a unesl. Podvodem
se jí zmocnil. Pojď, effendi, půjdeme. Musím alespoň viděti dům, ve kterém jest
uvězněna.“
„Zůstaneš zde! Půjdu opět k ní zítra a—— “
„Já půjdu s tebou, sídi!“
„Zůstaneš zde! Zná ona prsten, jejž máš na prstě?“
„Velmi dobře.“
„Svěříš mi jej?
„Rád. Ale k čemu?“
„Zítra s ní budu mluviti a zařídím věc tak, aby prsten viděla.“ „Sídi, to je
výtečné. Pozná hned, že jsem nablízku.
A pak?“
„Vypravuj nejprve ty, co musím věděti.“
„Všeho se dovíš, pane. Náš obchod jest jeden z nej- větších ve Stambulu,
jsem jediný syn svého otce, a kdežto on spravuje bazar a dohlíží na sluhy, já
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podnikám potřebné cesty. Byl jsem také často ve Skutari a viděl jsem Zenicu,
když se svojí přítelkyní projížděla se po jezeře. Později viděl jsem ji opět. Její
otec nebydlí ve Skutari, nýbrž na Černé Hoře; ale ona někdy přicházela dolů
navštívit své přítelkyně. Když jsem tam přede dvěma měsíci opět přišel,
přítelkyně se svým mužem zmizela a Zenica také!“
„Kam?“
„Nikdo to nevěděl.“
„Ani její rodiče?“
„Ne. Její otec, udatný Osko, opustil Černou Horu hledaje své dítě po všech
koncích světa; já však musil do Egypta pro nákupy. Na Nilu potkal jsem parník,
který jel proti vodě. Když sandal,*) na kterém jsem byl plul mimo, slyšel jsem na
parníku volatí své jméno. Pohlédl jsem tam a poznal jsem Zenicu, která si strhla
závoj s tváře. Vedle ní stál krásný, zamračený muž, a ten ji hned zase jašmak
přehodil — více jsem neviděl. Od té chvíle jsem ji hledal.“
,,Nevíš tedy určitě, zda opustila svou vlast dobrovolně nebo přinucena?“
„Dobrovolně nikoli.“
„Znal jsi muže, který stál vedle ní?“ „Ne.“
„To je podivuhodné! Anebo jsi se zmýlil v osobě? Snad to byla nějaká jiná,
jí podobná.“
„Byla by pak volala a vztahovala ruce po mně, effendi?“
„Ne, máš pravdu.“
„Sídi, tys jí slíbil, že ji vysvobodíš. Dostojíš svému slovu?“
„Dostojím, je-li to opravdu ona.“
„Ale ty mne nechceš vzíti s sebou — jak potom poznáš, že to je ona?“
„Tvůj prsten mne o tom přesvědčí.“
„A jak ji pak dostaneš z toho domu?“
„Řeknu ti jakým způsobem ji můžeš odvésti.“
„Odvedu ji, na to se můžeš spolehnouti.“
„A pak? Hassane el Raisahne, přijal bys ji do své dahabíje?“
„Zajisté, ačkoli neznám muže, u kterého jest.“
„Jmenuje se Abrahim Mamur, jak jsem ti již pravil.“
„Byl-li opravdu Mamurem, vládcem provincie, pak je dosti mocným, aby
nás zničil, chytí-li nás,“ pravil kapitán, s vážnou tváří. „Únos trestá se smrtí.
Příteli Kara Ben Nemsi, musíš zítra jednati velmi chytře a opatrně.“
Pokud šlo o mne myslil jsem méně na nebezpečí jako spíše na
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dobrodružství samo. Ovšem bylo jisto, že nehnu ani rukou, má-li AbrahimMamur na nemocnou dívku nějaké právo.
Mluvili jsme ještě dlouho o tom, co se stane, a rozešli jsme se pak jdouce
spat, ačkoli byl jsem přesvědčen, že Isla této noci klidu míti nebude.
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Protože bylo již velmi pozdě když jsme šli spat, nedivil jsem se, že následujícího
rána pozdě jsem se probudil. Byl bych snad spal ještě déle, kdybych nebyl býval
probuzen holičovým zpěvem. Stál venku opřen u vrat a snad k mé poctě zpíval
všecku svou zásobu písní domova.
Dal jsem zpěváka zavolati k sobě chtěje se s ním chvilku pobaviti, a shledal
jsem, že to je sice dobromyslný, ale lehkomyslný hoch, kterého bych byl za
Halefa neměnil. Netušil jsem tehdy, za jak zlých okolností se s ním později
setkám.
Dopoledne navštívil jsem Abu el Reisahna na jeho lodi, a sotvaže jsem
poobědval, objevil se člun, který pro mne připlul. Halef už dávno pilně jej
vyhlížel.
„Effendi, pojedu s sebou?“ tázal se.
Potřásl jsem hlavou a odvětil jsem žertem:
„Dnes tě nepotřebuji.“
„Cože Ty mne nepotřebuješ?“
„Ne.“
„A jak kdyby se ti něco přihodilo?“
Co by se mi mohlo přihoditi?“
„Můžeš spadnouti do vody.“
„Tak vyplavu.“
„Anebo může tě Abrahim-Mamur zabiti. Viděl jsem mu na očích, že není
tvým přítelem.“
„Pak bys mi také nepomohl.“
„Že ne? Sídi! Halef Aga je muž, na kterého se můžeš v každou chvíli
spolehnouti.“
„Skutečně? Tedy pojď!“
Šlo mu ovšem hlavně o jeho bakšiš.
Cesta odbyla se naprosto stejným způsobem jako včera, avšak dnes byl
jsem pozornější na vše, co mi mohlo býti s prospěchem. V zahradě, kterou jsme
musili jiti, leželo několik silných a dosti dlouhých tyčí. Jak zevní tak vnitřní
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vrata byla zastrčena širokou dřevěnou závorou, jejíž sestrojení jsem si dobře
zapamatoval. Psa jsem neviděl nikde, a od kormidelníka člunu jsem zvěděl, že
mimo pána, nemocné ženy a staré opatrovnice je v domé jedenáct fellahů a v
noci že tam i spí. Pán sám že spí vždy na divanu v selamliku.
Když jsem vstoupil, přicházel mi vstříc s tváří zřejmě rozradostněnou a
mnohem vlídnější než včera.
Buď mi vítán effendi, jsi velký lékař. „Nemocná včera už jedla.
„Ach!“
„A mluvila s opatrovnicí.“„Vlídně?“
„Vlídně a mnoho.“
„To je dobře. Snad bude zdráva ještě dříve než za pět dní.“
„A dnes ráno dokonce zpívala.“
„Tím lépe. Je už dlouho tvou ženou?“
Jeho tvář se ihned zasmušila.
„Lékaři nevěřících jsou velmi zvědavi!“
„Jen vědychtivi; ale jejich vědychtivost zachrání mnohým život nebo zdraví,
jemuž vaši lékaři pomoci nedovedou.“
„Byla tvoje otázka opravdu nutná?“
„Ano!“
„Jest ještě dívkou, ačkoli mi náleží.“
„Pak je pomoc jista.
Zavedl mne do pokoje, ve kterém jsem včera musil čekati a v tom mne
nechal i dnes. Pečlivě jsem si jej prohlédl. Oken zde nebylo; jsou zamřížovány.
Dřevěné mříže upevněny tak, že mohly býti otevřeny vytáhnutím dlouhé, tenké
závory. Rychle se rozhodnuv vytáhl jsem ji a zastrčil za mříž tak, že nikdo toho
nemohl pozorovati. Sotva jsem byl hotov Abrahim se objevil. Za ním vstoupila
Zenica.
Šel jsem k ní a pronesl jsem několik otázek. Při tom jakoby v zamyšlení hrál
jsem si s prstenem, který mi Isla dal, a upustil jsem jej na zem. Prsten zakutálel
se jí k nohám; dívka se shýbla a zvedla jej. Hned však přiskočil k ní Abrahim a
prsten jí z ruky vytrhl. Nicméně měla přece čas podívati se na něj a poznati jej —
to jsem zpozoroval na krátkém ustrnutí a bezděčném pohybu ruky k srdci. Pak
neměl jsem zde již co dělati.
Abrahim se mě tázal, jak jsem spokojen s jejím stavem.
„Bůh je dobrý a všemohoucí,“ odvětil jsem; „posílá svým pomoc často
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dříve, než se sami nadějí. Chce-li, bude již zítra zdráva. Ať vezme lék, který jí
pošlu a s důvěrou ať čeká až se zatím vrátím.“
Dnes mne propustila neodvažujíc se slova. V selamliku čekal již Halef s
lékárnou. Dal jsem jen cukrový prášek, za který Halef Aga dostal ještě větší
bakšiš než včera. Pak zase zpět po proudu.
Kapitán mne již očekával u velkoobchodníka.
„Viděls ji?“ ptal se Isla
„Ano.“
„Poznala prsten?“
„Poznala.“
„Ví tedy, že jsem nablízku.“
„Tuší to. A umí-li si správně vyložiti moje slova, tedy ví také, že dnes v noci
bude vysvobozena.“
„Ale jak?“
„Hassane el Reisahne, jsi s tou lodí hotov?“
„Budu hotov dnes večer.“
„Jsi ochoten nás vzíti na lod a převézti do Kahýry?“
„Ano.“
„Tedy poslyšte! Do domu vedou dvoje vrata, obě zevnitř zavřená, těmi
vniknouti nemůžeme. Ale jest ještě třetí cesta, třeba nesnadná. Islo Ben Maflei,
umíš plovati?“
„Ano.“
„Dobrá. Z Nilu pode zdí vede kanál do bassinu uprostřed dvora. Krátce po
půlnoci, až všechno bude spát tam připlujeme a ty kanálem a nádržkou dostaneš
se do dvora. Dvéře, které najdeš, jsou opatřeny závorou, kterou snadno lze
odsunouti. Až je otevřeš přijdješ do zahrady, jejíž dvéře otevřeš stejným
způsobem. Jakmile budou dvéře otevřeny, vstoupíme. Přineseme ze zahrady tyč
a opřeme ji o zeď, abychom se dostali ke mříži, za kterou jsou ženské komnaty.
Už jsem ji zevnitř otevřel.“
„A pak?“
„Co se pak stane, bude se říditi podle okolností. Pojedeme s člunem až
na místo, kde musíme především poto- piti člun Abrahimův, aby nás nemohl
pronásledovati. Zatím reis připraví svou dahabiji.“
Uchopiv tužku nakreslil jsem plán domu na kus papíru, takže Isla Ben
Maflei bude úplně orientován, až dnes. večer z nádržky vyleze. Den přešel za
horlivých příprav; večer se přiblížil, a když nadešel čas zavolal jsem Halefa a
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dal mu potichu pokyny pro nastávající dobrodružství. Halef sebral rychle náš
majetek. Nájem za byt byl už; předem zaplacen.
Odebral jsem se k Hassanovi. Halef s věcmi následoval. Loď byla
připravena k plavbě a bylo jen třeba odvázati ji ode břehu. Pak přišel také Isla
se svým sluhou který od něho měl svoje pokyny, a vstoupili jsme do dlouhého,
úzkého člunu, patřícího k dahabiji. Oba sluhové musili veslovati, já řídil jsem
kormidlo.
Byla jedna z těch nocí, kdy příroda odpočívá v tichu tak hlubokém, jako by
na celém širém světě nebylo jediného hrozivého živlu.
Tichý větřík, jenž pohrával si se stínem soumraku, utichl; jižní hvězdy
usmívaly se líbezně z tmavomodréha temna nebes, a vody ctihodného veletoku
valily se tiše a bezi hluku širokou svojí drahou. Ten klid vládl také v mém srdci,
ač těžko tomu uvěřiti.
Nebylo to nič snadného, co jsme měli v úmyslu provésti, než člověk se
vždy chvěje před nějakou událostí. Je-li tato jednou v proudu, možno již jednati
bez vnitřních, bojů. Noční únos snad nebyl ani nutným; byli bychom mohli
Abrahima-Mamura také obžalovatí před soudem. Než: neznali jsme poměrů a
prostředků právních i illegálních, jež byly jemu k disposici a jimiž mohl hájiti
své právo na Zenicu. Jen od ní mohli jsme se teprve dověděti, co jsme věděti
musili, abychom mohli proti němu vystoupiti, a toho mohli jsme se dověděti
teprve pak, až ji za jeho zády dostaneme do své moci.
Za malou hodinku vyvstaly před námi tmavé obrysy zdi na pozadí šedého
okolí. Malý kus pod ní jsme přistáli, a vystoupil jsem nejprve docela sám
poohlédnout se. V celém okolí domu nenašel jsem ani nejmenší stopy po
nějakém životě, a také ve zdech zdálo se že všecko spí. U kanálu ležel člun
Abrahimův s vesly. Vstoupil jsem a připlul s ním k našemu člunu.
„Zde je člun,“ pravil jsem k oběma sluhům. „Zatáhněte jej trochu dolů,
naplňte jej kameny a potopte jej. Ale vesla můžeme potřebovati. Vezmeme je do
našeho člunu, který neuvazujte, abychom mohli odraziti hned jak vstoupíme.
Islo Ben Maflei, pojď za mnou.“
Opustil jsem člun a plížili jsme se ke kanálu. Jeho vody nebyly právě příliš
vábné. Vhodil jsem tam kámen a poznal jsem, že není příliš hluboký. Isla svlékl
šaty a vstoupil do něho. Voda sahala mu až po bradu.
„Půjde to?“ tázal jsem se ho.
„Plovat lépe než jít. V kanálu je bahna, že mi sahá až po kolena.“
„Jsi tedy odhodlán?“
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„Ano. Přines mi šaty ke vratům. Vpřed!“
Vztáhl ruce, mrštil nohama a zmizel pod otvorem zdi, kterým vytékala
voda.
Neopustil jsem svého místa, nýbrž čekal jsem chvíli, poněvadž snadno se
mohlo státi něco nepředvídaného, k čemu by bylo potřebí mé přítomnosti.
Uhodl jsem dobře, neboť právě jsem se chtěl obrátiti, když se v kanále objevila
hlava plavcova.
„Vracíš se?“
„Ano, nemohl jsem dále.“ „Proč?“
„Effendi, nemůžeme Zenicu vysvoboditi.“
„Proč ne?“
„Zeď je příliš vysoká———- “
„Také by nic nepomohlo, kdyby byla nižší, neboť dvůr je pevně uzavřen.“
„A kanál také.“
„Uzavřen?“
„Ano.“ „Jak?“
„Silnou dřevěnou mříži.
„Nemohl s jí odstraniti?“
„Nemohl jsem, je příliš pevná.“
„Jak to je daleko odtud?“
„Mříž je asi u základní zdi domu.“
„Podívám se sám. Oblékni se; podrž moje šaty a čekej tady na mne.“
Shodil jsem jen vrchní šat a vlezl do vody. Lehnuv na záda ploval jsem
vpřed. Kanál nebyl ani v zahradě otevřený, nýbrž přikryt kamennými deskami.
Když jsem podle svého výpočtu dosáhl asi domu, narazil jsem na mříž. Byla
tak široká a vysoká jako kanál sám, skládala se ze silných, dobře spojených
dřevěných tyčí a železnými skobami byla připevněna ke zdi. Zařízení to mělo
dojista za účel, zameziti krysám, vodním myším a podobným zvířatům přístup
do nádržky. Lomcoval jsem jí; mříž nepovolila, a musil jsem uznati, že v celku jí
neodstraním. Vzal jsem jednu tyč oběma rukama, opřel jsem se nohama vpravo
i vlevo o zeď — trhnutí vší silou, a tyč se přelomila. Teď zde byl průlom, a za dvě
minuty vytrhl jsem ještě další čtyři tyče, takže vznikl otvor, kterým jsem se mohl
prodrati.
Měl jsem se vrátiti a přenechati Islovi další věci? Ne, bylo by to utrácení
času. Byl jsem již jednou ve vodě a znal jsem místo lépe než on. Prolezl jsem tedy
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otvorem, který jsem si udělal, a ploval jsem dále ve vodě, jež byla všecka hustá
rozvířeným bahnem.
Když jsem podle svého dohadu byl asi pod vnitřním dvorem, snížila se
pojednou klenba až k povrchu vody, a věděl jsem tedy, že jsem nablízku nádržky.
Kanál podobal se odtud jen rouře naplněné vodou tak, že k dýchání
potřebného vzduchu se nedostávalo. Zbývající kus musil jsem tedy proplouti
pod vodou a plovati potopen, což bylo nejen nanejvýš nepohodlné a namáhavé,
ale také spojeno s největším nebezpečím. Což kdyby nějaká nová nepředvídaná
překážka postavila se v cestu a já bych se nemohl vrátiti tak rychle, abych mohl
nalapati čerstvého vzduchu k dýchání? — Anebo kdybych při vyplutí byl
zpozorován? Vždy ještě bylo možno, že někdo bude ve dvoře.
Tyto úvahy nesměly mne však zmásti. Nabral jsem do plic vzduchu, shýbl
jsem se pod vodil a polo plovaje, polo jda, postupoval jsem co nejrychleji vpřed.
Hodný kus jsem takto ušel a jižjiž jsem měl citelný nedostatek vzduchu,
když vtom jsem rukou opravdu narazil na novou překážku. Bylo to, jak rukou
jsem poznal, síto z proráženého plechu, jež zaujímalo celou šířku kanálového
otvoru sloužíc takřka za filtr bahnité a kalné vodě.
Po tomto objevu zmocnila se mne úzkost.
Zpátky jsem už nemohl, neboť dříve, než bych byl dosáhl místa, kde pro
vyšší klenbu kanálu byl bych se mohl vynořiti a vydechnouti, dávno už bych byl
udušen a utopen, a přece zdálo se, že to síto je důkladně upevněno. Zde bylo
možno jen dvojí: buď se mi podaří prodrati se, nebo musím bídně zahynouti.
Ani okamžik nezbylo na rozmýšlení.
Opřel jsem se o plech — marně; tlačil jsem vší silou — bez výsledku. A i
když projdu, není-li hned za sítem nádržka, jsem přece ztracen. Měl jsem ještě
síly a vzduchu jen na jedinou vteřinu; bylo mi, jako by hrozná síla tlačila na má
prsa a celé tělo chtěla rozd rtiti — ještě poslední, nejposlednější nápor. Bože
na nebesích, pomoz, aby se to podařilo! Cítím smrt, kterak mokrou, ledovou
rukou sahá mi na srdce; popadá je nemilosrdnou pěstí a tlačí je dolů, tepna
přestává biti, vědomí mizí, duše vzpírá se vsí silou proti té hrůze, křečovité,
smrtící napjetí roztahuje ztuhlé svaly a šlachy — slyším praskot, žádný hluk, ale
smrtelný zápas dokázal to, co by se životu bylo nepodařilo — síto povolilo, a já
vyletěl vzhůru. Dlouhé, dlouhé a hluboké vydechnutí, které mi okamžitě vrátilo
život, pak jsem se opět pohroužil. Vždyť mohl býti někdo ve dvoře a zpozorovati
mou hlavu, která se objevila právě uprostřed malé vodní plochy. Na jejím okraji
jsem se opatrně vynořil a rozhlédl se.
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Měsíc nesvítil, ale jižní hvězdy šířily dosti světla, takže jsem mohl rozeznati
všecky předměty. Vystoupil jsem z nádržky a chtěl jsem se potichu připlížiti ke
zdi, když vtom zaslechl jsem slabý šelest. Pohlédl jsem vzhůru k mříži, za kterou
byly ženské pokoje. Zde vpravo nade mnou bylo místo, kde jsem odstranil
závoru, a vlevo zpozoroval jsem skulinu v mřížoví okna pokoje, do něhož jsem
nesměl vstoupiti. Byla to dojista ložnice Zenici. Byla snad vzhůru očekávajíc
mne? Pocházel šramot od mříže, kterou ve svém pokoji otevřela? Bylo-li tomu
lak, pak mne viděla vystupovati z vody a teď se opět ukryla, poněvadž mne
nemohla poznati.
Přiblížil jsem se zvolna a přiložil ruce k ústům.
„Zenico!“ šeptal jsem zticha.
Tu skulina se rozšířila a objevila se temná hlavička.
„Kdo jsi?“ zašeptala.
„Hekim, který byl u tebe.“
„Přicházíš mne odvésti?“
„Ano. Isla Ben Maflei je venku.“
„Ach! On jej zabije!“
„Kdo?“
„Abrahim. On v noci nespí, nýbrž bdí. Můj strážce leží zde vedle. Jde sem.
— Slyš! Ó, rychle, utec!“
Za dveřmi vedoucími do selamliku bylo slyšeti kroky. Skulina nahoře se
zavřela, a já rychle spěchal k nádržce. Tam bylo jediné místo, kde jsem mohl
nalézti útulek. Opatrně, aby se voda příliš nerozvlnila vklouzl jsem tam.
Sotva se to stalo otevřely se dveře, a objevila se postava Abrahimova, který
pomalu a slídivě vplížil se do dvora. Stál jsem až po ústa ve vodě, a moje hlava
byla skryta za roubením. Egypťan se přesvědčil, že vrata jsou zavřena a zmizel
když obchůzku dokončil opět v selamliku.
Vylezl jsem z vody, přiskočil jsem ke vratům, odstrčil závoru a otevřel je.
Stál jsem v zahradě. Rychle jsem pospíšil přes zahradu otevřiti také vrata ve zdi
a pak jsem chtěl zaběhnouti za roh pro Islu Ben Mafleie, když vtom již sám se
objevil.
„Hamdulillah, sláva bohu, effendi! Podařilo se ti to?“
„Ano. Ale zápasil jsem se smrtí. Dej mi můj oblek!“
Spodky a vesta byly ovšem mokré, a kapalo z nich; jenom kabát jsem
přehodil, abych se mohl volněji pohybovati. Pak jsem řekl:
„Už jsem mluvil se Zenicou.“
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„Opravdu, effendi?“
„Rozuměla mi a očekává nás.
„Ó, pojď! Rychle, rychle!“
„Počkej ještě!“
Šel jsem do zahrady pro jednu z tyčí, které jsem hned při první návštěvě
zpozoroval. Pak jsme vstoupili do dvora. Skulina nahoře v mřížoví se opět
otevřela.
„Zenico, moje hvězdo, moje——– volal Isla tlume- ným hlasem, když jsem
mu ukázal nahoru. Přerušil jsem jej:
„Proboha, mlč! Ted není čas na podobné melodramy. Ty mlč, mluvit budu
jenom já!“
Pak jsem se obrátil k ní:
„Jsi připravena jiti s námi?“
„Ó ano!“
„Dveřmi to není možno?“
„Ne. Ale tam za těmi dřevěnými sloupy leží žebřík.“
„Pujdu pro něj.“
Nepotřebovali jsme tedy ani tyče ani přineseného provazu. Našel jsem
žebřík. Byl dosti pevný, a když jsem jej opřel Isla naň vystoupil. Zatím jsem se
přiblížil ke dveřím selamliku a naslouchal.
Trvalo chvíli, než se dívka objevila. Slézala, a Isla jí při tom pomáhal. V
okamžiku kdy dostoupili země jeden z nich vrazil do žebříku; ten se zachvěl a
skácel se s hlučným rachotem na zem.
„Utecte! Rychle ke člunu!“ varoval jsem je.
Utíkali ke vratům, a ve stejné době slyšel jsem kroky za dveřmi. Abrahim
uslyšel rachot a přicházel. Musil jsem prchajícím chrániti ústup a následoval
jsem za nimi rychlostí ne právě největší. Egypťan mne zpozoroval, viděl také
překocený žebřík a otevřenou mřiž.
Vykřikl tak, že musili jej slyšeti všichni obyvatelé
„Chirsyc, hajdut, zloděj, lupič, chyťte ho! Sem, lidé, sem, otroci! Pomoc!“
S těmi přímo řvanými slovy skočil za minou. Protože v Orientě není postelí
po našem způsobu a spí se většinou v šatech na divanu, byli obyvatelé domu
brzy na nohou.
Egypťan byl mi v patách. Ve vratech jsem se obrátil. Byl sotva deset kroků
za mnou a ve vnitřních vratech objevil se již druhý pronásledovatel. Venku
vpravo zpozoroval jsem utíkati Islu Ben Mafleie se Zenicou; obrátil jsem se
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tedy vlevo. Abrahim dal se oklamati. Neviděl jich, nýbrž jenom mne a utíkal za
mnou. Skočil jsem kolem jednoho rohu směrem k řece, za dům, kdežto náš člun
byl před domem. Pak utíkal jsem kolem druhého rohu rovnoběžně s řekou.
„Stůj, kluku! nebo střelím!“ slyším křičeti za sebou.
Měl tedy u sebe zbraně. Utíkal jsem dál. Zasáhne-li mne jeho kule, buď mne
zabije nebo mne zajmou, neboť za ním následovali sluhové jak jsem poznal z
jejich křiku. Rána padla… Mířil v běhu, aniž by se zastavil; střela zafiče la podle
mne. Tvářil jsem se jako bych byl zasažen a vrhl jsem se na zem.
On však utíkal podle mně dále, neboť zpozoroval nyní člun, do něhož právě
vstupoval Isla se Zenicou. Hned za ním jsem zase vyskočil. Několika dlouhými
skoky jsem ho dohonil, popadl ho za krk a uhodil jím o zem.
Křik fellahů zazněl však teď už docela blízko za mnou, poněvadž jsem
pádem ztratil pojem času i prostoru; přece však doběhl jsem ke člunu a skočil
do něho. Halef ihned odrazil od břehu, od něhož vzdálili jsme se několik délek č
lunu než pronásledovatelé tam doběhli.
Abrahim se zase sebral. Přehlédl hned celou situaci.
„Geri,“ řval; „geri erkekler — zpátky, zpátky, muži! — Zpátky ke člunu!“
Všichni se obrátili směrem ke kanálu, kde ležel jejich člun. Abrahim tam byl
první a vztekle vykřikl. Viděl, že člun zmizel.
Opustili jsme zatím klidné pobřežní vody a dostali se do proudu; Halef a
juterbocký holič veslovali; také já a Isla chopili jsme se vesel přinesených ze
člunu Ibrahimova, a člun rychle letěl po proudu.
Nikdo nepromluvil slova; nebyli jsme teď k hovoru naladěni.
Celé to dobrodružství trvalo přece jen značný čas, neboť obzor se již
rozjasňoval, a mlhy prosté vody Nilu bylo lze daleko přehlédnouti. Ještě stále
viděli jsme Abrahima a jeho lidi státi na břehu, a dále nahoře objevila se plachta
lesknoucí se v červáncích.
„Sandal!“ zvolal Halef.
Ano, byl to sandal, jedna z těch dlouhých bárek s četným mužstvem, které
tak rychle plachtějí, že mohou plouti i s parníkem o závod.
„Zavolá na sandal a bude nás na něm pronásledovati,“ mínil Isla.
„Snad je sandal obchodní lodí, která ho neposlechne!“
„Nabídne-li Abrahim reisovi mnoho peněz, nebude ten váhati vzíti ho na
palubu.“
„I v tom případě máme před nimi pěkný náskok. Dříve než sandal přistane
a Abrahim s ním všecko vyjedná, uplyne drahný čas. Pak se musí Abrahim dříve
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než vystoupí na loď opatřiti vším, čeho jest zapotřebí k delší cestě, poněvadž
nemůže věděti jak dlouhé bude pronásledováni.“
Plachta sandalu zmizela našim zrakům, a jeli jsme teď tak rychle, že ani ne
za půl hodiny uviděli jsme dahabiji, jež nás měla vézti dále.
Starý Abu el Raisahn opíral se o roubení lodi. Viděl, že ve člunu sedí
ženská osoba a domyslil se, že se podnik zdařil, aspoň až do té chvíle.
„Přirazte!“ volal.
„Schůdky jsou spuštěny!“
Vystoupili jsme na palubu, a člun byl připevněn ke kormidlu. Pak byly
rozvinuty plachty. Plavidlo obrátilo se přídou k řece, vítr zadul do plachet, a
zaměřili jsme doprostřed proudu, který nás nesl dolů.
Přistoupil jsem k reisovi.
„Jak se dařilo?“ tázal se.
„Velmi dobře; budu ti vše vyprávěti; než řekni mi dříve, může-li dobrý
sandal dohoniti tvoje plavidlo?“
„Jsme pronásledováni?“
„Nemyslím, ale je to možné.“
„Moje dahabije je velmi dobrá loď, ale dobrý sandal dohoní každou
dahabiji.“
„Přál bych si tedy, abychom nebyli pronásledováni.“
Vyprávěl jsem mu podrobnosti našeho dobrodružství a sestoupil jsem pak
do kajuty, abych se ze svých dosud vlhkých šatů převlékl. Kajuta byla rozdělena
ve dva díly, menší a větší. První byl pro Zenicu, druhý pro kapitána, Islu Ben
Mafleie a mně.
Uplynuly asi dve hodiny od našeho odjezdu, když spatřil jsem nad námi
proti proudu špičku plachty, která se víc a více zvětšovala. Když se objevil trup
poznal jsem sandal, jejž jsme ráno zpozorovali.
„Vidíš loď?“ tázal jsem se reise.
„Alláh akbar, Bůh jest veliký, a tvoje otázka je také veliká,“ odvětil. „Jsem
reis a neměl bych viděti plachty, která je tak blízko u mne!“
„Je to loď khedivova?“
„Ne.“
„Podle čeho to poznáš?“
„Znám ten sandal velmi dobře.“ „Ach!“
„Patří reisovi Chalid Ben Mustafovi.“
„Znáš toho Chalida?“
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„Ano; ale nejsme přáteli!“
„Proč?“
„Poctivý člověk nemůže býti přítelem nepoctivého.“
„Hm, pak něco tuším.“
„Co?“
„Že Abrahim-Mamur je na palubě sandalu.“
„Uvidíme!“
„Co učiníš, bude-li sandal chtít přirazit k dahabiji?“
„Musím svoliti. Zákon tak káže.“
„Ale jestliže já to nepřipustím?“
„Prosím tě, jak pak? Jsem reis své dahabije a musím se říditi podle zákona.“
„A já jsem reis své vůle.“
Nyní Isla k nám přistoupil. Nechtěl jsem mu dávati dotěrné otázky, ale on
počal sám:
„Kara Ben Nemsi, ty jsi můj přítel, nejlepší přítel, kterého jsem kdy nalezl.
Mám ti vypravovati jak Zenica přišla do rukou Egypťanových?“
„Rád bych to zvěděl, ale k takovému vypravování je zapotřebí klidu,
kterého ted míti nemůžeme.“
„Jsi neklidný? Proč?“
Isla ještě nezpozoroval lodi za námi plachtící.
„Obrať se a viz tento sandal.“
Obrátil se, viděl loď a tázal se:
„Je Abrahim na té lodi?“
„Nevím, ale je to velmi možné, poněvadž kapitán je darebák, který se dá od
Ibrahima koupiti.“
„Odkud víš, že to je darebák?“
„Abu el Reisahn to praví.“
„Ano,“ dotvrzoval reis; „znám kapitána i jeho lod. I kdyby nebyla tak blízko,
poznal bych ji podle její plachty, která je trojnásob spravovaná a sešívaná.“
„Co učiníme?“ tázal se Isla.
„Nejdříve posečkáme, je-li Abrahim na palubě.“
„A je-li tam?“
„Tedy k nám nepřijde.“
Náš lodivod sledoval plavbu sandalu a pak pravil:
„Přichází stále blíž a blíž. Dám přidati trikehtu.8)“
Stalo se tak, než již po několika minutách jsem pozoroval, že rozhodnutí se
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tím jenom prodlouží, ale neodvrátí. Sandal se k nám stále blížil; konečně byl od
nás vzdálen jen o lodní délku a spustil jednu plachtu, aby zmenšil svou rychlost.
Uzřeli jsme Abrahima-Mamura stojícího na palubě.
„Je tady!“ pravil Isla.
„Kde?“ tázal se reis.
„Stojí docela vpředu.“
„Ten to je? Kara Ben Nemsi, co učiníme? Osloví nás, a my musíme
odpověděti.“
„Kdo má podle zdejších zákonů odpovídati?“
„Já, majitel dahabije.“
„Dej pozor, co ti povídám, Abu el Reisahne. Jsi ochoten pronajati mi loď
odtud do Kahýry?“
Kapitán se na mě udiveně podíval, pochopil však hned, co asi chci.
„Ano,“ odvětil.
„Pak jsem tedy já majitelem?“
„Ano.“
„A ty jako reis musíš činiti, co chci já?“
„Ano.“
„A nejsi za nic odpovědným?“
„Ne.“
„Dobře. Svolej svoje lidi.“
Na jeho rozkaz přišli všichni, a kapitán jim prohlásil:
„Pravím vám, že tento effendi, který slove Kara Ben Nemsi, najal naši
dahabiji odtud až do Kahýry. Je tomu tak?“
„Ano, je tomu tak,“ potvrdil jsem menší plachtu.
„Můžete mi tedy dosvědčiti, že nejsem již pánem této lodi?“ tázal se
mužstva.
„Dosvědčujeme.“
„Vraťte se na svá místa. Ale tolik vězte, že budu loď říditi, neboť Kara Ben
Nemsi mi to poručil.“
Vzdálili se, neobyčejně se divíce podivnému sdělení, jež slyšeli.
Zatím sandal dospěl stejné čáry s námi. Jeho kapitán, starý, dlouhý a velmi
hubený člověk s volavčím pérem na tarbuši, přistoupil k roubení a volal k nám:
„Ho, dahabije, který reis?“
Naklonil jsem se vpřed a odvětil jsem:
„Reis Hassan.“

86

POUŠTÍ

„Hassan Abu el Reisahn?“
„Ano.“
„Dobře, znám ho,“ odvětil škodolibě. „Máte ženu na lodi!“
„Ano.“
„Vydejte ji!“
„Chalide Ben Mustafo, ty jsi se zbláznil?“
„Uvidíme. Přirazíme k vám.“
„Tomu zabráníme.“
„Jakpak?“
„Hned ti ukáži. Dej pozor na péro svého tarbuše!“
Rychle namířil jsem ručnici, kterou jsem si připravil… aniž on to viděl,
a spustil jsem. Pero uletělo. Ani nejhorší neštěstí nebylo by důstojného Ben
Mustafu tak polekalo jako ta rána. Vyskočil tak křepce jako by jeho hubené údy
byly z gumy, chytil se za hlavu oběma rukama a utíkal za stožár.
„Ted víš, jak střílím, Ben Mustafo,“ zvolal jsem na něho. „Pojede-li tvůj
sandal ještě dále po našem boku, sestřelím ti nikoli pero z tarbuše, nýbrž vyrazím
ti duši z těla; spolehej na to!“
Má hrozba měla okamžitý účinek. Pospíchal ke kormidlu, vytrhl je z rukou
člověka, který je až dosud řídil, a zatočil jím. Za dvě minuty byl sandal od nás v
takové vzdálenosti, že jej moje kule nemohla zasáhnouti.
„Teď jsme na chvíli jisti,“ pravil jsem.
„Tak tuze se již nepřiblíží,“ souhlasil Hassan; zato však nepustí nás s očí, a
až někde u břehu přistaneme, užije pomoci zákona. Toho se arci nebojím; ale
něčeho jiného.
„Čeho?“
„Toho zde.“
Ukázal rukou ven na vodu, a porozuměli jsme hned, co myslí.
Už nějaký čas jsme pozorovali, že vlny se ženou s větší silou a rychlostí než
před tím, a břehy nyní skalnaté že se víc a více úží. Blížili jsme se k jedné z oněch
peřejí, které více nebo méně nebezpečny pro lodníky, kladou v cestu plavbě po
Nilu překážky skoro nepřemožitelné. Teď musilo nepřátelství lidí umlknouti,
aby pozornost všech mohla se věnovati hrozivému živlu. Hlas reisův hlučně se
rozléhal po palubě.
„Pozor, muži, šellahl, peřej se blíží! Sestupte se, a modlete se svatou fatchu!“
Mužstvo poslechlo jeho vyzvání a počalo:
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„Chraň nás, ó pane, před ďáblem od tebe kamenováným! „Vejménu
nejmilosrdnějšího!“ spustil reis.
Do toho vpadli ostatní, modlíce se fatchu, první suru koranu.
Musím doznati, že ta modlitba mne dojala, ne ze strachu před nebezpečím,
nýbrž z úcty k zbožnosti, hluboko zakotvené v srdcích těch polodivokých lidí,
kteří nedělají nic, aniž by nevzpomněli toho, který činí slabé silnými.
„Rychle, chlapci, udatní hrdinové, na svá místa!“ rozkázal nyní vůdce,
„proud se nás zmocnil.“
Velení na nilské lodi není tak klidné a přesné jako na lodi zámořské. Horká
krev jihu proudí plavcům v žilách a pohání člověka v nebezpečí od výstřední
naděje až k nejhlubší skleslosti a zoufalství. Všecko v okamžiku nebezpečí křičí,
volá, řve, vyje, modlí se nebo kleje, a ve chvíli nejbližší, když nebezpečí přešlo,
ještě hlasitěji jásá, píská, zpívá a výská. Při tom pracuje každý s napjetím všech
sil, a vůdce pobíhá od jednoho ke druhému pobádaje každého, podněcuje
nedbalce výrazy, jež jenom Arab si umí vymysliti, a odměňuje druhé
nejsladšími, nejněžnějšimi jmény, mezi nimiž slovo „hrdina se opakuje
nejčastěji. Hassan připravil se již k proplutí první peřeje a přibral záložní
mužstvo. Každé veslo bylo dvojnásobně obsazeno, a u kormidla stáli tři
hrdinové, kteří znali každou stopu vody na tomto nebezpečném místě.
S ohromnou silou valily se vlny přes skaliska, jež sotva mohly pokrýti;
valily se, pěníce se přes palubu, a hřmění peřeje přehlušovalo všecko i
nejhlasitější velení. Lod vrzala a sténala ve všech svorách; vesla vypověděla
službu, a dahabíje neposlouchajíc již kormidla řítila se kupředu vířícími vodami.
Tu vystoupily před námi černé, lesknoucí se skály, mezi nimiž zůstala volna
jen jediná vrata, mající sotva šířku naší lodi. Vlny se jimi tlačí a padají silným
mohutným obloukem dolů do pánve, poseté ostrými a špičatými kameny.
Letíme s ohromnou rychlostí k vratům. Vesla se stahují… Teď jsme v
strašlivé díře, jejíž stěny jsou nám po obou stranách tak blízko, že jich můžeme
takřka dosáhnouti rukou… Vzteklá síla proudu žene nás přes vroucí, šumivé a
rozpěněné hřebeny vodopádu, jako by nás chtěla vystřeliti do vzduchu, a kácíme
se dolů do hrdla kotliny. Kolem nás vody řvou, stříkají, šumí a hřmí. Tu popadne
nás proud opět s neodolatelnou silou a vleče nás dolů po šikmé nakloněné
rovině, jejíž hladina leží před námi líbezná a lesknoucí se — než právě pod touto
svůdnou hladinou skryto je největší nebezpečí, neboť neplujeme, nikoli, nýbrž
padáme, řítíme se s ohromnou silou po srázné dráze — — —
„Alláh kehrim, bůh je milostiv!“ zní Hassanův hlas tak pronikavě, že lze jej
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slyšeti. „Alláh il Alláh, vesla, vesla, chlapci! mužové! hrdinové! tygři! pardalové!
lvi! Smrt leží před vámi! Což ji nevidíte? Amahl, amahl, ia Alláh amahl, čiňte se,
čiňte se probůh, hýbejte se, vy psi! zbabělci! darebáci! kočky! pracujte, pracujte,
vy udatní, stateční, nevyrovnatelní, zkušení a vyvolení!“
Letíme ke skalisku, které se právě před námi otevírá a které v nejbližším
okamžiku nás zničí. Skály jsou tak ostré a pád veletoku tak prudký, že z lodi
nemůže zůstati celé ani jediné prkno, jak se zdá.
„Alla ia Sahtir, pomoz, Ochránče! Na levo, na levo, vy lenoši, psi, supové,
krysy, mrchožrouti! V levo, v levo kormidlem, vy udatní, skvostní otcové všech
hrdin! Alláh, Alláh, Mašallah — Bůh dělá divy, díky jemu!“
Lod poslechla nadlidské vytrvalosti a přeletěla nebezpečné pásmo. Na
několik okamžiků jsme v klidných vodách, a všecko vrhá se na kolena děkujíc
všemohoucímu.
,,Eš‘ hetu inu la il laha il Alláh!“ jásavě zní nad vodami — „dokaž, že jen
jediný jest bůh! Sellem aaleina baraktak, uděl nám milost svého požehnání!“
Tu něco letí za námi jako šíp vystřelený z luku. Je to sandal, který prodělal
totéž nebezpečí jako my. Jeho rychlost je teď zase větší než naše a musí tedy
podle nás. Ale volné vody, jimiž lze plouti, jsou tak úzké, že se můžeme vyhnouti
jen stěží, a lodi jedou skoro bok po boku.
U stožáru stojí podepřen Abrahim-Mamur skrývaje pravici za sebe. Právě
proti mně vytrhne uschovanou dlouhou arabskou ručnici, přiloží ji ke tváři —
vrhnu se na zem — kule zasviští nade mnou, a v nejbližším okamžiku je sandal
daleko před námi.
Všichni viděli ten pokus vraždy, nikdo však nemá čas diviti se nebo zlobiti,
neboť proud popadá nás znovu a žene nás do bludiště útesů.
Tu zazní před námi děsný křik. Sandal byl vržen silou šellahlu na skalisko;
lodníci zarážejí vesla do proudu, a plavidlo trochu poškozené letí zase dále
uchváceno vlnami. Při nárazu však jeden spadl do vody; zoufale se drží skály.
Chápu se jednoho z lan z datlového lýka, pospíchám k boku a házím lano
ohroženému. On se jej uchopí — táhnu vzhůru — je to — Abrahim-Mamur.
Jakmile šťastně dosáhl paluby, setřásl vodu se svého šatu a vrhl se na mne
se zaťatými pěstěmi.
„Pse, tys lupič a podvodník!“
Očekával jsem jej, pevně se opíraje chodidly o palubu, a moje držení bylo
příčinou, že se zastavil, a jeho ruce poklesly.
„Abrahime-Mamuré, buď zdvořilým, neboť nejsi ve svém domě. Rekneš-
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li ještě jediné slovo, které se mi nelíbí, dám tě přivázati ke stožáru a zmrskati!“
Největší urážkou pro Araba je rána rukou, a urážkou tomu nejbližší hrozba
bitím. Abrahim učinil pohyb, hned se však vzpamatoval.
„Máš moji ženu na lodi!“
„Ne.“
,,Lžeš!“
„Nelhu, neboť ta, kterou mám na lodi, není tvojí zenou nýbrž snoubenkou
mladého muže, který stojí vedle tebe.“
Vrhl se ke kajutě, tam však se Halef postavil proti němu.
„Abrahime Mamure, já jsem Hadži Halef Omar Ben Hadži Abul Abbas;
toto zde jsou moje dvě bambitky, a zastřelím tě, jakmile budeš chtít jíti někam,
kam ti můj pán cestu zakazuje!“
Můj malý Halef tvářil se tak, že Egypťan nemohl býti v pochybnostech,
že to myslí s ním vážně. Obrátil se a pravil zlostně: „Obžaluji vás, jakmile
přistanete, abyste vysadili svoje záložní námořníky.“
„Učiň tak. Do té doby však nejsi mým nepřítelem, nýbrž hostem, pokud se
budeš chovati mírumilovně.“
Nejnebezpečnější místa peřeje přejeli jsme šťastně a mohli jsme se teď
klidně obírati svými záležitostmi.
„Budeš nám nyní vypravovati, jak se Zenica dostala do rukou toho
člověka?“ tázal jsem se Isly.
„Půjdu pro ni,“ odvětil, „ať vám to vypravuje sama.“
„Nikoli; ať zůstane v kajutě; neboť pohled na ní by Egypťana podráždil.
Řekni nám především, je-li mohammedánkou nebo křesťankou.“
„Křesťankou.“
„Kterého vyznání?“
„Toho, jemuž říkáte řecké.“
„Nestala se jeho ženou?“
„On ji koupil.“
„Ah! Je to možné?“
Ano. Černohorky se nezahalují závojem. On ji viděl ve Skutari a pravil jí,
že ji miluje; ona se mu však vysmála. Pak přišel na Černou Horu k jejímu otci
a nabízel velikou sumu, chtěje ji od něho koupiti; ale horal jej vyhodil ze dveří.
Pak podplatil otce její přítelkyně, u které Zenica často bývala návštěvou, a ten
souhlasil s tím obchodem.“
„Cože?“
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„Ten člověk prohlásil ji za svoji otrokyni, prodal ji Abrahimu Mamurovi a
vydal mu o tom listinu, ve které prohlašuje Zenicu za čerkeskou otrokyni.“
„Ah! proto ta přítelkyně se svým otcem tak náhle zmizela!“
„Ano. Přivedl ji pak na loď a odejel s ní nejdříve do Kypru, pak do Egypta.
Ostatní znáte.“
„Jak se jmenoval muž, který ji prodal?“ tázal jsem se bezděky.“
„Barud el Amasat.“
„El Amasat — el Amasat, to jméno je mi známo. Kde jsem je slyšel? Není
ten člověk Turek?“
„Nikoli, nýbrž Armén.“
„Armén —“ ah, teď jsem už věděl! Barud el Amasat, onen Armén, který nás
chtěl zničiti na Šotu Dže- ridu a pak utekl z Kbilli — nebyl to týž? — Ne, neboť
čas nesouhlasil.
„Nevíš,“ ptal jsem se Isly, „zda má Barud el Amasat nějakého bratra?“
„Ne; Zenica to také neví; ptal jsem se jí velmi podrobně na tu rodinu.“
V tom přicházel sluha Hamsad al Džerbaja a obrátiv se ke mně pravil:
„Pane effendi, mám ti něco říci?“
„Mluv!“
„Jak se jmenuje ten egyptský ničema?“
„Abrahim Mamur.“
„Tak? To jako že byl mamur?“
„Arciže.“
„To si nedejte namluvit, neboť já znám toho člověka líp, než on mne!“
„Ah! Kdo je to?“
„Viděl jsem ho když dostával baštonádu, a protože to byla první baštonáda,
kterou jsem kdy viděl, důkladně jsem se na něho vyptával.“
„Nu, kde a co je tedy?“
„Byl u perského vyslanectví atašé nebo něco takového a prozradil nějaké
státní tajemství. Měl být odsouzen do vězení, poněvadž však měl příznivce,
zůstalo při sesazení a baštonádě. Jmenuje se Davud Arafim.“
Byla to ovšem podivuhodná náhoda, a teď teprve se mi rozbřesklo. Viděl
jsem jej také a to v Ispahanu na Almaiden-Šahu, kde byl uvázán na velblouda,
aby jako zajatec byl dopraven do Cařihradu. Cesta vedla mne tehdy krátký kus s
touže karavanou, a tak se stalo, že i on mne viděl a na mne si nyní vzpoměl.
„Děkuji ti, Hamsade, za to sdělení, ale nech je zatím u sebe.“
Teď už jsem se nebál pomyšlení, že Abrahim mne obžaluje. Nevím jak se
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to stalo, nemohl jsem se však zhostiti myšlenky, že s Barudem el Amasatem
seznámil se asi už dříve, nikoli teprve při koupi dívky. Abrahim byl sesazený
úředník, zajatec, a dostal baštonádu — teď vystupoval jako mamur a měl
dokonce jmění — to byly okolnosti, které mne nutily přemýšleti.
Uznal jsem za dobré holičovo sdělení teď ještě nikomu neříkati, aby
Abrahim nepozoroval, že je prohlédnut.
V nejbližším přístavišti musili jsme záložní lodníky přibrané nad peřejemi
vysaditi na pevninu. Naše loď chystala se přistáti.
„Vyhodíme kotvu nebo ne?“ ptal jsem se reise.
„Ne, obrátím hned, jakmile mužové opustí loď.“
„Proč?“
„Abych se vyhnul policii.“
„A Abrahim?“
„Vysadíme ho s lodníky na břeh.“
„Já se policie nebojím.“
„Ty jsi zde cizím a podléháš svému konsulovi. Nemůže se ti tedy nic státi.
Ale — ah!“
Poslední jeho výkřik platil člunu, který byl obsazen ozbrojenými,
zamračenými lidmi. Byli to kavasové — policisti.
„Myslím, že hned neobrátíš,“ pravil jsem Hassanovi.
„Jestliže poručíš, ano. Musím poslouchati jen tebe.“
„Já toho neporoučím, — naopak, rád bych poznal zdejší policii.“
Člun přirazil, a všichni, kdož byli v něm vystoupili na loď dříve ještě než
jsme přistáli. Mužstvo sandalu zde přistálo také a vypravovalo, že Abrahim
Mamur se utopil v šellahlu, a také o únosu podali zprávu. Potom, jak jsme se
později dověděli, starý reis Chalid Ben Mustafa pospíchal k soudci a měl k němu
takovou řeč o mně, nevěřícím vrahu, zbojníku, lupiči a povstalci, že musil jsem
být vlastně spokojen, když mne za to jen oběsí.
Protože spravedlnost těch zemí o důležitém vynálezu soudních spisů ještě
neví nic, vyřizuji se sporné věci velmi rychle.
„Kdo je reis této lodi?“ tázal se vůdce kavasů.
„Já,“ odvětil Hassan.
„Jak se jmenuješ?“
„Hassan Abu el Reisahn.“
„Máš na své lodi effendiho, hekima, který je nevěřící?“
„Tady stojí a jmenuje se Kara Ben Nemsi.“
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„A je na tvé lodi žena jménem Gyzela?“
„Je v kajutě.“
„Dobrá. Všichni jste mými zajatci a půjdete k soudci, zatím co vaši loď
budou hlídati moji lidé.“
Dahabíje přistála, a všecko její mužstvo bylo odvedeno. Zenica, zahalena
závojem, byla naložena na nosítka a musila následovati průvod, který každým
krokem se zvětšoval, poněvadž staří, mladí, velcí a malí se k němu připojovali.
Hamsad al Džerbaja kráčel za mnou a pískal si veselou písničku.
Sahbeth bey čili policejní ředitel seděl již se svým tajemníkem očekávaje
náš příchod.
Měl na sobě. odznaky bimbašiho, majora čili tisícníka, přesto však neměl
na sobě nic ani příliš válečného ani příliš intelligentního. Jako všecko mužstvo
sandalu, tak pokládal i on Abrahima Mamura za utopeného a přijal z mrtvých
vstalého s úctou, která tvořila důkladnou protivu ostrému pohledu, jejž vrhl na
nás.
Byli jsme rozděleni na dva tábory: na jedné straně mužstvo sandalu s
Abrahimem a několika sluhy, které vzal s sebou, na druhé mužstvo dahabíje,
Zenica, Isla a já, mimo Halefa a holiče.
„Poroučíš dýmku, pane?“ tázal se sahbeth-bey domnělého mamura.
„Dej ji přinésti!“
Dostal dýmku a k tomu koberec, aby si naň mohl sednouti. Pak začalo
přelíčení.
„Výsosti, řekni mi svoje od Allaha požehnané jméno!“
„Abrahim-Mamur.“
„Tedy jsi mamurem? V které provincii?“ „En-Nasar.“
„Ty jsi žalobce. Mluv, poslouchám a budu souditi.“
„Obvinuji tohoto ďaura, který jest hekimem, z čikarmy; obviňuji muže,
který stojí vedle něho, z čikarmy, a obviňuji kapitána dahabíje ze spoluviny při
únosu. Pokud jsou účastni sluhové těchto obou mužů a lodníci dahabíje, urči
sám, bimbaši.“
„Vypravuj, jak únos byl proveden.“
Abrahim vypravoval. Když dokončil, byli vyslýcháni jeho svědkové, což
mělo za následek, že jsem byl od reise sandalu, pana Chalida Ben Mustafy,
obžalován z pokusu vraždy.
V očích sahbeth-beye zazářil blesk, když se ted obrátil ke mně.
„Ďaure, jak se jmenuješ?“
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„Kara Ben Nemsi.“
„Jak se jmenuje tvoje vlasť?“
„Džermanistan.“
„Kde leží ta hrstka země?“
„Hrstka? Hm, bimbaši, dokazuješ, že jsi velmi nevědomý.“
„Pse!“ obořil se na mne.
„Co to říkáš?“
„Džermanistan je veliká země a má desetkrát tolik obyvatel, co celý Egypt.
Ale ty jí neznáš. Jsi vůbec špatný zeměpisec, a proto tě může Abrahim Mamur
obelhávati.“
„Odvaž se říci ještě jedno takové slovo, a dám tě přibiti ušima ke zdi.“
„Odvažuji se! Tento Abrahim praví, že byl mamurem v provincii En-Nasar.
Mamurové jsou jen v Egyptě–“
„Neleží En-Nasar v Egyptě, daure? Byl jsem tam sám“ a znám Mamura jako
svého bratra, ba jako sebe sama.“
„Lžeš!“
„Přibijte ho!“ poroučel soudce.
Vytáhl jsem revolver, a Halef, který to viděl, svoje bambitky.
„Bimbaši, říkám ti, že nejdříve zastřelím toho, kdo se mne dotkne, a pak
tebe! Lžeš, pravím znova. En-Nasar je docela malá, nepatrná oasa mezi
Homrhem a Tighertem v zemi Tripolské; tam není žádný mamur, nýbrž jenom
ubohý šejk; jmenuje se Mamra Ibn Alef Abuzin a znám ho dobře. Mohl bych s
tebou hráti komedii a dovoliti, aby ses ptal ještě dále; ale chci věc zkrátiti. Jak to,
že dáváš žalobci státi, kdežto obžalovaný a zločinec smí seděti a dokonce dostává
od tebe dýmku?“
Dobrý muž všecek zaražen a udiven díval se na mne.
„Jak to myslíš, ďaure?“
„Varuji tě, abys mi nespilal tím slovem! Mám u sebe pas a také izin-gitiš
(cestovní průkaz) místokrále egyptského; a tento můj průvodce je z Istambulu;
má budžeruldu sultánovo a je tedy giólgeda padišahnyn.“
„Ukažte průkazy!“
Dal jsem mu svůj, a Isla učinil rovněž tak. Četl je a s rozpačitou tváří nám
je vrátil. „Mluv dále.“
Toto vyzvání dokazovalo, že neví, co dále činiti. Chopil jsem se znovu
slova:
„Ty jsi sahbeth-bey a bimbaši a ani nevíš, co je tvou povinností, čteš-li psaní
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sultánovo, musíš je nejdříve přitisk- nouti k čelu, očím a ústům a vyzvati všecky
přítomné, aby se uklonili, jako kdyby Jeho Veličenstvo zde bylo samo. Budu
vyprávěti khedivovi a velkovezíru v Istambulu, jakou úctu jim prokazuješ!“
Toho neočekával. Ulekl se tak, že vyvalil oči a otevřel ústa, slova neříkaje. Já
však pokračoval:
„Chtěl’s věděti, co jsem svými slovy myslil. Já jsem žalobce a musím státi, a
toto jest obžalovaný a smí seděti!“
„Kdo naň žaluje?“
„Já, ten zde, ten zde a my všichni.“
Abrahim se divil, neříkal pak dosud nic.
„Z čeho jej viníš?“ tázal se sahbeth-bey.
„Z čikarmy, z téhož zločinu, ze kterého on vinil nás.“
Viděl jsem, že Abrahim se stává nepokojným. Soudce mne vybídl:
„Mluv!“
„Je mně líto, bimbaši, že se musíš dočkati velkého žalu.“
„Jakého žalu?“
„Musíš odsouditi člověka, kterého znáš tak dobře jako svého bratra, ba jako
sama sebe. Byl’s dokonce u něho v En-Nasaru a víš dobře, že je mamurem. Já
ti však pravím, že také já jej znám. Jmenuje se Davud Arafim, byl úředníkem
sultánovým v Persii; byl však sesazen a dostal dokonce baštonádu.“
Ted Abrahim vstal.
„Pse! Ten člověk ztratil rozum, sahbeth-beyi!“
„Sahbeth-beyi, slyš mne dále, pak se ukáže, čí hlava pevněji sedí, zda moje
nebo jeho.“
„Mluv!“
„Tato žena zde je křesťankou, svobodnou křesťankou z Karadaghu;9) on ji
uloupil a násilím unesl do Egypta. Zde můj přítel jest právoplatný snoubenec
a proto přišel do Egypta a zase si ji vzal. Znáš nás, neboť jsi četl naše průkazy,
jeho však neznáš. On je lupič žen a podvodník. Dej si ukázati jeho průkazy, nebo
půjdu ke khedivovi a řeknu mu jak provádíš spravedlnost ve svém úřadě. Jsem
obviněn z vraždy od kapitána sandalu. Ptej se těchto mužů! Všichni slyšeli, že
jsem mu chtěl jen sestřeliti pero s tarbuše a já je také sestřelil. Avšak ten, který
se zove mamurem, střelil na mne doopravdy a v úmyslu, aby mne zabil. Já jej
udávám, a ty teď rozhodni!“
Bodrý ten muž upadl do rozpaků. Nemohl mých slov a skutků dementovati,

95

KAREL MAY

cítil však velmi dobře, že jsem v právu, a tak se rozhodl učiniti, co právě jen
Egypťan může učiniti.
„Lid půjde ven a domů!“ rozkázal. „Rozmyslím si to a odpoledne vynesu
rozsudek. Vy všichni však jste mými zajatci!“
Kavasové vyhnali lid holemi, potom byl Abrahim- Mamur s mužstvem
sandalu zajat a odveden, a konečně odvedli i nás a to do dvora budovy, kde jsme
se mohli nerušeně pohybovati. Jen několik kavasů střežilo východ. Ale po čtvrt
hodině i ti zmizeli.
Tušil jsem, co asi sahbeth-bey má v úmyslu, a přistoupil jsem k Islovi Ben
Maflei, který seděl vedle Zenicy u studně.
Černé Hory.
„Myslíš, že dnes svou při vyhrajeme?“ ptal jsem se.
„Nemyslím docela nic; přenechávám to tobě,“ odvětil.
„A vyhrajeme-li, co se stane s Abrahimem?“
„Nic. Znám ty lidi. Abrahim dá bimbašimu peníze nebo některý z
drahocenných prstenů, které má na prstě, a bimbaši jej pustí.
„Přeješ si jeho smrti?“
„Ne, našel jsem Zenicu a to mi stačí.“
„A jak o tom soudí tvoje přítelkyně?“
Zenica odvětila sama:
„Effendi, byla jsem velmi nešťastna, teď však jsem volna a moje štěstí se mi
vrátilo. Nebudu již mysliti na Abrahima.“
To mne uspokojilo. Teď ještě abych se zeptal Abu el Reisahna. Ten
prohlásil zkrátka, že bude rád, vyvázne-li se zdravou koží — a jal jsem se tedy
klidně rekognoskovati.
Šel jsem východem ven na ulici. Byl parný den, a na ulici neviděl jsem živé
duše. Bylo patrno, že sahbethbey si přeje, abychom si sami pomohli a nečekali
na jeho rozhodnutí. Vrátil jsem se tedy do dvora, oznámil ostatním svůj náhled
a vybídl je, aby šli za mnou. Učinili to, a nikdo se nám nepostavil na odpor.
Když jsme došli k dahabiji, ukázalo se, že byla od kavasů opuštěna. Přítel
neb obdivovatel nákladu, sestávajícího ze sennových listů byl by jej mohl docela
nerušeně zabaviti.
Sandal nebyl již u břehu, nýbrž zmizel. Dojista důstojný Chalid Ben
Mustafa pochopil ještě dříve než my úmysl soudcův a odplul i se svým
mužstvem.
Ale kde byl Abrahim-Mamur?
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Nebylo by nám proti mysli zvěděti to, neboť bylo nejen možno, nýbrž i
velice pravděpodobno, že nás nespusti s oči. Já aspoň jsem měl tušeni, že dříve
nebo později se s ním ještě setkám.
Dahabíje vytáhla kotvy, a my pokračovali v přerušené plavbě s blahým
vědomím, že jsme šťastně vyklouzli z osidel dosti povážlivých.
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A vstalť jest anděl páně, který táhl před vojskem Israele, a šel za ně, a oblakový
sloup také vpředu se zvedl a stál teď vzadu mezi vojskem Egypťanů a vojskem
Israelským. V tam tu stranu byl to však temný oblak a sem osvětloval noc, takže
tito a oni po celou noc nemohli se střetnouti.
Když pak Mojžíš vztáhl ruku svoji přes moře, odehnal je Pán za noci silným
východním větrem a vysušil moře tak, že vody se rozdělily.
A synové israelští šli uprostřed moře po souši, a voda jako zeď stála jim po
pravici i po levici.
A Egypťané šli za nimi, všecky koně a vozy a jezdci, prostřed do moře.
Když pak se přiblížila doba ranní stráže, pohlédl Pán na voje egyptské z
ohnivého sloupu a z oblaku a způsobil hrůzu a zděšení v jejich vojsku.
A vyrazil kola z jejich vozů válečných a překotil je prudce. Tu pravili
Egypťané: Utecme před Israelskými; Pán bojuje za ně proti Egyptským.
Avšak Pán pravil Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou nad moře, aby voda opět se
zavřela nad Egyptskými, nad jejich vozy a jezdci.“
Tu vztáhl Mojžíš svou ruku nad moře, a moře vrátilo se před svítáním do
svého proudu, a Egypťané utíkali proti němu. Vehnal je tedy Pán doprostřed
moře.
Že vody se vrátily a pokryly vozy a jezdce a všecku moc faraonovu, která za
nimi táhla do moře, takže ani jediný z nich nezůstal.
Avšak synové israelští šli po suchu mořem, a voda stála jako zeď jim po
pravici a po levici.
Tak odvrátil Pán od Israele toho dne ruku Egypťanů, a oni viděli Egypťany
mrtvé na břehu moře.
A ruka Páně byla mocna, kterou Egypťanům ukázal, a lid Israelský bál se
Pána a věřil v něho a v jeho sluhu Mojžíše. — Na toto místo ve druhé knize
Mojžíšově bezděky jsem myslil, když jsem v „údolí Hirothu“ zastavil svého vel
– blouda, pohlížeje přes lesklé proudy Rudého moře. Napadlo mi také něco z
toho strachu, jejž vzbudil pohled na ně v srdcích synů israelských. Necítil jsem
snad úzkost před živlem, který „nemá žádných trámů“, nýbrž onu posvátnou
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hrůzu, kterou cítí každý člověk, jakmile vstoupí na místa, o nichž mu vyprávěla
bible, že tu stanula noha věčného a tam že vládla ruka nekonečného. Bylo mi
jako bych byl slyšel onen hlas, který volal kdysi syna Amramova a Jochebethy:
„Mojžíši, Mojžíši, nechoď sem blíže, nýbrž svlékni obuv svou, neboť místo na
kterém stojíš je země svatá!“
Za mnou tedy ležela země Osiridova a Isidina, země pyramid a sfing, země,
ve které vyvolený národ nesl jho otroctví a kde snášel skály Mokattamu k stavbě
oněch zázračných budov, jež dodnes vzbuzují obdiv lidí cestujících, po Nilu. V
rákosinách důstojného starého veletoku našla dcera královská chlapce, který
byl povolán osvoboditi národ otroků a dáti jemu zákoník, jenž ještě po staletích
tvoři základ všech zákonů a příkazů.
Přede mnou u mých nohou blýštily se vody arabského zálivu v žhoucích
paprscích slunce. Tyto vody kdysi, poslouchajíce hlasu Jehovova, utvořily dvě
zdi, mezi nimiž utiskovaní země Gosen šli cestou k svobodě, kdežto ohromný
národ jejich utiskovatelů hrůzným způsobem zanikl. Byly to tytéž vlny, ve
kterých později také „sultán el Kebír“, Napoleon Bonaparte, bezmála byl by
zahynul.
A naproti Birket Faraun, moři Faraónů, jak Arabové, zovou místo na němž
zavřely se vodní stěny nad Egypťany, vypíná se skála Sinai, nejznamenitější hora
světa, mohutná, a vzdorná, nebo z ní ozvala se za hřmění a blesku slova: „Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh; a nebudeš míti jiných bohů. mimo mne!“
Nemohl jsem zaplašiti dojem tohoto místa, či spíše jeho dějin, byť bych i
byl chtěl. Jak často jsem sedával poslouchaje se zatajeným dechem na klíně své
staré a dobré babičky, když mi vyprávěla o stvoření světa, o prvním hříchu, o
bratrovraždě, o potopě světa, o Sodomě a Gomoře, o zákonodárství na Sinai…
Sepjala mi tehdy malé moje ruce, abych říkal po ní s náležitou zbožností svaté
desatero. Tělesná schránka dobré stařeny už dávno ležela pod zemí a já teď stál
před místem, které mi líčívala barvami tak živými, třeba jen její duševní zrak
místa ta znal.
Víra má v sobě pevnější přesvědčení než poskytnouti může nejpyšnější
budova lidské logiky. To cítil jsem v oné chvíli živě a jasně a byl bych asi ještě
dlouho zde stál se svým velbloudem dívaje se na horu, kdyby hlas mého Halefa
mne nebyl vyrušil:
„Hamdulillah, sláva Bohu, že poušti je konec! Sídi, zde je voda. Sestup s
velblouda a občerstvi se koupelí, tak jak já to učiním.“
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Tu přistoupil ke mně jeden z Beduinů, kteří nám byli průvodčími a varovně
pokynul rukou.
„Nečiň to, effendi!“
„Proč?“
„Poněvadž zde bydlí Melek el nevth, anděl smrti. Kdo zde vstoupí do vody,
ten bud se utopí, nebo odnese v sobě zárodek smrti. Každá krůpěj tohoto moře
jest slzou sta tisíce duší, které se zde utopily, poněvadž chtěly zabiti Sidna Musu
a jeho lid. Zde každý člun a každá loď spěchá, aniž zastaví; neboť Alláh, kterého
Hebraeové nazývali Džehuva, zatratil toto místo.“
„Opravdu zde žádná lod nestaví?“
„Ne, žádná.“
„Chtěl jsem zde počkati na nějakou lod, která by mne přijala.“
„Do Suezu? My tě tam zavedeme, a na našich velbloudech dostaneš se tam
rychleji než po lodi.“
„Nechci do Suezu, nýbrž do Thoru.“
„Pak ovšem musíš se plaviti; zde však tě nepřijme žádná lod. Dovol,
abychom tě provázeli ještě kus cesty na jih, až dojedeme k místu na němž nebydlí
žádní duchové a kde každá lod ráda zastaví, aby tě přijala.“
„Jak dlouho pak ještě pojedeme?“
„Ani ne třikrát tu dobu, kterou Frankové nazývají hodinou.“
„Tedy vpřed!“
Chtěje se dostati k Rudému moři nevolil jsem obyčejnou cestu z Kahýry
do Suezu. Poušť, rozkládající se mezi oběma městy, nezasluhuje už dávno toho
jména. Dříve se jí báli pro naprostý‘ nedostatek vody a pro lupičské Beduíny,
kteří se tudy potulovali. Teď je tomu jinak, a proto jsem se držel raději jižněji.
Jízda pustinou měla pro mne více zajímavosti než cesta vyšlapaná. Proto jsem se
chtěl i nyní Suezu vyhnouti, ježto beztak mohl mi poskytnouti jen to, co jsem již
viděl a znal.
Za naší jízdy vynořily se před námi holé vrchy Dže- kehmu a Da-adu, a
když vpravo od nás se objevilo vysoké témě Džebel Gharibu, měli jsme hrob
Faraónův za sebou. Rudé moře tvořilo po naší levici záliv, v jehož pozadí kotvila
nějaká lodice.
Byla to jedna z bárek, které na Rudém moři zovou se sambuk. Byla dlouhá
asi šedesát stop a patnáct stop široká a měla zadní palubu, pod kterou obyčejně
bývá výklenek pro kapitána nebo cestující. Takový sambuk má mimo řemeny —
neboť se v něm také vesluje — dvě třírohé plachty, z nichž jedna za druhou stojí
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tak daleko, že — větrem jsouc nadmuta — docela vyčnívá přes přídu lodi, tvoříc
tam jakýsi polobalon, jaký vídati lze na antických mincích nebo na starých
freskách. Lze právem míti za to, že plavidla v těchto mořských končinách
vzhledem k stavbě, a lanoví jsou ještě tatáž, jaká bývala za šerého dávnověku, a
že dnešní námořníci navštěvují ještě stejné zálivy a stejná kotviště, která bývala
oživena v dobách, kdy Dionysos podnikl svoje proslulé tažení do Indie. Pobřežní
lodi Rudého moře jsou obyčejně z indického dřeva, které Arabové nazývají sadž
a které časem ve vodě ztvrdne tak, že není možno zaraziti do něho hřebík. Dřevo
to nikdy nehnije, a tak vídáme sambuky staré i dvě stě let.
Plavba po Arabském zálivu je velmi nebezpečna; proto se v noci nikdy
neplachtí, nýbrž každé plavidlo najde si bezpečné kotviště.
Sambuk před námi ležící učinil totéž. Byl připevněn kotvou a lanem a ležel
bez mužstva u břehu. Lodníci opustili palubu a seděli nebo leželi u malého
potoka, který se vléval do moře. Ten, který trochu stranou vážně seděl, na
rohožce, byl asi kapitán anebo majitel plavidla. Poznal jsem ihned, že to není
Arab, nýbrž Turek. Sambuk měl barvy turecké, a mužstvo mělo turecké
uniformy.
Žádný z mužů nehýbal se s místa když jsme se blížili. Zajel jsem docela
blízko k náčelníkovi, zvedl jsem pravici k prsům a pozdravil jej úmyslně nikoli
turecky, nýbrž po arabsku.
„Bůh tě pozdrav! Jsi kapitánem této lodi?“
Obrátil oči pyšně ke mně, prohlížel si mne velice důkladně — a konečně
pravil: „Ano.“
„Kam pluje tvůj sambuk?“
„Kam se mi zlíbí.“
„Co máš naloženo?“
„Všelicos.“
„Vezmeš také cestující na loď?“
„To nevím.
To byly odpovědi více než jednoslabičné, byly hrubé. Proto potřásal jsem
hlavou a pravil soustrastně:
„Tys kelleh, nešťastník, kterého kuran doporoučí soustrasti věřících. Lituji
tě!“
Pohlédl na mne pohledem na polo hněvivým, na polo překvapeným.
„Lituješ mne? Nazýváš mne nešťastným? Proč?“
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„Alláh dal tvým ústům dar řeči, avšak tvoje duše je němá. Obrať se směrem
ke Kiblah a pros boha, aby jí dal opět řeč, jinak bude neschopna vejiti do ráje!“
Usmál se s opovržením a položil ruku na pás za kterým trčely dvě velké
bambitky.
„Mlčeti je lépe nežli žvatlati. Jsi žvatlal; ale vergi-baši Muhrad Ibrahim
raději mlčí.“
„Vergi-baši? Vrchní celní výběrčí? Jsi velký a dojista také slavný muž, ale
přesto dáš mi přece odpověď! na moji otázku.“
„Hrozíš mi? Vidím, že jsem měl pravdu mysle si, že jsi Arab Džehein.“
Arabové kmene Džeheinů jsou známi na Rudém moři jako podloudníci a
lupiči. Celní výběrčí mne pokládal za jednoho z nich; a to byla hlavní příčina
jeho odpudivého chování.
„Bojíš se Beni Džeheinů?“ tázal jsem se ho.
„Bát se? Muhrad Abrahim se ještě nikdy nebál.“
Ačkoli jeho oko při těch slovech pyšně zaplálo, přece bylo v jeho tváři něco,
proč jsem o jeho odvaze pochyboval.
„A kdybych byl opravdu Džehein?“
„Nebál bych se tě.“
„Ovšem. Ty máš dvanáct gemi-taifasyler a osm sluhů, kdežto se mnou jsou
jenom tři lidé. Ale já nejsem Džehein; nepatřím vůbec ku Beni Arab, nýbrž
přicházím od západu.“
„Od západu? Nosíš přece šat Beduína a mluvíš řečí Arabů!“
„Je to zakázáno?“
„Ne. Jsi Fransez nebo Ingli?“
„Jsem z kmene Nemsi.“
„Nemče,“ pravil opovržlivě. „Tedy jsi bostandži**) nebo bazirgian?“***)
„Ani jedno ani druhé. Jsem jazmakdži.“
„Písař? Ó jazik, běda! a já tě pokládal za udatného Beduína! Co je písař?
Písař není žádný muž; písař je člověk, který jí péra a pije inkoust; písař nemá
krve, nemá srdce, nemá odvahy, nemá —“
„Zadrž!“ přerušil jej můj sluha. „Muhrade Ibrahime, vidíš, co to držím tady
v ruce?“
Halef sestoupil a postavil se se svým karabáčem před Turka. Ten stáhl
škaredivé obočí, přece však odpověděl :
„Karabáč.“ „Tak jest. Jsem Hadži Halef Omar Ben Hadži Abul Abbas Ibn
Hadži Davud al Gossarah. Tento sídi zde jest Kara Ben Nemsi, který se nikoho
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nebojí. Prošli jsme Saharu a celý Egypt a provedli jsme velké hrdinné skutky;
o nás bude se vyprávěti ve všech kavárnách a na všech hřbitovech světa, a
opovážíš-li se říci ještě jediné slovo, které by se mému effendimu nelíbilo, okusíš
tohoto karabáče, třeba že jsi vergi-baši a třeba že máš u sebe mnoho mužstva.“
Hrozba měla nadmíru rychlý účinek. Oba Beduini, kteří byli až dosud mými
průvodčími, leknutím z Halefovy smělosti uskočili o několik kroků, námořníci a
ostatní z družiny Turkovy vyskočili a chopili se zbraní, a baši s touže rychlostí se
pozvedl. Chopil se své bambitky, ale to již Halef držel mu ústí své vlastní zbraně
na prsou.
Chopte se ho!“ kázal baši, ačkoli sám opatrně bambitku pustil.
Dobří ti lidé vyhlíželi sice hrozivě, nikdo však se neodvážil vložiti ruku na
Halefa.
„Víš, co to znamená, vergi-bašimu hroziti karabáčem?“
„Vím,“ odvětil Halef. „Vergi-bašimu hroziti bičem znamená jej také do
opravdy švihnouti, odváží-li se mlu- viti tak, jak ty jsi mluvil. Nezapomeň, že jsi
Turek, otrok sultánův; že já však jsem svobodný Arab!“
Dal jsem svému velbloudu pokleknouti, slezl jsem a vytáhl jsem pas.
„Muhrade Ibrahime, vidíš, že se vás ještě méně bojíme, než vy nás.
Dopustil jsi se veliké chyby, neboť jsi urazil effendiho, který stojí v giólgeda
padišahnyn!“
„Pod ochranou sultánovou, kterého Alláh račiž požehnati? Koho to
myslíš?“ „Sebe.“
„Sebe? Ty jsi přece ďaur———— “
„Spíláš! přerušil jsem jej.
„Jsi nevěřící, a o ďaurech stojí v kuranu: Věřící, neuzavírejte žádného
přátelství s těmi, kteří nepatří k vašemu náboženství. Budou stále vás sváděti, a
žádají jen vaší záhuby!“ Jak může tedy nevěřící státi v ochráně sultánově, kterýž
jest záštitou věřících?“
„Znám slova, která pravíš; jsou psána ve třetí súře kuranu, v súře Amran.
Otevři však oči a skloň se v pokoře před budžeruldou padišaha. Zde jest.“
Vzal pergamen, přitiskl jej na čelo, oči a prsa, sklonil se až k zemi a četl. Pak
mi dal list zpět.
„Proč jsi neřekl hned, že jsi arkadar sultánův? Nebyl bych tě nazval ďaurem,
ačkoli jsi nevěřící. Buď mi vítán, effendi.“
„Vítáš mne a stejným dechem hanobíš moji víru! My křesťané známe
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zákony zdvořilosti a pohostinnosti lépe než vy; nenazýváme vás ďaury, neboť
jest to náš bůh, kterého zovete Alláhem.“
„To není pravda. My máme jen Allaha; vy však máte tři bohy, otce, syna,
ducha.“
„A přece máme jen jednoho boha, neboť otec, syn a duch jedno jsou. Vy
pravíte: ,Alláh il Alláh, bůh jest bůh, a náš Bůh praví: ,Já jsem silný, jediný
Bůh!‘ Váš kuran praví ve druhé súře: ,On jest živoucí, věčný; jeho nezachvátí
ani spánek ani. dřímota; jeho jest, co jest na nebi i na zemi.‘ Naše bible dí: ,Bůh
jest od věčnosti do věčnosti; všecko jest otevřeno a odkryto před jeho očima; on
stvořil zemi, a nebesa jsou dílem rukou jeho.‘ Není-liž to totéž?“
„Ano, váš kitab jest dobrý, ale vaše víra je falešná.“
„Mýlíš se. Kuran dí: ,Spravedlnost nespočívá v tom, že tvář svou obracíme
na východ nebo na západ, nýbrž ten jest spravedliv, kdo v boha věří, v soudný
den, v anděly, v písmo a v proroky a s láskou dává ze jmění svého příbuzným,
sirotkům, chudým a poutníkům, ano každému, kdo jej o to prosí, kdo zajaté
osvobozuje, modlí se, svých smluv jest dbalý, trpělivě nouzi a neštěstí snáší.
Ten je spravedlivý, ten je opravdu bohabojný.‘ A naše kniha nám káže: ,Budeš
milovati boha svého nade všecko a bližního svého jako sebe sama!‘
Nepředpisuje nám naše víra totéž, co vaše vám?“
„Vy. jste to z kuranu do svého kitabu opsali.“
„Jak je to možné, když náš kitab je o dva tisíce let starší než váš kuran?“
„Ty jsi effendi, a effendi musí míti vždycky důvody a důkazy, i když nemá
pravdy. — Odkud přicházíš?“
„Ze země Giptu, tam na západě.“
„A kam jdeš?“
„Do Thoru.“
„A pak?“
„Do monastyru na Džebel Sinahi.“
„Musíš tedy přes vodu.“
„Ano. Vezmeš mne s sebou?“
„Zaplatíš-li dobře a postaráš-li se o to, abychom se tebou neznečistili.“
„Neměj starostí. Kolik žádáš?“
„Za všecky čtyři a za velbloudy?“
„Jen za mne a za mého sluhu Hadži Halefa. Tito dva muži se svými
velbloudy se zase vrátí.“
„Čím nám zaplatíš? Penězi nebo jiným?“
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„Penězi.“
„Chceš také stravu od nás?“
„Ne, jenom vodu.“
„Tedy zaplatíš za sebe deset a za tohoto Hadži Halefa osm misri.“
Vysmál jsem se dobrému muži do tváře. Bylo to tak docela po turecku chtít
za tu krátkou plavbu a několik loků vody osmnáct misri, tedy skoro čtyřiatřicet
dolarů.
„Pluješ celý den až asi k zálivu Nayazatskému, kde tvoje loď na noc zakotví,
viď?“ tázal jsem se.
„Ano.“
„Pak jsme v poledne ve Thoru?“
„Ano. Proč se ptáš?“
„Poněvadž ti za takovou krátkou jízdu nedám osmnáct misri.“
„Tedy zůstaneš tady a budeš musit plouti s jiným, který bude žádati ještě
víc.“
„Nezůstanu tady ani nepojedu s jiným. Popluji s tebou.“
„Dáš tedy obnos, který jsem žádal.“
„Slyš tedy, co ti povídám! Tito dva mužové půjčili mi svoje zvířata a pěšky
mne provázeli z El Kahiry za čtyři mariaterezianské dolary. Při hadž, při pouti,
převezou každého poutníka za mariaterezianský dolar přes moře. Já dám ti za
sebe a za svého sluhu tři dolary; to je dost.“
„Zůstaneš tedy zde. Můj sambuk není žádná nákladní loď, patří sultánovi.
Sbírám zehku a nesmím vzíti na loď žádného cestujícího.“
„Ale zaplatím-li osmnáct misri, pak smíš? Právě proto že tvůj sambuk patří
sultánovi, musíš mne vzíti s sebou. Pohlédni ještě jednou sem do této
budžeruldy! Zde stojí slova; ,hep imdad vermek, sahihlik ičin mešghul, ejerče
akdžesiz — všecku pomoc poskytnouti, pečovati o bezpečnost i beze všeho
zaplacení. Rozuměl jsi? Soukromníku musil bych zaplatiti, úředníku nemusím.
Dám ti dobrovolně tři dolary; nejsi-li srozuměn, musíš mne vzíti zadarmo.“
Viděl, že je v úzkých a začal svůj požadavek zmírňovati. Konečně po dlouhé
debatě nastavil ruku.
„Budiž tedy. Jsi v giólgeda padišahnyn, a vezmu tě za tři dolary. Dej je sem!“
„Zaplatím ti, až v Thoru opustím loď.“
„Effendi, jsou všichni Nessarah tak lakomí jako ty?“
„Nejsou lakomí, ale opatrní. Dovol, abych se odebral na loď; nebudu spáti
na zemi, nýbrž na lodi.“
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Zaplatil jsem svým průvodčím, kteří, jakmile dostali svůj bakšiš vsedli na
velbloudy a přes pozdní chvíli dali se na cestu.
Pak usadil jsem se s Halefem na palubě, neboť neměl jsem žádného stanu.
Při jízdě pustinou trpí člověk nejen horkem ve dne, ale také nepoměrnou zimou
v noci. Kdo je chudý a nemá stanu, přitulí se v noci ke svému velbloudu nebo
koni a zahřívá se na jeho těle. Neměl jsem teď již žádného zvířete, a poněvadž
noční chlad zde u vody byl ještě větší než uvnitř země, hledal jsem raději
ochrany na sambuku.
„Sídi,“ tázal se mne Halef; „učinil jsem dobře, že jsem tomu vergi-bašimu
ukázal karabáč?“
„Nechci tě kárati.“
„Proč vsak říkáš každému, že jsi nevěřící?“
„Mám se báti říci pravdu?“
„Ne, ale vždyť jsi již na cestě státi se věřícím. Jsme na moři, které Frankové
nazývají Bar-el-Hamra, Rudé moře; tam leží Medina a dále v pravo Mekka,
město prorokovo. Navštívím obě. A co učiníš ty?“
Vyslovil přímo otázku, kterou jsem si za posledních dnů potají sám kladl.
Křesťanu, který se odváží do Mekky nebo do Mediny hrozí smrt; tak stojí psáno
v knihách. Je tomu opravdu tak? Musí tam člověk hned říkati, že je křesťan?
Nelze snad činiti rozdíl mezi klidnějším obdobím a oněmi dny, kdy přicházejí
tam velké karavany poutníků a kdy fanatismus nabývá vrcholu? četl jsem často,
že žádný nevěřící nesmí vstoupiti do mešity, a byl jsem později v rozličných
mešitách sám; není tomu tak rovněž s návštěvou svatých měst? Našel jsem
vůbec Orient v mnohých, mnohých ohledech docela jiným a to mnohem
střízlivějším, než obyčejně si jej představují, a nemohl jsem ani dobře věřiti, že
by krátká, snad jen několik hodin trvající návštěva v Mekce opravdu byla tak
hrozně nebezpečnou.
Turek mne pokládal za Beduína; měl jsem za to, že jiní budou o mně téhož
mínění. A přece nemohl jsem se dosud rozhodnouti.
„To ještě nevím,“ odpověděl jsem malému Halefovi.
„Půjdeš se mnou do Mekky, sídi, a před tím v Džiddě přestoupíš na pravou
víru.“
„Ne, to neučiním.“
Volání na zemi přerušilo náš hovor. Turek poručil svým lidem, aby
odbývali večerní modlitbu.
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„Effendi,“ řekl Halef, „slunce zachází za hory, dovol, abych se také
pomodlil.“
Poklekl a modlil se. Jeho hlas mísil se v unisono modlících se Turků. To
ještě ani nezaniklo, a již bylo slyšeti jiný hlas. Zazníval od skalisk, která uzavírala
vyhlídku na severní straně k moři.
„Alláh jest nejvyšší a nádherný, on, svrchovaný ochránce! Není moci, není
síly, leč u boha, vysokého a velikého. Ó pane náš, ia Alláh, o slitovnice, nejvýš
dobrotivý, ía Alláh; Alláh hu!“
Tato slova byla notována hlubokým basem, a jen jméno Alláhovo zpíval
modlící se vždy hlasem vyšším. Znal jsem ta slova a ty tóny; tak modlívají se
tančící dervišové. Turci vstali, pohlížejíce směrem, odkud hlas. přicházel. Teď
objevil se malý, sotva šest stop dlouhý a čtyři stopy široký prám, a na něm klečel
muž veslující dvojveslem a při tom v taktu se modlící. Kolem červeného tarbuše
měl bílý turban, a celý jeho šat byl také bílý. To bylo znamením, že patří k sektě
fakirů, řečené Kaderijeh, která se skládala většinou z rybářů a lodníků a byla
založena od Abdelkadera el Gilani. Když spatřil sambuk, zarazil se na chvíli, pak
však zvolal: ,iLa ilaha illa lah! „III allah!“ odvětili ostatní sborem. Zabočil k lodi,
přirazil prám a vystoupil na palubu. My, totiž Halef a já, nebyli jsme na palubě
sami; kyrekdži — kormidelník — přišel za námi. A na toho se derviš obrátil:
„Bůh tě ochraňuj!“
„Mne i tebe!“ zněla odpověď.
„Jak se máš?“
„Tak dobře jako ty.“
„Komu patří tento sambuk?“
„Jeho Výsosti sultánu, který je miláčkem Alláhovým. „A kdo jej řídí?“
„Náš effendi, vergi-baši Muhrad Ibrahim.“ „A co máte naloženo?“
„Nemáme nákladu, jedeme od místa k místu vybíráme clo, které uložil
velkošerif v Mekce.“
„Dávali věřící hojně?“
„Nikdo se nevzpíral dáti, neboť kdo almužnu dává, tomu Alláh dvojnásob
oplácí.“
„Kam jedete odtud?“
„Do Thoru.“
„Tam nedojedete do rána.“
„Zakotvíme u Ras Nayezatu. Kam jedeš ty?“
„Do Džiddy.“
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„Na tomto prámu
„Ano, učinil jsem slib, že pojedu do Mekky jen kleče.“
„Ale pamatuj, co tu je mělčin, útesů, hlubin, zlých vírů a žraloků, kteří
obklopují tvůj prám!“
„Alláh sám jediný je silný; bude mne chrániti. Kdo jsou tito dva mužové?“
„Frank se svým sluhou.“
„Nevěřící? Kam jede?“
„Do Thoru.“
„Dovol, abych tady svoje datle pojedl; pak pojedu dál.“
„Nechceš u nás zůstati přes noc?“
„Musím dál.“
„To je velmi nebezpečno.“
„Věřící nemá se čeho báti; jeho život i jeho smrt zaznamenány jsou v knize.“
Usedl a vytáhl hrst datlí.
Vchod do podpalubí byl zastrčen závorou, a proto opřel jsem se o zábradlí.
Poněvadž mluvící byli ode mne vzdáleni a já se tvářil, jako bych se upřeně díval
do vody, myslili snad, že jejich rozprávky neslyším. Derviš se tázal:
„Tedy Frank je tento muž? Je bohat?“ „Ne.“
„Odkud to víš?“
„Dává jenom šestý díl toho, co žádáme za jízdu. Ale má bjuruldu od
sultána.“
„Je to tedy jistě vznešená osobnost. Má mnoho zavazadel?“
„Žádné, za to mnoho zbraní.“
„To se snad jimi jen chlubí. Ted však jsem hotov se svým jídlem; pojedu
dál. Vyřiď svému pánu můj dík, že dovolil chudému fakirovi vstoupiti na loď.“
Několik okamžiků poté klečel opět na svém prámu. Chopil se vesla, mával jím v
taktu a zpíval k tomu svoje „ía Alláh, Alláh hu!“
Ten člověk učinil na mne zvláštní dojem. Proč vystoupil na loď a nepřirazil
ku břehu?
Proč se ptal, jsem-li bohat, a po celou rozmluvu si prohlížel palubu zrakem
tak pronikavým, že mi to nemohlo ujiti? Neměl jsem ovšem ani té nejmenší
příčiny k nějakým obavám, přece však mi v duchu připadal ten muž podezřelým.
Byl bych přísahal, že to není žádný derviš.
Když prostým okem nebylo již lze ho stopovati, namířil jsem naň
dalekohled. Ačkoli v oněch krajinách soumrak jest velice krátký, bylo přece
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ještě dosti jasno, abych jej rozeznal. Neklečel již, jak mu jeho slib kázal, nýbrž
pohodlně se usadil a prám poobrátil——— vesloval k protějšímu břehu. To bylo
rozhodně podezřelé.
Halef stál vedle mne a pozoroval mne. Zdálo se, že chce uhodnouti moje
myšlenky.
„Vidíš jej také, sídi? tázal se mne.
„Ano.“
„Myslí, že ho už nemůžeme viděti a vesluje k zemi?“
„Tak jest. Z čeho tak soudíš?“
„Jen Alláh je vševědoucí, ale také Halef má bystré oči.?“
„A co viděly ty oči?“
„Že ten muž nebyl ani derviš, ani fakir.“
„Ah!“
„Ano, sídi. Viděl jsi nebo slyšel jsi někdy, že derviš řádu Kaderijeh mluví a
zpívá litanii havlajypů?“
„To jest pravda. Ale proč by se vydával za fakira„ když jim není?“
„To musíme vypátrati, sídi. Řekl, že pojede také v noci. Proč to nečiní?“
Tu přerušil kormidelník naši rozmluvu. Přistoupil, k nám řka:
„Kde budeš spáti, effendi?“ „Položím se do tachta-perde.“
„To nejde!“
„Proč ne?“
„Poněvadž tam jsou uschovány peníze.“
„Tedy nám opatříš koberce, abychom se do nich zahalili, a budeme spáti zde
na palubě.“
„Dostaneš je, sídi. Co bys učinil, kdyby nepřátelé se- přiblížili k lodi?“
„Jaké nepřátele myslíš?“
„Lupiče.“
„Jsou zde lupiči?“
„Džeheinové bydlí zde nablízku. Jsou pověstni jako největší chirsizler
široko daleko, a žádná loď a žádný člověk nejsou před nimi jisti.
„Myslím, že váš pán, vergi-baši Muhrad Ibrahim je hrdina, udatný muž,
který se nikoho nebojí, ani lupiče, ani Džeheina?“
„Tak jest; ale co zmůže on a co zmůžeme my všichni proti Abu-Seifovi, „otci
šavle“, který je nebezpečnější a hroznější nežli lev v horách nebo žralok v moři?“
„Abu-Seif? Neznám ho a nikdy jsem o něm neslyšel.“
„Poněvadž jsi cizinec. V čas pastvy přivádějí Džehei nové svá stáda k oběma
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ostrovům Libnah a Džebel Hassanu a nechávají u nich jen málo mužů. Ostatní
, však vycházejí na lup a krádež. Přepadají bárky a berou bud vše, co na nich
nalézají, anebo vynutí si velké výkupné. Abu-Seif je jejich náčelníkem.“
„A co dělá proti tomu vláda?“
„Která?“
„Což nestojíte v giólgeda padišahnyn?“
„Ten nesahá až ke Džeheinům. To jsou svobodní Arabové, jež ochraňuje
velkošerif Mecký.“
„Tedy si pomozte sami! Chyťte lupiče!“
„Effendi, mluvíš jako Frank, který ničemu nerozumí. Kdo pak může AbuSeifa chytiti nebo usmrtiti?“
Vždyť je přece jen člověkem!“
„Ale šejtan mu pomáhá. Může se učiniti neviditelným, může proletěti
vzduch i moře; nemůže býti zraněn ani šavlí ani nožem, ani kulí, za to však jeho
šavle jest faldžimiš; pronikne zdí i dveřmi a jednou ranou usekne stu nepřátel
duši od těla.“
„To bych rád viděl!“
„Běda, nepřej si toho, effendi! Ďábel mu řekne; že jej chceš viděti, a pak
můžeš býti jist, že přijde. Půjdu ti pro koberce; pak si lehni a modli se nejp rve ke
svému bohu, aby tě chránil před nebezpečím, které ti hrozí.“
Přinesl nám přikrývky, do kterých jsme se zahalili a usnuli brzy, poněvadž
jízdou jsme byli umdleni.
V noci několik námořníků opatrovalo jak ty, kteří spali na pevnině, tak
také peníze na lodi. Ráno shromáždili se všichni na palubě, kotva byla zdvižena,
lano odvázáno; plachty byly napjaty, a sambuk plul na jih.
Byli jsme asi tři čtvrti hodiny na moři, když spatřili jsme člun, který vesloval
stejným směrem před námi. Když jsme se mu přiblížili, viděli jsme v něm dva
muže a dvě závojem úplně zahalené ženy.
Člun záhy zvolnil běh, a mužové dávali znamení, že chtějí sambuk osloviti.
Kormidelník dal spustiti plachtu a zmírnil plavbu naší lodi. Jeden z obou
veslařů vstal, volaje:
„Sambuk, kam?“
„Do Thoru.“
„My také. Vezmete nás s sebou?“
„Zaplatíte?“
„Rádi.“
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„Tedy pojďte.“
Loď přirazila, a čtyři osoby vystoupily na palubu, kdežto člun byl vzat do
vleku. Pak sambuk pokračoval v plavbě.
Vergi-baši odebral se do kajuty, dojista, aby pro ženy upravil místo. Ty
musily jíti podle mne. Jako Evropan nemusil jsem se odvraceti a tak zpozoroval
jsem k svému podivení, že je neobklopovala žádná vůně; ačkoli ženy Východu
se tak parfumují, že vůně je z nich cítiti již zdálky. Jistý pach byl mi arci nápadný,
pach, který táhl se za nimi jako neviditelný ohon, totiž onen každému Orientálci
známý zápach pocházející dílem z velblouda, dílem z tabáku zvaného Rasr, jejž
kouří mnozí Beduínové a který na čich a chuť působí tak jako suchá mořská
tráva. Měl jsem týž dojem, jako kdyby podle mně přešli dva velbloudáři. Také
jsem se za nimi velmi pozorně díval, až zmizeli za dveřmi podpalubí, nemohl
jsem však dále nic zvláštního uznamenati. Bezpochyby jely dlouho na
velbloudech, takže výpary „korábu pouště“ nebylo jim snadno ze šatu dostati.
Oba jejich průvodčí mluvili nejprvé dlouhý čas s kor- midelníkem a s bašem;
pak jeden z nich dal se se mnou do reci.
„Slyšel jsem, že jsi Frank, effendi?“ tázal se mne.
„Ano.
„Tedy jsi zde neznám?“
„Ne.“ „Mají Frankové také padišaha?“
„Ano.“
„A pašy?“
„Ano.“
„Ty asi nejsi paša?
„Ne.“
„Ale. slavný muž?‘
„Pek, billahi — a jak slavný!“
„Umíš psáti?“
„Peh ne gyzel — a jak krásně!“
„Také střílet?“
„Daha ei — ještě lépe!“
„Pluješ s tímto sambukem asi do Thoru?“
„Ano.“
„Jdeš pak ještě dále na jih?“ „Ano.“
„Znáš Ingli?“
„Ano.“
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„Máš přátelé mezi nimi?“
„Ovšem.“
„To je velmi dobře. Jsi silný?“
„Korkulu — strašně, arslandžu — jako lev! Mám ti to dokázat?“ „Ne,
effendi.“
„Přece, neboť tvoje zvědavost je větší nežli může bytí trpělivost člověka.
Běž, a již mi nechoď na oči!“
Popadl jsem jej, otočil vhodným směrem a dal mu štulec, takže odletěl
daleko přes palubu, kterou břichem vymetl. V okamžiku zase vstal.
„Vai sana — běda tobě, urazil jsi věřícího, musíš zemříti!“
Vytáhl svůj handžar a hnal se na mne. Jeho průvodčí za ním s vytasenou
zbraní. Rychle vytáhl jsem Halefovi tvrdý jeho karabáč z pasu, chtěje jím oba
útočníky pozdraviti; ale tak daleko to nedošlo. V tom okamžiku otevřely se
dvéře podpalubí, a jedna žena se objevila. Pozvedla mlčky ruku a zmizela. Oba
Arabové se zarazili a beze slova zastrčili zbraně. Jen jejich zraky mi pravily, že nic
dobrého od nich nemohu očekávati.
Turci dívali se na tu příhodu docela lhostejně. Kdyby byl někdo na lodi
býval zabit, byl by to jeho kismet.
Mne zbytečné otázky toho člověka velmi rozlobily. Ale byly opravdu tak
zbytečné? Neměly snad nějaký skrytý účel? Orientál nerad ztrácí slov s
neznámým, o kterém dokonce ví jenom tolik, že je ďaur.
Ve zlostném svém humoru vydávaí jsem se za slovutného muže a
znamenitého střelce. Proč chtěl věděti, jsem-li „pašou“, slavným mužem,
písařem, dobrým střelcem? Proč chtěl věděti, jedu-li ještě dále na jih a mám-li
mezi Angličany přátele? Proč řekl k mé kladné odpovědi: „To je velmi dobře,“ a
proč chtěl zvěděti, jsem-li silný?
Svoje otázky kladl tak, jako představený svému podřízenému, vyšetřující
soudce obžalovanému. Nejnápadnější při tom byla okamžitá poslušnost jeho i
jeho průvodčího, na pokyn oné ženy. Bylo to zde, kde žena stojí tak hlubok o
pod mužem a ve veřejném životě nehraje žádné úlohy, něco neobyčejného, ba
podezřelého.
„Sídi,“ mínil Halef, který se ode mne nehnul, „viděl‘ s?“
„Koho? Co?“
„Vous.“
„Vous? Jaký vous?“ „Který měla ona žena——— “ „Žena? Měla žena nějaké
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vousy?“ „Neměla jašmak dvojnásobně jako prve, nýbrž prostě přehozený
přes tvář a tak jsem ten vous viděl.“ „Knír?“
„Plnovous. Není to žena, nýbrž muž. Mám to říci bašimu?“
„Ano, ale tak, aby to nikdo neslyšel.“ Sel. Vším způsobem se nemýlil; neboť
jsem věděl, že jeho bystrému zraku mohu důvěřovati, a bezděky jsem uváděl
tuto novou okolnost ve spojení s dervišem. Viděl jsem Halefa, kterak mluvil s
bašim; ten potřásal hlavou a smál se; nevěřil tomu. Po té odvrátil se Halef od
něho s tváří nanejvýš rozhorlenou a vrátil se ke mně.
„Sídi, ten baši je tak hloupý, že i mne pokládá za hloupého.“ „Jak to?“
„A tebe za ještě hloupějšího než mne.“
„Ach!“
„Povídá, že žena nikdy nemá vousu a že muž nikdy neoblékne ženské šaty.
Sídi, co soudíš o ženách, které nosí plnovous? Snad jsou to džeheinové?“
„Domnívám se.“
„Musíme se tedy míti na pozoru, sídi!“
„To je to jediné, co můžeme učiniti, a k tomu patří především, abychom
svou nedůvěru a svoji pozornost skryli. Zůstávej stranou ode mne, ale tak,
abychom si vždy mohli přispěti ku pomoci.“
Vzdálil se hodný kus a já se usadil na koberec. Pak jsem psal do svého
deníku, měl jsem však při tom jak oba Araby, tak i podpalubí stále na očích. Bylo
mi, jakobych každou chvíli musil očekávati něco nepříjemného. Nicméně přešel
den, aniž se stalo co závažného.
Smrákalo se již když jsme zakotvili v malé zátoce, kterou tvoří podkovitý
záhyb Džebel Nayazetu, jenž náleží ke dlouhému, žulovému řetězu Sinaje.
Břeh byl velmi úzký, neboť jen málo kroků ode břehu vystupovaly
rozeklané skály kolmo k nebi. Kotviště poskytovalo úplnou bezpečnost proti
větru, zda-li však také proti jiným úkazům — —? Byl bych rád prozkoumal
některé z nejbližších skalních roklí a skulin, bohužel však večer se přiblížil dříve
než Turci vystoupili na břeh, aby jako obyčejně rozdělali oheň.
El Mogreb a o hodinu později el Ašia, obě večerní modlitby, nesly se
slavnostně ke strmým stěnám horským. Byl-li zde snad někdo skryt, musil
poznati naši přítomnost i kdyby byl našeho ohně neviděl. Jako včera, tak i dnes
zůstal, jsem raději v noci na lodi a s Halefem jsem vyjednal, že střídavě budeme
bdíti. Později přišlo několik námořníků zase na palubu, aby přejali hlídku, a
tu vystoupily také obě ženy z podpalubí, aby užily čerstvého vzduchu. Také
teď byly pod dvojnásobným závojem; mohl jsem to pozorovati, poněvadž jižní
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hvězdy vydávaly takový, lesk, že nebylo nesnadno přehlédnouti celou palubu.
Vrátily se však brzy do podpalubí, jehož dvéře mohl jsem pozorovati, ačkoli jsem
tentokráte ležel na protější straně.
Halef spal asi pět kroků ode mne. Když byla půlnoc, vzbudil jsem jej
potichu a šeptal jsem:
„Spal jsi?“
„Ano, sídi. Teď spi ty!“
„Mohu se na tebe spolehnouti?“
„Jako sám na sebe.“
„Vzbuď mne při nejmenším podezření!“
Zahalil jsem se pevněji do koberce a zavřel jsem oči. Chtěl jsem spáti, ale
nemohl jsem. Říkal jsem si v myšlenkách násobilku — marně! Tu chopil jsem
se prostředku, který jistě přivolá spánek. Otočil jsem zamhouřené oči tak, že
zornice byly obráceny docela nahoru, a snažil jsem se na nic nemysliti. Dřímota
přišla a halo! co to bylo?
Vyvinul jsem hlavu z přikrývky a napjal sluch směrem k Halefovi. Také on
byl asi upozorněn, neboť napolo seděl a naslouchal. Neslyšel jsem teď nic, když
jsem však ucho položil zase na palubu, která byla lepším vodičem zvuku než
vzduch, uznamenal jsem opět ten zvláštní šumot, který mne vzbudil, ačkoli byl
velmi slabý.
„Slyšíš něco, Halefe?“ šeptal jsem.
„Ano, sídi. Co je to?“
„Nevím.“
„Já také ne. Slyš!“
„Slabý, docela slabý pleskot zazníval od zádi. Venku na pevnině oheň
pohasl.
„Halefe, jdu na několik minut k zadní palubě; hlídej moje zbraně a šaty.“
Ze tří Turků, kteří přišli na palubu hlídat, dva leželi spíce na podlaze; třetí
se schoulil a — spal bezpochyby také. Bylo možné, že z podpalubí jsem byl
pozorován; proto musil jsem jednati s největší opatrností. Nechal jsem ležeti i
pušku i opakovačku a odložil jsem turban i haik, který by mne svou bílou barvou
mohl prozraditi. Pak jsem si lehl na zem, doplížil se k okraji paluby a lezl k místu,
kde po levém boku vedly jakési slepičí schody na strop podpalubí a ke kormidlu.
Ah ten zvláštní šramot byl vysvětlen. Člun, který přivezl obě ženy a jejž
sambuk vzal do vleku, byl přiražen k podpalubí tak, že ležel právě pod oknem,
které bylo na široké zádi plavidla. Tím oknem byl spuštěn právě když jsem
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opatrně vyhlédl, malý, ale nikoli lehký předmět po laně, a jeho tření působilo
onen šumot, jejž bylo arci slyšeti jen tenkrát, když se ucho přiložilo na prkna
paluby. Dole ve člunu byli tři mužové, kteří odebrali předmět a pak čekali, až
lano bylo vytaženo a spuštěn druhý balík.
Věc byla mi ovšem ihned jasnou. Do člunu byly ukládány peníze vergibašiho, to jest výnos daně, kterou vybíral, a neměl jsem času přemýšleti dále.
„Alargha, ig chianiš — pozor, jsme prozrazeni!“ volal hluboký hlas s
vysokého břehu, se kterého bylo lze pře- hlédnouti palubu, stejným časem
zahřměla rána, a těsně vedle mně zaryla se kule do prkna. Druhá rána zableskla
na druhé straně, pak třetí; kule na štěstí mne minuly, já nesměl jsem se jim
však déle vydávati v terč. Viděl jsem jen, že lano bylo dole odvázáno a člun že
odvesloval, pak seskočil jsem hned na dolejší palubu.
V tom okamžiku otevřely se dvéře kajuty, a zpozoroval jsem dvě věci, totiž
že na zadní straně dvě prkna byla vyražena a že tím otvorem sem vstoupilo
několik mužů s mořské strany. Ženy jsem neviděl, ale devět mužů ihned vrhlo se
na mne.
„Halefe sem!“ volal jsem hlasitě.
Neměl jsem času chopiti se zbraně. Tři popadli mne kolem těla a dbali,
abych nemohl sáhnouti za pás. Tři skočili proti Halefovi a ostatní namáhali
se zachytiti moje ruce, jimiž jsem se bránil. Venku na pevnině hřměly rány a
zaznívalo klení a volání o pomoc, a mezitím bylo slyšeti onen hluboký basový
hlas, jejž jsem už dříve byl poznal — byl to hlas dervišův:
„To je Frank! Nezabíjejte ho, chyťte ho jenom!“
Snažil jsem se jim vytrhnouti: nešlo to. Šest proti jednomu. Tu padla rána z
bambitky nedaleko mne.
„Pomoc, sídi, jsem raněn!“ volal Halef.
Mocně jsem sebou škubl a strhl svoje protivníky několik kroků s sebou.
„Omračte ho!“ slyšel jsem udýchaný hlas.
Zase mne chopili pevněji a přes svoji zoufalou obranu dostal jsem několik
ran přes hlavu, takže omráčen jsem padl. Hučelo mi v uších jako divokým
příbojem. Uprostřed toho hluku slyšel jsem praskání ručnic a křik hlasů; pak mi
bylo jako bych byl na rukou a na nohou spoután a vlečen, a posléze nepociťoval‘
jsem již vůbec ničeho.
Když jsem se probudil měl jsem prudkou, silnou bolest na temeni hlavy,
a trvalo dlouhou chvíli, než se mi podařilo upamatovati se na to, co se stalo.
Kolem mne byla úplná tma, ale dobře slyšitelný šumot kýlové vody řekl mi, že
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jsem v podpalubí nějaké lodi, která se rychle pohybuje. Ruce a nohy měl jsem
tak pevně svázány, že jsem nemohl hnouti ani údem. Pouta se mi sice nezařezávala do masa, neboť nebyly to ani provazy, ani řemeny, nýbrž šátky; ale nemohl
jsem odháněti lodní krysy, které mou osobu podrobily důkladné prohlídce.
Uběhl dlouhý, dlouhý čas, aniž se něco v mém postavení změnilo. Konečně
slyšel jsem zvuk kročejů, ač jsem ničeho neviděl. Moje pouta byla uvolněna a
hlas nějaký mi pravil:
„Vstaň a pojď s námi!“
Vstal jsem. Vedli mne z podsklepí polotemným mezipalubím nahoru.
Cestou prohlížel jsem svoje šaty a shledal k svému překvapení i upokojení, že
mimo zbraně ani toho nejmenšího mi nebylo odňato.
Když jsem se octl na palubě, zpozoroval jsem, že jsem na malé, ostře do vazu
stavěné bárce, která měla dvě plachty trojrohé a dvě čtyřrohé. Toto vystrojení
vyžadovalo na moři tak bohatém na bouře, vichry, skaliska a mělčiny kapitána,
který své věci tuze dobře rozumí a má stejně mnoho odvahy jako
chladnokrevnosti. Plavidlo mělo třikrát tolik mužstva než potřebovalo, a na
přední palubě stálo dělo, které však bylo maskováno bednami, balíky a sudy,
takže jiná lod nebyla by mohla je zpozorovati. Mužstvo bylo složeno vesměs
z osmahlých lidí, z nichž každý měl pás nabitý zbraněmi, bambitkami a noži.
Na zadní palubě seděl muž v červených kalhotech, zeleném turbanu a modrém
kaftanu. Jeho dlouhá vesta byla bohatě vyšívána zlatem, a za bassovkém
shawlem, který mu sloužil za pás, leskly se drahocenné zbraně. Poznal jsem v
něm ihned derviše. Vedle něho stál Arab, kterým jsem na sambuku uhodil o
zem. Byl jsem předveden před oba muže. Arab prohlížel si mne pomstychtivými,
derviš opovržlivými zraky.
„Víš, kdo jsem?“ tázal se mne derviš.
„Ne, ale tuším to.“
„Nuže, kdo jsem?“
„Jsi Abu Seif.“
„Tak jest. Klekni přede mnou, ďaure.“
„Co tě napadá! Není-li v kuranu psáno, že jen Alláha samotného nutno
zbožňovati?“
„To pro tebe neplatí, neboť tys nevěřící! Poručím ti, abys klekl a prokázal
svoji pokoru.“
„Ještě nevím zasluhuješ-li úcty, a kdybych to věděl, prokázal bych ti svou
úctu jiným způsobem.“
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„Ďaure, klekneš, nebo ti hlavu urazím!“
Vstal a chopil se své křivé šavle. Přikročil jsem k němu o krok blíže.
„Hlavu? Jsi opravdu Abu Seif nebo kat?“
„Jsem Abu Seif a dostojím svému slovu. Klekni nebo ti položím tvou hlavu
k nohám!“
„Dbej o svoji vlastní hlavu!“
„Ďaure!“
„Korkakdži!“
„Cože!“ zasyčel. „Nazýváš mne korkakdžim, zbabělcem?“
„Proč jsi napadl sambuk v noci? Proč jsi halil svoje džasusler do ženských
šatů? Proč ukazuješ odvahu zde, kde jsi obklopen a chráněn svými lidmi?
Kdybys átál samoten proti mně, mluvil bys se mnou jinak!“
„Jsem Abu Seif, otec šavle, a deset mužů tvého druhu nezmůže ničeho proti
ostří mé šavle!“
„Aferihn — dobře tak! Tak musí člověk mluvit, když má strach jednati.“
„Jednati? Je těch deset po ruce? Kdyby tomu tak bylo ukázal bych ti hned,
že mluvím pravdu.“
„Deset jich není potřebí, stačí jeden.“
„Chceš býti snad ty sám ten jeden?“
„Vždyť bys to ani nepřipustil!“
„Proč ne?“
„Protože se bojíš. Zabíjíš ústy, nikoli šavlí.“
Očekával jsem zesílený výbuch hněvu po těch slovech, byl jsem však
zklamán. Ukryl svůj vztek pod studeným, smrtelným klidem, vzal svému
sousedu šavli z pasu a podal mi ji.
„Vezmi a braň se! Ale povídám ti, že kdybys měl dovednost Aframovu a sílu
Keladovu, při třetí ráně budeš mrtvolou.“
Vzal jsem šavli.
Bylo to zvláštní postavení, v němž jsem se octl. „Otec šavle“ byl zajisté
podle orientálských pojmů výtečným šermířem, ale věděl jsem, že orientálec je
průměrně právě tak špatným šermířem jako střelcem. Dovednost Aframova a
síla Keladova nebyla jistě tak hrozná. Dosud se žádným orientálcem jsem svého
meče neskřížil a třeba šavle, kterou mi podal, byla mi dosti nezvyklou, přece měl
jsem chuť ukázati „otci šavle“ převahu evropského šermířství.
Všecko mužstvo lodi k nám přistoupilo a na všech tvářích bylo čisti
přesvědčení, že opravdu po třetí ráně Abu-Seifově budu mrtvým mužem.
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Vrhl se na mne tak rychle, divoce a beze všech pravidel, že neměl jsem ani
čas se mu postaviti. Odrazil jsem jeho nepravidelnou ránu a snažil jsem se nabýti
hned volnosti; k mému podivení však dobře se mi vyhnul. Traversoval a ehtěl
použiti lsti; avšak nepodařila se mu. Traversoval jsem také, a moje následující
rána dopadla, ačkoli nebylo mým úmyslem jej mnoho poraniti. Všecek tím
rozzloben zapomněl se, ustoupil a pak učinil znovu divoký výpad; vykročil jsem
zpola, zamával jsem šavlí — a zbraň vyletěla mu z ruky a padla do vody přes
palubu.
Kolkolem zazněl výkřik. Já však ustoupil a sklonil zbraň.
Stál přede mnou a upíral na mne oči.
„Abu-Seife, jsi velice dovedný šermíř!“
Při těch mých slovech zase se vzpamatoval; ale proti svému očekávání
neviděl jsem v jeho tváři znamení zlosti, nýbrž jen překvapení.
„Muži, tys nevěřící a přece jsi Abu-Seifa přemohl!“ zvolal.
„Ulehčil jsi mi práci, neboť tvůj šerm není ušlechtilý a rozvážný. Moje
druhá rána stála tě něco krve a třetí vyrazila ti z ruky zbraň; ano, já ke třetí ráně
ani nepřišel, kdežto tvoje třetí měla mne usmrtiti. Zde máš zpět svou šavli.“
Toto — arci odvážné — odvolání k jeho velkomyslnosti mělo dobrý
výsledek.
„Ano, jsi v mé moci, jsi můj zajatec, ale svůj osud máš ve vlastních rukou.“
„Jak to?“
„Učiníš-li co od tebe žádám, budeš brzy volný.“
„Co mám učiniti?“
„Budeš se mnou šermovati.“
„Ano.“
„A naučíš mne tomu tak, jak se tomu učí ve Frankistanu.“
„Ano.“
„Neukážeš se nikomu cizímu, pokud budeš na mé lodi?“
„Dobrá.“
„A opustíš palubu na můj rozkaz, kdykoli se cizí locf ukáže na obzoru?“
„Ano.“
„Se svým sluhou slova nepromluvíš.“
„Kde je?“
„Tady na lodi.“
„Spoután?“
„Ne, je nemocen.
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„Je raněn?“
„Je raněn a má zlámanou nohu, takže se nemůže hnouti.“
„Pak ti žádaného slibu nemohu dáti. Můj sluha je mým přítelem, kterého
musím ošetřovati; dovolíš mi to?“
„Nedovolím, ale slibuji ti, že bude dobře ošetřován.“
„To mi nestačí. Má-li polámanou nohu, musím mu ji napraviti. Zde asi není
nikoho, kdo by tomu rozuměl.“
„Já sám tomu rozumím. Jsem jako džerrah a sám jsem mu ránu obvázal a
také nohu dal do desek. Nemá už bolestí a je se mnou spokojen.“
„Musím to slyšeti z jeho vlastních úst.“
„Ujišťuji tě u Allaha a jeho proroka, že tomu, tak jest, jak pravím! Neslíbíšli mi, že s ním nebudeš mluviti, postarám se o to, abys ho neuviděl. Ale žádám
od tebe ještě víc.“
„Žádej!“
„Jsi křesťan a budeš se míti na pozoru, abys nikoho z mých lidí neznečistil.“
„Dobrá!“
„Máš přátele mezi Angličany?“
„Ano.“
„Jsou to velicí lidé?“
„Jsou pašové mezi nimi.“
„Tedy tě vykoupí?“
„To bylo něco nového! Tedy mne nechtěl usmrtiti, nýbrž chtěl si dát
zaplatiti za moji svobodu! „Kolik žádáš?“
„Máš málo peněz a stříbra u sebe; sám se nemůžeš vykoupiti.“
Tedy přece mi kapsy prohlížel. Co jsem měl zašito v rukávech své turecké
kazajky, toho nenašel. Bylo by toho- ovšem pro výkupné také málo, a proto jsem
odpověděl:
„Nemám ničeho, nejsem bohat.“
„Věřím to, ačkoli tvoje zbraně jsou výborné a ačkoli máš při sobě nástroje,
jichž ani neznám. Ale tys vznešený člověk.“
„Ah!“
„A slavný.“
„Ah!“
„Tys to povídal tomuhle muži na sambuku.“
„Žertoval jsem.“
„Ne, mluvil s vážně. Kdo je tak silný a kdo umí ták zacházeti se zbraní jako

120

POUŠTÍ

ty, ten nemůže býti nic jiného, nežli veliký zabit — důstojník — za kterého jeho
padišah rád dá dobré výkupné.“
„Můj král nezaplatí moji svobodu penězi, bude ji chtít od tebe zadarmo.“
„Neznám žádného krále Franků; jak tedy chce se mnou mluviti a mne
nutiti, abych tě pustil?“
„Učiní to prostřednictvím svého vyslance.“
„Toho také neznám. Tady v okolí není žádný vyslanec Franků.
„Vyslanec je ve Stambulu u sultána. Mám budže- ruldu, která se tady u vás
jmenuje bjuruldu, jsem tedy člověk stojící ve stínu sultánově.“
Abu-Seif se smál.
„Tady padišah nic neplatí; zde poroučí jenom velkošerif Mecký, a já jsem
mocnější než oni oba. Nebudu vyjednávati o tobě ani s tvým králem ani s jeho
vyslancem.“
„S kým tedy?“
„S Inglisy.“
„Proč s těmi?“
„Protože tě musí vyměniti.“
„Za koho?“
„Za mého bratra, který je v jejich rukou. Napadl se svojí bárkou jednu jejich
loď a byl od nich chycen.
Dopravili jej do Edenu a chtějí jej usmrtiti, teď však jej pustí výměnou za
tebe.“
„Snad se mýlíš, neboť nejsem Inglis a nepatřím k nim. Nechají mne asi ve
tvých rukou a tvého bratra usmrtí.“
„Zemřeš tedy také. Umíš psáti a vyhotovíš dopis, jejž jim pošlu. Napíšeš-li
psaní dobře, vymění tě, napíšeš-li špatně, sám jsi se usmrtil. Rozmysli si tedy to
psaní dobře, máš času ještě mnoho dní.“ „Kolik?“
„Máme zlé moře před sebou; ale pokud možno pojedu také v noci. Zůstaneli nám vítr přízniv, jsme za čtyři dny v Džiddě. Odtud až do okolí Sahny, kde
ukryji svou loď, je skoro právě tak daleko. Máš tedy týden času přemýšlet o svém
psaní, neboť teprve ze Sanah pošlu posla.“
„Napíši psaní.“
„A slibuješ mi, že se nepokusíš o útěk?“
„To nemohu slíbiti.“
Díval se na mne dlouho a upřeně.
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„Alláh akbar, bůh je veliký, a nevěřil jsem, že mezi křesťany jsou také
poctiví lidé. Chceš mi tedy utéci?“
„Užiji k tomu každé příležitosti.“
„Tedy nebudeme také šermovati; mohl bys mne zabiti a skočiti do vody,
abys plováním se zachránil. Umíš plovati?“
„Ano.“
„Považ, že zde ve vodě je mnoho ryb, které by tě sežraly.“
„Vím to.“
„Dám tě přísně střežiti. Tento muž vedle mne bude stále u tebe. Urazil jsi
jej a on nespustí tě s očí, až budeš buď! na svobodě nebo mrtev.“
„Co se stane v obou těch případech s mým sluhou?“
„Jemu se nestane nic. Dopustil se sice velikého hříchu, že se stal sluhou
nevěřícího: ale on není ani Turek ani ďaur, a dostane se mu tedy svobody buď s
tebou, nebo po tvé smrti. Teď! můžeš zůstati na palubě; ale jakmile tvůj strážník
ti poručí, půjdeš dolů, kde budeš zavřen do své komory.
Po té odvrátil se ode mne.
Procházel jsem se chvíli po přední palubě, ale ježto jsem byl zemdlen, usedl
jsem na přikrývku. Arab zůstával mi stále nablízku, takže byl stále pět nebo šest
kroků za mnou.
To bylo právě tak zbytečné jako pro mne nepříjemné. Jinak se o mne nikdo
nestaral a nikdo na mne slova nepromluvil. Mlčky podali mi vodu, kuskusu
a něco datlí. Jakmile nějaká loď se objevila musil jsem dolů do své komory, u
jejíchž dveří můj hlídač se postavil na tak dlouho, až jsem se mohl zase objeviti
nahoře. Večer byly moje dveře zastrčeny závorou a všelijak zataraseny.
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Tak přešly tři dny. Měl jsem více starosti o nemocného Halefa než o sebe sama;
ale moje snahy, abych se k němu dostal, byly marné. Rozumí se, že byl právě tak
držen pod palubou jako já, a každý pokus srozuměti se s ním a dáti mu nějaké
znamení, byl by nám jen uškodil.
Poněvadž, jsme pluli rychle a dobře, byli jsme asi v okolí. Džebel Eyubu a
Džebel Kelaya, odkudž břeh stává se až ke Džiddě stále nižším a plošším. Byl
soumrak. Na severu stál nepatrný vějířovitý obláček, jejž Abu-Seif pozoroval
s velikou starostlivostí. Noc nastávala, a musil jsem jíti pod palubu. Tam bylo
dusněji než kdykoli jindy a toto dusno stoupalo každé čtvrt hodiny. Ještě o půl
– noci jsem nespal. Tu zaslechl jsem z dálky temné hučení a hřmění, které s
rychlostí větru se blížilo a zachvátilo naši loď. Cítil jsem, kterak přída hluboko
se ponořila, pak zase jak se vznesla a uháněla s dvojnásobnou rychlostí. Sténala
a vrzala ve všech svorách. Paty stožárů praskaly, a na palubě pobíhalo možstvo
úzkostlivě volajíc, naříkajíc a modlíc se.
Do toho zaznívalo hlasité a rozvážné volání vůdcovo. Bylo také třeba, aby
ho chladnokrevnost neopouštěla. Podle mého přibližného výpočtu blížili jsme
se asi Rabbeghu, jejž Arabové zovou Rabr, a odtud na jih je nesčetně mnoho
skalisk a útesů, které plavbě i za dne jsou velice nebezpečny. Tam leží také
ostrov Ghauat, a mezi ním a Ras Hatibou vyčnívají dva korálové útesy, mezi
nimiž je plavba i při světle slunečním a klidném počasí nanejvýš nebezpečna,
a proto připravují se lodníci, kdykoli tomuto místu se blíží, vždy modlitbou
na nastávající plavbu. Místo to zove se „Om-el-Hablein, místo dvou sloupů“,
jméno, které poukazuje na způsob, jak dříve se proti nebezpečí hleděli pojistiti.
K tomuto průplavu hnal nás orkán s obrovskou rychlostí. Přistáti před ním
bylo naprosto nemožno.
Vstal jsem se svého lůžka. Kdyby loď narazila na skalisko, byl bych býval
ztracen, poněvadž moje komora byla zavřena.
Tu zdálo se mi, že uprostřed hukotu vln slyším šramot přede dveřmi.
Přistoupil jsem blíž a naslouchal jsem. Nemýlil jsem se. Někdo odklizoval
haraburdí přede dveřmi nakupené, a dveře se otevřely.
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„Sídi!“
„Kdo je tu?“
„Hamdulillah, sláva bohu, který dal mi najiti hned pravé místo! Neznáš
hlasu svého věrného sluhy Halefa?“
„Halef? Není možná! Slyšel jsem, že nemůžeš choditi.“
„Proč ne?“
„Protože jsi raněn a máš zlámanou nohu.“
„Ano, raněn jsem, sídi, kulí do ramene; ale jen velmi lehce. Nohu nemám
zlámanou.“
„Tedy mne Abu-Seif obelhal.“
„Ne, nýbrž já sám jsem jej oklamal. Musil jsem se přetvařovati, abych mohl
pomoci svému dobrému sídi. Teď jsem ležel tři dny dole v podpalubí s
destičkami na noze a v noci jsem je odstranil a vylezl na výzvědy.“
„Halefe, to ti nikdy nezapomenu.“
„Také jsem se všelicos dověděl.
„Co?“
„Abu-Seif přistane kus cesty před Džiddou, aby mohl vykonati pouť do
Mekky. Chce se tam pomodlit, aby jeho bratr byl propuštěn na svobodu.
Několik jeho mužů půjde s nim.
„Snad nám pak bude možno prchnouti.“
„Uvidíme, bude to zítra. Tvoje zbraně jsou v jeho komoře.“
„Přijdeš zítra večer opět, ač-li dnes v noci nezahyneme?“
„Přijdu, sídi.“
„Je to však nebezpečné, Halefe!“
„Dnes je tak tma, že mne nikdo nemohl viděti, a hlídati nás nemají času.
Zítra Alláh pomůže.“
„Bolí te rana?“
„Ne.“
„Co se stalo se sambukem? Byl jsem omráčen a nemohu tedy ničeho
věděti.“
„Sebrali všecky peníze, které tam ležely v kajutě kapitánově a mužstvo
spoutali. Jenom nás dva vzali s sebou, aby tě vyměnili za bratra Abu-Seifova.“
„Ty to viš?“
„Vyslechl jsem rozmluvu.“
„A bárka v oné noci?“
„Ležela nedaleko nás za skalisky a čekala. Chajir ola, dobrou noc, sídi!“
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„Dobrou noc.“
Vyšel ven, zastrčil závoru a dal zase barikádu do pořádku.
Při jeho návštěvě docela jsem zapomněl na orkán, který neočekávaně
přestal, a to právě tak rychle jako byl vznikl. Třeba moře bylo ještě dlouho
rozbouřeno, jak jsem pozoroval z pohybu lodi, domníval jsem se přece, že se už
rozjasnilo a že nebezpečí ztroskotání je valně menší. Klidně jsem usnul.
Když jsem se probudil stála loď klidně; moje dveře byly otevřeny, ale venku
stál můj hlídač.
„Chceš nahoru?“ tázal se mne.
„Ano.“
„Můžeš zůstati nahoře jenom do deghri.
Přišel jsem na palubu a viděl, že všecky stopy bouře jsou setřeny. Loď
kotvila v úzké, hluboko do země sahající zátoce. Plachty byly svinuty a
pohyblivé stožáry skloněny, takže loď nemohla býti viděna ani od moře ani s
pevniny.
Až k polednímu zůstal jsem na palubě, aniž jsem zpozoroval něco
neobyčejného. Ale pak dal mne k sobě zavolati Abu-Seif. Nebyl na palubě,
nýbrž ve své kajutě, ve které viděl jsem viseti všecky svoje zbraně. Také bedna na
patrony zde byla a mimo to několik velikých kečikise, jež obsahovaly jistě prach,
leželo na podlaze. Sandyk byl otevřen, a Abu-Seif když jsem vstoupil ihned jej
zavřel, nicméně měl jsem přece dosti času viděti, že obsahoval samé kettšuvaly,
v nichž byly asi peníze ze sambuku.
„Franku,“ pravil, „chci s tebou promluviti několik slov.“
„Mluv.“
„Ještě mi nechceš slíbiti, že se nepokusíš o útěk?“
„Nejsem lhářem, a proto ti povídám upřímně, že uteku, jakmile budu míti
k tomu příležitost.“
„Příležitost takovou nenajdeš; ale nutíš mne, abych s tebou zacházel
přísněji, než bych rád. Dva dny nebudu na lodi; po ten čas nesmíš opustiti svou
komoru a budeš ležeti se svázanýma rukama.“
„To je kruté.“
„Ano, ale sám jsi tím vinen.“
„Musím se podrobiti.“
„Tedy jdi. Ale pamatuj si, že dám rozkaz, aby tě ihned zabili, kdyby ses
pokusil pouta sundati. Kdybys byl věřící prosil bych tě, abys byl mým přítelem.
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Jsi ďaur, ale přes to si tě vážím. Byl bych uvěřil tvému slibu; ale ty slibu nechceš
dáti a musíš tedy snášeti následky. Jdi dolů!“
Byl Jsem zaveden do podpalubí a tam zavřen. Byla to trýzeň když musil
jsem ležeti spoután v tom parnu zde dole; ale podrobil jsem se tomu, třebaže
můj hlídač z pomsty nepřinesl mi ani jídlo ani pití. Čekal jsem na Halefa, a to
s napjetím jakého zřídka kdy jsem pocítil. Moje postavení tím, že jsem byl v
temnu, arci nijak se nezlepšilo. Slyšel jsem modliti se El Asr, El Mogreb a El
Ašia, pak přešel dlouhý, dlouhý čas a bylo již asi dlouho přes půlnoc když jsem
konečně venku před svými dveřmi zaslechl slabý šelest.
Poslouchal jsem napjatě, neslyšel jsem však již ničeho. Mluvit jsem nesměl.
Snad byla to nějaká krysa.
Chvíli bylo ticho; pak jsem slyšel blížiti se kroky za nimiž následoval tichý
šustot, který vzniká když se na podlahu prostírá koberec nebo rohožka. Co to
bylo? Bezpochyby si můj strážce umínil ztráviti před mými dveřmi zbytek noci.
Byl tedy konec mým nadějím, neboť i kdyby Halef přišel, tedy—————
ale slyš!
Co to bylo?
Všechnu bystrost svého sluchu musil jsem vynaložiti, abych poznal, že
dřevěná závora mých dveří zvolna, zvolna se pohybuje. Několik vteřin poté
slyšel jsem jakousi temnou ránu — jako kdyby někdo chtěl vstáti a přece
nemohl — krátké, dušené zasténání, a pak ozvalo se zvenčí:
„Sídi, pojď, už ho mám!“
Byl to Halef.
„Koho?“
„Tvého hlídače.“
„Nemohu ti pomoci, mám spoutané ruce.“
,,Jsi přivázán ke stene?“
„Ne; ven k tobě mohu.“
„Tedy pojď, dveře jsou otevřeny.“
„Když jsem vystoupil ven, cítil jsem, že Arab křečovitě sebou škubaje leží
na zemi. Halef na něm klečel a tiskl mu rukama krk.
„Sáhni mu do pasu, ma-li núž, sídi!“
„Zde je; počkej!“ Vytáhl jsem svýma těsně v zápěstí spoutanýma rukama
nůž a vzav jej do zubů přeřezal jsem si pouta.
„Jde to, sídi?“
„Ano, teď mám ruce volné. Díky Bohu, že není ještě mrtev.“
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„Sídi, byl by to zasluhoval.“
„A přece musí zůstati na živu! Spoutáme jej, dáme mu roubík a položíme
do mé komory.“
„Bude sténati nosem a prozradí nás.“
„Rozložím jeho turbanový šátek a ovinu mu jej kolem tváře. Povol teď
trochu, aby mohl dýchati! — Tak — zde je roubík — tady jeho pás, abychom mu
mohli spoutati ruce a nohy — pusť krk a drž mu nohy — tak, hotovo! Jen tam s
ním!“
Zhluboka jsem si oddechl, když jsem kladl závoru za zajatcem a stál teď s
Halefem na schodech.
„Co teď sídi?“ tázal se mne.
„Jak se to všecko sběhlo?“
„Velmi jednoduše. Vylezl jsem z podpalubí a poslouchal jsem.“
„Kdyby tě byli našli!“
„Nehlídají mne poněvadž myslí, že se nemohu hnouti. Tu jsem slyšel, že
„otec šavle“ se dvanácti muži odešel nejprve do Džiddy. Vzal s sebou mnoho
peněz, aby je odevzdal velkošerifovi v Mekce. Pak jsem se dověděl, že Arab, který
tě hlídá, bude spáti u tvých dveří. On tě nenávidí a byl by tě dávno usmrtil,
kdyby se byl nemusil báti před Abu Seifem. Chtěl-li jsem k tobě, musil jsem jej
předejiti a tak jsem přelezl přes palubu, aniž jsem byl zpozorován. Naučil jsi mne
tomu v poušti. A sotva jsem sem došel, přišel také on.“
„Ach! to jsi byl tedy ty! Slyšel jsem to.“
„Když se položil, popadl jsem jej za krk. Ostatní víš, sídi.“
„Děkuji ti, Halefe! Jak je nahoře?“
„Velmi dobře. Když jsem se plížil přes palubu chtěli právě páliti svoje afion.
Velitel je pryč, mohou si to tedy dovoliti.“
„Vezmi zbraně tohoto muže k sobě; jsou lepší než ty, které jsi měl před tím.
Teď pojď; půjdu napřed.“
Když jsme se plížili nahoru nemohl jsem zadržeti úsměv nad tím, že Abu
Seif chce přinésti velkošerifovi dar, který byl přece jenom malou částí, toho, co
mu dříve uzmul. Když jsem hlavu vystrčil ven ucítil jsem zápach, jejž lze cítiti
poblíž každé opiové krčmy. Mužové leželi bez pohybu na palubě; a nebylo možno
rozeznati zda-li spí anebo jen nehybně očekávají jedovaté opojení. Na štěstí
cesta ke kajutě byla volná. Lezli jsme, ležíce docela na podlaze tím směrem dál a
dolezli šťastně ke dveřím. Dík orientálské bezstarostnosti dvéře neměly zámku;
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veřeje také nemohly vrzati, protože skládaly se prostě z kusu kůže nahoře a dole
přibité.
Otevřel jsem jen tak daleko, abychom tam mohli vlézti, a když jsme se octli
uvnitř zase jsem dvéře přirazil. Teď jsem se cítil tak volným a bezpečným, jako
bych byl doma ve své světnici. Zde visely moje zbraně, a pět kroků odtud byl
okraj lodi ze které stačil jediný skok na pevninu. Hodinky, kompas a peníze měl
jsem u sebe.
„Co mám vzíti s sebou?“ tázal se Halef.
„Jednu z přikrývek, kterou vidím tamhle ležeti. Potřebujeme jí nutně;
vezmu také jednu.“
„Víc nic?“
„Ne.“
„Ale já zaslechl, že je zde mnoho peněz.“
„Ty leží tamhle v sandyku; necháme je ležeti, neboť nepatří nám.“
„Cože, sídi, ty si nechceš vzíti žádné peníze? Necháš je těm lupičům, ačkoli
jich tak nutně potřebujeme?“
„Chceš býti zlodějem? Já ne.“
„Já? Hadži Halef Omar Ben Hadži Abul Abbas Ibn Hadži Davud al
Gossarah zlodějem? Sídi, to’s mi neměl říkati! Neporučil jsi mi sám, abych tomu
muži, který leží dole v komoře, vzal zbraně? Neporučil’s mi vzít tyto přikrývky?“
„To není krádež. Loupežníci nám vzali naše přikrývky i zbraně, máme t edy
právo se odškodniti. Ale svoje peníze ještě máme.“
„Ne, sídi; moje mi vzali.“
„Měl s mnoho?“
„Nedával jsi mi každých čtrnáct dní tři mariatere- zianské tolary? Měl jsem
je dosud vždycky; ted jsou pryč, a já si vezmu co mi náleží.“
Přistoupil k pokladně. Měl jsem mu zabrániti? V jistém smyslu měl pravdu;
byli jsme v okolnostech, za kterých sami jsme se musili starati o své právo. Kde
bychom byli mohli Abu Seif a žalovati o vrácení uloupených peněz? Musil bych
tuze šetřiti, abych mohl svému sluhovi uloupené peníze nahraditi ze své kapsy,
a mimo to, by nás byla další hádka s Halefem jen zdržela anebo dokonce uvedla
v nebezpečí. Spokojil jsem se tedy jen s námitkou „Sandyk je asi zavřen.“
Halef přistoupil k truhlíku, prohlížel jej a pravil:
„Ano, je na něm zámek a klíč schází; ale otevru jej přece.“
„Ne, toho neučiníš! Vypáčíš-li zámek vznikne hřmot, který by nás mohl
prozraditi!“
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„Sídi, máš pravdu. Vidím už, že ke svým tolarům nepřijdu. Pojď, půjdeme!“
Skoro jsem litoval, že se mu nedostane náhrady. Jiný Arab by se jí nevzdal, o tom
jsem byl přesvědčen, a proto jsem mu slíbil:
„Halefe, dostaneš své mariaterezianské tolary ode mne ještě jednou.“
„Je to pravda, sídi?“
„Ano.“
„Tedy pojdme!“
Opustili jsme kajutu a doplížili se šťastně k okraji lodi. Vzdálenost její od
pevniny byla přece jen značná, jak bylo lze pozorovat při bílém světle hvězd.
„Dostaneš se na pevninu?“ tázal jsem se starostlivě.
Věděl jsem, že je dobrý skokan; zde však nemohl se rozběhnouti.
„Dej pozor, sídi!“
Vstal, položil nohu na roubení a v nejbližším okamžiku stál naproti na
břehu. Následoval jsem jej ihned.
„Hamdulillah, sláva bohu! Ted jsme svobodni. Ale co teď?“ tázal se Halef.
„Půjdeme do Džiddy.“
„Znáš cestu?“
„Ne.“
„Anebo máš harjtu — mapu — která ti cestu ukáže?“
„Také ne; ale potřebujeme jen jiti na jih. Abu Seif tam musil pěšky, a to je
jisté znamení, že město není daleko odtud. Především prohlédněme zbraně.“
Zašli jsme za blízkou houštinu euforbií, která nás dostatečně kryla, neboť
nebyl to malý arabský druh, nýbrž východoindická euforbie vysoká. Moje
ručnice byly nabity; asi proto, že neuměli zacházeti s revolverem a opakovačkou
systému Henry, a těžké pušce medvědí se asi hodně divili. Arab je zvyklý na
dlouhou lehkou ručnici, a jsou ještě celé kmeny, které jsou ozbrojeny ručnicemi
nejstarších, nejpodivnějších konstrukcí.
Když jsme se přesvědčili, že náš útěk nebyl zpozorován, dali jsme se na
neznámou cestu. Musili jsme pokud možno jíti podél břehu, a ten měl četné
větší nebo menší choboty jež bylo nutno obejiti, takže jsme se jen zvolna
dostávali vpřed. K tomu byla půda přes blízkost moře velmi hustě porostlá
koloquinty a aloemi,. jež náš pochod nadmíru ztěžovaly. Konečně svítalo, a my
kráčeli lehčeji a rychleji. Bylo již viděti do dálky a rozeznati, kterým směrem jest
se nám dáti, abychom se vyhnuli některému zářezu. Bylo asi osm hodin ráno
když jsme zpozorovali před sebou minarety města, obklopeného vysokou, dosti
zachovalou zdí.

129

KAREL MAY

„Zeptám se, je-li to Džidda, sídi?“ tázal se Halef. Už asi hodinu potkávali
jsme Araby, aniž jsme je oslovili.
„Neptej se; je to jistě Džidda.“
„A co tam?“
„Prohlédnu si nejdříve to město.“
„A já také. Víš-li pak, že je tam pochována Eva, matka všech
žijících?“„Ano. „Když ji Adam pochoval, oplakával ji čtyřicet dní a čtyřicet nocí;
pak šel do Selan- Dipu, kde zemřel a byl pochován. To je ostrov, o kterém jen
věřící něco vědí.“
„Mýlíš se, Halefe. Ten ostrov se jmenoval u svých obyvatel Sinhaia-Dvipa,
z čehož jste udělali ve své řeči Selan-Dip. Sinhala-Dvipa čili ostrov lví, patří teď
křesťanům, Angličanům, a já sám byl jsem na něm už dvakrát.“ Udiveně na mne
pohlédl.
„Ale naši talebové přece praví, že zemře každý nevěřící, který vkročí na
ostrov Adamův!“
„Zemřel jsem?“
„Ne. Ale ty jsi miláček Alláhův, třeba nemáš pravé víry.“
„Řeknu ti ještě příklad. Viď, že každý nevěřící musí zemříti, který navštíví
posvátná místa Mekku a Medinu?“
„Ano.“
„A přece jsou křesťané, kteří tam byli.“
„Je to pravda?“
„Ano. Stavěli se, jako by byli moslimové.“
„Pak zajisté rozumeli naši reci a našim obyčejům.
„Také tomu všemu rozuměli.“
Pohlédl na mne úzkostlivě zkoumavým zrakem.
„Sídi, ty tomu všemu také rozumíš. Chceš do Mekky?“
„Vzal bys mne s sebou?“
„Ne, sídi; byl bych pak pečen v nejhlubší džehenně.“
„Prozradil bys mne, kdybys mne tam viděl?“
„Effendi, nepřipravuj mi smutek! Musil bych tě zraditi, a přece bych
nemohl. Nemohl bych již žíti.“
Byl jsem jist, že to je jeho vlastní přesvědčení; a bylo by bývalo kruté dále
jej pokoušeti. I pravil jsem:
„Halefe, máš mne rád?“
„Víc než sebe sama, sídi; věř mi!“
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„Věřím. Jak dlouho chceš ještě se mnou cestovati?“
„Jak dlouho chceš. Půjdu s tebou až na konec světa, třebaže jsi křesťan. Ale
vím, že se obrátíš ještě na pravou víru, neboť obrátím tě, ať chceš nebo nechceš.“
„To múže říci jenom hadži.
„Ó, sídi, ted budu opravdu hadži. Tady je Džidda, kde navštívím hrob Evin;
pak půjdu do Mekky, budu v Afarah, dám se oholit v Minah a všecky posvátné
obyčeje prodělám. Chceš na mne zatím v Džiddě čekati ?“
„Jak dlouho budeš v Mekce?“
„Sedm dní.“
„Najdeš mne tedy opět v Džiddě. Ale je tvoje hadž také platnou, když
nespadá do poutnického měsíce?“ „Jest. Viz, zde jest brána. Jak se asi jmenuje?“
„Je to asi severní brána, Bal-el-Medina. Splníš mi prosbu?“
„Ano, neboť vím, že mi neporučíš co nesmím učiniti.
„Neříkej zde nikomu, že jsem křesťan.“
„Poslechnu.“
„Čiň tak jako bych byl moslim.“
„Ano. Ale splníš také ty moji prosbu?“
„Kterou?“
„Musím si koupiti v Mekce aziz-kumahš a chci dáti mnoho darů a almužen„Bud bez starostí; dostaneš svoje mariaterezianské tolary ještě dnes.“ „Těch
snad ani nebudu moci upotřebiti, neboť razí se v zemi nevěřících.“ „Tedy ti dám
tutéž sumu v piastrech.“
„Máš piastry?“
„Ještě ne; ale vyměním si tolary u sarrafa.“10)
„Děkuji ti, sídi! Stačí mi to také do Mediny?“
„Myslím že ano, budeš-li spořivý. Cesta tam nebude pro tebe vyžadovati
žádných výloh.“
„Proč?“
„Pojedu s tebou.“
„Do Mediny, sídi?“ tázal se povážlivým hlasem.
„Ano. Je to zakázáno?“
„Cesta tam je ti volna; avšak do Mediny samé nesmíš.“
„Budu tedy v Džamjbo na tebe čekati.“
„To ano, sídi; to je možné.“
„Dobrá tedy, jsme zajedno.“
„A kam půjdeš potom?“
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„Nejdříve do Medaihn Saliha.“
„Pane, pak jsi synem smrti! Nevíš, že je to město duchů, kteří nestrpí
žádného smrtelníka mezi sebou?“
„Mne budou musit strpěti. Je to místo velmi tajemné; vypravují se o něm
velmi podivuhodné věci, a proto je musím viděti.“
„Neuvidíš je, neboť duchové zatarasí nám cestu; ale já tě neopustím, i
kdybych měl s tebou zemříti. Budu pak opravdový Hadži, jemuž nebesa vždycky
jsou otevřena. A kam chceš jiti potom?“
„Buďto na Sinai, do Jerusaléma a Istambulu, nebo do Bassry a Bagdadu.“
„A vezmeš mne se sebou?“
„Ano.“
Došli jsme ku bráně. Tam bylo před hradbami mnoho rozptýlených chýší
ze slámy nebo listí palmových, v nichž bydlili chudí hadhesi, — dělníci — nebo
ještě chudší dřevaři a zelináři. Roztrhaný chlap mne oslovil:
„Taibihn, effendi, seiak, keif chelak — jsi zdráv effendi, jak se máš a jak se ti
daří?“
Zastavil jsem se. V Orientě musí míti člověk vždycky dost času k odpovědi
na pozdrav.
„Děkuji ti! Jsem zdráv, daří se mi dobře; ale jak tobě se daří, synu udatného
otce, a jak se daří tvým záležitostem, dědici nejzbožnějšího kmene
moslimského?“
Užil jsem těch slov, poněvadž jsem viděl, že má m ešaleeh. Džidda, ačkoli v
novější době křesťané ji navštěvují, platí za svaté město, a občané svatých měst
mají právo nositi toto znamení. Čtyři dni po narození dítěte učiní se mu na
každé penězoměnce.
Do tváři, na každém spánku dva řezy, jejichž jizvy zůstanou po všechen
život. To je m’ešaleeh.
„Tvoje slova jsou zahari; voní jako benaht el džennet,“ odvětil muž. „Také
mně daří se dobře a jsem spokojen s obchody, které provádím. Budou i tobě s
prospěchem.“
„Jaký obchod máš?“
„Mám tři zvířata. Moji synové jsou hamahri, oslaři, a já jim pomáhám.“
„Máš je doma?“
„Ano, sídi. Mám ti dojít pro dva osly?“
„Kolik ti zaplatím?“
„Kam pojedeš?“

132

POUŠTÍ

„Jsem zde cizím a chci si najiti nějaké obydlí.“
Díval se na mne zvláštním pohledem. Cizinec a pěšky — to mu musilo býti
nápadno.
„Sídi,“ tázal se, „chceš tam, kam jsem doprovázel tvoje bratry?“
„Které bratry?“
„Včera v dobu mogrebu přišlo třináct mužů pěšky jako ty; zavedl jsem je do
velkého khanu.“
To byl dojista Abu Seif a jeho lidé.
„To nebyli moji bratři. Nechci bydliti ani v khanu ani ve funduku, nýbrž v
soukromém domě.“
„Ama di bacht — jaké štěstí! Znám dům, ve kterém můžeš míti byt, jenž pro
knížete byl by krásným.“
„Co žádáš, pojedeme-li tam na tvých oslech?“
„Dva piastry.“
To bylo něco přes dvacet haléřů za muže.
„Přived sem zvířata.“
Vážným krokem odcházel a přivedl z ohrady dva osly, tak malé, že bych je
byl takřka mohl obkročiti.
„Unesou nás?“
„Sídi, jeden z nich unesl by nás všecky tři.“
Bylo to sice přehnané, nicméně můj osel netvářil se nijak přetíženým;
naopak jakmile jsem se octl na jeho hřbetu, dal se do čilého klusu, který arci
hned ve bráně byl přerušen.
„Tut,“ zvolal totiž chraptivý hlas se strany; „tut, vermya-iz akče — stůjte,
peníze sem!“
Ve rozbořeném zdivu po mé levici byla čtyřhranná díra, v té díře byla hlava;
na tváři hlavy byly ohromné brejle a v brejlích jenom jediné sklo. Pod sklem
spatřil jsem obrovský nos a stranou pod nosem veliký otvor z něhož bezpochyby
slova vycházela.
„Kdo je to?“ tázal jsem se našeho vůdce.
„Radžal el bab — pán dveří. Vybírá daň pro sultána.“
Přitlačil jsem svého oslíka až před otvor a vytáhl jen tak pro žert svůj pas.
„Co chceš?“
„Peníze.“
,,Tu máš!“
Postavil jsem mu sultánský móhyr před oko, sklem nechráněné.
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„Lutf, dženabin — odpuštění, Vaše Milosti!“
Otvor pod nosem se zavřel, tvář zmizela a hned poté viděl jsem jak vyzáblá
postava skočila stranou přes polozbořenou zed. Měla na sobě starou odřenou
uniformu janičárskou, široké modré kalhoty, červené punčochy, zelenou
kazajku a na hlavě bílou čapku. Byl to udatný radžal el bab.
„Proč utíká?“ tázal jsem se vůdce.
„Máš budžeruldi a nepotřebuješ nic dáti. On tě svou žádostí urazil a bojí se
tvé pomsty.“
Jeli jsme dále a za pět minut dojeli jsme ke dveřím domu, který měl čtyři
velká zamřížovaná okna vedoucí na ulici — v muhamedánských zemích
zvláštnost.
„Zde je to!“
„Komu patří ten dům?“
„Dževahirdžimu Tomaruovi.“
„Je doma?“
„Ano.“
„Můžeš se tedy vrátiti; zde vezmi bakšiš!“
Děkuje mnoha slovy usedl muž na jednoho ze svých oslů a odjížděl.
Vstoupil jsem s Halefem do domu a byl jsem zaveden od černocha do zahrady, v
níž byl jeho pán. Tomu jsem přednesl svou žádost, a on ihned vedl mne zpět do
domu a ukázal mi řadu prázdných pokojů. Najal jsem dva na týden a musil jsem
za to zaplatiti slušnou sumu dvou tolarů. Zato však nikdo se mne na nic neptal.
Řekl jsem jen jméno, které mi dal Halef.
Odpoledne jsem si šel prohlédnouti město.
Džidda je město dosti pěkné a zdá se, že nosí svoje jméno — Džidda
znamená tolik co „bohatá“ — právem. Je se tří stran obklopena vysokou, tlustou
zdí s věžemi a je chráněna hlubokým příkopem. Směrem k moři chrání ji tvrz
s několika batteriemi. Zeď hradební má tři brány: bab el Medina, bab el Yemen
a bab el Mekka, ze všech nejkrásnější, se dvěma věžemi jejichž cimbuří je
nádherně prolamované. Město dělí se ve dvě polovice, v nysf (čtvrť) syrskou
a yemenskou; má hodně široké, nepříliš špinavé ulice a mnoho pěkných,
prostranných náměstí. Nápadno je, že je zde mnoho domů majících i na venek
okna. Jsou většinou o několika patrech, dobře stavěné a mají pěkné obloukové
dvéře, balkony a arkýře. Bazar probíhá městem po celé délce rovnoběžně s
mořem a ústí do mnoha vedlejších ulic. Tu jest viděti Araby a Beduíny,
Fellatahy, obchodníky z Basry, Bagdadu, Maskatu a Makally, Egypťany, Nubijce,
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Habešany, Turky, Syřany, Řeky, Tunisany, Tripolitance, Židy, Indy, Malajce: —
všecky v národním kroji. I křesťany lze zde potkati. Za zdí počíná, jako v největší
části měst arabských hned poušť, a tam stojí chýše oněch lidí, kteří ve městě
samém nemají místa.
Nedaleko kasáren ležících poblíž brány bab el Medina je hřbitov, ve kterém
ukazují hrob pramáti Evy. Hrob je šedesát metrů dlouhý a uprostřed má malou
mešitu.
Že se Džidda hemží žebráky, není divu. Nejvíce jich přichází z Indie. Kdežto
ubozí poutníci z jiných zemí hledají si práci, aby si vydělali peníze na zpáteční
cestu, je Ind k tomu příliš líný. Žebráků je zde tolik, že kdyby člověk chtěl
každému něco dáti, stal by se sám brzy žebrákem.
Po prohlídce hřbitova šel jsem ku přístavu a zvolna kráčel k moři. Přemýšlel
jsem o možnosti uviděti Mekku a ani jsem nepozoroval, že kolem mne je víc
a více pusto. Tu pojednou — je to možno nebo ne? slyším od moře popěvek z
domoviny známý:
„Jetzt geh‘ i zum Soala und kaf ma an Strick.“
Je to možné? Tady v Džiddě! Ohlédl jsem se a viděl člun, ve kterém byli dva
mužové. Jeden byl domorodec. Podle pleti a šatu byl to Hadharemieh; dojista
majitel člunu. Druhý — byla to prapodivná postava; stál uprostřed kocábky. —
Měl modrý turban, červené turecké kalhoty a přes ně evropský kabát poněkud
starého střihu; žlutý hedvábný šátek kolem krku, a z toho šátku vyčnívaly
vpravo a vlevo špičky jakéhosi límce. U pasu objemného břicha měl muž sarras,
jehož pochva byla tak široká, že bylo v ní místa aspoň na tři šavle.
To byl ten pěvec. Zpozoroval, že jsem se překvapením zastavil, a myslil
snad, že má před sebou hudby milovného Turka, neboť přiložil levici k ústům a
zpíval dále.
Měl jsem z toho radost ještě větší než tehdy, když mne Hamsad al Džerbaja
svou písní překvapil na Nilu. Také já přiložil ruku k ústům volaje:
„Tyrky čaghyr-durmak — zpívej dále!“
Zdali mi rozuměl, nevím, zdálo se však, že zpívá s větší chutí. Nemohl jsem
se zdržeti a vpadl jsem do jeho zpěvu.
Tu hlasitě zajásal, strhl turban s hlavy, sarras vytrhl z pochvy a turbanem i
sarrasem mával vysoko ve vzduchu; pak oba ty předměty dal zase na jejich místa,
chopil se kormidla a zarejdoval ku břehu.
Sel jsem mu vstříc. Vyskočil na břeh, přece však se zarazil když si mne
důkladněji-prohlédl.
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„Civilisovaný Turek tázal se nedúvěřivě.
„Ne, nýbrž Evropan, který se trochu cvičí v turečtině.“
„Opravdu tedy! Nechtěl jsem věřit vlastním uším. Ale vypadáte opravdu
jako Arab. Smím se ptát, kdo jste?
„Spisovatel. A vy?“
„Já — já — hm — houslista, komik, lodní kuchař, soukromý tajemník,
bookkeeper, manžel, merchant, vdovec, soukromník a teď turista na cestě
domů.“
Řekl to s tak přesvědčující grandezou, že jsem se dal do smíchu.
„To jste ovšem mnoho zkusil! Tedy domů chcete?“
„Ano, totiž do Terstu, ač-li se cestou jinak nerozmyslím. A vy?“
„Uvidím domovinu asi až za mnoho měsíců. Co zde děláte v Džiddě?“ „Nic.
A vy?“
„Nic. Chcete, abychom si navzájem pomáhali?“
„S radostí, dovolíte-li.“
„Proč bych nedovolil. Máte zde nějaký byt?“
„Ano, už čtyři dny.
„A já teprve několik hodin.“
„Tedy nejste ještě zařízen. Smím vás pozvati?“
,,O ano, na kdy?“
„Teď hned. Pojďte! Není to daleko.“
Sáhl do kapsy a zaplatil svému člunaři a pak vraceli jsme se k přístavu.
Cestou vyměnili jsme jen povšechné poznámky, až konečně jsme přišli k
jednopatrovému domu, do něhož vstoupil. Vchodem byl domek rozdělen ve dvě
části. Otevřel dveře na pravou stranu a vstoupili jsme do světničky, jejíž jediný
nábytek záležel v nízkém dřevěném podstavci, přes který byla přehozena dlouhá
rohožka.
„To je můj byt. Vítám vás, prosím, sedněte si!“
Znova jsme si potřásli ruce a já usedl na serir, kdežto on vešel do vedlejší
místnosti a otevřel kufr tam stojící.
„Vůči takovému hostu nesmím přece šetřiti svých skvostů“ zvolal. „Dejte
pozor, co vám přinesu!“
Byly to arci vesměs skvosty, které mi předkládal.
„Zde hrnek s dušenými jablky, připravoval jsem je včera večer ve strojku
na kávu; je to to nejlepší, co se může v tom horku jisti. Tady dva svítky, pečené
tamhle v krabici na tabák — každý jeden. Zde ještě zbytek anglického
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pšeničného chleba — trochu starý, ale ujde. Máte dobré zuby, jak vidím. K tomu
tato bombayská uzenice — sice už poněkud zapáchá, ale to neškodí. V této lahvi
je pravý starý koňak; víno to sice není, ale přece je to lepší než voda; sklenice
nemám, není jí však také třeba. Potom v této krabici — šňupete snad?“
„Bohužel nikoli.“
„Skoda. Je výborný. Ale kouříte?“
„Velmi rád.“
„Zde! Je jich sice jen jedenáct, ale rozdělíme se o ně, vy deset, já jeden!“
„Nebo naopak!“
„To nejde!“
„Uvidíme. A co to máte tam v té plechové krabici?“
„Hádejte.“
„Ukažte!“ Dal mi krabici a já k ní přivoněl.
„Sýr!“
„Uhodl jste. Bohužel nemám máslo. Ukrojte si tedy! Nůž jistě máte; zde je
dokonce i vidlička.“
Jedli jsme s chutí.
„Jsem Sas,“ pravil jsem a řekl mu svoje jméno. „Jste narozen v Terstu?“
„Ano. Jmenuji se Martin Albani. Můj otec byl svého řemesla švec. Měl jsem
se státi něčím lepším, totiž kupcem, ale chytil jsem se houslí a zanechal všeho
počítání. Dostal jsem nevlastní matku; nu — a to víte, jak to bývá. Měl jsem otce
tuze rád, ale seznámil jsem se s jistou hudební společností a připojil jsem se k
ní. Šli jsme do Benátek, Milána a hlouběji do Itálie, konečně až i do Cařihradu.
Znáte ten druh lidí?“
„Arci. Jezdívají často daleko za moře.“
„Nejdříve jsem hrál na housle, pak jsem povýšil na komika; bohužel měli
jsme málo štěstí, a byl jsem rád, že jsem našeí místo na brémské obchodní lodi.
S tou přijel jsem později do Londýna, odkud jsem s jistým Angličanem plul
do Indie. V Bombayi jsem se roznemohl a byl jsem poslán do nemocnice. Její
správce byl sice čiperný člověk, ale žádný hrdina co se týká psaní a počítání;
najal mne, když jsem se opět uzdravil. Později přišel jsem k jistému kramáři
jako knih vedoucí; on zemřel na horečku a já si vzal jeho vdovu. Neměli jsme
dětí a žili jsme šťastné až do její smrti. Ted zatoužil jsem po
vlasti———————————————————————————– “
„Po svém otci?“
„Také ten již nežije, ale — díky bohu! — netřel žádnou nouzi. Když se
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mi vedlo dobře, psali jsme si často. Zatím jsem svůj obchod prodal a jedu ted
domů.“
Ten muž se mi líbil: pranic se nepřetvařoval. Bohatým nemohl býti; činil na
mne dojem muže, který má právě asi tolik, co potřebuje, a který je tím také úplně
spokojen.
„Proč nejedete přímo do Terstu?“
„Musil jsem v Maskatu a Adenu přivésti několik cifer do pořádku.“
„Tedy jste přece ještě cifrám neodvykl?“
„Ovšem,“ smál se. „A teď — moje záležitosti nekvapí; jsem svým pánem —
proč bych si neprohlédl Červené moře? Vy to děláte také?“
„Arci. Jak dlouho zde zůstanete?“
„Až zde zakotví nějaká vhodná loď. Nemyslil jste, že jsem Tyrolák když jste
mne slyšel zpívat?“
„Ano; ale přece nejsem zklamán — jsme přesto krajané a těším se, že jsme
se sešli.“
„Jak dlouho zde zůstanete?“
„Hm! Můj sluha putuje do Mekky, budu musit asi týden naň čekati.“
„To mne těší; můžeme déle užiti vzájemné společnosti.“
„Souhlasím, ale na dva dny se přece odloučíme.“
„Jak to?“
„Skoro bych měl chuť také se jednou podívati do Mekky.“
„Vy? Křesťanům je to zakázáno!“
„Ovšem. Ale což mne znají?“
„Pravda. Mluvíte arabsky?“
„Ano, pokud to pro svou kuchyň potřebuji.“
„A víte jak se poutníci musí chovati?“
„Ano, ale tolik je jisto, že moje chování nebude úplně se shodovati s
chováním poutníků. Kdybych chtěl následovati jejich obyčejů a podrobiti se
předepsaným obřadům, nebo kdybych se modlil k Alláhovi a dokonce vzýval
proroka, bylo by to jakýmsi podvodem, který se mi příčí.“
„Vždyť byste ve svém nitru smýšlel jinak!“
„Proto by podvod nebyl menší.“
„Nesmí se vědě přinésti nějaká oběť‘?“
„Ano, ale ne taková. Ostatně nejsem muž vědy. Kdybych se kdy dostal
do Mekky, má to jen tu cenu, že jsem ji také viděl a že o ní mohu vyprávěti
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mezi známými. Skoro myslím, že lze navštíviti město prorokovo aniž se člověk
prohřeší tím, že si bude hráti na vyznavače islámu.“
„To sotva.
„Myslíte, že Mekku navštěvují jenom poutníci?“
„Inu, kupci tam asi jezdí také. Ale i ti navštěvují posvátná místa a modlí se
tam.“
„Ale nikdo to od nich nežádá. Počítám šestnáct hodin cesty odtud do
Mekky; koňmo docela dobře za osm hodin. Kdyby měl Bišarihn-hedžina,
potřeboval bych jenom čtyři hodiny. Přijdu tam, sestoupím v nějakém khanu,
projdu vážným, volným krokem město a podívám se na svatyni; k tomu
potřebuji jenom několik hodin. Každý mne bude pokládati za moslemína a
mohu se zase klidně vrátiti.“
„To nezní nikterak nebezpečně, ale odvážné je to přece. Četl jsem, že
křesťan se smí městu přiblížiti nanejvýš na devět mil.“
„Pak bychom nesměli být ani v Džiddě nejsou-li tím míněny jen anglické
míle. Na cestě odtud do Mekky leží jedenáct kaváren, odvážím se beze všeho ve
všech sestoupiti, až do deváté, a při tom ještě řeknu, že jsem křesťanem. Časy
mnoho změnily, teď stačí když křesťanům se zapoví vstup do města. Odvážím se
toho pokusu.“
Tak jsem se v tu věc vžil, že opravdu byl jsem pevně odhodlán jiti do
Mekky. S tou myšlenkou vrátil jsem se domů, s ní jsem usnul a také se probudil.
Halef přinesl mi kávu. Dostál jsem slovu a peníze jsem mu dal již večer.
„Sídi, kdy pak mi dovolíš jiti do Mekky?“ tázal se mne.
„Prohlédl jsi Džiddu již celou?“
„Ještě ne, ale budu s ní brzo hotov.“
„Jak budeš cestovati? S delylem?“
„Ne, to stojí mnoho peněz. Počkám až bude více poutníků pohromadě a
pojedu s najatým velbloudem.“
„Můžeš odejeti kdy chceš.“
Delylové jsou totiž oni úředníci, kteří vedou cizí poutníky dbajíce při tom,
aby žádný z předepsaných obřadů nebyl vynechán. Mezi poutníky je mnoho
paní a dívek. Poněvadž však nevdaným ženám je zakázán přístup k posvátným
místům, delylové za jistý plat se zasnubují se svobodnými poutnicemi, jež z
Džiddy do Mekky provázejí a s nimi pak po dokonané pouti dávají se rozvésti.
Sotva Halef opustil můj pokoj, slyšel jsem venku hlas:
„Je tvůj pán doma?“

139

KAREL MAY

„Dehm arably — mluv arabsky!“ odvětil Halef přísně.
„Arably? To neumím, hochu, nanejvýš bych to mohl posloužiti trochou
turečtiny. Ale počkej, ohlásím se sám; neboť dojista je tady někdo za dveřmi.“
Byl to Albani, který teď spustil jeden svůj popěvek.
Vstal jsem a otevřel mu sám.
„Aha!“ smál se, „pomohlo to tedy! Myslil jsem už, že jste odejel do Mekky.“
„Pst! Můj sluha nesmí o tom ničeho zvěděti.“
„Odpusťte! Hádejte však, s jakou prosbou přicházím!“
„S prosbou za odplatu za vaše včerejší pohostinství? Je mi líto! V nejlepším
případě mohu posloužiti trochou nápoje, ale nikoli potravinami, aspoň ne tak
vzácnými, jako byly vaše.“
„To nic! Ale mám opravdu prosbu nebo spíše otázku.“
„Mluvte!“
„Mluvili jsme včera o vašich zkušenostech; jste přece jezdec, viďte?“
„Trochu jezdím, pravda.“
„Jenom koňmo nebo také na velbloudu?“
„Obojí; dokonce také na oslu, k čemuž právě včera byl jsem přinucen.“
„Jakživ jsem ještě neseděl na velbloudu. Dnes ráno jsem však slyšel, že zde
docela nablízku je devedži, u něhož za malý peníz má člověk příležitost zahráti si
na beduína — — -“
„Ach, chcete si tedy vyjeti na procházku?“
„Tak jest.“
„Ale dostanete z toho večer mořskou nemoc —“
„Nic nevadí.“
„Proti které nepomůže ani dávka kreosotu.“
„Jsem na to připraven. Viděti břehy Rudého moře a neseděti při tom ani na
velbloudu! Smím vás pozvati, abyste mne doprovodil?“
„Mám času dost, kam chcete?“
„Je mi lhostejno. Snad kousek kolem Džiddy?“
„Souhlasím. Kdo obstará velbloudy? Vy nebo já?“
„Arciže já. Vezmete s sebou také svého sluhu?“
„Jak je vám vhod. Zde člověk nikdy neví, co se může státi, a sluha v Orientě
není nikdy zbytečný.“
„Tedy pojede s sebou.“
„Kdy mám přijití?“
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„Za hodinu.“
„Dobrá. Ale dovolte mi poznámku. Prohlédněte dobře; sedlo a pokrývku
dříve než vylezete na velblouda; taková opatrnost je vždycky dobrá, poněvadž
jinak snadná přijdete ve styk velice nepříjemný s oněmi bašibozuky„ jimž
Oriental říká „bit“.
„Bit? Nejsem honěn v orientalských jazycích.“
„Míním zviřátko, kterému obecně se říká veš.“
„Ach! Opravdu?“
„Někdy opravdu. Slýchal jsem v Maďarsku, že tyto cizopasníky tam
nazývají horníky, asi proto, že pracují s hůry dolů. Při jízdě na velbloudu máte
co činiti s horníky Arabů a s horníky velblouda. Ještě štěstí, že první z nich jsou
tak pohnutlivě věrni svým pánům a mistrům, že na nevěrce se nehrnou. Tedy
podložte si ještě vlastní přikrývku, kterou po jízdě dejte nejbližšímu paštikáři,
aby ji za několik borbi dal v peci vysušit.“
„Podívejme se! Vezmeme zbraně s sebou?“
„Ovšem! Já na příklad jsem nucen užívati veškeré opatrnosti, poněvadž
každou chvíli zde nebo v okolí mohu zastihnouti nepřátele.“ „Vy?“
„Ano, já. Byl jsem v zajetí mořského loupežníka, kterému jsem utekl teprve
včera ráno. Je na cestě do Mekky, a může snadno býti ještě někde v Džiddě.“
„To je podivuhodné! Byl to Arab?“
„Ano. A nemohu ho ani udati, ačkoli můj život nestojí za groš, potkáme-li
se.
„O tom jste mi včera nic neříkal.“
„Proč bych o tom mluvil? Člověk slýchá a čte často, že život stává se stále
střízlivějším a že už není nijakého dobrodružství. Před málo týdny mluvil jsem
s jistým učencem, který mnoho cestoval a který přímo tvrdil, že může člověk
ve starém světě cestovati od Hammerfestu až ke Kapskému městu a od Anglie
až do Japonska, a že nezažije při tom ani nejmenšího, co by bylo možno nazvati
dobrodružstvím. Neodporoval jsem mu, ale jsem přesvědčen, že záleží jen na
osobnosti cestovatelově a na způsobu cesty. Cesta s některou společností nebo
na okružní lístek je arci velmi krotká třeba na Celebes nebo do Ohnivé země.
Já však dávám přednost koni a velbloudu před poštami a drahami, kanoi před
parníkem a ručnici před vidovaným pasem; také cestuji raději do Timbuktu
nebo Tobolska něž do Nizzy nebo na Helgoland; nespoléhám na žádného
tlumočníka a na žádného Baedekra; k cestě do Murzuku mívám méně peněz,
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než mnohý, který jede z Prahy do Vídně — a nikdy jsem si nemusil stěžovati
na nedostatek dobrodružství. Kdo cestuje s velikými prostředky, tomu právě ty
prostředky stojí v cestě; kdo však přichází s lehkou kapsou, ten bude hledati
u Be- duinů pohostinství a učiní se užitečným, anebo v západních státech
Ameriky bude musit sestříleti si, co potřebuje k výživě a bojovati s tisícerým
nebezpečím — tomu nikdy nebude chyběti dobrodružství. Vsaďme se, že se
nám při naší vyjížďce naskytne nějaké dobrodružství, třeba sebe menší? Rekové
starých časů vyjížděli za dobrodružstvím; dnešní hrdinové jezdívají jako
commis-voyageurs, turisté, letní hosté, lázeňští darmošlapové nebo hosté
posvícenští. Zažijí svoje dobrodružství pod deštníky, při table ďhote, u nějaké
imitované salašnice, u hracího stolku nebo na Scating-Ringu. Vsadíme se?“
„Jsem opravdu zvědav.“
„Rozumějte mi dobře! Nazýváte-li snad dobrodružstvím vidíte-li v džungli
dva tygry zápasící na život a na smrt; já nazývám stejně velkým dobrodružstvím
vidím-li u okraje lesa dva houfy mravenců, jejichž boj nejenom vzhledem k
odvaze a tělesné námaze jest jako bitva Gotů nebo Hunů, nýbrž ukazuje nám
takové příklady obětování, poslušnosti a strategické nebo taktické vypočítavosti
a lsti, že se tomu musíte jen diviti. Boží Všemohoucnost projevuje se nádherněji
v těch maličkých zviřátkách, než v obou tygrech, kteří se vám jen proto zdají tak
velikými, že se jich bojíte. Avšak jděte a objednejte velbloudy, abychom v čas
největšího horka našli pramen.“
„Jdu; ale dodržte své slovo stran toho dobrodružství!“
„Dostojím mu.“
Šel. Mluvil jsem k němu s rozmyslem, neboť k první vyjížďce na velbloudu
je rozhodně zapotřebí nálady pokud možno romantické.
Když jsem po třech čtvrtích hodiny s Halefem vstoupil do bytu Albaniho,
ten vězel po uši ve zbraních.
„Pojďte, devedži už čeká. Anebo máme dříve něco pojisti?“ tázal se mne.
„Ne.“
„Vezmeme tedy potraviny s sebou. Tuto torbu máni plnou.“
„Chcete míti dobrodružství a berete potraviny? Pryč s tím! Budeme-li míti
hlad najdeme si duar. Tam najdeme datle, mouku, vodu a snaď také trochu
čekiru.“
„Čekiru? Co je to?“
„Koláče pečené z umletých kobylek.“
„Fi!“
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„Co myslíte! Chutnají znamenitě! Kdo jí ústřice, Memýždě, ptačí hnízda,
žabí stehýnka, a shnilé mléko se syrovými červy, pro toho jsou kobylky
lahůdkou. Vité kdo jedl po dlouhý čas kobylky a divoký med?“
„Tuším, že to byl nějaký člověk z bible.“
„Ovšem, a sice velký a svatý muž. Máte přikrývku?“
„Tady.“
„Dobrá. Na jak dlouho jste najal velbloudy?“
„Na celý den.“
„S průvodem devedžiho nebo některého z jeho lidí?“
„Bez průvodu.“
„To je dobře. Musil jste asi pro ten případ složiti zálohu, ale za to je to
pohodlnější a jsme nerušeni. Pojďte!“
Velbloudář bydlil ve vedlejším domě. Viděl jsem na něm hned,
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Při jízdě nepromluvili jsme skoro ani slova. Nejmlčelivější byla dcera šejkova.
Nemluvila, v jejích, očích však doutnal zlý oheň, a když pohlédla vlevo, kde
tušila za nízkým obzorem Abu-Seifovu loď, pravice její chopila se vždy buď
rukojeti handžaru nebo pažby dlouhé ručnice, která ležela napříč na jejím sedle.
Když jsme přišli k ležení, Halef ke mně popojel.
„Sídi,“ tázal se, „jaké jsou u vás obyčeje? Má ten, kdo si bere ženu, dáti
neveste nějaký dar?“
„To činí asi každý u vás i u nás.“
„Ano, také v Džesirat el Arab a v celém Šarki (Východě) je to tak zvykem.
Poněvadž však Hanneh jen na několik dní se má státi mou ženou, nevím, je-li
dar nutným.“
„Dar je zdvořilostí, která vždy vzbuzuje příjemné pocity. Já na tvém místě
byl bych zdvořilým.“
„Ale co jí mám dáti? Jsem chůd, a na svatbu nejsem připraven. Myslíš,
abych jí věnoval svůj sirníček?“
Koupil si totiž v Kahýře malou krabičku z papírové tluče a schovával tam
sirky. Věc měla pro něho velkou cenu, poněvadž zaplatil kdysi
dvacateronásobně za krabičku, která měla cenu sotva dvaceti haléřů. Láska
přivedla jej k hrdinskému rozhodnutí, zbaviti se svého nejdražšího majetku.
„Dej jí to, odvětil jsem vážně.
„Dobře, dám! Ale dá mi sirníček zpátky, až přestané být mou ženou?“
„Asi sotva; ponechá si jej.“
„Alláh kerihm, bůh je milostiv, a nechce mne o můj majetek připraviti. Co
mám činiti, sídi?“
„Je-li ti sirníček tak svatý, dej jí něco jiného.“
„Copak? Jiného nemám. Nemohu jí dáti ani svůj turban ani ručnici, ani
karabáč.“
„Tedy ji nedávej nic.“
Potřásl starostlivě hlavou.

145

KAREL MAY

„To nejde, sídi. Je mojí nevěstou a musí něco dostati. Co by si Ateibehové o
tobě pomyslili, kdyby si tvůj sluha vzal ženu, aniž jí něco dal?“
Aha! Apelloval na moji ctižádost a tudíž také na můj sáček.
„Sláva bohu, který osvěcuje tvůj rozum, Halefe! Ale mně se vede právě tak
jako tobě. Nemohu tvé nevěstě dáti ani svůj haik, ani kazajku, ani ručnici!“
„Alláh je spravedlivý a milosrdný, effendi; platí za každý dar tisícinásobný
úrok. Nenosí tvůj velbloud také malý kožený váček, v němž jsou věci, jež by mou
nevěstu přivedly u vytržení?“
„A kdybych ti něco z toho dal, dostal bych to zase zpátky až by Hanneh
nebyla již tvojí ženou?“
„Musíš to od ní pak chtíti.“
„To není dobré u nás Franků. Ale ježto mi dáváš naději na tisíconásobné
úroky, otevru sáček a uvidím najdu-li tam něco.“
Tu se Halef radostně vzpřímil v sedle.
„Sídi, jsi nejmoudřejší a nejlepší effendi, kterého Alláh stvořil. Tvoje
dobrota je širší nežli Sahara a tvoje dobročinnost delší nežli Nil. Tvůj otec
byl nejslovutnější a otec tvého otce nejslavnější muž z království Frankistanu.
Tvoje matka byla nejkrásnější z růží a matka tvé matky nejrozkošnější květinou
Západu. Kéž tvoji synové jsou četní jako hvězdy na nebi, tvoje dcery jako písek
v poušti a děti tvých dětí jako kapky v moři bez počtu!“
Bylo štěstí, že jsme dojeli k ležení, jinak by mne jeho vděčnost oženila se
všemi dcerami Samojedů, Tungusů, Eskymáků a Papuanů. Co se týká onoho
koženého sáčku, o němž se zmínil, tož bylo v něm arci všelicos, co se hodilo
za dárek beduinskému děvčeti. Syn kupcův Isla Ben Maflei, s nímž jsme se v
Kahýře rozloučili, obdařil mne věcmi, které na mé další pouti mohly dobře
sloužiti jakožto dary k získání všelikých jiných laskavostí. Byly to vesměs
předměty, které nemohly zabrati mnoho místa a ač samy o sobě neměly valné
ceny, přece u obyvatel pouště náležely k největším zvláštnostem.
Za naší přítomnosti byl jeden ze stanů uprázdněn a pro mne zařízen. Když
jsem se tam usadil, vzal jsem kožený váček a vzal z něho medaillon, pod jehož
sklíčkem byl malý čertík, který uměle mohl býti přiveden do pohybu. Byl stejně
pracován jako na příklad manšettové knoflíky s hnědými želvami a visel na
řetízku ze skleněných facett, které při světle leskly se všemi duhovými barvami.
Ten skvost byl by v Paříži stál sotva dva franky. Ukázal jsem jej Halefovi.
Ten, sotva naň pohlédl, ulekán vyskočil.
„Mašallah, div boží! To je šejtan, kterého bůh zatratiž! Sídi jakpak dostáváš
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šejtana do své moci? La illa illa Alláh, ve Muhammed resul Alláh! Chraň nás,
pane, před ďáblem třikráte kamenovaným! Neboť nikoli jemu, nýbrž tobě
samému chceme sloužiti!“
„Nemůže ti ničeho učiniti, neboť jest pevně zavřen.“
„Nemůže ven, opravdu nemůže?“
„Ne.“
„Můžeš mne ujistiti při svém vousu?“
„Tak jest.“
„Ukaž tedy, sídi! Ale podaří-li se mu dostati se ven, jsem ztracen, a moje
zkáza padniž na tebe i tvoje předky!“
Vzal řetízek velmi opatrně konci prstů, položil medaillonek na zem a
poklekl dívaje se naň se všech stran.
„Vallahi — billahi — tallahi — u Allaha, je to šejtan! Vidíš, jak otevírá
hubu a jazyk vyplazuje? Kroutí očima a hýbá rohama; točí ocasem, hýbe drápy a
dupe nohama! O jazik — běda, rozbije ti pouzdro!“
„Nemůže, vždyť je to jen uměle zhotovená figurka.“
„Umělá figura, zhotovená rukou lidskou? Effendi, klameš mne, chtěje mi
dodati odvahy. Kdo pak by čerta dovedl udělati? Žádný člověk, žádný věřící,
žádný křesťan a žádný žid! Jsi největší taleb a nejodvážnější hrdina, kterého země
nosí, nebo tys zkrotil šejtana a vecpal do toho úzkého zindanu*)! Hamdulillah,
teď! jest země před ním jista a všichni potomci prorokovi mohou jásati a těšiti
se z muk, které mu jest zde vytrpěti! Proč mi ukazuješ tento řetízek, sídi?“
„Daruj jej své nevěstě.“
„Já———– ?! Tento řetízek, který je drahocennější nežli všechny diamanty
v trůnu velkého mogula? Kdo má tento řetízek, stane se slavným mezi všemi
syny a dcerami věřících. Chceš jej opravdu darovati?“
„Ano.“
„Buď tak laskav, sídi, dovol, abych si ho nechal pro sebe. Dám děvčeti
přece jen raději svůj sirníček.“ „Ne, dáš jí řetízek. Přeji si to.“ „Pak musím
poslechnouti. Ale kde jsi jej měl i s jinými věcmi, než jsi jej dal včera do toho
váčku?“
„Z Kahýry až sem je nebezpečná cesta, a proto jsem tyto drahocenné věci
nosil v nohavicích svých šalvarů.“
„Sídi, tvoje chytrost a opatrnost převyšuje lest ďábla, kterého jsi přinutil,
aby bydlil ve tvých nohavicích. Kdy mám dáti Hanneh řetízek?“
„Jakmile se stane tvojí ženou.“
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„Stane se nejslavnější mezi všemi dcerami arabskými, neboť všecky kmeny
budou si vyprávěti, že zkrotila šejtana. Smím vidět také ostatní poklady?“
Nedošlo k tomu, neboť šejk pro nás poslal. V jeho stanu byli shromážděni
všichni Ateibehové.
„Sídi, přinesl jsi pergamen?“ tázal se šejk.
„Mám papír, který je právě tak dobrý jako pergamen.“
„Chceš napsati smlouvu?“
„Přeješ-li si, ano. „Můžeme tedy počíti?“
Halef kývl hlavou, a ihned vstal jeden z přítomných tázaje se ho:
„Jak zní tvoje celé, úplné jméno?“
„Jmenuji se Halef Omar Ben Hadži Abul Abbas Ibn Hadži Davud al
Gossarah.“
„Ze ktere zeme pocházíš?“
„Pocházím z Garbi, kde slunce zapadá za velikou poušti.
„Kterému kmeni náležíš?“
„Otec mého otce, jimž oběma Alláh ať požehná, obýval s kmenem Uelad
Selim a Uelad Bu Seba veliký Džebel Šur-Šum.“
Tazatel, který byl asi příbuzným nevěsty, obrátil se na šejka.
„My všichni tě známe, ty muži udatný, statečný, moudrý a spravedlivý. Jsi
Hadži Malek If fandi Achmed Chadid el Eini Ben Abul Ali el Besami Abu
Šehab Abdolatif el Hanifi, šejk udatného kmene Beni Ateibeh. Zde tento muž
je hrdina kmene Uelad Selim a Uelad Bu Seba, který bydlí na horách, jež až
do nebes sahají a Džebel Šur-Sum šlovou. Jmenuje se Halef Omar Ben Hadži
Abul Abbas Ibn Hadži Davud al Gossarah a jest přítelem velikého effendiho z
Frankistanu, jehož přijali jsme jako hosta do svých stanů. Ty máš dceru, jejíž
jméno jest Hanneh, její vlas jest jako hedvábí, její pleť jako olej, a její ctnosti
jsou čisté a skvělé jako vločky sněhu, ležícího na horách.
Halef Omar žádá ji za ženu. Řekni, šejku, co k tomu máš říci.“
Oslovený dělal jako by vážně přemýšlel, a pak odvětil: „Promluvils‘, můj
synu. Teď sedni a slyš také řeč mou. Tento Halef Omar Ben Hadži Abul Abbas
Ibn Hadži Davud al Gossarah jest hrdina, jehož sláva již před lety pronikla až
k nám. Jeho rámě jest nepřemožitelno; jeho běh rovná se běhu gazely; jeho oko
má pohled orla; džeridu hodí do dálky několika set kroků; jeho kule trefí vždy
a jistě, a jeho handžár viděl již krev mnoha nepřátel. K tomu učil se kuranu
a jest v radě jedním z nejmoudřejších a nejzkušenějších. Mimo to pokládal
jej
tento
mocný
bej
Franků
za
hodna
svého
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přátelství————————————————— proč bych mu nedal svou
dceru, je
li ochoten splniti moje podmínky?“
„Jaké podmínky mu kladeš?“ tázal se mluvčí.
„Dívka je dcerou mocného šejka, proto ji nemůže míti za obyčejnou ženu.
Žádám jednu kobylu, pět jízdních velbloudů, deset velbloudů soumarů a
padesát ovcí.“
Při těch slovech tvářil se Halef, jako by byl těch padesát ovcí, deset
velbloudů soumarů a pět velbloudů jízdních jakož i kobylu právě pozřel. Odkud
měl vzíti ta zvířata? Na štěstí šejk pokračoval:
„Za to dám já jí věnem jednu kobylu, pět velbloudů, jízdních, deset
soumarů a padesát ovcí. Vaše moudrost: tedy uzná, že jest docela zbytečno
při tak výhodných podmínkách cenu a věno navzájem vyměňovati. Ted však
žádám ještě, aby zítra při modlitbě fagr podnikl pouť do Mekky, ke které vezme
svoji ženu. Vykonají tam, svaté obřady a vrátí se pak. ihned k nám. Musí se
svojí ženou zacházeti jako s pannou a postoupiti ji ihned po návratu. Za tuto
službu dostane velblouda a pytel datlí. Pakli by však svoji choť nepokládal za
cizinku, nedostane, nic a bude usmrcen. Jste svědky, že tak stanovím.“ Řečník
obrátil se nyní k Halefovi řka: „Slyšels — jak zní tvoje odpověd?“ Bylo vidět na
Halefovi, že mu něco není vhod, totiž: žádost, aby ženu zase vrátil. Ale dovedl se
přizpůsobiti. okolnostem a odvětil:
„Přijímám tyto podmínky.“
„Vyhotov tedy spis, effendi,“ pravil šejk. „Napiš, jej dvakrát, jednou pro
mne, podruhé pro něho.“
Vyhověl jsem jeho přání a napsané jsem pak předčítal. Šejk s tím souhlasil,
nakapal na každý list trochu vosku, a knoflíku své dýky užil jako pecetítka, načež
on i Halef podepsali.
Tím bylo formalitám učiněno zadost, a nezbytné svatební veselí mohlo
počíti. Bylo arci velice skrovné, ježto šlo jen o zdánlivou svatbu. Bylo zabito
jehně a pečeno. Zatím, co se peklo, byla odbývána válečná hra, při níž se však
nestřílelo z příčin snadno pochopitelných.
Když nastala noc, počal kvas. Jedli jen mužové, a teprve když jsme byli
syti, dostaly ženy to, co zbylo. Při té příležitosti musila se objeviti i Hanneh.
Toho použil Halef a vstal ze svého místa, aby jí odevzdal dar. Avšak výjev, který
potom následoval, nelze popsati. Ďábel v medailonku zavřený byl divem, který
vymykal se všem pojmům diváků. Všecky moje snahy, vysvětliti jim vnitřní
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zařízení, byly marný. Nevěřili mi, a to proto, že šejtan byl přece živý. Byl jsem
slaven jakožto největší hrdina a kouzelník; a konec byl, že Hanneh daru
nedostala. Chycený šejtan byl div tak neskonale důležitý, že jenom šejk sám
uznán byl za hodna uschovati tento nevyrovnatelný skvost; ovšem teprve pak,
když jsem jej slavnostně ujistil, že se šejtanovi nikdy nepodaří uniknouti a
způsobiti neštěstí.
Byla skoro půlnoc, když jsem se uchýlil do stanu. Halef byl se mnou.
„Sídi, musím splniti všecko, co jsi dnes napsal?“ tázal se.
„Ano. Vždyť jsi to slíbil.“
Za chvilku znovu se ozval bázlivě:
„Ty bys také svoji ženu vrátil?“ „Ne.“
„A přece pravíš, že mám dostáti svému slibu!“
„Arci. Jenom že já, vezmu-li si ženu, neslíbím, že ji zase vrátím.“
„Ó sídi, proč pak jsi mi neřekl, abych to také tak udělal?“
„Jsi chlapec, že potřebuješ poručníka? A pak má křesťan moslimovi ženitbu
vykládati? Myslím, že by sis rád Hanneh ponechal?“
„Uhodl jsi.“
„Chceš mne tedy opustiti?“
„Tebe, sídi———– ? Ó———– !“
Byl všecek v rozpacích, k odpovědi se však nedostal.
Nesrozumitelné bručení a pak několik vzdechů bylo všecko, co jsem slyšel.
Házel sebou se strany na stranu a bylo jasno, že jeho zalíbení v dívce krutě
zápasilo s jeho náklonností ke mně. Musil jsem jej přenechati jemu samému a
záhy jsem usnul.
Můj spánek byl tak pevný, že mne probudil teprve hluk zvenčí. Vstal jsem
a vyšel před stan. Na východě obzor se již jasnil a v tu stranu, kde ležel záliv, byl
zbarven jasně červeně. Byl tam požár, a tato domněnka, která při tom ve mně
vznikla, byla potvrzena čilým ruchem panujícím v táboře. Mužové odešli a ted se
vraceli, hojně obtíženi kořistí. Také dceru šejkovu jsem viděl když sestupovala s
velblouda a zpozoroval jsem, že její šat byl potřísněn krví. Malek přál mi dobré
jitro a pravil ukazuje na ohnivý oblak:
,, Vidíš, že jsme loď našli! Spali, když jsme přišli, a odebrali se ted ke svým
otcům.“
„Zabil jsi je a lod jsi vyloupil?“
„Vyloupil? Co chceš říci těmi slovy? Nenáleží-li vítězi majetek
přemoženého? Kdo nám chce upírati, čeho jsme dobyli?“
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„Zehka, kterou Abu Seif uloupil, patří šerifovi emirovi.
„Šerifovi emirovi, který nás zapudil? I kdyby mu peníze opravdu náležely,
nikdy by jich nedostal. Myslíš však opravduj že to byla zehka? Byl jsi obelhán.
Jenom šerif má právo tu daň vybírati a to neučinil nikdy prostřednictvím Turka.
Turek, kterého jsi pokládal za výběrčího daní, byl buď podloudník nebo celník
paši egyptského, kterého Alláh usmrtiž!“
„Nenávidíš ho?“
„Jako každý svobodný Arab. Neslyšel jsi o hrozných skutcích, které staly se
zde za časů Vachabitů? Ať peníze náležely pašovi nebo šerifovi, já si je nechám.
Ale doba fagru se blíží. Připrav se, abys nás následoval. Nemůžeme zde déle
zůstati.“
„Kde se utáboříte?“
„Na místě, odkud mohu pozorovati silnici mezi Mekkou a Džiddou, neboť
Abu-Seif mi nesmí ujiti.“
„Uvážil jsi nebezpečí, které ti hrozí?“
„Myslíš, že Ateibeh se bojí nebezpečí?“
„Ne, ale i nejodvážnější muž musí býti opatrným. Padne-li ti Abu-Seif do
rukou a ty jej usmrtíš, musíš okamžitě tuto krajinu opustiti. Potom snad ztratíš
dítě své dcery, které bude s Halefem v Mekce.“
„Řeknu Halefovi, kde nás má v tom případě hledati. Hanneh musí do
Mekky než odejdeme. Je mezi námi jediná, která nebyla ve svatém městě, a
později snad nebude jí možná tam přijíti. Proto jsem již dlouho hledal delyla pro
ni.“
„Rozhodl jsi se, kam potáhneš?“
„Potáhneme do pouště Er Nahman, k Maskatu a pak pošleme snad posla
k El Fratu ku Beni Šammarům nebo ku Beni Obeidům, abychom vstoupili do
jejich kmene.“
Po krátkém svítání nastal den. Slunce dotklo se obzoru, a Arabové, kteří
páchli ještě prolitou krví, poklekli k modlitbě. Brzy na to strhli stany, a průvod
se dal na pochod. Teď, kdy bylo úplně jasno, viděl jsem, jaké množství předmětů
Ateibehové z lodi uzmuli. Stali se z nich pojednou zámožní lidé. Z té příčiny
zavládla mezi nimi neobyčejná veselost. Já však zůstával v ústraní a byl jsem
mrzut, protože jsem se pokládal za nepřímou příčinu záhuby Džeheinů. Nemohl
jsem si ovšem dělati žádných výčitek, musil jsem se však ptáti svého svědomí,
neměl-li jsem snad jednati jinak. Také blízkost Mekky mne velice zaměstnávala.
Zde leželo to svaté město, svaté a nepřístupné. Měl jsem se mu vyhnouti nebo
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odvážiti se je navštíviti? Moje údy přímo se chvěly a přece musil jsem vážně po –
mýšleti na všecky překážky stavící se mi v cestu. A co budu míti z toho, podaří-li
se návštěva? Mohl jsem říci, že jsem byl v Mekce — víc nic. A budu-li přistižen,
bude má smrt nevyhnutelná a jaká smrt! Ale zde bylo všecko uvažování
zbytečným, a rozhodl jsem se jednati podle nastalých okolností, činíval jsem tak
často a byl jsem při tom vždycky šťasten.
Šejk, aby co nejméně se setkával s lidmi, učinil za- cházku. Nepřipustil
žádného odpočinku až do večera. Octli jsme se v úzké rokli, obklopené strmými
žulovými stěnami a za nimi dorazili jsme do jakési kotliny, z níž, zdálo se, nebylo
východu. Zde jsme sestoupili, rozbili stany a zapálili ohně. Večeře byla velmi
bohatá a rozmanitá; pocházela ovšem z lodní kuchyně. Pak přiblížil se všemi
očekávaný okamžik — rozdělování kořisti.
Poněvadž neměl jsem s tím co dělati, opustil jsem tábor a obcházel kotlinu.
Na jednom místě se mi zdálo, že tudy přece jen bylo by možno dostati se vzhůru,
a zkusil jsem to. Hvězdy svítily jasně; podařilo se to. Asi po čtvrt hodině stál
jsem nahoře na vrchu a měl jsem volný rozhled na všechny strany. Tam dole na
jihu táhl se obzor jako řada holých vrchů a nad ním vznášela se ona bělavá záře,
kterou večer šířívají světla velkých měst. Tam ležela Mekka!
Pode mnou ozývaly se hlasy Ateibehů, kteří se hádali o svůj podíl z kořisti.
Trvalo chvíli, než jsem se k nim vrátil. Šejk uvítal mne slovy:
„Effendi, proč jsi nezůstal u nás? Musíš ode všeho, co jsme našli na lodi,
míti svůj díl.“
„Já? Mýlíš se. Nebyl jsem při tom a také nic nedostanu.“
„Byli bychom našli Džeheiny, kdybys byl se š námi nesetkal? Byl jsi bezděky
naším vůdcem a proto musíš do- stati, co ti přísluší.“
„Nevezmu ničeho.“
„Sídi, znám příliš málo tvou víru a nesmím ji hano- biti, poněvadž jsi mým
hostem; ale jest falešná, jestliže ti zakazuje bráti kořist. Nepřátelé jsou mrtvi, a
jejich loď je zničena. Máme snad věci, jichž tolik potřebujeme, spáliti a zničiti?“
„Nebudeme se o to příti; ale ponechte si, co máte.“
„Neponecháme. Dovol, abychom to dali Halefovi, tvému průvodci, ačkoli
on také již dostal svůj díl.“
„Dejte mu to!
Milý Halef Omar byl pln vděčnosti. Dostal něco zbraní, šatstva a mimo to
sáček stříbrných penízů. Nedal pokoje — musil jsem mu je spočítati, abych sám
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se přesvědčil, jak je neobyčejně bohatým člověkem. Peněz bylo asi za osm set
piastrů a pro štěstí chudého Araba dostačily.
„S těmi penězi můžeš více než padesátkráte uhraditi svoje vydání v Mekce,“
pravil šejk.
„Kdy mám jiti do svatého města?“ tázal se Halef.
„Zítra dopoledne.“
„Nebyl jsem tam ještě nikdy. Co tam mám činiti?“
„Řeknu ti to. Jest povinností každého poutníka, aby šel hned jak přijde do
el Hamramu. Pojedete tedy ku
Beith Alláh, slezete s velbloudů a vstoupíte dovnitř. Tam najdeš jistě
nějakého metovefa (průvodčího), který tě povede a ve všem tě poučí; jenom
musíš s ním předem sjednati cenu, nebo tě ošidí. Jakmile uzříš Kaabu, učiníš dvě
rikat s modlitbami při tom předepsanými na poděkování, že jsi se šťastně dostal
do svatého města. Pak půjdeš k mambaru a svlékneš střevíce. Ty tam zůstanou a
budou hlídány; neboť v Beith Alláh není dovoleno jako v jiných mešitách držeti
střevíce v rukou. Pak počne tovaf, obchůzka Kaaby, sedmkrát opakovaná.“
„Na kterou stranu?“
„Na právo, takže Kaaba ti zůstává vždy po levici. První tři obchůzky dějí se
rychle.“
„Proč?“
„Na paměť prorokovu. Rozšířila se totiž pověst, že velmi nebezpečně
onemocněl, a aby tu pověst vyvrátil, běžel třikrát kolem Kaaby. Následující
obchůzky dějí se pomalu. Znáš modlitby, které při tom dlužno odříkávati. Po
každé obchůzce se svatý kámen políbí. Posléze, když tovaf je u konce, přitiskneš
prsa na dveře Kaaby, rozestřeš ramena a prosíš Allaha hlasitě, aby ti všecky
hříchy odpustil.“
„Pak jsem hotov?“
Ne. Musíš jiti k El Madžemu a před Mekam- Ibrahim, kde dvakráte se
vrhneš na zem. Pak se odebereš k posvátné studni Zem-Zemu a napiješ se po
krátké modlitbě ze studně kolik chceš. Dám ti s sebou několik lahví, které mi
naplníš a přineseš, neboť svatá voda je prostředkem proti všem nemocem těla a
duše.“
„To je obřad u Kaaby. Co následuje potom?“
„Pak přijde Say, chůze ze Szafy do Meruy. Na vrcholku Szafy stojí tři
otevřené oblouky. Tam se postavíš, obrátíš se tváří k mešitě, vztáhneš ruce k
nebi a požádáš Alláha o pomoc na svaté cestě. Pak půjdeš šest set kroků k
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altánu Meruaskému. Cestou uvidíš čtyři kamenné sloupy, kolem kterých musíš
skákaje běžeti. V Merue vykonáš opět modlitbu a cestu tu ještě šestkráte
vykonáš.“
„Pak je všecko odbyto?“
„Ne. Neboť teď musíš se dát ostříhati a navštíviti Omrsh; leží tak daleko
za Mekkou, jako my nyní před Mekkou se nalézáme. Pak jsi vykonal posvátné
obřady a můžeš se vrátiti. V měsíci velkých pouti musí věřící učiniti více a
potřebuje k tomu dlouhého času, poněvadž je mnoho tisíc poutníků; ale tobě
stačí jen dva dny a třetího dne můžeš býti. opět u nás.“
Následovalo pak ještě několik pokynů, které však pro mne neměly valného
zájmu, poněvadž se týkaly většinou Hanneh. Šel jsem spát. Když Halef konečně
se objevil ve stanu, poslouchal, zda jsem už usnul. Pozoruje, že dosud bdím,
otázal se:
„Sídi, kdo ti bude sloužiti za mé nepřítomnosti?“
„Já sám. Chceš mi prokázati laskavost, Halefe?“
„Ano, víš, že pro tebe všečko učiním, co mohu a co smím.
„Máš přinésti šejkovi vodu ze svaté studně Zem- Zemu. Přines mi také
láhev!“
„Sídi, žádej ode mne všecko, jen to ne; neboť to nemohu učiniti. Z té studně
smí píti jenom věřící. Kdybych ti vody přinesl, nic by mne nezachránilo před
věčným peklem.“
Bylo to řečeno s tak pevným přesvědčením, že jsem se již o to nepokoušel.
Po chvíli tázal se:
„Nechceš si sám dojiti pro svatou vodu?“
„Vždyť nesmím.“
„Směl bys, kdybys na pravou víru se obrátil.“
„To neučiním; ted však spěme!“
Následujícího rána odejel jako důstojný manžel se svou chotí. Měl říci, že
pochází z dalekých krajin a nesměl prozraditi, že jeho družka, která měla teď
závoj přes tvář, je z kmene Ateibehů, S ním jel kus cesty jeden z bojovníků, který
měl hlídati cestu mezi Mekkou a Džiddou. Také u vchodu do naší slůje byla
postavena stráž.
První den uběhl bez zvláštních příhod, následujícího rána požádal jsem
šejka o dovolení k malé projížďce. Dal mi velblouda a prosil mne, abych byl
opatrným, aby náš útulek nebyl prozrazen. Doufal jsem, že budu moci svoji
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projížď ku vykonati sám; ale dcera šejkova přistoupila ke mně, když jsem chtěl
vsednouti na velblouda, a tázala se:
„Effendi, smím jiti s tebou?“
„Smíš.“
Když jsme vyjeli z rokle, bezděky zabočil jsem směrem k Mekce. Myslil
jsem, že moje průvodkyně mě bude varovati, ona však jela po mém boku
nepromluvivši slova. Teprve, když jsme tak jeli čtvrt hodiny, obrátila trochu
vpravo a řekla:
„Pojeď za mnou, effendi!“
„Kam?“
„Chci se podívati, je-li náš hlídač na svém místě.“
Asi po pěti minutách jsme jej spatřili. Seděl na kopečku dívaje se stále k
jihu.
„Nemusí nás viděti,“ pravila. Pojd, sídi; zavedu tě kam chceš.“
Co chtěla říci těmi slovy? Zahnula zase vlevo a dí- vala se pak na mne
usmívajíc se. Potom pobídla velbloudy a zastavila nakonec v úzkém údolí, kde
slezla a usedla na zem.
„Sedni si ke mně a pohovořme si,“ pravila.
Byla mi stále víc a více hádankou, než uposlechl jsem jejího vybídnutí.
„Pokládáš svou víru za jedině pravou, effendi?“ počala zvláštní tu zábavu.
„Ovšem!“ odvětil jsem.
„Já také,“ pravila klidně.
,,Ty také? tázal jsem se udiveně; neboť bylo to po prvé, kdy moslimská ústa
učinila mi takové vyznání.
„Ano, effendi, vím, že jenom tvoje náboženství je pravé.“
„Odkud to víš?“
„Ze sebe samé. První místo, kde byli lidé, byl ráj; tam žili všichni tvorové
pohromadě v míru a lásce. Tak tomu chtěl Alláh, a proto je nejlepší to
náboženství, které poroučí totéž. To jest tvoje náboženství.“
„Znáš je?“
„Ne; ale starý jeden Turek nám kdysi o něm vypravoval. Povídal, že se
modlíte k Bohu: „Ile unut bizim gynahler, bójle unutar-iz gynahler. Je to
pravda?“ „Ano.“
„A že ve vašem kuranu stojí: Alláh muhabbet dir, ile muhabedda kim
durar, bu durar Allahda ile Alláh durar onada. Rci, je-li to také pravda?“
„Ano, jest.“
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„Pak máte vy pravou víru. Smí křesťan uloupiti dívku?“
„Ne. Kdyby to učinil, byl by těžce trestán.
„Vidíš, že vaše náboženství je lepší než naše! U vás by mne byl Abu-Seif
nemohl uloupiti a přinutiti, abych byla jeho ženou. Znáš dějiny této země?“
„Ano.“
„Pak také víš, kterak Turci a Egypťané zuřili proti nám, přesto, že jsme
jediné víry. Hanobili naše matky a naše otce po tisících nabodávali na kůly,
čtvrtili je, pálili, řezali jim nosy a uši, oči jim vypíchali a děti jim zabíjeli.
Nenávidím tuto víru, ale musím se jí držeti.“
„A proč? Každou chvíli můžeš——– “
„Mlč,“ přerušila mne drsně. „Říkám ti svoje myšlenky, ale ty nemáš býti
mým učitelem! Vím sama, co dělám — a pomstím se na všech, kteří mne urazili.“
„A přece myslíš, že náboženství lásky jest nejlepší?“
„Ano; ale mám já sama milovati a odpouštěti? I za to, že nesmíme vstoupiti
do svatého města, pomstím se. Hádej jak?“ • „Rci!“
„Tvým tajným přáním je podívati se do Mekky?“
„Kdo ti to řekl?“
„Já sama. Odpověz!“
„Rád bych viděl svaté město.“
„To je velmi nebezpečné; ale chci se pomstíti, proto zavedla jsem tě na toto
místo. Dovedl bys konati všecky obřady, kdybys byl v Mekce?“
„Bylo by mi milejší, kdybych nemusil.“
„Dobře činíš. Jdi do Mekky, já zde na tebe počkám!“
Nebylo tp zvláštní? Ta žena chtěla se pomstíti Islamu tím, že poslala na
nejsvětější jeho místo nevěrce. Jako missionář byl bych zde mohl rozřešiti úlohu
— arci jen s velikou ztrátou času a práce; jakožto „světoběžníku“ bylo mi to
nemožno.
„Kde leží Mekka?“ tázal jsem se.
„Překročíš-li pěšky tento vrch, uvidíš ji dole v údolí.“
„Proč mám jiti pěšky a nikoli jeti?“
„Kdybys jel, budou v tobě tušiti poutníka a nezůstaneš nepovšimnut.
Vejdeš-li však do města pěšky, bude každý mysliti, že s tam již byl a že jsi učinil
jenom procházku.“
„A počkáš zde opravdu na mne?“
„Ano.“
„Jak dlouho?“
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„Po dobu, kterou Frankové nazývají čtyři hodiny.“
,,To je velmi málo.“
„Pomysli, že snadno můžeš býti odhalen, zdržíš-li se dlouho. Smíš jiti jen
jednou ulicemi a viděti Kaabu; na tom je dost.“
Měla pravdu. Bylo přece dobře, když jsem se rozhodl, že budu se říditi podle
okolností. Zvedl jsem se. Ukázala na moje zbraně a potřásla hlavou.
„Podobáš se docela domorodci; než nosí Arab takové zbraně? Nech svoji
ručnici zde a vezmi za to mou!“
V prvním okamžiku pocítil jsem nedůvěru; ale neměl jsem k tomu opravdu
nejmenší příčiny. Proto vyměnil jsem s ní svou pušku a vyšel pak nahoru na
vrch. Když jsem se octl na jeho temeni, viděl jsem Mekku ve vzdálenosti půl
hodiny ležeti před sebou mezi holými, pustými výšinami. Rozeznával jsem tvrz
Šebel- Šad a minarety několika mešit. El Hamram, hlavní mešita, ležela na jihu
města. Tam jsem se nejdříve obrátil. Cestou bylo mi tak jako vojáku, který sice
již v několika šarvátkách bojoval, pojednou však slyší hukot velké bitvy.
Šťastně jsem se dostal do města. Poněvadž jsem si pamatoval polohu
mešity, nemusil jsem se ptáti. Domy, mezi nimiž jsem kráčel, byly stavěny z
kamene, a ulice byla vysypána pískem pouště. Již po krátkém čase stál jsem
před velkým čtvercem, jejž tvoří Beith-Allah, a zvolna kráčel jsem kolem něho.
čtyři strany skládaly se z řad sloupů a kolonád, z nichž vynikalo šest minaretů.
Počítal jsem dvě stě čtyřicet kroků zdělí a dvě stě padesát z šíří. Poněvadž jsem si
zevnějšek teprve potom chtěl prohlédnouti, vešel jsem branou dovnitř. V bráně
seděl mekkani, který obchodoval s měděnými lahvemi.
„Sallam aaleikum!“ pozdravil jsem vážně.
„Co stojí jedna taková kuleh?“
„Dva piastry.“
„Alláh žehnej tvým synům a synům tvých synů, neboť ceny jsou mírné. Zde
vezmi dva piastry, a já vezmu kuleh.“
Zastrčil jsem láhev k sobě a vstoupil do sloupoví. Byl jsem poblíže kazatelny
a zul jsem svoje boty. A teď prohlížel jsem si vnitřek svatyně. Asi uprostřed
stála Kaaba. Byla pokryta černou látkou, a poskytovala podivný pohled. K ní
vede sedm dlážděných cest, mezi nimiž leží týž počet trávníků. Vedle Kaaby
zpozoroval jsem svatou studnici Zem-Zem, před kterou několik úředníků
rozdávalo poutníkům vodu. Celá svatyně nečinila na mne nijak svatého dojmu.
Nosiči břemen i nosítek pobíhali tu se svým nákladem sem a tam; veřejní písaři
seděli pod kolonádami; ano i prodavače ovoce a cukroví bylo viděti. Náhodou
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spatřil jsem mezi sloupy také jezdeckého velblouda, který venku právě klekal,
aby jeho pán mohl sestoupiti. Bylo to zvíře neobyčejně krásné. Jeho majitel byl
ke mně obrácen zády a kýval na sluhu mešity, aby posečkal u džemmela. To
zpozoroval jsem jen tak mimochodem, když jsem kráčel ke studni. Chtěl jsem si
nejdříve dát naplniti láhev, musil jsem však chvíli čekat než přišla řada na mne.
Odevzdal jsem pak malý dar, uzátkoval láhev a zastrčil ji k sobě. Pak jsem se
obrátil a — stál sotva deset kroků od Abu Seifa.
Leknutím div mi údy nezdřevěněly. V takových okamžicích myslí a
rozhoduje se člověk desetkrát rychleji. Aniž jsem nápadně utíkal, kráčel jsem co
nejdelšími kroky ke sloupům, za kterými ležel velbloud Abu Seifův. Jenom to
zvíře mohlo mne zachrániti. Byl to plavý hedžin z hor Džamarských. Moje boty
byly ty tam, neměl jsem času dojiti si pro ně, neboť jižjiž slyšel jsem za sebou
volání:
„Ďaur! ďaur! Chyťte ho!“
Účinek, jejž vzbudily tyto výkřiky, byl ohromný. Neměl jsem času obrátiti
se, ale slyšel jsem za sebou hukot vodopádu, jekot bouře, dupot a ruch bůvolího,
tisícihlavého stáda. Teď bylo po mých rovnoměrných krocích. Tryskem utíkal
jsem přes nádvoří, proskočil mezi sloupy, přemetl se přes tři stupně a stál jsem
před velbloudem, jehož nohy nebyly. spoutány. Pěstí skolil jsem sluhu a v
nejbližším okamžiku seděl jsem v sedle s revolverem v ruce. Ale — poslechne,
mne zvíře?
„E — o — ah! — E — o — ah!“
Díky bohu! Při známém zvolání velbloud vstal a hned letěl jako vítr. Rány
bouchaly za mnou — jen vpřed, vpřed!
Kdyby byl hedžin jedním z oněch tvrdohlavých velbloudů jací se často
vyskytují, byl jsem naprosto ztracen.
Ani ne za tři minuty byl jsem mimo město a teprve pak jsem se odvážil
obrátiti, když jsem měl bezmála polovici vrchu za sebou. Tam dole hemžili se
jezdci, kteří mne pronásledovali. Moslimové totiž ihned spěchali do nejbližších
serailů a khanů a vyskočili na první koně, jež se jim namanuli.
Kam se obrátiti? K dceři šejkově, která by tím byla prozrazena? A přece
musil jsem ji varovati! Pobízel jsem svoje zvíře neustálými výkřiky; jeho rychlost
byla neobyčejná. Nahoře na výšině znovu jsem se obrátil a pozoroval, že jsem v
bezpečí. Jediný jezdec se mi poměrně přiblížily byl to Abu Seif. Náhodou dostal
koně nadmíru rychlého.
Letěl jsem dolů po úbočí. Dcera Malekova mne zpozorovala. Vidouc mne
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seděti na velbloudu a ujížděti s takovou rychlostí, uhodla všecko. Vsedla hned
na své zvíře; a vzala velblouda, na kterém jsem seděl dříve já, za uzdu.
„Kdo tě přistihl?“ volala na mne, když jsem byL v doslechu.
„Abu Seif.“
„Alláh akbar! Pronásleduje tě ten lotr?“
„Je blízko za mnou.“
„A mnoho jiných?“
„Přicházejí pozdě.“
„Nepřibližuj se tedy ke mně a utíkej rovně přes hory a doly.“ „Proč?“
„Uvidíš.“
„Musím přece k tobě. Dej mi moje zbraně.“
Za jízdy vyměnil jsem s ní ručnici; a pak ukryla se dcera pouště za skalisko.
Nyní jsem uhodl její úmysl; chtěla dostati Abu Seifa mezi sebe a mne. Po
několika. okamžicích se Abu Seif octl nahoře na vrchu. Úmyslně jsem zmírnil
let velblouda a uznamenal jsem, že on zase se dal do většího trysku. Zatím co
jsem vystupoval na nej- bližší stráň, ujížděl on dolů a přes údolí, nepozoruje
podle stop, že nebyl jsem sám. Když jsem byl na temeni, viděl jsem na výšině za
sebou již několik pronásledovatelů a hluboko pode mnou i svoji společnici. Její
ú mysl se zdařil: Abu Seif byl mezi námi; a poněvadž nevedla druhého velblouda
už za ohlávku, nýbrž nechala jej volně utíkati za sebou, musil ji pokládati, když
se ohlédl, za jednoho z pronásledovatelů.
Pro sebe neměl jsem se čeho báti, a poněvadž ostatní. pronásledovatelé
zůstávali stále více pozadu, musili jsme jenom dbáti toho, aby Abu Seif sám
neunikl. Snažil jsem se tedy dostati ho z hornatého terrainu do roviny, avšak
směrem protivným onomu, ve kterém bylo ležení Ateibehů. Zároveň víc a více
jsem zadržoval svého džemmela.
Jízda trvala tak asi tři čtvrti hodiny, až jsem konečně dosáhl širé pouště.
Vyjel jsem na ni a zařídil věc tak, aby Abu Seif zůstával za mnou stále mimo
dostřel. Nyní dospěla také dcera šejkova úpatí kopců, současně však viděl jsem
na hřebeně poslední výšiny ještě jednoho pronásledovatele, který asi jel na
výtečném velbloudu, neboť se k nám ostatním stále víc a více blížil. Jeho zvíře
bylo o mnoho rychlejší nežli kůň Abu Seifův.
Začínal jsem se již báti, ne sice o sebe, nýbrž o svoji společnici; když tu viděl
jsem k svému podivení, že jezdec zahnul stranou, jako by nás chtěl obloukem
předejeti. Zarazil jsem velblouda a ostřeji jsem se podíval nazpět. Tam ten malý
chlapík na letícím hedžinu vypadal právě tak, jako můj Halef. Jak se dost al
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k takovému zvířeti? Prohlížel jsem si ho tedy ještě bedlivěji. Ano, byl to můj
Halef a nikdo jiný. Chtěl, abych ho poznal a klátil rukama ve vzduchu, jako
by vlaštovky chytal. Zůstal jsem tedy klidně státi a vzal jsem do ruky ručnici.
Pronásledovatel mohl mne teď již slyšeti.
„Rrrreee, Otče šavle! Zastav, nebo ti pošlu kuli!“
„Zastavit, ty pse?“ křičel. „Chytím tě živého a přivedu tě do Mekky, ty
znesvětiteli svatyně!“
Nemohl jsem jinak: namířil jsem a střelil. Chtěje ho šetřiti, mířil jsem na
prsa jeho koni. Kůň se převalil, a Abu Seif octl se pod ním; několikrát sebou
kůň škubl, válel se po Abu Seifovi, pak zcepeněl. Čekal jsem, že Abu Seif rychle
se vzchopí, nestalo se tak. Buď se pádem poranil, nebo se jen tak tvářil, aby mne
k sobě přilákal. Jel jsem k němu tedy velmi opatrně a přišel jsem k němu zároveň
s dcerou šejkovou. Ležel se zavřenýma očima v písku a nehýbal se.
„Effendi, tvoje kule předešla mou!“ naříkala žena.
„Střelil jsem jen jeho koně a nikoli na něho. Snad zlomil vaz nebo něco
jiného. Podívám se.“
Sestoupil jsem a prohlížel ho. Pakli si uvnitř nijak neuškodil, byl zdráv a
jenom v bezvědomí. Ateibeh vytáhla svůj handžár.
„Co chceš činiti?“
„Vzíti si jeho hlavu.“
„To neučiníš, neboť i já mám na něho právo.
„Moje právo je starší.“
„Moje však je větší: já ho skolil.“
„To je správné podle zdejších obyčejů. Usmrtíš ho?“
„Co uděláš, když ho propustím nebo nechám zde ležeti?“
„Pak se vzdáváš svého práva a já uplatním svoje.“
„Já se svého práva nevzdám.“
„Tedy ho vezmeme s sebou a uvidíme, co se s ním stane.“
Teď dojel k nám i Halef.
„Mašallah, div boží! Sídi, co jsi to učinil?“
„Jak sem přicházíš?“
„Spěchal jsem za tebou.“
„To vidím. Vyslov se zřetelněji.“
„Sídi, víš, že mám mnoho peněz. Nač bych je nosil v kapse? Chtěl jsem si za
to koupiti džemmela a šel jsem k obchodníku, který bydlí na jižním konci města.
Hanneh byla u mne. Co jsem si prohlížel jeho zvířata, z nichž toto bylo
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nejlepší a tak drahé, že jenom paša nebo emir mohl je zaplatiti, zvedl se venku
velký křik. Spěchal jsem s obchodníkem ven a slyšel jsem, že ďaur nějaký
znesvětil Kaabu a že utekl. Myslil jsem ihned na tebe, sídi, a viděl jsem tě také
o chvilku později spěehati nahoru. Všecko tlačilo se do dvora pro velbloudy.
Učinil jsem totéž a uchopil tohoto hedžina. Když jsem Hanneh rozkázal, aby
pospíšila do ležení a sdělila šejkovi, co se stalo, dal jsem- obchodníku, který mi
nechtěl zvíře půjčiti, malý pohlavek, a jel jsem za tebou, abych tě chytil. Všichni
ostatní zůstali za mnou; a já teď mám tebe i džemmela.“
„Není tvůj.“
„O tom si později pohovoříme, sídi. Pronásledovatelé jsou stále ještě za
námi; nemůžeme zde zůstati. Co učiníme s tímto Otcem šavle a podvodu?“
„Uvážeme ho na tohoto volného velblouda a vezmeme s sebou. Však on se
vzpamatuje.“
„A kam prchneme?“
„Znám to místo,“ odvětila žena Ateibehů. „Také ty je znáš; Halefe; neboť
můj otec, šejk, ti o něm řekl pro případ, že bys nás v leženi již nenašel.
„Míníš jeskyni Atafrah?“
„Ano. Hanneh by tě tam byla zavedla. Jeskyně je známa jenom vůdcům
Ateibehů. Pojďte, pomozte mi spoutati zajatce.“
Šesti rukám nebylo nesnadno uvázati ho na velblouda, který mne nesl z
ležení až k městu. Všecko, co Abu Seif měl u sebe, vzala si dcera šejkova; pak
jsme zase vsedli a jeli k jihovýchodu.
Tak jsem tedy šťastně unikl. Nemyslil jsem teď, že Mekku ještě jednou
uvidím.
Cestou Halef dělal mi výčitky.
„Sídi,“ pravil, „neřekl jsem ti, že žádný nevěřící nesmí navštívit sVaté
město? Byl bys bezmála přišel o život.“
„Proč jsi odmítl moji prosbu, když jsem té prosil o vodu?“
„Protože jsem ji nesměl splniti.“
„Nuže, šel jsem si pro vodu sám!“
„Tys byl u svaté studně?“
„Viz! Toto jest pravá voda Zem-Zemská!“
„Alláh kehrim, bůh je milostiv, sídi! Učinil tě opravdu věřícím, ano
dokonce i hadžim. Ďaur do města nesmí; kdo však má vody Zem-Zemské, ten je
hadži a tedy také pravý moslim. Neříkal jsem ti stále, že se ještě obrátíš na víru,
ať chceš nebo nechceš?“
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To ovšem byl stejně směšný jako smělý výklad těchto událostí; ale mělo to
za účel a také za výsledek upokojiti moslimské svědomí mého dobrého Halefa, a
proto mi ani nenapadlo popírati jeho názory.
Krajina kolem Mekky je nadmíru chudá na vodu, a kde je nějaká studně, je
jistě také nějaká vesnice neb aspoň dočasný tábor. Těmto místům musili jsme se
vyhýbati, a tak se stalo, že přes denní parno jsme se nezastavili, až jsme dospěli
kraje rozeklaných skal. Jeli jsme za dcerou šejkovou přes kameny, prodírajíce se
mezi velikými balvany, až jsme přišli ke skalní trhlině, která měla dole šířku tak
asi co by velbloud prošel.
„To je ‚jeskyně,“ pravila naše vůdkyně. „Také zvířata se tam vejdou,
sundáme-li jim sedla.“
„Zůstaneme zde?“ tázal jsem se.
„Ano, až přijde šejk.
„Přijde vůbec?“
„Přijde jistě, poněvadž Hanneh mu podala zprávu. Ne- přijde-li někdo z
Ateibehů do ležení, dlužno ho hledati zde v jeskyni. Slezte a pojdte za mnou!“
Abu Seif se zatím již vzpamatoval, ale po celou dobu jízdy neřekl ani slova
a stále měl oči zavřeny. Byl dopraven do jeskyně nejdříve. Trhlina stávala se
čím dále tím širší a tvořila posléze prostor, který byl dosti široký pro čtyřicet až
padesát mužů a zvířat. Velká výhoda spočívala v tom, že vzadu se nashromáždilo
něco vody. Když jsme zajatce a velbloudy uvedli do bezpečí, shledali jsme venku
něco trávy, zvané rattam, která má tu vlastnost, že čerstvá hoří stejně dobře jako
suchá. To bylo na noc, neboť ve dne nám ani nenapadlo rozdělati oheň, jehož
kouř by snadno prozradil náš útulek.
Ostatně nemusili jsme se příliš báti, že budeme prozrazeni. Naše cesta vedla
nás většinou přes půdu tak kamenitou, že nebylo lze jiti po naší stopě.
Zvláštní objev jsem učinil, hledaje v kapsách sedla svého velblouda: byly
tam peníze, a to suma nikoli nepatrná.
Naše zvířata byla zemdlena a my také; pouta zajatcova byla pevná, a tak
mohli jsme spáti. S Halefem jsem se rozdělil o noční stráž. Uběhly poslední
hodiny večerní a nastala noc. Při svítání, když měl jsem hlídku, byl jsem
upozorněn blížícím se šumotem, a vyhlédnuv skulinou, spatřil jsem muže, který
opatrně se sem plížil. Poznal jsem v něm jednoho z Ateibehů a vyšel jsem ven.
„Díky Alláhovi, že tě vidím, effendi,“ pozdravoval mne. „Šejk poslal mne
napřed, abych vyzvěděl, jste-li zde. Nepotřebuji se tedy vraceti, neboť to je
znamením, že jsem vás zde našel.“
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„Kdo myslíš, že je zde mimo mne?“
„Tvůj sluha Halef, Bint el Ateibeh a‘ snad i Abu Seif jako zajatec.“
„Jak jsi to uhodl?“
„Snadno, effendi. Hanneh přišla s oběma velbloudy sama do ležení a
vypravovala, že jsi byl v Mekce a že jsi utekl. Bint el Malek jela s tebou a jistě tě
neopustila, třeba že jsi se dopustil velikého hříchu. Halef jel za tebou, a za vrchy
našli pronásledovatelé zastřeleného koně Dže- heinova, jeho sama však nikoli.
Byl tedy u vás. Arci, že to mohli jsme uhodnouti jenom my, druzí nikoli.“
„Kdy přijde šejk?“
„Asi za hodinu.“
„Pojď tedy sem.“
Arab si zajatce ani nevšiml a ulehl ihned ke spaní. Za krátký čas zastavila
před jeskyní malá karavana. Složili náklad a všecko bylo dopraveno do jeskyně.
Očekával jsem od šejka výčitky, ale jeho první otázka byla:
„Chytil jsi Džeheina?“
„Ano.“
„Je zde?“
„Ano, úplně zdráv.“
„Budeme ho tedy souditi.“
Než se všecko urovnalo, bylo poledne, a teď měl začíti soud. Před tím však
měl jsem s Halefem zajímavý rozhovor.
„Sídi,“ pravil, „dovol mi otázku.“
„Mluv!“
„Víš ještě všecko, co jsi napsal o Hanneh a o mně?“
„Všecko.“
„Kdy musím Hanneh opět vrátiti?“
„Jakmile jsi pouť dokončil.“
„Ale já ji ještě nedokončil!
„Co ještě schází?“
„Nic, neboť v Mekce jsem hotov se vším, poněvadž to šlo velmi rychle. Ale
já bych si rád svou ženu nechal, a tu mi napadlo, že ku pravé hadž patří také
návštěva Mediny.“
„To je pravda. Co tomu říká Hanneh?“
„Sídi, ona mne miluje. Věř mi — ona mi to sama povídala.“
„A ty ji miluješ také?“
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„Velmi! Nestojí psáno, že Alláh Adamovi vyňal žebro a z něho utvořil Evu?
Pod žebrem leží srdce, a proto srdce mužovo stále dlí u ženy.“
„Ale co tomu řekne šejk?“
„To mi právě působí starosti, sídi!“
„Jiných starostí nemáš?“ „Ne.“
„A já? Co já tomu řeknu?“
„Ty? O, ty mi dáš svoje svolení, neboť já tě přesto neopustím, pokud mne
chceš míti u sebe.“
„Tvoje žena by přece nemohla s námi uvaž to.“
„To se také nestane. Nechám ji u jejího kmene dokud se nebudu moci
vrátiti.“
„Halefe, to je oběť, které nemohu žádati. Ale poněvadž se máte rádi — jak
říkáš — musíš učiniti vše možné, aby sis jí mohl ponechati. Snad se dá šejk
uprositi.“
„Sídi, já ji už nevrátím, i kdybych s ní měl prchnouti. Ó, ona ví, že jsem
Hadži Halef Omar Ben Hadži Abul Abbas Ibn Hadži Davud al Gossarah, a šla
by se mnou až na konec světa!“
S tímto sebevědomým ujištěním pyšně odcházel. Zatím utvořil se kruh, do
jehož středu byl přiveden Abu Seif. Byl jsem vyzván účastniti se jednání a, usedl
jsem vedle šejka Maleka.
„Effendi,“ počal šejk, „slyšel jsem, že jsi prohlásil své právo na tohoto
člověka, a vím, že to je pravda. Postoupíš nám ho, nebo budeš s námi hlasovati o
jeho osudu?“
„Budeme hlasovati, já a Halef, neboť také on musí se pomstíti na Abu
Seifovi.“
„Odpoutejte tedy zajatce.“
Abu Seif byl zproštěn pout, zůstal však nehybně ležeti jako mrtvý.
„Abu Seife, vstaň před těmito muži, aby ses zodpovídal!“
Abu Seif nehnul ani brvou.
„Ztratil řeč, vidíte to; nač tedy s ním mluviti? On ví, co udělal, a my to víme
také; nač tedy mnoho slov? Pravím, že musí zemříti, šakalům, hyenám a supům
za potravu. Kdo se mnou souhlasí, ať to řekne.“
Všichni dali svoje svolení. Já jediný chtěl jsem položití svoje veto, ale
nenadálá událost mi to překazila. Při posledních slovech šejkových vstal
pojednou zajatec, vymrštil se mezi dvěma Ateibehy a skočil k východu. Zazněl
výkřik zděšení, a všichni hrnuli se za ním. Já jediný jsem zůstal. Uvalil na sebe
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velikou vinu, a podle zákonů pouště zasluhoval smrt; přes to nebylo mi možno
hlasovati pro nejvyšší trest. Snad se mu podaří uniknouti. Bude-li tomu tak, pak
nesměli jsme ani na chvíli setrvati v jeskyni.
Dlouho zůstal jsem sám. První vrátil se starý šejk. Opozdil se za ostatními.
„Proč jsi za ním neběžel, effendi?“ tázal se mne.
„Poněvadž tvoji udatní lidé jej chytí i bez mé pomoci. Dostanou jej?“
„Nevím, je velmi dobrý běhoun, a když jsme přišli před jeskyni, už zmizel.
Nedohoníme-li ho, musíme utéci, protože nyní zná jeskyni.
Postupně několik mužů se vracelo. Neviděli ho utíkat a také jeho stopy
nespatřili. Později přišel Halef, naposledy však dcera šejkova, chvějíc se
vztekem. Ukázalo se, že nikde ho neviděli. Leknutí a potom okolnost, že úzkou
chodbou jenom jedna osoba mohla za ním, byly příčinou toho, že měl velký
náběh a okolí jeskyně mu útěk jen usnadňovalo.
„Slyšte, mužové,“ pravil šejk, „on prozradí náš útulek, a musíme tedy ihned
prchnouti nebo ještě jednou se pokusit), dostaneme-li ho čili nic? Objedeme-li
kruhem tento kraj, možná, že jej zpozorujeme.
„Nepřehneme, nýbrž budeme jej hledati,“ pravila jeho dcera.
Ostatní souhlasili.
„Dobrá, vezměte tedy svoje velbloudy a pojďte za mnou. Kdo přinese
uprchlíka mrtvého neb živého, dostane velkou odměnu.“
Tu přistoupil Halef a pravil: „Ceny dobyl jsem já. Otec Šavle leží venku
mrtev.“
„Kde jsi jej přistihl?“ tázal se šejk.
„Věz, pane, že můj sídi je mistrem v boji a ve vyhledávání všeho druhu
makamů. On naučil mne hledati stopy v písku, v trávě na zemi i na skále; ukázal
mi, jak dlužno přemýšleti při pronásledování člověka. Byl jsem první, který za
Abu Seifem opustil jeskyni; ale již jsem ho neviděl. Utíkal jsem nejprvé vlevo
nahoru, pak vpravo dolů, a poněvadž jsem nic z něho nepozoroval, myslil jsem,
že byl chytrý a že se schoval hned jak vyběhl z jeskyně. Hledal jsem za kameny a
také jsem jej našel. Po krátkém boji můj nůž zticha probodl jeho ničemné srdce.
Tělo jeho vám ukáži.
Zůstal jsem opět v jeskyni, když ostatní šli za Halefem podívat se na
mrtvého Abu Seifa.
Brzo se vrátili jásajíce.
„Co žádáš za odměnu?“ tázal se šejk malého Halefa.
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„Pane, přicházím z daleké země, kam se asi již nevrátím. Pokládáš-li mne za
hodna, přijmi mne do svého kmene.“
„Chceš se státi Ateibehem? Co tomu říká tvůj pán?“
„Je s tím srozuměn. Viď, sídi?“
„Ano,“ chopil jsem se slova. „Jeho přání je přáním mým.“
„I já, souhlasil bych ihned,“ pravil šejk. „Ale musím ještě otázati se svých
lidí, neboť přijmouti cizince je obtížná věc, která vyžaduje mnoho času. Máš
příbuzné zde nablízku?“
„Ne.“
„Pronásleduje tě nějaká krevní msta?
„Ne.“ a
„Jsi sunnita nebo šiita? ‚
„Jsem přívržencem sunny.“
„Neměl jsi opravdu ženy ani dítěte?“ „Ne.“
„Je-li tomu tak, můžeme se raditi ihned.“
„Tedy raď se hned také ještě o jiné věci.
„O čem?“
„Sídi, promluv za mne několik slov!“
Vstal jsem a postavil se důstojně. Pak začal jsem svoji řeč:
„Slyš moje slova, šejku, a Alláh otevři ti srdce, aby měla přístup k milosti
tvé vůle. Jsem Kara Ben Nemsi, emir mezi taleby a hrdina z Frankistanu. Přišel
jsem do Afriky a, také do této země, abych viděl její obyvatele a abych zde
prováděl velké skutky. K tomu potřebuji průvodce, který rozumí všem řečem
západu a východu, který je chytrý a moudrý a nebojí se ani lva ani pardala ani
člověka. Našel jsem tohoto Hadži Halef a Omara, Ben Hadži Abul Abbase Ibn
Hadži Davuda al Gossarah a byl jsem s ním dodnes nejvyšší měrou spokojen.
Je silný jako kanec, věrný jako chrt, chytrý jako fennek a rychlý jako antilopa.
Bojovali jsme na šotech, probořili jsme se a přece jsme se zachránili. Zkrotili
jsme zvířata pouště i oasy; vzdorovali jsme samumu; ano, pronikli jsme až na
hranice Nubie a osvobodili jsme zajatou, květinu všech květin, z moci jejího
trýznitele. Přišli jsme pak do Belad el Arab, a co jsme zde zkusili již víte a byli
jste toho svědky. On pak jel s Hanneh, tvojí vnučkou, do Mekky. Ona stala se
na oko jeho ženou a on se podepsal, že ji zase vrátí. Avšak Alláh jejich srdce
svedl tak, že druh druha si zamilovali a neradi by se od sebe odloučili. Ty jsi
Hadži Malek Iffandi Ibn Achmed Chadid el Eini Ben Abul Ali el Besami Abu
Šehab Abdolati el Hanifi, moudrý a udatný šejk synů Ateibehů. Dojista uznáš,
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že takového průvodce, jako je Halef, nerad bych postrádal, ale přeji si, aby byl
šťasten, a proto vznáším k tobě prosbu, abys jej přijal do kmene Ateibehů a abys
roztrhal smlouvu, ve které slíbil, že ženu svou vrátí. Vím, že vyhovíš této prosbě,
a já, až jednou se vrátím do své vlasti, rozšířím slávu tvou a slávu tvých všude,
kam přijdu na Západě. Sallam!“
Všichni mne pozorně poslouchali. Malek odvětil:
„Effendi, vím, že jsi proslulý emir Franků, áčkoli vaše jména jsou tak krátká,
jako želízka ženských nožů. Vyjel sis sobě jako sultán, který nepoznán vykonává
velké skutky, a ještě děti našich dětí budou si vyprávěti o tvém hrdinství. Hadži
Halef Omar jest u tebe jako vezír, jehož život náleží jeho sultánovi, a přišli jste
do našich stanů prokázat nám velikou čest. Milujeme tebe i jeho — a sjednotíme
svoje hlavy, abychom jej učinili synem svého kmene. Také promluvím s jeho
ženou, a chce-li u něho zůstati, roztrhám smlouvu, jak jsi si přál; neboť on jest
udatný bojovník, který usmrtil Abu Seifa, zloděje a lupiče. Teď však nám dovol,
ať připravíme hostinu, abychom oslavili smrt nepřítele a pak důstojně se uradili,
co činiti. Jsi náš přítel a bratr, ačkoli jsi jiné víry než my. Sallam, effendi!“
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„A strašlivý bude Hospodin; neboť zničí všecky falešné bohy, a budou jej
zbožňovati všecky ostrovy pohanů, každý na svém místě. A on vztáhne ruku
svou k půlnoci, aby zničil Assur. Ninive zpustoší tak jako poušť, takže se tam
usadí všecka zvířata zemí pohanských; také ptáci a kormorani budou hnízditi na
věžích a zpívati v oknech a krkavci na trámech, až poušť se rozloží po všem okolí.
To je to svaté město, které se cítilo tak bezpečným, pravíc k sobě: já jsem
to a žádné jiné. Jak to, že tak zpustlo, že až divoká zvířata v něm bytují? Kdo jde
podle něho, ten vypíská je a zatleská rukama nad ním!“ Na tato slova proroka
Zefanje musil jsem bezděky mysliti, když náš člun při posledním zásvitu dne
přistál na pravém břehu Tigridu. Celý kraj vlevo a v právo od veletoku jest
jediný hrob, velké, ohromné a pusté pohřebiště. Sutiny starého Říma a Athén
osvěcuje slunce, památky starého Egypta trčí k nebi jako gigantické postavy.
Mluví dosti zřetelně o moci, bohatství a uměleckém smyslu oněch národů, kteří
je zbudovali. Ale zde, na obou veletocích Eufratu a Tigridu, leží jen pusté
rozvaliny, přes které Beduín jede bez povšimnutí, aniž tuší, že pod kopyty jeho
koně leží. pohřbeny jásot a vzdechy několika tisíciletí. Kde je věž, kterou stavěli
lidé v zemi Sinear, řkouce: „Pojďte, zbudujme město a věž, jejíž vrchol sahati
bude k nebi, aby mluvilo se o nás?“ Zbudovali město i věž, ale místo to jest pusto.
Chtěli, aby mluvilo se o nich, ale jména národů, kteří bydleli v tom městě a kteří
ve věži vyvolávali hříšné svoje bohoslužby, a jména tyranů a vladařů, kteří se
zde hrabali ve zlatě i v krvi millionů, ta jména zanikla a ani nejlepší badatelé
nemohou je nalézti.
Než jak přišel jsem na Tigrid a jak na parní člun, který nás donesl až pod
peřeje Chelabu?
Táhl jsem s Ateibehy až na poušť En Nahman, poněvadž jsem se nesměl
odvážiti ukázati se na západě. Blízkost Maskotu přilákala mne, abych to město
navštívil. Učinil jsem tak sám a beze všeho průvodu, díval jsem se na jeho
věžaté zdi, opevněné ulice, mešity a portugalské chrámy, obdivoval jsem se také
beludžistanské tělesné stráži imamově a usedl jsem konečně v jedné z
otevřených kaváren, abych si pochutnával na šálku kešrehu. Ten nápoj
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připravuje se ze slupek kávových a skořicí a řebíčkem se koření. Můj výhled
zaslonila mi pojednou postava, jež se postavila ke vchodu. Vzhlédl jsem a vidím
figuru, která byla hodna delšího pozorování:
Vysoký, šedivý cilindr spočíval na tenké, úzké hlavě, která vzhledem ke
vzrůstu vlasů byla pravou pouští. Nesmírně široká ústa stála v cestě nosu, který
sice byl ostrý a dlouhý dost, přece však prozrazoval úmysl prodloužiti se až
ke bradě. Holý, malý krk vyčníval ze širokého, překládaného, bezvadně
naškrobeného límce; pak následovala šedivě kostkovaná kravata, šedivě
kostkovaná vesta, šedivě kostkovaný kabát a šedivě kostkované kalhoty, rovněž
takové gamaše a šedivé boty. V pravici nesl šedivě kostkovaný muž nástroj,
podobající se motyce, v levici dvouhlavňovou bambitku. Z náprsní kapsy
zvědavě mu vyčnívaly složené noviny.
„Vermyn kahve!“ zavrčel hlasem, který se silně podobal zvuku řehtačky.
Usedl na senieh, který vlastně měl sloužiti za stůl, jehož on však užil jakožto
stolice. Dostal kávu, ponořil svůj nos hluboko do ní, ssál do sebe její vůni, pak
vylil obsah na ulici a postavil šálek na zem.
„Vermyn tytyn, dejte mi tabák!“ poroučel.
Dostal dýmku již zapálenou, zatáhl, protáhl kouř nosem, vyplivl a hodil
dýmku za šálkem.
„Vermyn“——– přemýšlel, ale turecké slovo nechtělo mu přijíti na mysl, a
arabsky snad ani nerozuměl. Proto zavrčel zkrátka: „Vermyn roastbeef!“
Kavedži mu nerozuměl.
„Roastbeef!“ opakoval, dělaje ústy i všemi desíti prsty posuněk jídla.
„Kebab!“ pravil jsem hostinskému, který ihned zmizel za dveřmi, aby
připravil jídlo. Skládá se z malých čtyřhranných kousků masa, jež se pekou na
rožni nad ohněm.
Nyní věnoval Angličan i mně svoji pozornost.
„Arab?“ tázal se.
„No.“
„Turek?“
„No.“
Vytáhl pln očekávání svoje úzké obočí do výše.
„Englishman?“
„Ne. Sas.“
„A co zde děláme?“
„Pijeme kávu.“
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„Very well! Co jsme?“
„Writer. “
„Ah! Co chceme zde v Maskatě?“
Podívat se.“
„Máme peníze?“
„Ano.“
„Jak se jmenujeme?“
Řekl jsem mu svoje jméno. Jeho ústa otevřela se tak, že úzké rty utvořily
přesný čtverec a bylo viděti širokém bílé zuby Angličanovy; obočí vystoupilo
ještě výš než: dříve, a nos hýbal špičkou sem tam, jako by chtěl vyzvěděti„ co ta
díra pod ním tomu asi řekne. Pak sáhl do šosu svého kabátu, vytáhl zápisník,
hledal v něm a pak se vzpřímily smekl klobouk a vysekl mi poklonu.
„Welcome, sir; znám vás!“
„Mne? Ah!“
„Yes, velmi dobře.“
„Smím se ptáti odkud?“
„Jsem přítel sira Johna Raffleye, člena Traveller-clubu. Londýn, Near-Street
47.“
„Opravdu? Znáte sira Raffleye? Kde je nyní?“
„Na cestách — zde nebo jinde — nevím. Byl jste s ním na Ceyloně?“
„Ovšem.“
„Honili slony!“
„Ano.“
„Pak na moři za Girl-Roberry ?“
„Tak jest.“
„Máte čas?“
„Hm! Proč se ptáte?“
„Četl jsem o Babyloně — Niniveh — vykopávkách: — ctitelích ďábla. Chci
tam — také vykopávat — fowling- bully — pak darovat British-Museum.
Neumím arabsky — rád bych na hony. Pojďte se mnou — platím, dobře, velmi
dobře!“
„Smím prosit o vaše jméno?“
„Lindsay, David Lindsay — žádný titul — nepotřebuji — říkejte sir
Lindsay.“
„Máte opravdu v úmyslu jiti na Eufrat a Tigrid?“
„Yes, Mám parní člun — jedu nahoru — vystoupím, člun čeká, nebo zpátky
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do Bagdadu — koupím koně a velbloudy — cestuji, honím, kopám, daruji
Britickému museu, vypravuji v Traveller-clubu. Půjdete s námi?“
„Jsem nejraději samostatným.“
„Ovšem! Můžete odejiti, kdy vám libo — dobře zaplatím, velmi dobře —
jen pojďte s námi.“
„Kdo jeste je při tom?“
„Kdo chcete — ale nejraději já, vy, dva sluhové.“
„Kdy odjedete?“
„Pozítřku, — zítra — dnes — hned!“
To byla nabídka, že lepší nemohlo se mi dostati. Nerozmýšlel jsem se
dlouho a svolil jsem. Ovšem učinil jsem podmínku, že každou chvíli mohu jiti
svou cestou. Zavedl mne k přístavu, kde ležel roztomilý, malý steamer, a pozoroval jsem již po půl hodině, že nemohl jsem nalézti lepšího společníka. Chtěl
stříleti lvy a všecky možné bestie, navštíviti ctitele ďábla a vykopati fowlingbulla, jak on tomu říkal, totiž okřídleného býka, aby jej mohl darovati
Britickému museu. Tyto plány byly dobrodružné, ale právě proto jsem s nimi
souhlasil. Setkal jsem se na svých toulkách s kocoury ještě podivnějších druhů,
než byl tento.
Bohužel nepustil mne už zpět k Ateibehům. Posel musil dojiti pro moje
věci a oznámiti Halefovi kam pocestuji. Když se vrátil vypravoval, že Halef
ještě s jedním Ateibehem pocestuje po souši k Arabům Abu-Sal- manským a
Šammarským, aby s nimi vyjednával o přijetí Ateibehů, že mi přivede mého
hedžina a že mne už někde najde.
Tato zpráva byla mi příjemná; neboť okolnost, že Halef byl zvolen k tomu
poselství, znovu mi dokazovala, že se stal miláčkem svého tchána. Pluli jsme
perským zálivem vzhůru, prohlédli si Basru a Bagdad a dostali se posléze po
Tigridu vzhůru na místo, kde dnes jsme přistali.———————————Nad naším přístavištěm ústil do Tigridu Zab-Asfal, a břehy na obou
stranách byly porostlé hustou bambusovou džunglí. Jak již řečeno, nastávala
noc; přesto stál Lindsay na tom, abychom vystoupili na pevninu a rozbili stany.
Neměl jsem k tomu žádné chuti, ale nemohl jsem ho nechat- samotného a
následoval jsem jej tedy. Mužstvo parníku tvořili čtyři lidé; měli se za svítání
vrátiti do Bagdadu a proto Angličan přes moji radu ustanovil se na tom, že
všecko složí na zem, i čtyři koně, které koupil v Bagdadu.
„Nedělejte to, sir,“ varoval jsem jej.
„Proč ne?“
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„Poněvadž to můžete učiniti ráno, za ranního světla.“
„Jde to také večer — platím dobře!“
„My i koně jsme na lodi bezpečnější než na zemi.“
„Jsou zde zloději — lupiči — vrahové?“
„Arabům nelze nikdy věřit. Nejsme ještě zařízeni proti nim!“
„Nebudeme jim věřit, ale zařídíme se přec — máme ručnice — každý
ničema se zastřelí!“
Od svého úmyslu neupustil. Teprve po dvou hodinách“ byli jsme hotovi s
prací; dva stany byly rozbity, a mezi nimi a břehem byli uvázáni koně. Po večeři
šli jsme spát. Já měl první hlídku, oba sluhové druhou a třetí a Lindsay sám
čtvrtou. Noc byla překrásná. Před námi šuměly proudy širokého veletoku, a
za námi vypínaly se výšiny Džebel Džehennem. Jasná obloha osvětlovala celé
okolí, ale země sama, na které jsem stál, byla mi ještě hádankou. Její minulost
podobala se proudům Tigridu, které tam dole mizely ve stínu džungle. S Assyrií,
Babylonem a Chaldejskem pojí se vzpomínky na veliké národy a obrovská
města, tyto vzpomínky podobají se se však vzpomínkám na sen, jehož
podrobnosti jsme zapomněli.
Když doba mé hlídky přešla, probudil jsem sluhu a náležitě jsem ho poučil.
Jmenoval se Bili, byl to Irčan a činil dojem, že síla jeho svalů je třicetkrát větší
než síla jeho myšlenek. Tvářil se velmi podšitě k mým instrukcím a počal pak
přecházeti sem a tam. Usnul jsem.
Když jsem se probudil, nestalo se to dobrovolně, nýbrž- proto, že někdo
mnou zatřásl. Lidsay stál přede mnou ve svém kostkovaném obleku, jehož
neodložil ani v poušti.
„Sir, vstávejte!“
Vyskočil jsem, tázaje se:
„Stalo se něco?“
„Hm — ano!“
„Něco nepříjemného?“
„Kone pryč!“
„Koně? Utrhli se?“
„Nevím.“
„Ale vy jste přece hlídal?“
„Yes!“
„Kde pak?“
„Tam.“

173

KAREL MAY

Ukázal na osamělý vršek, který byl dosti vzdálen od našich stanů.
„Tam? Proč tam?“
„Je to asi nějaká rozvalina — šel jsem pro fowling- bulla.“
„A když jste se teď vrátil, byli koně pryč?“
„Yes.“
Vystoupil jsem ze stanu prohlížeje kůly. Konce provazů tam ještě visely;
zvířata byla odříznuta.
„Neutrhli se, byli ukradeni!“
Utvořil známý rovnoběžník ze svých rtů a smál se spokojeně.
„Yes! Od koho?“
„Od zlodějů!“
Jeho tvář prozrazovala ještě větší potěšeni.
„Very well, od zlodějů — kde jsou — jak se jmenují?“
„Vím to já?“
„No — já také no — krásně, velmi krásně! — Dobrodružství !“
„Není tomu ani hodina, co se krádež stala. Počkejme ještě pět minut a bude
dosti jasno, abychom poznali stopy.“
„Krásně — tuze krásně! Jste prérijní lovec — budeme hledat stopy — a pak
za nimi — střílet — kapitální radost — zaplatím dobřa, velmi dobře!“
Vstoupil do svého stanu, aby vykonal přípravy, které pokládal za nutné.
Poznal jsem v krátkém čase za svítání stopy šesti mužů a rozdělil jsem se s ním o
tento objev.
„Šest? Kolik nás?“
„Jen dva. Dva musí zůstati u stanů a člun také zůstane, až se vrátíme.“
„Yes! Poručím a pak hned pryč!“
„Jste dobrý běhoun, nebo mám vzíti s sebou Billa?“
„Bili? Eh co! Proč pak jdu na Tigrid! Dobrodružství! Utíkám dobře — jako
jelen!“
Když byly dány potřebné rozkazy, přehodil záhadnou motyku a ručnici přes
rameno a šel za mnou. Šlo o to, abychom dohonili zloděje dříve, než se spojí s
větším houfem, a proto kráčel jsem co možno nejrychleji. Dlouhé, kostkované
nohy mého soudruha držely se velmi dobře; byla to radost s ním utíkati.
Bylo právě jaro; půda nepodobala se poušti, nýbrž louce, jenomže květiny
tvořily přímo keře rostouce bujně ze země. Nepřišli jsme ještě daleko, a již byly
naše spodky zbarveny květinovým pelem. Ve vysoké trávě byla stopa znáti velmi
dobře. Vedla nás konečně k malému přítoku silně rozvodněnému a tekoucímu
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do Džebel Džehennem. Na jeho břehu narazila stopa na místo, které bylo rozšlapáno koňskými kopyty, a když jsme je prohlíželi, viděli jsme nikoli čtyři,
nýbrž deset koňských stop. Dva koňští zloději utíkali až sem, místo aby jeli
koňmo, a zde měli schovány všecky svoje koně.
Lindsay se tvářil velmi nespokojeně.
„To je k zlosti!“
„Proč?“
„Protože utekou.“
„Proč?“
„Mají teď všichni koně — a my musíme utíkat.“
„Eh, já bych je přece dohonil, kdybyste vy to vydržel, ale toho není ani
potřebí. Člověk nesmí jen viděti, musí také mysliti.“
„Myslete tedy!“
„Přišli ti lidé náhodou k nášemu táboru?“
„Hm!“
„Snad, snad také ne. Zdá se mi, jako by byli po souši sledovali loď, která
přistála každého večera. Je-li tomu tak, pak vede jejich stopa na západ, ale jen
proto, že musí přes řeku, a při velké vode s cizími zvířaty přece se neodvažuji.
„Tedy zajížď ku?“
„Ano. Hledají asi brod nebo nějaký lepší přechod a pak zase zabočí do
starého směru.“
„Krásně, dobře — tuze dobře!“
Svlékl svrchní šat a přistoupil ke břehu.
„Ale sir, umíte dobře plovat?“
„Yes!“
„Není to tak docela bez nebezpečí chce-li člověk zbraně a šaty uchovat
suché. Udělejte si z šatů turban na hlavu!“
„Dobře, velmi dobře — udělám!“
Také já jsem si složil šaty v balík, který jsem si narazil na hlavu; pak jsme šli
do vody. Angličan byl opravdu právě tak dobrý plavec jako běžec. Dostali jsme
se docela dobře na druhou stranu a šaty jsme zase oblékli.
Lindsay odevzdal se docela mému vedení. Spěchali jsme ještě asi dvě
anglické míle na jih a obrátili se pak na západ, kde s výšin měli jsme široký
rozhled. Vystoupili jsme na vrch a rozhlíželi se. Pokud oko sahalo, nebylo viděti
živé duše.
„Nothing! — Nic — ani živé duše——- mrzutá věc!“
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„Hm, také já nic nevidím!“
„Pakli jste se zmýlil — oho, co potom?“
„Pak máme ještě stále čas pronásledovati je tamhle u té říčky. Mně ještě
nikdo koně beztrestně neukradl; a ani odtud se dříve nevrátím, dokud nebudu
mít všecky čtyři koně.
„Já také.“
„Ne, vy musíte býti u svého majetku.“
„Majetku? Eh co! Bude-li ten tam — koupím nový — dobrodružství
zaplatím dobře, velmi dobře!“
„Stůjte! Nepohybuje se tamhle něco?“
„Kde?“
„Tam!“ Ukázal jsem rukou směr. Angličan otevřel ústa i oči dokořán a
rozkročil se ze široka. Jeho nozdry se otevřely; zdálo se, jako by jeho čichový
orgán měl také vlastnost viděti nebo aspoň jako by byl nadán optickou
mohutností větřiti a tušiti.
„Tak jest — vidím taky!“
„Jde to k nám.“
„Yes! Jsou-li to oni, postřílíme to všecko!“
„Sir, jsou to lidé.“
„Zloději — musí zemřít, nezbytně!“
„Pak je mi líto, sir, že vás musím opustiti. Bráním svou kůži, jsem-li
napaden, ale nevraždím žádného člověka bez potřeby. Myslím, že jste
Angličan?“
„Well! Englishman — nobleman — gentleman — nebudu zabíjet — jen
koně vezmu.“
„Zdá se opravdu, že jsou to oni!“
„Yes! Deset bodů — to souhlasí!“
„čtyři pěsi a sest na koních.
„Hm! Dobrý prérijní lovec — měl jste pravdu. — Sir John Raffley mnoho
vypravoval — zůstanete u mne — platím dobře, velmi dobře!“
„Pojďte tedy, musíme ustoupiti, aby nás nezpozorovali. Naše operační pole
leží dole mezi vrchem a řekou. Půjdeme-li ještě deset minut dále na jih, přiblíží
se výšina k vodě tak, že nebudou moci nijak nám ujiti.“
Spěchali jsme teď chvatně utíkajíce zase dolů a doběhli brzy k místu, které
jsem udal. Reka byla vroubena rákosím a bambusem, a na úpatí hory byly
mimosy a vysoké křoviny. Místa k úkrytu bylo dost.
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„Co teď?“ tázal se Angličan.
„Schováte se zde v rákosí a necháte ty lidi přejiti. Při východu z této úžiny
postavím se za křoviny a až budeme míti zloděje mezi sebou, vystoupíme. Budu
stříleti docela sám, poněvadž se snad dovedu lépe říditi podle okolností, a vy
upotřebíte své ručnice jen na moje vyzvání nebo bude-li váš život vážně
ohrožen.“
„Well — dobře, velmi dobře — znamenité dobrodružství!“
Zmizel v rákosí, a také já jsem si vyhledal svoje místo. Již po krátkém čase
slyšeli jsme koňský dusot. Přijížděli, nemajíce žádného tušení o nás, a nikam se
neohlížejíce. Viděl jsem teď, jak Angličan vystupuje z rákosí, a vystoupil jsem
také. V tom okamžiku zarazili svoje koně. „Sallam aaleikum!“ Přívětivý pozdrav
je zarazil.
„Aaleik —“ odpověděl jeden z nich. „Co zde děláš?“ „čekám na svoje
bratry, aby mi pomohli.“ „Jaké pomoci potřebuješ?“
„Vidíš, že nemám koně; jak se dostanu tedy pouští? Máš čtyři zbytečná
zvířata, prodal bys mi jedno z nich?“ „Neprodáme žádného z těchto koní!“
„Slyším, že jsi miláček Alláhův. Nechceš mi proto prodati koně, poněvadž tvoje
dobré srdce ti káže, abys mi je daroval.“
„Alláh naprav ti rozum! Nedaruji ti koně.“ ,,O, vzore milosrdenství,
čtyřnásob budeš zakoušeti radostí rajských, neboť mi nedáš jen jednoho koně,
nýbrž čtyři, poněvadž jich právě tolik potřebuji!“
„Alláh kerihm — Bůh nám bud milostiv! Ten člověk je jistě deli, je opravdu
ztrěstěny.
„Považ, bratře, že ztřeštění lidé berou, co se jim nedá dobrovolně! Ohlédni
se! Snad dáš tomu, co nechceš dáti mně.“
Teprve teď, při pohledu na Angličana se jim docela rozbřesklo. Namířili
kopí.
„Co chcete?“ tázal se mluvčí.
„Svoje koně, které jste nám za svítání ukradli.“
„Člověče, tys opravdu šílený! Kdybychom ti byli vzali koně, nebyl bys nás
mohl pěšky dohoniti!“
„Myslíš? Víte přece, že tito čtyři koně patří Frankům, kteří přišli s lodí.
Jak vám může napadnouti, že Frankové si dají beztrestně vzíti koně a že nejsou
chytřejší než vy! Věděl jsem, že uděláte zacházku u řeky, přeplaval jsem a
nadběhl jsem vám. Dali jste se oklamati. Nechci však prolévati lidské krve,
proto vás prosím, abyste koně dobrovolně vrátili. Pak můžete jiti, kam chcete!“
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Smál se.
„Jste dva a nás je šest!“
„Tak jest! Učiníme tedy každý, co mu libo!“
„Pryč s cesty!“
Přiložil kopí ozdobené pštrosím peřím a hnal se ve hněvu proti mně.
Namířil jsem opakovačku: rána padla, a kůň a jezdec se skáceli. V několika
vteřinách namířil jsem ještě pětkrát a pětkrát jsem spustil. Všichni koně se
skáceli a jen naši, kteří byli svázáni dohromady byli neporušeni. Ten, který je
držel na provaze pustil je a my, uživše zmatku, vyskočili jsme na ně a odkvapili.
Za námi ozýval se zlostný křik Arabů. Nedělali jsme si z toho nicr nýbrž přivedli
jsme řemení svých koní do pořádku a se smíchem jsme ujížděli.
„Magnificent — znamenité — krásné dobrodružství — stojí sto liber! My
dva, jich šest — oni nám vzali čtyři koně, my jim také — znamenité —
skvostné!“ smál se Lindsay.
„Štěstí, že to tak znamenitě dopadlo, sir. Kdyby se byli naši koně splašil i,
nebyli bychom se dostali tak rychle odtud a byli bychom snadno mohli dostati
nějakou kulku.“
„Uděláme teď zacházku nebo jedeme přímo?“
„Přímo. Známe svoje koně; přechod se podaří.“
Přišli jsme včas opět ke svým stanům; brzo po našem příchodu člun odrazil
a zůstali jsme sami na poušti.
Lindsay chtěl s počátku vzíti s sebou mnoho zavazadel a také potravin, ale
já jsem ho přemluvil, aby to nečinil. Kdo chce poznati nějakou zemi, musí se
učiti omezovati se na to, co sama poskytuje, a jezdec nesmí míti nikdy u sebe
víc, než jeho kůň unese. Ostatně byli jsme hojně opatřeni náboji, což jest hlavní
věcí, a mimo to měl Lindsay takovou zásobu peněz, že bychom mohli cestovní
výlohy platiti po několik let.
„Teď sami na Tigridu,“ pravil. „Budeme hned kopati po fowling-bullech a
jiných starožitnostech!“
Ten muž jistě mnoho četl a slyšel o vykopávkách u Khórsabadu,
Kufjundžiku, Hammum Ali, Nimrudu, Kešafu a El Hatheru a přišel na
myšlenku, aby také on sám tím obohatil Britské museum a stal se slavným.
„Teď hned?“ tázal jsem se ho. „To nepůjde!“
„Proč ne? Mám s sebou motyku.“
„Ó, s tímto kopáčem mnoho neuděláte. Kdo zde chce kopati, musí se dříve
dohodnouti s vládou———– “
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„S vládou? Jakou?“
„Tureckou.“
„Což pak Niniveh náleželo Turkům?“
„To ne, neboť tehdy nebylo o Turecku ani řeči, ale rozvaliny patří nyní
k tureckému území, třeba ruka sultánova nebyla zde příliš silná. Arabští
nomadové jsou zde pány; a kdo zde chce kopati, ten s nimi musí vejiti ve
přátelský styk, poněvadž jinak ňení jist ani svým majetkem, ani životem. Proto
jsem vám přece radil, abyste vzal nějaké dary pro náčelníky.“
„Hedvábné obleky?“
„Ano; ty zde jsou nejhledanějším zbožím a zaujmou při transportu co
nejméně místa.“
„Dobrá, vejdeme tedy ve přátelské styky — ale to hned — ano?“
Věděl jsem, že co se týká jeho vykopávek, zůstane jen při pouhé myšlence,
umínil jsem si však, že ho od toho nebudu odvraceti.
„Souhlasím. Jest jenom otázka, kterému pohlavárovi nejdříve učiniti
návštěvu.“
„Raďte!“
„Nejsilnější kmen slove El Šammar. Ale on má svoje pastviny daleko
nahoře na jižním svahu hor Sindžarských a na pravém břehu Thatharu.“
„Jak daleko odtud je Sindžar?“
„Celý jeden stupeň zeměpisné šířky.“
„Hodně daleko! Jací Arabové jsou zde ještě?“
„Obeidové, Abu Salmanové, Abu Ferhanové a ještě jiní; ale nelze přesně
určiti, kde hledat jejich stany, poněvadž neustále kočují. Když stáda jsou s
jednou pastvou hotova, složí se stany a táhne se dál. Při tom žijí jednotlivé
kmeny ve věčném, krvavém nepřátelství; musí se neustále sobě vyhýbati, a to je
také příčinou nestálosti jejich života.“
„Krásné živobytí — mnoho dobrodružství — mnoha ruin — mnoho
kopání — výborné — znamenité!“
„Nejlépe pojedeme-li do pouště a vyptáme-li se prvního Beduina, kterého
potkáme, na bydliště nejbližšího kmene.“
„Dobře — well — velmi krásně! Pojedeme hned teď a poptáme se.“
„Mohli bychom dnes ještě zůstati zde.“
„Zůstati a nekopati? Ne — to nejde! Stany dolů vi a pryč!
Musil jsem mu povoliti, zvláště když jsem si po bližší rozvaze v duchu musil
říci, že po dnešním nepřátelském setkání je lépe místo opustiti. Složili jsme tedy
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lehké stany, jež nesli koně sluhů, vsedli jsme na koně a dali se cestou k jezeru
Sabakah.
Byla to překrásná jízda stepí plnou květů. Každý koně krok rozvířil novou
vůni. Ani nejměkčí a nejšťavna- tější savannu severní Ameriky nelze přirovnati
k tomuto kraji. Směr, kterým jsme se dali, ukázal se šťastně voleným, neboť
již asi za hodinu přijížděli proti nám tři jezdci.. Vypadali velmi pěkně ve svých
vlajících pláštích. Za hlasitého válečného křiku jeli nám vstříc.
„Rvou, budou také píchat?“ ptal se Angličan.
„Ne. To jen tak pozdravují. Kdo se toho bojí, nepokládá se za pravého
muže.“
„Budeme tedy muži.“
Dostál slovu a nehnul ani brvou, když jeden z jezdců ostrým hrotem kopí
mířil mu právě na prsa a zahnuv zarazil koně teprve pak, když hrot bezmála
prsou se dotýkal.
„Sallam aaleikum! Kam jedete?“ tázal se jeden z nich.
„Ke kterému kmeni náležíš?“
„Ke kmeni Haddedihnů, kteří patří k velikému národu, Šammarů.“
„Jak slově tvůj šejk?“
„Mohammed Emin.“
„Je odtud daleko?“
„Chceš-li k němu, doprovodíme tě.“
Obrátili a připojili se k nám. Kdežto my vážně seděli- v sedle, objížděli nás
oni velkými kruhy, ukazujíce nám: svoje jízdecké kousky. Hlavní jejich umění
záleží v tom, že umějí zaraziti uprostřed největšího trysku, což však. je pro koně
velice nebezpečné. Myslím však, že je Indián na svém mustangu ve všem všudy
předčí. Angličanovi se ta podívaná líbila
„Znamenité! Hm! — takhle to neumím, polámal bych vaz.
„Viděl jsem lepší jezdce.“
„Ah! Kde?“
„Jízda na život a na smrt v americkém pralese, na zamrzlé řece, nemá-li kůň
podkov, nebo v kamenitém kaňonu je přece jen něco docela jiného.“
„Hm! Půjdu také do Ameriky — pojedu v pralese — na zamrzlé řece — v
kaňonu — krásné dobrodružství — znamenité! Co povídali ti lidé?“
„Pozdravili nás a tázali se, co je cílem naší cesty; zavedou nás ke svému
šejkovi. Jmenuje se Mohammed Emin a jest náčelníkem Haddedihnů.“
„Udatní lidé?“
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„Říkají si všichni udatní a jistou měrou také jsou. Není divu. Žena musí
všechno udělati a muž jenom jezdí, kouří, loupí, bojuje, klevetí a lenoší.“
„Krásný život — znamenitý — chtěl bych být šejkem — kopal bych — našel
fowling-bulla — a poslal do Londýna – hm!“ —
Znenáhla byla step živější a pozorovali jsme, že se blížíme k Haddedihnům.
Byli většinou ještě na pochodu, když jsme k nim dojeli. Není snadno popsati
pohled, jejž poskytuje arabský kmen na pochodu ke svým pastvinám. Projel
jsem před tím Saharou a částí Arábie a při tom poznal mnoho západních kmenů
arabských; zde však se mi naskytoval docela jiný pohled. Tutéž rozmanitost,
která panuje mezi oasami Sahary a „země Sinear“ svatého písma, lze pozorovati
také v životě a ve všech poměrech jejích obyvatel. Zde jeli jsme na veliké,
bezmála neomezené merdži, která neměla nejmenší podobnosti s nějakou oasou
západu. Podobala se spíše obrovskému koberci savanny, který se skládal ze
samých květin. Zde asi nikdy nezuřil strašlivý samum; zde nebylo stopy po
nějaké písečné duně. Zde nebylo žádného rozeklaného a vyváleného vadi, a
žádná fata morgana neměla moci klamati umdleného, osamělého poutníka. Širá
rovina vystrojila se vonným životem, a lidé nejevili známky oné „poušťové
nálady“, jíž; neujde na západ od Nilu žádný člověk. Nad touto pestrou stepí
vznášel se barevný tón, který neupomínal v nejmenším na úpalné, často krvavě
rmutné a smrtonosné světlo veliké pouště.
Byli jsme uprostřed stád tisíce a tisíce kusů ovcí a velbloudů. Pokud oko
sahalo — vpravo, vlevo od nás, před námi i za námi — vlnilo se moře pasoucích
a procházejících se zvířat. Viděli jsme velké řady volů a oslů, na nichž byly
naloženy černé stany, pestré koberce, ohromné kotle a přerůzné jiné věci. Na
hromadách všelikého nářadí byli přivázáni staří muži a ženy, kteří nemohli již
choditi nebo bez podpory udržeti se v sedle. Sem tam některé zvíře neslo malé
děti, které byly v torbách sedel tak upevněny, že jim jen hlavičky vykukovaly.
K udržení rovnováhy měl pak soumar na druhé straně jehňata a kůzlata, která
rovněž vykukovala z otvorů pytlů bečíce a mečíce. Pak šla děvčata, oblečená v
dlouhé, úzce přiléhající arabské košile; matky s dětmi na ramenou, hoši ženoucí
před sebou jehňata; velbloudáři, kteří sedíce na svých velbloudech vedli
ušlechtilé koně za ohlávku, a posléze četní jezdci, ozbrojení chocholatými
kopími a honící neposlušná a pořádku nedbající zvířata.
Zvláštní byli zejména velbloudi jízdní, kteří byli určeni pro vznešené paní.
Vídal jsem na Sahaře velmi často džemmely, kteří nosili ženy v kolébkovitém
koši, ale takové zařízení, jako zde, jsem dosud neviděl. Dvě desítiloketní nebo
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ještě delší tyče položí se totiž před a za hrbem velblouda přes jeho záda, na
koncích se stáhnou a pergamenem nebo provazy sváží. Tato kostra je zdobena
střapci vlněnými ve všech barvách, šňůrami mušli a perel, rovněž tak sedlo a
řemení, a vyčnívá tedy devět až deset loket vpravo a vlevo přes sedlo velblouda.
Nad tím vypíná se něco jako strážní budka, ověšená rovněž střapci a pestrými
hadry, a v té „vyhlídce“ sedí dáma. Celá figura nabude tím veliké výšky, a objeví
– li na obzoru, bylo by možno pro klátivou chůzi velblouda pokládati ji za
obrovského motýla nebo ohromnou vážku, která mává křídly.
Naše objevení způsobilo u každé skupiny, podle níž jsme jeli, velikou
pozornost. Já byl toho asi méně příčinou, než sir Lindsay, na němž, jakož i
na jeho sluzích na první pohled bylo znáti Evropany. Byl asi ve svém šedě
kostkovaném obleku ještě více nápadným, nežli Arab, který by se objevil ve
svém malebném kroji na náměstí některého evropského města. Naši průvodčí
jeli před námi, až jsme konečně spatřili velmi veliký stan, před nímž bylo v zemi
zaraženo mnoho kopí. To bylo znamením, že je to stan náčelníkův. Rozbíjeli
právě kolem něho kruh jiných stanů.
Oba Arabové seskočili a vešli do stanu. Za málo okamžiků poté objevili
se, provázeni osobou třetí, která postavou i zevnějškem upomínala na nějakého
patriarchu. Právě tak vypadal asi Abraham, když vystupoval ze svého domu v
Mamre, vítaje své hosty. Sněhobílý vous splýval tnu přes prsa, přesto však činil
stařec dojem statného muže, který umí snášeti jakoukoli svízel. Jeho temné oko
prohlíželo si nás ne zrovna přívětivě. Pozvedl ruku k srdci a pozdravil: „Salama!“
To jest pozdrav zarytého Mohamedána, když nevěřící k němu přijde; kdežto
věřícího vítá slovy: Sallam .aaleikum.
„Aaleikum!“ odvětil jsem, seskočiv s koně.
Díval se na mne zkoumavě a pak se tázal:
„Jsi moslim anebo ďaur?“
„Od které doby vítá syn vznešeného kmene Šammarů svoje hosty takovou
otázkou? Nepraví-li kuran: Nasyť cizince a napoj ho; dej, aby si u tebe
odpočinul, netázaje se, odkud a kam jde! — Alláh ti odpusť, že vítáš své hosty
jako turecký kavas.“
Pozvedl odmítavě ruku.
„Sammarovi a Haddedihnovi je každý vítán, jenom lhář a zrádce nikoli.“
Pohlédl při tom významně na Angličana.
„Koho míníš těmi slovy?“ tázal jsem se ho.
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„Muže, kteří přicházejí od západu, aby štvali pašu proti synům pouště. Nač
potřebuje královna ostrovů konsula v Mossulu?“
„Tito tři mužové nepatří ke konsulátu. Jsme zemdlení pocestní a nežádáme
od tebe nic, než vody pro sebe a datle pro koně.“
„Nepatříte-li ke konsulátu, dostanete, čeho si přejete. Vstupte a buďte mi
vítáni.“
Uvázali jsme koně na kopí a vešli do stanu. Tam dostali jsme velbloudí
mléko; jídlo skládalo se jen z tenkého tvrdého a polospáleného ječného koláče
— znamení, že nás šejk nepokládal za hosty. Za krátké té hostiny díval se na nás
zamračeně, aniž promluvil slova. Měl asi svoje důvody, že cizincům nedůvěřoval,
a pozoroval jsem, že byl zvědav, zvěděti o nás něco bližšího.
Lindsay rozhlížel se po stanu a tázal se mne:
„Zlý chlap, ne?“
„Zdá se.“
„Vypadá, jako by nás chtěl sníst. Co povídal?“
„Pozdravil nás jako nevěrce. Nejsme ještě jeho hosty, a musíme se tedy míti
na pozoru.“
„Ne hosty? Vždyť jíme a pijeme u něho!“
„Nepodal nám chleba vlastní rukou a soli docela ne. Vidí, že jste Angličan,
a zdá se, že Angličanů nenávidí.“
„Proč?“
„Nevím.“
„Zeptejte se!“
„Nejde to, bylo by to nezdvořilé. Ale myslím, že se toho ještě dovíme.“
Byli jsme hotovi s jídlem a vstal jsem.
„Dal jsi nám najíst a napít, Mohammede Emine; děkujeme ti, a budeme
tvoje pohostinství velebiti všude, kam přijdeme. Buď zdráv! Alláh žehnej tebe i
tvoje přátele!“
Tak rychlého odchodu neočekával.
„Proč mne chcete opustiti? Zůstaňte zde a odpočiňte si!“
„Půjdeme, neboť slunce tvé milosti nám nesvítí.“
„Jste přece bezpečni zde v mém stanu.“
„Myslíš? Nevěřím v bezpečnost v beytu Arab el Šammara.“
Chopil se dýky pravou rukou.
„Chceš mne urážeti?“
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„Ne, chci ti říci jenom svoje myšlenky. Stan Šammarů neposkytuje hostu
žádné bezpečnosti; tím méně tam, kde pohostinství nepožívá!“
„Mám tě probodnouti? Kdy porušil který Šammar pohostinství?“
„Porušil je nejen vuci cizím, nýbrž i vuci prislusmkum vlastního kmene.
To bylo ovšem hrozné obvinění, jež jsem vyslovil; ale nenahlížel jsem, proč
bych měl býti zdvořilým k muži, který nás přijal jako žebráky. Pokračoval jsem:
„Neprobodnes mne, šejku; neboť předně mluvil jsem pravdu a za druhé
moje dýka zasáhla by tě dříve, nežli tvoje mne.“
„Dokaž pravdu!“
„Budu ti vypravovat příhodu. Byl jednou velký a mocný kmen, který se
rozpadal v menší ferkah. Tomu kmeni vládl velký, udatný náčelník, v jehož říši
vládla však lest vedle falše. Jeho lidé byli s ním nespokojeni a znenáhla od něho
odpadali. Obrátili se na náčelníka jedné ferkah. Tu poslal šejk k náčelníkovi a
pozval ho k rozmluvě k sobě. On však nepřišel. Tu poslal šejk svého vlastního
syna. Ten byl odhodlaný, udatný a miloval pravdu. Pravil náčelníkovi: .Následuj
mne. Přísahám ti u Allaha, že jsi bezpečen ve stanu mého otce. Ručím svým
životem za život tvůj!“ — Tu odvětil náčelník: ,Nešel bych k tvému otci, i kdyby
tisíckráte přísahal, že mne bude šetřiti; ale tobě věřím. Abych ti ukázal, že ti dů
– věřuji, půjdu s tebou bez průvodu!‘ — Vsedli na koně a odjeli. Když vstoupili
ve stan šejkův, byl tento plný bojovníků. Náčelník byl pozván, aby sedl po poku
šejkově. Dostal jídlo a přijal pohostinství, ale po jídle byl přepaden. Syn šejkův
chtěl ho zachrániti, byl však spoután. Strýc šejkův strhl k sobě náčelníka, sevřel
jeho hlavu mezi svoje kolena, a tak byla zrazenému uřezána hlava jako ovci.
Syn roztrhl svůj šat a dělal svému otci výčitky, musil však utéci, sice by byl
zavražděn. Znáš tu příhodu, šejku Mohammede Emine?“
„Neznám. Takového něco se nemůže státi.“
„Stalo se, a sice ve tvém vlastním kmeni. Zrazený slul Nedžris, syn Ferhan,
strýc Hadžar a šejk byl proslulý šejk Sofuk kmene Šammarů.“
Byl na rozpacích.
„Odkud znáš ta jména? Nejsi ani Šammar, ani Obeid, ani Abu-Salman.
Mluvíš řečí západních Arabů, a tvoje zbraně nejsou zbraněmi Arabů z El
Džesireh. Kde jsi zvěděl ten příběh?“
„Hanba kmene stejně se rozšíří jako jeho sláva. Víš, že jsem mluvil pravdu.
Jak ti. mohu důvěřovati? Jsi Haddedihn; Haddedihnové patří k Šammarům, a tys
nám pohostinství odepřel. Půjdeme.“
Pokynem ruky tomu odporoval.
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„Jsi hadži a přece ve společnosti ďaurů!“
,,Jak víš, že jsem hadži?“
„Vidím tvůj hamail. Jsi svoboden, avšak tito nevěřící musí zaplatiti džizijet,
než odejdou.“
„Nezaplatí jí, neboť jsou pod mojí ochranou.“
„Nepotřebují tvé ochrany, neboť stojí pod ochranou svého konsula,
kterého Alláh zatratiž!“
„Je tvým nepřítelem?“
„Ano. Přemluvil guvernéra mossulského, aby zajal mého syna; poštval
proti mně Obeidy, Abu-Hammedy a Džovary, aby mi pokradli stáda, a ti se teď
sjednotili, aby zničili mne i můj kmen.“
„Povolej tedy ostatní kmeny Sammarů na pomoc!“
„Nemohou přijíti, neboť guvernér svolal vojsko, aby táhlo na jejich
pastviny v Sindžaru. Jsem odkázán sám na sebe. Alláh mne opatruj!“
„Mohammede Emine, slyšel jsem, že Obeidové, Abu- Hammedové a
Džovari jsou lupiči. Nemám jich rád; jsem přítelem Sammarů. Šammarové jsou
nejšlechetnější a nej- udatnější Arabové, které znám. Přeji ti, abys všecky svoje
nepřátele přemohl!“
Neměl jsem snad v úmyslu těmi slovy se mu vlicho- titi; bylo to moje pevné
přesvědčení. To asi také vyznívalo z tónu mé řeči, neboť jsem viděl, že způsobila
dobrý dojem.
„Jsi opravdu přítelem Šammarů?“ tázal se.
„Ano, a lituji velmi, že rozkol mezi ně byl rozeset, takže jejich moc je skoro
zlomena.“
„Zlomena? Alláh je velký, a dosud jsou Šammarové dosti stateční, aby
mohli bojovati. Kdo ti o nás vypravoval?“
„Už před časem jsem o vás četl i slyšel; poslední zprávu jsem však dostal v
Belad Arab od synů Ateibehň.“
„Cože?“ tázal se překvapen, „tys byl u Ateibehů?“
„Ano.“
„Jsou četní a mocní, ale spočívá na nich kletba.“
„Míníš šejka Maleka, který byl zavržen?“
„Mašallah,“ zvolal vyskočiv, „ty znáš šejka Maleka, mého přítele a bratra?“
„Znám ho i jeho lidi.“
„Kde jsi se s nimi setkal?“

185

KAREL MAY

„Poblíž Džiddy, a s nimi táhl jsem skrze Belad Arab do El Nahmanu, pouště
maskatské.“
„Tedy je znáš všecky?“
„Všecky.“
„Také — odpusť, že o ženě mluvím, ale není to žena, nýbrž muž — také
Amšu, dceru Malekovu, znáš?“
„Znám. Byla ženou Abu-Seifovou a pomstila se mu.“
„Že pomstila?“
„Ano; Abu-Seif je mrtev. Hadži Halef Omar, můj sluha, ho skolil, a za to
dostal za ženu Hanneh, .dceru Amšinu.“
„Tvuj sluha? Ty nejsi obyčejný bojovník?“
„Jsem syn kmene Uelad Nemsi, a cestuji krajem, hledaje dobrodružství.“
„Ó, teď to vím. Děláš, jako Harun al Rašid dělával; jsi šejk, emir, a táhneš
do boje a za dobrodružstvím. Tvůj sluha usmrtil mocného Otce šavle, ty jako
jeho pán musíš býti ještě větším hrdinou, nežli tvůj průvodce. Kdo je ten udatný
Hadži Halef Omar?“
Ani mi nenapadlo odporovati jeho pro mne výhodnému náhledu.
Odpověděl jsem:
„Snad ho brzo uvidíš. Šejk Malek ho vysílá pozeptati se Šammarů,
nemohli- li by on a jeho lidé bydliti pod jejich ochranou.“
„Budou mi vítáni, velmi vítáni. Vypravuj mi, emire, o nich!“
Opět usedl. Já následoval jeho příkladu a podal jsem mu zprávu o svém
setkání s Ateibehy. Když jsem byl u konce, podal mi ruku.
„Odpusť, emire, že jsem to nevěděl. Ty máš u sebe Angličany a oni jsou
mými nepřáteli. Teď však budete mými hosty. Dovol, abych objednal hostinu.“
Podal mi ruku, a teď teprve byl jsem u něho jist. Sáhl jsem pod svůj šat a
vytáhl jsem láhev, ve které byla „svatá“ voda.
„Objednáš hostinu u Bent Amm?“12) „Ano.“
„Tedy ji pozdravuj ode mne a pokrop ji několika kapkami z této nádoby. Je
to voda ze studně Zem-Zem! Alláh buď s ní!“
„Sídi, jsi udatný rek a veliký světec. Pojď a pokrop ji sám. Ženy Šammarů se
nebojí ukazovati tvář svou mužům.“
Slyšel jsem již, že ženy a dívky Šammarů nejsou přítelkyněmi závoje, a také
při dnešní jízdě potkali jsme jich mnoho, jejichž tvář nebyla zahalena. Vstal opět
a kynul mi, abych ho následoval. Naše cesta nevedla daleko. Poblíž jeho stanu
stál druhý. Když jsme tam vstoupili, zpozoroval jsem tři Arabky a dvě černá

186

POUŠTÍ

děvčata. Černošky byly asi otrokyně, ostatní však asi šejkovy ženy. Dvě z nich
třely dvěma kameny ječmen na mouku, třetí řídila jejich práci. Byla to patrně
velitelka.
V koutě stanu stálo několik pytlů naplněných rýží, datlemi, kávou,
ječmenem a boby, a přes ně byl prostřen drahocenný koberec; to tvořilo trůn
velitelky. Byla ještě mladá, štíhlá a jasnější pleti než ostatní ženy. Její tahy byly
pravidelné, oči tmavé a lesklé. Měla tmavočervené rty a obočí Černě zbarvené,
a sice tak, že nad nosem splývalo v jednu čáru. Celo a tváře byly polepeny ná
– plastmi, a na holých ramenech a nohou bylo viděti tmavorudé tetování. Z
Bent Amm slově ‚vlastně sestřenice; je to jediná forma, kterou lze s Arabem
mluviti o jeho každého ucha splýval velký, zlatý kruh až k šíji, kolem níž visely
silné šňůry perel, korálů, assyrských válečků a pestrých kamenů. Volné stříbrné
kruhy obepínaly její kotníky a zápěstí. Druhé dvě ženy byly méně zdobeny.
„Sallam!“ pozdravil šejk. „Zde vám přivádím reka kmene Nemsi, který je
veliký svatý a chce vás požehnati vodou Zém-Zemskou.“
Ihned vrhly se všecky ženy na zem. Také velitelka sestoupila se svého trůnu
a poklekla. Vzal jsem několik kapek vody do ruky a postříkl jsem celou skupinu.
„Zde vezměte, květiny pouště! Bůh všech národů zachovej vás líbezné a
veselé, aby vaše vůně občerstvovala srdce vašeho pána a velitele!“
Když pozorovaly, že jsem nádobu opět zastrčil, vstaly a děkovaly mi
stisknutím ruky, jako u nás se děje.
Pak poroučel šejk:
„Pospěšte si a připravte hostinu, která by byla hodna tohoto muže. Pozvu
hosty, aby se můj stan naplnil a aby se Všichni radovali z té cti, která se nám dnes
stala.“
Vrátili jsme se do jeho stanu. Já vstoupil, kdežto on zatím několika
Beduínům udílel rozkazy,
„Kde jste byl?“ tázal se sir Lindsay.
„Ve stanu žen.“ „Ah! Není možná!“
„A přece!“
„Hm! Podivuhodné! Zůstaneme tady! Také se po dívám na ženské?“
„Přijde na to. Mne pokládají za svatého muže, protože mám vodu ze
studnice Zem-Zem, jejíž kapka činí zázraky.“
„Ah! Škoda! Nemám Zem-Zem!“ „Také by vám to nic nepomohlo, protože
neumíte arabsky.“
„Jsou zde rozvaliny?“
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„Ne. Ale myslím, že netřeba jiti daleko, abychom je našli.“
„Zeptáme se, však něco najdeme; vykopeme fowling- bulla! Ale jídlo zde
bylo hrozné, co?“
„Bude lepší, dostaneme hned pravé arabské jídlo!“ „Ah! Šejk nevypadal
podle toho.“ „Jeho náhled o nás se změnil. Znám několik jeho přátel, a to nám
zde získalo pohostinství.“
Když se šejk opět objevil, netrvalo dlouho a pozvaní se scházeli. Bylo jich
tolik, že stan jich byl opravdu pln. Posadili se podle svých hodností do kruhu,
kdežto šejk seděl mezi mnou a Angličanem. Brzy nato přinesly černošky jídla do
stanu, a několik Beduínů je roznášelo.
Nejdříve byl před nás prostřen sufrah. Je to jakýsi ubrus z vydělané kůže
s barevnými pruhy a třásněmi. Je v něm několik kapes, takže když se složí,
lze jej užiti jako zásobárny pro jídla. Pak byla přinesena káva. Zatím dostal
každý host jen malý šálek toho nápoje. Po té přišla mísa salatahu. Je to jídlo
velmi občerstvující a skládá se ze sraženého mléka s okurkovými řízky, trochu
solenými a pepřenými. Zároveň byl postaven hrnek před šejka. Byla v něm
čerstvá voda, z níž vyčnívala hrdla tří lahví. Dvě z nich obsahovaly, jak jsem
hned pozoroval, araki, a třetí byla naplněna vonnou tekutinou, kterou nás
velitel po každém jídle postříkal.
Teď přinesli veliký hrnek tekutého másla. Zovou je zde samn a Arabové
jedí je jak před jídlem, tak po něm s velikou zálibou. Pak byly přineseny malé
košíčky s datlemi. Poznal jsem výbornou ploskou el šelebi, která se lisuje asi
tak jako u nás fíky nebo prunelly. Je asi dva palce dlouhá, s malým jádrem
a má stejně rozkošnou vůni jako chuť. Pak jsem viděl vzácnou adžvu, která
nikdy nepřichází do obchodu; neboť prorok o ní pravil: Kdo přeruší půst denně
požívaje šest nebo sedm adžva, nemusí se báti ani jedu ani kouzla. — A hilvah,
nejsladší, džuseirijeh, nejzelenější, a el birni a el seihani byly také zastoupeny.
Pro méně vzácné hosty byly balah, datle sušené na stromě, a mimo to džebeli a
hylajeh. Také kelladat el šam, „syrské nákrčníky“ zde byly. Jsou to datle, které
ještě nezralé dávají se do vařící vody, aby podržely svou žlutou barvu; pak se
navléknou na šňůru a na slunci usuší.
Po datlích přinesli nádobu s kunafah, t. j. cukrem posypané nudle. Tehdy
vztáhl hospodář ruce.
„Bismillah!“ zvolal, dávaje tím znamení k počátku hostiny. Sáhl prsty do
jednotlivých mis, hrnků a košů a strčil nejdříve mně, pak Angličanovi to, co
pokládal za nejlepší, do úst. Byl bych ovšem raději užíval svých vlastních prstů,
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než musil jsem ho nechati, poněvadž bych ho byl jinak hrozně urazil. Master
Lindsay však, jakmile mu šejk vecpal první nudli do úst, stáhl ústa svým
známým způsobem v rovnoběžník a nezavřel jej dříve, dokud jsem ho
neupozornil:
„Jezte, sir, nechcete-li ty lidi smrtelně uraziti!“
Sklapl ústa, spolkl žvanec a pravil, ovšem anglicky:
„Brr! Vždyť mám nůž a vidličku ve svém vaku!“
„Nechte je tam! Musíme se říditi podle zvyku tohoto kraje.“
„Hrozné!“
„Co povídá Englishman?“ tázal se šejk.
„Je všecek unesen tvou laskavostí.“
„Ó, miluji vás!“
To řka vjel rukou do kyselého mléka a ctihodnému mastru Englishmanovi
vlepil novou dávku pod dlouhý nos. Šťastný ten člověk několikrát zafrčel, aby
nalapal, vzduchu a s ním odvahy, aby se pokusil laskavý ten dar spolknouti.
„Hrozné!“ naříkal. „Musím to opravdu strpěti?“
„Ano. Ale pomstít se můžete.“
„Jak pak?“
„Dejte pozor, jak to udělám já, a udělejte to pak vy také.“
Sáhl jsem do nudlí a strčil jsem dávku šejkovi do úst. Ještě jich ani nespolkl,
když David Lindsay sáhl do tekutého másla, podávaje mu je na dlani. Čeho jsem
od šejka jako moslima neočekával, stalo se: přijal dar nevěřícího bez zdráhání.
Dojista asi později delším postem a mytím chtěl se z toho hříchu očistiti.
Zatím co jsme byli od šejka tím způsobem krmeni, rozdával jsem svoje
dávky hojně ostatním. Pokládali to za veliké vyznamenání a nastavovali ústa s
patrnou rozkoší. Záhy všecka jídla zmizela.
Šejk hlasitě zatleskal. Přinesli sini, totiž dlouhou, kresbami a nápisy
opatřenou mísu asi šest stop v objemu. Byla naplněna birgani, směsí rýže a
skopového masa, které plovalo v rozpuštěném másle. Pak přišlo varah maši,
silně kořeněné ragout ze skopových řízků, po té kabab, malé kousky pečeně
na dřívkách, pak kima, sušené maso, nakládaná jablka a hrušky a posléze raha,
cukroví různého druhu, jaké i u nás po jídle se podává.
„Konečně! Ó ne! Neboť když myslil jsem, že již je po hostině, přišel teprve
hlavní kus; jehně pečené na rožni. Nemohl jsem již jisti.
„El Hamd ul illah!“ zvolal jsem tedy, strčil ruce do hrnku s vodou a osušil je
vlastním šatem.
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To bylo znamením, že nebudu již jisti. Orientaléc nezná u stolu nepěkného
a obtížného pobízení. Kdo řekl svoje „El Hamd“, toho si již nikdo nevšímá. To
zpozoroval Angličan.
„El Hamdillah!“ zvolal, strčil ruce do vody — a díval se na ně pak velmi
rozpačitě.
Šejk to zpozoroval a podal mu svůj hajk.
„Řekni svému příteli,“ pravil pak ke mně, „aby svoje ruce na mém šatě
osušil. Angličané asi nerozumějí valně čistotě, neboť nemají ani šatu, o který by
se mohli utříti.“
Upozornil jsem Lindsaye na nabídku šejkovu, které on použil.
Teď kolovalo araki a poté byla každému podána káva a dýmka. Teprve ted
počal mne šejk představovati svým hostům:
„Mužové kmene Haddedihnů el Šammarských, tento muž zde jest velký
emir a hadži ze země Uelad Nemsi‘; jeho jméno zní—————— “
„Hadži Kara Ben Nemsi,“ vpadl jsem mu do řeči.
„Je to největší válečník své země a nejučenější taleb svého národa. Má u
sebe vodu Zem-Zemskou a chodí po všech zemích hledaje dobrodružství. Víte
tedy, co jest? Džihad! Zeptejme se ho, není-li mu libo táhnouti s námi proti
našim nepřátelům?“
To mne přivedlo do zvláštní situace. Co jsem měl odpověděti? Neboť
odpověď ode mne žádali všichni, videi jsem jim to na očích. Rozhodl jsem tedy
krátce:
„Bojuji za všecko pravé a dobré, proti všemu, co je nepravé a zlé. Moje rámě
patří vám; dříve však musím tohoto muže, svého přítele, zavésti tam, kam jsem
slíbil.“
„Kam to je?“
„Musím vám to vysvětliti. Před mnoha tisíci lety žil v této zemi národ, který
měl velká města a krásné paláce. Národ zanikl, a jeho města leží pohřbena pod
zemí. Kdo v té zemi kopá, může viděti a učiti se, jak bývalo před tisíci lety,
a to chce můj přítel učiniti. Chce v zemi hledati stará znamení a nápisy, čisti
je—————————— “
„A hledati zlato,“ vpadl do toho šejk.
„Ne,“ odvětil jsem. „Je bohat, má sám zlata a stříbra co potřebuje. Hledá jen
nápisy a obrazy; všecko ostatní nechá obyvatelům této země.“
,,A co ty děláš při tom?“
„Mám jej zavésti na místo, kde by našel, co hledá.“
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„K tomu nepotřebuje tebe, a ty přesto můžeš s námi do boje. My sami mu
taková místa ukážeme. Celá země je plná rozvalin a ssutin.“
„Ale nikdo s ním neumí mluviti, nejsem-li u něho. Nerozumíte jeho řeči, a
on nezná vaší.“
„Ať tedy táhne nejdříve s námi do boje, a pak mu ukážeme mnoho míst,
kde najdete nápisy a obrazy.“
Lindsay pozoroval, že je řec o nem.
„Co povídají?“ tázal se mne.
„Chtějí věděti, co zde chcete.“
„Řekl jste jim, že chci kopat fowling-bully ?“
„Ano.“
„Nuže?“
„Žádají, abych nezůstával u vás.“
„A co máte dělat?“
„Táhnout s nimi do boje. Pokládají mne za velikého- reka.“
„Hm! Kde však bez vás najdu fowling-bully?“
„Ukáží vám to sami.“
„Ah! Ale já jejich řeči nerozumím.“
„To jsem jim také řekl.“
„Co odpověděli?“
„Abyste táhl do boje, a pak že vám ukáží, kde lze najiti nápisy sochy a
podobné věci.“
„Well! Potáhneme s nimi!“
„To nejde!“
„Proč ne?“
„Budeme mít nesnáze. Co je nám po jejich nepřátelství?“ „Nic. Ale právě
proto můžeme jiti, s kým chceme.“
„To si musíme ještě rozmysliti.“
„Bojíte se, sir?“
„Ne.“
„Já myslil. Potáhneme tedy. Řekněte jim to!“
„Rozmyslíte si to ještě.“
„Ne.“
Obrátil se a to bylo neklamným znamením, že promluvil poslední slovo.
Obrátil jsem se tedy k šejkovi:
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„Řekl jsem ti před chvílí, že bojuji za vše správné a dobré. Je vaše věc
správná a dobrá?“
„Mám ti o ní vyprávěti?“
„Ano.“
„Slyšel jsi o kmeni el Džehešů?“
„Ano, je to proradný kmen. Spojuje se často s Abu Salmany a s Tai-Araby,
aby olupoval kmeny sousední.“
„Tak jest. Přepadli náš kmen a vzali nám několik stád; my však pospíšili za
nimi a vše jsme jim zase odebrali. Teď nás šejk Džehešů obžaloval u guvernéra
a podplatil jej. Guvernér poslal ke mně a vyzval mne k poradě do Mossulu. Byl
jsem raněn a nemohl jsem ani jiti ani jeti koňmo. Proto poslal jsem svého syna
s patnácti bojovníky. Guvernér však byl věrolomný, zajal je a poslal na místo, o
němž jsem dosud nezvěděl.“
„Pátral jsi po nich?“
„Ano, avšak, bez výsledku, poněvadž žádný muž mého kmene nesmí se
odvážiti do Mossulu. Kmenové Šammarů byli rozhořčeni nad tou zradou a zabili
několik vojáků guvernérových. Teď se chystá proti nim a poštval proti mně
zároveň Obeidy, Abu-Hammedy a Džovary, třeba ti nepatří pod jeho pravomoc,
nýbrž do Bagdadu.“
„Kde táboří tvoji nepřátelé?“
„Zbrojí teprve.“
„Nechceš se spojiti s ostatními kmeny šammarskými?“
„Kde by pak naše stáda našla pastvy?“
„Máš pravdu. Chcete se rozděliti a guvernéra vlákati do pouště a tam jej
zničiti?
„Tak jest. On se svým vojskem nemůže nic učiniti Šammarům. Ale jinak
je tomu s mými nepřáteli: jsou to Arabové; nesmím je pustiti až ke svým
pastvinám.“
„Kolik bojovníků čítá tvůj kmen?“
„Jedenáct set.“
„A tvoji protivníci?“
„Víc než třikrát tolik.“
„Jak dlouho potrvá, než shromáždíš své bojovníky?“
„Den.“
„Kde mají Obeidové svůj tábor?“
„Na dolním toku Zab-asfalu.“
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„A Abu-Hammedové?“
„Poblíže El-Fatthy, na místě, kde Tigrid se prodírá horami Hamrinskými.“
„Po které straně?“
„Po obou.“
„A Džovari?“
„Mezi Džebel Kerninou a pravým břehem Tigridu.“
„Vyslal jsi zvědy?
„Nejde to. Každého Šammara lze hned poznati a byl by ztracen, kdyby jej
našli. Ale——————- “
Zarazil se a zkoumavě na mne pohlédl. Pak pokračoval:
„Emire, tys opravdu přítelem Atéibeha Maleka?“
„Ano.“
„Pojď se mnou, ukáži ti něco!“
Opustil stan. Šel jsem za ním s Angličanem a se všemi přítomnými Araby.
Zatím co jsme hodovali, připravili vedle velikého startu menší stan pro oba
sluhy, kterým, jak jsem zpozoroval, bylo dáno hojně jídel a pití. Mimo stany
stáli koně šejkovi a k těm mne vedli. Byli vesměs výborní, dva z nich však mne
uváděli přímo v nadšení. Jeden z nich byla bílá kobyla, nejkrásnější tvor, jakého
jsem kdy vůbec viděl. Její uši byly dlouhé, tenké a průhledné, nozdry vysoké,
rozšířené a temně růžové, hříva a ohon jako hedvábí.
„Skvostné zvíře!“ zvolal jsem bezděky.
„Řekni Mašallah!“ prosil šejk.
Arab je totiž velmi úzkostlivý na tak zvané zakřiknutí nebo uhranutí. Pakli
se komu něco velmi líbí, musí říci „Mašallah“, nechce-li míti nesnáze.
„Mašallah!“ řekl jsem.
„Věříš, že na této kobyle jsem uhnal sindžarského osla až padl?“
„Není možná!“
„U Allaha, je to pravda! Ostatní ti to dosvědčí!“
„Tak jest!“ dosvědčovali Arabové jednomyslně.
„S touto kobylou se rozloučím jen po své smrti,“ pravil šejk.
„Který kůň ještě se ti líbí?“
„Tento hřebec. Viz jeho údy, tu souměrnost, ušlechtilost a vzácnou černou
barvu, která přechází až do modra!“
„To ještě není všecko. Hřebec má tři nejvzácnější vlastnosti dobrého koně.“
„Které?“
„Rychlé nohy, odvahu a dlouhý dech.“
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„Na čem to poznáš?“
„Vlas na zadku je kroužený: to znamená, že je rychlo- nohý, krouží se i tam,
kde hříva počíná: to svědčí, že má dlouhý dech a krouží se mu i uprostřed čela:
to značí, že je ohnivý, pyšně odvážný. Nezklame nikdy svého jezdce a pronese ho
tisícem nepřátel. Měl jsi někdy takové zvíře?“
„Ano.“
„Ah! pak jsi velmi bohatý muž.“
„Nic mne nestál, — byl to mustang.“
„Co je to mustang?“
„Divoký kůň, kterého si musí člověk nejprve chytiti a zkrotiti jej.“
„Koupil bys tohoto vraného hřebce, kdybych chtěl a kdybys mohl?“
„Koupil bych jej ihned.“
„Můžeš si ho dobýti.“
„Ah! Není možná!“
„Ano. Mohl bys jej dostati darem.“
„S jakou podmínkou?“
„Přineseš-li nám jisté zprávy, kde se spojí Obeidové, Abu Hammedové a
Džovari.“
Bezmála bych byl radostí zavýskl. Podmínka byla těžká, ale kůň měl
nesmírnou cenu. Nerozmýšlel jsem se dlouho a tázal jsem se: „Do kdy chceš míti
zprávy?“
„Až je budeš moci přinésti.“
„A kdy dostanu koně?“
„Až se vrátíš.
„Máš pravdu, nesmím ho dříve chtíti; ale pak nemohu té úlohy vykonati.“
,,Proč ne?“
„Poněvadž asi všecko bude záležeti na tom, abych měl koně, na kterého
bych se mohl ve všem spolehnouti.“
Zadíval se k zemi.
„Při takovém podniku hřebec snadno může býti ztracen.“
„Vím to; záleží však také na jezdci. Mám-li pod sebou takového koně, pak
nevím, kdo by mne mohl chytiti.“
„Jezdíš tak dobře?“
„Nejezdím snad jako ty; musil bych koně šammarského na sebe teprve
uvyknouti.“
„Pak tebe předčíme.“
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„Předčíte? Jste dobří střelci?“
„V trysku sestřelíme holuba se stanu.“
„Dobrá. Půjč mi hřebce a pošli za mnou deset bojovníků. Nevzdálím se od
tvého ležení dále než na tisíc kopí a dovolím, aby na mne stříleli, kolikrát se jim
zlíbí. Nechytí mne a také mne netrefí.“
„Žertuješ, emire!“
„Mluvím vážně.“
„A vezmu-li tě za slovo?“
„Dobrá!“
Oči Arabů zářily rozkoší. Dojista byl každý z nich výborný jezdec; hořeli
touhou, aby šejk přistoupil na můj návrh.
Ale ten nerozhodně se díval do neurčitá.
„Vím, nač myslíš, šejku,“ pravil jsem mu. „Podívej se na mne! Rozloučí se
muž od takových “ zbraní, jaké mám já?“
„Nikdy.“
Položil jsem je všecky před něj řka:
„Viz, zde ti je kladu k nohám jako zástavu, že jsem nepřišel hřebce ti vzít; a
není-li na tom dosti, budiž ti moje slovo a zde můj přítel zástavou.“
Teď se spokojeně usmíval.
„Budiž, tedy deset mužů?“
„Ano, také dvanáct nebo patnáct.“
„Kteří na tebe smějí střílet?“
„Ano. Budu-li zastřelen, nemusí míti žádných výčitek. Zvol svoje nejlepší
jezdce i střelce.“
„Jsi příliš smělý, emire.“
„To se ti jen zdá.“
„Mají zůstati jenom za tebou?“
„Ne, mohou jeti, jak a kam se jim líbí, aby mne chytili anebo trefili.“
„Alláh kerihm, tedy už teď jsi mrtvý muž!“
„Chci jen, aby jakmile zastavím na tomto místě, bylo po hře!“
„Ano, nechceš-li jinak. Pojedu na své kobyle, abych všecko viděl.“.
„Dovol, abych dříve hřebce zkusil.“
„Učiň tak!“
Vsedl jsem, a zatím co Šejk určoval ty, kteří mne měli chytiti, zjistil jsem, že
se mohu na koně úplně spo- lehnouti. Pak jsem opět seskočil a sňal sedlo. Pyšné
zvíře znamenalo, že se chystá něco neobyčejného; jeho oči zářily, hříva se zvedala
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a nohy tančily. Opásal jsem mu krk řemenem a přepjal smyčku na jednu stranu
břišního pásu.
„Snímáš sedlo?“ tázal se šejk. „Nač tyto řemeny?“
„Brzo uvidíš. Zvolil jsi již svoje bojovníky?“
„Ano, zde je jich deset.“
Seděli již na koních; rovněž ostatní Arabové, kteří byli nablízku, sedli na
koně.
„Začneme tedy. Vidíte tam ten osamělý stan, šest set kroků odtud?“
„Vidíme.“
„Jakmile tam dojedu, můžete na mne střílet; a jeti hned za mnou. Vpřed!“
Vyskočil jsem — hřebec vyletěl jako šipka. Arabové hned za ním. Ještě jsem
neurazil polovičku udané vzdálenosti, a první z pronásledovatelů byl už padesát
kroků za mnou.
Shýbl jsem se provlékaje ruku do nákrčního řemene a strkaje nohu do
smyčky. Krátce před cílem jsem se ohlédl, všech deset drželo svoje dlouhé
ručnice a bambitky připraveny k ráně. Ted obrátil jsem koně v pravém úhlu.
Jeden z pronásledovatelů zarazil koně s jistotou, jenom Arabům vlastní; stál jako
ulitý z kovu. Pozvedl ručnici, rána zahoukla.
„Alláh il Alláh, ia Alláh, Vallah, Tallah!“ volali. Myslili, že jsem zasažen,
neboť mne neviděli. Po způsobu Indiánů svezl jsem se s koně a visel jsem na
řemeni a ve smyčce na straně od pronásledovatelů odvrácené. Pohledem pod
krkem jsem se přesvědčil, že už nikdo nemíří, a ihned jsem se vzpřímil v sedle,
zahnul s koněm vpravo a utíkal dále.
„Alláh akbar, Mašallah, Alláh il Alláh!“ křičeli za mnou. Dobří ti lidé
neuměli si“ ještě věc vysvětliti.
Pak ale zdvojnásobili svoji rychlost a zvedli ručnice. Zahnul jsem s hřebcem
vlevo, svezl se znova a jel ostrým úhlem kolem nich. Nemohli stříleti, ač-li
nechtěli zasáhnouti koně. Přesto, že honba zdála se nebezpečnou, byla při
výbornosti mého koně jenom hrou na honěnou, s níž bych se byl před Indiány
ovšem nesměl odvážiti. Několikráte jsme se honili kolem rozlehlého tábora, pak
ujížděl jsem, stále vise koni na boku, uprostřed pronásledovatelů k místu, kde
jízda počala.
Když jsem sestoupil, nebyl vraník ani dost málo uhřát nebo zapěněn.
Opravdu, nebyl penězi k zaplacení. Znenáhla přicházeli také pronásledovatelé.
Celkem bylo na mne vystřeleno pět ran, a ani jedna mne nezasáhla. Starý šejk
vzal mne za ruku.
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„Hamdulillah! Sláva Alláhovi, že nejsi raněn! Měl jsem o tebe strach. V
celém kmeni Sammarů není takového jezdce, jakým jsi ty!“
„Mýlíš se. Jsou v tvém kmeni velmi mnozí, kteří jezdí lépe než já, ale
nevěděli, že se jezdec může schovati za svého koně. Ne sobě, nýbrž koni děkuji za
to, že jsem nebyl žádnou kulí zasažen. Dovolíš teď, abychom hru obrátili?“ „Jak?“
„Zůstaneme při všem jako dříve, jen s tím rozdílem, že já vezmu rucnici a
budu stříleti na tyto muže.“
„Alláh kerihm, Alláh je milostiv; chraň nás před takovým neštěstím. Ty
bys je všecky s koní sestřílel!“
„Tedy snad uvěříš, že se nebojím ani Obeidů ani Abu- Hammedů ani
Džovarů, mám-li tohoto hřebce pod sebou?“
„Věřím, emire.“ — Patrně byl ještě nerozhodnut, ale pak dodal: „Jsi Hadži
Kara Ben Nemsi, přítel mého přítele Maleka, a důvěřuji ti. Vezmi hřebce a jeď
na východ. Nepřineseš-li mi žádných zpráv, zůstane kůň mým; přineseš-li mi je
— je tvůj. Pak ti řeknu také jeho tajemství.“
Každý lepší arabský kůň má totiž svoje tajemství, to jest: je obeznámen
s určitým znamením, na které dovede býti podle svých sil nejrychlejším a
rychlosti té nezmění a nezmenší, dokud buď nepadne nebo dokud jezdec ho
nezadrží. Jezdec neprozradí toho tajemství ani svému příteli, ani otci, ani bratru,
ani svému synu, ani ženě a užívá ho jen tehdy, když je v největším nebezpečí
života.“
„Teprve pak?“ odvětil jsem. „Nemůže se státi, že jenom toto tajemství mne
a mého koně může zachrániti?“
„Máš pravdu; ale dosud nejsi majitelem koně.“
„Budu jím,“ pravil jsem důvěřivě. „A nestánu-li se jím, bude tajemství to ve
mně pochováno, takže živá duše je nezví.
„Tedy pojď!“
Zavedl mne stranou a šeptal mi:
„Má-li vraník letěti jako sokol ve vzduchu, polož mu ruku zlehka mezi uši a
zavolej hlasitě slovo „Rih!“
„Rih značí vítr?“
„Ano, Rih jest jméno koně, neboť on je ještě rychlejší nežli vítr; je tak
rychlý jako bouře.“
„Děkuji ti, šejku. Vykonám svoje poslání tak, jako kdybych byl synem
Haddedihnů. Kdy mám je i?“
„Zítra za svítání, chceš-li.“
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„Jaké datle vezmu s sebou pro vraníka?“
„Žere jenom datle balabat. Nemusím ti, snad říkati, kterak třeba zacházeti
se zvířetem tak vzácným?“ „Ne.“
„Spi dnes na. jeho těle a říkej mu do nozder stou súru, která mluví o
rychlých koních, pak bude tě milovati a poslouchati až do posledního vzdechu.
Znáš tu súru?“
„Ano.“
„Odříkej ji!“
Byl opravdu velmi starostliv o mne a o svého koně.
Vyhověl jsem jeho přání.
„Jménem Allaha nejmilosrdnějšího! U všech rychlonohých koní s hlučným
ržáním, a u všech těch, kdož dupajíce jiskry vyrážejí, a u těch, kteří zápolíce
časně ráno na nepřítele se vrhají, kteří prach viri a řady porážejí, — opravdu,
člověk jest nevděčný vůči svému pánu a on sám to musí doznati. Příliš nemírně
lpí na statcích vezdejších. Což pak neví, že potom, až všecko bude vybráno, co v
hrobech leží a na světlo bude vyneseno, co bylo skryto v prsou člověka, že pak v
onen den pán jej úplně pozná?“
„Ano, znáš tu súru. Říkával jsem ji vraníku z večera tisíckráte; učiň totéž a
on pozná, že jsi se stal jeho pánem. Teď však vraťme se do stanu!“
Angličan, který byl dosud jen pozorovatelem, nyní ke mně přistoupil.
„Proč na vás stříleli?“
„Chtěl jsem jim jen ukázati něco, co ještě neznají.“
„Ah, krásně, skvostný kůň!“
„Víte, sir, komu patří?“
„Šejkovi.“
„Ne. Mně.“
„Sir, jmenuji se David Lindsay a nedám se od nikoho bulíkovati, pamatujte
si to!“
„Dobře, tedy to ostatní si nechám pro sebe!“
„Co?“
„Že vás zítra ráno opustím.“
„Proč?“
„Pojedu na zvědy. O nepřátelství už víte. Mám hledět vyzvěděti, kdy a kde
nepřátelské kmeny se sejdou, a za to dostanu — když se mi to podaří — darem
toho vraníka!“
„Šťastný člověče! Pojedu a budu vyzvídat s vámi!“
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„To nejde!“
„Proč ne?“
„Nemůžete mi nic pomoci, spíše škoditi. Vaše šaty — “
„Eh co! obléknu se jako Arab!“
„A slova arabsky neumíte!“
„Zůstanu tedy zde, učiníte-li mi jednu laskavost.“
„Kterou?“
„Nepátrat jen po Beduínech.“
„Po čem tedy?“
„Po krásných rozvalinách. Musím kopat, nalézti fowling-bully, poslat je do
Londýna, do musea.“
„Učiním tak, spolehněte ná mne!“
„Well! Hotovo; vstupovat!“
Zaujali jsme svoje dřívější místa ve stanu a ztrávili jsme zbytek dne různým
vypravováním, jak Arab to miluje. Večer provozovala se hudba a zpívalo se, při
čemž byly jenom dva nástroje: rubabah, jakási citera o jedné struně, a tabl, malý
buben, který však přece proti jemným, jednotvárným tónům rubabahu tropil
pekelný hluk. Pak se Arabové modlili večerní modlitbu a šli spat.
Angličan spal ve stanu šejkově, já však jsem šel ke hřebci, který ležel na
zemi, a uložil jsem se k jeho tělu. Říkal jsem mu opravdu stou súru do nozder?
Ovšem. Nikoli z pověry, nýbrž proto, že kůň na to byl zvyklý; stal jsem se tím
jeho důvěrným známým. Poněvadž jsem mu při recitaci súry dýchal do nozder,
poznal, kterak větřiti svého pána, smím-li se tak vyjádřiti. Ležel jsem u jeho
nohou jako hoch u nohou věrného, ostražitého, novofundlandského psa. Když
se rozednívalo, otevřel se stan šejkův a Angličan vystoupil.
„Spal, sir?“ tázal se.
„Ano.“
,,Já ne.“
„Proč ne?“
„Velmi živo ve stanu.“
„Spáči?“
„Ne.“
„Kdo tedy?“
„Fleas, lice and gnats!“
Kdo rozumí anglicky, ví, koho nebo co tím myslil. Musil jsem se usmáti.
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„Takovým věcem brzy přivyknete, sir.“ „Nikdy! Nemohl jsem spát i proto,
že jsem myslil na vás.“ „Proč?“
„Mohl jste odejeti, aniž jste se mnou se rozloučil.“ „Nebyl bych odejel, aniž
bych vám stiskl ruku.“ „Bylo by snad pozdě.“
„Proč?“
„Musím se vás na mnoho ptáti.“
„Jen se ptejte!“
Již včera večer musil jsem mu všelicos vysvětlovati; nyní vytáhl na to svůj
zápisník.
„Dám se voditi po rozvalinách. Musím uměti arabsky. Jak se jmenuje
přítel?“
„Ašab.“
„Nepřítel?“
„Kiman.“
„Musím platit. Dolar?“
„Rijahl franš.“
„Sáček s penězi?“
„Surrah.“
„Budu kopat kameny. Kámen?“
„Hadžar a také hadžr nebo chadžr.“
Tak se mne ptal asi na sto slov, která si všecka, zaznamenal. Pak bylo v
ležení zase živo, a já musil, vstoupiti do stanu šejkova k sahuru, ke snídaní.
Při tom jsme se radili ještě o různých věcech, poté; jsem se rozloučil, vsedl
na kůň a opustil tábor, do něhož snad už nikdy neměl jsem se vrátiti.

200

NA ZVĚDÁCH.

Umínil jsem si vyhledati nejdříve nejjižnější kmen, Džovary. Nejkratší cesta
k nim byla by údolím řeky Tha- tharu, která teče skoro stále rovnoběžně s
Tigridem; bohužel však musil jsem se báti, že právě tam Obeidové pasou svoje
stáda, a proto zůstal jsem dále na západ. Chtěl jsem asi míli nad Tekritem dosíci
Tigridu; tam jistě najdu hledaný kmen.
Potravinami byl jsem bohatě zásoben; vody pro koně jsem nepotřeboval,
poněvadž rostlinstvo bylo v plné míze. A tak neměl jsem jiných starostí než
zachovati směr a vystříhati se nepřátelského setkání. Pro první měl jsem
prostorový smysl, slunce a kompas, a pro druhé dalekohled, s nímž mohl jsem
všecko viděti dříve, než sám jsem byl viděn.
Den přešel bez jakéhokoli dobrodružství, a večer položil jsem se za
osamělou skálu. Dříve než jsem usnul, napadlo mi, není-li snad lépe jeti až
do samého Tekritu, poněvadž tam nenápadně mohl jsem všelicos zvěděti, co
mi bylo třeba. Bylo to však zbytečné rozmýšlení, jak jsem se přesvědčil hned
následujícího rána. Spal jsem totiž velmi tvrdě a probudil se varovným ržáním
svého koně. Skutečně uviděl jsem pět jezdců od severu jeti přímo ke mně. Byli
tak blízko, že mne už viděli. Neměl jsem v úmyslu utéci, ačkoli by mne můj
vraník snadno odtud byl odnesl. Vstal jsem tedy, rozhlédl se, abych na vše byl
připraven, a jako bezděky vzal jsem do ruky opakovačku.
Přicválali tryskem a zarazili několik kroků přede mnou. Ježto v jejich
tvářích nebylo stopy po nějakém, nepřátelství, byl jsem pro tu chvíli kliden.
„Sallam aaleikum!“ pozdravil jeden z nich.
„Aaleikum!“ odvětil jsem.
„Spal jsi zde této noci?“
„Tak jest.
„Nemáš stanu, ve kterém bys hlavu ke spánku položil?“
„Ne. Alláh svoje dary všelijak rozdělil. Jednomu dává střechu z plsti,
druhému nebesa za strop.“
„Ale ty bys mohl míti stan; máš přece koně, který má větší cenu nežli sto
stanů.“
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„Je to můj jediný majetek.“
„Prodáš jej ?“
„Ne.“
„Patříš asi ke kmeni, který táboří nedaleko.“ „Proč?“
„Tvúj hřebec je svěží.“
„A přece můj kmen bydlí kolik, kolik dní cesty odtud, daleko za svatými
městy na Západě.“
„Jak slově tvůj kmen?“
„Uelad Nemsi.“
„Ano, tomu v Moghrebu říká se většinou Uelad místo Beni nebo Abu. Proč
se vzdaluješ tak daleko od své vlasti?“
„Viděl jsem Mekku a chci viděti také duary a města, ležící směrem k Persii,
abych doma mohl mnoho vyprávěti, až se vrátím.“
„Kam jdeš odtud nejdříve?“
„Vždy k východu, kam mne Alláh povede.“
„Můžeš tedy jeti s námi.“
„Kde je váš cíl?“
„Nad slapy Kerninskými, kde naše stáda se pasou na břehu a na ostrovech
Tigridu.“
Hm! Snad nejsou tito lidé dokonce Džovari? Oni se mne ptali, nebude tedy
nezdvořilým, optám-li se jich i já.
„Kterému kmeni náleží ta stáda?“ „Kmenu Abu-Mohammedů.“ „Jsou ještě
jiné kmeny nablízku?“ „Ano. Dole Alabeidové, kteří šejkovi Kerninskému platí
poplatek, a nahoře Džovari.“ „Komu ti platí poplatek?“
„Vidíme, že přicházíš z dalekých zemí. Džovari neplatí, nýbrž béřou
poplatek. Jsou to zloději a lupiči, před nimiž naše stáda nejsou ani okamžik jista.
Pojď s námi, chceš-li proti nim bojovati!“ „Bojujete s nimi?“
„Ano. Spojili jsme se s Alabeidy. Chceš-li vykonati hrdinské činy můžeš se
tomu naučiti od nás. Ale proč spíš zde, na Lvím vrchu?“
„Neznám tohoto místa. Byl jsem umdlen a uložil jsem se zde ke spánku.“
„Alláh kehrim, Bůh je milostiv; jsi miláček Alláhův. Jinak by tě byl
uchvatitel stád zadávil žádný Arab ani liodinu by zde nespal, neboť zde u této
skály se scházívají lvi.
„Jsou lvi zde na Tigridu?“
„Ano na dolejším toku; ale výše najdeš jen levharty. Chceš jeti s námi?“
„Budu vaším hostem?“

202

POUŠTÍ

„Ano. Stiskněme si ruce a vyměňme datle.“
Stiskli jsme si ruce a pak dostal jsem od každého datli, kterou jsem snědl,
kdežto sám také jsem jich rozdal pět, jež ihned byly snědeny. Pak jsme se dali
směrem jihovýchodním. O něco později přešli jsme řeku Thathar, a rovinatý
kraj stával se znenáhla pahorkatinou.
Poznal jsem ve svých průvodčích pět poctivých nomadů, v jejichž srdcích
nebylo zrády. Při jakési svatbě navštívili sousední kmen a vraceli se teď plni
radosti ze slavností a hodů.
Kraj vystupoval čím dál tím více, až opět náhle zas klesl. Po pravici bylo
viděti ve velké dáli rozvaliny starého Tekritu, po levici také velmi daleko Džebel
Ker- nina. Před námi prostíralo se údolí Tigridu. Za půl hodiny dospěli jsme k
veletoků. Měl zde šířku asi jedné anglické míle, a jeho vody dělil velký, dlouhý,
zelený ostrov, na němž zpozoroval jsem několik stanů.
„Půjdeš s námi? Budeš vítán našemu šejkovi.“
„Jak se dostaneme na druhou stranu?“
„To ihned uvidíš, neboť nás již uviděli. Pojď o něco výše, kde přistane
kellek.“
Kellek je prám, který je obyčejně dvakrát tak dlouhý jako široký. Skládá se
z nadmutých kozin, jež jsou upevněny příčnými trámy, a přes ty položena prkna
nebo klády, na nichž je břímě. Jen vrbovím je to všecko spojeno. Takový prám
řídí dvě vesla, jejichž řemeny jsou zhotoveny z rozpoltěných a zase spojených
kusů bambusových. Takový prám odrazil naproti od ostrova. Byl tak veliký, že
mohl unésti více než šest jezdců a převezl nás docela dobře.
Byli jsme uvítáni množstvím dětí, několika psy a starým vážným Arabem,
otcem jednoho z mých druhů.
„Dovol, abych tě zavedl k šejkovi,“ pravil.
Na cestě připojilo se k nám několik mužů, kteří však skromně zůstávali
za námi a žádnou otázkou mne neobtěžovali. Jejich zraky lpěly plny obdivu na
mém koni. Cesta nevedla daleko a končila před dosti prostrannou chýší, jež byla
zhotovena z kmenů vrbových, bambusem kryta a uvnitř vyložena rohožkami.
Když jsme vstoupili, vstál silný a velký muž s koberce, na němž seděl. Brousil
právě svůj šaraj na kameni.
„Dovol, šejku, abych ti přivedl tohoto muže,“ pravil můj průvodčí. „Je to
vznešený bojovník, takže se neodvažuji nabídnóuti mu svůj stan.“
„Koho ty přivádíš, ten je mi vítán,“ zněla odpověď.
Druhý se vzdálil, a šejk mi podal ruku.
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„Sedni si, cizinče, jsi zemdlen a hladov, odpočiň si a pojíš něco; dovol však,
abych dříve se ohlédl po tvém koni!“
To bylo počínání opravdu arabské — nejdřív kůň a pak host. Když se vrátil,
viděl jsem hned na něm, že vraník v něm vzbudil úctu ke mně.
„Máš ušlechtilé zvíře, Mašallah; ale já je znám!“
Ah, bylo arci zle, — ale snad také dobře!
„Odkud je znáš?“
„Je to nejlepší kůň Haddedihnů.“
„Také Haddedihny znáš?“
„Znám všecky kmeny. Ale tebe neznám.“
„Znáš šejka Haddedihnů?“
„Mohammeda Emina?“
„Ano. Od něho přicházím.“
„Kam jdeš?“
„K tobě.“
„Poslal tě ke mně?“
„Ne, a přece přicházím jako jeho posel k tobě.“
„Odpočin si nejdříve, nez začneš vyprávěti.
„Nejsem zemdlen, a co ti mám říci, je tak důležité, že bych to rád řekl hned!“
„Mluv tedy!“
„Slyším, že Džovari jsou tvoji nepřátelé.“
„Tak jest,“ odvětil se zasmušilou tváří.
„Jsou také mými nepřáteli; jsou také nepřáteli Haddedihnů.“
„Vím to.“
„Víš, že se spolčili s Abu Hammedy a Obeidy, aby přepadli Haddedihny na
jejich pastvinách?“
„Vím.“
„Slyšel jsem, že jsi se spolčil s Alabeidy, abys je potrestal?“
„Ano.“
„Přicházím tedy k tobě, abych bližší s tebou smluvil.“
„Pravím tedy znova: Buď mi vítán! Občerstvíš se a neopustíš nás dříve,
dokud nesvolám starší kmene.“
Asi po hodině sedělo osm mužů kolem mne a šejka, a trhali velké kusy
jehněte, upečeného na rožni. Byli to nejstarší z kmene Abu Mohammedů.
Vyprávěl jsem jim upřímně, jak jsem se dostal k Haddedihnům a jak jsem se stal
poslem jejich šejka.
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„Jaké návrhy nám učiníš?“ tázal se šejk.
„Žádné. Přes vaše hlavy přeletělo více let než pres hlavu moji. Nesluší
mladšímu, aby starším předpisoval cestu.“
„Mluvíš moudrou řečí. Tvoje hlava je ještě mladá, ale tvůj rozum je starý,
jinak by tě Mohammed Emin neučinil svým vyslancem. Mluv! Budeme
poslouchati a pak rozhodneme.“
„Kolik bojovníků čítá tvůj kmen?“
„Devět set.“ „A Alabeidové ?“
„Osm set.“
„To je sedmnáct set. Právě polovic toho, kolik čítají nepřátelé.“
„Kolik bojovníků mají Haddedihnové?“
„Jedenáct set. Ale na počtu často nezáleží. Víte snad, kdy se Džovari chtějí
spojiti s Abu Hammedy?“
„V den po nejbližším Jaum el Džema.“13)
„Víš to určíte
„Máme věrného spojence mezi Džovary.“
„A kde nastane to spojení?
„U rozvalin Khan Kernina. „A pak?“
„Pak se spojí oba kmeny s Obeidy.“
„Kde?“
„Mezi vírem Kelabským a koncem hor Kanuzských.“
„Kdy?“
„Třetího dne po dni shromážděni.
„Jsi velmi dobře zpraven. Kam se obrátí poté?“
„Přímo k pastvinám Haddedihnů.“
„Co míníte učiniti?“
„Chtěli jsme přepadnouti stany, v nichž zanechají ženy a děti, a pak odvésti
jejich stáda.“
„Bylo by to moudré?“
„Vezmeme si jen to, co nám bylo odňato.“
„Tak jest. Ale Haddedihnů je jedenáct set, nepřátel však tři tisíce. Byli by
zvítězili, vrátili se jako vítězové a vás pronásledovali, aby vám vedle dřívějšího
lupu odňali také nynější váš majetek. Nemám-li pravdu, řekněte to.“
„Máš pravdu. Myslili jsme, že Haddedihnové budou jinými kmeny
Šammarů posíleni.“
„Tyto kmeny budou napadeny mossulským guvernérem.“
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„Co nám radíš? Nebylo by lépe nepřátele zničiti jednotlivě?“
„Jeden kmen byste přemohli, druhý však byste na sebe upozornili. Útok
na ně musí býti učiněn krátce po jejich spojení, tedy u víru el Kelabu. Je-li vám
to vhod, sestoupí Mohammed Emin třetího dne po Jaum el Džema se svými
bojovníky s hor Kanuzských a vrhne se na nepřítele, kdežto vy naň zaútočíte od
jihu, a oni budou tak zahnáni do víru Kelabského.“
Tento plán byl po delší poradě přijat a pak co nejpodrobněji vše smluveno.
Při tom ušla větší část odpoledne, a večer se přiblížil, takže jsem byl nucen
zůstati zde přes noc. Následujícího rána byl jsem zase vysazen na druhý břeh a
jel jsem stejnou cestou zpět, kterou jsem přijel den shromáždění = pátek.
Moje úloha, zdánlivě tak nesnadná, byla rozřešena způsobem tak
jednoduchým, že bych se byl musil styděti to vypravovat. Vraník nesměl býti
dobýt tak lacino. Ale co jsem mohl činiti? Nebylo by snad dobře bojiště napřed
si trochu prohlédnouti? Té myšlenky nemohl jsem se zba- viti. Nepřebrodil
jsem se tedy ani přes Thathar, nýbrž jel jsem po jeho levém břehu nahoru do
hor Kanuzských. Teprve když odpoledne skoro z polovice uplynulo, napadlo
mi, není-li Vadi Džehennem, kde jsem s Angličanem dopadl koňské zloděje,
částí těch hor Kanuzských? Neznal jsem odpovědi na tu otázku a proto jsem
pokračoval ve své cestě a držel se později více na právo, abych přišel blíže Džebel
Hamrinu.
Slunce se skoro sklonilo, až k obzoru, když zpozoroval jsem dva jezdce,
kteří se objevili na západě a velmi rychle se blížili. Když mne uviděli zarazili na
okamžik, ale pak jeli ke mně. Měl jsem utéci? Přede dvěma? Ne. Zarazil jsem
svého koně a čekal na ně.
„Měj se na pozoru! Tento mladý muž je můj syn.“
„Můžeš býti pyšným, šejku.“
„Mlč, povídám ti, nebo toho budeš litovati. Kdo je koňským zlodějem? Ty!
Komu patří kůň, na němž jsi jel?“
„Mně.“
„Nelži!“
„Zedare Ben Huli, děkuj Alláhovi, že mám svázány ruce; sice bys mi nikdy
lhářů nespílal!“
„Spoutejte ho pevněji!“ poroučel.
„Kdo se mne dotkne, mne, hadžiho, který má v kapse vodu ZemZemskou?!“
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„Ano, vidím, že jsi hadži, protože máš hamail kolem krku. Máš však
opravdu vodu ze svatého Zem-Zem?“
„Ano.“
„Dej nám ji.“
„Ne.“
„Proč ne?“
„Mám vodu jen pro své přátele!“
„Jsme tvými nepřáteli?“
„Ano.“
„Ne, vždyť jsme ti ničeho neudělali. Chceme jen koně, kterého jsi vzal,
vrátiti jeho majiteli.“
„Majitelem jsem já!“
„Jsi hadži s posvátným Zem-Zemem, a přece mluvíš nepravdu. Znám toho
hřebce docela dobře, patří šejku Haddedihnů. Jak jsi přišel k jeho koni?“
„Šejk mi jej daroval.“
„Žádný Arab nedaruje takového koně. Proč by ti jej dával?“
„To je mojí a jeho věcí; vám do toho nic není.“
„Jsi velmi zdvořilý, hadži! Prokázal jsi šejkovi Haddedihnů velkou službu,
že ti dává takový dar. Nebudeme se tě dále ptáti. Kdy jsi opustil Haddedihny?“
„Předevčírem ráno.“
„Kde pasou svoje stáda?“
„Nevím. Stáda Arabova jsou brzo zde, brzo lam.“
„Mohl bys nás k nim zavěsti?“
„Ne.“
„Kdes byl od včerejška?“
„Všude.“
„Dobře; nechceš odpovídati, uvidíš tedy, co se s tebou stane. Odveďte jej!“
Byl jsem odveden do malého, nízkého stanu a tam svázán. Po mé pravici
i levici skrčili se dva Beduinové, kteří střídavě spali. Myslil jsem, že ještě dnes
se dovím o svém osudu, byl jsem však zklamán v tom očekávání, neboť
shromáždění se rozešlo, aniž mi co oznámilo. Usnul jsem, byl jsem však zmítán
neklidnými sny. Jako bych byl ležel v některé oase saharské, ohně strážné plály,
lagmi kolovalo z ruky do ruky a povídky od úst k ústům. Tu pojednou bylo
slyšeti onen hromový rachot, na který nikdo nezapomene, kdo jednou jej slyšel,
řev lva. Assad-bej, davič stád se blížil pro svou večeři. Opět zazněl ten hlas a
blížeprobudil jsem se.
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Byl to sen? Vedle mne leželi oba Abu-Hamme- dové, a slyšel jsem, kterak
jeden se modlí svatou fathu. Tu zahřměl rachot po třetí. Byla to tedy skuteč nost
—— lev plížil se kolem tábora.
„Spíte?“ tázal jsem se.
„Ne.“
„Slyšíte lva?“
„Ano. Dnes je to po třetí, co si jde pro potravu.“
„Zabte jej!“
„Kdo by jej zabil, mocného a velikého pána smrti?“
„Zbabělci! Přichází také dovnitř ležení?“
„Ne. Pak by nestáli mužové před svými stany, aby slyšeli jeho hlas.“ „Šejk je
s nimi?“
„Ano.“
„Jdi k němu ven a rci mu, že lva zabiji, dá-li mi mou ručnici.“
,,Jsi šílený?“
„Ne, jsem docela při smyslech, jen jdi!“
„Myslíš to doopravdy?“
„Ano, jdi už!“
Zmocnilo se mne značné rozčilení, byl bych pouta hned přetrhal. Po
několika minutách se muž vrátil a rozvázal mne.
„Pojď za mnou!“ pravil.
Venku stálo mnoho mužů se zbraněmi v rukou, nikdo však se neodvážil
vystoupiti z ochrany stanů.
„Chtěl jsi se mnou mluviti. Co chceš?“ tázal se šejk.
„Pusť mne, abych toho lva skolil.“
„Ty umíš skoliti lva? Dvacet nás k tomu nestačí a několik by jich při tom
přišlo o život.“
„Skolím jej sám; nebude to první.“
„Mluvíš pravdu?“
„Ano.“
„Nemám tedy nic proti tomu. Alláh dává život a také jej béře; všecko je
psáno v knize.“
„Dej mi tedy moji ručnici.“
„Kterou?“
„Tu těžkou, a můj nůž.“
„Přineste mu obojí!“ kázal šejk.
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Dobrý ten muž jistě myslil, že jsem synem smrti, a pak že bude dědicem
mého koně. Mně však šlo o lva, o svobodu i o koně zároveň, a to vše mohl jsem
míti, jakmile budu míti ručnici.
Přinesli mi ji i nuž.
„Dáš mi tedy rozvázati ruce, šejku?“
„Chceš opravdu jen zastřeliti lva?“ „Ano.“
„Přísahej. Ty jsi hadži, přísahej u svatého Zem-Zemu, jejž máš v kapse!“
„Přísahám!“
„Rozvažte mu ruce!“
Teď jsem byl volný. Ostatní zbraně ležely ve stanu šejkově a před ním byl
vraník. Neměl jsem již žádných starostí.
Byla to chvíle, kdy lev nejraději se plíží ke stádu, krátce před svítáním.
Hmatal jsem po svém pasu, je-li tam ještě váček s patronami, pak kráčel jsem až
k prvnímu stanu. Zde jsem se chvíli zastavil, abych očím zvykl na temnotu. Před
sebou a po obou stranách viděl jsem několik velbloudů a četné ovce, které se zde
k sobě tlačily. Psi, kteří jindy v noci hlídají, utekli a zalezli buď za stany nebo do
stanů.
Položil jsem se na zem a zticha a pomalu plížil jsem se vpřed. Věděl jsem,
že lva dříve ucítím, než bych jej v té temnotě mohl viděti. Tu — jako by půda
pode mnou se otřásla — zazněl rachot jeho hlasu stranou ode mne, a několik
okamžiků poté slyšel jsem temný zvuk, jako když těžké těleso padne na jiné —
slabý sten, drcení a praskot lámaných kostí — a tu, asi dvacet kroků přede mnou
svítily dvě ohnivé koule. — Znal jsem to zelenavé, koulící se světlo. Zvedl jsem
ručnici přes temnotu, mířil, pokud bylo lze, a spustil.
Strašlivý zvuk otřásl vzduchem. Blesk mé rány ukázal lvu jeho nepřítele;
také já jej viděl, kterak ležel na velbloudu a kterak mu drtil krk. Trefil jsem?
Velký temný předmět proletěl vzduchem a padl nejvýš tři kroky přede mnou.
Buď to byl skok špatně vypočítaný, nebo zvíře bylo přece raněno. Ještě jsem
klečel, ručnici maje přiloženou k líci a spustil jsem druhou a poslední ránu,
nikoli prostřed mezi oči, nýbrž právě do jednoho oka~ Pak rychle jsem pustil
pušku a vzal do ruky nůž — nepřítel se však na mne nevrhl; smrtelná rána
jej takořka odhodila. Nicméně několik kroků jsem ustoupil, chtěje opět nabiti.
Kolkolem bylo ticho, také v ležení nic se neozývalo. Měli mne asi za mrtvého.
Jakmile však slabým zábleskem dne bylo lze rozeznatí tělo lví, přistoupil
jsem k němu. Byl mrtev, a hotovil jsem se stáhnouti mu kůži. Měl jsem svoje
důvody, abych, dlouho s tím nečekal, a ani mi nenapadlo tuto trofej zde nechati.
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Pracoval jsem více podle hmatu, než podle zraku, a byl jsem hotov dříve, než se
trochu rozednilo.
Vzal jsem kůži, přehodil si ji přes ramena a vrátil se do ležení. Byl to asi
jen vedlejší tábor loupežných Abu Hammedů. Muži, ženy i děti seděli plni
očekávání před stany. Když mne zpozorovali, dali se do velikého křiku. Alláh byl
vzýván ve všech tóninách a sta rukou vztahovalo se po mé kořisti.
„Zabil jsi jej?“ zvolal šejk. „Opravdu? Sám?“
„Ano!“
„Pak sám šejtan ti pomohl.“
„Pomáhá šejtan hadžimu?“
„Ne; ale ty máš kouzlo nějaké, amulet, talisman, s jehož pomocí jsi to
vykonal?“
„Ano.“
„Kde jest?“
„Zde!“
Držel jsem mu pušku před nosem.
„To není to. Nechceš nám to říci. Kde leží tělo lva?“
„Venku vpravo před stany. Jděte si pro ně!“
Většina přítomných odkvapila, a to jsem chtěl.
„Komu patří kůže lva?“ tázal se šejk chtivým hlasem.
„O tom se poradíme ve stanu. Vstupte!“
Všech deset nebo dvanáct mužů, kteří zde byli, šlo za mnou. Hned jak jsem
vstoupil, uznamenal jsem svoje zbraně; visely na kůlu. Dvěma kroky stál jsem u
nich, strhl* je, přehodil pušku přes rameno a vzal do ruky opakovačku. Lví kůže
mi svou velikostí i tíží překážela; ale zkusiti jsem to musil. Rychle stál jsem opět
u vchodu.
„Zedare Ben Huli, já ti slíbil, že touto puškou střelím jenom na lva——– “
„Ano.“
„Ale na koho střelím touto ručnicí, jsem nepověděl.“
„Patří sem. Dej ji zpět.“
„Patří do mé ruky, a ta si ji nechá.“
„Uteče — Zadržte jej!“
Zvedl jsem opakovačku k ráně.
„Stůjte! Kdo se odváží mi překážeti, jest mrtvolou! Zedare Ben Huli, děkuji
ti za pohostinství, kterého jsem u tebe užil. Uvidíme se opět!“
Vystoupil jsem. Chvíli nikdo se neodvážil jiti za mnou, a krátký ten čas mi
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dostačil, abych vyskočil na vraníka a kůži hodil před sebe. Když se stan opět
otevřel, cválal jsem již za posledním stanem.
Za mnou a po straně, kde leželo tělo lva, ozýval se zuřivý křik, a videi jsem,
kterak všichni utíkají ke koním a chápou se zbraní. Když jsem měl ležení za
sebou, jel jsem krokem. Vraník se bál lví kůže; nemohl snésti zápachu lva a
úzkostlivě frkal. Ohlédl jsem se a viděl, jak Beduini mezi stany přímo se rojí. Teď
pustil jsem hřebce do klusu, a teprve, až první pronásledovatel bude na dostřel,
chtěl jsem pustiti vraníka tryskem. Ale rozmyslil jsem si to. Zastavil jsem se,
obrátil a zamířil.
Rána zahoukla, a první kůň pod svým jezdcem klesl mrtev. Těm koňským
zlodějům nemohlo takové naučeni býti na škodu. Teď teprve jel jsem tryskem a
vystřelenou hlaveň jsem zase nabil.
Když jsem se po druhé obrátil, zase se mi dva přiblížili na dostřel; jejich
ručnice by mne ovšem nebyly mohly zasáhnouti. Opět jsem zarazil, obrátil a
mířil — dvě rány po sobě zarachotily, a dva koně se skáceli. To bylo ostatním již
trochu mnoho; zarazili se a přestali mne pro- následovati. Když jsem se po delší
chvíli opět obrátil, spatřil jsem, jak jedou po mé stopě jen zvolna.
Chtěje je svésti, jel jsem asi hodinu přímo na západ, pak jsem zahnul na
kamenitou půdu, kde nebylo viděti koňských stop a jel k severu. K polednímu
dojel jsem Tigridu u víru Kelabského. Leží krátce pod ústím Zab-asfalu, a jen
několik minut níže jest místo, kde hory kanuzské přecházejí do hor
Hamrinských. Tento přechod děje se několika od sebe oddělenými výšinami,
jež dělí hluboká a nepřílis široka údolí. Nejširší údolí zvolili si asi nepřátelé k
průchodu, a proto zapamatoval jsem si nejpodrobněji terén a přístup k němu.
Pak pospíchal jsem zase k Thatharu, jehož jsem dospěl dopoledne a přebrodil se.
Měl jsem již touhu po přátelích, musil jsem však šetřiti koně a zůstal jsem tedy
přes noc ještě venku.
Následujícího poledne potkal jsem první ovčí stáda Haddedihnů a jel
tryskem k stanovému ležení, nedbaje volání, jež se všech stran se ozývalo. Šejk
z toho asi soudil, že se děje něco neobyčejného, a vystoupil právě ze stanu, když
jsem k němu dojel.
„Hamdulillah, chvála Bohu, že jsi zase tady,“ pozdravoval mne. „Jak se ti
dařilo?“
„Dobře.“
„Zvěděl jsi něco?“
„Všecko! Svolej starší, podám vám zprávu o všem, co se mi přihodilo.“
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Teď teprve zpozoroval kůži, kterou jsem na druhé straně shodil s koně.
„Mašallah, div boží, lev! Jak přicházíš k té kůži?“
„Stáhl jsem mu ji.“
„Jemu? Komu? Pánu pouště?“
„Ano.“
„Tedy jsi s ním mluvil?“
„Malou chvilku.“
„Kolik lovců bylo při tom?“
„Žádný.“
,,Alláh buď s tebou, aby tě paměť neopouštěla!“
„Byl jsem sám!“
„Kde?“
„V ležení Abu Hammedů.“
„Ti by tě byli zabili.“
„Jak vidíš, neučinili toho. Zedar Ben Huli mi život nechal.“
„Také toho jsi viděl?“
„Také jeho. Zastřelil jsem mu tři koně.“
„Vypravuj!“
„Teď ne, ani tobě samotnému, neboť bych to musil častěji opakovati. Svolej
lidi, a pak všecko obšírně uslyšíš.“
Šel. Chtěl jsem právě vstoupiti do jeho stanu, když uviděl jsem Angličana,
cválajícího sem plným tryskem.
„Právě jsem slyšel, že jste tady, sir,“ volal již z dálky. „Našel jste?“
„Ano; nepřátele, bojiště a všecko.“
„Eh co! Myslím rozvaliny a fowling-bully?“ „Také.“
„Velmi dobře! Budeme kopat, najdeme a pošleme do -Londýna. Nejdřív ale
bojovat?“
„Ano.“
„Dobrá, budu bojovat jako Bayard. Já také našel!“
„Copak?“
„Zvláštnost. Písmo.“
„Kde?“
„V díře, tady nablízku. Cihlu.“
„Písmo na cihle?“
„Yes! Klínové. Umíte číst?“
„Trochu. Kde je kámen?“
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„Ve stanu. Přinesu hned!“
Šel dovnitř a přinesl svůj vzácný nález.
„Tady, vizte, čtěte!“
Kámen byl skoro zúplna rozdroben a málo těch klínů, jež ukazoval zvětralý
nápis, sotva bylo lze rozeznati.
„Nuže?“ tázal se Master Lindsay zvědavě.
„Počkejte jen. Není to tak snadné, jak si myslíte. Nalézám jen tři trochu
čitelná slova; nemýlím-li se, zní Tetucta Bahrut ésis.“
„Co to značí?“
„Ke slávě Babylona provedeno.“
Dobrý Master Lindsay udělal svůj známý rovnoběžník, od ucha k uchu.
„Čtete dobře, sir?“
„Myslím.“
„Co z toho soudíte?“
„Všecko a nic.“
„Hm! Zde vůbec žádný Babylon.“
„Co tedy?“
„Niniveh!“
„Pro mne třeba Rio de Janeiro! Srovnejte si to sám, já nemám teď čas.“
„Ale proč pak jsem vás vzal s sebou?“
„Dobře. Schovejte tu cihlu, až budu míti čas!“
„Well! Co máte dělat?“ –
„Bude hned porada, při které musím vypravovat, co jsem zažil.
„Budu také raditi!“
„A vůbec nejdříve musím jíst. Mám hlad jako vlk.“
„Budu také jíst!“
Vstoupil se mnou do stanu.
„Jak jste se protloukl se svojí arabštinou?“
„Bídně! Chci chléb — Arab přinese boty; chci klobouk — Arab přinese
hůl; chci ručnici — Arab přinese šátek. Hrozné, strašlivé! Už vás nepustím!“
Když se šejk vrátil, nemusil jsem dlouho čekati na jídlo, a zatím dostavili se
pozvaní. Dýmky byly zapáleny, káva byla rozdána a pak pobízel Lindsay:
„Začít, sir! jsem žádostiv!“
Arabové čekali beze slova a trpělivě, až můj hlad byl ukojen. Pak jsem počal:
„Dali jste mi velmi nesnadnou úlohu, ale mimo všecko nadání podařilo se
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mi ji rozřešiti. A při tom vám přináším zprávy tak obšírné, jakých jste dojista
nečekali.“
„Mluv!“ řekl šejk.
„Nepřátelé už dokončili: svoje zbrojení. Jsou stanovena místa, kde tři
kmeny se spojí, a rovněž čas je určen, kdy se to stane.“
„Toho jsi se přece nemohl dověděti!“
„Ó ano! Džovari spojí se s Abu Hammedy v den po nejbližším Jaum el
Džema u rozvalin Khan Karninských. Oba tyto kmeny třetího dne po Jaum el
Džema srazí se mezi vírem el Kelabským a koncem hor Kanuzských s Obeidy.“
„Víš to jistě?“
„Ano.“
„Od koho?“
„Od šejka Abu Mohammedů.“
„Mluvil jsi s ním?“
„Byl jsem v jeho stanu.“
„Abu Mohammedové nežijí s Džovari a Abu Ham-medy v míru.“
„Řekl mi to. Znal tvého vraníka a je tvým přítelem. S kmenem Alabeidů
přijde ti na pomoc.“
„Mluvíš pravdu?“
„Ano.“
Všichni přítomní vyskočili radostí a jásajíce podávali si ruce. Mne byli
by bezmála umačkali. Pak musil jsem všecko co možno podrobně vypravovati.
Věřili všemu, jenom to jim nešlo do hlavy, že lva jsem skolil docela sám a k tomu
v tmavé noci. Arab je zvyklý honiti to zvíře jen ve dne, a to ve společnosti co
možno četné. Konečně jsem jim předložil kúži.
„Má tato kůže díru?“
Velmi opatrně ji prohlíželi.
„Ne,“ zněla odpověď.
„Když Arabové zabíjí lva, má kůže tuze mnoho děr. Já mu dal dvě kule. Zde
vizte! První kule byla mířena příliš vysoko, poněvadž byl ode mne příliš vzdálen
a já ve tmě nemohl dobře mířiti. Zasáhla jen kůži na hlavě a ucho. Zde to vidíte.
Druhou kuli jsem naň vypálil, když byl ode mne vzdálen jen asi dva nebo tři
kroky; pronikla mu levým okem. Vidíte to zde, kůze je připálena.“
„Alláh, akbar, je to pravda! Nechal jsi to strašné zvíře přijíti k sobě tak
blízko, že tvůj prach mu chlupy připálil. Kdyby tě byl tak pohltil!“
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„Bylo by tak psáno v knize. Přinesl jsem tuto kůži pro tebe, šejku. Přijmi ji
ode mne a užívej jí jako okrasy svého stanu!“
„Myslíš to opravdu?“ tázal se radostně.
„Opravdu.“
„Děkuji ti, emire Hadži Kara Ben Nemsi! Na této kůži budu spáti a udatnost
lví přejde do mého srdce.“
„Není zapotřebí této kůže, aby tvoje srdce bylo udatné, však brzy budeš
udatnosti potřebovati.“
„Budeš bojovati s námi proti našemu nepříteli?“
„Ano. Jsou to zloději a lupiči a také mně ukládali o život. Odevzdám se do
tvého velení a můj přítel učiní totéž.“
„Ne, nebudeš poslouchati, nýbrž poroučeti. Budeš náčelníkem jednoho
oddělení.“
„O tom pohovoříme později; teď dovol, abych se směl účastnit vaší porady.“
„Máš pravdu, musíme se poraditi, neboť máme již jen pět dní času.“
„Nepravil jsi mi, že den stačí, aby se bojovníci Had- dedihnů u tebe
shromáždili?“
„Tak jest.“
„Na tvém místě vyslal bych ještě dnes posly.“
„Proč ještě dnes?“
„Poněvadž nestačí míti bojovníky. Musí býti k boji také vycvičeni.“
Pyšně se usmál.
„Synové Haddedihnů jsou od mládí zvyklí bojovati. Přemůžeme svoje
nepřátele. Kolik bojovníků má kmen Abu Mohammedů?“
„Devět set.“
„A Alabeidové?“
Osm set.“
„Čítáme tedy dohromady osmadvacet set mužů. K tomu přistupuje ještě
překvapení, neboť nepřítel nás neočekává. Musíme zvítěziti!“
„Anebo budeme přemoženi!“
„Mašallah, ty zabíjíš lvy a bojíš se Araba?“
„Mýlíš se. Jsi udatný a odhodlaný; avšak udatnost váží dvojnásob, je-li
spojená s opatrností. Pokládáš za možné, aby Alabeidové a Abu Mohammedové
se dosta-vili pozdě?“
„Je to možné.“
„Pak je nás jedenáct set proti třem tisícům. Nepřítel zničí nejdříve nás,
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pak naše přátele. Jak snadno se může dověděti, že chceme proti němu táhnouti.
Pak odpadá také překvapení. A co ti je plátno když bojuješ a nepřítele jenom
odrazíš? Kdybych já byl šejkem Haddedihnů, porazil bych jej tak, že by na
dlouhý čas nemohl se vzpa- matovati a rovněž by mi musil platiti poplatek.“
„Jak bys to mohl zaříditi?“
„Nebojoval bych jako Arabové, nýbrž jako Frankové.“
„Jak bojují?“
Nyní jsem vstal, chtěje míti řeč o evropském válečnictví, já, který jsem
proti válečnictví vůbec. Ale zajímal jsem se o ten dobrý kmen Haddedihnů a
nepokládal jsem za hřích, pakli se zde boje účastním; naopak šlo mně spíše
o to zmírniti krutost, kterou u těchto polodivokých lidí vítězství vždy má v
zápětí. Popsal jsem tedy nejprve jejich vlastní způsob boje a vylíčil jsem jeho
nedostatky a pak počal jsem vlastní výklad. Poslouchali velmi pozorně, a když
jsem skončil, poznal jsem účin svých slov z dlouhého mlčení, které následovalo.
Šejk uchopil se zase první slova.
„Tvoje řeč je dobrá a pravdivá; mohla by nám přinésti vítězství a mnohým z
nás zachovati život, kdybychom měli čas cvičiti se.“
„Máme času dost.“
„Nepovídal jsi, že je třeba dlouhých let, než se takové vojsko vycvičí?“
„Ano, my však nechceme utvořiti vojsko, nýbrž chceme jenom Obeidy
zahnati, a k tomu je zapotřebí příprav jenom dvoudenních. Vyšleš-li ještě dnes
svoje posly, jsou zítra mužové pohromadě; naučím je hromadnému útoku na
koních, kterým porazí nepřítele, a pěšímu boji s ručnicí.“
Vzal jsem velbloudí hůlku se stěny a kreslil jsem na zemi:
„Hle! Zde teče Tigris; zde je vír; zde jsou hory Hamrinské, zde Kanuzské.
Nepřítel tady se srazí. Oba první kmeny táhnou po pravém břehu řeky, za nimi
v tichosti přijdou naši spojenci a Obeidové přeplují od levého břehu sem. Aby
se dostali k nám, musí mezi těmito jednotlivými vrchy; ale tyto všechny cesty
vedou do velkého údolí Deradže, jež slově „údolí stupňů“, poněvadž jeho temné
stěny vystupují vzhůru jako obrovské schody. Má jen jeden vchod a jeden
východ. Zde je musíme očekávati. Obsadíme výšiny střelci, kteří by nepřítele
postříleli, aniž jim by se mohlo něco státi. Východ uzavřeme hrází, která bude
také od střelců hájena, a zde v těch dvou postranních slujích na obou stranách
ukryjí se jezdci, kteří se vyřítí v tom okamžiku, až nepřítel bude v údolí. U
vchodu napadnou. jej naši spojenci ze zadu, a kdyby snad v pravý čas se
nedostavili, tedy jej poženeme jim naproti při útěku.“
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„Mašallah, tvoje řeč je jako řeč proroka, který dobyl světa. Poslechnu tvé
rady, jsou-li ostatní s tím spokojeni. Kdo je proti tomu, ať promluví!“
Nikdo neodporoval, a šejk pravil:
„Tedy hned teď vyšlu posly.“
„Bud opatrným, šejku, a nevzkazuj svým bojovníkům, oč jde. Bylo by
snadno možno, že by se nepřítel o našem úmyslu dověděl.“
Souhlasně pokývl hlavou a vzdálil se. Sir David Lind- say naslouchal
poradě s patrnou netrpělivostí a uchopil se té příležitosti, řka: „Sir, já jsem zde
také.“
„Vidím vás.“
„Také já bych rád něco slyšel!“
„Moje příhody?“
„Yes!“
„Mohl jste si pomysliti, že svou přednášku nebudu míti anglicky. Ale
dovíte se všecko.“
Sdělil jsem se s ním krátce o všecko. Byl jako elektrisován.
„Ah! Žádný divoký útok, nýbrž vojenské těleso! Evoluce! Taktika!
Strategie!
Barrikáda! Znamenité! To já musím s vámi. Vy jste generál, já jsem
adjutant!“
„Vypadali bychom oba znamenitě! Generál, který vojenství rozumí tolik,
jako hroch háčkování, a adjutant, který neumí mluvit! Ostatně bych vám radil,
abyste se do toho co nejméně míchal.“
„Proč?“
„Pro vicekonsula mossulského.“
„Ah!Jak to?“
„Domnívají se, že on má v tom také prsty.“
„Tak ať je dá pryč! Co je mi do konsula?“
V tom se šejk vrátil. Vyslal posly a přinášel s sebou různé nové myšlenky.
„Ptal se šejk Abu Mohammedů na podíl z kořisti?“
„Ne.“
„Co žádají. Alabeidové?“
„Nevím.“
„Měl jsi se ptáti!“
„Neptal jsem se, poněvadž jakožto šejk Haddedihnů neptal bych se po
kořisti vůbec.“
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„Mašallah, po čem tedy? Kdopak mi nahradí škodu?“
„Poražený nepřítel.“
„Tedy musím přece vpadnouti do jeho pastvišť a odvésti ženy, děti a
dobytek.“
„Toho není třeba. Chceš snad válku vésti proti ženám? Nepropustíš zajatce,
ač-li se nám poštěstí nějaké polapiti, dříve, dokud nedostaneš, čeho žádáš. Budeli naše vítězství úplné, požádáš roční poplatek a necháš si šejka nebo několik
jeho příbuzných jako rukojmí.“
Radili jsme se o tom návrhu a byl přijat.
„A teď ještě něco“, poznamenal jsem nakonec. „Je třeba, abychom měli
zprávy o všem, co koná nepřítel. Musíme tedy odtud do El Deradže rozestaviti
stráže.“
Jak to myslíš?“
„V El Deradži ukryjí se naši dva bojovníci, o jejichž věrnosti jsi přesvědčen.
Ti z úkrytu budou všecko pozorovati. Z El Deradže sem v jistých vzdálenostech
budou další čtyři muži, aby oznámili, co první dva zvědí. Jeden donese zprávu
druhému a zase se vrátí na své místo.“
„Plán je dobrý, poslechnu.“
„Stejnou čáru, jenže delší, postavíš také k pastvinám Abu Mohammedů.
Smluvil jsem to s jejich šejkem, který polovici čáry obsadí svým mužstvem. Znáš
rozvalinu El Farr?“
„Ano.“
„Tam bude jeho nejzazší stráž.“
„Kolik mužů budu k tomu potřebovati?“
„Jen šest. Abu Mohammedové postaví stejný počet. Kolik bojovníků máš
zde v ležení?“
„Asi čtyři sta.“
„Svolej je tedy, prosím tě. Musíš ještě dnes je prohlédnouti a můžeme s
nimi hned počíti svoje cvičení.“
To uvedlo shromáždění v čilost. Za půl hodiny bylo čtyři sta mužů
shromážděno, šejk měl k nim dlouhou květnatou řeč a nakonec musili přísahati
u vousu prorokova, že se nikomu o ničem nezmíní; pak jim poručil, aby se rozestavili.
Jeli jsme podél dlouhé řady. Všichni byli na koních, každý měl ručnici a
dlouhé, opeřené kopí, které při lepším výcviku mohlo býti strašlivou zbraní.
Mnozi měli také nebezpečný nibat nebo krátké kopí. Ostatní střelné zbraně byly
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dosti chatrné. Někteří bojovníci měli ještě starý kožený štít a toulec i luk. Jiní
starodávné ručnice, které se mohly svým majitelům státi nebezpečnějšími než
nepřátelům.
Těm, kteří měli ručnice s perkuší o dlouhých hlavních, poručil jsem
předstoupiti, ostatní poslal jsem pryč, vyzvav je, aby přišli zítra časně ráno. Ty,
kteří zůstali, vyzkoušel jsem ve střelbě a celkem byl jsem s nimi spokojen. Bylo
jich asi dvě stě, utvořil jsem z nich dva oddíly a počal jim dávati návod, arci
jenom všeobecný. Měl jsem je naučiti na povel poskakovati a utíkati a udržovati
oheň. Byli zvyklí bojovati jen na koni a nepřítele drážditi, aniž se mu stavěli
vážně na odpor; mně však šlo o to, aby se naučili i pěšky vydržeti útok a při
tom neztratili hlavy. Následujícího rána přišli na řadu ostatní. Ty bylo třeba
naučiti po výstřelu hromadnému útoku kopím. Všichni chápali velmi rychle a
byli novým způsobem boje celí nadšeni.
K večeru zvěděli jsme, že spojení s Abu-Mohammedy jest navázáno a
zároveň dostali jsme zprávu, že jejich šejk o mém dobrodružství u AbuHammedů už slyšel. Od té chvíle bylo již spojení obou stran nepřetržité.
Bylo již skoro tma, když jsem opět vsedl na svého vraníka, chtěje se projeti
stepí. Nedojel jsem ještě daleko, když dva jezdci jeli mi vstříc, jeden postavy
prostřední, druhý však velmi malý. Zdálo baví velmi horlivě, neboť šermoval
rukama i nohama ve vzduchu jako by komáry tloukl.
Bezděky vzpomněl jsem si při tom na svého malého Halefa, cválal jsem k
nim a zarazil koně před nimi.
„Mašallah, sídi! Jsi to ty opravdu?“
Byl to skutečně můj Hadži Halef Omar!
„Já to jsem, poznal jsem tě zdaleka.“
Seskočil s koně a radostí líbal můj šat.
„Sláva Bohu, že tě zase vidím, sídi! Toužil jsem po tobě jako den po slunci.“
„Jak se daří šejku Malekovi?“
„Velmi dobře.“
„Amše?“
„Rovněž.“
„A Hanneh, tvé přítelkyni?“
„Ó sídi, je jako huriska ráje.“
„A ostatním?“
„Mám ti vyříditi pozdrav, najdu-li tě.“
„Kde jsou?“
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„Zůstali na úbočí hor Šammarských a poslali mne napřed k šejku
Šammarských Arabů, abych tam vyprosil jejich přijetí „Ke kterému šejku?“
„Lhostejno, ke kterému; s nímž nejdříve se setkám.“
„Již jsem se o vás postaral. Tam jest ležení Had-dedihnů.“
„To jsou Šammarové. Jak se jmenuje jejich šejk?“
„Mohammed Emin.“
„Přijme nás? Znáš ho?“
„Znám ho a mluvil jsem již o vás. Viz tohoto hřebce. Líbí se ti.
„Pane, již jsem se mu obdivoval; je to jistě potomek kobyly Koheli.“
„Patří mně, je to dar šejkův. Vidíš tedy, že je mi přítelem!“
„Alláh daruj mu za to dlouhý život. Přijme také nás?“
„Budete mu vítáni. Pojďte se mnou.“
Dali jsme se na cestu.
„Sídi,“ pravil Halef, „cesty Alláhovy jsou nevypočitatelně. Myslil jsem, že
se budu musit dlouho po tobě ptáti, a tys první, kterého potkávám. Jak jsi přišel
k Haddedihnům?“
Vyprávěl jsem mu stručně vše, co potřeboval vědět a pokračoval jsem pak:
„Víš, čím teď jsem?“
„Nuže?“
„Generálem.“
„Máš vojsko?“
„Ne, ale vojnu.“
„S kým?“
„S Obeidy, Abu Hammedy a Džovary.“
„To jsou lupiči, kteří bydlí na Zabu a Tigridu; slyšel jsem o nich mnoho
nedobrého.“
„Chystají se proti Mohammedu Eminovi. Chtějí ho přepadnouti; my však
o tom uslyšeli, a proto jsem generálem, který učí jeho bojovníky.“
„Vím, sídi, že ty všecko umíš a znáš, a je to štěstí, že nejsi už daurem.
„Že ne?“
„Ne. Vždyť jsi přistoupil ku pravé víře.“
„Kdo ti to povídal?“
„Byl jsi v Mekce a máš u sebe posvátnou vodu Zem- Zemskou: stal jsi se již
dobrým Moslimem. Neříkal jsem ti vždy, že se obrátíš, ať chceš nebo nechceš?“
Dojeli jsme k ležení a sestoupili u stanu šejkova. Když jsme vešli, měl u sebe svou
radu.
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Oba moji průvodčí pozdravili, a já je představil.
„Dovol, šejku, abych ti představil oba tyto muže, kteří by s tebou rádi
mluvili. Tento zde slově Nazar Ibn Mothalleh, a tento jest Hadži Halef Omar
Ben Hadži Abul Abbas Ibn Hadži Davud al Gossarah, o němž jsem ti již
vypravoval.“
„O něm?“
„Ano. Nejmenoval jsem ho plným jeho jménem, nýbrž zkrátka jen Hadži
Halef Omar.“
„Tvůj sluha a společník?“
„Ano.“
„Který usmrtil Abu-Seifa, Otce šavle?“
„Ano. Patří teď ke kmeni Ateibehů, jejichž šejkem je tvůj přítel Malek.“
„Buďte mi vítáni, mužové Ateibehů! Buď mi vítán Hadži Halefe Omare!
Postavou jsi malý, odvahou však veliký, a udatnost tvoje je vznešená. Kéž
všichni mužové jsou jako ty! Přinášíš mi zprávy o mém příteli Malekovi?“
„Přináším. Pozdravuje tě a dává se ptáti, chceš-li jej a jeho kmen přijmouti
do kmene Haddedihnů?“
„Znám jeho osud, a on bude mi vítán. Kde je nyní?“
„Na úpatí hor Šammarských, půldruhého dne odtud. Slyším, že potřebuješ
bojovníky?“
„Ano. Nepřátelství vzniklo mezi mnou a mými sousedy.“
„Přivedu ti šedesát udatných bojovníků.“
„Šedesát? Hadži Kara Ben Nesmi mi pravil, že je vás méně.“
„Cestou přijali jsme mezi sebe zbytky kmene Al Hariel.“
„Jaké zbraně máte?“
„Šavle, dýky, nože a dobré ručnice. Někteří mají i bambitky. Jak já dovedu
zacházeti se zbraněmi, řekne ti můj sídi.
„Už to vím. Tento muž však není žádný sídi, nýbrž emir; pamatuj si to!“
„Vím to, pane; on však mi dovolil říkati mu sídi. Má jeden z nás hned dojeti
pro šejka Maleka, když potřebujete bojovníky?“
„Jste zemdleni.“
„Nikoli. Pojedu ihned zpět.“
Jeho průvodčí vpadl mu do řeči:
„Našel jsi svého pána, a musíš tedy zůstati; vrátím se sám.“
„Pojez něco dříve a občerstvi se,“ pravil šejk.
„Pane, mám měch i datle s sebou na koni.“
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Šejk obrátil se však k němu znovu, řka: „Tvůj kůň je zemdlen. Vezmi mého;
ten několik dní odpočíval a zanese tě rychle k Malekovi, jemuž vyřiď ode mne
pozdrav!“
Tu nabídku muž přijal a za několik minut byl na zpáteční cestě k horám
Šammarským.
„Emire,“ pravil šejk, „víš, co moji bojovníci o tobě povídají?“ „Nuže?“
„Že tě mají rádi.“
„I já jsem s nimi spokojen. Zítra ustrojíme manévr.“
„Jak? Co?“
„Do dneška mám pohromadě osm set mužů. Poslední přijedou zítra ráno.
Rychle je nacvičíme a pak budeme cvičiti boj, který svedeme se třemi kmeny.
Polovice jsou Haddedihnové, druhá polovice nepřátelé. Tam ty staré rozvaliny
budou představovati hory Hamrinské a Kanuzské. Tak ukáži tvým lidem, jak
mají bojovati proti skutečnému nepříteli.“
Co jsem předvídal, stalo se. Následujícího dne v poledne byli jsme počtem
úplni. Jmenoval jsem důstojníky a poddůstojníky, kteří každého nově
příchozího ihned zacvičili, vykázavše mu místo. Pozdě odpoledne počal manévr
a dopadl k všeobecné spokojenosti. Pěchota střílela dobře, a útok jízdy byl
proveden, s jistotou.
Ještě při manévrech přijela poslední stráž naší linie.
„Co přinášíš?“ tázal se šejk, jehož tvář zářila spokojeností.
„Pane, včera se Džovari spojili s Abu-Hammedy.“ „Kdy?“
,,K večeru.
„A Abu Mohammedové?“
„Jsou již za nimi.“
„Vyslali před sebou zvědy, aby jejich pochod nevyzrazen?“
„Ano.“
Muž byl ještě u nás, když přijížděl již druhý z řetězu stráží na druhé straně v
údolí Deradže. „Přináším důležitou zprávu, emire.“
„Jakou?“
„Obeidové vyslali lidi od Zabu, aby prohlédli krajinu.“
Kolik mužů to bylo?“
„Osm.“
„Jak daleko přišli?“
„Až skrze El Deradž.“
„Viděli naše lidi?“
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„Ne, neboť ti byli dobře skryti. Potom tábořili v údolí a mnoho spolu
mluvili.“
„Ah! Kdybyste je tak byli vyslechli!“
„Ibn Nazar to učinil.“
Ibn Nazar byl jeden z oněch dvou strážců, kteří střežili údolí Deradže.
„Co slyšel? Je-li to důležito, dostane se mu odměny.“
„Pravili, že zítra v poledne Obeidové setkají se s Abu Hammedy a Džovary.
Chtějí pak proniknouti až k EL Deradži a tam se na noc utábořiti, poněvadž
myslí, že tam nebudou viděni. Ráno chtějí se vrhnouti. na nás.“
„Všech osm mužů zase odejelo?“
„Jen šest z nich. Dva zůstali, majíce hlídati údolí.“
„Jeď nazpět a řekni Nazarovi a jeho společníku, že dnes ještě sám k nim
přijedu. Jeden ať zůstane a hlídá oba muže v údolí. Druhý ať mne očekává u
poslední stráže, aby mi ukázal cestu, až přijdu.“
Muž odejel. První čekal ještě na odpověď.
„Slyšel jsi, co onen oznamoval?“ tázal jsem se ho.
„Ano, emire.“
„Tedy dones naši prosbu šejkovi Abu Mohammedů. Aby zůstal těsně za
nepřítelem a nedával se vidět. Jakmile ten vnikne do údolí Deradže, aby ho
ihned zezadu napadl a nepouštěl. Všecka údolí mezi El Kanuzou nutno obsaditi;
ostatní pak je naší starostí.“
Odkvapil. My zatím přerušili cvičení k vůli odpočinku.
„Chceš do Deradže?“ tázal se šejk na zpáteční cestě ze cvičení.
„Ano.“
„Proč?“
„Chytit oba zvědy.“
„Nemůže to vykonati jiný?“
„Ne. Věc je tak důležitá, že ji převezmu sám. Nebudou-li ti dva docela
klidně a bezpečně lapeni, je po našem plánu.“
„Vezmi několik mužů s sebou.“
„To není zapotřebí. Já a naše dvě stráže stačí.“
„Sídi, já půjdu s tebou!“ hlásil se Halef, který byl stále po mém boku.
Věděl jsem, že bude naléhati, a proto jsem přikývl.
„Jen nevím, vydrží-li tvůj kůň tak dlouhou jízdu. Musím za noci tam a sem.“
„Dám mu jednoho ze svých koní,“ pravil šejk.
Hodinu na to byli jsme na cestě; já na vraníku, Halef na hnědouši, který
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svému pánu sloužil jen ke cti. Cestu k poslední stráži urazili jsme zakrátko. Tam
čekal na nás Ibn Nazar.
„Slyšel jsi, co si povídali oba mužové?“ tázal jsem se ho.
„Ano, pane.“
Dostaneš zvláštní podíl z kořisti. Kde je tvůj soudruh?“
„Nablízku obou zvědů.“
„Veď nás.“
Jeli jsme dále. Noc byla polotemná, a záhy zpozorovali jsme řetěz hor, za
kterými ležel El Deradž. Ibn Nazar zahnul stranou. Musili jsme vylézti bludištěm
skalisek, abychom se dostali ke vchodu temné kotliny.
„Zde jsou naše koně, pane.“
Slezli jsme a také svoje koně jsme tam zavedli. Stáli zde tak bezpečně, že
jsme se nemusili o ně starati. Pak jsme kráčeli po hřebeně hor dále, až se před
námi otevřelo údolí.
„Měj se na pozoru, pane, aby žádný kámen neuklouzl a nás nevyzradil.“
Opatrně jsme slézali: já za vůdcem, Halef za mnou. Konečně jsme došli
dolů, a naproti nám přicházela postava.
„Nazar?“
„Ano. Kde jsou?“
„Ještě tam.“
Přistoupil jsem k oběma. „Kde?“ „Vidíš roh tam té skály vpravo?“ „Ano.“
„Leži za ní.
„A jejich koně?“
„Jsou přivázáni o něco dále.“
„Zůstaňte zde a přijďte, až vás zavolám. Pojdi, Halefe!“
Položil jsem se na zem a lezl jsem vpřed. Hálef šel za mnou. Nepozorováni
přišli jsme ke kraji skály. Ucítil jsem tabákový kouř a slyšel dva tlumené hlasy:
„Dva proti šesti!“ pravil jeden z nich.
„Ano, jeden vypadal černě a šedivě, byl dlouhý a tenký jako kopí a měl
šedivé dělo na hlavě.“
„Šejtan!“
„Ne, nýbrž zlý duch džin.“
„Ale druhý byl čert?“
„Jako člověk vypadal, ale hrozný byl! Ústa mu kouřila a z očí sálal oheň.
Vztáhl jenom ruku, a všech šest koní padlo. A s těmi ostatními čtyřmi oba
ďáblové, Alláh je zatrať, uletěli do vzduchu.“
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„Strašlivé! Alláh nás chraň před ďáblem třikrát kamenovaným! A pak
přišel dokonce do ležení Abu Hammedů?“
„Nepřišel, ale přivedli ho.“
„Jak to?“
„Pokládali ho za člověka a jeho vraníka za pověstného koně šejka
Mohammeda Emina el Haddedihna. Chtěli míti koně a zajali ho. Ale když ho
přivedli do ležení, syn šejkův ho poznal.“
„Měl ho pustiti na svobodu.“
„Myslil stále ještě, že je to člověk.“
„Spoutali ho?“
„Ano. Pak přišel lev do ležení, a cizinec pravil, že ho chce skoliti docela sám,
dají-li mu jeho pusku. Dali mu ji, a on šel ven do tmavé noci. Po nějakém čase
zablesklo se na nebi a zahoukly dvě rány. Po několika minutách se vrátil. Měl
kůži lva přehozenou přes bedra; vyskočil na koně a odletěl.“
Nikdo ho nezadržel?“
„Ó ano; ale lapali vzduch. A když se za ním honili, padly tři kule s nebes a
zabily tři nejlepší koně.“
„Odkud to víš?“
„Vypravoval to posel, kterého Zedar Ben Huli poslal k našemu šejkovi.
Věříš nyní, že to byl šejtan?“
„Ano.“
„Co bys učinil, kdyby se ti zjevil?“
„Střelil bych naň a modlil se svatou fatchu.“
Vystoupil jsem za roh a stál najednou před nimi.
„Tedy se modli!“ pravil jsem.
„Alláh kerihm!“
„Alláh il Alláh. Mohammed rasuhl Alláh!“
Víc než ty dva výkřiky ze sebe nevypravili.
„Jsem ten, o němž jsi vypravoval. Nazýváš mne šejtanem; běda ti, hneš-li
prstem na obranu! Halefe, vezmi jim zbraně!
Nechali se klidně odzbrojiti, a zuby jim cvakaly úzkostí.
„Spoutej jim ruce jejich vlastními pásy!“
S tím byl Halef brzy hotov, a já byl přesvědčen, že pouta tak snadno
nepopustí.
„Ted mi odpovíte na moje otázky, je-li vám život milý! Kterému kmeni
náležíte?“
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„Jsme Obeidové.“
„Váš kmen přebrodí se zítra přes Tigrid?“
„Ano.“
„Kolik bojovníků máte?“
„Dvanáct set.“
„Máte také jiné ručnice než na doutnáky a snad také bambitky?“
„Ne mnoho.“
„Jak se dostanete na druhý břeh? Ve člunech?“
„Na pramicích, neboť člunů nemáme.“
„Kolik bojovníků mají Abu-Hammedové?“
„Tolik jako my.“
„A kolik mužů mají Džovari?“
„Tisíc.“
„Přejdou jen vaši bojovníci na druhý břeh, nebo také vaše stáda?“
„Jen bojovníci přejdou.“
„Proč válčíte proti Haddedihnům?“
„Guvernér to poručil.“
„Neporučil vám nic. Patříte pod pravomoc místodržitele bagdadského. Kde
jsou vaše koně?“
„Tam stojí.“
„Jste mými zajatci. Pokusíte-li se o útěk, zastřelím vás. Nazare, pojď sem!“
Oba druzí přišli.
„Přivažte oba ty muže na koně!“
Obeidové vzdali se osudu; bez zdráhání vsedli na koně a byli přivázáni tak,
že na útěk nebylo ani pomyšlení.
Pak jsem poručil:
„Přiveďte naše koně k východu z údolí. Ibn Nazare, ty zůstaneš zde v El
Deradži, a tvůj soudruh pomůže Halefovi odvésti zajatce do ležení.“
Oba Haddedihnové zmizeli, jdouce pro naše koně. Pak vsedli jsme na koně
a vrátili se, kdežto Ibn Nazar zůstal na svém místě.
„Pojedu napřed; jeďte za mnou co nejrychleji.“
Při tom pokynu pobídl jsem svého koně. To učinil jsem ze dvou příčin:
předně bylo mé přítomnosti v ležení zapotřebí, a za druhé měl jsem dnes
příležitost zkusiti, co můj vraník dovede. Letěl lehce přes rovinu, jako pták;
zdálo se dokonce, že rychlý cval působí mu radost, neboť několikráte zařehtal.
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Pojednou
položil
jsem
mu
ruku
mezi
uši——————————————————————–
„Rih! — “
Na to zvolání položil uši na zad. Zdálo se, že se stal hubenějším a delším a
jako by vzduchem chtěl pro- letěti. Dosavadnímu cvalu sta jiných koní nebylo
by mohlo stačiti, ale proti tomu, co nyní následovalo, bylo to jako tišina proti
bouř i, jako chůze kachny proti letu vlaštovky. Rychlost lokomotivy nebo
rychlého velblouda nebyla by stihla rychlosti tohoto koně, a při tom byl jeho
běh nesmírně rovnoměrný a hladký. Věru že Mohamed Emin o něm nepřeháněl,
řka, že ten kůň mne pronese tisícem nepřátel.
Musil jsem však jeho nezměrnou rychlost zmírniti; pustil jsem vraníka do
kroku a ruku laskavě položil jsem mu kolem krku. Chytré zvíře radostně zaržálo.
K dosažení tábora potřeboval jsem jen čtvrtinu času, než na cestu do Vadi
Deradže. Poblíž šejkova stanu stálo množství temných postav na koních a
velbloudech, jež nemohl jsem poznati, a ve stanu samém očekávalo mne příjemné překvapení: — Malek stál před šejkem, který právě pronášel slova
vlídného pozdravu.
„Sallam!“ pozdravil mne Ateibeh, podávaje mi ruce. „Moje oči těší se z
toho, že tě vidí, a moje ucho že slyší zvuk tvých kročejů!“
„Alláh žehnej tvému příchodu, příteli mé duše! Učinil zázrak, že te již dnes
k nám zavedl.“
„Jaký zázrak míníš?“
„Nemohli jsme tě očekávati již dnes. Vždyť jsou tři dny cesty odtud ke
Džebel Šammar a zpět.“
„Pravdu díš. Ale tvůj posel nemusil jeti až k horám Šammarským. Když nás
s Halefem opustil, zvěděl jsem od zbloudilého pastýře, že bojovníci Haddedihnů
zde pasou svoje stáda. Jejich šejk, proslulý a udatný Mohammed Emin, je mým
přítelem; Hadži Halef musil setkati se s ním a se žádným jiným, a tak jsme se
rozhodli nečekati na jeho návrat, nýbrž předejiti jeho poselství.“
„Tvoje rozhodnutí bylo dobré, nebo bychom tě byli dnes nemohli
pozdraviti.“
„Potkali jsme posla uprostřed cesty, a moje srdce těšilo se, když jsem zvěděl,
že i tebe, Hadži Kara Ben Nemsi najdu u bojovníků Haddedihnských. Než rci,
kde je Hadži Halef Omar, syn mé vážnosti a lásky?“
„Je na cestě sem. Jel jsem napřed, a on se dvěma zajatci jede za mnou; v
krátké chvíli ho uvidíš.“

227

KAREL MAY

„Tvůj úmysl se tedy zdařil?“ tázal se Mohammed Emin.
„Ano. Zvědové jsou v naší moci, nemohou nám škoditi.“
„Slyším,“ pravil Malek, „že vzniklo nepřátelství mezi Haddedihny a lupiči
na Tigridu?“
„Tak jest. Zítra, až slunce vystoupí nejvýš, naše ručnice budou hřmíti a naše
šavle blýskati se v jeho záři.“
„Přepadnete je?“
„Oni chtějí přepadnouti nás, my je však přivítáme.“
„Mohou vám mužové Ateibehů půjčiti svoje zbraně?“
„Vím, že tvoje šavle jest jako Dsu al fekar, kterému nikdo neodolá. Jsi nám
velmi vítán se všemi, kteří jsou u tebe. Kolik mužů je s tebou?“
„Přes padesát.“
„Jsou zemdleni?
„Může býti Arab zemdlen, slyší-li třeskot zbraní a hluk boje? Dej nám
čerstvé koně, a my půjdeme s vámi všude, kam nás povedete!“
„Znám vás. Vaše kule jistě zasáhnou svůj cíl, stejně jako hroty vašich kopí.
Budeš hájiti se svými muži hradbu, která uzavře východ bojiště.“
Zatím co jsme hovořili, lidé venku sesedali, s koní a velbloudů; slyšel jsem,
kterak jim jídla předkládají, a také stan šejkův hojně byl opatřen krmí. Ještě jsme
neskončili večeři, když vstoupil malý Halef, oznamuje příchod zajatých. Ti byli
předvedeni před šejka, který na ně zkoumavě pohleděl, tázaje se:
„Jste z kmene Obeidů?“
„Tak jest, šejku.“
„Obeidové jsou zbabělci. Bojí se bojovati proti Haddedihnům sami a proto
se spojili s šakaly Abu Hammedy a Džováry. Jejich přesila měla nás zdolati; my
však-je zničíme a zahladíme. Víte, co je povinností udatného bojovníka, chce-li
válčiti s nepřítelem?“
Arabové hleděli k zemi a neodpovídali.
„Udatný Ben Arab nepřichází jako zákeřník; vyšle posla a oznámí boj, aby
zápas byl poctivý. Učinili tak vaši šejkové?“
„Nevíme to, šejku.“
„Nevíte to? Alláh zkratiž vám jazyky! Vaše ústa překypují lží. Nevíte to
a přece měli jste hlídati údolí Deradž, abych nedostal žádné zprávy o vašem
vpádu! Budu jednati s vámi a s vašimi lidmi, jak toho zasluhujete. Zavolejte Abu
Mansura, který má nůž!“
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Jeden z přítomných odešel a vrátil se brzy s jiným mužem, který měl u sebe
krabici.
„Spoutejte je tak, aby se nemohli ani hnouti, a sejměte jim marameh.
To se stalo, a šejk obrátil se k nově příchozímu muži:
„Co jest okrasou muže a bojovníka, Abu Mansure?“
„Vlas, který zdobí jeho tvář.“
„Co patří muži, který se bojí jako žena a mluví lež jako dcera ženy?“
„Sluší s ním zacházeti jako se ženou.“
„Oba tito mužové mají vousy, ale jsou to ženy. Postarej se Abu Mansure,
aby jako ženy vypadali.“
„Mám je oholiti, šejku?“
„Tak jest.“
„Alláh ti žehnej, muži udatný a moudrý mezi syny Haddedihnů! Jsi
přívětivý a laskavý ke svým a spravedlivý k nepřátelům svého kmene. Učiním
podle tvého rozkazu.“
Otevřel svou krabici, v níž byly nástroje, a vytáhl šambijeh, jejíž ostří lesklo
se v stanovém ohni. Byl to zdější holič „Proč nebéřeš břitvu?“ tázal se šejk.
„Mám snad břitvou holiti vous zbabělců a pak tímže nožem dotýkati se
temene a šušah udatných Haddedinů?“
„Máš pravdu, čiň, jak rozumíš.“
Spoutaní Obeidové bránili se jak mohli proti tomu hroznému pokoření; ale
nic jim to nepomohlo. Byli podrženi, a dýka Abu Mansurova byla tak ostrá, že
řezala jako nejlepší břitva.
„Teď s nimi ven!“ rozkázal šejk. „Jsou to ženy, a ženy ať je střeží. Dejte jim
chleba, vody a datlí; pokusí-li se však o útěk, zastřelte je!“
Oholení vousu bylo nejen trestem, nýbrž také dobrým prostředkem, aby se
zajatci nepokusili o útěk, neboť jistě se neodváží ukázati se bez vousu u svého
kmene. Nyní šejk vstal a vytáhl svůj nůž. Viděl jsem v jeho slavnostní tváři, že
řekne něco neobyčejného.
„Alláh il Alláh,“ počal, „není boha mimo Allaha. Všecko co žije stvořil on,
a my jsme jeho dítky. Proč mají se nenáviděti ti, kteří se milují, a proč se mají
rozdvojovati ti, kteří k sobě náležejí? Mnoho větví šumí v lese, a na rovině stojí
mnoho stébel a mnoho květin. Jsou si rovny a proto se znají a neodlučují se.
Nejsme my sobě také rovni? Šejku Maleku, jsi velký bojovník, a já jsem pravil
k tobě: ,Nanu malihin — sůl. jsme spolu jedli! Hadži Kara Ben Nemsi, také
tys veliký bojovník, a já tobě pravil: ,Nanu malihin. Bydlíte v mém stanu; jste
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mými přáteli a mými druhy; vy zemřeli byste pro mne a já pro vás. Mluvil jsem
pravdu?“
Pokynuli jsme vážně, slavnostně hlavami.
„Ale sůl se rozpustí a zajde,“ pokračoval. „Sůl je znamením přátelství; když
se rozpustila a z těla vyšla je po přátelství a musí býti obnoveno. Je to dobře tak?
Pravím, že nikoli! Udatní mužové uzavírají přátelství nikoli solí. Jest látka, která
nikdy v těle nezajde. Víš, šejku, co myslím?“
„Vím.“
„Tedy to řekni!“
„Krev.“
„Dobře jsi řekl. Krev zůstane až do smrti, a přátelství, které krví se uzavře,
přestane až když člověk zemře. Šejku Maleku, dej mi svoje rámě!“
Malek pozoroval stejně jako já, oč jde. Obnažil svoji ruku a podával ji
Mohammedu Eminovi; ten zlehka ho škrábl špičkou svého nože a kapky krve
pouštěl do malého, vodou naplněného dřevěného kalichu. Pak pokynul mně.
„Emire Hadži Kara Ben Nemsi, chceš býti mým přítelem a přítelem tohoto
muže, který slově šejk Malek el Ateibeh?“
„Chci.“
„Chceš až do své smrti?“
„Chci.“
„Tedy jsou tvoji přátelé a nepřátelé také našimi přáteli a nepřáteli a naši
přátelé a nepřátelé také tvými přáteli a nepřáteli?“
„Ano.“
„Dej mi svoje rámě.“
Učinil jsem tak; nařízl zlehka kůži a několik kapek krve opět pustil do
kalicha. To učinil i sobě a zamíchal pak obsahem.
„Nyní rozdělte nápoj přátelství ve tři díly a vypijte jej s myšlenkou na
Všemohoucího, který zná naše nejtajnější myšlenky. Máme šest nohou, šest
ramen, šest očí, šest uší, šest retů, a přece budiž to. jen jedna noha, jedno rámě,
jedno oko, jedno ucho, jeden ret. Máme tři srdce a tři hlavy, a přece budiž to
jedno srdce a jedna hlava. Kde jest jeden, buďtež i druzí a co jeden činí, čiň i
druhý tak, jak by jeho soudruhové činili. Sláva bohu, který nám dal tento den!“
Podal mi koflík.
„Hadži Emire Kara Ben Nemsi, tvůj národ bydlí nejdále odtud; vypij svůj
díl nejprve a podej pak koflík našemu příteli.“

230

POUŠTÍ

Měl jsem krátkou řeč a vypil svůj díl; Malek po mně a Mohammed Emin
vypil ostatek. Pak nás objal a políbil, řka každému:
„Ted jsi můj rafik, pokrevní přítel, a já jsem tvůj rafik; naše přátelství budiž
věčné, byť i Alláh rozdělil naše cesty.“
Zpráva o tomto svazku rozšířila se záhy táborem a kdokoli mohl, přišel do
stanu nám blahopřáti. Trvalo to dlouho než se všichni vystřídali, a až po hodné
chvíli byli jsme zase my tři samotni.
Musili jsme podati šejku Malekovi popis terénu, na kterém asi bude
bojováno, a sdělili mu. svoje obranná plány. Souhlasil úplně a pravil:
„Nemohou nepřátelé uniknouti na sever?“
„Mohou prorazit mezi řekou a Džebel Kanuzem, tedy podle Vadi
Džehennem, ale zastoupíme jim cestu. Šejku Mohammede, poručil jsi, aby
nástroje pro zřízení hráze byly pohotově?“
„Stalo se.“
„Jsou vyvoleny ženy, které nás budou provázeti, aby obvazovaly raněné?“
„Ano, jsou pohotově.“
„Tedy dej vyhledati koně pro našeho soudruha a jeho mužstvo. Musíme se
vydati na cestu, neboť den skoro už nastává.“
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Půl hodiny poté Haddedinové dali se na pochod, nikoli v nepořádných
skupinách, jak bývá u Arabů zvykem, nýbrž v pevných, jezdeckých tělesech.
Každý věděl, kde je jeho místo.
Před námi jeli bojovníci, za námi pod vedením několika zdatných starců
ženy, tvořící oddělení zdravotní, a naposledy ti, kteří obstarávali spojení s
pastvinami a měli střežiti zajatce. Když slunce vystoupilo nad obzor, všichni
sestoupili a vrhli se na zemi k ranní modlitbě. Byl to vznešený pohled na ty tisíce
v prachu ležící před Pánem, pohled, na nějž dodnes vzpomínám.
Od rozestavených stráží jsme zvěděli, že nic nového se neudalo. Bez
překážky dojeli jsme k táhlému Džebel Deradži, za kterým se táhlo údolí hodinu
cesty od západu k východu. Ti, kteří byli vyhlédnuti ze středu, seskočili s koní,
jež v pořádku uvázali ke kolům, aby pro případ ústupu nenastal zmatek. Opodál
zavedeni velbloudi, a stany, které nesli, byly rozbity. Stany určeny byly pro
nemocné. Vody bylo v měchách dost, obvazů však k mé veliké žalosti velmi
málo.
Řetěz stráží spojující nás s Abu Mohammedy postavili jsme za sebou tak,
že jsme s nimi stále byli ve spojení. Skoro každou hodinu přicházely vzkazy a z
posledního jsme zvěděli, že nepřátelé o našem pochodu dosud nic nevědí.
Sir Lindsay byl dnes velmi jednoslabičný. Avšak nemohl jsem mu věnovati
ani chvilku času. Ted jel po mém boku.
„Kde se budeme biti, sir? Zde?“ tázal se.
„Ne, za tou výšinou tam,“ odvětil jsem.
„Zůstanu u vás?“
„Jak chcete.“
„Kde jste? infanterie, kavalerie, pionýři, pontony?“
„Kavalerie, dragouni, nebolí budeme stříleti i šavlovati, jak bude potřebí.“
„Zůstanu u vás.“
„Počkáme zde. Moje oddělení nepůjde k útoku.“
„Do údolí nepojedeme?“

233

KAREL MAY

„Ne, potáhneme podle řeky, aby nepřítel nemohl uniknouti na sever.“
„Kolik mužú?“
„Sto.“
„Well! Dobře! výborně!“
Převzal jsem to místo s jistým úmyslem. Byl jsem sice přítelem a druhem
Haddedihnů, nechtěl jsem však ani v otevřeném boji usmrcovati lidi, kteří mně
ničeho neudělali. Roztržka, která měla býti mezi Araby vybojována, se mne
osobně nijak netýkala, a poněvadž nebylo lze očekávati, že by se nepřátelé
obrátili k severu, prosil jsem, abych se mohl přidati k oddělení, jež by se tam
nepřátelům postavilo v cestu. Nejraději bych byl zůstal na obvazišti; ale to
nebylo možno.
Nyní vedl šejk svou jízdu do údolí a já se k němu přidal. Jízda byla rozdělena
vpravo a vlevo do obou vedlejších údolí. Pak následovali pěší. Třetina z nich
vystoupila na výšinu vpravo, druhá vlevo, aby — schováni za četnými skalami
— mohli na nepřítele stříleti shora; poslední třetina, šejk Malek a většina
mužstva, zůstala při vchodu, připravena za touto hradbou nepřítele pozdraví ti.
Vrátil jsem se ke svým sto mužům a odejel s nimi.
Jeli jsme přímo k severu až k průsmyku, kterým jsme mohli překročiti
Džebel. Za hodinu spatřili jsme před sebou řeku. Dále vpravo, tedy k jihu, bylo
místo, kde hory přibližovaly se těsně k řece a tvořily polokruh, z něhož bylo.
nesnadno vyjiti. Zde rozestavil jsem svoje lidi, neboť tady mohli jsme snadno
čeliti desateronásobné převaze.
Když jsem byl rozestavil přední stráže, sesedli jsme s koní a pohodlně se
rozložili.
„Znáte to zde, sir?“ tázal se mne Lindsay.
„Ne,“ odvětil jsem.
„Jsou-li pak zde rozvaliny?“
„Nevím.“
„Zeptejte se!“
„Učinil jsem to a překládaje odpověď, pravil jsem:
„Dále nahoře.“
„Jak se to jmenuje?“
„Muk hol Kal nebo Kalah Šergata.“
„Jsou tam f owling-bully?“
„Hm! Nevím. Snad.“
„Jak dlouho ještě, než začne boj?“
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„V poledne. Snad později. Možná, že sami ani k boji nepřijdeme.“
„Ohlédnu se zatím.“
„Po čem?“
„Po Kalah Sergata. Fowling-bull — museum — slavný člověk! well!“
„To teď asi nebude možno!“
„Proč?“
„Poněvadž odtud tam je asi patnáct anglických mil.“
„Ah! Hm! Mrzuté! Zůstanu tady!“
Lehl si za keř euforbií, já však, když jsem dal lidem potřebné příkazy, odejel
jsem na jih podle řeky prohlédnouti kraj.
Můj vraník byl jako všichni sammarští koně výtečný lezec; mohl jsem se
s ním odvážiti nahoru na Džebel, kde se mi naskytoval širý rozhled.
Dalekohledem zkoumal jsem východní obzor. Na druhé straně za řekou panoval
čilý život. Po jižním břehu Zabu hemžili se na rovině jezdci až skoro dolů k
Tell Hamlii, a pod chelabem14) leželo několik hromad kozích měchů, z nichž asi
právě chtěli zhotoviti prámy, aby přepravili Obeidy. Břeh Tigridu nemohl jsem
viděti pro výšinu, za kterou leželo údolí Deradž. Maje ještě čas, umínil jsem si i
na onu výšinu vystoupiti.
Po hřbetě výšinového pásma byla jízda velice namáhavá, a trvalo přes
hodinu, než jsem dojel nejvyššího bodu. Můj kůň byl tak čerstvý, jako by se
právě vyspal; uvázal jsem ho a vylezl přes skalní stěnu ještě výš. Vadi Deradž
leželo pode mnou. Viděl jsem docela v pozadí hotovou hráz, za kterou
odpočívali její obhájci, na obou stranách zpozoroval jsem ukryté střelce a dole,
naproti mně, zálohu jezdců.
Pak jsem obrátil dalekohled k jihu.
Tam ležel stan vedle stanu, ale viděl jsem, že je již skládají. Byli to Abu
Hammedové a Džovari. Tam kdysi ležely také voje Sardanapalovy, Kyaxaresovy
a Alyattovy. Tam bojovníci Nabopolassarovi klečeli na kolenou, když v 5. roce
panování toho vládce zatmění měsíce následovalo po úplném zatmění slunce
a bitvu u Halysu činilo tak hroznou. Tam asi napájeli se koně z Tigridu, když
Nebukadnezar do Egypta táhl sesadit královnu Hophru, a to byly asi tytéž vody,
přes které zněl zpěv smrti Nerikolassarův a Nabonnadův, až k horám Kara
Sooku, Zibaru a Sar Hasanu.
Viděl jsem, jak kozí měchy nadýmají a vážou, viděl jsem jezdce, kteří
vedouce koně za uzdu ubírají se na prámy; viděl jsem, kterak prámy odrážejí
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a na druhém břehu přistávají. Zdálo se mi, že slyším křik, kterým je spojenci
pozdravují a jak všichni vsedají na koně, provádějíce skvělou fantasii.
Bylo dobře, že svoje koně teď tak namáhají; budou pak hodně umdleni.
Tak seděl jsem zde asi hodinu. Obeidové byli již všichni na druhé straně, a
viděl jsem, jak táhnou na sever. Slezl jsem zase dolů, vsedl na koně a vrátil se.
Hodina rozhodnutí se přiblížila.
Potřeboval jsem zase skoro hodinu, než jsem dosáhl bodu, kde bylo slézti s
výšiny. Už jsem se chtěl obrátiti do. údolí, když spatřil jsem nahoře na severním
obzoru záblesk. Jako kdyby sluneční paprsek padl na kousek skla. Mohli jsme
očekávati nepřítele jenom od jihu, přece však vzal jsem do ruky dalekohled a
vyhledal místo, kde jsem ten záblesk zahlédl. Konečně, konečně jsem to našel.
Těsně u řeky zpozoroval jsem řadu temných bodů, pohybujících se dolů. Byli to
asi jezdci, a na těle jednoho z nich odráželo se sluneční světlo.
Byli to nepřátelé? Byli severně právě tak daleko od úkrytu mých lidí, jako já
byl od nich vzdálen na jih, nemohl jsem váhati, musil jsem je předejiti. Popohnal
jsem vraníka, který rychle sestupoval dolů, ale pak, když byl na dně údolí, letěl
jako pták. Byl jsem přesvědčen, že dojedu včas.
Když jsem se octl u svého oddělení, svolal jsem mužstvo a sdělil mu, co
jsem viděl. Vyvedli jsme koně z kotliny, kterou terén zde tvořil a pak polovice
Haddedihnů schovala se za jižní skalisko, kdežto druhá část zůstala, čekajíc za
euforbiemi a gumovníkem na přicházející jezdce.
Nemusili jsme čekati dlouho, neboť zakrátko slyšeli jsme dusot. Master
Lindsay ležel vedle mne a naslouchal, maje pušku připravenou k výstřelu.
„Kolik?“ tázal se zkrátka.
„Nemohl jsem dobře počítat.“
„Přibližně?“
„Dvacet.“
„Eh co! Nač tedy tolik okolků?“
Vstal, vyšel před křoví a usedl na balvan. Oba jeho sluhové hned za ním.
Tu již přijížděli okolo rohu, napřed vysoký, silný Arab, který pod svojí
abou měl šupinový pancíř. Ten se tak ve slunci blýštil. Byla to postava opravdu
královská. Ten muž se asi nikdy ve svém životě nebál, nikdy se nelekl, ani
teď, když neočekávaně uzřel neobyčejnou postavu Angličanovu. Ani sval se
nepohnul v jeho tváři, a jenom ruka zlehka sáhla po křivé šavli.
Popojel několik kroků a čekal, až všichni jeho lidé dojedou; pak pokynul
muži jedoucímu po jeho boku. Ten byl dlouhý a hubený a visel na svém koni,
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jako by jakživ sedla nezkusil. Hned jsem poznal na něm jeho řecký původ. Na
dané znamení ptal se Angličana arabsky:
„Kdo jsi?“
Master Lindsay vstal, smekl klobouk a uklonil se, neřekl však slova.
Řek opakoval svoje slova turecky.
„Im Inglis — jsem Angličan,“ zněla odpověď.
„Ah tak! těší mne, vážený pane!“ zněla teď anglická odpověď. „Je to
neobyčejné překvapení, nalézti zde v této samotě syna Albionu. Smím prosit o
vaše jméno?“
„David Lindsay.“
,,Tito jsou vaši sluhové?“
„Yes!“
„Ale co zde děláte?“
„Nothing — nic.“
„Musíte míti přece nějaký cíl a účel?“
„Yes!“
„A jaký?“
„To dig — kopat.“
„Co?“
„Fowling-bully.“
„Ah!“ usmíval se muž s vysoka. „K tomu třeba prostředků, času, lidí a
dovolení. Jak jste se sem dostal?“
„Parníkem.“
„Hm, divná věc! A kam chcete nejprve?“
„Kde jsou fowling-bully. Kdo je tento master?“
Ukázal při tom na Araba v šupinovém pancíři. Řek přeložil Arabovi
dosavadní rozmluvu a odpověděl pak:
„Tento slovutný muž je Elsa el Mahem, šejk Arabů Obeidů, kteří mají
nablízku svoje pastviny.“
Divil jsem se té odpovědi. Šejk tedy nebyl u svého kmene, když ten se
přepravoval.
„Kdo jste vy?“ ptal se Angličan dále.
„Tlumočník u anglického vicekonsula v Mossulu.“
„Ah! Kampak?“
„Účastnit se výpravy proti Arabům Haddedihnským.“
„Výprava? Vpád? Vojna? Boj? Proč?“
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„Haddedihnové jsou tvrdohlavý kmen, který musíme jednou naučiti
způsobům. Chránili několik Džesidů, když tito ctitelé ďábla byli napadeni od
mossulského guvernéra. Ale jak to, že —“
Zarazil se, neboť za skaliskem zaržál jeden z našich koní a po něm hned
druhý. Ihned šejk pobídl koně, chtěje popojeti a přesvědčiti se. Teď objevil jsem
se i já.
„Dovolte, abych se vám také představil!“ pravil jsem.
Šejk překvapením zastavil.
„Kdo jste?“ tázal se tlumočník. „Také Angličan? Proč se strojíte jako Arab?“
„Jsem také Evropan a patřím k výpravě tohoto pána. Chceme zde kopat i
fowling-bulls a zároveň poznati trochu mravy této země.“
„Kdo je to?“ tázal se šejk Reka.
„Frank.“
„Nevěřící? Ten muž je přece Hadži. Byl v Mekce.“ „Ano, byl v Mekce,“
odvětil jsem.
„Mluvíš naší řečí?“
„Mluvím.“
„Patříš k tomuto Inglisovi?“
„Ano.“
„Jak dlouho jste již v této krajině?“
„Už několik dní.“ Stáhl obočí a ptal se dále:
„Znáš Haddedihny?“
„Znám.“
„Kde jsi je poznal?“
„Jsem rafik jejich šejka.“
„Jsi ztracen.“
„Proč?“
„Zajmu tebe i tyto tři.“
„Kdy?“
„Hned.
„Jsi silný, ale Zedar Ben Huli, šejk Abu Hammedů byl také silný.“
„Mašallah! Ty jsi ten muž, který zabil lva?“
„Ano.“
„Tedy jsi můj. Mně neujdeš.“
„Anebo ty jsi můj a neujdeš mně. Obrať se!“
Učinil tak, ale nepozoroval ničeho.
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„Halo! Sem kde kdo!“ zvolal jsem hlasitě. Hned objevili se Všichni
Haddedihnové a namířili ručnice na něho a jeho průvodce.
„Ah, jsi chytrý jako Abul Hossein a usmrcuješ lvy, mne však nechytíš!“
zvolal.
Tasil svou křivou šavli, přitočil se ke mně s koněm a napřáhl zbraň k ráně.
Nebylo však nesnadno jej zkrotiti. Skočil jsem na jeho koně, strhl jej — šejk padl
na zem, a já rychle jej uchopil. Teď ovšem počal zápas, z něhož jsem viděl, že je to
neobyčejně silný muž; musil jsem mu strhnouti turban a omráčiti jej ranou pěstí
do spánku, dříve než jsem se ho mohl zmocniti.
Zatím co jsem zápasil, byl ruch kolkolem; ale boj to vlastně nebyl. Poručil
jsem Haddedihnům, aby stříleli jen na koně; a proto hned první salvou, kterou
vystřelili, byli všichni koně buď zabiti nebo smrtelně raněni.
Bojovníci byli povaleni k zemi a se všech stran mířila na ně dlouhá kopí
Haddedihnů, kterých bylo pětkráte tolik. Ani řeka neposkytovala žádné
příležitosti k útěku, poněvadž by naše kule každého na vodě zasáhly. Když se
Obeidové po prvním výstřelu vzpamatovali, stáli zde, nevědouce si rady.
Jejich šejka jsem již strčil oběma sluhům Lindsayovým a teď jsem si jen přál, aby
výstup skončil co možno bez krveprolití.
„Obeidové, jste v našich rukou,“ zvolal jsem. Je vás dvacet, nás však sto, a
váš šejk je v mých rukou.“
„Zastřelte jej!“ poroučel šejk.
„Pakli někdo z vás pozvedne svou zbraň proti mně, tito dva mužové usmrtí
ihned vašeho šejka!“ odvětil jsem.
„Zastřelte jej,“ volal šejk přes moji hrozbu, „je to dib, ibn avah, erneb.
„Nedejte se jím strhnouti, nebo budete i vy ztraceni.“
„Vaši bratří pomstí vás i mně!“ řval šejk.
„Vaši bratří? Obeidové? Snad také Abu Hammedové a Džovari?“
Pohlédl na mne překvapen.
„Co o nich víš?“ vyhrklo z něho.
„Že bojovníci Haddedihnů je v tomto okamžiku právě tak překvapili, jako
já tebe a tvoje lidi.“
„Lžeš! Jsi zvíře, které nikomu nemůže škodili. Moji bojovníci všecky
Haddedihny chytí a odvedou.“
„Alláh ochraňuj tvoji hlavu, abys myšlenky svoje neztratil. Čekali bychom
zde na tebe, kdybychom byli nevěděli, co chceš podniknouti proti šejku
Mohammedovi?“
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„Odkud víš, že jsem byl na hrobě Hadži Aliho?“
Chytil jsem se té narážky a vyzvídal z ní dále:
„Byl jsi na hrobě Hadži Aliho modliti se za zdar svého podniku; ale tento
hrob leží na levém břehu Tigridu a tys pak přešel na druhý břeh, abys vyslídil ve
Vadi Murra, kde jsou ostatní kmenové Šammarů.“
Viděl jsem na jeho tváři, že jsem správně kombinoval. Nicméně dal se do
hrdého smíchu a odvětil:
„Tvůj rozum je shnilý a líný jako bahno v řece. Pusť nás a nic se ti nestane!“
Teď smál jsem se já a tázal se:
„A co se nám stane, když toho neučiním?“
„Moji lidé budou hledati a najdou mne. Pak jste ztraceni!“
„Tvoje oči jsou slepé a uši hluché. Neviděl jsi a neslyšel, co se stalo dříve,
než tvoji lidé dostali se přes řeku?“
„Co se stalo?“ tázal se opovržlivě.
„Jsou přepadeni, tak jako já tě překvapil.“ „Kde?“
„Ve Vadi Deradži.“
Teď se ulekl; a proto jsem dodal:
„Vidíš, že váš plán je prozrazen. Víš, že jsem byl u Abu Hammedů. Než jsem
tam přišel, byl jsem u Abu Mohammedů. Oni a Alabeidové, které jste tak často
oloupili, spojili se s Haddedihny, aby vás uzavřeli ve Vadi Deradži. Slyš!“
Zdálky bylo slyšeti praskání výstřelů.
„Slyšíš rány? Jsou již uzavřeni v údolí a budou všichni postříleni, nevzdajíli se.“
„Alláh il Alláh!“ zvolal. „Je to pravda?“
„Ano.“
„Tedy mne zab!“
„Jsi zbabělec.“
„Je to zbabělé, žádám-li smrt?“
„Ano. Jsi šejkem Obeidů, otec svého kmene, a je tvojí povinností pomoci
mu v nouzi. Ty však jej chceš opustiti!“
„Jsi blázen? Jak mu mohu pomoci, když jsem zajat?“
„Svojí radou. Haddedihnové nejsou krvežíznivci; chtějí jen vaše přepadení
odvrátiti a pak s vámi uzavříti mír. Při této radě nesmí chyběti šejk Obeidů.“
„Ještě jednou: mluvíš pravdu?“
„Ano.“
„Přísahej!“
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„Slovo muže jest jako přísaha. Stůj, chlapče!“
Toto zvolání patřilo Rekovi. Dosud stál klidně, teď však najednou skočil
na jednoho z mých lidí, kteří znenáhla se k nám přiblížili, aby rozuměli, odstrčil
jej stranou a utíkal odtud. Několik ran za ním padlo, ve spěchu však necílilo se
dobře. Podařila se mu zmizeti za skaliskem.
„Střelte každého, kdo se hne!“ zvolal jsem, utíkaje za uprchlíkem. Když
jsem se ke skalisku přiblížil, byl už na sto kroků přede mnou.
„Stůj!“ volal jsem za ním.
Rychle se ohlédl, utíkal však dále. Bylo mi líto, ale byl jsem nucen střeliti
naň. Chtěl jsem jej jenom poraniti a proto mířil jsem opatrně než jsem spustil.
Běžel ještě kousek cesty, pak se zastavil. Jako by se na vlastní ose otočil — padl.
„Doneste jej sem!“ kázal jsem.
Na můj rozkaz doběhlo několik Haddedihnů k němu a přinesli jej k nám.
Kule vjela mu do stehna.
„Vidíš, Eslo el Maheme, že věc béřeme vážně. Nařiď svým lidem, aby se
vzdali!“
„A nenařídím-li jim to?“tázal se.
„Tedy je k tomu přinutíme, a poteče krev.“
„Dosvědčíš mi, že jsem se vzdal jen proto, že vás je pětkrát tolik co nás a
proto, že moji lidé jsou sevřeni ve Vadi Deradži?“
„Dosvědčím.
„Odevzdejte tedy zbraně!“ zasyčel. „Ale Alláh tě zatrať až do nejhlubší
Džehenny, pakli jsi mne obelhal!“
Obeidové byli odzbrojeni.
„Sir!“ zvolal Lindsay, když to bylo odbyto.
„Copak?“ zvolal jsem a obrátil, se.
Držel raněného Řeka za ruku a oznamoval:
„Ten chlap žere papír!“
Řek měl ještě kus papíru v zaťaté pěsti, když jsem k němu přistoupil.
„Dejte to sem!“ pravím.
„Nikdy!“
„Uvidíme.“
Stiskl jsem mu ruku — vykřikl bolestí a otevřel pěst. Papír byl částí obálky
a obsahoval jen jediné slovo: Bagdad. Ten člověk ostatní část obálky a psaní buď
již spolkl, nebo měl ještě v ústech.
„Vyndejte, co máte ještě v ústech!“
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Uštěpačně se usmál a zároveň jsem viděl, kterak trochu nadzvedl hlavu,
aby lépe mohl polykati. Okamžitě popadl jsem jej za hrdlo, a on v úzkosti, že
se zadusí, otevřel ústa. Podařilo se mi dostati z něho ten žvanec papíru. Kousky
obsahovaly jen několik řádků šifrovaného písma, a zdálo se nemožno sestaviti je
tak, jak k sobě patřily. Dobře jsem se podíval na Reka a tázal jsem se ho:
„Kdo psal to psaní?“
„Nevím,“ odvětil.
„Od koho jsi je dostal?“
„Nevím.“
„Lháři, máš chuť zde zůstat ležet a zhynout?“
Podíval se na mne zděšeně a já pokračoval:
„Nepovíš-li, neobvážeme ti ránu a necháme tě zde supům a šakalům!“
„Musím mlčeti,“ pravil.
„Tedy mlč na věky!“
Vstal jsem, a to působilo.
„Ptej se, effendi!“
„Od koho máš to psaní?“
„Od anglického vicekonsula v Mossulu.“
„Komu bylo adresováno?“
„Konsulovi v Bagdadě.“
„Znáš jeho obsah?“
„Přísahám, že jsem ani písmeny z toho nečetl.“ „Ale tušíš, co obsahovalo?“
„Nesmím to říci.“
„Přísahal jsi?“
„Ano.“
„Hm. Odkud jsi?“
„Z Lemnu.“
Myslil jsem si to.
„Pravý Turek je poctivý, bodrý charakter, a změnil-lí se, nesete vinu na
tom vy, kteří zovete se křesťany, ale horší jste nežli pohané. Kdekoli v Turecku
provede se nějaká ničemnost, jistě Rek má v tom prsty. Zrušil bys jistě svoji
přísahu, kdybych tě k tomu nutil, nebo tě za to zaplatil. Mlč! Jak jsi se stal
dragomanem v Mossulu? Mlč! Tuším to, neboť vím, jak se stanete tím, čím
jste! Zůstaň si věren své přísaze, neboť politické věci, o nichž jsi mluvil, znám.
Proč štvete kmeny proti sobě? Proč jednou Turka, po druhé Peršana na sebe
popouzíte? To dělají křesťané? Jiní, kteří se řídí opravdu slovy Kristovými,
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přinášejí sem slova míru, vy však rozséváte koukol mezi pšenicí, takže ta hyne,
ale vaše símě sváru nese ovoce stonásobné. Utíkej ke svému popu; ať za tebe
prosí za odpuštění! Sloužil’s také Rusům?“
„Ano, pane.“
„Kde?“
„Ve Stambulu.“
„Dobrá. Aspoň ještě trochu pravdy mluviti dovedeš, a proto tě nechci
odevzdati pomstě Haddedihnů.“
„Nečiň toho, effendi! Moje duše ti za to požehná!“
„Nech si svoje požehnání! Jak se jmenuješ?“
„Alexandr Kolettis.“
„Máš slavné jméno, ale s tím, kdo je dříve nosil, nemáš nic společného.
Bille!“
„Sir!“ odvětil zavolaný.
„Umíš obvázati ránu?“
„To ne, ale zapnouti dirku umím.“
„Zapni mu ji.“
Angličan obvázal Řeka. Nevím, zda bych byl nejednal jinak, kdybych byl
tehdy věděl, za jakých okolností toho člověka později uvidím. Obrátil jsem se ke
spoutanému šejku:
„Eslah el Maheme, jsi udatný muž, a je mi líto, vidím-li odvážného
bojovníka spoutaného. Slíbíš mi, že zůstaneš po mém boku a že se nepokusíš o
útěk?“
„Proč?“
„Pak ti dám pouta sejmouti.“
„Slibuji tedy.“
„U vousu prorokova?“
„U vousu prorokova i svého.“
Uvolnil jsem mu pouta.
„Sídi, jsi velikomyslný bojovník,“ pravil. „Dal jsi zabiti jen naše zvířata, nás
jsi však šetřil. Alláh ti žehnej, ačkoli můj kůň byl mi milejší nežli bratr.“
Viděl jsem na jeho šlechetné tváři, že všechna zrada je mu cizí, a pravil jsem
k němu:
„Dal jsi se vésti k boji proti příslušníkům svého národa cizími jazyky;
později buď silnějším! Chceš míti svůj meč, dýku a ručnici?“
„To přece neučiníš, effendi,“ odvětil udiveně.
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„Učiním. Šejk musí býti nejušlechtilejší svého kmene; nechci s tebou
jednati jako s nějakým Huteijehem nebo Chelavijehem. Musíš před
Mohammeda Emina, šejka Haddedihnů, předstoupiti jako svobodný muž, se
zbraní v rukou.“
Dal jsem mu jeho šavli a ostatní zbraně. Vyskočil a díval se na mne
vyjeveně.
,,Jak se jmenuješ, sídi?“
„Haddedihnové mne jmenují Kara Ben Nemsi.“
„Tys křesťan, emire! Dnes vidím, že Nassarahové nejsou psi, ale že jsou
šlechetnější a moudřejší než Moslimové. Neboť věř mi, že zbraněmi, které jsi mi
vrátil, snáze jsi mne přemohl, než bys mne byl přemohl zbraněmi, které máš při
sobě, a jimiž jsi mne mohl zabiti. Ukaž mi svoji dýku!“
Podal jsem mu ji. Zkoušel její ostří a pravil:
„Toto železo rukou přelomím; viz však můj šambijeh!“
Vytáhl jej z pochvy. Bylo to Umělecké dílo, dvojostrá, slabě zahnutá,
překrásná damascenská dýka, a arabsky stálo na obou stranách heslo: „Jen po
vítězství do pochvy.“ Byla dojista zhotovena od některého ze starých zbrojířů
damascenských, jimž se dnes už nikdo nevyrovná.
„Líbí se ti?“ tázal se šejk.
„Má jistě cenu padesáti ovcí!“
„Řekni sto padesáti, neboť deset mých otců ji nosí valo, a nikdy nepraskla.
Je tvoje; dej mi za ni svou!“
To byla výměna, kterou jsem nesměl zamítnouti, nechtěl-li jsem šejka
smrtelně uraziti.
„Děkuji ti, Hadži Eslo el Maheme. Budu nositi tuto zbraň památkou na tebe
a ke cti tvých otců!“
„Nikdy tě nenechá tato dýka v nesnázích, pokud tvoje ruka bude pevná!“
Tu slyšeli jsme dusot koně, a hned nato zahýbal jezdec kolem skaliska, jež
chránilo naši skrýši směrem k jihu. Nebyl to nikdo jiný, než můj malý Halef.
„Sídi, máš přijíti!“ zvolal, když mne spatřil.
„Jakže, Hadži Halefe?“
„Zvítězili jsme. Všichni jsou zajati.“
„Všichni?“
„I jejich šejkové! Hamdulillah! Jen Eslah el Mahem, šejk Obeidů, schází.“
Obrátil jsem se k zajatci:
„Vidíš, že jsem mluvil pravdu.“ Pak pravil jsem k Halefovi:
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„Dostavili se Abu Mohammedové v pravý čas?“
„Přišli hned za Džovary a uzavřeli Vadi tak, že nikdo z nepřátel nemohl
uniknouti. Kdo jsou tito mužové?“
„Šejk Eslah el Mahem, o kterém jsi mluvil.“
„Tvoji zajatci?“
„Ano, půjdou se mnou.“
„Vallah, billah, tellah! Dovol, ať se obrátím, abych, tu zprávu ihned donesl
Mohammedu Eminovi a šejka Malekovi.“
A odcválal.
Šejk Eslah vsedl na jednoho z našich koní; také Řek: byl na jednoho z nich
posazen; ostatní musili jiti, a dali jsme se na pochod. Jestliže ve Vadi Deradži
nebylo většího krveprolití než tady, mohli jsme býti spokojeni.
Průsmykem dostali jsme se opět na druhou stranu hor; pak po rovině přímo
na jih. Ještě jsme nedojeli do Vadi, když viděli jsme čtyři jezdce cválati proti
nám.
„Spěchal jsem jim vstříc. Byli to Malek, Mohammed Emin a šejkové Abu
Mohammedů a Arabů Alabeidů.
„Chytil jsi jej?“ volal na mne Mohammed Emin.
„Eslu el Mahema? Ano.“
„Díky Alláhovi. Jen ten nám ještě scházel. Kolik, mužů stál tě ten boj?“
„Ani jednoho.“
„Kdo byl raněn?“
„Nikdo. Jen jeden nepřítel byl postřelen.“
„Alláh byl nám milostiv. Máme dva mrtvé a jedenáct raněných.
„A nepřítel?“
„Tomu se vedlo hůře. Byl tak pevně sevřen, že se nemohl hnouti. Naši
střelci stříleli dobře, aniž by mohli sami býti zasaženi, a naši jezdci drželi pevně k
sobě, jak jsi jim rozkázal. Podupali všecko, když se vyřítili ze zálohy.“
„Kde je nepřítel?“
„Chycen ve Vadi. Musili odevzdati zbraně a nikdo neunikl, neboť údolí je
námi uzavřeno. Hle, vidím Eslu el Mahema! On má svoje zbraně?“
„Ano. Slíbil mi, že nepřehne. Nevíš, že dlužno udatného ctíti?“
„Chtěl nás však zničiti!“
„Zato bude potrestán.“
„Dobrá, když jsi mu zbraně ponechal, budiž. Pojď!“
Spěchali jsme zpět k bojišti a ostatní za námi co nejrychleji. Na obvazišti
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vládl čilý ruch, a před ním tvořilo několik Haddedihnů kruh, v jehož středu
seděli přemožení a spoutaní šejkové. Cekal jsem, až Eslah sem přišel, a tázal jsem
se ho šetrně:
„Zůstaneš u mne?“
Jeho odpověď zněla zcela, jak jsem očekával:
„Jsou to moji spojenci, patřím k nim.“
Vstoupil do kruhu a usedl po jejich boku. Slovo při tom se nepromluvilo,
ale bylo viděti, kterak se oba druzí lekli, když se objevil. Snad skládali v něho
ještě naději.
„Zaveď svoje zajaté do Vadi!“ pravil Malek.
Učinil jsem tak, a když jsem vešel do údolí, naskytl se mi nadmíru malebný
pohled. Do hráze byl učiněn průlom pro snažší komunikaci; po obou stěnách
údolí stály stráže, celé dno hemžilo se zajatými lidmi a koni, a v pozadí tábořili ti
z našich spojenců, kteří ve Vadi našli ještě místa. Někteří Haddedihnové chytali
koně, nepřátel a odváděli je na rovinu, kde ležely také jejich zbraně na jedné
veliké hromadě.
„Viděl jsi již něco podobného?“ tázal se mne Malek.
„Něco ještě mnohem většího,“ odvětil jsem.
,,Já ne.“
„Jsou ranění dobře opatřeni?“
„Obvázali je, jak jsi poručil.“
„A co teď se stane?“
„Budeme slaviti vítězství a ustrojíme největší fantasii, jaká kdy zde byla.“
„Máme nepřátele svou slavností roztrpčiti?“
„Ptali se nás oni, zda nás roztrpčí svým vpádem?“
„Máme dost času k takové slavnosti?“
„Proč bychom neměli?“
„Máme co dělat. Přítel nepřítel musí jíst.“
„Poručíme svým lidem, aby to opatřili.“
„Jak dlouho chcete zajatce podržeti?“
„Pustíme je co možná nejdřív; neměli bychom dosti jídla pro tolik lidí.“
„Vidíš, že mám pravdu? Ať se slaví slavnost vítězství, ale teprve pak, až
budeme míti čas. Nejdříve je třeba, aby se šejkové sešli a promluvili o všem, co
má býti ujednáno, a pak musí se rychle prové,sti, na čem se ustanovíme. Řekni
šejkům, že šest tisíc lidí nemůže zde dlouho zůstati pohromadě.“
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Malek šel a ke mně přistoupil Lindsay. „Krásné vítězství, ne-li, sir?“ pravil.
„Tak jest!“
„Jak jsem provedl svůj úkol?“ „Znamenitě!“
„Hm! Je zde mnoho lidí.“
„To je vidět.“
„Jestlipak z nich někdo ví, kde jsou nějaké rozvaliny?“
„Možná, musili bychom se ptát.“
„Zeptejte se, sir!“
„Jakmile bude možná, ano.“ „Teď hned!“
„Odpusťte, sir, nemám čas. Snad bude zapotřebí mé přítomnosti při
poradě, která počíná.“
„Dobrá. Hm! Ale potom se zeptáte, ano?“
„Dojista!“
Odešel jsem ke stanům.
Tam bylo hodně práce, neboť musil jsem mnoho opravovati na obvazech.
Když jsem to obstaral, vstoupil jsem do stanu, ve kterém se radili šejkové, a to
velmi živě. Hned v zásadách nemohli se sjednotiti, a já jim přišel velmi vhod.
„Poučíš nás, Kara Ben Nemsi,“ pravil Malek. „Byl jsi ve všech zemích světa
a víš, co je pravé a prospěšné.“
„Ptejte se, a já vám odpovím.“
„Komu patří zbraně přemožených?“
„Vítězi.“
„Komu koně?“
„Vítězi.“
„Komu šaty?“
„Lupiči by jim je vzali, pravý věřící jim je ponechá.
„Komu peníze a skvosty jejich?“
„Pravý věřící ponechá si jen zbraně a koně.“
„Komu patří jejich stáda?“
„Nemají-li nic jiného než stáda, patří jim, ale musí z toho zaplatiti náhradu
válečnou a roční poplatek.“
„Mluvíš jako přítel našich nepřátel. Přemohli jsme je a teď nám náleží jejich
život a všecko, co mají.“
„Mluvím jako přítel jejich i váš,. Pravíš, že jejich život naleží nám?“
„Tak jest!“
„Chcete jim jej vzíti?“
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„Ne, nejsme vrahové.“
,,A přece béřete jim jejich stáda. Mohou zíti beze stád?“
„Ne.“
„Vezmete-li jim stáda, vezmete jim život. Ano, okrádáte se v tom případě
sami.“
„Jak to?“
„Mají vám příště zaplatiti poplatek?“
„Ano.“
„Z čeho? Může Beni-Arab platiti poplatek, když nemá stád?“
„Tvoje ústa mluví moudře a rozumně.“
„Slyšte dále! Vezmete-li jim všecko: jejich šaty, jejich skvosty, jejich stáda,
nutíte je, aby kradli a loupili, aby nezhynuli hlady. A kde budou krásti? Nejdříve
u svých sousedů, to jest u vás. Kde budou loupiti? Nejprve u toho, kdo je
chudými učinil a k loupení přinutil, to jest u vás. Co je lépe, míti za sousedy
přátele nebo lupiče?“
„Přátele.“
„Tedy si učiňte z nich přátele a nikoli lupiče ! Vezměte přemoženým jen
to, čím mohou škoditi. Vezmete-li jim zbraně a koně, dostane se vám devítitisíc
různých zbraní a třítisíc koní. Je to málo?“
„Je to mnoho, když to člověk zrale uváží.“
„Nemají pak ani zbraní, ani koní, aby mohli vésti válku. Budete je ovládati a
oni se uchýlí pod vaši ochranu, aby byli chráněni proti jiným svým nepřátelům;
pak vám budou také pomáhati proti vašim nepřátelům. Domluvil jsem.“
„Mluv ještě dále! Kolik vezmeme jim dnes z jejich stád?“
„Tolik, kolik obnáší škoda, kterou vám způsobilo jejich přepadení.“
„A kolik poplatku máme od nich žádati?“
„Učiníte takový požadavek, aby vždycky si tolik za chovali, aby sami mohli
dobře žiti. Chytrý šejk dbal by při tom toho, aby nikdy nemohli se státi mocnými
tak, aby porážku mohli splatiti.“
„Zbývá krevní msta. My jsme jich několik usmrtili.“
„A oni několik vás. Dříve než zajatci budou propuštěni, ať sestoupí se
chamseh a aaman, aby určili krevní cenu. Vy musíte zaplatiti více než oni a
můžete to zaplatiti hned ze své kořisti.“
„Přinesou nám sami válečné odškodné?“
„Ne, vy si pro ně musíte dojít. Zajatci zůstanou zde, dokud odškodné
nedostanete. A abyste dostali ještě poplatek, musíte stále míti u sebe několik
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vznešených lidí jejich kmene jako rukojmí! Neplatí-li poplatku, jsou rukojmí v
nebezpečí.“
„Usmrtili bychom je. Teď ještě poslední nám řekni. Jak rozdělíme
odškodné a poplatek mezi sebe? To lze velmi nesnadno určiti.“
„Naopak, velmi snadno, jste-li přáteli. Odškodné si sami přivedete, dokud
jste pohromadě, a pak je rozdělíte podle počtu hlav.“
„Tak jest!“
„Vy jste tři kmeny, oni také; také počet příslušníků těch kmenů je skoro
stejný. Proč by nemohl každý váš kmen od každého jejich kmene bráti poplatek?
Jste přátelé a soudruzi. Či chcete se hádati pro ocas nějaké ovce nebo rohy
některého bý ka?“
„MáŠ pravdu. Ale kdo přivede odškodné z jejich pastvišť?“
„Tolik lidí, kolik jich je k tomu potřebí, a při tom dvě třetiny budou vaše,
třetina jejich.“
„Dobrá. A co dostaneš z toho odškodného ty?“
„Nic. Já půjdu a nepotřebuji stád. Zbraně a koně mám také.“
„A tři mužové, kteří jsou s tebou?“
„Ti také nic nevezmou; mají všecko, čeho potřebují!“
„Musíš tedy vzíti, co ti dáme z vděčnosti sami. Tvoje hlava není tak stará
jako jsou naše, přes to však naučil jsi naše bojovníky jak dlužno vítěziti nad
velkým nepřítelem a nemíti při tom mnoho mrtvých.“
„Chcete-li mi děkovati, pak čiňte dobře těm, kteří leží ve vašich stanech, a
pak hleďte, najdete-li nějakou rozvalinu, ze které lze vykopati sochy a kameny s
nápisy. Můj soudruh přeje si míti takové věci. Teď jste slyšeli, co jsem vám chtěl
říci. Alláh osvětliž vaši moudrost, abych brzy zvěděl, na čem jste se usnesli.“
„Zůstaň a raď se s námi!“
„Nemohu říci jiného, než co jsem už řekl. Vy sami najdete cestu dobrou!“
Vyšel jsem ven a spěchal jsem, abych zajatým šejkům opatřil datle a vodu.
Pak jsem potkal Halefa, který mne doprovodil do Vadi Deradže, jež jsem si chtěl
blíže pro- hlédnouti. Zajatí Abu Hammedové mne znali. Někteří z nich vstali,
když jsem šel podle nich, druzí šeptajíce strkali hlavy dohromady. V pozadí byl
jsem pozdraven od Abu-Mohammedů, kteří byli celí rozradostněni, že přemohli
tak mocného nepřítele. Šel jsem od skupiny ke skupině, a teprve po několika
hodinách vrátil jsem se ke stanům.
Zatím poslové určení na pastviště postarali se o to, aby ležení bylo
přeneseno do bezprostřední blízkosti Vadi Deradže. Celá rovina hemžila se již
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stády a bylo teď dost jehňat k hodům, jež dnes večer chystaly se v každém stanu.
Mohammed Emin mne již hledal.
„Tvoje slovo je tak dobré jako čin,“ pravil. „Poslechli jsme tě, a Obeidové
budou platiti poplatek Haddedihnům, Abu-Hammedové Abu-Mohammedům
a Džovari Alabeidům.“
„Kolik odškodného budou platiti jednotliví kmenové?“
Jmenoval číslice: byly sice veliké, však nikoli přílišné; to mne velice těšilo,
zvláště když jsem si v duchu mohl říci, že moje slova nebyla marná. O otroctví
nebylo řeči.
„Splníš mi mou prosbu?“ tázal se šejk.
„Mohu-li, rád. Jen mluv!“
„Půjdeme si pro část stád přemožených nepřátel; a k tomu potřebují naši
lidé moudrých a udatných vůdců. Potřebujeme tři, jednoho k Obeidům,
jednoho k Abu Hammedům a třetího ke Džovarům. Šejkové Abu-Mohammedů
a Alabeidů jsou hotovi, schází nám třetí. Chceš jím býti?“ „Chci.“
„Kam chceš jiti?“
„Kam jdou ostatní?“
„Přenechávají tobě volbu.“
„Půjdu tedy k Abu Hammedům, poněvadž jsem jednou již u nich byl. Kdy
se máme vydati na cestu?“
„Zítra. Kolik mužů chceš míti s sebou?“
„Čtyřicet mužů z Abu Hammedů a šedesát ze tvých Haddedihnů. Také
Halefa Omara vezmu s sebou.“
„Vyhledej si tedy, koho míti chceš. Musí Abu Hammedové býti ozbrojeni?“
„Ne, to by byla velká chyba. Dohodli jste se již se šejky přemožených kmenů?“
„Ne. To se stane až po dnešní poslední modlitbě.“
„Zanech lepší bojovníky zde a pošli s námi jen obyčejné muže; ti jsou dobří
dost ke hnaní stád.“
Sel jsem, abych si vyvolil svoje lidi; při tom jsem se setkal s Lindsayem.
„Ptal jste se, sir?“ oslovil mne.
„Ještě ne.“
„Proč ne?“
„Není třeba, neboť uložil jsem šejkům samým, aby se poptali.“
„Znamenitě! Šejkové vědí všecko. Najdu fowling- bully.“
„Doufám! Chcete se účastniti zajímavé vyjížď ky?“
„Kam?“
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„Až pod El Fatthu, kde Tigrid se prodírá horami Hamrinskými.“
„Co tam?“
„Pro válečné odškodnění, záležející v stádech.“
„U koho?“
„U kmene Abu Hammedů, který nám tehdy ukradl koně.
„Výtečné, sir! Souhlasím! Kolik mužů vezmeme sebou?“
„Sto.“
„Imposantní průvod. Jsou tam rozvaliny?“
„Několik hrobů, ale na levém břehu.“
„Nepůjdeme tam?“
„Ne.“
„Škoda, věčná škoda! Mohli bychom nalézti fowling- bully.“
„Přes to najdeme něco znamenitého.“
„Copak?“
„Lanýže.“
„Lanýže! Oh! Ah!“
Otevřel ústa tak široko, jako kdyby chtěl najednou spolknouti paštiku
lanýžovou.
„Rostou v té krajině, a slyšel jsem, že se s nimi vede značný obchod do
Bagdadu, Bassry, Kurkuku a Se- limanie, ba až do Kirmanšahu.“
Byli to dva mužové v nejlepším věku. Zastavili přede mnou.
„Kdo jsi? tázal se jeden, chtivě se dívaje na vraníka.
Tak jsem mezi Araby ještě nebyl osloven.
„Cizinec,“ odpověděl jsem zkrátka.
„Odkud přicházíš?“
„Od západu.“
„Kam jedeš?“
„Kam mne kismet zavede.“
„Pojď s námi, budeš naším hostem.“
„Děkuji ti. Mám již svého hostitele, který se mi o lože postará.“
„Koho?“
„Allaha. Sbohem!“
Byl jsem příliš bezstarostným, neboť jsem se ani neobrátil, když sáhl jeden
z nich k pasu a v nejbližším okamžiku vletěl mi jeho mlat na hlavu tak, že jsem
ihned sletěl s koně. Moje omráčení netrvalo sice dlouho, lupiči však přece mne
mohli zatím spoutati.
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„Sallam aaleikum!“ pozdravil jeden z nich. „Nebyli jsme před tím dosti
zdvořilými, a proto ti nebylo naše pohostinství dost příjemno. Kdo jsi?“
Arci že jsem neodpověděl.
„Kdo jsi?“
Mlčel jsem, třebaže svoji otázku provázel kopnutím.
„Nech ho,“ pravil druhý. „Alláh sám učiní zázrak a otevře mu ústa. Pojede
nebo půjde?“
„Půjde.“
Uvolnili mi řemeny u nohou a uvázali mne ke třmeni jednoho koně. Pak
vzali mého vraníka za uzdu — a rychle k východu. Přes svého dobrého koně byl
jsem zajatcem. Člověk bývá někdy velmi zpupným tvorem.
Terén pomalu se zvedal. Přišli jsme do kopců, a konečně viděl Jsem v údolí
několik ohňů. Zatím nastala noc. Zabočili jsme do toho údolí, jeli podle
několika stanů a zastavili před jedním z nich, z něhož v té chvíli vystoupil mladý
muž. On viděl mne a já jeho — poznali jsme se.
„Alláh il Alláh! Kdo je tento zajatec?“ tázal se.
„Chytili jsme ho venku na rovině. Je to cizinec, který nám nepřinese žádné
thar. Pohleď na koně, na kterém jel!“
Oslovený přistoupil k vraníkovi a pravil udiven:
„Alláh akbar, to je vraník Mohammeda Emina Haddedihna! Zaveďte toho
člověka tam, k mému otci šejkovi, aby byl vyslýchán. Já svolám ostatní.“
„Co učiníme s koněm?“
„Zůstane před šejkovým stanem.“
„A jeho zbraně?“
„Zaneste do stanu.“
Půl hodiny nato stál jsem opět před shromážděním — soudců. Zde mi
mlčení nemohlo nic pomoci a proto jsem se rozhodl mluviti. „Znáš mne?“ tázal
se nejstarší z přítomných.
„Ne.“
„Víš, kde jsi?“
„Ne.“
„Znáš tohoto mladého, udatného Araba?“
„Ano.“
„Kde jsi jej viděl?“
„Na Džebel Džehennem. Ukradl mi čtyři koně, které jsem mu zase vzal.“
„Nelži!“
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„Kdo jsi, že se mnou tak mluvíš?“
„Jsem Zedar Ben Huli, šejk Abu Hammedů.“
„Zedar Ben Huli, šejk koňských zlodějů!“
„Půjdu s sebou, sir, půjdu s sebou! Lanýže! Hm! Znamenité!“
Zmizel, chtěje oznámiti svým oběma sluhům tu novinu; já zatím šel
vyhledat své lidi.
Do večera všichni tři přemožení šejkové musili ve všem všudy povoliti
požadavkům vítězů, a teď počala radostná slavnost, které padl za oběť nejeden
skopec. Uprostřed toho jásotu ležel jsem ve vonných květech, tisíce hlasů roz
léhalo se kolem, ale já byl přece sám se svými myšlenkami. Před mnoha tisíci lety
metali zde Doryforové svoje hrozná kopí. Zde snad stál také stan Holofernův,
zhotovený ze zlata a purpuru, zdobený smaragdy a drahokamy. A na druhé
straně šumných vln této řeky kotvily čluny, které popisuje Herodot:
„Čluny jsou kruhového tvaru a zhotoveny z kůže. Stavějí je v Arménii a v
Assyrii. Kostra hotoví se z vrbového proutí a větví a kolkolem jsou kůže. Jsou
okrouhlé jako štíty a mezi přídou a zádí není žádného rozdílu. Dno vystýlají
lodníci rákosem nebo slámou a plují s nimi s nákladem zboží, ponejvíce
palmového vína, po řece dolů. Čluny mají dvě vesla, u každého jest jeden muž.
Jeden táhne veslo k sobě, zatím co druhý je od sebe strká. Tyto lodi mají různé
rozměry, jedny jsou velké tak, že unesou břemeno v ceně pěti tisíc talentů,
menší unesou osla, větší několik. Jakmile člunaři doplují do Babylonu, prodají
nejen zboží, ale nabízejí ke koupi také kostru a rákosí těchto pramic. Kožené
měchy naloží pak na osla a vracejí se zpět do Arménie, kde stavějí čluny nové.“
Přes tolik přešlých věků zůstala ta plavidla stejná; ale národové, kteří zde žili,
zmizeli. Jak bude, až znovu přejde tentýž čas?——————–
Druhého dne dopoledne jsme se vydali na cestu: já s Halefem a jedním z
Abu-Hammedů jako vůdcem napřed, druzí za mnou. Vzadu sir David Lindsay.
Projeli jsme horami Kanuzskými a Hamrinskými a spatřili brzy na levém
břehu malý, umělý vrch Tell Hamlier. Na pravém břehu ležel Kalaat el Džebber,
„hrad tyrannů“, rozvalina, která se skládá z několika pobořených okrouhlých
zdí, jež jsou spojeny hradbami. Pak jsme dojeli k Tell Dahabu, malému kopci,
ležícímu na levém břehu řeky a u strmého Brey el Badu jsme zastavili, abychom
poobědvali. K večeru dojeli jsme k El Fattha, kde řeka dere se padesát loket
širokým hrdlem skrze hory Hamrinské, a když jsme se úžinou dostali na rovinu,
rozbili jsme tábor. Abu Hammedové byli neozbrojeni, přece však jsem rozdělil
Haddedihny ve dvě polovice střídavě bdící, aby žádný ze zajatců neuprchl.
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Kdyby jen jedinému se to podařilo, byl by svému kmeni prozradil náš příchod a
nejlepší zvířata byla by před námi uschována.
Za svítání vypravili jsme se dále. Řeka byla široká, tvoříc mnoho ostrovů.
Na levém břehu táhlo se mnoho nízkých vrchů, na pravém však ležela před námi
otevřená rovina a zde prý rozložili se podél řeky Abu Hammedové.
„Máte jedno pastviště nebo je jich více?“ tázal jsem se našeho vůdce.
„Jedno.“
Viděl jsem mu na ocích, že nemluví pravdu.
„Lžeš!“
„Nelhu, emire.
„Dobrá. Chci ti věřiti, ale poznám-li, že mne klameš, proženu ti kulkou
hlavu!“
„To neučiníš!“ „Učiním.“
„Neučiníš, neboť ti pravím, že máme snad pastviště dvě.“
„Nebo tři?“
„Jen dvě!“
„Dobře. Najdu-li však tři, pak jsi ztracen!“
„Odpusť, emire! Možná, že zatím našli ještě jedno. Pak by to byla tři.“
„Ah! Snad jich je čtvero?“
„Chceš jich naposledy míti deset?“
„Jsi Abu Hammed a nerad bys ztratil, co jsi naloupil. Nechci již na tebe
naléhati.“
„Máme čtyři, emire,“ pravil úzkostlivě.
„Dobře. Teď mlč, přesvědčím se sám.“
Prohlédl jsem obzor svým dalekohledem a v dáli rozpoznal jsem několik
pohyblivých bodů. Povolal jsem k sobě Haddedihna, který velel mužstvu mně
svěřenému. Byl to udatný a energický bojovník, a pokládal jsem ho za úplně
spolehlivého.
„Máme u sebe čtyřicet Abu Hammedů. Myslíš, že třicet našich lidí je
uhlídá?“
„Deset, emire. Vždyť nemají zbraní!“
„Pojedu s Hadži Halefem Omarem napřed na zvědy. Až slunce bude státi
tam nad tím keřem a já ještě se nevrátím, pošleš za mnou třicet Haddedihnů,
kteří mne musejí hledati!“
Zavolal jsem Angličana, který přicválal s oběma sluhy. Řekl jsem mu:
„Musím vám svěřiti velmi důležité místo.“
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„Well!“ odvětil.
„Pojedu napřed podívat se, jak daleko se rozkládají pastviny Abu
Hammedů. Nevrátím-li se za dvě hodiny, přijde za mnou třicet našich lidí.“
„Já také?“
„Ne. Zůstanete u ostatních a budete hlídati zajaté. Kdyby někdo chtěl
uprchnouti, zastřelíte jej.“
„Yes! Uteče-li jeden, postřílíme všecky.“
„Dobrá, ale víc nic!“
„No. Ale, sir, když už budete mluviti s Abu Hammedy, poptejte se!“
„Po čem?“
„Po rozvalinách a fowling-bullech.“
„Ano. Vpřed, Halefe!“
Cválali jsme přes rovinu právě k těm bodům, které jsem viděl. Bylo to stádo
ovcí, u něhož stál stařec.
„Sallam aaleikum!“ pozdravil jsem jej.
„Aaleikum,“ odpověděl hluboce se ukláneje.
„Je mír na tvém pastvišti?“
„Tak jest, pane. Ty mi také mír přinášíš?“
„Přináším. Patříš ke kmeni Abu Hammedů?“
„Ano.“
„Kde je vaše ležení?“
„Tady za záhybem řeky.“
„Máte několik pastvišť?“
„Proč se ptáš, pane?“
„Poněvadž všem musím vyříditi poselství.“
„Od koho?“
„Od Zedar Ben Huliho, vašeho šejka.“
„Hamdulillah! Přinášíš mi radostnou zprávu.“
„Nuže, řekni, kolik pastvišť máte.“
„Šest. Tři po řece dolů a tři na ostrovech v řece.“
„Jsou všechny ostrovy vaším majetkem?“
„Ano.“
„Jsou všechny obydleny?“
„Všechny až na jeden.“
„Něco v tónu té odpovědi a ve tváři starochově vzbudilo ve mně pozornost;
nedal jsem to však na sobě znáti.
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„Kde leží ten jeden?“
„Právě proti nám je první, a ten, který míním, je čtvrtý, pane.“
V duchu jsem si umínil, že ten ostrov nepustím se zřetele, nahlas jsem se
tázal:
„Proč není obydlen?“
„Poněvadž těžko lze k němu doplouti, ježto proud je nebezpečný.“
„Hm! Pak by byl vhodným vězením pro zajatce,“ myslil jsem si a ptal se dále:
„Kolik mužů je ve vašem ležení?“
„Jsi snad vyslancem Šejkovým, pane?“
Tato nedůvěra zvětšila ovšem i nedůvěru mou.
„Jsem. Mluvil jsem s ním a se šejky Obeidů a Džovarů.“
„Jaké poselství přinášíš?“
„Poselství míru.“
„Proč neposlal žádného muže svého kmene?“
„Mužové Abu-Hammedů přicházejí hned za mnou.“
Nechtěl jsem na něho již naléhati a jel jsem dále docela blízko u břehu řeky,
abych mohl počítat ostrovy. Když jsme měli třetí ostrov za sebou, řeka zahýbala,
a stany ležení objevily se před námi. Celá rovina byla plna velbloudů, bravu, koz
a ovcí. Koní viděl jsem jen málo. Rovněž viděl jsem jen málo mužů, a ti ještě byli
staří a slabí, tedy nikoli nebezpeční. Zajeli jsme mezi řady stanů.
Před jedním stanem stálo mladé děvče, laskající koně tam uvázaného. Když
mě uvidělo, vykřiklo, vyskočilo na kůň a odkvapilo. Měl jsem za ním jeti? Nikoli,
nebylo by to k ničemu, neboť byl jsem teď se všech, stran obklopen starci,
nemocnými, ženami a dívkami. Jeden stařec položil ruku na krk mého koně a
pravil:
„Kdo jsi, pane?“
„Jsem posel Zedara Ben Huliho.“
„Šejka? S jakým poselstvím tě posílá?“
„Řeknu vám to, jakmile všichni budete zde shromážděni. Kolik bojovníků
zde zanechal?“
„Patnáct mladých mužů, Ajehma asi pro ne odjela.
„Dovol tedy, ať sestoupím. Ty však —“ a obrátil jsem se na Halefa, — „jeď
hned dál, neboť Džovari musí zvěděti totéž poselství.“
Halef obrátil svého koně a odcválal.
„Nemůže tvůj soudruh zůstati zde a občerstviti se jídlem a nápojem?“ tázal
se stařec.
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„Není zemdlen ani hladov a pak nesmí se zdržovati. Kde jsou vaši mladí
bojovníci?“
„U ostrova.“
„Co tam dělají?“
„Váhal s odpovědí, až konečně pravil:
„Pasou tam stáda.“
„Je ostrov odtud daleko?“
„Ne. Viz, tam přicházejí.
Skutečně přijížděl sem hlouček ozbrojenců od řeky. Byli to nejmladší z
celého kmene, skoro chlapci; jen oni a starci zůstali v ležení. Neměli žádných
střelných zbraní, nýbrž jen kopí a mlaty. První, asi nejstarší z nich mávl mlatem
za jízdy a mrštil jím po mně, volaje:
„Pse, ty se odvažuješ přijíti k nám?“
Na štěstí strhl jsem včas pušku před sebe a mohl jsem ránu pažbou odraziti;
ale kopí všech chlapců byla na mne namířena. Nedělal jsem si z toho, mnoho,
naopak pobídl jsem vraníka a popojel těsně k útočníku. Jemu ze všech jedinému
bylo dvacet let.
„Chlapče, ty se odvažuješ útočiti na hosta. svého kmene?“
S těmi slovy strhl jsem jej k sobě na hřebce. Visel v mé ruce jako loutka, a
úzkostí zdřevěněly mu údy.
„Píchejte, chcete-li někoho usmrtiti,“ dodal jsem.
Chránili se to učiniti, neboť hoch sloužil mi za štít; ale udatní hoši nebyli v
rozpacích. Někteří seskočili s koní a snažili se mne napadnouti ze zadu, kdežto
ostatní zaměstnávali mne zpředu. Měl jsem je poraniti? Byla by to věčná škoda.
Přitiskl jsem koně těsně k jednomu stanu, takže měl jsem krytá záda a tázal jsem
se:
„Co jsem vám učinil, že mne chcete usmrtiti?“
„Známe tě,“ odvětil jeden z nich. Teď nám neujdeš, ty muži s lví kúží!
„Mluvíš velmi směle, chlapče s koží jehněčí!“
Tu pozvedla jedna stará žena ruce a plačíc volala:
„Je to on? Ó, nedělejte mu nic, on je strašlivý!“
„Zabijeme ho!“ volali sborem.
„Roztrhá vás a pak odletí vzduchem.“
„Nebojte se, zůstanu,“ odvětil jsem a hodil jsem svého zajatce doprostřed
útočníků. Potom skočil jsem s koně a vstoupil do stanu. Jedním řezem své
dýky rozšířil jsem vchod tak, že jsem zvíře, které jsem nechtěl vydati žádnému
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nebezpečí, mohl vtáhnouti k sobě. Teď jsem byl před pícháním těch vos dosti
bezpečen.
„Už ho máme! Hamdulillah, už ho máme!“ volali.
„Střelte na něho stěnami!“ vykřikl jeden hlas.
„Ne, chytíme jej živého. Má u sebe vraníka, toho nesmíme raniti, šejk ho
chce míti.“
Myslil jsem si, že se asi nikdo neodváží ke mně do stanu; usedl jsem tedy
pohodlně a chopil se studeného masa, které zde leželo na míse. Ostatně netrvalo
mé nedobrovolné pohostinství dlouho — neboť Halef si pospíšil, a brzo duněla
půda pod tryskem třiceti jezdců.
„Alláh kerihm! — Bůh nám buď milostiv!“ slyšel jsem volati. „To jsou
nepřátelé!“
Vystoupil jsem ze stanu. Ze všeho obyvatelstva nebylo viděti živé duše.
Všichni zalezli do stanů.
„Sídi!“ volal hlasitě Halef Omar.“
„Tady jsem, Halefe! Obsaďte ležení, aby nikdo neutekl. Kdo se o to pokusí,
bude zastřelen.“
Mluvil jsem tak hlasitě, že v celém táboře mě mohli slyšeti. Chtěl jsem
tím ovšem jen pohroziti. Pak poslal jsem Halefa od stanu ke stanu, aby svolal
všecky starce; patnáct chlapců jsem nepotřeboval. Trvalo dlouho, než staří byli
pohromadě; scházeli se jen chvějíce se a váhavě. Když všichni seděli kolem mne,
počala zábava.
„Viděli jste tetování mých lidí?“
„Ano, pane.“
„Poznali jste jejich kmen?“
„Ano. Jsou to Haddedihnové, pane.“
,,Kde jsou vaši bojovnici?“
„Ty to víš, pane.“
„Ano, vím to a řeknu vám to: Všichni jsou zajati od Haddedihnů a ani
jediný neunikl.“
„Alláh kerihm!“
„Ano, Alláh bud jim milostiv!“
„Lže!“ šeptal jeden, jemuž stáří nevzalo ještě všecku odhodlanost.“
Obrátil jsem se k němu:
„Povídáš, že lhu! Tvoje vlasy jsou šedivé a tvůj hřbet ohýbá se pod
břemenem let; proto ti odpouštím ta slova. Proč myslíš, že lhu?“
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„Jak mohou Haddedihnové zajmouti tři celé kmeny?“
„Nejsou sami, nýbrž spojeni s Abu-Mohammedy a Alabeidy. Věděli
všecko, a když jsem byl od vašich bojovníků zajat, přicházel jsem od AbuMohammedů, s nimiž jsem smluvil spojenectví. Ve Vadi Deradži jsme vaše
kmeny uvítali, a ani jediný muž neušel. Poslyšte, jaký rozkaz vám udělím!“
Vykročil jsem ke vchodu stanu, a pokynul Halefovi:
„Jeď zpět a přiveď zajaté Abu-Hammedy!“
Lekli se teď opravdu a stařec pravil:
„Je to možné, pane?“
Mluvím pravdu. Všichni bojovníci vašeho kmene jsou v našich rukou. Buď
budou usmrceni, nebo zaplatíte výkupné, jež za ně žádáme.“
„Také šejk Zedar Ben Hulli je zajat?“
„Ano.“
„Měl jsi s ním samotným smluviti výkupné.“
„Učinil jsem to.“
„Co říkal?“
„Zaplatí a dal mi s sebou čtyřicet vašich lidí, kteří teď pro výkupné přijdou.“
„Alláh nás ochraňuj! Jak je vysoké?“
„Uslyšíte. Kolik kusů čítají váše stáda?“
„Nevíme.“
„Lžete! Každý zná počet zvířat, která patří jeho kmeni. Kolik koní máte?“
„Dvacet, vyjma ty, které jsou v boji.“
„Ty jsou pro vás ztraceny. Kolik velbloudů?“
„Tři sta.“
„Bravu?“
„Dvanáct set.“
„Oslů a mezků?“
„Asi třicet.“
„Ovcí?“
„Devět tisíc.“
„Váš kmen není bohat. Výkupné bude obnášeti deset koní, sto velbloudů,
tři sta bravu, deset oslů a mezků a dva tisíce ovcí.“
Tu jali se starci hrozně naříkati. Bylo mi jich líto, nemohl jsem však nic
změniti, přece však jsem byl uspokojen, srovnávaje tyto číslice s těmi, jež by
platili za jiných poměrů. Abych učinil konec nářku, zvolal jsem přísně:
„Zticha! Šejk Zedar Ben Huli to schválil.“
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„Tolik nemůžeme dáti!“ zněla odpověď.
„Můžete! Go jste uloupili, to můžete snadno pohřešiti!“
„Nic jsme neuloupili. Proč nás pokládáš za haremi?“
„Mlčte! Nebyl jsem já sám od vás napaden?“
„To bylo žertem, pane!“
„Provádíte nebezpečné žerty. Kolik pastvišť máte?“
„Šest.“
„Také na onom ostrově, u něhož byli vaši mladí lidé?“
„Ne.“
„Vždyť jste mi říkali, že tam pasou stáda! Máte ústa plna lži! Kdo je na tom
ostrově?“
Dívali se na sebe plni rozpaků, pak pravil mluvčí:
„Jsou tam cizí mužové.“
„Odkud?“
„Nevíme.“
„Kdo to tedy ví?“
„Jen šejk sám.“
„Kdo k vám ty muže přivedl?“
„Naši bojovníci.“
„Vaši bojovníci! A jenom šejk ví, odkud jsou? Vidím, že musím od vás
žádati tři tisíce ovcí místo dvou tisíc! Nechcete raději mluviti?“
„Pane, my nesmíme.“
„Proč ne?“
„Šejk by nás potrestal. Buď k nám milosrdný!“
„Máte pravdu; ušetřím vám ty rozpaky.“
Tu blížil se dusot mezi stany: byli to zajatí a jejich průvod. Na všech
stranách ozýval se ze stanů hlasitý nářek, aniž bylo koho viděli. Vstal jsem.
„Teď se můžete přesvědčit], že jsem mluvil pravdu. Čtyřicet vašich boj
ovníků je tu pro výkupné. Jděte do stanů a svolejte všecko obyvatelstvo před
ležení. Nestane se jim nic, chci jim jen něco říci.“
Nebylo to snadné shromážditi všechny starce, ženy a děti. Když byli
pohromadě, přistoupil jsem k zajatým řka:
„Zde vizte svoje otce, matky, sestry a děti! Jsou v mé moci a odvedu je
do zajetí, neposlechnete-li mých rozkazů. Máte šest pastvišť, všecky nablízku.
Rozdělím vás v šest oddělení, z nichž každé pod dozorem mých bojovníků
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odejde na jedno z pastvišť pro stáda. Za hodinu musí býti všecka stáda zde
pohromadě.“
„Jak jsem pravil, tak se stalo. Abu-Hammedové rozdělili se pod dozorem
Haddedihnů, z nichž dvanáct ponechal jsem si u sebe. S nimi byl i Halef.
„Halefe,“ pravil jsem k němu, „teď se vzdálím.“
„Kam, sídi?“
„Na ten ostrov. Dbej zde pořádku a potom budeš říditi výběr zvířat. Hleď,
aby chudým lidem nebyly odebrány jen nejlepší kusy. Výběr ať je spravedlivý.“
„Nezasluhují toho, sídi!“
„Já tomu chci, rozumíš?“
Master Lindsay k nám přistoupil.
„Ptal jste se již, sir:
„Ještě ne.“
„Nezapomenout, sir!“
„Ne. Svěřím vám zase důležité místo.“
„Well! Jaké?“
„Dbejte, aby žádná z těch žen zde neutekla!“
„Yes.“
„Kdyby některá se chtěla pokusit o útěk———— “
„Tak ji zastřelím.“
„Ó ne, mylorde!“
„Co tedy?“
„Tedy ji nechte utéci!“
„Well, sir!“
Promluvil sice ta dvě slova, úst však pak už nezavřel. Byl jsem pevně
přesvědčen, že pouhý pohled na sira Davida Lindsaye odejme ženám všechnu
chuť k útěku. Ve svém kostkovaném obleku musil jim připadati jako obluda.
Vzal jsem s sebou jen dva Haddedihny a šel k řece ke čtvrtému ostrovu. Byl
dlouhý a úzký a porostlý hustým rákosím, daleko vyšším, než vzrostlý člověk.
Neviděl jsem živé duše na něm, ale skrýval jistě tajemství, kterému jsem
musil přijíti na kloub. Z Abu Hammedů nevzal jsem s sebou nikoho, abych
nikomu u šejka neuškodil.
„Hledejte nějaký prám!“ poručil jsem Haddedihnům.
„Kam popluješ?“
„Tam na ten ostrov.“
„Emire, to není možné!“
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„Proč?“
„Nevidíš ten dravý proud po jeho obou stranách? Každý prám musí se zde
roztříštili
Muž měl pravdu, než byl jsem přesvědčen, že je nějaké spojení mezi břehem
a tím ostrovem. Když jsem se pozorněji díval, zpozoroval jsem, že na jeho
hořejším konci je rákos sešlapán.
„Pohleďte tam! Nevidíte, že tam byli lidé?“
„Zdá se, emire!“
„Musí zde tedy býti také nějaké plavidlo!“
„Věř mi, že by se rozbilo!“
„Jen hledejte!“
Přecházeli vpravo vlevo po břehu, nenašli však nic. Hledal jsem tedy sám,
a dlouho marně. Konečně jsem objevil — — — sice žádný prám ani člun, ale
zařízení, jehož účel byl mi ihned jasný. Na kmen stromu, který stál nad ostrovem
při břehu, bylo upevněno dlouhé, silné lano z palmového lýka. Jeden jeho konec
byl otočen kolem pně, lano samo bylo schováno v hustém křovisku. Když jsem
je vytáhl, objevil se na druhém konci měch z kozí kůže, teď splasklý, a přes
něj napříč bylo upevněno dřevo, dojista k tomu, aby se člověk rukama mohl
přidržeti.
„Vidíte, zde je prám. Ten se ovšem nemůže rozbiti. Přepluji na druhou
stranu, a vy zde budete hlídati, abych nebyl rušen.“
„Je to nebezpečné, emire!“
„Jiní se také na druhou stranu dostali.“
Svlékl jsem svrchní šat a nadmul měch. Otvor byl stažen šňůrou u měchu
se nalézající.
„Držte lano a pouštějte je zvolna.
Chopil jsem se příčného dřeva a vstoupil do vody. Hned uchvátil mne
proud tak silný, že musil jsem napnouti všecky síly, abych se udržel lana.
Přenésti člověka na druhou stranu, k tomu bylo třeba asi několika mužů. Konečně se mi podařilo přistáti u břehu ostrova a nejprve staral jsem se o to, jak
bych upevnil lano, aby mi je proud neuchvátil. Pak chopil jsem se dýky, kterou
jsem vzal s sebou.
Od hořejšího konce ostrova vedla rákosinami úzká, vyšlapaná stezka, po
které jsem přišel před malou, z rákosového pletiva zhotovenou chýši. Byla tak
nízká, že nebylo možno se v ní ani postaviti. Uvnitř bylo jen trochu šatstva.
Prohlížel jsem je a poznal, že to jsou roztrhané obleky tří mužů. Nebylo nikde
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viděti, že by jejich majitelé ještě před nedávnem byli v chýši, ale stezka vedla
dále.
Sel jsem po ní a brzy se mi zdálo, že slyším sténání. Spěchaje přišel jsem na
místo, kde rákosí bylo vysekáno.
A na této malé mýtině spatřil jsem — tři lidské hlavy, krkem na zemi
postavené, jak se mi zdálo. Byly silně oteklé, a příčinu toho bylo snadno pozhati;
neboť při mém příchodu vznesl se hustý mrak moskytů a komárů do vzduchu.
Oči a ústa měly hlavy zavřeny. Proč je sem postavili?
Shýbl jsem se a jedné z nich se dotkl. Tu její rety slabě zasténaly, oči se
otevřely dívajíce se na mne upřeně skleněným pohledem. Zřídka ve svém životě
jsem se něčeho lekl, teď však zděsil jsem se tak, že jsem ustoupil několik kroků.
Ale přiblížil jsem se znova a věc vyšetřoval. Opravdu, ti tři mužové byli
zakopáni; za živa zakopáni do vlhké, shnilé půdy až po krk.
„Kdo jste?“ tázal jsem se hlasitě.
Tu všichni tři otevřeli oči a šílenými zraky dívali se na mne. Rty jednoho z
nich se pootevř ely.
„Ó Adi!“ sténal zvolna.
Adi? Není-liž to jméno velikého svatého Džesidů, tak řečených ctitelů
ďábla?“
„Kdo vás sem přivedl?“ ptal jsem se dále.
Otevřel opět ústa, nebyl však s to něco říci. Prodral jsem se hustým rákosím
ke břehu a nabral do obou rukou trochu vody. Rychle jsem se vrátil a dal
mučedníkům píti. Polykali hltavě. Mohl jsem jim arci přinésti jen malou dávku,
protože mezi prsty mi voda unikala, a tak musil jsem několikrát sem a tam, nežli
jejich žízeň byla uhašena.
„Je zde nějaká motyka?“ tázal jsem se.
„Vzali ji s sebou“, šeptal jeden.
Utíkal jsem k hořejšímu konci ostrova. Na druhé straně byli moji průvodčí.
Přiložil jsem ruku k ústům, abych přehlušil hukot vody, a volal jsem:
„Přineste lopatu, motyku a pošlete tři Angličany, ale tajně!“
Zmizeli. Halefa jsem nesměl zavolati, poněvadž ho bylo jinde zapotřebí.
Čekal jsem netrpělivě — konečně objevili se Haddedihnové se třemi Angličany
a také s nástrojem, který se podobal motyce.
„Sir David Lindsay!“ volal jsem na druhou stranu.
„Yes!“ odvětil.
„Rychle sem! Bili a druhý také! Přineste motyku!“

263

KAREL MAY

„Motyku? Našel jste fowling-bulla?“
„Uvidíte!“
Odvázal jsem měch a hodil jej do vody.
„Táhněte!“
Po chvíli stál sir David Lindsay na ostrově.
„Kde?“ tázal se.
„Počkejte. Nejdřív také druzí musí sem!“
„Well!“
Kývl na svoje sluhy, aby si pospíšili, a konečně stáli oba silní hoši po našem
boku. Bili měl u sebe motyku. Měch jsem opět uvázal.
„Pojďte, sir!“
„Ach, konečně!“
„Sir David Lindsay, odpustíte mi něco?“
„Copak?“
„Nenašel jsem žádného fowling-bulla.“
„Že ne?“ — zastavil se a otevřel široce ústa. „Žádného? Ach!“
„Ale objevil jsem něco hrozného! Pojďte.“
Chopil jsem se motyky a kráčel napřed.
S výkřikem zděšení uskočil Angličan, když jsme došli na místo. Teď byl
pohled ještě hroznější než před tím, poněvadž hlavy měly otevřené oči a ústa a
pohybovaly se odhánějíce hmyz.
„Jsou zakopáni!“ pravil jsem.
„Kdo?“ tázal se Lindsay.
„Nevím. Však se dozvíme.“
Užil jsem motyky s takovou horlivostí a druzí hrabali rukama tak rychle, že
za čtvrt hodiny všichni tři leželi před námi. Byli docela nazí, a ruce a nohy měli
svázány lýčím. Věděl jsem, že Arabové při jistých zlých nemocech nemocné až
po hlavu zahrabávají do země, připisujíce tomu léčivou moc a sílu; tito mužové
však byli spoutáni, nebyli tedy nemocni.
„Odnesli jsme je k vodě a postříkali je, což je trochu občerstvilo,
„Kdo jste?“ tázal jsem se.
„Baadri!“ zněla odpověď.
Baadri? To bylo jméno vesnice, kterou obývají výhradně ctitelé ďábla! Tedy
jsem se přece nemýlil.
„Na druhou stranu s nimi!“ poroučel jsem.
„Ale jak?“ ptal se Angličan.
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„Poplavu napřed, abych mohl táhnouti, a vezmu zároveň jejich šaty. Vy pak
přijdete za mnou, každý s jedním z nich.“
„Well! Ale nebude to snadné.“
„Vezmete je napříč před sebe na ramena.“
Sbalil jsem šaty jako turban a vzal je na hlavu. Pak jsem se dal vytáhnouti
na břeh. Teď následovala pro mne i pro Haddedihny tuhá práce, ostatním pak
nebezpečný přechod; nakonec však podařilo se nám všech šest vy- táhnouti na
břeh.
„Oblecte jim šaty! Pak zůstanou zde ležet v úkrytu. Vy, sir, přinesete jim
potají potravu a ostatní je budou hlídati.“
„Well! Zeptejte se, kdo je zahrabal?“
„Kdo jiný, než šejk.“
„Zabijeme chlapa!“
Toto poslední dobrodružství trvalo asi hodinu. Když jsme došli do ležení,
hemžila se rovina tisíci zvířaty. Výběr byl nesnadný, avšak malý Hadži Halef
Omar to uměl znamenitě. Vsedl na mého vraníka, ovšem hlavně proto, aby byl
rychleji s věcí hotov, a pak trošku také proto, aby byl obdivován a všude ho bylo
vidět. Haddedihnové byli nadšeni pro svou práci, zato Abu Hammedové, kteří
jim musili pomáhati, nemohli dobře zatajiti svoji tichou nevoli. A zvláště tam,
kde seděli starci a ženy teklo mnoho slz a tu a tam bylo slyšeti i tiché zaklení.
Přistoupil jsem ke skupině žen. Zpozoroval jsem tam ženu, která pohlížela na tu
vřavu s tajnou spokojeností. Měla snad něco proti šejkovi?
„Pojď: se mnou!“ rozkázal jsem jí.
„Pane, bu’d milostiv! Nic jsem neudělala!“ sténala, leknuvši se.
„Nic se ti nestane!
Zavedl jsem ji do prázdného stanu. Tam jsem se postavil před ni a ostře na
ni pohlédnuv, tázal jsem se:
„Máš nepřítele v tomto kmeni?“
Překvapeně se na mne podívala.
„Pane, odkud to víš?“
„Buď upřímná! Kdo je to?“
„Ty bys mu to řekl!“
„Ne, neboť je také mým nepřítelem.“
„Tys to, který ho přemohl?“
„Ano. Nenávidíš šejka Zedara Ben Huliho?“
Její temné oko se zalesklo.
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„Ano, pane, nenávidím ho.“
„Proč?“
„Protože dal usmrtiti otce mých dětí!“
„Proč?“
„Můj muž nechtěl krásti.“
„Proč ne?“
„Protože šejk vždy dostane největší část kořisti.“
„Jsi chudá?“
„Strýc mých dětí vzal mne k sobě; i on jest chud.“
„Kolik má zvířat?“
„Krávu a deset ovcí; dnes je musí vydati, neboť až šejk se vrátí, musíme my
nésti všecku ztrátu. Ne šejk, ale kmen zchudne.“
„Šejk se nevrátí, budeš-li upřímnou.“
„Mluvíš pravdu, pane?“
„Ano. Nechám ho v zajetí, a Abu Hammedům dám šejka, který je
spravedlivý a poctivý. Strýc tvých dětí si dnes ponechá svůj majetek.“
„Pane, tvoje ruka je plna milosrdenství. Co chceš věděti ode mne?“
„Znáš ostrov tam v řece?“
Zbledla.
„Proč se po něm ptáš?“
„Protože chci s tebou o něm mluviti.“
„Ó, nečiň to, pane, neboť kdo vyzradí tajemství, toho šejk usmrtí!“
„Pravím ti, že šejk se nevrátí. K čemu slouží ten ostrov?“
„K úkrytu šejkových zajatců.“
„Jakých zajatců?“
„On chytá cestující, plující po vodě, a o všecko je olupuje. Nemají-li
ničeho, zabije je; jsou-li však bohati, nechá je u sebe a vynucuje za ně výkupné!“
„A když výkupné dostane?“
„Zabije je přece, aby nebyl prozrazen.“
„A nechtějí-li nebo nemohou-li plátiti?“
„Pak je mučí.“
„V čem spočívají muka, jimiž je trápí?“
„Je jich mnoho. Ale často je dává zakopati.“
„Kdo je jejich dozorcem?“
„On a jeho synové.“
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Ten, který mne zajal, byl také jeho syn; zpozoroval jsem ho mezi zajatci ve
Vadi Deradži. Proto jsem se tázal:
„Kolik synů má šejk?“
„Dva.“
„Jeden z nich je tady?“
„Ten, který tě chtěl zabiti, když jsi přišel do ležení.“
„Jsou teď zajatci na ostrově?“
„Dva nebo tři.“
„Kdo to jsou?“
„Nevím. To se dovědí jen ti, kteří ty muže chytili.“
„Jak se dostali do jeho rukou?“
„Přijeli na kelleku po řece a večer přistáli nedaleko odtud. Šejk je přepadl.“
„Jak dlouho jsou již v zajetí?“
Přemýšlela trochu a řekla pak: „Asi dvacet dní.“
„Jak s nimi zacházel?“
„Nevím.“
„Máte zde mnoho tachtervahnů?“15)
„Je jich zde několik.“
Sáhl jsem do svého turbanu a dal jí něco peněz; byly to peníze, jež našel
jsem v taškách sedla Abu-Seifova. Jeho krásný velbloud mi bohužel v Bagdadu
pošel: peníze však měl jsem dodnes.
„Děkuji ti! Zde vezmi!“
„Pane, tvoje milost je větší než———— “
„Neděkuj mi,“ přerušil jsem ji. „Je strýc tvých dětí mezi zajatými?“
„Ano.“
„Bude propuštěn na svobodu. Jdi k tomu malému muži, jedoucímu na
černém koni, že mu vzkazuji, aby ti dal tvoje zvířata. Šejk se nevrátí.“
„Ó, pane———– !“
„Neříkej nikomu nic, co jsme spolu mluvili. Jdi v pokoji!“
Odešla a také já vyšel jsem ven. S počítáním zvířat byli skoro již hotovi.
Vyhledal jsem Halefa.
„Kdo ti dovolil, Hadži Halefe Omare, jezdit na mém vraníku?“
„Chtěl jsem ho přivyknouti na svoje nohy, sídi!“
„Těch on se asi příliš nebojí. Slyš, Halefe, přijde k tobě žena a bude žádati
krávu a deset ovcí zpět. Dáš jí je!“
„Poslechnu, effendi.“
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„Slyš dále! Vezmeš tři tachtervahny a osedláš jimi tři velbloudy.“
„Pro koho, sídi?“
„Pohleď k řece. Vidíš tam tu houštinu a strom v právo?“
„Vidím.“
„Tam leží tři nemocní mužové, které dáš do těch košů. Jdi do stanu šejkova;
je tvůj se vším, co je v něm. Vezmi z něho pokrývky a polož je do košů, aby
nemocní leželi měkce. Nikdo však nesmí ani teď ani cestou zvěděti, koho ti
velbloudi nesou.“
„Víš, sídi, že učiním vše, co poručíš, ale tolik toho nemohu učiniti sám.“
„Jsou tam tři Angličané a dva Haddedihnové, oni ti pomohou. Dej mi teď
vraníka; převezmu zase dohled.“
Za hodinu byli jsme se vším hotovi. Zatím co všichni obrátili svoji
pozornost na stáda, podařilo se Halefovi naložiti nemocné na velbloudy. Celá
karavana byla teď připravena k odchodu. Hledal jsem ještě mladíka, který mne
dnes přivítal mlatem. Viděl jsem ho stojícího mezi soudruhy; Lindsay stál se
svými sluhy docela nablízku.
„Sir David Lindsay, nemáte vy nebo vaši sluhové u sebe něco jako šňůru?“
„Provazů dost!“
Přistoupil k několika koním, které jsme zde ponechali, a kteří byli uvázáni
ke kolům. Několika řezy odřízl pár provazů.
Vidíte tam toho chlapce, sir David?“ ptal jsem se potichu, když se Lindsay
vrátil s provazy.
„Vidím, sir.“
„Toho přenechávám vám. Měl dohlížeti na ty tři nešťastníky a musí proto
jiti s námi. Spoutejte mu pevně ruce na záda a provaz upevněte ke svému sedlu
nebo na třmen; ať se trochu proběhne.“
„Yes, sir! Tuze krásně!“
„Nedostane ani jíst, ani pít, až ve Vadi Deradži.“
„Patří mu to. Yes!“
„Hlídejte. Uteče-li vám, je mezi námi konec, a hledejte si pak svoje fowlingbully sám.“
„Nepustím ho! Na noc se zakopá!“
„Tedy vpřed!“
Angličan přistoupil k mladíkovi a položil mu ruku na rameno.
„I have the honour, Mylord! Pojď se mnou, šibeničníku!
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Podržel ho, a oba sluhové spoutali mu ruce podle všech pravidel. Mladík
byl s počátku zaražen, ale pak se obrátil ke mně.
„Co to znamená, emire?“
„Půjdeš s námi!“
„Nejsem zajatec, zůstanu tedy zde!“
Tu stará žena jakási prodrala se ke mně.
„Alláh kerihm, emire! Co chceš počíti s mým synem?“
„Doprovodí nás.“
„On? Hvězda mého stáří, pýcha mého kmene? Co udělal, že ho poutáš jako
vraha?“
„Rychle, sir! Přivažte ho ke koni, a kupředu!“
Dal jsem znamení k pochodu a odejel. Měl jsem útrpnost s kmenem tak
krutě potrestaným i s matkou, které odvádím syna, ale teď každá jeho tvář byla
mi protivnou, a když měli jsme za sebou ležení a jeho nářek, bylo mi, jako bych
unikl z peleše lotrovské.
Halef byl se svými třemi velbloudy v čele průvodu. Dojel jsem k němu.
„Leží pohodlně?“
„Jako na divanu padišaha, sídi.“
„Jedli, něco?“
„Ne, pili jen mléko.“
„Tím lépe. Mohou mluviti?“
„Mluvili jen několik slov, ale řečí, které nerozumím.“ „To je asi kurdský.“
„Kurdský?“
„Ano. Pokládám je za ctitele ďábla.“
„Ctitele ďábla? Alláh il Alláh! Pane ochraňuj nás před ďáblem třikrát
kamenovaným! Jak je možno ctíti ďábla, sídi?“
„Nectí ho, ačkoli se jim tak říká. Jsou to velmi hodní a poctiví lidé, napolo
křesťané a napolo moslimové.“
„Proto mají také řeč, které žádný moslim nerozumí. Mluvíš jí?“
„Ne.“
Halef se bezmála ulekl.
„Ne? Sídi, to není pravda, ty umíš všecko.“
„Nerozumím té řeči, povídám ti.“
„Docela nic?“
„Hm! Umím jednu řeč, která je s ní příbuzná, snad najdu několik slov,
abych se s nimi dorozuměl.“
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„Vidíš, že jsem mel pravdu, sídi!
„Jen Bůh ví všecko; vědění člověka je kusé! Vždyť nevím ani, kterak
Hanneh, světlo tvých očí, je se svým Halefem spokojena.“
„Spokojena, sídi? U ní je první Alláh, pak Mohammed, pak čert, kterého jsi
jí dal na řetízku, ale pak hned přijde Hadži Halef Omar Ben Hadži Abul Abbas
Ibn Hadži Davud al Gossarah.“
„Tedy po čertu přijdeš teprve ty?“
„Nikoli po šejtanu, nýbrž po tvém daru, sídi.“
„Buď jí tedy vděčen a poslouchej ji!“
Po tom napomenutí nechal jsem Halefa samotného.
Rozumí se samo sebou, že naše zpáteční cesta se stády byla mnohem
volnější než cesta sem. Při západu slunce došli jsme k místu, ležícímu ještě
pod Džebbarem, které se velmi dobře hodilo k přenocování, ježto bylo pokryto
květinami a bujnou zelení. Hlavní úlohou bylo hlídati nejen stáda, ale i Abu
Hammedy. Zařídil jsem tedy, čeho bylo potřebí. Pak ulehl jsem ke spánku, když
v tom přišel ještě Sir David Lindsay.
„Hrozné! Strašlivé, sir!“
„Co?“
„Hm! Nepochopitelno!“
„Co? Zmizel snad váš zajatec?“
„Ten? No! Je pevně spoután.“
„Co je tedy tak strašlivého?“
„Zapomněli hlavní věc!“
„Nu? Copak?“
„Lanýže!“
Musil jsem se dáti do hlasitého smíchu.
„To je ovšem hrozné, sir, zvláště když jsem jich v ležení Abu Hammedů
viděl plné pytle.“
„Kde teď sebereme lanýže?“
„Zítra je budeme mít, spolehněte na mne!“
„Dobrá, spěte dobře, sir!“
Usnul jsem, aniž jsem mluvil se třemi nemocnými; časně ráno však byl
jsem u nich. Tachtervahny byly postaveny tak, že ti, kdož byli v nich, mohli se
navzájem viděti. Vypadali lépe, ba zotavili se již tak, že mluvení jim nepůsobilo
žádných nesnází.
Poznal jsem, že všichni tři mluví dobře arabsky, ačkoli včera ve své horečce
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mluvili jen řečí maheiskou. Když jsem se k nim přiblížil, pohlédl na mne jeden z
nich pln radosti.
„Ty s to!“ zvolal dříve, než jsem mohl pozdraviti. Ty s to! Poznávám tě opět.“
„Kdo že jsem, příteli?“
„Ty’s to byl, který se mi zjevil, když smrt mi sahala po srdci. Ó, Emire Kara
Ben Nemsi, jak ti děkuji!“
„Jak znáš moje jméno?“
„Známe je, neboť dobrý Hadži Halef Omar nám tuze mnoho o tobě
vypravoval.“
Obrátil jsem se k Halefovi.
„Žvanile!“
„Sídi, což nesmím o tobě mluviti?“ bránil se Halef.
„Ano; ale nesmíš, nadsazovati. Jste již dosti silní, abyste mohli mluviti?“
obrátil jsem se k nemocným.
„Ano, emire.“
„Dovolte tedy, abych se otázal, kdo jste?“
„Jmenuji se Pali; ten zde slově Selek a tento Melaf.“
„Kde jste domovem?“
„V Baadri, severně od Mossulu.“
„Jak jste se dostali tam na ten ostrov?“
„Náš šejk nás poslal do Bagdadu, abychom přinesli místodržiteli dary a
dopis —“
„Do Bagdadu? Což nepatříte do Mossulu?“
„Emire, guvernér mossulský je zlý člověk, který nás utiskuje; místodržitel
bagdadský však požívá důvěry sultánovy. Ten měl se za nás přimluviti.“
„Jak jste cestovali? Do Mossulu a po řece?“
„Ne. Šlí jsme k řece Ghaziru, vystavěli si prám, pluli po něm do Zabu a ze
Zabu do Tigridu. Tam jsme přistáli a ve spaní byli jsme od šejka Abu Hammedů
přepadeni.“
„Oloupil vás?“
„Vzal nám dary a psaní a všecko, co jsme měli při sobě. Pak nás nutil,
abychom psali domů o výkupné.“
„A neučinili jste to?“
„Ne, neboť jsme chudí a nemůžeme platiti výkupného.“
„Ale váš šejk?“
„Také jemu jsme měli psáti, ale vzpírali jsme se rovněž. Byl by za nás zaplatil,
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věděli jsme však, že by to bylo marné, protože by nás i potom usmrtili.“ „Měli
jste pravdu. Byli by vám stejně vzali život.“
„Mučili nás, emire. Byli jsme biti, celé hodiny pověšeni za ruce nebo za
nohy a pak zahrabáni do země.“
„Víte, že váš mučitel je v našich rukou?“
„Hadži Halef Omar nám to povídal.“
„Šejk bude za to potrestán.“
„Emire, nesplácejte mu toho.“
„Cože?“
„Ty jsi moslim, my však jsme jiné víry. Byli jsme vráceni životu a
odpouštíme mu.“
To byli tedy ctitelé ďábla!
„Mýlíte se,“ pravil jsem; „nejsem moslim, nýbrž křesťan.“
„Křesťan? Vždyť máš šat moslima a odznak hadžiho.“
„Nemůže-li býti křesťan také hadžim?“
„Ne, neboť žádný křesťan nesmí vkročiti do Mekky.“
„A přece jsem tam byl. Zeptej se tohoto muže, on byl při tom.“
„Ano,“ dosvědčoval Halef. „Emir Kara Ben Nemsi byl v Mekce.“
„Jaký křesťan jsi, emire? Chaldeovec?“
„Ne. Jsem Frank.“
„Znáš Pannu, která porodila Boha?“
„Ano.“
„Znáš Esaua, syna Otce?“
„Ano.“
„Znáš svaté anděly, kteří stojí u trůnu božího?“
„Ano.“
„Věříš také, že Esau, syn Boží, opět přijde?“
„Věřím.
„Ó emire, tvoje víra jest dobrá; a těší nás, že jsme se s tebou setkali! Prokaž
nám tedy laskavost a odpusť šejkovi Abu-Hammedů.“
„Uvidíme! Víte, kam cestujeme?“
„Ano. Do Vadi Deradže.“
„Budete šejkovi Haddedihnů vítáni.“
Pak jsme pokračovali v pochodu. U Kalaatu el Džeb- bar se mi podařilo
objeviti množství lanýžů, nad čímž byl Angličan u vytržení. Sebral jich celou
zásobu a slíbil mi, že mne pozve na lanýžovou paštiku, kterou sám připraví.
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Odpoledne jsme zahnuli do hor Kanuzských a Hamrinských a zamířili k
Vadi Deradži. Úmyslně jsem nedal oznámiti náš příchod, abych šejka
Mohammeda Emina překvapil; avšak hlídky Abu Mohammedů nás zpozorovaly
a daly znamení k jásotu, který naplnil brzy celé údolí. Mohammed Emin a šejk
Malek přijeli nám naproti a vítali nás. Moje stádo dorazilo první.
K pastvištím Haddedihnů nebylo jiné cesty nežli údolím. V něm byli dosud
všichni váleční zajatci a možno si představiti pohledy Abu Hammedů, když
viděli kolem sebe táhnouti svá zvířata. Konečně byli jsme zase na rovině a já
seskočil s koně.
„Kdo je v těch koších?“ tázal se Mohammed Emin. „Tři mužové, které Zedar
Ben Huli chtěl k smrti umučiti. Ještě ti o nich budu vyprávěti. Kde jsou zajati
šejkové?“
„Ve stanu. Však zde přicházejí.“ Právě vystupovali. Oči šejka Abu
Hammedů záludně se stočily, když poznal svoje stádo. Pak přistoupil ke mně.
„Přivedl jsi více než jsi měl.“
„Myslíš zvířat?“
„Ano.“
„Přivedl jsem jich tolik, kolik mi bylo řečeno.“
„Budu počítati!“
„Počítej,“ odvětil jsem chladně. „Ale přece přinesl jsem více než jsem měl.“
„Co?“
„Chceš to vidět?“
„Musím.“
„Zavolej sem tedy tam toho.“
Ukázal jsem při tom na jeho staršího syna, který se právě objevil u vchodu
stanu. Zavolal jej.
„Pojďte všichni s sebou!“ pravil jsem.
Mohammed Emin, Malek a tři šejkové šli za mnou tam, kde byli tři
velbloudi s košíky. Džesidi právě vystupovali.
„Znáš ty muže?“ tázal jsem se Zedara Ben Huliho. Leknutím ustoupil on i
jeho syn.
„Džesidi!“ zvolal.
„Ano, Džesidi, které jsi chtěl pozvolna usmrtiti jako jsi již tak mnohého
usmrtil, netvore!“
Pohlédl na mne očima pardala.
„Co udělal?“ tázal se Obeid Eslah el Mahem.
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„Poslyš a podivíš se jaký člověk byl tvým spolubojovníkem.“
Líčil jsem v jakém stavu jsem ty tři muže nalezl. Poté všichni od Zedara
odstoupili. Tím uvolnil se výhled na vstup do údolí, kde objevili se tři jezdci:
Lindsay se svými dvěma sluhy. Vedle nich vlekl se mladší šejkův syn.
Šejk jej spatřil a hned obrátil se ke mně.
„Alláh, akbar! Co je to? Můj druhý syn je zajat?“
„Jak vidíš!“
„Co učinil?“
„Byl pomocníkem tvých hanebností. Tvoji dva synové budou po dva dny
hlídati hlavu svého otce, do země zakopaného; pak budeš zase puštěn na
svobodu — trest, který je příliš malý pro tebe a pro tvé syny. Jdi a odvaž svého
nejmladšího.“
Šejk skočil ke koni Angličanovu a chopil se provazu. Sir David, který právě
sestoupil, bránil šejkovi, volaje:
„Pryč odtud! Ten hoch je můj.“
Tu vytrhl šejk Angličanovi jednu z jeho obrovských bambitek z pasu a
chopiv se provazu namířil a vystřelil. Sir David bleskurychle se otočil, nicméně
kule trefila jej do ramene. V nejbližším okamžení zahoukla druhá rána. Irčan
Bili pozvedl svoji pušku chtěje chrániti svého pána, a jeho kule projela šejkovi
hlavou. Oba jeho synové vrhli se na střelce, byli však ihned přemoženi.
S hrůzou jsem se odvrátil. Trest, který jsem ničemníkovi byl vyměřil, byl
pro Prozřetelnost příliš nepatrný. A tu vyplnila se i moje slova, která řekl jsem
oné ženě: že šejk se už do svého ležení nevrátí.
Přešla chvíle, než jsme se zas všichni utišili. Pak Halef se tázal:
„Sídi, kam s těmi třemi muži?“
,,To určí šejk, odvětil jsem.
Ten přistoupil ke třem Džesidům.
„Marhaba — jste mi vítáni! Zůstaňte u Mohammeda Emina, pokud se
nezotavíte.“
Tu Selek rychle k němu vzhlédl.
„Jsi Mohammed Emin?“
„Ano, tak se jmenuji.“
„Nejsi Šammar, nýbrž Haddedihn?“
„Haddedihnové patří k Šammarům.“
„Pane, pak mám ti vyříditi poselství!“
„Jaké?“
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„Bylo to v Baadri, kde dříve než jsme ráno nastoupili svoji cestu, šel jsem k
potoku pro vodu. U něho ležela tlupa Arnautů, hlídajících mladého muže. Prosil
mne, abych mu dal napiti a tváře se jako by pil, šeptal mi: „Jdi k Šammarům, k
Mohammedu Eminovi a řekni mu, že mne posílají do Amadijeh. Ostatní byli
popraveni.“ — To je to, co ti mám říci.
Šejk se zapotácel.
„Amad el Ghandur, můj syn!“ zvolal. „On to byl! Jak vypadal?“
„Tak veliký jako ty, jenže silnější, a černé vousy splývaly mu až na prsa.“
„To je on! Hamdulillah! Konečně, konečně mám jeho stopu! Radujte se
mužové, radujte se se mnou, neboť dnes je svátek všech, ať přátel nebo nepřátel.
Rci, kdy jsi s ním mluvil?“
„Je tomu šest neděl, pane.“
„Děkuji ti. Šest neděl jak dlouhá to doba! Než on nebude se již déle trápiti,
neboť půjdu pro něho i kdybych celou Amadijeh měl dobýti a zničiti! Hadži
Kara Ben Nemsi, pojedeš se mnou, nebo mne při té výpravě opustíš?“
„Pojedu s tebou.“
„Alláh tě požehnej! Pojďte, ať zvěstujeme tu zprávu všem mužům
Haddedihnů!“
Pospíchal k Vadi, a Halef přistoupil ke mně, tázaje se:
„Sídi, půjdeš s ním opravdu?“
„Ano, půjdu.“
„Sídi, smím jiti s tebou?“
„Halefe, nezapomeň na svoji ženu!“
„Hanneh je v dobrých rukou, pane, za to ty potřebuješ věrného průvodce.
Smím tě tedy provázeti?“
„Dobrá, vezmu tě s sebou. Otaž se však ještě Mohammeda Emina a šejka
Maleka, zdali ti to dovolí.“
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