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Jak přišla velryba
k svému jícnu.
Kdysi za dávných dob žila, moji miláčkové, v moři
velryba, a jedla ryby. Jedla hvězd vše i měkkýše, kraby
i kanibaly, bělice i plotice, makrely i malé štiky, i
opravdové, kroutívé a vrtivé úhoře. Všechny rybky, jež
jen našla v šírém moři, polykala její tlama — takhle!
Zbyla v šírém moři konečně jen jediná rybička, malá
parmice. Plovala velrybě za pravým uchem, aby tak
byla v bezpečí. Tu se velryba postavila na ocas a řekla:
»Mám hlad!« A malá parmice ozvala se slabým
parmičím hláskem: »Vznešený a ušlechtilý kytovče,
okusil-li jsi kdy člověka ?«
»Ne,« pravila velryba. »Jaký je?«
»Kloudný,« řekla malá parmice, »ale lomozívý.«
»Přines mi tedy nějaké,« řekla velryba, a moře
zapěnilo se za jejím ocasem.
»Je dost jednoho najednou,« pravila parmice.
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»Popluješ-li k padesátému stupni severní šířky a k
čtyřicátému stupni západní délky (to jsou kouzla),
najdeš uprostřed moře námořníka ze ztroskotané lodi.
Sedí na pramici a nemá ničeho na sobě kromě modrých
plátěných kalhot s párem šlí (nesmíte zapomenout na
šle, miláčkové) a velkého nože zavěráku. Ale bude ti
jen na prospěch, řeknu-li ti, že je to člověk bystrého
zraku a důvtipu.«
A tak tedy velryba plula a plula, jak nej rychleji mohla, k padesátému stupni severní šířky a k čtyřicátému
stupni západní délky, a tu uprostřed moře na pramici
našla osamělého, opuštěného námořníka-trosečníka,
nemajícího na sobě ničeho kromě páru modrých
plátěných kalhot, páru šlí (je vám obzvláště si
zapamatovati šle, miláčkové) a velkého zavěráku.
Plácal patama do vody. (Jeho maminka mu dovolila se
šplíchat, jinak by toho nebyl činil, protože to byl člověk
bystrého zraku a důvtipu).
A tu velryba rozevřela tlamu dokořán a dokořán a
dokořán, až se skorém dotýkala ocasu a spolkla námořníka-trosečníka i pramici, na které seděl, i jeho modré
plátěné kalhoty a šle (na které nesmíte zapomínat),
i velký zavěrák. — Spolkla všechno a uložila do své
tmavé, teplé vnitřní špižírny, a pak si — takhle — olízla
pysky, a otočila se třikrát na ocase.
Ale jakmile se námořník, člověk bystrého zraku a dů-
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vtipu, ocitl doopravdy ve velrybí teplé, tmavé, vnitřní
špižírně, jásal a skákal, trkal a strkal, skotačil a
křepčil, hučel a hlučel, kopal a kousal, podlízal a
poskakoval, proháněl se a projížděl, krčil se a
hopkoval, plakal a vzdychal, volal a škrábal, dupal a
cupal a tančil dudáka, kde tančit i neměl, až z toho
velrybě bylo doopravdy na nic. (Nezapomněli jste na
šle?)
Řekla tedy k parmici: »Ten člověk je velmi lomozivý a
dostávám z něho škytavku. Co mám počít ?«
»Rekni mu, aby šel ven,« pravila parmice.
Zvolala tedy velryba hrdlem dolu k námořníkutrosečníku: »Jdi ven a měj se dobře! Dostala jsem
škytavku.«
»I ne!« pravil námořník. »Ne tak, nýbrž docela jinak.
Dones mne k mému rodnému břehu, k bílým útesům
Albionu, a rozmyslím si to.« A začal tančit více než
před tím.
»Učiníš lépe, doneseš-li ho domů,« pravila parmice
k velrybě. »Měla jsem tě varovat, že to je člověk
bystrého zraku i důvtipu.«
A velryba tedy plula a plula a plula oběma ploutvemi
i ocasem, jak dalece jí to byla při škytavce možno.
Konečně spatřila námořníkovo rodné pobřeží a bílé
útesy Albionu; rozběhla se na půl cesty vzhůru na
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břeh a otevřevši tlamu široce a široce a široce zvolala:
»Přestoupit do Vinčestru, Ašulotu, Našny, Kýnu a
stanic fičburské dráhy!« A zrovna když řekla »Fič!«,
vyletěl jí námořník z tlamy.
Ale v době, kdy velryba plula, vzal námořník, který
byl vskutku člověk bystrého zraku a důvtipu, svůj
zavěrák a rozřezal pramici na malé čtverečkované
mřížky a svázav je pevně svými šlemi (teď víte, proč
jste neměli zapomínat na šle!), vtlačil tyto mřížky
velrybě do jícnu, kde zůstaly vězet! A pak si zazpíval
následující sloku, kterou vám, ježto jste ji neslyšeli,
také povím: —

»Teď, kdy máš v jícnu mříž, budeš mít s jídlem kříž.«
Pak vystoupil na břeh a šel domů k matce, která mu
byla dovolila šplíchati si nohy ve vodě; oženil se a žil
pak povždy šťastně. Rovněž i velryba se vrátila. Ale od
onoho dne bránila jí v jícnu mřížka, kterou nemohla
ani vykašlat ani spolknout, tak že nemohla pojídati
ničeho kromě zcela malinkých rybiček; a proto po dnes
velryby nepojídají lidí ani hochů ani děvčátek.
Malá parmice odplula a skryla se do bahna pod prahem rovníku. Bála se, aby se na ni velryba
nerozhněvala.
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Námořník vzal si zavěrák s sebou domů. Vyšel-li si na
pobřeží, oblékl si modré plátěné kalhoty. Šlí, jak víte,
upotřebil k svázání mřížky; a to je konec pohádky.
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Jak přišel
velbloud k hrbu.
V následující pohádce se vypráví, jak přišel velbloud k
velkému hrbu.
Na počátku let, kdy svět byl z brusu nový a zvířata
právě začínala pracovati jako člověk, byl jeden
velbloud, jenž žil uprostřed Řvave Pouště, protože se
mu nechtělo pracovat. Kromě toho byl také řvounem.
Okusoval keře a trní, tamaryšky, pryšce a bodlák, a
činil vše strašlivě líně. Promluvil-li kdo na něj, řekl:
»Hr!« Právě jen »hr!« a nic víc.
Jednou v pondělí ráno přišel k němu kůň, se sedlem
na zádech a s uzdou v hubě, a řekl: »Velbloude, ó velbloude, pojď odtud a klusej jako ostatní z ná$.«
»Hr!« řekl velbloud a kůň odešel a řekl to člověku.
Pak přišel k němu pes, s hůlkou v tlamě, a pravil:
»Velbloude, ó velbloude, pojď, nos a přinášej jako
ostatní z nás!«
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»Hr!« řekl velbloud. I pes odešel a řekl to člověku.
Konečně přišel k němu vůl, se jhem na šiji, a řekl:
Velbloude, ó velbloude, pojď a orej jako jini z nás.«
»Hr!« řekl velbloud. Proto také vůl odešel a řekl to
člověku.
Když se den chýlil ku konci, zavolal si člověk koně,
psa i vola, a řekl: »Vy tři, ó vy tři, je mi vás velmi líto (v
tomto tak i brusu novém světě) ; ale onen hrčil v poušti
neumí pracovat, neboť by zde teď již byl; proto jest mi
nechati ho s pokojem, a vám je pracovati dvojnásobnou
dobu, aby se to nahradilo.«
Rozzlobili se nad tím velice oni tři (v tomto tak z
brusu novém světě), a shromáždili se na pokraji pouště
k hlučné schůzi. A přišel velbloud, žvýkaje líně pryšec
a smál se jim. Pak řekl: »Hr!« a opět odešel.
V tom tudy šel džin, jemuž jsou svěřeny všechny
pouště, vale se v mračnu prachu (džinové cestují
vždycky tímto způsobem, protože to jsou čáry), a
zastavil se, aby si poklábosil s oněmi třemi.
»Džine všech pouští,« řekl kůň, »má někdo právo být
líným v tomto z brusu novém světě ?«
»Zajisté ne,« řekl džin.
»Nuže,« pravil kůň, »uprostřed tvé Rvavé Pouště (a
sám je řvoun), žije tvor s dlouhým krkem a dlouhými
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nohami, a od pondělka od rána nevykonal ani kousku
práce. Nechtěl klusat.«
»Hví!« zahvízdal džin, »u všeho zlata Arábie, toť můj
velbloud! A co tomu říká ?«
»Říká, Hr!’« pravil pes; »a nechce nosit a přinášet.«
»Říká ještě něco?«
»Jen ,Hr!’; a nechce orat,« řekl vůl.
»Velmi dobře,« pravil džin. »Zhrbatím ho, počkáte-li
laskavě chvilku.«
Džin se zahalil do svého oblakového pláště a nesl se
pouští, až našel líného velblouda, jak pozoruje vlastní
obraz v kaluži vody.
»Můj dlouhý příteli,« pravil džin, »co to slyším o tobě
? Ze prý nechceš pracovat, na tomto z brusu novém
světě ?«
»Hr!« řekl velbloud.
I usedl džin, podepřel bradu rukou a začal vymýšlet
i Veliké Čáry, zatím co velbloud hleděl na svůj obraz v
kaluži vody.
»Tvoje strašlivá lenost byla příčinou, že je oněm
třem konati od pondělka od rána mimořádnou práci,«
pravil džin; a vymýšlel dále čáry, podpíraje si bradu
rukou.
»Hr!« řekl velbloud.
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»Neříkal bych to znovu, kdybych byl tebou,« řekl
džin; »říkáš to příliš často. Chtěl bych, abys pracoval.«
A velbloud řekl zase »Hr!«; ale sotva to řekl, viděl,
jak se jeho hřbet, na který byl tak pyšný, nafukuje a nafukuje ve velikánský protáhlý hrb.
»Vidíš?« pravil džin. »To je to tvé »hr!«, které jsi si
na sebe přivodil tím, že jsi nepracoval. Dnes je čtvrtek,
a ty’s od pondělka, kdy se začalo pracovat, nevykonal
žádného díla. Teď půjdeš pracovat!«
»Jak pak mohu pracovat s tímto hrbem na zádech ?«
pravil velbloud.
»Ten jsem ti dal schválně,« pravil džin, »protože jsi
zmeškal ony tři dny. Budeš moci nyní pracovati po tři
dny, bez jídla, protože můžeš tyti ze svého hrbu; a neříkej nikdy, že jsem pro tebe ničeho neučinil. Opusť
poušť, jdi k oněm třem a chovej se dobře!«
Tu velbloud se sebral i se svým hrbem a odešel, aby
se připojil k oněm třem. Od onoho dne nosí velbloud
neustále hrb; ale dosud nenahradil tři dny, zameškané
na počátku světa, a dosud se nenaučil, jak se má
chovat.
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Jak přišel
nosorožec ke své
kůži.
Kdysi žil na neobydleném ostrově u pobřeží Rudého
Moře Pars, od jehož klobouku odrážely se sluneční
paprsky s nádherou více než orientální. A Pars žil u
Rudého Moře maje jen svůj klobouk, nůž a plotýnku,
takového druhu, jakých se nikdy nesmíte dotýkat. Tu
jednoho dne vzal mouku, vodu, ryvíz, hrozinky a cukr a
zadělal si koláč, který měřil dvě stopy v průměru a byl
na tři stopy tlustý. Bylo to vskutku výborné jídlo. Dal
koláč na plotýnku, protože o n směl na této plotýnce
vařit, a pekl ho a pekl, až byl pěkně do zlatova hnědý a
voněl co nej líbezněji. Ale právě když se jej chystal jíst,
sestupoval k pobřeží z Výhradně Neobydleného Nitra
nosorožec s rohem na nose, s párem prasečích oček a
s málo způsoby.
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Tenkrát přilehala nosorožci kůže docela těsně.
Nečinila nikde ani záhybu. Vyhlížel přesně jako
nosorožec z Noemovy Archy, ovšem o mnoho větší. Než
proto přece neměl již tehdy způsobů; nemá jich dnes, a
nebude jich mít nikdy. Vykřikl »Aj!« Pars nechal koláče
a vylezl do vršku palmy, nemaje na sobě ničeho, kromě
klobouku, od něhož se sluneční paprsky odrážely v
nádheře více než orientální. Nosorožec převrhl
plotýnku nosem. Koláč, jenž se svalil do písku, nabodl
si nosorožec na roh nosu, snědl ho a odcházel odtud,
mávaje ocasem, do pustého a Výhradně Neobydleného
Nitra, které hraničí s ostrovy Mazanderanem,
Socotrou a s Předhořím Většího Rovníku. Tu slezl Pars
s palmového stromu, postavil plotýnku opět na nohy
a zpíval následující sloku, kterou vám, ježto jste ji
neslyšeli, také povím:
»Ten, kdo bere koláče, které Pars si upeče, přetěžce to
odpláče.«
A bylo v tom mnohem více smyslu, než si můžete
pomysleti.
Staloť se o pět týdnů později, že nastalo u Rudého
Moře veliké vedro. Každý svlékal kde jaké šaty měl
na sobě. Pars si sňal klobouk; ale nosorožec si svlékl
kůži a když kráčel ke břehu, aby se vykoupal, nesl si
ji přes rameno. Za onoho času zapínala se tato kůže
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vespod na tři knoflíky a vyhlížela jako nepromokavý
plášť. Nezmínil se praničím o Parsově koláči, protože
jej byl celý snědl; a neměl nikdy způsobů, ani tehdy, ani
pak, aniž kdy jakých bude mít. Batolil se přímo do vody,
kde pouštěl nosem bubliny. Kůži nechal na břehu.
V tom přišel Pars a našel kůži. Usmál se dvakráte
úsměvem, kterým se roztáhl celý jeho obličej. Pak
obtančil třikráte kolem dokola kůže a třel si ruce.
Potom odešel domů a naplnil si klobouk drobty koláče,
neboť Pars nejedl nikdy nic jiného kromě koláčů a
nikdy doma nezametal. Vzal kůži a třepal kůží, a třel
kůži a mnul kůži, až ji nacpal plnou starými, uschlými,
tvrdými, lehtavými koláčovými drobty a spálenými
hrozinkami. Vylezl pak do koruny palmy a čekal, až
vyleze nosorožec z vody a obleče kůži.
A nosorožec tak učinil. Zapjal si ji na tři knoflíky a tu
ovšem ho lehtala, jako když máme drobty v posteli.
Nutilo ho to, aby se škrábal, ale to bylo ještě horší; i
lehl si do písku a válel se a válel a válel, a kdykoli se
převalil, lehtaly ho koláčové drobty hůř a hůře. Běžel
tedy k palmě a třel a třel a třel se o ni. Třel se tak,
až si kůži na zádech otřel do velikého záhybu; druhý
záhyb utvořil se mu vespod, kde bývaly knoflíky (které
si teď otřel), a několik jiných záhybů měl kolem noh.
A zkazilo mu to rozmar, ale v koláčových drobtech
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nečinilo to žádného rozdílu. Ty mu vězely v kůži a
lehtaly. Šel tedy domů velice rozzloben a strašlivě
poškrábán; a od onoho dne až po dnešní má každý
nosorožec veliké záhyby na kůži a velice špatný
rozmar. To vše z koláčových drobtů.
Avšak Pars slezl s palmy, nesa si klobouk, od něhož
se paprsky sluneční odrážely ve více než orientální
nádheře, sebral svou plotýnku a odcházel směrem k
Orotavu, Amygdale, k horským lučinám Anantariva a k
slatinám sonaputským.

14
www.eknizky.sk

Jak přišel levhart
ke svým skvrnám.
Za onoho času, kdy každý pobíhal vesele, žil, moji
miláčkové, levhart na místě, zvaném Vysoká Poušť.
Pamatujte si, že to nebyla Nízká Poušť ani Křovinatá
Poušť, ani Nevlídná Poušť, ale výslovně holá, horká,
jasná Vysoká Poušť, kde byl písek a pískově zbarvené
skály a chomáče pískově žluté trávy. Žili tu i žirafa, zebra. africký los i kapský jelen; a byli všichni po celém
těle výslovně pískově-žluto-hnědí; ale levhart byl nej
výslovněji, nejvíce pískově-žluto-hnědý ze všech —
šedo-žlutá šelma kočkovitá, a hodil se na vlas k
výslovně žlutě-šedo-hnědé barvě Vysoké Pouště. To
bylo velice ošklivé pro žirafu, zebru i všechny ostatní,
neboť si lehal za výslovně žluto-šedo-hnědý kámen
nebo chomáč trávy, a šli-li mimo žirafa nebo zebra
nebo los nebo kozlík, přepadal je, dychtě po jejich
skákavém životě. Opravdu! A byl tu také Ethiop s
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lukem a šípy (byl to tehdy výslovně šedo-hnědo-žlutý
člověk) a žil s levhartem ve Vysoké Poušti; oba honívali
společně — Ethiop svými luky a šípy, a levhart svými
zuby a drápy — a žirafa a los i kvaga a všichni ostatní
nevěděli, kam uskočiti. Věru, že nevěděli, moji
miláčkové!
Po dlouhé době — vše žilo tehdy přenesmírně dlouho
— naučili se vyhýbati se všemu, co jen se podobalo
levhartu či Ethiopu; a znenáhla — žirafa začala,
protože měla nejdelší nohy — utíkali z Vysoké Pouště.
Pospíchali a pospíchali den za dnem, až přišli do
velikého lesa, plného stromu a křovin a pruhovaných,
skvrnitých a tečkovaných stínů. Tu se skryli. A tu po
nové dlouhé době — tím, že stáli napolo ve stínu a
napolo mimo stín, a tím, že na ně dopadaly proměnlivě
klouzavé stíny stromů, dostávala žirafa skvrny a zebra
pruhy a los i jelen ztemněli, dostávše úzké vlnivé šedé
čáry po hřbetě jako kůra na kmeni stromu. A tak, ač
je bylo slyšet i cítit, mohli jste je velice zřídka vidět,
a to jen, věděli-li jste přesně, kam hledět. Měli věru
krásné časy v těchto pruhovaných a skvrnitých stínech
lesních, zatím co levhart a Ethiop běhali venku po
šedo-žluto-červenavé Vysoké Poušti, divíce se, kam se
poděly všechny jejich snídaně, obědy i večeře. Byli
konečně tak hladoví, že jedli myši, brouky a skalní
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králíky, až se z toho oba, levhart i Ethiop, rozstonali.
V tom se sešli s Paviánem — se psohlavým štěkavým
opem, který je nej moudřejší zvíře z celé Jižní Afriky.
I řekl levhart k paviánu (byl tehdy velmi horký den )
: »Kam se poděla všechna zvěř?«
A pavián přikývl. On věděl.
I řekl Ethiop k paviánu : »Můžeš mi říci, kde nyní bydlí
zdejší pravěká zvířena?« (Bylo to doslova totéž, jako
předešlá věta, ale Ethiop používal vždy dlouhých slov.
Byl dorostlý.)
A pavián přikývl. On věděl.
I řekl pavián: »Zvěř odešla na jiná místa a radím ti,
levharte, abys co nejdříve také místo změnil.«
A Ethiop řekl:
»To je vše velice krásné, ale rád bych věděl, kam se
vystěhovala pravěká zvířena ?«
Tu řekl pavián: »Pravěká zvířena spojila se s pravěkou květenou, protože byl nej vyšší čas ke změně, a
mou radou je, Ethiope, abys se co nejdříve změnil.«
Uvedlo to levharta i Ethiopa ve zmatek, ale dali se
hned na cestu, aby se poohlédli po pravěké květeně.
Po mnoha dnech uzřeli ohromný vysoký, hustý les, plný
kmenů stromových, postříkaných, potečkovaných,
postrakatělých,
sežíhaných
a
kříž
na
kříž
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zpruhovaných stíny. (Vyslovte to zčerstva nahlas a
poznáte, jak velice stinným ten les asi byl).
»Co to?« řekl levhart, »že tu je taková tma a přec
takové množství světelných skvrn ?«
»Nevím,« řekl Ethiop, »ale snad je to ta pravěká
květena. Cítím žirafu a slyším žirafu, ale nevidím jí.«
»To je zvláštní,« řekl levhart. »Myslím, že je to tím,
že jsme sem vešli ze slunce. Cítím zebru a slyším
zebru, ale nevidím jí.«
»Počkej trochu,« řekl Ethiop. »Je tomu již dlouho, co
jsme je honili. Snad jsme zapomněli, jak vypadají.«
»Hlouposti!« řekl levhart. »Připomínám si je dokonale
na Vysoké Poušti, jmenovitě jejich morkové kosti.
Žirafa je asi sedmnáct stop vysoká a výslovně
červenavě zlatožlutá od hlavy k patě; a zebra je asi
půl páté stopy vysoká a šedavé srnci barvy od hlavy k
patě.«
»Hm,« řekl Ethiop, hledě do skvrnitě strakatých
stínů lesa pravěké květeny, »pak by se musely v těchto
temnotách jeviti jako zralé banany v udírně.«
Ale nebylo tomu tak. Levhart i Ethiop honili po celý
den, a ačkoli zvěř dobře cítili i slyšeli, přece nikdy
žádné nespatřili.
»Pro živé nebe!« řekl levhart pozdě odpoledne, »po-
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čkejme, až se setmí. Tato honba při denním světle je
hotový skandál.«
Cekali tedy až do tmy, a tu uslyšel levhart, jak cosi
supe a dýchá v hvězdném svitu, dopadajícím žíhaně a
skvrnovitě skrze větvoví, i skočil po tomto zvuku. Cítil,
že by to mohla býti zebra, hmatem poznával zebru, a
když to porazil, kopalo to jako zebra, ale nemohl toho
viděti. Řekl tedy: »Bud jen tiše, ty beztvárný zjeve.
Budu ti sedět na hlavě až do rána, protože je cosi při
tobě, čemu nerozumím.«
Pojednou uslyšel chrochtání, praskot a rvačku a
Ethiop volal: »Chytil jsem něco, co nemohu vidět. Je
to cítit jako žirafa a kope to jako žirafa, ale nemá to
žádného tvaru.«
»Nedůvěřuj tomu,« řekl levhart. »Seď tomu na hlavě
až do rána — stejně jako já. Obojí nemá žádného
tvaru.«
Seděli tedy na tom pevně až do bílého rána a pak se
zeptal se levhart: »Co máš na zub, bratře?«
Ethiop se poškrábal na hlavě a řekl: »Mělo by to být
výslovně plně červeno-oranžově-zahnědlé od hlavy do
paty a měla by to být žirafa; ale je to po celém těle poseto kaštanově hnědými skvrnami. Co t y máš na zub,
bratříčku ?«
A levhart se poškrábal na hlavě a řekl: »Mělo by to
být výslovně jemně šedavé srnčí barvy a měla by to
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být zebra; ale je to po celém těle poseto černými a
červenavými pruhy. Co jsi to u všech všudy dělala —
zebro? Nevíš, že kdybys byla na Vysoké Poušti, mohl
bych tě viděti na deset mil daleko? Vždyť teď nemáš
žádného tvaru!«
»Ovšem,« řekla zebra, »ale zde nejsme na Vysoké
Poušti. Což to nevidíš ?«
»Vidím nyní,« pravil levhart, »ale včera jsem toho nemohl vidět. Jak se to dělá ?«
»Nechte nás vstát,« řekla zebra, »ukážeme vám to.«
Nechali zebru i žirafu, aby vstaly; a zebra odešla
k malému trnitému houští, jímž pronikal sluneční svit
skrze pruhy, a žirafa odešla k několika štíhlým
stromům, jimiž dopadaly stíny veskrze skvrnitě.
»Dívejte se teď,« řekly zebra i žirafa. »Takhle se to
dělá. Jedna — dvě — tři! A kde je vaše snídaně?«
Hleděl levhart i hleděl Ethiop, ale co viděli, byly jen
pruhované a skvrnité stíny lesní, a po zebře a žirafě
nebylo ani známky. Ty právě zmizely a skryly se v
stinném lese.
»Hi! Hi!« zvolal Ethiop. »Tenhle kousek stojí za to,
abych se mu naučil. Vezmi si z toho poučení, levharte.
Vypadáš v těch temnotách jako kus mýdla na koši s
uhlím.«
»Ho! Ho!« zvolal levhart. »Byl bys velice překvapen,
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kdybys zvěděl, že vypadáš v těchto temnotách jako
křenová placka na pytli s uhlím.«
»Nu, nadávkami si neseženeme oběd,« řekl Ethiop.
»Zkrátka a moudře, my se nehodíme k svému okolí.
Zachovám se dle rady paviánovy. Řekl mi, že bych se
měl změnit; a ježto nemám ničeho k měnění kromě své
kůže, změním tu.«
»Jak ji změníš?« ptal se levhart, hrozně se rozčiluje.
»Přebarvím ji v černohnědou barvu, pěkně působivou,
a přimíchám trochu červeně s nádechem břidlicové
modře. Budu se pak moci také skrývat v děrách a za
stromy.«
Přeměnil si tedy kůži tu i onde, a levhart byl ještě
více rozčilen; nebylť před tím nikdy viděl člověka
měniti svou kůži.
»Ale co bude se mnou?« ptal se, když si byl Ethiop
dobarvil poslední malíček v krásnou novou černou
kůži.
»Zachovej se rovněž dle rady paviánovy. Řekl ti, abvs
změnil místa.«
»To jsem učinil,« řekl levhart. »Utíkal jsem v jiná
místa, jak rychle jsem mohl. Přišel jsem s tebou sem, a
mám z toho čistou věc.«
»Ó,« pravil Ethiop, »pavián tím nemyslil místa v Jižní
Africe. Myslil kusy míst na tvé kůži.«
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»A k čemu by to bylo?« ptal se levhart.
»Mysli na žirafu,« pravil Ethiop. »Anebo máš-li raději
pruhy, mysli na zebru. Ty jsou dokonale spokojeny se
svými skvrnami i pruhy.«
»Hm,« řekl levhart. »Nechtěl bych vypadati jako
zebra — za žádnou cenu.«
»Nuže, rozmysli si to.« pravil Ethiop; »honím sice
nerad bez tebe, ale nezbude mi nic jiného, setrváš-li
na tom, vyhlížet i jako slunečnice na dehtem natřeném
plotě. «
»Vezmu tedy skvrny,« řekl levhart; »ale nedělej je tak
sprostě veliké. Nechtěl bych vypadati jako žirafa — za
žádnou cenu.«
»Udělám ti je konci prstů,« řekl Ethiop. »Zůstalo mi
na kůži dosud s dostatek černé barvy. Postav se!«
Pak dal Ethiop svých pět prstů těsně k sobě (bylo na
jeho nové kůži s dostatek černé barvy) a přitlačoval je
všude po levhartu. A kdekoli se ho dotklo pět prstů,
všude zůstalo pět malých černých známek zcela těsně
při sobě. Můžete je viděti, miláčkové, na každé levhartí
kůži. Někde prsty sklouzly a známky se trochu
rozmázly; ale podíváte-li se z blízka, na kteréhokoli
levharta, uvidíte, že má všude pět skvrn — po pěti
tlustých černých koncích prstů.
»Ale teď jsi krásný!« zvolal Ethiop. »Můžeš ležeti na
holé zemi a vypadáš jako hromádka oblázků. Můžeš
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ležeti na holé skále a budeš vypadati jako kus
křemene. Můžeš si lehnouti na listnatou větev a bude
to, jakoby slunce prosvitalo listím, a můžeš se položití
přímo přes cestu a bude to, jako by tam neleželo nic
zvláštního. Přemýšlej !«
»Ale je-li tomu tak,« řekl levhart, »proč jsi se nestal
skvrnitým i ty ?«
»Ó, prostá čerň je pro mouřenína nejvhodnější,«
pravil Ethiop.
Pak odešli a žili nadále stále šťastně. A to je vše,
miláčkové.
Tu i onde uslyšíte, jak se dorostlí ptají: »Co může
Ethiop změniti kůži nebo levhart skvrny ?« Myslím, že
by dorostlí lidé nemluvili tak hloupě, kdyby to levhart
a Ethiop nebyli již jednou učinili — co tomu říkáte? Ale
již toho nikdy neučiní, miláčkové. Jsou úplně spokojeni
tak, jak teď jsou.
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Sloní mládě.
Za dávných a pradávných času, ó moji miláčkové, neměl slon žádného chobotu. Měl jen přičernalý, rozštěpený nos, velký jako bota, kterým mohl kroutit se
strany na stranu ; ale nemohl jim nic sebrati se země.
Ale byl jeden slon, — nový slon, — sloni mládě, —
plný nenasytné zvědavosti, a to znamená, že dával
neustále rozmanité otázky. A žil v Africe a plnil celou
Afriku svou nenasytnou zvědavosti. Ptal se velikého
strýce pštrosa, proč mu tak a nejinak narostlo peří v
ocase, a velký strýc pštros pleskl ho tvrdým, přetvrdým
pařátem. Ptal se své vytáhlé tety žirafy, čím to, že
její kůže je skvrnitá, a vytáhlá teta žirafa uhodila ho
tvrdým, přetvrdým kopytem. A přece byl pln nenasytné
zvědavosti! Ptal se tlustého strýce hrocha, proč má tak
červené oči: a tlustý strýc hroch uhodil ho tlustým,
přetlustým paznehtem; a ptal se chlupatého strýce
paviána, proč melouny chutnají právě tak a nejinak,
a chlupatý strýc pavián pleskl ho chlupatou,
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přechlupatou prackou. A p řece byl stále pln nenasytné
zvědavosti. Dával otázky o všem. co viděl, slyšel, cítil,
chutnal a hmatal a pleskali ho všechny jeho tety i
strýcové. A přece byl stále pln nenasytné zvědavosti!
Jednoho krásného rána, právě když nadcházela
rovnodennost, položilo toto nenasytné sloní mládě
novou pěknou otázku, jaké dosud nikdy nedalo. Ptalo
se: »Co mívá krokodil k obědu ?« Tu vzkřikl kde kdo
hlasitě a ustrašeně: »Pst!« a všichni jali se ho plácat
dlouho a bez ustání.
Když tomu byl konec, šel slon a přišel k ptáku
Kolokolu, jenž seděl na trnitém křoví. I řekl mu : »Můj
otec mne plácal, i moje matka mne plácala; a plácali
mne všichni moji strýcové i tety pro mou nenasytnou
zvědavost; a přec bych rád věděl, co má krokodil k
obědu ?«
Tu zvolal pták Kolokolo žalostným hlasem : »Jdi ke
břehům velké šedozelené, blátivé řeky Limpopo,
vroubené zimnicovými stromy, a uvidíš.«
Hned nazítří ráno, když již bylo po rovnodennosti,
vzalo nenasytné sloní mládě sto liber bananú
(drobného, krátkého, červeného druhu), sto liber
cukrové třtiny (dlouhého nachového druhu), a
sedmnáct melounů (zelenavě praskavého druhu), a
dalo všem svým milým příbuzným s bohem, řkouc :
»Jdu k velké šedozelené blátivé řece Limpopo,
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vroubené zimnicovými stromy, abych vidělo, co má
krokodil k obědu.«
A oni mu napleskali ještě jednou pro štěstí, ač je
prosilo co nej zdvořileji, aby přestali.
Odešlo pak, trochu rozpálené, ale pranic udivené,
pojídajíc melouny a pohazujíc slupky kolem sebe,
protože jich nemohlo sebrati.
Šlo z Grahamova města do Kimberleye a z
Kimberleye do země Khama a ze země Khama šlo k
severovýchodu, pojídajíc po celou tu dobu melouny,
až konečně přišlo ke břehům velké šedozelené blátivé
řeky Limpopo, vroubené zimnicovými stromy, právě
tak jak to byl říkal pták Kokolo.
Ale je vám třeba věděti a pochopiti, ó miláčkové,
že až po tento týden, den, hodinu a minutu nevidělo
toto nenasytné sloní mládě dosud žádného krokodila a
nevědělo ani, jak vypadá. A bylo nenasytně zvědavé.
Prvým tvorem, které našlo, byl skalní had, krajta
dvojbarevná, stočená kolem skaliska.
»Promiň,« řeklo sloní mládě velmi zdvořile, »ale neviděla jsi v tomto zmateném kraji nikde tvora, jemuž se
říká krokodil ?«
»Viděla-li jsem krokodila ?« ptala se dvojbarevná
skalní krajta strašlivě pohrdavým hlasem. »Co se mne
ještě zeptáš ?«
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»Promiň,« pravilo sloní mládě, »ale mohla bys mi
laskavě říci, co mívá k obědu ?«
Tu se dvojbarevná skalní krajta odvinula rychle od
skaliska a pleskla sloní mládě svým šupinatým,
cepovitým ocasem.
»To je zvláštní,« řeklo sloní mládě, »můj otec i moje
matka, strýc i teta, nemluvě ani o druhém strýci
hrochovi a o jiném strýci paviánovi, ti všichni mne
pleskali za mou nenasytnou zvědavost — a ty, myslím,
činíš totéž.«
Dalo tedy velice zdvořile s bohem dvojbarevné skalní
krajtě a pomohlo jí stočiti se opět kolem skaliska. A
šlo pak dále, trochu rozpálené, ale pranic udivené, pojídajíc melouny a pohazujíc slupky kolem sebe, protože
jich nemohlo sebrati, až přišlo na samý kraj velké
šedozelené
blátivé
řeky
Limpopo,
vroubené
zimnicovými stromy. V tom šláplo na něco, o čem
myslelo, že je to kláda.
Ale byl to skutečný krokodil, miláčkové, a krokodil
ten zamhoural jedním okem — takhle!
»Promiň,« řeklo sloní mládě velice zdvořile, »ale neviděl jsi náhodou v tomto zmateném kraji krokodila?«
Tu zamhoural krokodil druhým okem a vytáhl ocas
napolo z bláta; a sloní mládě couvlo velice zdvořile
zpět, protože si nepřálo, aby je kdo znovu pleskl.
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»Jen pojď sem. maličký,« řekl krokodil. »Proč pak se
ptáš po takových věcech ?«
»Promiň,« řeklo sloní mládě velice zdvořile, »ale můj
otec mne pleskal, moje matka mne pleskala, nemluvě
o velkém strýci pštrosovi a o vytáhlé tetě žirafě, kteří
umějí tak prudce kopat, jakož i o tlustém strýci
hrochovi a chlupatém strýci paviánovi, počítaje v to
i dvojbarevnou skalní krajtu se šupinatým cepovitým
ocasem tam nahoře na břehu, která pleskne ještě
ostřeji než všichni ostatní; a tak, smýšlíš-li jako oni,
nerad bych byl znovu plesknut.«
»Pojď sem, maličký,« řekl krokodil, »neboť já jsem
krokodil,« a ronil krokodilí slzy, aby ukázal, že to je
skutečně pravda.
Tu se v sloním mláděti zatajil dech a supíc pokleklo
na břehu se slovy : »Ty jsi právě ten, jehož po dlouhé
dny hledám. Povíš mi laskavě, co míváš k obědu ?«
»Pojď sem, maličký,« řekl krokodil, »a pošeptám ti
to.«
Tu sehnulo sloní mládě hlavu těsně ke krokodilově
pižmovonné, tesáky ozbrojené tlamě a krokodil je
chytil za jeho malý nosík, který až po tento týden,
den, hodinu a minutu nebyl větší než bota, ač mnohem
užitečnější.
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»Myslím,« řekl krokodil — a řekl to mezi zuby, takhle
— »Myslím, že dnes začnu se sloním mládětem!«
To, miláčkové, zamrzelo velice sloní mládě a ono zvolalo, mluvíc nosem, takto: »Bech bne! Ublížíš bi!«
V tom se skulila dvojbarevná skalní krajta dolů se
břehu a pravila: »Mladý příteli, nebudeš-li teď hned
a okamžitě, ze všech sil svých táhnout, mám za to, že
tě tvůj nový známý v koženém ulstrovém plášti (a tím
myslela krokodila) mrští tam do onoho čistého proudu,
dříve než řekneš Honza.«
‚
Tak mluví vždy všechny dvojbarevné skalní krajty.
Tu se sloní mládě posadilo na krátké zadní nožky
a tahalo a tahalo, a nos se mu začal protahovat. A
krokodil sebou házel, mrskaje prudce ocasem do vody,
až se všechna zpěnila, a také tahal a tahal.
A nos sloního mláděte se stále protahoval; a sloní
mládě roztáhlo všechny čtyři krátké nožky a tahalo
a tahalo a tahalo, a nos se mu stále protahoval; a
krokodil mlátil ocasem jako veslem a také tahal a tahal
a tahal, a při každém zatáhnutí byl nos sloního mláděte
delší a delší — a tolik, tolik je to bolelo!
Tu cítilo sloní mládě, že mu uklouzají nohy, i promluvilo nosem, který byl nyní skorém pět stop dlouhý: »To
je příliš bnoho pro bne!«
Tu sem přikvapila s břehu dvojbarevná skalní krajta
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a zauzlila se dvojnásobnou pevnou smyčkou slonímu
mláděti kolem zadních noh, a řekla: »Ukvapený a
nezkušený cestovateli, je nám nyní vážně věnovati se
vysokému napjetí, protože, nestane-li se tak, mám za
to, že onen šroubový válečný parník s obrněnou hoření
palubou (a tím, ó miláčkové, myslila krokodila) zkazí ti
trvale tvou budoucí kariéru.«
Tímto způsobem mluví povždy všechny dvojbarevné
skalní krajty.
A táhla tedy, a táhlo sloní mládě a táhl krokodil; ale
sloní mládě a dvojbarevná skalní krajta táhly silněji
a krokodil pustil konečně nos sloního mláděte, se
šplýchnutím, jež bylo slyšeti po celé délce Limpopa.
Tu upadlo sloní mládě prudce a náhle nazad; ale
dbalo především, aby řeklo dvojbarevné skalní krajtě:
»Děkuju!«; a pak si pečovalo o svůj ubohý vytahaný
nos a zabalilo si ho celý do chladivých bananových
listů a spustilo ho do velké šedozelené blátivé řeky
Limpopo, aby si ho ochladilo.
»Proč to děláš ?« ptala se dvojbarevná skalní krajta.
»Promiň,« řeklo sloní mládě, »ale můj nos vyšel
úplně z tvaru, a já čekám, až se zase scvrkne.«
»To můžeš dlouho čekat,« pravila dvojbarevná skalní
krajta. »Někteří lidé nevědí, co je jim na prospěch.«
Sloní mládě sedělo tu tři dny, čekajíc, až se mu nos
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scvrkne. Ale nos se mu nekrátil; začalo od neustálého
hledění na něj šilhat. Neboť uvidíte a pochopíte,
miláčkové, že mu ho krokodil vytáhl ve skutečný
opravdový chobot, jaký mají dnes všichni sloni.
Na večer třetího dne přiletěla moucha a štípla ho
do ramene, a dříve než věděl co vlastně dělá, zdvihl
chobot a zabil jím mouchu.
»Výhoda číslo první!« zvolala dvojbarevná skalní
krajta. »To bys nebyl mohl udělati pouhým umazaným
nosem. Zkus teď trochu pojísti.«
Dříve, než si pomyslel, co vlastně dělá, natáhl slon
chobot a urval jím velkou otep trávy, ometl ji čistě o
přední nohy a nacpal si ji do tlamy.
»Výhoda číslo dvě!« zvolala dvojbarevná skalní
krajta. »To bys nebyl mohl vykonat pouhým umazaným
nosem. Nezdá se ti, že tu slunce notně pálí ?«
»Ovšem,« řeklo sloní mládě a dříve než si pomyslelo,
co dělá, nabralo hromadu bláta z pobřeží velké,
šedozelené, blátivé řeky Limpopo a plesklo si je na
hlavu, tak že mělo z něj chladivou mazavou blátivou
čepici, z pod které mu crčelo po uších.
»Výhoda číslo tři!« zvolala dvojbarevná skalní krajta.
»Nebyl bys to mohl udělat pouhým umazaným nosem.
Co si myslíš teď o tom, kdybys měl být zase plesknut
?«
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»Promiň,« řeklo sloní mládě, »ale nepřál bych si toho
nikterak.
»A jak by se ti líbilo, kdybys ty někoho pleskl ?« ptala
se dvojbarevná skalní krajta.
»To bv se mi vskutku velice líbilo,« řeklo sloní
mládě.«
»Nuže,« pravila dvojbarevná skalní krajta, »shledáš,
že je tento tvůj nový nos velice dobrý k tomu, abys jím
pleskal.«
»Děkuji ti,« řeklo sloní mládě, »zapamatuji si to; a
teď myslím, abych šel domů ke všem svým milým příbuzným a zkusil to.«
Šlo tedy sloní mládě přes Afriku domů a kroutilo a
mrskalo svým chobotem. Chtělo-li se mu jisti ovoce,
natrhalo si ho se stromu, na místě aby jako jindy
čekalo, až spadne. Chtělo-li se mu trávy, naškubalo si
jí ze země, na místě aby jako dříve padlo na kolena.
Štípaly-li je mouchy, ulomilo si se stromu větev a
používalo jí jako plácačky, a kdykoli pražilo slunce,
udělalo si z bláta novou chladivou mazavě měkkou
čepičku. Cítilo-li se na procházce Afrikou osamělým,
zatroubilo si na svůj chobot, což způsobilo větší hluk
než kolik hudebních sborů, hrajících na plechové
nástroje. Zašlo si úmyslně, aby vyhledalo jistého
tlustého hrocha (který však nebyl jeho příbuzným), a
plesklo ho notné, aby se přesvědčilo, že dvojbarevná
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skalní krajta mluvila pravdu o jeho novém chobotu.
Po ostatní dobu sbíralo melounové slupky, jež bylo
poházelo na své cestě z Limpopu — byloť čistotným
tlustokožcem.
Jednoho tmavého večera vrátilo se ke všem svým milým příbuzným a stočivši chobot, zeptalo se jich: »Jak
se máte?« Byli velice rádi, že je vidí a řekli hned: »Pojď
sem, ať ti napleskáme za tvou nenasytnou zvědavost.«
»Pu,« řeklo sloní mládě, »nezdá se mi, že byste vy,
lidičky, věděli něco o pleskání; ale já vím a ukáži vám
to.«
Tu rozvinulo chobot a porazilo jím dva své milé
bratry na hlavu.
»Ó banany!« zvolali, »kde jsi se naučil tomuto
kousku a co jsi dělal se svým nosem ?«
»Dostal jsem nový od krokodila na břehu velké šedozelené blátivé řeky Limpopo,« řeklo sloní mládě. »Ptal
jsem se ho, co mívá k obědu, a on mi dal to zde na památku. «
»Vypadá to velice ošklivě,« řekl jeho chlupatý strýc
pavián.
»Ovšem,« pravilo sloní mládě. »Ale je to velice prospěšné,« a při tom popadlo svého chlupatého strýce
paviána chobotem za chlupatou nohu a mrštilo jím do
hnízda sršňů.
A pak to ošklivé sloní mládě pleskalo po dlouhou

34
www.eknizky.sk

POHÁDKY

dobu všechny své milé příbuzné, až se nad tím velice
dopálili a užasli. Vytahovalo velikému strýci pštrosovi
péra z ocasu; chytilo vytáhlou tetu žirafu za zadní nohu
a vleklo ji trnitým křovím; a troubilo a foukalo do uší
tlustému strýci hrochu, když spal po obědě ve vodě; ale
nikdy se nikdo nesměl dotknouti ptáka Kolokolo.
Konečně to všechny jeho milé příbuzné tak popudilo,
že jeden po druhém odcházeli kvapně ke břehům velké
šedozelené
blátivé
řeky
Limpopo,
vroubené
zimnicovými stromy, aby si vyžádali od krokodila nové
nosy. Když se vrátili, nepleskal již nikdy žádný
žádného. A od onoho dne, miláčkové, mají všichni
sloni, jež kdy uvidíte i všichni ti, jichž neuvidíte, zrovna
takové choboty jako byl chobot nenasytného sloního
mláděte.
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Písnička o staříku
klokanovi.
Ohnivým byl povždy klokan, tak jak ho i nyní vidíme,
ale byl docela jiným zvířetem, o čtyřech krátkých
nohách. Byl šedý a vlnité srsti, a pýcha jeho byla
nezměrná. Tančil na požatém poli uprostřed Austrálie
a šel pak k malému bohu Nkvavovi.
Přišel ke Nkvavovi v šest hodin před snídaní a řekl:
»Učiň mne do pěti hodin odpoledne rozdílným ode
všech jiných zvířat.«
Vyskočil Nkva se svého místa na písčině a vykřikl:
»Hybaj!«
Byl šedý a vlnité srsti, a pýcha jeho byla nezměrná.
Tančil na okraji skály uprostřed Austrálie a šel pak k
prostřednímu bohu Nkvingovi.
Šel ke Nkvingovi o osmé po snídaní a řekl: »Učiň
mne rozdílným ode všech jiných zvířat; učiň mne též
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podivuhodně

všeobecně

známým,

do

pěti

hodin

odpoledne.«
Vyskočil Nkving ze svého doupěte v trní a vykřikl:
»Hybaj!«
Byl šedý a vlnité srsti, a pýcha jeho byla nezměrná:
tančil na písčině uprostřed Austrálie a šel pak k
velikému bohu Nkvongovi.
Přišel ke Nkvongovi o desáté před obědem a řekl:
»Učiň mne rozdílným ode všech jiných zvířat; učiň mne
do pěti hodin odpoledne všeobecně známým a udělej,
aby byl za mnou úžasný běh.«
Vyskočil Nkvong ze své lázně v solné pánvi a vykřikl
: »Ano, to učiním!«
Zavolal Nkvong Dinga — žlutého psa Dinga — stále
hladovícího v slunci a ukázal mu klokana. I řekl
Nkvong: »Dingo! Probuď se, Dingo! Vidíš tohoto pána,
tančícího na popelišti ? Chce být všeobecně známým a
aby za ním byl běh. Dingo, učiň mu po vůli!«
Vyskočil Dingo — žlutý pes Dingo — a řekl: »Co ?
Takového kočičího králíka ?«
I rozběhl se Dingo — žlutý pes Dingo — stále hladový,
šklebě se jako koš na uhlí, — a běžel za klokanem.
Utíkal pyšný klokan na svých čtyřech malých nožkách. utíkal jako králík.
Tím, ó moji miláčkové, končí prvá část příběhu!
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Utíkal pouští; utíkal přes hory; utíkal přes solné
pánve; utíkal rákosím; utíkal kolem modrých
gumovníků; utíkal přes trnitá křoví; utíkal, až ho
přední nožky bolely. Musel!
Za ním hnal se Dingo — žlutý pes Dingo — stále
hladový, rozšklebený jako pasť na myši; nedostával se
nikdy blíž, nedostával se nikdy dál — utíkal za
klokanem.
Musel!
A pořád utíkal klokan — stařeček klokan. Utíkal stromovím ; utíkal přes dlouhou trávu; utíkal přes krátkou
trávu; utíkal přes obratník raka; utíkal až ho zadní
nohy bolely.
Musel!
A stále utíkal Dingo — žlutý pes Dingo — hladovější a
hladovější, rozšklebený jako koňský chomout, nedostával se nikdy blíž, nedostával se nikdy dál; a přišli k řece
Wollgongu.
Tady však nebylo mostu a nebylo tu převozní lodě, a
klokan nevěděl, jak by se dostal na druhou stranu. Postavil se tedy na zadní nohy a skočil.
Musel!
Skákal dál přes rudy, skákal dál přes hrudy, skákal
pouští v střední Austrálii. Skákal jako klokan.
Nejdřív skočil jen na loket, potom skočil na tři lokte;
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potom skočil na pět loktů; nohy mu sílily; nohy se mu
dloužily. Neměl času k odpočinku ani k občerstvení, a
obého mu bylo velmi třeba.
A stále utíkal Dingo — žlutý pes Dingo — velice
zmatený, velice hladový, divě se, jak že to u všech
všudy stařík klokan skáče.
Skákaltě jako cvrček; jako hrách v hrnku nebo jako
nový míč na podlaze dětského pokoje.
Musel!
Stáhl přední nožky; skákal po zadních; ocas trčel
mu vzadu jako tyč k udržení rovnováhy; a skákal po
písčinách a pláních.
Musel!
A stále za ním utíkal Dingo — umdlený pes Dingo —
hladovější a hladovější, velice zmatený, zvědav, kdy asi
se u všech všudy stařík klokan zastaví.
V tom vyšel Nkvong ze své lázně v solní pánvi, a řekl:
»Je pět hodin.«
I sedl si Dingo — ubohý pes Dingo — stále hladový a
zaprášený v slunci; vyplázl jazyk a skučel.
Usedl i klokan — stařík klokan — a ocas trčel za ním
jako dojačka, a řekl: »Díky nebi, že je po všem!«
Tu pravil Nkvong, který je vždy ušlechtilých způsobu: »Proč nejsi vděčen žlutému psu Dingovi ? Proč
mu neděkuješ za vše, co pro tebe udělal ?«
Řekl klokan — znavený stařík klokan : — »Vyhnal
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mne z domova mého dětství; vyrušil mne z pravidelné
doby k jídlu; změnil mou postavu tak, že jí nikdy již
nenabudu a provedl čertovský kousek s mýma
nohama.«
Řekl Nkvong: »Snad se mýlím, ale což jsi mne neprosil, abych tě učinil rozdílným ode všech jiných
zvířat a aby byl za tebou opravdový běh? A teď je pět
hodin.«
»Ano,« pravil klokan, »ale kéž bych toho raději byl
nechal. Myslel jsem, že to způsobíš kouzly a čarami,
ale tohle je pouhý žert.«
»Žert!« zvolal Nkvong. »Reknu to znovu a zahvízdám
na Dinga, aby ti uběhal tvé zadní nohy.«
»Ne,« řekl klokan. »Je mi omlouvati se. Nohy jsou
nohy a není třeba jich měniti, pokud se mne týče. Chtěl
jsem jen vvložiti Vaší Výsosti, že jsem nejedl od rána
ničeho a že jsem vskutku velice lačný.«
»Ovšem,« řekl Dingo — žlutý pes Dingo, — »nalezám
se v téže situaci. Učinil jsem ho rozdílným ode všech
zvířat, ale co budu mít k večeři ?«
Tu řekl Nkvong ze své lázně v solní pánvi: »Přijďte se
mne na to zeptat zítra, protože teď se budu mýt.«
A tak zůstali stařík klokan a žlutý pes Dingo ve
středu Austrálie a každý říkal: »To je tvou vinou.«
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Původ pasovcův.
Toto, ó miláčkové, jest jiná pohádka z dávných, pradávných časů. Právě uprostřed těchto času žil na
březich rmutné Amazonské řeky bodlavý, pichlavý
ježek, pojídaje skořápkové hlemýždě a podobné věci.
A měl přítelkyni, váhavou, pevnou želvu, která žila
na březích rmutné Amazonské řeky, pojídajíc zelenou
lociku a podobné věci. A tak bylo vše dobře, miláčkové,
vidíte?
Ale v téže době žil také v oněch dávných, pradávných
časech na březích rmutné Amazonské řeky strakatý
jaguár, a jedl všechno, co jen mohl chytiti. Nemohl-li
chytiti jelena nebo opici, jedl žáby a brouky, a nemohlli si nachytati žab a brouků, šel k své matce jaguařici a
ta mu povídala, jak má pojídat i ježky a želvy.
Říkala mu, kdo ví po kolikáté, mrskajíc půvabně ocasem: »Synáčku, najdeš-li ježka, je třeba, abys ho hodil
do vody a tu se ti rozvine, a chytíš-li želvu, je třeba,
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abys ji vybral ze skořápky tlapou.« A tak bylo vše
dobře, miláčkové.
Jedné krásné noci našel strakatý jaguár na březích
rmutné Amazony bodlavého, pichlavého ježka a
váhavou, pevnou želvu. Seděli pod kmenem
vyvráceného stromu. Nemohli odtud utéci a tak se
pichlavec stočil do kotoučku, protože byl ježek, a
váhavá pevná želva vtáhla hlavu i nohy do skořápky,
jak daleko to šlo, poněvadž byla želva; a tak bylo vše
dobře, miláčkové, vidíte?
»Dejte teď pozor,« řekl strakatý jaguár, »protože to
je velmi důležité. Moje maminka řekla, setkám-li se s
ježkem, že ho mám hoditi do vody a on že se rozvine, a
najdu-li želvu, že ji mám vyškrábati ze skořápky tlapou.
Kdo z vás je teď ježkem a kdo želvou? Neboť u svých
skvrn, nedovedu toho říci.«
»Jsi tím jist, co ti povídala maminka«? pravil bodlavý,
pichlavý ježek. »Víš to zcela jistě? Snad ti řekla, že
rozvineš-li želvu, máš ji vyloupnouti z vody lopatou, a
vydrápeš-li ježka, je třeba, abvs ho hodil na skořápku.«
»Tsi tím jist. co ti povídala maminka ?« pravila váhavá a pevná želva. »Víš to zcela jistě? Snad ti řekla, že
máčíš-li ježka, máš ho vžiti do tlapy a najdeš-li želvu,
máš ji vylupovat, až se rozvine.«
»Nezdá se mi. že by to bylo bývalo tak,« pravil stra-
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katý jaguár, cítil se však poněkud zmaten: »ale prosím
tě. řekni mi to ještě jednotí zřetelněji.«
»Hrabeš-li vodu tlapou, rozvineš ježka,« pravil pichlavec. »Pamatuj si to, protože to je důležité.«
»Ale,« podotkla želva, »vyhrabeš-li své jídlo, pustíš je
do želvy lopatou. Což tomu nemůžeš rozumět ?«
»Až mne z toho skvrny bolí,« řekl strakatý jaguár,
»a kromě toho jsem ani nepotřeboval vaší rady. Chtěl
jsem jen vědět, kdo z vás je ježek a kdo želva.«
»Toho ti nepovím,« řekl pichlavec, »ale můžeš mne
vyškrábati ze skořápky, chceš-li.«
»Aha!« zvolal strakatý jaguár. »Teď vím, že jsi želva.
Myslel jsi, že toho neuhodnu. Ale teď tě mám.«
Strakatý jaguár natáhl svou lopatovitou tlapu právě ve
chvíli, kdy se pichlavec stočil a jaguárova lopatovitá
tlapa byla ovšem hned plna ostnů. Ale horší bylo ještě,
že odstrkával pichlavce dál a dál do lesů a křovin,
kde bylo příliš temno na to. aby ho našel. Strčil si
pak svou lopatovitou tlapu do tlamy a ostny píchaly
ho ovšem ještě hůře. Jakmile mohl promluviti, pravil:
»Teď vím, že to není žádná želva. Ale« — a poškrábal
se nezbodanou tlapou na hlavě — »jak se dovím, že to
druhé je želva ?«
»Ale já jsem želva,« řekla váhavá a pevná. »Tvoje
matka měla docela pravdu. Řekla, že mne máš vybrat
ze skořápky tlapou. Začni tedy.«
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»Před minutou jsi neříkala, že to řekla,« pravil strakatý jaguár, vyssávaje si ostny z lopatovité tlapy.
»Rekla jsi, že říkala něco docela jiného.«
»Nuže, dejme tomu. že jsi řekl, že jsem řekla, že ona
říkala něco docela jiného, nevidím přec, že by v tom
bylo nějakého rozdílu; protože řekla-li, co ty jsi řekl, že
já jsem řekla, že ona řekla, je to totéž, jako bych já byla
řekla, že ona řekla, co řekla. S druhé strany, myslíš-li ,
že řekla, abys mne rozvinul lopatou, na místě abys mne
rozbil na kousky skořepinou, nemohu za to, viď?«
»Ale řekla jsi, že chceš býti vybrána ze své skořepiny
mou tlapou,« pravil strakatý jaguár.
»Přemyslíš-li si to, shledáš, že jsem neřekla nic podobného. Řekla jsem, že tvá matka řekla, že mne máš
vyhrabati ze skořepiny,« pravila váhavá a pevná.
»Co se stane, učiním-li tak?« pravil jaguár, krče co
nej opatrněji nos.
»Nevím, protože mne dosud nikdo ze skořápky nevybral ; ale řeknu ti upřímně, že chceš-li mne viděti
plovati odtud, je jen třeba hoditi mne do vody.«
»Nevěřím,« řekl strakatý jaguár. »Smíchala jsi všechno to, co mi maminka řekla, abych vykonal, s tím,
nač jsi se mne ptala, vím-li jistě, že to neřekla, až teď
vskutku ani nevím, stojím-li na hlavě anebo na svém
strakatém ocase; a teď mi přicházíš s něčím, čemu
mohu rozumět, a jsem tím ještě spletenější. Maminka

46
www.eknizky.sk

POHÁDKY

mi řekla, že mám jednoho z vás dvou hodit do vody a
ježto se zdáš po tom tak dychtit, myslím právě naopak,
že tam nechceš být vhozena. Skoč tedy do rmutné
Amazony, a pospěš si.«
»Připomínám ti, že se tvá maminka nepotěší. Neříkej
jí, že jsem ti to neřekla,« pravila váhavá a pevná.
»Řekneš-li ještě slova o tom, co moje maminka řekla
—« odpověděl jaguár, ale než dokončil větu, ponořila
se již váhavá a pevná tiše do rmutné Amazony, plovala
kus cesty pod vodou a vyplovala na břeh, kde na ni
čekal pichlavec.
»Vyvázli jsme opravdu jen stěží,« pravil pichlavec.
»Nemám rád strakatého jaguára. Co jsi mu řekla, že
jsi?«
»Řekla jsem mu upřímně, že jsem opravdová želva,
ale on tomu nechtěl věřit a dal mi skočiti do řeky, aby
viděl, jsem-li jí, a já jsem jí byla a on se podivil. Teď to
šel říci mamince. Slyš ho!«
Mohli slyšeti strakatého jaguára, an řve mezi stromy
a křovinami u rmutné řeky Amazonské, až přišla jeho
maminka.
»Synku, synku!« řekla jeho matka kdo ví po kolikáté,
mrskajíc půvabně ocasem, »co jsi to dělal, co jsi neměl
dělat ?«
»Snažil jsem se vyškrábati tlapou něco, co říkalo, že
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chce býti vyškrábáno ze své skořepiny, a moje tlapa je
plna ostnů,« pravil strakatý jaguár.
»Synku, synku!« řekla jeho matka kdo ví po kolikáté,
mrskajíc půvabně ocasem, »dle bodlin ve tvé tlapě
vidím, že to byl jistě ježek. Měl jsi ho hoditi do vody.«
»To jsem udělal tomu druhému; a ten řekl, že je
želva, a já tomu nevěřil, a přec to bylo pravda. Ponořila
se do rmutné Amazony a nevyplovala již, a já teď
nemám docela ničeho k jídlu, a myslím, že bude lépe,
odstěhujeme-li se někam jinam. Pro mne, chudáka,
jsou všichni příliš chytří na rmutné řece Amazoně!«
»Synku, synku!« řekla jeho matka kdo ví po kolikáté,
mrskajíc půvabně ocasem, »dej si teď pozor a pamatuj
si, co ti říkám. Ježek stočí se do kotoučku a jeho ostny
píchají na všechny strany najednou. Dle toho poznáš
ježka.«
»Ta stará paní se mi nelíbí ani dost málo,« řekl
pichlavec pod stínem širokého listu. »Jsem zvědav, co
všechno ještě ví?«
»Želva se nemůže stočiti,« pokračovala matka
jaguařice kdo ví po kolikáté, mrskajíc půvabně ocasem.
»Stáhne jen hlavu a nohy do skořepiny. Dle toho
poznáš želvu.«
»Ta stará paní se mi docela, docela nelíbí,« řekla
váhavá a pevná želva. »Tohoto ponaučení nemůže
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zapomenouti ani strakatý jaguár. Je velká škoda, je
velká škoda, že neumíš plovat, pichlavče.«
»Neříkej mi to.« pravil píchlavec. »Mysli raději, jak
mnohem lépe by bylo, kdybys ty se uměla svinout do
kotouče. To je pěkné nadělení! Poslouchej strakatého
jaguára.«
Strakatý jaguár seděl na břehu rmutné Amazony,
vyssával si bodliny z tlapy a říkal si:
»Nestáčí se, ale plove — takový tvor želva slově.
Stáčí se, však neplove — pak to jistě ježek je!«
»Toho nezapomene žádné neděle v měsíci,« pravil
pichlavec. »Drž mi bradu nad vodou, pevná a váhavá.
Chci zkusit, naučím-li se plovat. Může mi to být s
prospěchem.«
»Výborně!« řekla váhavá a pevná; a držela pichlavci
hradu, zatím co se šplíchal ve vlnách rmutné Amazony.
»Z tebe bude ještě výborný plavec.« pravila váhavá a
pevná. »Teď bys mohl zkusit, uvolnit mi trochu pancíř;
uvidím, co zmohu v otáčení. Muže mi to být s prospěchem.«
Pichlavec pomohl želvě uvolniti pancíř, tak že se váhavé a pevné skutečně kroucením a napjetím povedlo
stočiti se na malilinký kousíček do kotoučku.
»Výborně!« pravil pichlavec; ale teď už bych s tím
přestal. Všecka jsi tím zčernala v obličeji. Zaveď mne
laskavě znovu do vody, budu se cvičit i v plování na
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boku, což, jak jsi řekla, je tak lehké.« I cvičil se tedy
pichlavec a váhavá a pevná plovala podél.
»Výborně!« řekla váhavá a pevná. »Při trochu větším
cviku bude z tebe dokonalá velryba. A teď, smím-li
tě prosit, povol mi ještě o dva otvory v předu i v
zadu můj pancíř, a já zkusím onen okouzlující pohyb,
který, pravíš, je tak lehký. To bude strakatý jaguár
překvapen!«
»Výborně!« řekl pichlavec, vylézaje všecek mokrý ze
rmutné Amazony. »Přiznám se, že bych tě nerozeznal
od kohokoli ze své rodiny. Pravíš, asi o dva otvory? Trochu více výrazu v obličeji, prosím, a nehekej tolik, nebo
nás uslyší strakatý jaguár. Až budeš hotova, pokusím
se o onen dlouhý ponor, který, jak víš, je tak lehký. To
bude strakatý jaguár překvapen!«
A tak se píchlavec ponořil a váhavá a pevná ponořila
se podél.
»Výborně!« zvolala váhavá a pevná. »Dbej ještě trochu více o to, abys zadržoval dech a budeš moci bydleti
na dně rmutné Amazony. Teď se chci cvičiti v tom, jak
si ovinouti zadní nohy kolem uší, což, pravíš, je tak obzvláště příjemné. To bude strakatý jaguár překvapen!«
»Výborně!« řekl pichlavec. »Ale tvůj pancíř se tím
trochu roztáhl. Jednotlivé desky přesahují přes sebe.
na místě, aby ležely vedle sebe.«
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»Ó, to je výsledek cvičení,« pravila váhavá a pevná.
»Povšimla jsem si, že tvé bodliny jako by splývaly a
že začínáš vypadati spíše jako smrková šiška než jako
kaštanová slupka, jíž jsi býval podoben.«
»Opravdu?« řekl pichlavec. »To je od toho máčení ve
vodě. Ó, jak bude strakatý jaguár překvapen!«
Pokračovali ve svém cvičení až do rána, pomáhajíce
si navzájem; a když bylo již slunce vysoko, odpočívali a
sušili se. Tu viděli, že jsou oba zcela rozdílní od toho.
co byli.
»Pichlavče,« řekla želva po snídani, »nejsem tím, čím
jsem byla včera; ale myslím, že se přece budu líbit
strakatému jaguáru.«
»Myslel jsem si právě totéž,« řekl pichlavec.
»Myslím, že znamenají šupiny ohromné zlepšení bodlin
— nemluvě ani o schopnosti plování, ó, jak bude
strakatý jaguár překvapen! Pojďme ho vyhledat.«
Záhy našli strakatého jaguára. Hýčkal dosud svou
tlapu, včera večer zraněnou. Užasl tak, že se po
třikráte převalil nazad přes svůj strakatý ocas.
»Dobré jitro!« řekl pichlavec. »A jak se má dnes tvá
roztomilá maminka ?«
»Děkuji, má se zcela dobře,« pravil strakatý jaguár;
»ale odpustíš mi, nevzpomínám-li v tom okamžiku na
tvoje jméno ?«
»To je od tebe nezdvořilé,« řekl pichlavec, »uvážím-
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li, ie jsi mne chtěl včera touto dobou vyškrábati tlapou
ze skořápky.«
»Ale vždyť jsi neměl skořápky. Byly to samé bodliny,«
řekl strakatý jaguár. »Vím to jistě. Podívej se jen na
mou tlapu!«
»Mně jsi řekl, abych skočila do rmutné Amazony a
utopila se,« řekla váhavá a pevná. »Proč jsi dnes tak
hrubý a zapomětlivý ?«
»Nepamatuješ se, co ti říkala maminka?« pravil
pichlavec.
»Nestáčí se, ale plove — takový tvor želva slově.
Stáčí se, však neplove — pak to jistě ježek je!«
Pak se oba svinuli do kotoučku a točili a váleli se dokola kolem strakatého jaguára, až se mu oči v hlavě točily jako kola vozu.
Odběhl pak hledat svou matku.
»Matko,« pravil, »dnes jsou v lesích dvě nová zvířata,
a jedno, o kterém jsi řekla, že neumí plovat, plove, a
druhé, o kterém jsi řekla, že se nestáčí, stáčí se; a o
bodliny, myslím, že se oba rozdělili, protože jsou oba
po celém těle šupinatí, na místě, aby jedno bylo hladké
a druhé hodně bodlinaté; a kromě toho točí a válejí se
oba do kolečka až je mi z toho špatně.
»Synku, synku!« řekla matka jaguařice kdo ví po
kolikáté, mrskajíc půvabně ocasem, »ježek je ježek, a
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nemůže být ničím jiným než ježkem; a želva je želva a
nemůže být ničím jiným.«
»Ale to není ježek a to není želva. Je to tak něco z
obojího a nedovedu to pojmenovat.
»Nesmysl!« řekla matka jaguařice. »Všechno má své
jméno. Nazvala bych to »pasovcem«, než tomu najdu
pravé jméno. A nechala bych to s pokojem.«
Udělal tedy strakatý jaguár, jak mu bylo řečeno, jmenovitě, pokud se týče, aby to nechal s pokojem; ale
zvláštní je, miláčkové, že od onoho až po dnešní den
nikdo
na
březích
rmutné
řeky
Amazonské
nepojmenoval pichlavce a váhavou a pevnou jinak než
pasovcem. Jsou ovšem i jinde ježkové i želvy (mám je
i ve své zahradě) ; ale onen prastarý a chytrý druh,
se šupinami, ležícími přes sebe jako u smrkové šišky,
který za oněch dávných a pradávných časů žil na
březích rmutné Amazony, jmenuje se vždycky pasovec,
protože byl tak chytrý.
Tak je všechno dobře, miláčkové. Vidíte?
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Jak byl napsán
první dopis.
Žil kdysi za pradávných času popotopní člověk. Nebyl
to Jutlandan, ani Anglan, ba ani David, ač by jím byl
dobře mohl být. Ale co je nám konečně po tom,
miláčkové. Byl to pračlověk a žil v jeskyni. Měl na
sobě jen zcela málo šatstva a neuměl ani číst ani psát.
Neměl toho ostatně ani zapotřebí. Byl zcela šťasten,
jen měl-li hlad, pak ne. Jmenoval se Tegumaj Bopsulaj,
což znamená: Muž-který-svou-nohou-nekráčí-spěšněku-předu«; ale budeme mu, miláčkové, zkrátka říkati
Tegumaj. Jeho žena jmenovala se Tešumaj Tevindrau,
což znamená: »Paní-která-dává-mnoho-otázek«; ale
budeme jí, miláčkové, zkrátka říkati Tešumaj. Jméno
jejich malé dcerušky bylo Taffimaj Metallumaj, což
znamená:
»Osobička-beze-všech-zpusobů-která-byzasloužila-bití«; ale budu jí říkati Taffy. A byla
Tegumaje
Bopsulaje
miláčkem
i
maminčiným
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miláčkem, a nebyla ani s polovice tolik bita. jak by
pro ni bylo bývalo prospěšno. Všichni tři byli velice
šťastni. Jakmile uměla Taffy běhat, chodila všude se
svým tatíčkem Tegumajem. Vraceli se někdy domů do
jeskyně, až když byli hodně hladoví, a tu říkávala
Tešumaj Tevindrau: »Kde jste byli, u všech všudy, že
jste se tak protivně zamazali? Věru, můj Tegumaji,
nejsi lepší než má Taffy!«
Ale teď pozorně poslouchejte!
Jednoho dne šel Tegumaj Bopsulaj bobří bařinou k
řece Vagaji, aby nabodal oštěpem nějaké kapry k
obědu, a Taffy šla s ním. Tegumajův oštěp byl zhotoven
ze dřeva a měl na konci žraloci zuby. Tehdy, dříve než
Tegumaj vůbec chytil nějakou rybu, zlomil se mu oštěp
ve dví, jak jím mrštil příliš prudce na dno řeky. Byli
mnoho a mnoho mil vzdáleni od domova (měli ovšem
v malém váčku snídani), a Tegumaj si zapomněl vžiti s
sebou ještě nějaké jiné oštěpy.
»To jsem to vyvedl!« zvolal Tegumaj. »Bude to trvat
půl dne, než oštěp spravím!«
»Máš doma velký černý oštěp,« řekla Taffy.
»Poběhnu zpátky k jeskyni a poprosím maminku, aby
mi jej dala.«
»Je to příliš daleko pro tvé malé buclaté nožky,«
řekl Tegumaj. »Kromě toho bys mohla zapadnout do
bobří bařiny a utopit se. Pomůžeme si, jak budeme
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moci.« Usedl a vyňav kožený váček, plný sobích šlach,
proužků kůže, kousků včelího vosku a smoly, začal
spravovati oštěp. Taffy usedla také, spustila nohy do
vody, opřela bradu rukou a vytrvale přemýšlela. Pak
řekla:
»Povídám, tatíčku, je to přece jen děsná škoda, že
ani ty ani já neumíme psát, viď? Kdybychom to uměli,
mohli bychom si psát o nový oštěp.«
»Taffy,« řekl Tegumaj, »jak často jsem ti říkal, že
nemáš užívat takových výrazů? ,Děsné‘ není hezké
slovo — ale bylo byto vskutku s výhodou, jak jsi teď
řekla, kdybychom mohli domů psát.«
V tom šel právě podél řeky cizinec. Patřil ke vzdálenému kmenu Tevarův a nerozuměl ani slova z
Tegumajovy řeči. Zastavil se na břehu a usmíval se na
Taffy, protože měl doma také takovou malou dcerušku.
Tegumaj vytáhl z váčku klubko sobích šlach a začal
spravovati svůj oštěp.
»Pojď sem,« zvolala Taffy na cizince. »Víš, kde bydlí
moje maminka?« A cizinec řekl: »Hm!« — ježto, jak
víme. byl Tevara.
»Hloupý!« pravila Taffy, a zacupala nohou, protože
viděla množství velkých kaprů blížiti se po řece, zrovna
když její tatíček nemohl použiti oštěpu.
»Neobtěžuj dorostlých,« pravil Tegumaj, zaujatý tak
správkou oštěpu, že se ani neohlédl.
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»Nic mu nedělám,« řekla Taffy. »Chci jen, aby vykonal, co chci, a on nechce rozumět.«
»Neobtěžuj tedy mne,« pravil Tegumaj a natahoval
a napínal dále sobí šlachy, drže volné konce v ústech.
Cizinec — byl to dokonalý Tevara — usedl do trávy,
a Taffy mu ukazovala, co její tatíček dělá. I myslel si
cizinec: »To je velice podivuhodné dítě. Cupe nohou
proti mně a dělá posuňky. Je asi dcerou tohoto
ušlechtilého náčelnika, který je tak vznešený, že si mně
ani nechce všitunout.« Usmíval se tedy zdvořileji než
před tím.
» Poslyš,« řekla Taffy, »chci, abys došel k mé mamince,
protože máš delší nohy než já, a nespadneš do bobří
bařiny, a abys poprosil o druhý oštěp tatíčkův — ten s
černou násadou, který visí u nás nad ohništěm.«
Myslel si cizinec (a byl to Tevara) : »To je velice
podivuhodné dítě. Mává proti mně rukama a křičí na
mne, ale nerozumím ani slova z toho, co povídá. Ale
neučiním-ii, jak si přeje, jest odůvodněná obava, že
se rozhněvá tento hrdý náčelník, který se obrací k
návštěvníkům zády.« Vstal a ulomil velký plochý kus
kůry z břízy a podal ho Taffy. Učinil tak, miláčkové, aby
ukázal, že srdce jeho je bělostné jako kůra březová a že
nemá v úmyslu někomu ublížit; ale Taffy mu naprosto
neporozuměla.
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»Ó,« zvolala. »Již vím! Chceš adresu mé maminky?
Neumím ovšem psát, ale umím kreslit obrázky, mám-li
něco špičatého, Čím bych je vyryla. Prosím, půjč mi ten
žraločí zub ze svého náhrdelníku.«
Cizinec (a byl to Tevara) neříkal nic, i natáhla tedy
Taffy ručku a zatahala ho za krásný náhrdelník z korálů, plodů a žraločích zubů.
Myslil si cizinec (a byl to Tevara) : »To je pře a
převelice podivuhodné dítě. Žraločí zub na mém
náhrdelníku je kouzelný zub žraločí, a říkalo se mi
vždy, že kdyby se ho někdo dotekl bez mého dovolení,
ihned by člověk ten otekl nebo pukl. Ale toto dítě ani
neotéká, ani nepuká, a tento vážný náčelník, který si
tak přísně hledí své práce a dosud si runě vůbec ani
nepovšimnul, nezdá se míti obavy, že by otekla nebo
pukla. Bude lépe, budu-li ještě zdvořilejší.«
Dal tedy Taffy žraloci zub, a ona si lehla na břicho
klátíc nohama ve vzduchu, jako děti na podlaze
dětského pokoje, chtějí-li kresliti obrázky, a řekla pak:
»Teď ti nakreslím krásné obrázky! Můžeš se mi dívat
přes rameno, ale nesmíš do mne strkat. Nej prvé
nakreslím tatíčka, jak chytá ryby. Není si příliš
podoben; ale maminka ho pozná, protože jsem
nakreslila jeho zlomený oštěp. Nu, a teď nakreslím
druhý oštěp, který potřebuje; ten má černou násadu.
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Vypadá to, jakoby vězel tatíčkovi v zádech, ale to je
proto, že mi žraločí zub vyklouzl a že není tento kus
kůry dosti velký. To je oštěp, který chci, abys přinesl,
a teď nakreslím sebe, ana ti to vykládám. Nestojí mi
vlasy tak vzhůru, jak jsem je nakreslila, ale ono se to
tak snáze kreslí. Teď vykreslím tebe. Zdá se mi, že
jsi ve skutečnosti velmi hezký, ale nemohu tě udělati
hezkým na obrázku, nesmíš být tedy uražen. Či jsi
uražen ?«
Cizinec (a byl to Tevara) se usmál. Myslel si: »Kdesi
na blízku se asi svádí veliká bitva, a toto neobyčejné
dítě, které béře mi můj kouzelný žraločí zub, aniž by
otékalo nebo pukalo, praví mi. abych přivolal na pomoc
celý kmen velikého náčelníka. On je velký náčelník,
jinak by si mne byl všimnul.
»Hleď,« řekla Taffy, kreslíc horlivě a trochu škrábavě, »teď jsem vykreslila tebe a dala jsem ti do ruky
oštěp, který tatíček potřebuje, abys nezapomněl, že
ho máš přinést. Teď ti ukáži, jak najdeš, kde bydli
maminka: Půjdeš, až přijdeš ke dvěma stromům (tu
jsou ty stromy), a pak přejdeš pahorek (tu je pahorek),
a přijdeš k bobři bařině, plné bobrů. Nejsou tu na
obrázku celí bobři, protože neumím bobry kreslit, ale
nakreslila jsem jen jejich hlavy. Je to beztoho vše, co
z nich vidíš, jdeš-li kolem bařiny. Dej pozor, abys tam
nespadl! Nuže, naše jeskyně je právě nad bobří
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bařinou. Není ve skutečnosti tak vysoká jako hory,
ale neumím kreslit věcí tak maličkých. Před ní stojí
moje maminka. Je krásná. Je to nejkrásnější maminka,
jaká kdy byla, ale nebude se hněvat, až uvidí, že jsem
ji vykreslila tak ošklivou. Bude mít ze mne radost,
že umím tak kreslit. Pro případ, že bys zapomněl,
nakreslila jsem oštěp, jejž tatíček potřebuje, jakoby byl
venku před jeskyní. Ve skutečnosti je uvnitř, ale ukážeš obrázek mé mamince a ona ti oštěp dá. Vykreslila
jsem ji s rukama nad hlavou, protože vím, že se tak
zaraduje, až tě uvidí. Není to krásný obrázek? A
rozumíš všemu, nebo ti to mám vysvětlit ještě jednou
?«
Cizinec (a byl to Tevara) podíval se na obrázek a kýval horlivě hlavou. Řekl si: »Nepřivedu-li kmen tohoto
vznešeného náčelníka k pomoci, zavraždí ho jeho
nepřátelé, kteří se hrnou se všech stran s oštěpy. Teď
vím, proč se vznešený náčelník tvářil, jakoby mne
neviděl! Bál se, aby snad jeho nepřátelé nebyli skryti v
křoví a neviděli, že mne posílá s poselstvím. Obrátil se
proto zády a dal tomuto moudrému a podivuhodnému
dítěti nakresliti strašlivý obraz, ukazující mi jeho
nesnáz. Půjdu a přivedu mu jeho kmen na pomoc.«
Neptal se ani Taffy na cestu, ale hnal se, s březovou
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korou v ruce, křovinami jako vítr. a Taffy si spokojeně
usedla.
»Co jsi to dělala, Taffy?« ptal se Tegumaj. Byl si opravil
oštěp a mával jím teď opatrně sem i tam.
»Jen jsem si něco objednala, drahý tatíčku,« pravila
Taffy. »Nebudeš-li se mne vyptávat, zvíš v krátké době
všechno a budeš překvapen. Nevíš ani, jak budeš
překvapen, tatíčku! Slib mi, že budeš překvapen.«
»Nu dobrá,« pravil Tegumaj a jal se znovu chytat i
ryby.
Cizinec — věděli jste, že to byl Tevara? — pospíchal
s obrázkem a uběhl již několik mil, když uviděl čirou
náhodou Tešumaj Tevindrau před vchodem do jeskyně,
ana hovoří s několika jinými popotopními dámami,
které k ní přišly na pravěkou snídani. Taffy byla
Tešumaj i velice podobna, jmenovitě hoření částí
obličeje a v očích, takže cizinec — stále pravý Tevara
— jí se zdvořilým úsměvem podal březovou kůru. Byl
běžel tak prudce, že těžce oddychoval, a nohy měl
rozdrásány trním. Ale snažil se přece být zdvořilým.
Jakmile shlédla Tešumaj obrázek, vzkřikla a vrhla se
na cizince. Ostatní popotopní dámy srazily ho pojednou
k zemi a šest z nich si dlouhou řadou sedlo na něho.
zatím co hoTešumaj tahala za vlasy. »Je to zřejmo, jako
nos v obličeji tohoto cizince.« volala. »Probodal mého
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Tegumaje veskrze oštěpy a poděsil ubohou Taffy tak,
že jí stojí všechny vlasy vzhůru; a nemaje na tom dosti
přináší mi strašlivý obrázek, jak se to stalo. Hleďte!«
Ukazovala obrázek všem popotopním dámám, sedícím
trpělivě na cizinci. »Tu je můj Tegumaj se zlomenou rukou ; tu mu v zádech vězí oštěp; tu je člověk, chystající
se mrštiti oštěpem; tu jiný hází oštěpem z nějaké
jeskyně a tu je celé hejno lidí« (byli to ve skutečnosti
Taffini bobři, ale byli tak trochu podobni lidem), »jak
běží na Tegumaje. Xení-li to strašlivé ?«
»Nanejvýš strašlivé!« pravily popotopní dámy a naházely cizinci do vlasů bláta (nad čímž byl překvapen),
ťloukly na znějící bubny kmenu, a svolaly všechny
pohlaváry kmene Tegumajova s jejich hetmany a
dolmany a celou družinou, spolu s kněžími a čaroději i
všemi ostatními. Ti rozhodli, že dříve než utnou cizinci
hlavu, má je dovésti dolů k řece a ukázati jim, kam
ukryl ubohou Taffy.
Teď to již do opravdy zlobilo cizince, vzdor tomu, že
byl Tevara. Naházely mu do vlasů plno bláta, válely h0
sem i tam po tvrdém křemení; seděly na něm, šest v
řadě; strkaly jím a dávaly mu štulce, že sotva dýchal,
a ač nerozuměl jejich řeči, byl skorém jist, že jména,
jimiž h0 poctívaly popotopní dámy, nebyla pranic
uhlazená. Neříkal však ničeho, až se shromáždil celý
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kmen Tegumajův. Vedl je pak zpět ke břehu řeky
Vagaje, a tu našli Taffy, ana plete věnečky z chudobek a
Tegumaje, an nabodává malého kapříka opatrně svým
opraveným oštěpem.
»Nu ty jsis popílil« pravila Taffy. »Ale proč přivadíš s
sebou tolik lidí? Tatíčku drahý, to je mé překvapení. Jsi
překvapen tatíčku ?«
»Velice,« řekl Tegumaj; »ale zkazilo mi to rybolov na
celý den. Aj, Taffy, vždyť tu je celý milý, dobrý, krásný,
čistý, mírný kmen.
A bylo tomu tak. V prvé řadě kráčely Tešumaj
Tevindrau a popotopní dámy, svírající pevně cizince, v
jehož vlasech bylo plno bláta (ač byl Tovara). Za nimi
šli první pohlavár, místonáčelník, zástupci a pomocníci
náčelníků (všichni ozbrojeni po zuby), hetmani a
župani, rotmistři se svými rotami a dolmani se svými
oddíly; ostatní seřadili se jako zadní voj (rovněž
ozbrojeni pa zuby). Za nimi kráčel celý kmen v
hierarchickém pořádku, počínaje od majitelů čtyř
jeskyň (pro každou roční dobu jedna), soukromých
sobích dostihů; a lososích skoků, až po feudální
nevolníky, již mají poloviční právo na půl medvědí kůže
za zimních nocí, sedm loket daleko od ohně, i po najaté
otroky, s nápadnictvím na okousanou kost jakožto daň
z hlavy (Nejsou-li to krásná slova miláčkové?). Byli
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tu všichni, vykračujíce si hrdě a křičíce, a vyděsili
všechny ryby na dvacet mil vůkol, a Tegumaj jim
děkoval plynnou popotopní řečí.
Pak vyběhla Tešumaj Tevindrau a líbala a objímala
Taffy divoce; ale první pohlavár kmene Tegumajova
chytil Tegumaje za chochol z peří a třásl jím mocně.
»Vysvětli! Vysvětli! Vysvětli!« křičel celý kmen Tegumajův.
»I ty má živá dobroto!« zvolal Tegumaj. »Pusť můj
chochol. Což si nemůže člověk zlomit oštěp, aby na
něho nepřichvátal celý kraj ? Je vidět, že se rádi do
všeho mícháte.«
»Myslím, že jste konečně ani nepřinesli tatíčkův
oštěp s černou násadou,« řekla Taffy. »A co to děláte s
mým hezkým cizincem ?«
Strkali jím, dva nebo tři, nebo i deset jich, až měl
oči v sloup. Mohl jen těžce oddychovati a ukazovati na
Taffy.
»Kde jsou ti zlí lidé, kteří tě bodali oštěpy, drahoušku
?« ptala se Tešumaj Tevindrau.
»Vždyť tu nikdo nebyl,« pravil Tegumaj. »Mým jediným návštěvníkem dnes ráno byl tento ubožák,
kterého chcete uškrtit. Pozbyl jsi rozumu, ó kmeni
Tegumajův?«
»Přišel se strašlivým obrázkem,« pravil první náčel-
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ník, — »obrázkem, který ukazoval, žes byl všecek
probodán oštěpy.«
»É — rum — Snad bude lépe, vysvětlím-li, že jsem
já mu dala ten obrázek,« pravila Taffy, ale nebylo jí při
tom zcela volno.
»Ty!« zvolal celý kmen Tegumajův najednou. »Osobičko-beze-všech-způsobu-která-bys-zasloužila-bití! Ty
?«
»Milá Taffy, bojím se, že jsme se octli v nemalé nesnázi,« pravil její tatíček a objal ji ramenem, takže se
již nebála.
»Vysvětli! Vysvětli! Vysvětli!« volal první pohlavár
kmene Tegumajova, a skákal po jedné noze.
»Chtěla jsem, aby cizinec přinesl tatíčkův oštěp, nakreslila jsem ho tedy,« vyprávěla Taffy. »Nebylo tu
množství oštěpů. Byl jen jeden oštěp. Nakreslila jsem
tři, aby to bylo jisté. Nemohla jsem za to, že to
vypadalo, jakoby trčely v tatíčkově hlavě — nebylo
místa na březové kůře. A to, co maminka jmenovala
zlými lidmi, jsou moji bobři. Nakreslila jsem je, abych
mu ukázala cestu bařinou, a nakreslila jsem maminku
u vchodu do jeskyně, ana se raduje, protože to je
Hezký cizinec. A o v á s si myslím, že jste ten nej
hloupější lid na světě,« pravila Taffy. »On je velice
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hezký muž. Proč jste mu naházeli bláta do vlasů?
Umejte ho!«
Nikdo ani nemukal po dlouhou dobu, až se první
pohlavár dal do smíchu; pak se zasmál cizinec (který
byl Tevara) ; potom se smál Tegumaj, až se převalil
na zem. a na konec se řehoml celý kmen ještě víc
a hlasitěji. Nesmály se jedině Tešumaj Tevindrau a
všechny popotopní dámy. Byly všechny velice zdvořilé
ke svým manželům, a říkaly »hlupáku!« co nejčastěji.
I zvolal pak a zazpíval první pohlavár kmene Tegumajova
»Ó, Osobičko-beze-všech-způsobů-kterábys-za-sloužila-bití, učinila jsi velký vynález!«
»Toho jsem ani neměla v úmyslu ; chtěla jsem jen tatíčkův oštěp s černou násadou,« pravila Taffy.
»Nu, nechrne toho. Je to velký vynález, a někdy to
lidé pojmenují psaním. Teď jsou to jen obrázky, a jak
jsme dnes viděli, obrázkům není vždy dobře rozumět.
Ale přijde doba, o Dítě Tegumajovo, kdy budeme psát
písmeny — a kdy budeme umět číst i psát, a tu povíme
vždy přesně, co míníme, beze všech omylů. Nechť
vymyjí popotopní dámy bláto z cizincova vlasu!«
»Budu tomu ráda,« řekla Taffy, »protože, hleďte, ač
jste přinesli každý jednotlivec jiný oštěp z kmene Tegumajova, zapomněli jste přec na tatíčkův oštěp s
černou násadou.«
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I zvolal a zazpíval první pohlavár: »Milá Taffy, až
budeš podruhé psát obrázkový dopis, pošli s ním raději
člověka, který mluví naší řečí, aby vysvětlil, co
znamená. Mně je to celkem jedno, protože jsem první
pohlavár, ale je to velice zlé pro ostatní z kmene
Tegumajova, a jak vidíš, cizince to naplňuje úžasem.«
Přijali pak cizince (pravého Tevaru z Tevar) do
kmene Tegumajova, protože byl šlechetný člověk a
nenadělal mnoho křiku o blátě, jež mu popotopní dámy
naházely do vlasů. Ale od onoho až po dnešní den (a
myslím, že to je všechno vinou Taffy), učilo se jen velice
málo děvčátek rádo číst nebo psát. Většina jich kreslí
raději obrázky anebo si hraje se svými tatíčky — právě
jako Taffy.
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O krabu, jenž si
hrál s mořem.
Před prastarými a pradávnými časy byla, miláčkové,
doba Prvopočátku. To bylo ve dnech, kdy Nejstarší
Čaroděj vše připravoval. Přihotovil nejdříve zemi, pak
přihotovil moře; a pak nařídil všem zvířatům, aby
přišla a hrála si. I ptala se zvířata: »Nač si máme hrát,
ó Nejstarší čaroději?« A on řekl: »Ukáži vám.« Vzal
slona — všechno slonstvo, jež tu bylo — a řekl: »Hrej
si na slona,« a všechno slonstvo, jež tu bylo, si hrálo.
Vzal bobra — všechno bobrovstvo, jež tu bylo — a řekl:
»Hrej si na bobra,« a všechno bobrovstvo, jež tu bylo,
si hrálo. Vzal krávu — všechno kravstvo, jež tu bylo
— a řekl: »Hrej si na krávu,« a všechno kravstvo, jež
tu bylo, si hrálo. Vzal želvu — všechno želvstvo, jež tu
bylo a řekl: »Hrej si na želvu,« a všechno želvstvo, jež
tu bylo, si hrálo. Vzal všechna zvířata, ptáky i ryby po
řadě a řekl jim, nač si mají hrát.
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Ale k večeru, kdy lidé i zvířata umdlévají, přišel Člověk
(se svou malou dceruškou?) — ano, se svou milovanou
malou dceruškou, která mu seděla na zádech, a řekl:
»Jaká je to hra, Nejstarší Čaroději ?« A Nejstarší
Čaroděj pravil: »Hoj, synu Adamův, to je hra
Prvopočátku; ale ty jsi příliš moudrý pro tuto hru.«
I uklonil se člověk a řekl: »Ano, jsem příliš moudrý
pro tuto hru; ale učiň, aby mne všechna zvířata
poslouchala.«
Zatím, co ti dva spolu hovořili, žejbroval se krab
Pau Amma, který měl přijití na řadu ke hře, stranou
odtud, a sestoupiv do moře, řekl si: »Budu si hráti svou
hru sám v hlubinách vod a nebudu nikdy poslouchat
i tohoto syna Adamova.« Neviděl ho nikdo odcházet,
kromě malé dívčinky, sedící člověku na zádech. A hra
pokračovala, až nebylo již zvířat bez rozkazů; a Nej
starší Čaroděj setřel si jemný prach s rukou a šel se
podívat do světa, jak si zvířata hrají.
Šel na sever, miláčkové, a našel všechno slonstvo, jež
tu bylo, rýti choboty a šlapati nohama v krásné nové
čisté půdě, kterou byl pro ně připravil.
»Kun?« ptalo se všechno slonstvo, jež tu bylo, což
znamenalo: »Je to dobře?«
»P a y a h k u n,« řekl Nejstarší Čaroděj, což znamenalo: »Docela dobře«; a dechl na ohromné kopce a
kusy země, jež bylo všechno slonstvo vyhrabalo, a bylo
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z nich vysoké Pohoří Himalájské. Můžete si je vyhledati
na mapě!
Šel na východ a našel všechno kravstvo, jež tu bylo,
pásti se na poli, které mu připravil. Olízalo jazykem
najednou celý les a sežravši ho, usedlo, aby
přežvykovalo.
»Kun?« ptalo se všechno kravstvo, jež tu bylo.
»P a y a h ku n,« řekl Xej starší Čaroděj; dechl na
holý kus země, kde krávy žraly, a namísto, kde usedly.
I byla z jednoho velká Indická Poušť a z druhého Poušť
Sahara. Můžete si je vyhledati na mapě.
Šel na západ a našel všechno bobrovstvo, jež tu bylo,
ano staví hráze přes ústí širokých řek, které pro ně byl
připravil.
»Kun?« ptalo se všechno bobrovstvo, jež tu bylo.
»P a y a h k u n,« řekl Nejstarší Čaroděj; a dechl na
poražené stromy a na tiché vody, a povstaly močálovité
stepi ve Floridě. Můžete si je vyhledati na mapě.
Pak šel na jih a našel všechno želvstvo, jež tu bylo,
ano hrabe v písku, který byl pro ně připraven, a písek
a kamení vířily vzduchem a padaly daleko do moře.
»Kun?« ptalo se všechno želvstvo, jež tu bylo.
»P a y a h k u n,« řekl Nej starší Čaroděj; a dechl
na písek a kamení, tam kde padly do moře, a byly tu
nej krásnější ostrovy Borneo, Celebes, Sumatra, Java

71
www.eknizky.sk

a ostatní z malajského souostroví. I ty můžete si
vyhledati na mapě!
Po nějaké době setkal se Nej starší Čaroděj na březích řeky Perak s člověkem a řekl: »Hoj ! Synu
Adamův, poslouchají tě všechna zvířata ?«
‘»Ano,« řekl člověk.
»Poslouchá tě celá země?«
»Ano,« řekl člověk.
»Poslouchá tě celé moře?«
»Ne,« řekl člověk. »Jednou za den a jednou za noc
běží moře nahoru do řeky Perak a žene sladkou vodu
zpět do lesa, tak že se mi zmáčí dům; jednou za den
a jednou za noc běží zas dolů po řece a bere všechnu
vodu s sebou, tak že nezůstane než bahno, a moje
kocábka se převrhne. Je to hra, kterou jsi mu nařídil,
aby hrálo?«
»Ne,« pravil Nej starší Čaroděj. »To je nová a ošklivá
hra.«
»Hleď!« řekl člověk, a mezi tím co mluvil, ubíralo se
veliké moře vzhůru do ústí řeky Perak, tlačíc řeku zpět,
až zaplavila všechny černé lesy na míle a míle kolem a
zatopila dům člověkův.
»To je zlé. Spusť svoji kocábku na vodu. Vypátráme,
kdo si to hraje s mořem,« pravil Nejstarší Čaroděj.
Vstoupili do kocábky a malá dceruška šla s nimi.
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Člověk vzal svůj křis — zakřivenou vlnivou dýku s
čepelem jako plamen — a vypluli na řeku Perak. Tu
začalo moře couvat a couvat, a kocábka byla vyssáta
z ústí řeky Perak a plula kolem Selangoru, Malakky,
Singapore, dále a dále až k ostrovu Bintangu, jakoby ji
kdosi přitahoval provazem.
Tu vstal Nejstarší Čaroděj a zavolal: »Hoj! zvířata,
ptáci a ryby, které jsem vzal do rukou při Prvopočátku
a učil vás hře, jakou si máte hrát, kdo z vás si hraje s
mořem ?«
I zvolala všechna zvířata, ptáci i ryby najednou:
»Nejstarší Čaroději, hrajeme hry, jakým jsi nás učil,
abychom si hráli — my i děti našich dětí. Ale nikdo z
nás nehraje si s mořem.«
V tom vyšel nad vodami měsíc, velký a plný, a
Nejstarší Čaroděj pravil k hrbatému starci, který sedí
v měsíci a splétá vlas pro udici, na kterou doufá, že
jednou chytí svět: »Hoj, rybáři z měsíce, hraješ-li ty si
s mořem ?«
»Ne,« řekl rybář, »splétám vlas pro udici, na kterou
kdysi chytím svět; ale nehraji si s mořem.« A splétal
dále svou udici.
Ale v měsíci je také krysa, která starému rybáři vždy
rozhlodá vlas, byť ho sebe pevněji spletl, a Nej starší
Čaroděj zavolal na ni: »Hoj, kryso z měsíce, hraješ-li t
y si s mořem ?«
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Odpověděla krysa: »Jsem příliš zaměstnána rozkolísá váním vlasu, který splétá starý rybář. Nehraji si s
mořem. « A hlodala dále na vlasu.
Tu pozdvihla malá dívčinka, lidská dceruška, své
něžné hnědé ručky s krásnými náramky z bílých lastur
a řekla: »Ó, Nejstarší Čaroději! Tehdy, z Prvopočátku,
když otec můj hovořil s tebou, a já mu seděla na
zádech, zatím co se zvířata učila svým hrám, odkradlo
se jedno zvíře nezpůsobně do moře, dříve než jsi je
mohl naučiti jeho hře.«
I řekl Nejstarší Čaroděj : »Jak moudré jsou malé děti,
které vidí a mlčí! Tak vypadalo to zvíře?«
A dceruška pravila: »Bylo kulaté a bylo ploché; a oči
mu rostly na stopkách; a chodilo stranou, takhle; a bylo
na zádech pokryto silným krunýřem.«
Zvolal Nej starší Čaroděj : »Jak moudré jsou malé
děti, které mluví pravdu! Teď vím, kam odešel Pau
Amma. Podejte mi veslo!«
Vzal veslo; ale nebylo třeba veslovat, neboť voda ubíhala neustále kolem všech ostrovů, až přišli na místo,
zvané Pusat Tašek — Srdce Moře —, kde je velká
prohlubeň, vedoucí k srdci světa, a v prohlubině té
roste zázračný strom Pauh Janggi, který nese kouzelné
ořechy blížence. Tu ponořil Nej starší Čaroděj ruku
až po rameno do hluboké teplé vody, a pod kořeny
Zázračného Stromu nahmatal široký hřbet kraba Pau
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Ammy. A Pau Amma se potopil při tom doteku, a celé
moře vyvstalo, jako se zdvihá voda v nádobě, ponoříteli do ní ruku.
»Ah!« řekl Nejstarší Čaroděj. »Teď vím, kdo si hrál s
mořem!« a zavolal: »Co tam děláš, Pau Ammo?«
A Pau Amma odpověděl z hloubi: »Jednou za den a
jednou za noc vycházím si hledat potravu. Jednou za
den a jednou za noc se vracím. Nech mne s pokojem.«
I řekl Nej starší Čaroděj : »Slyš, Pau Ammo.
Vystoupíš-li ze své skrýše, vtekou vody moře do Pusat
Taseku a všechna pobřeží všech ostrovů zůstanou holá
a malé rybičky lekají, a Rajovi Movangu Kabanovi,
králi slonů, zamažou se nohy blátem. Vrátíš-li se a
usedneš do Pusat Taseku, vyvstanou vody moře a
polovina malých ostrůvků je zatopena a dům člověkův
je zaplaven, a tlama Ráje Abdullaha, krále krokodilův,
naplní se slanou vodou.«
Zasmál se Pau Amma, tam hluboko dole, a řekl:
»Nevěděl jsem, že jsem tak důležitý. Chci nadále
vycházeti sedmkrát za den, a vody se nikdy neutiší.«
Řekl Nej starší Čaroděj:
»Nemohu tě nechati hrát
hru, kterou jsi chtěl hrát, Pau Ammo, protože jsi mi
utekl z Prvopočátku; ale nebojíš-li se, pojď nahoru a pohovoříme si o tom.«
»Nebojím se,« řekl Pau Amma a vyvstal v záři mě-
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síce nad povrch moře. Nebyl nikdo na světě tak velký,
jako Pau Amma — neboť to byl král — krab všech
krabů. Nikoliv obyčejný krab, ale král krab. Jednou
stranou svého ohromného krunýře dotýkal se pobřeží
Sarawaku ; druhou dotýkal se pobřeží Pahangu; a větší
byl než kouř tří sopek! An se dral vzhůru větvemi
Zázračného Stromu, utrhl jeden z velkých plodůblíženců — kouzelných ořechů o dvojím jádru, jimiž
lidé omládnou, — a malá lidská dceruška viděla ořech
houpat i se na vodě podél kocábky. Vtáhla ho do vnitř
a jala se z něho svými malými zlatými nůžkami
vylupovati měkká očka.
»Učiň nějaké kouzlo, Pau Ammo,« pravil Čaroděj, »ať
vidíme, že jsi vskutku důležitý.«
Pau Amma kroutil očima a hýbal nohama, ale dovedl
jen pobouřiti moře, protože, ač byl král-krab, nebyl
přece ničím víc než krabem. Nejstarší Čaroděj se smál.
»Nejsi tedy přec tak důležitý, Pau Ammo,« pravil.
»Nech teď, abych to zkusil j á,« a začal Čarovati levou
rukou, jen tak malíčkem levé ruky — a ejhle a vizte,
miláčkové, Pau Ammův tvrdý tmavozelený krunýř
spadl s něho jako padá skořepina s kokosového ořechu,
a Pau
Amma zůstal všecek měkký — tak měkký, jako jsou
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malí

rackové,

jež

časem

nacházíte

na

pobřeží,

miláčkové.
»Jsi vskutku velice důležitý,« pravil Nej starší Čaroděj. »Mám poprositi člověka, aby tě přeřízl svým křis?
Anebo mám poslati pro Raju Moyanga Kabana, krále
slonů, aby tě probodl svými kly? Či mám zavolati Raju
Abdullaha, krále krokodilů, aby tě rozkousal ?«
I řekl Pau Amma: »Stydím se! Vrať mi můj tvrdý
krunýř a nech mne vrátiti se do Pusat Taseku, a chci
vyjiti jen jednou za den a jednou za noc, abych si našel
potrav u.«
Řekl Nejstarší Čaroděj : »Ne, Pau Ammo, nevrátím
ti tvůj krunýř, protože bys se stal ještě větší, pyšnější
a silnější, a snad bys zapomněl na svůj slib a hrál si
znovu.«
Tu pravil Pau Amma: »Co si počnu? Jsem tak velký,
že se mohu skrýti jedině v Pusat Taseku, a půjdu-li
někam jinam, tak měkký jak jsem nyní, sežerou mne
žraloci a tuleni. A půjdu-li do Pusat Taseku, tak měkký
jak jsem nyní, byl bych tam sice v bezpečí, ale nemohl
bych nikdy odtamtud vyjít hledat si potravu, a tak bych
zahynul.« Hýbal pak nohami a naříkal.
»Slyš, Pau Ammo,« pravil Nejstarší Čaroděj.
»Nemohu ti dovolit hráti hru, kterou jsi chtěl hrát,
protože jsi mi unikl s Prvopočátku ; ale chceš-li, mohu
učiniti každý kámen, každou díru a každý chomáč
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chaluh ve všech mořích navždy bezpečným Pusat
Tasekem pro tebe i tvé děti.«
I řekl Pau Amma: »Je to dobré, ale přece to nechci.
Viz! zde je člověk, který s tebou hovořil s Prvopočátku.
Kdyby nebyl odvrátil tvou pozornost, nebylo by mne to
omrzelo čekat a nebyl bych utekl a všechno to by se
nebylo stalo. Co pro mne on učiní ?«
A člověk řekl: »Chceš-li. učaruji, že ti budou hlubiny
vod i suchá země domovem, tobě i tvým dětem — tak
že se budeš moci skrýt i na zemi i v moři.«
Řekl Pau Amma: »Nechci toho ještě. Hleď! tu je ono
děvče, které mne tehdy s Prvopočátku vidělo utíkat.
Kdyby byla tehdy promluvila, byl by mne Nej starší
Čaroděj zavolal zpátky a všechno to by se nebylo stalo.
Co ona pro mne učiní ?«
A malá dívčinka řekla: »Je to velice dobrý ořech,
který jím. Chceš-li, budu čarovati a dám ti tyto ostré a
silné nůžky, tak že, když vylezeš z moře na zemi, budeš
moci, ty i tvoje děti, jisti po celý den takovéto kokosové
ořechy; anebo si můžeš nůžkami, které budou tvé,
vyhra- bati Pusat Tašek, kde nebude kamene nebo díry
na blízku ; a bude-li země příliš tvrdá, budeš moci
pomocí těchže nůžek v vlézt i na strom.«
Řekl Pan Amma: »Nechci toho ještě, neboť při tom,
jak jsem měkký, nebyly by mi dary ty nic platný. Vrať
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mi můj krunýř, ó Nejstarší Čaroději, a chci hráti tvoji
hru.«
A Nejstarší Čaroděj odpověděl: »Vrátím ti ho, Pau
Ammo, na jedenáct měsíců v roce; ale dvanáctý měsíc
každého roku změkne opět, aby tebe a všechny tvé
děti upamatoval, že umím čarovat, a aby tě zachoval
pokorným.
Pau Ammo; neboť vidím, že dovedeš-li běhati pod
vodou i na zemi, staneš se příliš smělým; a dovedešli lézti na stromy, louskati ořechy a hrabati díry svými
nůžkami, staneš se příliš žravým, Pau Ammo!«
Tu se Pau Amma na chvíli zamyslil a řekl: »Rozhodl
jsem se. Přijímám všechny dary.«
I začal Nejstarší Čaroděj čarovati pravou rukou,
všemi pěti prsty pravé ruky, a hle, miláčkové, Pau
Amma se stával menším a menším a menším, až
konečně ploval ve vodě podél kocábky jen malý zelený
ráček, volající slabounkým hláskem : »Dej mi nůžky í«
A malá dceruška vzala ho na dlaň své malé hnědé
ručky a posadila ho na dno kocábky a dala mu nůžky.
A on jimi hýbal ve svých malých chápadlech, otvíral je
a zavíral a klapal jimi, řka: »Mohu jisti ořechy. Mohu
louskati skořepiny. Mohu hrabati díry. Mohu lézti na
stromy. Mohu dýchat i 11a suchu a najdu bezpečný
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Pusat Tašek pod každým kamenem. Nevěděl jsem, že
jsem tak důležitý. Kun? (Je to tak dobře?)«
»P a v a h k u n,« řekl Nej starší Čaroděj a smál se
a dal mu své požehnání. Malý Pau Amma přehoupl se
přes okraj kocábky do vody. Byl tak malounký, že by se
byl mohl skrýti do stínu suchého listu na zemi nebo do
prázdné lastury na dně moře.
»Bylo to tak dobře?« ptal se Nejstarší Čaroděj.
»Ano,« řekl člověk. »Ale teď je nám vrátiti se do
Perak, a bude se nám to těžko veslovat. Kdybychom
byli počkali, až by se byl Pau Amma. vyšlý z Fusat
Taseku, vrátil domů, byla by nás tam voda sama
donesla.«
»Jsi líný,« pravil Nej starší Čaroděj. »A tak budou i
tvoje děti líné. Budou nej línějším národem světa. Bude
se jim říkat Malajové — líný lid;« a natáhl prst k měsíci
a řekl: »Ó, rybáři — zde tento člověk je příliš líný, aby
vesloval domů. Táhni mu kocábku domů svou udicí,
rybáři.«
»Ne,« pravil člověk. »Mám-li býti líný po celý svůj
věk. nechť za mne navždy dvakráte za den pracuje
moře. To mi uspoří veslování.«
Zasmál se Nej starší Čaroděj a řekl: »P a y a h k u
n.« (To je dobře.)
A krysa v měsíci přestala hrýzti udici; a rybář spustil
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udici dolů, až se dotekla moře a táhl ji celým hlubokým
mořem, kolem ostrova Bintangu, kolem Singapore,
kolem Malakky, kolem Selangoru, až se kocábka opět
zatočila do ústí řeky Perak.
»K u n ?« ptal se rybář z měsíce.
»P a y a h k u n,« řekl Nejstarší Čaroděj. »Hleď,
abys teď povždy táhl moře dvakráte za den a dvakráte
za noc, tak aby si malajští rybáři uspořili veslování.
Ale dej pozor, abys netáhl příliš mocně, nebo bych ti
učaroval jako Pau Ammovi.«
Pak odpluli všichni po řece Perak a šli spát, miláčkové. Ale teď pozorně poslouchejte!
Od onoho dne až po dnes táhne měsíc vždy moře
náborů i dolů a způsobuje tak, co jmenujeme příliv a
odliv.
Někdy zatáhne rybář trochu příliš mocně a dostaneme
pak náhlý přítok; a někdy táhne příliš pomalu a máme
pak tak zvanou malou vodu; ale je skorém vždycky
pozorný, ze strachu před Nejstarším Čarodějem.
A Pau Amma? Jdete-li na pobřeží, můžete tam viděti,
jak si všechna děťátka Pau Aminy dělají malé Pusat
Taseky pod každým kamenem a pod každou
hromádkou býlí na písčině; můžete je viděti, jak hýbají
svými nůžkami; a v některých krajinách světa žijí
opravdu na suché zemi a lezou na palmy a jedí
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kokosové ořechy, právě jak to slibovala dívčinka. Ale
jednou za rok je všem Pau Ammům shazovati tvrdý
krunýř a býti měkkými — aby si připamatovali, co by
mohl Nej starší Čaroděj udělati.
A není hezké zabij eti nebo honiti Pau Ammova
děťátka, protože před dávnými časy byl starý Pau
Amma hloupě hrubý.
Oh, ano! A Pau Ammova děťátka nemají to ráda,
vytahuje-li je kdo z jejich malých Puset Taseků a nosí
domů v skleničkách na zavařeniny. Proto vás štípají
svými nůžkami, a dobře vám tak!
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O kočce, která
chodila samotna.
Slyšte, pozor dejte a naslouchejte! Staloť se to a přihodilo a bylo, ó moji miláčkové, dokud krotká zvířata
byla divokými. Byl divoký pes, i byl divoký kůň, i kráva
byla divoká i ovce byla divoká, a vepř byl divoký —
tak divoký, jak jen co divokým být může — a chodili
ve velkých divokých lesích v divoké osamělosti. Ale
nejdivočejší ze všech divokých zvířat byla kočka.
Chodila samotna a bylo jí úplně jedno, kde Člověk
byl ovšem také divoký. Byl hrozně divoký. A začal být
krotkým, až když se sešel se Ženou a ta mu řekla,
že se jí nelíbí žít jeho divokým způsobem. Vyhledala
pěknou suchou jeskyni, aby v ní spali místo na, hromadě mokrých listí; posypala v ní zemi čistým pískem,
v pozadí jeskyně rozdělala pěkný ohníček ze dřev a
přes otvor jeskyně pověsila vyschlou kůži z divokého
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koně, ocasem dolů. A řekla pak: »Očisti si nohy, můj
drahý, když jdeš domů, a budeme teď hospodařit.«
Tehdy, miláčkové, večeřívali oba divokou skopovinu
pečenou na horkých kamenech, a kořeněnou divokým
česnekem a divokým pepřem; divokou kachnu,
nadívanou divokou rýží a divokým koriandrem ;
morkové kosti z divokých volů, a višně a granátová
jablka. Muž si pak lěhl před oheň a usínal blaženě.
Ale žena usedla a česala si vlasy. Vzala kost z lopatky
skopce — velkou, plochou lopatkovou kost — dívala
se na podivné známky na ní a přihodivši si více dřeva
11a oheň, provozovala Cáry. Byly to prvé prozpěvované
Cáry na světě.
Venku, ve velkých divokých lesích, sešla se všechna
divoká zvířata na místě, odkud mohla z daleka viděti
záři ohně a divila se, co to znamená.
I zadupal divoký kůň svou divokou nohou a řekl: »Ó,
moji přátelé a moji nepřátelé, proč rozžehli muž a žena
ono velké světlo ve velké jeskyni, a jakou nám to asi
přinese škodu ?«
Zdvihl divoký pes svůj divoký čenich a čichal vůní
pečeného skopce a řekl: »Půjdu se tam podívat a povím
vám, neboť myslím, že je to dobré. Kočko, pojď se
mnou.«
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»I ne!« řekla kočka. »Jsem kočka, která chodí samotná a je mi to jedno, kde. Nepůjdu.«
»Pak nemůžeme být již nikdy přáteli,« řekl divoký
pes a odklusal k jeskyni. Ale když uběhl kousek cesty,
řekla si kočka: »Mně jsou všechna místa stejná. Proč
bych tedy nemohla jít a podívat se dle své libosti ?«
Plížila se tedy tiše, zcela tiše za divokým psem a skryla
se na místě, odkuď mohla všechno slyšeti.
Divoký pes, došed ke vchodu jeskyně, nadzdvihl nosem uschlou koňskou kůži a čenichal skvostnou vůni
pečeného skopce. A žena, hledíc na lopatkovou kost,
slyšela ho, zasmála se a řekla: »Tu jde první. Co chceš,
divoký tvore z divokých lesů?«
Řekl divoký pes: »Ó, moje nepřítelkyně a ženo mého
nepřítele, co to tak krásně voní po divokých lesích ?«
»Tu zdvihla žena kost z pečeného skopce, hodila
ji divokému psu, a řekla: »Divoký tvore z divokých
lesů, ochutnej a okus.« Divoký pes hryzl kost a byla
chutnější než cokoli kdy byl okusil. I řekl: »Ó, moje
nepřítelkyně a ženo mého nepřítele, dej mi ještě.«
Řekla žena: »Divoký tvore z divokých lesů, pomáhej
mému muži za dne při lovu a v noci hlídej jeskyni a
dám. ti pečených kostí, kolik chceš.«
»Ah!« řekla si kočka, naslouchajíc. »To je velice
moudrá žena, ale není přec tak moudrá, jako já.«
Divoký pes plazil se do jeskyně, položil svou hlavu
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ženě do klína a řekl: »Ó, moje přítelkyně a ženo mého
přítele, chci pomáhati tvému muži za dne při lovu a za
noci chci hlídat vaši jeskyni.«
»Ah!« řekla kočka, naslouchajíc. »To je velice pošetilý pes.« A vrátila se vlhkými divokými lesy, mávajíc
divoce ocasem a chodíc po svých osamělých cestách.
Ale neřekla nikomu nic.
Člověk, probudiv se, zvolal: »Co tu dělá divoký pes
?« A žena řekla: »Jeho jméno není již divoký pes, ale
První
Přítel, protože chce být naším přítelem navždy a
navždy a navždy. Vezmi ho s sebou, až půjdeš na lov.«
Příštího večera natrhala žena veliké náruče zelené
svěží trávy z vodních luk a usušila ji před ohněm,
tak že voněla jako svěže posečené seno. Pak si sedla
před vchod jeskyně a pletla ohlávku z koňské kůže; a
dívajíc se na skopovou kost — na velkou širokou kost
lopatkovou — čarovala. Byly to druhé prozpěvované
čáry na světě.
Venku v divokých lesích divila se všechna divoká zvířata. co se stalo divokému psu, a divoký kůň zadupal
konečně nohou a řekl: »Půjdu se podívat a povím pak,
proč se divoký pes nevrátil. Kočko, pojď se mnou.«
»I ne!« řekla kočka. Jsem kočka, která chodí
samotna, a je mi to jedno, kde. Nepůjdu.« Ale přes to
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šla tiše, docela tiše za divokým koněm, a skryla se na
místě, odkud mohla vše slyšeti.
Žena, uslyševši divokého koně klusat a klopýtat přes
dlouhou jeho hřívu, zasmála se a řekla: »Tu přichází
druhý. Co chceš, divoký tvore z divokých lesů?«
Řekl divoký kůň: »Ó, má nepřítelkyně a ženo mého
nepřítele, kde je divoký pes?«
Zasmála se žena a zdvihnuvši lopatkovou kost a hledíc na ni, řekla: »Divoký tvore z divokých lesů, nepřišel
jsi sem pro divokého psa, nýbrž k vůli této chutné
trávě.«
A divoký kůň, klopýtaje přes svou dlouhou hřívu,
řekl: »Máš pravdu. Dej mi ji jisti.«
Řekla žena: »Divoký tvore z divokých lesů, skloň
svou divokou hlavu. Nos, co ti dám k nošení a budeš
skvostnou tu trávu jíst třikráte denně.«
»Ah,« řekla kočka naslouchajíc, »to je chytrá žena.
ale není přec tak chytrá, jako já.«
Sklonil divoký kůň divokou svou hlavu a žena navlékla mu přes ni spletenou koženou ohlávku. A
zařehtal divoký kůň u nohou ženiných a řekl: »Ó, moje
paní a ženo mého pána, chci býti vaším služebníkem k
vůli skvostné trávě.«
»Ah,« řekla kočka naslouchajíc, »to je velice pošetilý
kůň.« A vracela se vlhkými divokými lesy, mávajíc di-

87
www.eknizky.sk

voce ocasem a chodíc po svých osamělých cestách. Ale
neřekla nikomu nic.
Když se muž a pes vrátili z lovu, řekl muž: »Co tu
dělá divoký kůň ?« A žena řekla: »Jeho jméno není již
divoký kůň, ale Prvý Služebník, protože nás bude nosit
s místa na místo, navždy a navždy a navždy. Jezdi na
jeho hřbetě, budeš-li loviti.«
Nazítří, držíc svou divokou hlavu zpříma, aby se jí
divoké rohy nezapletly do divokých stromů, šla k
jeskyni divoká kráva, a kočka šla za ní a skryla se
právě tak jako předešle; a stalo se všechno zase tak
jako předešle; i kočka říkala totéž, co předešle; a když
byla divoká kráva slíbila ženě, že jí dá denně své mléko
výměnou za skvostnou trávu, vracela se kočka vlhkými
divokými lesy, mávajíc divoce ocasem a chodíc po
svých osamělých cestách, právě tak jako předešle. Ale
neříkala nikomu nic. A když se muž, kůň a pes vrátili
domů z lovu, a muž ptal se právě tak jako předešle,
řekla žena: »Její jméno není již divoká kráva, ale
Dárkyně Dobré Potravy. Bude nám dávati teplé bílé
mléko navždy a navždy a navždy a budu se o ni starati,
zatím co ty s Prvým Přítelem a Prvým Služebníkem
půjdete na lov.«
Nazítří číhala kočka, uvidí-li nějakého jiného divokého tvora ubírati se k jeskyni, ale nic se nehýbalo ve
vlhkých divokých lesích. Šla tam tedy kočka sama. I vi-
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děla, jak žena dojí krávu, a viděla světlo na ohništi v jeskyni a cítila vůni teplého bílého mléka. I řekla kočka:
»Ó, má nepřítelkyně a ženo mého nepřítele, kam šla
divoká kráva ?«
Zasmála se žena řkouc: »Vrať se zase do lesů, divoký
tvore z divokých lesů, neboť jsem si zapletla své vlasy a
odložila jsem kouzelnou lopatkovou kost a nepotřebujeme již ve své jeskyni ani přátel ani služebníků.«
Řekla kočka: »Nejsem přítel a nejsem služebník.
Jsem kočka, která chodí samotna a ráda bych šla do
vaší jeskyně.«
Řekla žena: »Proč jsi tedy nepřišla s Prvým Přítelem
hned v prvý večer?«
I rozzlobila se kočka velice, pravíc: »Povídal divoký
pes o mně povídačky ?«
Tu se žena zasmála a řekla: »Jsi kočka, která chodí
samotna a je ti úplně jedno, kde. Nejsi ani přítel, ani
služebník. Řekla jsi to sama. Jdi odtud a choď si sama,
kde je ti libo.«
Kočka se tvářila, jakoby ji to rmoutilo a řekla: »Což
nesmím nikdy přijití do jeskyně? Nesmím nikdy seděti
u teplého ohně? Nesmím nikdy piti teplé bílé mléko?
Jsi velice moudrá a velice krásná. Neměla bys být
ukrutnou ani ke kočce.«
Řekla žena: »Věděla jsem, že jsem moudrá, ale
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nevěděla jsem, že jsem krásná. Uzavru tedy s tebou
smlouvu.
Reknu-li kdy slovo ke tvé chvále, můžeš přijíti do
jeskvně.«»A řekneš-li dvě slova k mé chvále ?« ptala se
kočka.
»To nikdy neřeknu,« pravila žena, »ale řeknu-li dvě
slova k tvé chvále, smíš seděti u ohně v jeskyni.«
»A řekneš-li tři slova ?« ptala se kočka.
» Nikdy ne,« řekla žena, »ale řeknu-li tři slova k tvé
chvále, smíš piti třikráte denně teplé bílé mléko navždy
a navždy a navždy.«
Tu prohnula kočka záda a řekla: »Nechť si tedy záclona u vchodu jeskyně, oheň v pozadí jeskyně a hrnce
s mlékem, stojící vedle ohně, vzpomenou, co řekla
moje nepřítelkyně a žena mého nepřítele.« A odešla
do vlhkých divokých lesů, mávajíc divokým ocasem a
chodíc po svých osamělých cestách.
Když se večer vrátili člověk, kůň i pes domů z lovu,
neřekla jim žena ničeho o smlouvě, kterou uzavřela s
kočkou, protože se bála, že by jim to nebylo vhod.
Kočka odešla daleko a daleko a skryla se na dlouhou
dobu do vlhkých divokých lesů, až na ni žena docela zapomněla. Jen netopýr — malý netopýr, který spí hlavou
dolů — zavěšený uvnitř jeskyně, věděl, kde se skrývala
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kočka. Lítal každého večera ke kočce se zprávami o
tom,, co se děje.
I řekl netopýr jednoho dne: »V jeskyni mají děťátko. Je
nové, malé, růžové a tlusťoučké, a žena je má velice
ráda.«
»Ah,« řekla kočka naslouchajíc, »ale co má děťátko
rádo ?«
»Má rádo věci, které jsou měkké a lehtají,« pravil
netopýr. »Drží rádo něco teplého v ručkách, když jde
spát.. Je rádo, hraje-li si s ním kdo. Všechny tyto věci
má rádo.«
»Ah,« řekla kočka naslouchajíc, »pak přišla moje
doba.«
Příští noci šla kočka vlhkými divokými lesy a ukryla
se zcela blízko u jeskyně až bylo ráno a člověk, pes
a kůň odešli na lov. Žena byla toho rána zaměstnána
vařením, a děťátko plakalo a vyrušovalo ji. Vynesla je
tedy ven před jeskyni a dala mu hrst oblázků, aby si s
nimi hrálo. Ale dítě stále plakalo.
Tu natáhla kočka svou měkkou tlapku a pohladila
děťátko po tváři, a ono se zasmálo jako hrdlička; a
pak se kočka třela o jeho buclatá kolínka a lehtala je
ocasem pod tlustou bradičkou. A dítě se smálo; a žena
je slyšela a usmívala se.
I řekl netopýr — malý netopýr, jenž spí hlavou dolů
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— zavěšený u vchodu jeskyně: »Ó, má hostitelko a ženo
mého hostitele a matko hostitelova syna, divoký tvor z
divokých lesů hraje si překrásně s tvým děťátkem.«
»Buď žehnán onen divoký tvor, nechť to je kdokoli,«
řekla žena, narovnávajíc si záda, »mělať jsem dnes
ráno hodně práce, a prokázal mi tím službu.«
V téže minutě a vteřině, miláčkové, spadla záclona z
vyschlé koňské kůže, visící ocasem dolů před vchodem
jeskyně — huš! — protože si vzpomněla na smlouvu,
uzavřenou s kočkou; a když žena šla, aby ji zdvihla
— ajhle! — seděla kočka zcela pohodlně uprostřed
jeskyně.
»Ó, moje nepřítelkyně a ženo mého nepřítele a
matko syna mého nepřítele,« pravila kočka, »to jsem
já. Promluvila jsi slovo k mé chvále a mohu teď seděti
uvnitř v jeskyni navždy a navždy a navždy. Ale přece
jsem kočka, která chodí samotna a je mi to jedno, kde.«
Rozzlobila se žena velice a sevřela pevně rty a vzala
kolovrátek a začala příst.
Ale dítě plakalo, protože byla kočka odešla, a žena ho
nemohla upokojiti, neboť se bránilo a kopalo, až zčernalo v obličeji.
»Ó, moje nepřítelkyně a ženo mého nepřítele a
matko mého nepřítele,« pravila kočka, »vezmi pramen
nitě, kterou předeš a přivaž ho na kužel a vlec ho
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po podlaze, a ukáži ti čáry, nad kterými se tvé děcko
rozesměje tak hlasitě, jako nyní pláče.«
»Učiním tak,« řekla žena, »protože si již nevím, co
počíti; ale nepoděkuji se ti za to.«
Uvázala nit k malému hliněnému kuželu a vlekla ji
po podlaze, a kočka běhala za ní, chytala ji do tlapek,
válela se a metala kozelce, vyhazovala si nit zpátky
přes záda, protahovala si ji mezi zadní nohy. tvářila se,
jakoby ji byla ztratila a vrhala se opět s výše na ni, až
se děťátko smálo tak hlasitě, jako bylo plakalo. Lezlo
za kočkou a chňapalo po ní a dovádělo po celé jeskyni,
až se konečně unavilo a ulehlo k spánku, držíc kočku v
náručí.
»Teď,« pravila kočka, »zazpívám děťátku písničku,
která je uspí alespoň na hodinu.« A začala příst, hlasitě
a tiše, tiše a hlasitě, až děťátko pevně usnulo.
Pohleděvši na oba, žena se usmála a řekla:
»To
byl podivuhodný výkon. Není pochyby, jsi velice
obratná, kočko.«
V téže minutě a vteřině, miláčkové, sneslo se od
stropu mračno kouře z ohně v pozadí jeskyně — puf
— protože si připamatovalo smlouvu, uzavřenou s
kočkou; a když se rozptýlilo — ajhle! — seděla kočka
zcela pohodlně blízko ohně.
»Ó, moje nepřítelkyně a ženo mého nepřítele a
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matko mého nepřítele.« pravila kočka, »to jsem já.
Promluvila jsi druhé slovo k mé chvále a mohu teď
sedět i u teplého ohně v pozadí jeskyně navždy a
navždy a navždy. Ale stále jsem kočka, která chodí
samotna, a je mi to jedno, kde.« —
Tu se žena velice, velice rozzlobila. Rozpustila si
vlasy a položivši více dřeva na oheň, vytasila se se
širokou lopatkovou kostí skopovou a začala říkati čáry,
které ji měly uchrániti, aby neřekla třetího slova ke
chvále kočky. Nebyly to zpívané čáry, miláčkové, byly
to tiché čáry; a znenáhla nastalo v jeskyni takové ticho,
— že malá, pramaloulinká myška vylezla z koutku a
běžela přes podlahu.
»Ó, moje nepřítelkyně a ženo mého nepřítele a
matko mého nepřítele,« pravila kočka. »je ta malá
myška částí tvého kouzla ?«
»Hú! Kš! Ne, věru ne!« volala žena, a upustivši kosi,
vyskočila na stoličku před ohněm a zaplétala si rychle
vlasy, hojíc se, aby jí myš po nich neběžela nahoru.
»Ah,« pravila kočka, číhajíc, »neuškodí mi tedy ta
myška, sním-li ji ?«
»Ne,« řekla žena, zaplétajíc si vlasy do výše, »sněz ji
rychle a budu ti navždy povděčna.«
Kočka udělala skok a chytla myšku, a žena řekla:
»Tisíceré díky. Ani Prvý Přítel není dosti rychlý, aby
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chytal malé myšky tak jako ty. Jsi vskutku velice
zručná.«
V téže minutě a vteřině, miláčkové, praskl hrnec s
mlékem, stojící u ohně, ve dva kusy — cvrnk! — protože si připamatoval smlouvu, učiněnou s kočkou; a
když žena seskočila se stoličky — ajhle! — kočka lízala
teplé bílé mléko, jež zbylo v jednom ze střepů.
»Ó, moje nepřítelkyně a ženo mého nepřítele a
matko mého nepřítele,« pravila kočka, »to jsem já.
Promluvila jsi tři slova k mé chvále a teď mohu piti
teplé bílé mléko třikráte denně navždy a navždy. Ale
stále jsem kočka která chodí samotna, a je mi to jedno,
kde.«
Tu se žena zasmála a předložila kočce misku teplého
bílého mléka, řkouc: »Ó, kočko, jsi chytrá jako muž, ale
pamatuj si. že tvá smlouva nebyla uzavřena s mužem a
se psem, a nevím, co řeknou, až přijdou domů.«
»Co je mi po tom ?« řekla kočka. »Mám-li své místo
v jeskyni u ohně a své teplé bílé mléko třikráte denně,
nestarám se, co říkají muž nebo pes.«
Večer, když se muž a pes vrátili do jeskyně, vyprávěla jim žena celý příběh se smlouvou, zatím co kočka
seděla u ohně a šklebila se. I řekl muž: »Ano, ale
neuzavřela smlouvu se m n o u a se všemi pravými
muži po mně.« Zul si pak obě kožené boty a zdvihl se
země svůj malý kajuenný mlat (to jsou tři) ; pak přinesl
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kus dřeva a sekeru (to je dohromady pět) a postaviv
vše to řadou, řekl: »Teď uzavřeme svou smlouvu.
Nebudeš-li chvtati myši, dokud budeš v jeskyni, navždy
a navždy a navždy, hodím po tobě těchto pět věcí,
kdekoli tě uvidím, a tak budou dělat všichni praví muži
po mně.«
»Ah,« řekla žena, naslouchajíc, »kočka je velice chytrá, ale není tak chytrá jako můj muž.«
Spočítala kočka těch pět věcí (a vypadaly velice
tvrdě) a řekla: »Budu chytati myši navždy a navždy a
navždy, dokud budu v jeskyni; ale stále jsem kočka,
která chodí samotna a je mi to jedno, kde.«
»Ne však, když já jsem tu,« řekl muž. »Kdybys nebyla řekla toto poslední, byl bych navždy a navždy a
navždy odložil tyto věci; ale teď, kdykoli se s tebou
setkám, hodím po tobě oběma botama á malým
kamenným mlatem (to jsou tři). A po mně budou to tak
dělat všichni praví mužové!«
Pak promluvil pes: »Počkej chvilku. Neuzavřela’s
smlouvu se mnou a se všemi pravými psy po mně.« A
cenil zuby a řekl: »Nebudeš-li hodná k děťátku, dokud
jsem v jeskyni, navždy a navždy a navždy, budu tě
honit, až tě chytím, a až tě chytím, tak tě kousnu. A tak
to budou dělat po mně všichni praví psi.«
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»Ah,« řekla žena naslouchajíc, »kočka je velice chytrá,
ale není tak chytrá, jako pes.«
Kočka spočítala psí zuby (zdály se velmi špičaté)
a řekla:
»Chci byt hodná k děťátku, když budu v
jeskyni, navždy a navždy a navždy, dokud mne nebude
příliš tahat za ocas. Ale stále jsem kočka, která chodí
samotna, a je mi to jedno, kde!«
»Ne však, když já jsem zde,« pravil pes. »Kdybys nebyla řekla toto poslední, byl bych zavřel tlamu navždy
a navždy a navždy; ale teď tě poženu nahoru na strom,
kdykoli tě uvidím. A po mně budou to tak dělat všichni
praví psi.«
A pak hodil muž po kočce oběma botama a malým
kamenným mlatem (to jsou tři), a kočka vyběhla z jeskyně a pes ji hnal nahoru na strom. A od onoho dne
až po dnešní, miláčkové, hodí vždy tři praví muži z
pěti čímkoli po kočce, kde jen ji uvidí a všichni praví
psi ji poženou nahoru na strom. Ale kočka zachovává
také svůj díl smlouvy. Bude chytat myši a bude hodná
k dětem, když je v domě, dokud ji tyto nebudou příliš
tahat za ocas. Ale když s tím je hotova, a občas, když
vyjde měsíc a nadejde noc, je kočkou, která chodí
samotna a je jí úplně jedno, kde. Tu vychází do vlhkých
divokých lesů, nebo na vlhké divoké stromy, nebo na
vlhké divoké střechy, mávajíc divoce ocasem a chodíc
po svých osamělých cestách.

97
www.eknizky.sk

www.eknizky.sk

O motýlu, který
dupal.
Toto, moji miláčkové, je příběh, — nový a podivuhodný,
— úplně rozdílný od jiných příběhů, — o Přemoudrém
Panovníku Suleimanu-bin-Dabudovi-Šalomounti, synu
Davidovu.
Je tři sta padesát pět příběhů o Suleimanu-binDaoudovi; ale ten zde není z nich. Není to příběh o
Čejce, která našla vodu ani o Dudkovi, který chránil
Suleimana-bin-Daouda před vedrem. Xení to příběh o
Skleněně. Dlažbě, ani o Rubínu s křivou dírkou, či
o Zlatých Tyčích Palkidiných. Je to příběh o Motýlu,
který dupal.
A teď dejte dobře pozor a poslouchejte! Suleimanbin-Daoud byl moudrý. Rozuměl řeči zvířat, řeči ptáku,
řeči ryb i řeči hmyzu. Rozuměl, co mluvily skály
hluboko pod zemí, když se naklonily k sobě a
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sténaly;

a rozuměl,

co říkaly

strom v,

když šuměly za jitra. Rozuměl všemu: a Balkis, jeho
hlavní královna, překrásná královna Balkis, byla
skorém tak moudrá, jako on.
Suleiman-bin-Daoud byl mocný. Na třetím prstu pravé
ruky nosil prsten. Otočil-li jím jednou, přicházeli ze
země afritové a džinové, aby konali, cokoli jim poručil.
Otočil-li jím dvakrát, přicházely s oblak víly, aby konaly,
cokoli jim poručil.A otočil-li jím třikráte, přicházel sám
velký anděl Asrael s Mečem, přestrojen za nosiče vody,
a vyprávěl mu novinky ze tří světil: z hora — z dola a
odtud.
‚
A přec nebyl Suleiman-bin-Daoud pyšný. Vynášel se
jen velice zřídka, a učinil-li tak, trpce toho želel.
Jednou chtěl nakrmiti všechna zvířata světa za jediný
den, ale když bylo jídlo připraveno, vylezlo z hlubin
moře obrovské zvíře a snědlo je třemi hlty. Užasl velice
Suleiman-bin-Daoud a řekl: »Kdo jsi, ó zvíře?« A zvíře
řeklo: »Buď věčně živ, ó králi! Jsem nejmenší z třiceti
tisíců bratří, a náš domov je na dně moře. Slyšeli jsme,
že chceš nakrmiti všechna zvířata celého světa, a moji
bratři poslali mne, abych se zeptal, kdy bude oběd
hotov.« Užasl Suleiman-bin-Daoud ještě více a řekl: »Ó,
zvíře, vždyť jsi snědlo celý oběd. který jsem připravil
pro všechna zvířata světa.« I řeklo zvíře: »Buď věčně
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živ, ó králi, ale jmenuješ tohle vskutku obědem? Tam,
odkud přicházím, jíme každý dvakráte tolik na
přesnídávku.« Tu padl Suleiman-bin-Daoud na tvář a
řekl: »Ó, zvíře! Připravil jsem tento oběd, abych
ukázal, jaký jsem velký a bohatý král, a ne proto, že
bych byl chtěl vskutku být dobrým ke zvířatům.. Jsem
teď zahanben a dobře se mi děje.« Byl Suleiman-binDaoud vskutku velice moudrý muž, miláčkové.
Nezapomínal pak již nikdy, že je hloupé, se vynášet. A
teď začíná pravý děj mého příběhu.
Měl velké množství žen. Kromě s Překrásnou Balkidou,
oženil se ještě s devíti sty devadesáti devíti ženami.
Všechny žily ve velkém zlatém paláci uprostřed
rozkošné zahrady s vodotrysky. Nepotřeboval právě
devět set devadesát devět žen, ale v oněch dnech bral
si každý muž množství žen, a králi bylo ovšem bráti si
jich tím více, právě jen aby ukázal, že je král.
Některé z žen byly hezké, některé byly přímo strašlivé, a tyto strašlivé hádaly se s hezkými, takže se
z nich staly rovněž strašlivé; pak se daly všechny do
hádky se Suleimanem-bin-Daoudem a to bylo pro něho
hrozné. Ale překrásná Balkis nesvářila se nikdy se
Suleimanem-bin-Daoudem. Milovala ho příliš. Seděla
ve svých komnatách ve Zlatém Paláci nebo se
procházela v palácové zahradě a litovala ho upřímně.
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Ovšem, kdyby se mu bylo zachtělo otočití prstenem
a zavolati džiny a afrity, byli by začarovali všech devět
set devadesát devět hašteřivých žen v bílé mezky
pouště nebo v chrty nebo v jádra granátových jablek ;
ale Sulei man-bin-Daoud myslel, že by to bylo vynášeti
se. Hašteřily-li se tedy příliš, vycházel jen zcela
samoten do odlehlé části krásných palácových zahrad
a přál si, aby se byl nikdy nezrodil.
Jednoho dne, když se hádaly již tři týdny — všech
devět set devadesát devět žen dohromady — vyšel
Suleiman-bin-Daoud jako obyčejně, aby hledal mír a
klid.
Mezi oranžovými stromy sešel se s Překrásnou
Balkidou, velice zarmoucenou, protože měl Suleimanbin-Daoud takové trápeni. I řekla mu: »Ó, můj pane a
světlo mých očí, otoč prstenem na prstě a ukaž těm
královnám z Egyptu, Mesopotamie, Persie a Cíny, že jsi
veliký a hrozný král.« Ale Suleiman-bin-Daoud zavrtěl
jen hlavou, řka: »Ó, moje paní a rozkoši mého života,
vzpomeň si na zvíře, které vylezlo z moře a zahanbilo
mne přede všemi zvířaty celého světa, že jsem se
vynášel. Kdybych se teď vynášel před těmito
královnami Persie, Egyptu, Habeše a Číny, jen proto,
že mne trápí, mohl bych být ještě více zahanben než
tehdy.«
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Řekla Překrásná Balkis: »Co tedy chceš činit, můj
pane a poklade mé duše?«
I řekl Suleiman-bin-Daoud: »Ó, má paní a spokojenosti mého srdce, budu dále snášeti svůj osud v rukách
oněch devíti set devadesáti devíti královen, které mne
mučí svou neustálou vádou.«
Procházel se tudíž dále mezi liliemi, růžemi, protěží
a silně vonícími zázvorovníky, rostoucími v zahradě,
až došel k velkému kafrovému stromu, zvanému
Kafrovník Suleimana-bin-Daouda. Ale Balkis se
schovala za kafrovnik mezi štíhlé kosatce, skvrnité
bambusy a ohnivé lilie,
aby byla na blízku svému milému Suleimanu-binDaoudovi.
Pojednou přilétl pod strom párek hašteřících se
motýlů.
Suleiman-bin-Daoud slyšel, jak jeden praví k druhému
:
»Divím se smělosti, s níž se mnou mluvíš.
Což nevíš, že kdybych zadupal nohou, zmizel by
okamžitě, za rachotu hromu, celý palác Suleiman-binDaoudův i se zahradou ?«
Tu zapomněl Suleiman-bin-Daoud na svých devět set
devadesát devět hašteřivých žen a smál se motýlovu
vychloubání, až se kafrovník třásl. Pak natáhl prst a
zvolal: »Pojď sem, mužíčku.«
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Ulekl se motýl strašlivě, ale dokázal toho přec, že
vletěl na ruku Suleiman-bin-Daoudovti, a seděl tu,
provívaje se. Suleiman-bin-Daoud naklonil hlavu a zašeptal zcela tiše : »Ty víš, mužíčku, že by se veškerým
tvým dupotem nesehnulo ani stéblo trávy. Proč říkáš
své
»Je třeba přidržovati je jakkoli k úctě,« pravil motýly
»a ona se hádala se mnou celé ráno. Řekl jsem to,
abych ji upokojil.«
Usmál se Suleiman-bin-Daoud do vousů a řekl: »Ano,
vím, bratříčku.«
I řekl Suleiman-bin-Daoud: »Nechť ji to upokojí. Vrať
se k své ženě, bratříčku, a nechť slyším, co jí řekneš.«
Letěl motýl zpět k své ženě, která se všecka chvěla
za listem, a ta zvolala tečí: »On tě slyšel! Slyšel tě sám
Suleiman-bin-Daoud!«
»Slyšel!« opakoval motýl. »Ovšem, že mne slyšel.
Chtěl jsem, aby mne slyšel.
»A co říkal ? Ó, co říkal ?«
»Nu,« pravil motýl, provívaje se s velkou vážností a
důležitostí. »zůstane to jen mezi námi, má drahá — nevykládám mu toho nikterak ve zlé, protože stál jeho
palác asi velké peníze, a pomeranče právě dozrávají —
prosil mne, abych nedupal a já jsem slíbil, že tedy tak
neučiním.«
»Pro milosrdenství!« zvolala jeho žena, a seděla pak
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docela

tiše

:

ale

Suleiman-bin-Daoud

smál

se

nestydatosti ošemetného malého motýla, až mu tekly
slzy po tvářích.
Překrásná Balkis stála za stromem mezi ohnivými
liliemi a usmívala se, neboť byla slyšela celý rozhovor.
Myslela si: »Budu-li chytrá, mohu přece ještě
zachránit! svého pána od pronásledování oněch
hádavých královen,« a natáhnuvši prst, zavolala
šeptem na motýlí žínku: »Pojď sem, ženuško.« Vzlétla
motýlí žínka, velice jsouc přestrašena a usadila se na
bílé ruce Balkidině.
A Balkis sklonila svou krásnou hlavu a zašeptala:
»Věříš, ženuško, tomu, co tvůj manžel právě řekl ?«
Motýlí žínka podívala se na Balkidu a viděla, že se
oči překrásné královny lesknou jako svit hvězd v hlubokých rybnících a sebravši veškerou svou zmužilost
oběma křídly, řekla: »Bud věčně krásna, ó královno! Ty
víš,. jací jsou muži!«
A královna Balkis, moudrá Balkis ze Sáhy, položila
ruku na ústa, aby zakryla úsměv a řekla: »Vím,
sestřičko.«
»Rozzlobí se bez příčiny,« pokračovala motýlí žínka,
provívajíc se rychle, »ale je na nás, ó královno,
abychom povolily jejich vrtochům. Nemyslí ani
polovičku toho, co povídají. Líbí-li se mému manželi
věřit, že věřím, že by mohl dát dupnutím nohy zmizeti
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Suleiman-bin-Daoudovu paláci, — pro mne a za mne!
Do zítřka na to úplně zapomene. «
»Máš zcela pravdu, sestřičko,« řekla Balkis; »ale až
se podruhé začne chlubit, vezmi ho za slovo. Řekni mu,
aby jen zadupal a viz, co se stane. My víme, jací jsou
muži, vid? Bude velice zahanben.«
Odlétla motýlí žínka k svému manželi a za pět minut
se hádali prudčeji, než kdy jindy.
»Vzpomeň si!« pravil motýl. »Vzpomeň si, co dovedu,
zadupám-li nohou.«
»Nevěřím ti ani za mák,« řekla motýlí žínka. »Viděla
bych hrozně ráda, kdyby se to stalo. Což abys teď zadupal !«
»Slíbil jsem Suleiman-bin-Daoudovi, že tak neučiním, « pravil motýl, »a nerad bych rušil svého slibu.«
»Nesejde na tom, učiníš-li tak,« řekla žínka. »Tvým
dupnutím nesehne se ani stéblo trávy. Vyzývám tě.
abys zadupal,« pravila. »Dupej! Dupej! Dupej!«
Suleiman-bin-Daoud, sedící pod kafrovým stromem,
slyšel každé slovo, a smál se, jak se dosud nesmál
jaktěživ. Zapomněl na všechny své královny; zapomněl
na zvíře, jež vylezlo z moře; zapomněl na všechnu
chloubu. Smál se jen radostí, a Balkis za stromem
usmívala se, protože byl její miláček tak vešel.
V tom vlétl do stínu kafrového stromu motýl, udýchaný a rozpálený, a pravil k Suleimanu:
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»Ona chce, ábych dupal! Chce vidět, co se stane, ó
Suleimane-bin- Daoude! Ty víš, že ničeho nezmohli a
ona již nikdy ani slova neuvěří. Bude se mi do smrti
posmívat.«
»Ne,
bratříčku,«

pravil

Suleiman-bin-Daoud,

»nebude se ti již nikdy smát,« a otočil prstenem na
prstě — jen k vůli malému motýlku, ne k vůli tomu, aby
se vynášel — a hle! ze země vystoupili čtyři ohromní
džinové!
»Otroci,« pravil Suleiman-bin-Daoud, »až tento pán
na mém prstě« (to bylo tam, kde seděl nestoudný
motýl) »zadupá přední levou nohou, dáte zmizeti
mému paláci a těmto zahradám za rachotu hromu.
Jakmile zadupá znovu, přinesete je opět pečlivě zpět.«
»A teď, bratříčku,« pravil, »vrať se k své ženě a dupej
dle chuti..«
Odletěl motýl zpět k své ženě, která nepřestávala křičet: »Chci, abys zadupal! Vyzývám tě, abys zadupal!
Dupej! Dupej teď! Dupej!« Viděla Balkis, jak se čtyři
ohromní džinové sletěli nad čtyřmi úhly zahrad s
palácem uprostřed, a zatleskavši tiše rukama, zvolala:
»Konečně učiní Suleiman-bin-Daoud k vůli motýlu, co
by byl měl dávno učiniti k vůli sobě, a hašteřivé
královny se poděsí!«
Motýl tedy zadupal. Džinové vymrštili palác i
zahrady na tisíc mil do výše: zatřeskla strašlivá
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hromová rána a všecko zčernalo jako inkoust. Motýlí
žínka poletovala ve tmě, volajíc: »Ó, buclu již hodná!
Lituji svých slov! Jen zas přines zahrady zpět, můj
drahý, milovaný manžílku. a nebudu ti již nikdy
odporovat.«
Motýl byl skorém právě tak poděšen jako jeho žena.
a Suleiman-bin-Daoud smál se, že to trvalo několik
minut, než nabyl dosti dechu, aby mohl pošeptati
motýlu : »Zadupej znovu, bratříčku. Vrať mi můj palác,
nejmocnější kouzelníku.«
»Ano, vrať mu jeho palác,« prosila motýlí žínka, poletujíc stále ve tmě jako můra. »Vrať mu palác a neprovozuj již takových strašlivých čar.«
»Nuže. má drahá,« pravil motýl jak jen dovedl zmužile, »teď vidíš, kam vedla tvá hašteřívost. Pro mne to
ovšem neznamená ničeho — jsem zvyklý podobným věcem — ale z. lásky k tobě a Suleiman-binDaoudovi chci
vše zase spořádat.«
Zadupal tedy znovu a v tom okamžiku spustili
džinové palác i zahrady tiše dolů. Slunce svítilo na
temně zelené pomorančové listí; vodotrysky šplounaly
mezi
Červenými
egyptskými
liliemi:
ptáčkové
prozpěvovali znovu ; a motýlí žínka ležela na boku
pod kafrovým stromem, třepetajíc křídloma a těžce
oddychujíc: »Ó, budu hodná! Budu hodná!«
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Suleiman-bin-Daoud

mohl

sotva

promluviti

smíchem.«
Opíral se, všecek zemdlený a škytaje, o strom a
hroze prstem na motýla, pravil: »Ó, ty velký
kouzelníku, jaký je v tom smysl, že mi vracíš můj palác,
vraždíš-li mne zároveň smíchem!«
V tom se strhl strašlivý hluk, neboť všech devět set
devadesát devět královen vyběhlo z paláce s křikem
a nářkem, volajíce po svých dětech. Utíkaly dolů po
mramorových stupních, vedoucích k fontáně, vždy sto
v jedné řadě, a přemoudrá Balkis šla jim důstojně
vstříc se slovy: »Co vás znepokojuje, o královny?«
Stály na mramorových stupních, vždy sto v jedné
řadě a volaly: »Co nás znepokojuje? Žily jsme dle zvyku
klidně ve svém zlatém paláci, když pojednou palác
zmizel a my zůstaly sedět v husté a hlučící temnotě;
a hřmělo, a džinové a afritové míhali se ve tmách !
T o je naše znepokojení, ó vrchní královno, a jsme
tímto nepokojem nanejvýš znepokojeny, protože to byl
znepokojující nepokoj, zcela nepodobný jakémukoli
známému nepokoj i.«
Tu řekla Balkis, nej krásnější královna, Sulemanembin-Daoudem nejvíce milovaná, ona, jež byla královnou
ze Sáby a od Zlatých Rek Jihu, počínaje od pouště Zinu
až k věžím zimbabveským, Balkis. jež byla skorém tak
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moudrá jako sám Xejmoudřejší Suleiman-bin- Daoud:
»Nic to není, ó královny! Stěžoval si motýl na svou
ženu, že se s ním hádala, a našemu Pánu, Suleimanubin-Daoudovi zlíbilp se uděliti jí lekci v pokoře a tichém
mluvení, což obé platí jako cnost u motýlích žen.«
Tu povstala a promluvila jedna z egyptských královen — dcera Faraónova — řkouc: »Náš palác nemohl
být tak vytržen z kořene jako česnek, k vůli
nepatrnému hmyzu. Ne! Ale Suleinian-bin-Daoud je asi
mrtev, a co jsme slyšely a viděly, bylo zemětřesení a
zatmění při zprávě té.«
I pokynula Balkis smělé královně, nepohlednuvši na ni
a řekla k ní i k ostatním: »Pojďte a vizte.«
Sešly po mramorových stupních, vždy sto v jedné
řadě, a tu pod kafrovým stromem spatřily
Přemoudrého krále Suleimana-bin-Daouda, dosud
sesláblého smíchem a ohýbajícího se ku předu i nazad.
Držel na každé ruce motýla, a slyšely, jak praví: »Ó,
ženo mého vzdušného bratra, pamatuj si teď, abys se
ve všem líbila svému choti, neb bys ho jinak svedla k
tomu, aby opět zadupal. Řekl, že je těmto čarám zvyklý,
a je zřejmě veliký čaroděj, který dovede odnésti palác
samotného Suleimana-bin-Daouda. Leťte v pokoji,
malý nárůdku!« Políbil je na křídla a motýli ulétli.
Tu padly všechny královny na tvář — jen Balkis, Nej
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krásnější a Nej nádhernější Balkis zůstala stát s úsměvem stranou — a řekly: »Dějí-li se takové věci, když
je motýl nespokojen se ženou, co se stane nám, které
jsme trápily svého krále křikem a zjevnou vádou po
tolik dní?«
Stáhly si pak závoje přes obličeje, položily ruce na
ústa a odešly po špičkách, tiše jako myšky, zpět do
paláce.
Tu kráčela Balkis, Překrásná a Převýborná Balkis,
středem ohnivých lilií do stínu kafrového stromu a
položivši ruku na rameno Suleiman-bin-Daoudovo:
pravila:
»Ó, můj pane a poklade mé duše, raduj se, neboť jsme
dali královnám z Egyptu, Ethiopie, Habeše, Persie,
Indie a Cíny veliké a pamětihodné naučení.«
A Suleiman-bin-Daoud, který hleděl dosud za motýli,
hrajícími si v slunci, řekl: »Kdy se to stalo, ó má paní
a klenote mého štěstí? Vždyť jsem od chvíle, kdy jsem
vešel do zahrady, žertoval jen s motýlem.« A vyprávěl
Balkidě, co se stalo.
Řekla Balkis, Něžná a Přepůvabná Balkis:
»Ó,
můj pane a vládce mého života, byla jsem to já, která
řekla motýlově ženě, aby poprosila motýla, aby
zadupal, protože jsem doufala, že můj Pán ze žertu
způsobí nějaké velké kouzlo, a že se královny, až to
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uvidí, přestraší.« A vyprávěla mu, co královny říkaly,
viděly a myslely.
Tu vstal Suleiman-bin-Daoud se svého místa pod
kafrovým stromem a rozevřev náruč, radoval se a řekl:
»Ó, moje paní a oblažovatelko mých dnů, věz, že
kdybych byl prováděl čáry oproti královnám ze zlosti
neb z pýchy, jako jsem chystal onu hostinu pro všechna
zvířata, byl bych jistě býval zahanben. Ale pomocí tvé
moudrosti čaroval jsem k vůli žertu a k vůli malému
motýlu, — a hle! — osvobodilo mne to zároveň od útrap
mých trápivých žen! Pověz mi přec, moje paní a srdce
mého srdce, jak jsi nabyla takové moudrosti ?«
A královna Balkis, krásná a štíhlá, pohlédla Suleimanu-bin-Daoudovi do očí a naklonivši hlavinku trochu
stranou, právě jako motýl, řekla: »Předně, můj pane,
protože tě miluji, a za druhé, můj pane, protože vím,
jaké jsou ženy.«
Šli pak do paláce a žili povždy šťastně až do konce.
A nebylo to chytré od Balkidy?
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