




PODIVUHODPODIVUHODNÉNÉ
PŘÍHODPŘÍHODYY

RROBINSOOBINSONNA NA NAA
PUSTÉM OSTRPUSTÉM OSTROOVĚVĚ

DDANIEL DEFOEANIEL DEFOE





ObsahObsah

ixÚvod

Robinsonův útěk z domu otcovského
3I. Touha po cizině

II. V otroctví

17III.
31Robinsonův nový domov

IV.
51Důležitý obrat v domácím hospodářství

V. Přípravy na zimu

63VI.
75Nový život

VII.
93Vánoční stromek

v



VIII.
101Hospodářství se množí

IX.
115Následky nespokojenosti

X. Nové leknutí

129
Robinsonův návrat do domu otcovského

XI.
137Robinson vystaví sobě chrám

XII.
145Robinson objeví stopy lidské

XIII.
Poslední dnové samoty

169XIV.
Robinsonův soudruh

177XV.
191Robinson učitelem a stavitelem

XVI.
Domnělá loď spásy a její poklady

207XVII.
217Veliké události

XVIII.
225Obyvatelé ostrova se množí

vi



XIX.
Rozhodná doba

243XX.
259Otčina

vii





ÚvÚvodod

Vypravování o Robinsonovi na pustém ostrově jest
obrazem prvních lidí. Jako skoro všichni ostatní
živočichové i první lidé požívají nemnohých rostlin
syrových, jich semen, ovoce, kořenů, bambolin a p.,
žízeň vodou hasíce; ponenáhlu jsou jim pokrmem
různější rostliny syrové a později též maso syrové,
nápojem šťávy z rostlin a z ovoce. Výjevy přírodní
(blesky, sopky) seznámí člověka s ohněm, jenž mu
pomáhá připravovati pokrmy: pečením, smažením,
vařením. Ještě však neumějí si lidé oheň sami
způsobiti a protož musejí o to dbáti, aby jim neuhasl.
Pozorujíce, že není vždy stejné hojnosti potravin, učí
se pečovati o budoucnost; následujíce příkladu
živočichů některých (ssavců), naučí se požívati
mléka. Jako mnozí jiní živočichové lidé na počátku
spávali pod stromy neb na stromech, potom v
jeskyních, jež později ohrazovali, útoku se bojíce
nepřátelského. Pečujíce o budoucnost zařizovali si
sklepy, komíny a p. Robinson chodil ovšem po
ostrově oblečen jsa v šaty; avšak první lidé zajisté
že chodili nazí. Nepříznivé povětří nutilo je, že
ponenáhlu některé částky těla odívati počali,
nejprve listím a korou stromů. Zbraní původní jsou
hůl a klacek, po té kopí, později šíp a luk. Nemajíce
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nástrojů první lidé upotřebují pouhých rukou,
ponenáhlu lastur a kamenů, z těch hotoví rýče,
motyky a p.; k řezání mají nejprvé jen vlastní zuby,
později ostré kameny, dřeva, kosti. Nádobami jsou
jim hrsti, přehrští, později skořábky kokosové a p.
Brzo naučí se hotoviti z rostlin kabely, koše a p. K
odnášení věcí byli lidé s počátku jenom na vlastní
síly obmezeni; později pomáhala jim páka, vlačidlo.
Práce a zaměstnání lovců, rybářů, zedníků,
obuvníků, kovářů, štítařů, provazníků, krejčích,
košařů, dobytkářů jsou prvními počátky řemesel;
avšak z prvu různá tato zaměstnání nejsou rozdělena
mezi různé lidi, nýbrž jeden každý člověk podle
potřeby jedno každé z těchto řemesel provozuje.
Pozorováním přírody, ponenáhlým poznáváním
rostlin a živočichů vznikají vědy a umění. Z užívání
jednoduchých prostředků k ulehčení bolesti tělesné
vzešli počátkové umění lékařského. Jako jiní
živočichové také prvotní člověk myslí pouze na
ukojení tělesných potřeb; pročež v té době není řeči
o ctění nějaké vyšší bytosti; péče o vlastní blaho a
hovění vlastním potřebám a chtíčům řídí pouze a
jedině prvního člověka v jeho jednání; pročež jest on
sobeckým, nedbaje a nestaraje se nikterak o bližního.

Na nejnižším ještě stojíce stupni lišili se lidé
způsobem života dosti nepatrně od ostatních
živočichů; jakmile se však s ohněm seznámili, vysoko
nad ně se povznesli. Ještě větší jest rozdíl, jehož
dosáhli, rozšířivše svou známost přírody a plodů její.

DANIEL DEFOE
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Jednak náhodou, jednak pozorováním poznávají,
které rostliny jim nejlepším jsou pokrmem a které
jim nesvědčí; které jim v nemoci bolesti mírní a
poškozené zdraví navracují. Také poznávají, kteří
živočichové se k nim chovají nepřátelsky, kteří
přátelsky: ony hledí vyhubiti, tyto sobě druží a
ochočují. Jsou pak živočichové tito člověku nejen k
užitku (masem, mlékem, máslem, sýrem atd.), nýbrž
stávají se též jeho společníky, přátely a důvěrníky,
s nimiž se pobaví a potěší. Tak děje se v nejprvější
době pastýřské a kočovnické. Avšak i jiným
způsobem nastane znamenitý pokrok. Hrom a blesk,
bouře, zemětřesení, sopky a p. vzbudí v člověku
strach, jakož i myšlenku, že jsou ježte nějaké vyšší
bytosti; pozoruje-li blahodárné ale střídavé působení
slunce, bývá-li vysvobozen z nebezpečí, dostane-li se
mu nenadálých a nezasloužených radostí a p.: začíná
ponenáhlu vyšší bytosti mysliti si také dobrými.
Tímto poznáním člověk hledě k mravům lepším se
stává. Snaží se míti jakési spojení s těmito vyššími
bytostmi, zalíbiti se jim, odvrátiti od sebe hněv
jejich. Tak vznikají 1) oběti, t. j. přinášení darem
vzácných věcí, 2) potřeba baviti se s oněmi vyššími
bytostmi — bohy. Této potřebě vyhoví se
modlitbami, konanými nejprvé jen na některých
místech (na návrších, v hájích), neboť má se za to,
že na takových místech Bůh zvláště přebývá. Avšak
3) i život tak se zařídí, jakož se myslí, že se bohu líbiti
musí, a podle toho začne také člověk chovati se k
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jiným tvorům zemským. Pozoruje-li dále, kterak
rostliny pravidelně a střídavě rostou, květou a ovoce
nesou; pozoruje-li, že živočichové právě tam se
narodí, kde nacházejí hojně potravy, potřebné k
životu jejich: přichází člověk k poznání, že ony vyšší
bytosti vše na nejvýš moudře řídí a spravují. Poznání
to vzbuzuje důvěru v prozřetelnost božskou a naději
v pomoc její v čas nouze a potřeby. Tak povstaly a
zdokonalily se ponenáhlu první myšlenky a city
náboženské. Když však člověk rozšířil známosti své,
stal se ještě schopnějším, aby ještě více těžil ze
štědrých darů přírody, aby si život příjemnějším
způsobil než dříve. Pokrmů začíná býti hojněji a
připravují se čím dále tím rozmanitějším způsobem.
Tak tvoří se počátkové rolnictví, mlynářství,
pekařství a p. Konečně naučí se člověk sám oheň
způsobit. Jednak pozorováním jednak náhodou
naučí se hotoviti a zdokonalovati nádoby (hrnce
a p.). Na místě jeskyň stavějí si lidé chýže, v nichž
zařídí také zvláštní byty množícím se zvířatům
domácím, s nimiž dříve v jedné bydleli prostoře. Čím
více poznávají, kterak může tělu škoditi nepříznivé
počasí, mnohé zvíře, mnohá rostlina, tím více
poznávají také potřebu přiměřených šatů. Potřebě té
vyhoví se nejsnáze kožemi zvířat zabitých. Zkušenost
osvědčí se opět dobrou učitelkou, mnohdy též
náhoda přispěje, a tak stává se oděv čím dále tím
lepší. Tudíž povstalo krejčovství, koželužství,
kožešnictví a p. Že však nebylo posud většího

DANIEL DEFOE
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společenstva mezi lidmi, opakují se takové pokusy
a taková zaměstnání, kdykoli se potřeba vyskytne,
vždy u týchž a týchž osob.

Jakmile nebylo člověku více nutno starati se tak
úzkostlivě o nejpilnější potřeby a když počal bažiti
po živobytí pohodlnějším, začaly se v něm ozývati
žádosti nových pokrmů, žádosti hojnějších statků a
širších vědomostí. Z té příčiny vydal se na cesty a při
té příležitosti setkal se s jinými lidmi. Nastaly mezi
nimi poměry obchodní (výměna jakož i vzájemná
podpora při podnicích), avšak i spory, jakmile se
jeden od druhého poškozeným aneb ohroženým býti
domníval. Takové poměry nepřátelské vzbudily pak
opět povinnost mysliti na zachování sama sebe
(nutná obrana). Povstaly války a provázející je hrůzy,
neštěstí a bída. Ve válce stává se člověk divokým a
ukrutným a klesá opět s výše dokonalosti mravní,
pozbývaje důvěry v Boha i v sebe. Avšak zase objeví
se prozřetelnost boží a člověk opět se vzmůže; s
novými setká se nehodami, klesne opět a opět tím
pevnější povstane. Zvykaje čím dále tím nejsnadnější
věci snášeti, očišťuje se člověk, až se v něm vyvine
čistá povaha mravně nábožná. Nepřestane již nikdy
klaněti se Bohu, staví mu kamenné oltáře a v
drsnějším ponebí také chrámy. Válka vypudí
pilného řemeslníka z dílny a na místě pokojného
řemesla musí starati se o přípravy k obraně; zbraně,
jichž užíváno druhdy toliko k zabíjení zvířat,
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zdokonalují se nyní, příbytky a osady ohrazují se
zdmi a příkopy.

Ve zmatcích válečných vyniknou někdy
mužové, jací býti mají: proniknuti nábožností a
ctností, obdařeni bystrým rozumem i mužnou
odvahou, vroucí láskou k bližnímu. Vlastního se
odvažujíce života stávají se ochránci a osvoboditeli
slabých a utištěných, povznášejí se na reky a vzory
pokolením budoucím. Ochrana ohroženým
poskytnutá činí tyto ochráncům a osvoboditelům
oddané; jiní připojují se k nim dobrovolně z úcty
k rozšafnosti takových reků a podřizují se jim.
Hojnější zkušenost a zralejší náhledy činí je však také
schopnými k tomu, aby spoluobčanům zákony
dávali. Nastává poměr pána a služebníka, později
obec, a ze spojení více obcí konečně država, říše.
Obec a država ukládají jednomu každému určité
povinnosti, aby se pořádek celku zachoval.

Tyto jsou se strany jedné: péče o bezpečnost
osoby a majetku jakož i o tělesné a duchovní blaho
poddaných; se strany druhé: poslušnost, konání
uložených služeb, péče o život náčelníkův a p.
Náboženství neobjeví se více co ctění Boha od
jednotlivého člověka, nýbrž náboženství jest již věcí
společnou; nastane společné vyznání víry. O tomto
vyznání víry a zvláště o povinnostech k Bohu a k
bližnímu potřebují mladší lidé poučení a toho
dostává se jim od těch, kdož jsou v národu
nejmoudřejší; mezi těmi vynikají opět někteří, jež

DANIEL DEFOE
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Bůh obdařil zvláště jasnou známostí vůle a bytosti
své, obdařil náboženskou nadšeností a
neohrožeností. Takovým způsobem ke stavu, jenž
pečuje o výživu, a ke stavu, jenž pečuje o obranu,
přidružuje se stav třetí, jenž pečuje o poučení.
Nastane poměr mezi kněžími a nekněžími. Tím
učiněn počátek rozličných stavů společnosti lidské,
poněvadž se vyžadují dokonalejší výkony, nastane
nutnost dělení práce, tak že se jednotlivá zaměstnání
a řemesla čím dále tím více zdokonalují.

Lidé nepřestávají více na šatech z koží zvířecích,
nýbrž z látek rostlinných hotoví se šaty pohodlnější,
čím více zmáhá se obchod mezi národy, čím více
naskytuje se příležitostí k pozorování, čím hojnější
objeví se náhody a příhody, tím více rozmnožují a
rozšiřují se vědomosti lidské a z toho pochází čím
dále tím větší zdokonalení všech věcí lidských.
Avšak pilnost, schopnost a šetrnost není všem lidem
stejná, z čehož pochází nové rozřadění společnosti
lidské: někteří stávají se bohatými, ostatní ostávají
chudobnými.

PODIVUHODNÉ PŘÍHODY ROBINSONA NA PUSTÉM OSTROVĚ
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RRoobinsonbinsonův útěův útěk zk z
ddomomu ou otcotcovskvskééhhoo





I.

Touha po cizině

Robinson byl narozen v Hamburku dne
15. listopadu 1660. Rodiče milovali jej velmi, tím více
an byl jediným jich dítětem; avšak byli by snad ještě
vroucnější láskou přilnuli k dobrosrdečnému
hochu, kdyby byl na sobě nejevil přílišnou
lehkomyslnost. Na místě aby hleděl naučiti se ve
škole něčemu řádnému, proháněl se raději po
ulicích; nejraději pohrával si Robinson u řeky Labe,
kteráž podlé Hamburku teče; neboť tam povždy do
přístavu vbíhaly četné lodě, s nichž skládaly se
přečasto přepodivné věci. Vše to vzbudilo v něm
touhu, aby také jednou odplouti mohl na takové
lodi, nechť by to bylo kamkoli.

Tak prchal rok za rokem, aniž by se stal
Robinson pilnějším, aniž by se něčemu naučil.
Marná byla všecka dobrá naučení a napomínání
otcova, marné byly všecky lichotivé prosby matčiny.

Když pak již ale dospěl věku 17 let, tuť vzal otec
věc do opravdy a promluvil k němu takto: „Všickni
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tvoji soudruhové ze školy již dávno přičiňují se, aby
se něčemu naučili, čímž by sobě jednou opatřili
výživu. Jedni hodlají se státi učenci a jsou již na
vyšších školách; jiní jsou na učení u obchodníků a
opět jiní učí se rozličným řemeslům. Pouze ty setrváš
ve své nečinnosti. Tak nemůže a nesmí to déle
zůstati. Chci míti z tebe kupce, pročež od zítřka
budeš pracovati v mém obchodě. Prokážeš-li se býti
pozorným, pilným a svědomitým, budeš s to, převzíti
závod po mé smrti. Setrváš-li však ve své nedbalosti
a lenivosti, jen stíží opatříš si budoucně sousto
chleba.“

Robinson, jsa pohnut touto řečí, předevzal
sobě, že bude pilným. I započal skutečně pracovati
v písárně otcově; avšak brzy zalétaly myšlenky jeho
k přístavu. Opět viděl se v duchu, jak na velikém
korábu pluje po šírém moři, jak přijda do cizích zemí
nabývá velikého bohatství. Vše to když takto zmítalo
jeho duší, tuť nelze mu bylo vydržeti v domě
otcovském. Jakmile otec opustil dům, již odloživ
práci spěchal k přístavu.

Avšak počínání takové otec záhy zpozoroval,
pročež zavolav jej jednou zrána do svého pokoje, jal
se jej znova napomínati. „Pověz mně jen,
Robinsone,“ promluvil k němu, „co z tebe bude,
zůstaneš-li povždy poběhlíkem a nechopíš-li se práce
se vší opravdovostí? Což vskutku chceš býti
ničemou, jenž posléze přinucen jest chopiti se hole
žebrácké?“

DANIEL DEFOE
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Robinson sklopiv ostýchavě oči odpovídal:
„Necítím v sobě nižádné chuti k stavu kupeckému;
tím více ale přál bych sobě, cestovati na některé lodi
po šírém světě.“ Avšak otec ihned odvětil: „Kdo se
ničemu nenaučil, toho i na lodi nelze potřebovati.
Či snad domníváš se, že v cizých zemích lidé žijí bez
práce? Bez práce nikomu na světě štěstí nezkvěte,
nechť se obrátíš kamkolivěk. Mimo to zahálčivostí
svou staneš se všude špatným člověkem, neboť
zahálka jest zřídlem všelikeré nepravosti. — Rozvaž
tudíž, Robinsone, slova má, neodcházej od nás a
oddej se pilnosti. Nechci tě snad donucením vázati,
abys se stal kupcem, nemáš-li náklonnost k tomuto
povolání; vyvol sobě stav jaký se ti líbí, pouze na
loď nyní ještě nesmíš! — Provedeš-li však nicméně
nesmyslné záměry své a opustíš rodičů svých, pak

zajisté přehořce budeš toho pykati; neboť kdo nectí rodičů

svých a není jich poslušen, tomu nevede se dobře nikdy.“
Starému otci kanuly slzy po tvářích při těchto

slovech. Sám Robinson zaplakal v hlubokém
pohnutí. Nahlíželť, že slova otcova srovnávají se s
pravdou, i přislíbil tedy uposlechnouti jich a
vskutku bedlivěji přihlížel k práci.

Avšak již po několika měsících zapomněl na
tento slib a opět probudila se v něm neodolatelná
touha po dalekých zemích. Za neobyčejně krásného
dne v měsíci únoru roku 1679 procházel se totiž, jakž
v obyčeji měl, podlé přístavu, zíraje toužebně za
loďmi s napnutými plachtami do moře vybíhajícími.

PODIVUHODNÉ PŘÍHODY ROBINSONA NA PUSTÉM OSTROVĚ
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I setkalť se tu s bývalým svým soudruhem ve škole,
synem jakéhosi námořního kapitána. Jinoch ten
právě zamýšlel odplouti s otcem do Londýna.
Uslyšev pak, že by Robinson velmi rád také jednou
octnul se na lodi, promluvil k němu: „Pluj s námi,
dostane se ti takto příležitosti, že spatříš hlavní
město anglické.“

Toť ovšem přicházelo vhod našemu
Robinsonovi; litoval pouze, že nemá peněz na cestu.

„V tom nevězí žádná závada,“ odvětil spolužák,
„vyčastuji tě na své útraty.“

Tu neváhal Robinson ani okamžiku déle a
radostně přijal učiněné mu nabídnutí řka: „Budiž,
bratře, pocestujme spolu!“

A nepomýšleje více na své rodiče a jejich
zármutek, bez pozdravu a rozloučení ihned s
přítelem na loď vstoupil lehkovážný, synovských
svých povinností nepamětlivý mladík.

Byl to koráb kupecký, na kterém takořka maně
octnul se Robinson. Loď měla tři stežně, z nichž
prostřední byl nejvyšší. Každý stežeň byl několika
lany připevněn, kteráž opět vespolek ve spojení
stála, tak že celek podobal se provazovému žebříku.

Přípravy k odplutí byly již tak dalece ukončeny,
že se jen čekalo na rozkaz kapitánův, aby kotvy byly
zdviženy. Rozkaz byl dán a hbitě námořníci lezli po
lanech, aby ve výši odvázali plachty. Jsouce napnuty
dmuly se tyto větrem, loď opouštěla přístav loučíc se
několika ranami z děl.

DANIEL DEFOE
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Jak zachvělo se při tom srdce Robinsonovo!
Radostí byl téměř opojen, tak že jako blouznivec
těkal sem tam po palubě. Netrvalo to dlouho a již
neviděl jen věže hamburské; brzy zmizely i ty a vůkol
prostíralo se již jen širé vodstvo, nad nímž pnula se
klenba modrého nebe.

Povětrnost byla velmi přívětivá, vesele
nadýmaly se roztažené plachty za silného vání
příhodného větru a rychle uháněla loď k západu.

Čtvrtého dne po vyplutí z přístavu pozvedl se
však prudký vítr, že jedna plachta po druhé musela
býti stažena, aby loď snáze návalu jeho odolala.
Rychle ale přešel vítr v krutou bouři, tak že i
utuženým plavcům počalo úzko býti. Ustrašením
téměř bez sebe seděl Robinson v kajutě, nejsa
schopen nižádné myšlenky. Když ale byl zaslechl
polohlasem pronešená slova kapitánova: „Po všem
jest veta,“ tuť vyskočil jako zběsilec. Bezděky vyběhl
na palubu, kdež patřil na nejděsnější divadlo.

Rozkácené moře zuřilo nejlítější divostí a vlny
jako hory vysoké každým okamžikem hrozily
pohlcením lodě. V samém poblíží zmítaly rozjítřené
vody dvěma koráby, jichž stežně byly již zkáceny a
ostatní části strašlivě porouchány. V krátké době
měla se v octnouti témž postavení loď, na které
Robinson se nalézal.

„Loď má průtrž!“ volal plavec z podlodí, a jiný
námořník dokládal, že voda vniklá do do lodě
dosáhla již výše čtyř stop.
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Kde kdo byl spěchal k pumpám, aby voda rychle
byla z lodě odstraněna, a jakkoli lodníci se namáhali,
aby vniklou vodu vyčerpali, přece koráb vždy více a
více se ponořoval. Za tou příčinou znenáhla téměř
celý náklad metán byl do moře, aby takto lodi se
ulehčilo; pumpováno s novým úsilím, pokoušeno o
zacpání průtrže — vše marno! Za takových poměrů
nezbývalo kapitánovi, leč výbuchy z děl požádati jiné
lodě za pomoc.

Robinson zachvěl se leknutím po celém těle,
když slyšel temné výstřely; neboť nedomníval se
jinače, než že loď se roztrhla a již úplně se rozstupuje.

Rovnou měrou s rostoucím nebezpečím rostla i
zmalatnělost a bázeň plavců a vyjma kapitána nebylo
snad nikoho, kdož by zachoval chladnou krev a
klidnou mysl.

S tváří zsinalou seděl Robinson na palubě, třesa
se úzkostí a strachem; zoufalivě lomil rukama. Chtěl
se modliti, avšak slova nechtěla mu vycházeti ze rtů.
Bylť si vědom, jak těžce prohřešil se proti rodičům
a považoval svá utrpení za spravedlivý trest
prozřetelnosti božské.

Tu náhle zaslechl radostný výkřik námořníků.
V dáli objevila se totiž lodice, vyslaná, jak se
podobalo, k jejich spáse. Ale moře bylo posud ještě
příliš pobouřeno, tak že skrovné lodici nelze bylo,
rychle přiblížiti se k tonoucímu korábu. Konečně ale
podařilo se jim, přiblížiti se tak daleko, že možno bylo
dohoditi k nim lano a tímto kocáb přitáhnouti k
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lodi. Mezi tím spustili námořníci také vlastní kocáb
přes obradlí a nyní skákal kde kdo do obou lodic, aby
vyváznul s životem.

Robinson a jeho druhové neplouli ještě daleko,
a již viděli, jak jejich loď vždy více a více se noří.
V brzku celá krásná loď pohřížena jest v hlubině
mořské.

V též době odpluly oba kocáby šťastně až k lodi,
kteráž byla pomoc vyslala. Bylť to kupecký koráb z
Brém, jenž taktéž plul do Londýna. Plavci i pocestní
z rozkotané lodě byli kapitánem i jeho lidem velmi
vlídně přijati a ošetřováni. Za několika dní doplula
loď k ústí řeky Temže a v krátké době zakotvila se
blíže města Londýna.

Robinson došel tedy cíle své cesty, přibyl totiž v
Londýně. Tož ale bylo zcela jiné město při porovnání
s Hamburkem; na všech stranách panoval čilý život a
lidé všelikerých národností horlivě se prodírali mezi
nádhernými a nákladními povozy. Na štěstí znal
Robinson poněkud anglický jazyk a byl tudíž s to, na
ledacos se vyptávati a odpovědi rozuměti.

Co ale nyní měl počíti, to naprosto nevěděl.
Potřebovalť peněz k živobytí, aniž by jich měl.
Spolužák jeho rozkotáním lodě stal se chuďasem a
nebyl s to, déle podporovati přítele. Byloť ovšem
možno, prací vydělati si peněz; avšak Robinsona,
jenž se v otčině ničemu řádnému byl nenaučil, nikdo
nemohl k práci potřebovati.

Hladem donucen sháněl se po kapitánu
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hamburském; snad tento mohl jej, při svém návratu
do Hamburku opět sebou vzíti aneb alespoň radou
mu přispati, čeho by se měl uchopiti.

Po dlouhém hledání nalezl jej. „Nuže, jak se
daří?“ zvolal kapitán, uzřev Robinsona.

„Špatně,“ zněla odpověď, načež následovaly
stesky na ukrutnou bídu. Avšak jak ustrnul kapitán,
slyše, že Robinson proti vůli rodičův odcestoval.
Když ale se dověděl, že rodiče ani nevědí, kam se byl
z domova vzdálil, tuť rozhněval se velmi.

„Jak,“ pravil, „bez přivolení rodičů vydal jste se
na cesty? To kdybych byl věděl, za žádnou cenu bych
vás byl na loď nepřijal. Jest to láska a vděčnost, jest
to povinovaná k rodičům poslušnost? Styďte se!“

Robinson sklopil zraky k zemi.
„A tážete se ještě,“ pokračoval kapitán, „co jest

vám činiti? Jakmile odpluje z Londýna některá led
do Hamburku, navraťte se k rodičům a proste jich
skroušeně za odpuštění. Toť jediná má rada.“

Robinson nalezal se v nemalé nesnází; konečně
pravil: „Nedostává se mně ale peněz k zpáteční
cestě.“

„Inu,“ odvětil kapitán, „jsem ochoten,
vypomoci vám. Sám sice nyní neoplývám penězi,
avšak přece vám poskytnu šest dukátů; vyhlídněte
si záhy příhodnou loď a odplujte po ní co nejdříve
do Hamburku.“ Po té stiskl mu přívětivě ruku a
Robinson odcházel s pevným předsevzetím, že
uposlechne rady bodrého kapitána.
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Sotva ale octnul se opět o samotě, již zase brzy to
brzy ono vrtalo mu mozkem. Pokládal sobě za hanbu,
když by se tak brzy navrátil, neboť se obával, že by
se mu soudruhové vysmáli. „Nikoli,“ mluvil sám k
sobě, „raději chci snášeti jakékoli strasti, nežli trpět
nesnesitelné úšklebky.“

Pohřížen v takové myšlénky seznal jistého
kapitána, jenž za několik dní hodlal vydati se na
cestu k pobřeží Guinejskému. Podle zevního
vzezření zalíbil se Robinson kapitánovi, tak že jej
pozval na čaj na svou loď. Ovšem kdyby byl seznal,
jak Robinson se zachoval, byl by jím zajisté opovrhl.
Avšak Robinson vypravoval toliko, jak milerád
podíval by se do šírého světa a tím zalichotil se velmi
kapitánovi, tak že tento vybízel jej posléze, aby vydal
se s ním na cestu do Guiney. Vyslovil se v ten rozum,
že cesta nebude Robinsona ničeho státi, ano že může
nabýti velikého bohatství, započne-li s černochy
africkými obchod na výměnu. Za tímto účelem
zapůjčil mu dvacet dukátů, připojiv radu, aby
nakoupil rozličných drobností, jako sklenné korále,
stužky, nože, sekery a nůžky.

„Takové věci,“ doložil kapitán, „působí
černochům takovou radost, že nahradí vám cenu
jejích stonásob zlatem, slonovinou nebo jinými
věcmi.“

Toť byla voda na Robinsonův mlýn; neboť chtěl
se státi boháčem, aby pak nemusel pracovati.
Uposlechnuv tedy rady kapitánovy nakoupil
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rozmanitého drobného zboží a chystal se k plavbě do
Guiney.

Brzy bylo vše na cestu přichystáno, kotvy byly
zdviženy a velebně vznášela se loď nad hravými
vlnami.

Pátého dne po vyplavení z Londýna houpala se
loď na širé hladině oceánu Atlantského. Povětrnost
byla velmi příjemná a Robinson z plna srdce mohl
se oddati rozhledu po nesmírném moři. Tu ihned
nápadnou mu byla změna barvy, jakouž pozoroval
na vodě mořské. Voda Severního moře měla jakýsi
zelenavý odlesk, v těchto končinách byla ale barvy
temnomodré a při tom takové průhlednosti, že
Robinson domníval se proniknouti zrakem až na
dno.

Jinou vlastnost mořské vody seznal způsobem
dosti nemilým. Trápila jej totiž jednoho dne žízeň, i
projevil kormidelníkovi své přání, napíti se mořské
vody. „Toť se může státi,“ odvětil kormidelník s tváří
docela vážnou; i nařídil ihned jednomu námořníku,
aby vytáhl na palubu vědro mořské vody. Sotva že
však Robinson okusil první doušek, otřásl se zvolaje:
„I toť chutná odporně; jaká to hořkost a slanost!“ —
Plavci se mu notně vysmáli, dříve ale než se docela
upokojili, postižen byl Robinson novou nehodou,
jenž škodolibým divákům způsobila nevšední
zábavu. Větší vlnou byla totiž loď náhle k jedné
straně nakloněna, tak že Robinson i s vědrem upadl a
všecek pomáčen byl. Tuť ke svému zármutku seznal,
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že mořská voda poněkud lepkavá jest a velmi váhavě
usýchá.

Za té doby plavilo se podle břehů portugalských
a brzy ztratila se veškerá Evropa zrakům
Robinsonovým.

Již byli minuli Kanárský ostrov Madeiru,
odkudž pochází proslavené víno madeirské; již
ploula loď mezi ostatními ostrovy Kanarskými a
pobřežím africkým, tak že kapitán oddával se naději,
že brzy přistaví k pomoří guinejskému. Avšak člověk
míní, Bůh mění!

Za časného jitra byl jednou Robinson ze sna
probuzen a na palubu volán. Jelikož se teprv
rozednívati počínalo, podivil se nemálo, že veřkeré
námořnictvo jest již v plné činnosti. Lodní stráž
zahlídla totiž dalekohledem na východním obzoru
loď, vždy více se přibližující. Takové objevení ale
způsobilo kapitánovi nevšední starost, poněvadž v
těchto končinách pirátové čili mořští loupežníci tropili
své rejdy, hledíce zmocniti se korábů kupeckých.
Pohlížel tudíž bez ustání k přicházející lodi, aby nabyl
přesvědčení, zdali hrozí mu nějaké nebezpečí čili nic.
Přece pro jistotu všecko tak nařídil, aby loď jeho
pohybovala se co možná nejrychleji. Avšak běh cizí
lodě byl ještě bystřejší, a v brzku přiblížila se tak, že
nezbývalo pochybnosti o jejích záměrech. Obava, že
jest to loď loupežnická, byla až příliš odůvodněna.

Kapitán dál rozkaz, aby co nejrychleji všecko na
lodi přichystáno bylo k odražení útoku. Plavci ihned
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se ozbrojili puškami a šavlemi a lodní děla se
nabíjela, vše chystalo se k zápasu na život i na smrt.

Robinson, vida takové přípravy, cítil v sobě
zvláštní sklíčenost. Avšak brzy sobě rozvážil, že v
případě vítězství na strace loupežníkově i jemu hrozí
záhuba nebo aspoň zajetí. Uchopiv tedy taktéž
ručnici a opatřiv se prachem a kulemi postavil se
mužně v řady námořníků k odboji připravených.

Ke čtvrté hodině ranní byl již pirát tak blízko,
co by mohl z děla dostřeliti; patrně činil přípravy k
útoku. Tu nařídil kapitán, aby dán byl první výpal, a
jižjiž hřměla děla naproti lodi loupežnické. Dříve ale
ještě, než mohl se státi druhý výpal, stříleno již také
se strany loupežnické, a sice ze šesti děl a z více než
osmdesáti pušek.

Na štěstí nikdo nebyl střelami poraněn a zdálo
se, že pirát počíná couvati. Avšak netrvalo dlouho a
útok byl obnoven. Žel Bohu! Podařilo se mu přiblížiti
se k lodi a zatesákovati ji. V okamžiku stálo as
šedesáte mužů nepřátelských na palubě. Statečně
opřeli se jim námořníci, konajíce pravé divy
udatnosti; ano po dvakráte donutili loupežníky k
ucouvnutí, takže mnohý z těchto podlost svou
životem zaplatil. Avšak nepřítel opět vyrval vítězství
chrabrým plavcům. Jsa v počtu trojnásobném
obnovil po třetí útok. Nastal krutý zápas; každá píď
na lodi musela dobyta býti potokem krve, neboť
námořníci a s nimi Robinson bojovali jako praví
lvové. Ale všecka udatnost byla marna, muž za
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mužem klesal, tak že brzy bojovati bylo jednomu
proti čtyřem. Když pak konečně sám kapitán mrtev
padl, tuť lidu jeho kleslo srdce a nezbývalo, leč vzdáti
se. Veškerá posádka lodní i s Robinsonem byla ihned
od zbojníků spoutána a každému s těžkým srdcem
bylo vstříc hleděti krutému osudu; loď byla pak se
vším bohatým nákladem db Saleje, města to na
pobřeží Marokánském dopravena a úplně
vydrancována.
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II.

V otroctví

Robinson o vše oloupen, na místě boháče stal se
otrokem.

V Saleji odvedeni byli námořníci na trh, kdež
obchod se vede s otroky, a vesměs prodáni jsou do
vnitřních krajin Marokánských. Na štěstí ušel
Robinson takovému osudu; zůstal totiž v Saleji,
poněvadž sám náčelník mořských loupežníků
podržel jej za otroka k vykonávání domácích prací.
Ani nebyl tak nemilosrdně týrán, jakož se byl obával.
Nicméně postavení jeho bylo dosti trudné, nebo byl
zcela odvislým na libovůli surového lupiče. Jak
snadno mohlo tomuto napadnouti, prodati jej!
Mimo to ozýval se v něm opět hlas svědomí, činíc mu
ustavičné předházky. „Jsa poslušen rodičův nebyl
bys otrokem.“

Za takových poměrů bylo zcela přirozeno, že bez
ustání přemýšlel, jakým způsobem mohl by veliteli
svému uprchnouti. Avšak jakkoli osnoval v mysli
rozličné plány útěku, žádný z nich nebyl provedení
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schopen, poněvadž ke každému měl zapotřebí cizího
přispění a přece nikomu nesměl svěřiti záměry své.

Takto po nějakou dobu plynuly dnové
ubohému Robinsonovi v trudu a zármutku. Přec
jednou nudná taková jednotvárnost života byla
přerušena půvabnější událostí. Robinsonův velitel
podnikl totiž ve společnosti několika přátel delší
výlet do vnitra afrického; záměr výletu bylo vybíráni
pštrosových vajec, kteráž slouží za oblíbenou a velmi
vydatnou potravu. Několik otroků, mezi nimi i
Robinson, provázeli pány své na na tomto výletu.
Páni jeli na malých konících, otroci klusali pěšky,
nesouce potraviny, stany, provazy a jiné náčiní.

Když takto byli ušli několik mil cesty, tu náhle
jeden z pánů vypátral v písku stopu pštrosa, kteráž
směřovala k nedalekému prameni. Ihned slídili po
hnízdu pštrosovu, tu však objevil se veliký černý
pták o velmi dlouhých nohách červených. Ubíhal
tak hbitě, že sotva koni lze bylo stihnouti jej. Pták ten
byl as na osm stop vysoký, vyznamenávaje se velmi
dlouhým, nahým krkem. Avšak křídla jeho byla
příliš krátká, pročež i nedostatečná k letu. Jeden z
otroků pověděl Robinsonovi, že to jest pštrosice,
neboť samci vyznačují prý se krásným bílým peřím v
ocase i na perutích; skvostná tato péra prodávají se
za drahé peníze a slouží pak panské nádheře.

Brzy nalezeno i hnízdo, v němž bez pochyby
samice seděla. Bylať to pouhá jáma v zemi,
obroubená nízkým náspem, patrně to zbytkem
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vyhrabané zemi. Mimo hnízdo i v jeho prohlubině
leželo as třicet velikých vajec, jichž každé as na tři
libry vážilo. Mnohé vejce bylo ovšem pštrosem
rozšlapáno, ačkoli opatřeno bylo tvrdou a pevnou
skořábkou, kteráž pohodlné sloužiti mohla za
statečnou nádobu k pití. Dvé vajec bylo ihned
přistrojeno a ve společnosti rozdáno. Také Robinson
obdržel sousto od pána svého; shledal však, že
pštrosí vejce nechutná tak dobře, jako vejce našich
slípek.

Po té zamýšleli pánové uloviti nějakého pštrosa,
za kterýmž účelem nesli jim otroci provazy a tenata.
Jelikož ale po dlouhém pátrání žádný pštros se
neobjevil a mimo to i nepříjemné počasí nastalo,
museli se spokojiti s dosaženou kořistí a rychle
navrátiti se do Saleje. Toť ovšem nebylo po chuti
Robinsonovi; neboť přese všecky obtíže honba se mu
přece víc líbila, nežli namáhavá práce domácí.

Avšak často bylo mu nyní provázeti pána svého
na lovení ryb, protože jednou u té věci projevil
znamenitou zručnost. Při takových příležitostech
proháněli se často celý den po moři, a bylo jim tudíž
naložiti na lodici rozličnou potravu.

Jednoho dne pomýšleno bylo na větší lov.
Mohlo to býti ku konci měsíce dubna, neboť
špačkové, vlašťovky a jiné tažné ptactvo ubíralo se
již zase k severu. Pirát sezval k lovu několik přátel,
nařídiv otrokům, aby opatřili pokrmů všeho druhu.
Také ručnice i náboj musily na lodici dopraveny býti,
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pro případ, že by se událo stříleti na mořské ptactvo.
Za tím účelem zvolena byla velká lodice, jenž druhdy
náležela k oloupené lodi a nyní opatřena byla
širokou plachtou a úhlednou kajutou.

Všecko bylo již přichystáno k odražení od
břehu, tu však dal pán oznámiti otrokům, že dnes
nechce loviti ryb, protože některým z pozvaných
hostů nelze přijíti; pročež aby jen sami odplouli na
lov.

Tu jako blesk projela Robinsonovi myšlenka
mozkem: „Což kdyby se mi podařilo nabýti svobody
na této lodici?!“ Ovšem nevěděl ještě, jak by měl
provésti zámysl svůj, neboť mimo něj měli se lovu
účastniti ještě dva sluhové, starší totiž jeden, jehož
jmeno bylo Muley, a hoch jmenem Xury. Mělo-li se
mu uprchnutí zdařiti, tuť ovšem tito oba nesměli o
ničem míti ani nejmenšího tušení; a přec bylo k
utěku zapotřebí rozličných příprav. Především nutno
bylo, ještě větší množství potravin na loďku naložiti,
neboť Robinson nemohl předvídati, dlouho-li bude
mu blouditi po šírém moři, než by přijat byl od
nějaké lodě, s níž by se sešel. Naplnilť tudíž veliký koš
jakýmsi marokánským pečivem, sucharu podobným,
jemuž rusk říkají; také několik konví čerstvé vody
dopravil na lodici. Nezapomněl ani na provazy, pilu,
kladivo a sekerku, uloživ všecky tyto věci potají do
kajutky.

Takto vypluly konečně uvedené tři osoby na
lovení ryb. Když byli po nějakou dobu s lovem se
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zabývali, aniž by čeho polapili, prohodil Robinson
lstivě: „Na tomto místě nenachytáme tolik ryb,
abychom pána uspokojili; nezbývá nám tedy, leč dále
se pustiti.“ Avšak sotva že byli as na míli octli se
dále v moři od prvního loviště, tuť Robinson neváhal
déle, pokusiti se o útěk. —

Čině zdánlivě přípravy k lovu odevzdal veslo
Xurymu a sám odebral se do předu loďky; tak
sehnuv se, jako by chtěl nějakou věc z podlahy
zvednouti, uchopil náhle Muleye okolo pásu a vrhl
jej přes okraj loďky do vody mořské.

Jsa výborným plavcem objevil se ovšem Muley
záhy opět na povrchu moře, i přičinil se, aby se dostal
do lodice. Avšak Robinson uchopiv ručnici namířil
naň volaje při tom: „Vystoupíš-li na loďku, zastřelím
tě; obrátíš-li se ale plováním ku břehu, není ti ode
mne ničeho obávati.“

Robinson neměl arci skutečný zámysl, spáchati
vraždu na Muleyovi, chtělť hrozbou svou pouze toho
docíliti, aby Muley navrátil se do Saleje. A záměr
tento podařil se mu výborně; Muley obrátiv se od
lodice spěchal dosáhnouti břehu. Na kocábu nalézal
se tedy pouze Robinson a hošík Xury. Avšak tento
vrhl se ihned před Robinsonem na kolena, zaklínaje
se, že chce mu povždy věrným býti. Robinson
podržel tudíž při sobě hocha a vší mocí poháněl
lodici do šírého moře.

Příznivý větřík poháněl loďku hbitě ku předu,
tak že Robinson druhého dne se domníval vzdálenu
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býti od Saleje as na padesáte hodin cesty. Nicméně
neutuchla v něm obava, že by nemohl býti dostižen
od předešlého svého velitele. Neodvážil se tudíž
přistáti ku břehu anebo zakotviti lodici, nýbrž po šest
dní plul bez ustání směrem k jihu.

Avšak stav věcí stával se vždy povážlivějším,
jelikož zásoba vody k pití počínala docházeti. Že by
pak lze bylo pramen nalézti na břehu, na to nesměl
Robinson ani pomysliti; neboť na celém pustém
břehu nebylo k spatření ani stromu, ani keře, ba ani
trávy, za to ale tím více písku; všude nic než písek.
Ovšem kdyby byl Robinson hlouběji vnikl do
krajiny pomořské, mohl se nadíti, že nalezne
pramenitou vodu; avšak každé noci slyšel na straně
břehu tak strašlivý vřesk, štěkot a řvavý hluk dravé
zvěře, že se neodvážil vystoupiti na zem.

Strašlivou žízeň nelze bylo déle snášeti, voda
musila býti za každou cenu opatřena, buďsi tím buďsi
jiným způsobem. Robinson vyhodiv tudíž za tímto
účelem kotvici, chystal se právě k vystoupení na
břeh, když Xury náhle uchopiv ruku jeho zadržel jej.

„Pryč, pryč, pán!“ zvolal pln strachu, okázav k
mohutnému lvu, jenž, jak se zdálo, dřímal pod
malým výběžkem blízké skaliny.

„Vystup na břeh,“ odvětil Robinson žertem, „a
usmrť lva.“

Avšak Xury všecek polekán odpověděl: „Já smrt
lev? O ne, on polknout Xury jeden zub.“ Mínil tím
jedním rázem, jediným pozhřením. —
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Robinson měl ovšem svobodnou vůli, odplouti
dále a na jiném místě ohlédnouti se po vodě. Ale
myslil si, že snad na jiném místě setká se s
nebezpečím ještě hrozivějším; mimo to domníval se,
že na blízkém pobřeží, jež nyní před sebou měl,
zajisté nalezne pramen. Dav tudíž Xurymu znamení,
aby se tiše choval jal se nabíjeti obě své velké ručnice,
opatřiv každou dvěmi kulemi; také ještě třetí menší
pušku opatřil nábojem. Nyní namířiv největší
ručnici přímo na hlavu spícího lva vystřelil. Že ale
lev na plocho ležel na zemi, maje přední tlapy přes
chřípě přeloženy, zasáhla střela pouze jednu tlapu.
Lev ihned vymrštiv se do výše strašlivě zařval a již
se chystal vrhnouti se na loďku. Tu však Robinson
uchopiv pušku druhou střelil lvovi plnou ránu do
čela, tak že se tento k zemi svalil. Za několik
okamžiků nehýbal sebou více a Robinson vystoupiv
s Xurym na břeh nalezl dravce již mrtvého.

Slídiliť nyní oba bedlivě po vodě a k nemalé své
radostí nalezli brzy malou studánku. I uhasili žízeň
po chuti a naplnili vodou vyprázdněné nádoby.
Avšak i potrava jim docházela, pročež jali se
stahovati kůži se lva, aby použili jeho masa. Při této
práci objevil Xury nevšední zručnost svou, tak že
kůže v kratičké době byla odstraněna. Po té část masa
ihned si upravili k požití, ostatek i s koží dopravili
do lodice. Ovšem lví maso nechutnalo jim tak dobře
jako maso jiné; ale hlad bývá nejlepším kuchařem,
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pročež neváhali pojísti notný kus třebas i poněkud
nechutného pokrmu.

Po té plouli opět po několik dnů podél pobřeží,
neboť doufali, že v těchto končinách již brzy setkají
se s nějakou lodí anglickou nebo s jiným korábem
kupeckým, po kterémž by se navrátili do Evropy.
Avšak den se již klonil k večeru, aniž by se na obzoru
objevila nějaká loď; také příštího jitra bylo moře
vůkol pusté.

K polednímu ale u velikém uděšení zvolal náhle
Xury: „Pán, loď, tu loď!“ Obával se totiž, že předešlý
jeho velitel nalézá se na objevivší se lodi.

Robinson poznav ihned, že to loď evropská,
upokojil chvějícího se hocha. — Vši silou jali se oba
veslovati hlouběji do moře; koráb ale, ubíraje se
jiným směrem, nepozoroval jich posud. Robinson
křičel z plna hrdla, avšak marně, nebyl uslyšen.
Vztýčil nakvap vlajku na svá lodici — ani ta nebyla
pozorována. Konečně vystřelil ze všech svých pušek.
Výbuchy ty nezůstaly bez účinku, neboť Robinson
poznával, že v krátké době loď umírňovala svůj běh
očekávajíc přiblížení jeho. Za několika hodin octnul
se Robinson na palubě, uniknuv konečně šťastně z
rukou mořského loupežníka.

Loď, jenž byla přijala Robinsona i s druhem
jeho, byla obchodní loď anglická, cestující do
Brasilie v jižní Americe.

Robinson byl radostí všecek opojen, vida zdar
svého uprchnutí. Bez ustání objímal námořníky,
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zulíbal ruce kapitánovi, ano i slzy proléval radostí,
že opět nabyl volnosti. Za svého otroctví povždy
pomýšlel jen na rodiče, na svůj domov, a často u
sebe vzdychal: „Ach, kéž jsem v otčině, jak milerád
bych pak pracoval, nejsa otrokem!“ Nyní ale maně
rodiče i domov vytratil se z jeho paměti; ano i docela
lhostejno mu bylo, do kterých končin světa odnáší
jej cizí koráb.

Avšak přece chtěl kapitánovi osvědčiti svou
vděčnost, i nabízel mu tudíž vše, cokoli měl, loďku,
ručnice, lví kůži atd. Kapitán ale odmítl tyto dary
řka: „Vyplnil jsem pouze svou povinnost. Ostatně
bude vám v Brasilii peněz zapotřebí pročež
odkoupím od vás všecky tyto věci.“ S tím Robinson
zpočátku docela nebyl zrozumněn; ale později přece
dal si říci, prodav kapitánovi přede vším lodici,
kteráž v Brasilii ovšem byla by mu se stala zbytečnou.
Kapitán koupil pak i jednu ručnici a kůži ze lva. Za
lodici obdržel Robinson 60 dukátů, za pušku 3, za
kůži lví 40 dukátů.

„Za tyto peníze,“ pravil kapitán, „můžete si v
Brasilii koupiti kus půdy, pěstovati tabák a takto
státi se v několika letech bohatým mužem. Bude-li
vám za věci mně prodané větší cena nabízena, nežli
jsem já vám podal, nemá nynější kupní smlouva naše
žádné platnosti.“ Ale i jinocha Xuryho byl by kapitán
rád koupil; avšak Robinson rozhodně zamítnul
učiněný mu návrh, jsa pamětliv věrností, kterou
Xury byl mu posud oddán. Konečně navrhoval
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kapitán, že chce na své lodi tak dlouho podržeti
hocha, pokud se tomuto líbiti bude. S návrhem tím
byl Xury srozuměn, pročež i Robinson konečně
přivolil a Xury vstoupil tedy do služby kapitánovy.

Robinson vládna nyní značným jměním, byl
opět pln radosti. Rozkoš jeho byla tím větší, čím
rychleji uháněla loď k břehům americkým. Panovalť
stálý vítr severovýchodní, tak že loď hbitě blížila se
svému cíli.

Robinson viděl se již v duchu býti bohatým
osadníkem a přemýšlel, jak dobře se mu povede, až
nebude více nucen pracovati. Čím více ale kochal
se v podobných myšlenkách, tím více zmáhala se v
něm touha, aby jižjiž byl na místě svého domnělého
štěstí. Protož velmi váhavě ubíhal mu čas na lodi.
Bylať to doba pro Robinsona vskutku unavující, tak
že po celé hodiny povaloval se v kajutě, ničím se
nezabývaje. Z takové zahálky byl jednoho dne
vytržen výkřikem, jenž s paluby k němu zazníval.

„Žralok! žralok!“ volal totiž jeden z plavců, a
všickni hnali se k obradlí, aby uzřeli pověstnou
šelmu mořskou. Také Robinson pohlížel do moře,
avšak žralok zrakům jeho nikde se neobjevil.

„Což nevidíte tamto po vodě cosi malého temné
barvy?“ tázal se jeden z námořníků, jenž cítil se býti
hrdým, že mohl poučiti nezkušence. A vskutku
pozoroval již také Robinson žralokovu velikou
ploutev hřbetní, kteráž obyčejně vyčnívá nad
hladinu mořskou. Mezi tím přichystal již lodní
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kuchař notný kus slaniny, kterouž za vnadidlo
připravil na veliký hák železný, uvázaný na silném
provaze. Druhým koncem byl pak provaz k lodi
přivázán, „neboť žralok bude lanem tak prudce
trhati,“ vysvětloval plavec Robinsonovi, „že bychom
neudrželi jej, nýbrž vesměs strženi byli do vody.“ V
tom zavolal kormidelník: „Vrhnete udici, žralok jest
nám dosti blízek, jak uslyší pád masa do vody,
přiblíží se ještě více.“ A tak se i stalo; sotva že maso
bylo vyhozeno, již blížila se hřbetní ploutev žraloka
k lodi. Dychtivě spěchali nyní všickni na zadek lodě,
někteří vystupovali po lanech do výše, aby jim
neušlo zajímavé divadlo. Žralok projížděl se po
nějakou dobu v oklikách za lodí, při čemž i
několikrát na stranu se převrhl, tak že bílé břicho
jeho spatřiti lze bylo. Náhle však jako střela vrhl se
na vyhozené vnadidlo a s rychlostí i s uchvácenou
kořistí zmizel pod vodou. Kdož byl by s to vypsati
radost plavců! Chutě chopili se všickni provazu, aby
kroutícího se a ocasem strašlivě šlehajícího žraloka
vytáhli opět na povrch moře. Nechavše jej pak po
nějakou dobu zuřiti a se svíjeti, vytáhli ho konečně z
vody, provolávajíce radostně: „Oho — ohio — ho!“
V několika okamžicích vznášel se žralok v povětří.
Tu pak metal sebou a trhal strašlivě, a ocasem byl by
zajisté usmrtil každého, kdož by se mu byl neopatrně
přiblížil. Avšak zuřením svým ničeho nedocílil.
Sebravše všecky síly vtrhli jediným rázem dravce na
loď a ohon jeho ihned přibili k palubě. Po té vrhli se
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naň palicemi a sekerami, tak že brzy mrtev ležel na
podlaze. Několik plavců jalo se useknouti mu hlavu,
aby oloupavše s ní veškeré části měkké získali k
uschování ohromnou lebku. Jiní stahovali kůži, aby
z ní bot si nadělali. Opět jiní vyřezávali játra, pak
jistou hrudní kost; bažiliť po hojném tuku jaterním,
hrudní kost pak vyňali, protože připisována ji bývá
zvláštní moc léčivá.

Robinson se zhrozil uzřev strašný chrup
mořského dravce, neboť chrup ten složen byl as z
desatera řad velikých tříhranných zubů. Ostatně
mělo celé zvíře 20 stop délky a vážilo 1500 liber.

Po této události dařila se další plavba jako
posud výborně. Ploulať loď, jakož námořníci říkali
„před větrem“, vítr vál totiž v témž směru, v jakýž
namířila loď běh svůj. Bylo tudíž nadíti se, že brzy
se objeví břeh jižné Ameriky. Avšak prozřetelnost
božská jináče ustanovila.

Jednou odpůldne přišed Robinson na palubu
pozoroval, že kapitán udílí rozličné rozkazy. Před
několika hodinami nakupila se totiž na obzoru
tmavošedá mračna ve spůsobě vystupující do výše
stěny. Při tom panovalo děsné, téměř hrobové ticho;
ani větérku se nehýbalo a svislé plachty nečinně
splývaly po stežních. Nyní byly dokona spuštěny, tak
že Robinson ihned se domníval, že kapitán činí
přípravy proti hrozící bouři. Skutečně také bouře
neváhala dlouho, neboť silným a náhlým rázem
vichru nahnula se loď tak prudce na jednu stranu,
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že Robinson na palubě se zkácel, jakoby mu nohy
byly podraženy. Již i moře počalo se zvedati a metati
rychle rostoucí vlny proti stěnám lodním. Nastala
noc, avšak bouře se neutišila, naopak nebezpečí
přibývalo. Konečně rozlítila se bouře v takové
rozkácenosti, že Robinson posud podobné zuřivosti
byl neseznal a neproniknutelná tma vše vůkol
zahalovala, strachem naplňujíc i nejotužilejší
námořníky. Jenom když ohnivý blesk svezl se do
rozbouřených vln, rozbřeskla se děsná zář na
okamžik. Zároveň burácela vichřice tak krutě, že
koráb neřídil se více veslem, nýbrž jako míč metán
byl na vše strany. Neodolatelnou, zběsilou mocí
strhly ohromné vlny sebou vše, cožkoli se jim stavilo
v cestu; ve vzteku svém pohltily nejen jednu
menších lodic, nýbrž spláchly také schráň
kompasovou ze zadní části lodě, tak že v brzku
nejisto bylo, v kterých končinách potácí se
uchvácený koráb. I mladý jeden plavec byl do moře
stržen, aniž by kdo s to byl, přispěti mu ku pomoci.

Bouře burácela netoliko po celou noc, nýbrž po
celých šest dní. Sedmého dne při svítání trhla sebou
zmítaná loď stenajíc ve všech částích, jako by na tisíc
kusů měla býti rozkotána. Narazilať na koraliště, aniž
by více mohla hnouti se z místa. Jelikož zadek lodní
téměř docela se ponořil, vrhaly se vlny bez ustání
na palubu. Mimo to nastalo v lodi několik průtrží,
tak že v brzku musela se buď ponořiti, boď v trosky
obrácena býti. —
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Jednaloť se nyní pouze o zachránění životů.
Avšak k spasení těchto byla jen jediná lodice po
ruce, vše ostatní bylo bouři smeteno. Loďka ta
nepojala dvacet osob; také nelze bylo oddati se
naději, že na krutě rozbouřeném moři možno bude
přistáti k zemi, ježto posud as na půl míle byla
vzdálena. Nezbývalo však jiné rady, neboť na lodi
hrozila záhuba jistá.

Jenom s velikým namaháním podařilo se
spustiti lodici, do níž ihned všickni jali se skákati,
aby ušli strašné smrti. Napnutím všech sil opřeli se
námořníci po nějakou dobu šťastně návalu
hrnoucích se na ně vln mořských. Ještě však nebyli
se příliš vzdálili od tonoucí lodě, když ohromná vlna
vrhnuvši se na lodici pohltila ji i s lidmi v hrůzný
jícen svůj.
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III.

Robinsonův nový domov

Mohutnou vlnou byl Robinson stržen hluboko do
propasti mořské. Pracoval seč byl, aby se opět dostal
na povrch a sobě oddechl. Avšak dlouho se pokus
nepodařil.

Konečně jiná vlna vyvrhla jej na hladinu, tak
že na několik vteřin objevil se hlavou a hrudí nad
vodou. Popadaje dychtivě dechu seznal k velikému
potěšení svému, že není již příliš vzdálen od břehu.
Sebrav tudíž veškery své síly přičinil se, aby
plováním dosáhl pevné země. Avšak nebylo to věcí
snadnou; záhy přiřítila se opět nová hora vln, aby
utrmáceného plavce znovu pohřbila v hlubinu
mořskou.

Již byl blízek utopení, když byl vlnou tak prudce
vyhozen na vyčnívající skálu, že domníval se viděti
před sebou poslední okamžik svého života; nicméně
neztrativ úplně přítomnosti ducha, zachytil se pevně
na skalině. Tím se zachránil. Nová totiž opět vlna
vrhla se na něho, která by jej byla jistě zase spláchla,
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kdyby byl nestál již na pevné půdě. Zbývalo mu nyní
času, vydrati se znenáhla na vystupující z moře břeh.
Sotva že ale unikl hltavým vlnám mořským, sklesl k
zemi, jsa úplně vysílen a umdlen.

Po dlouhý čas ležel v mdlobách. Otevřev
konečně oči tázal se sama sebe: „Kdež medle jsem?“
Ale nikdo neodpovídal. Viděl pouze a slyšel, jak
rozvzteklené vlny odrážejí se od příkrého břehu,
působíce ohlušující jekot. Teprv nyní dosáhl plného
sebevědomí. Marně ohlížel se po lodi; zmizelať
docela, aniž bylo viděti nějaké stopy malé kocábky
a lidí na ní se nalézajících. On sám a sám byl
zachráněn.

Tuť nevýslovně blažený pocit dmul prsa jeho.
Zapomělť již sice dávno, k Bohu povznésti mysl svou;
avšak nyní nemohl se zdržeti, aby vřelé díky
nevzdával za své ochránění. Padna na kolena pozvedl
rukou k nebi a — plakal.

Po chvíli obrátil zrak svůj opět k moři a na okraj
břehu, doufaje, že ještě jiným poštěstilo se, spasiti se
na pevné půdě. Avšak po nikom ani vidu ani slechu;
vše, na čemž utkvěli zrakové jeho, byly tři klobouky,
jedna čepice a dva střevíce, ježto byly vlnami sem
tam zmítány.

Snad ale některý z druhů jeho dosáhl břehu na
jiné straně; snad některý posud zápasil s krutými
vlnami! Robinson zachvěl se úzkostí při této
myšlénce, pročež ihned se vzchopil, aby blíže
ohlédnul se po břehu.
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Avšak hustý les na všech stranách se prostírající
brzy bránil krokům jeho. Stromy byly množstvím
úponkovitého trní a rozmanitými druhy bodlavých
rostlin svlačcových ovinuty; mimo to zamezovaly
cestu ohromné aloé statnými listy svými. Přece
pokoušel se Robinson prodrati se huštinou; avšak
brzy musel od počínání takého ustáti, maje ruce do
krve zbodané a líce rozervané. Co medle měl počíti?

Nemělť ničeho, leč co na těle nosil: kamizolu,
košili, kalhoty a punčochy. Klobouk ztratil při
rozkotání lodě, střevíce pak vyzul, aby mu
nepřekážely v plování; oděv jeho posud byl
prosáknut vodou mořskou. Proti útoku divochů
neměl ničeho, čím by se byl bránil. Dobrá ručnice s
příslušným nábojem, nebo alespoň břitká šavle byla
by značně zmírnila jeho obavy; tak ale každé
zašumění naplnilo jej úzkostí a strachem. Ke všemu
tomu hlásily se také již hlad i žízeň, a přec vůkol
nebylo ni pokrmu ni nápoje.

Ačkoliv tudíž z počátku radoval se za příčinou
svého zachránění, přece nyní záviděl osudu svých
soudruhů, kteříž pohřbeni byli v hlubinách
mořských. Ozýval se snad hlas v srdci jeho: „V
potřebách svých důvěřuj v Boha;“ avšak nevšímal
si takového napomenutí, nýbrž v zoufalství vrhl se
k zemi. „Umru zde hladem, a hlad-li mne neumoří,
budu roztrhán dravou zvěří nebo pohltí mne
lidožrouti!“ Takto kvílil a bědoval.

U takovém naříkání ležel dlouho na písčitém
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břehu s obličejem k zemi obráceným. Když se byl
opět pozvedl, přešla již bouře a hladina mořská
nabývala zase plného klidu; mezi tím kvapně se
stmívalo.

Tuť mu napadlo, že přede vším jest se mu
postarati o bezpečný nocleh. Avšak kdež bylo
příhodného místečka, na němž by uložil ztýrané své
údy? A přece strachoval se velmi dravých šelem, tak
že neodvážil se ulehnouti pod šírým nebem a na holé
zemi. Nezbývalo tudíž jiné pomoci, leč vyšplhati na
některý strom a na něm útulku nočního vyhledati.
Na štěstí byl příhodný strom v poblíží.

Avšak bylo to lože velmi nepohodlné, jež si byl
Robinson vyvolil. Ani seděti nemohl bezpečně,
bolest cítil ve všech údech, a když přese všecky
nesnáze konečně usnul, vzbudily jej brzy zase děsivé
sny a několikrát byl by málem spadl se stromu. Takto
ztrávil na ostrově první noc, kterouž z polovice
prodřímal, z polovice probděl.

Konečně zabřesklo se první jitro na východě a
Robinson mohl opustiti lože. Ale s novým dnem
obnovily se také předešlé strasti, hlad i žízeň trápily
jej u vyšší míře a trapná beznadějnost stavila se opět
před zuboženou duši jeho.

Prohledával svůj šat, zdali snad přece někde
nevězí dost malé sousto chleba. Avšak hledal
nadarmo.

V této bídě odvážil se konečně, proniknouti
huštinami. Jako vychrtlý vlk rozhlížel se vůkol.
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Několik hlohyň, lišných oříšků nebo žaludů, ano i
několik jedlých kořínků bylo by ho velmi potěšilo;
ale mimo květy na stromech i keřích ničeho nebylo.
Robinson nevěděl si rady.

Konečně uváznuv nohou v provazovitých
stvolech jakéhosi druhu svlačce upadl mezi trní a
bodláčí. Nehoda ta byla mu k dobrému. Vstávaje
pozoroval, že pádem svým sehnul jakousi rostlinu as
na 10 stop vysokou, na níž vyčnívaly tři veliké klasy
čili hlavice. Žádostiv dopíditi se nějakého pokrmu
prohlížel ihned jeden klas, i nalezl na něm žlutá zrna,
stojící v osmi řadách. Ale nemohla zrna ta býti
jedovatá? Neměl na výběr a tudíž odvážil se zrna
rozkousati.

A hle, osvědčilo se opět staré přísloví: „Bída-
li největší, pomoc Páně nejbližší;“ Robinson nalezl
bylinu velmi záživnou, požívalť — kukuřici.

Nasytiv se takto poněkud pomýšlel nyní, na
jaké asi místo vyvrhlo jej moře. Domníval se, že se
nalezá na pobřeží jižní Ameriky, protož i kojil se
nadějí, že přijde konečně k obydlím lidským, kdež by
nalezl pohostinství. I vydal se na cestu. Brzy přišel
k mořské zátoce, kteráž hluboko vnikala do pevné
země a do které vléval se dosti široký potok. Ubíraje
se podél tohoto chobotu uzřel nepříliš vzdálený
kolmý a značně vysoký vrch, s něhož, jakož se
domníval, lze bylo daleko se rozhlednouti. K vrcholi
kopce toho chtěl stůj co stůj vystoupiti. Napiv se
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tudíž čisté vody z potoka, ulomil si hůl a v půl hodině
stál na temeně vrchu, ovšem velmi utrmácen.

Ale jaké smutné překvapení čekalo naň! Nikde
ani památky po lidském obydlí, nikde nevystupoval
kouř nad hustým lesem. Na všech stranách nic než
stromy, keře a skaliny, kol kolem nic než spousta vod
a opět vod! „Tedy nalezám se na ostrově, opuštěn
a samoten — bez potravy — bez přístřeší — bez
zbraně! Což mám počíti?!“ Tak bědoval v děsném
zoufalství. Byloť mu již lhostejno, zdali zachová život
čili nic, a napadení divokým zvířetem bylo by jej nyní
ani příliš nepolekalo. Pohřížen v nejtrudnější
myšlenky sestupoval s hory. Ale nevšímaje sobě
cesty ubíral se náhodou jiným směrem, než kudy byl
přišel. Tak dospěl k vysoké skále, před níž rozkládal
se volný prostor. Tam usednuv na kámen přemítal,
co by měl počíti. — Nebylo ještě ani poledne, a přece
již nyní pouhá myšlenka na příští noc působila mu
strašlivá muka. „Musím si opatřiti pohodlnější
nocleh,“ toť bylo první, o čemž nyní jasně jal se
přemýšleti. Dlouho prohlížel skálu, zdali by snad
nenalezl nějaké doupě, v němž by se na noc ukryl.
Avšak nenašel ničeho, což by mohlo posloužiti k
nočnímu útulku pro člověka.

Již chtěl nevrle odejíti s místa toho, když padla
mu do oka křovina vyčnívající ze stěny skály. Rychle
pokročil blíže, aby se přesvědčil zdali snad tam
nebylo by příhodného místa k noclehu. A aj, křovina
skutečně zakrývala vchod do malé dutiny skalní. Po
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odstranění keřů byla dosti prostranná, aby člověk
v ní i ulehnouti i přímo se postaviti mohl. Prostor
před jeskyňkou byl příjemně zastíněn širokolistými
stromy a volná vyhlídka byla odtud na moře, což
Robinsonovi, pátrajícímu po nějaké příchozí lodi,
bylo zvláště důležité.

Tato dutina měla mu tedy sloužiti za obydlí na
dobu nejblíže příští. Ovšem požadavky jeho musily
býti velmi skromné, aby jim jen poněkud vyhověla;
ale Robinson doufal, že snad ještě dnes, že snad zítra
nějaká loď vyprostí jej ze zajetí.

Setmívalo se již a měsíc jasnou září vystupoval
na východě, když Robinson nesa od pobřeží náruč
suché mořské trávy přišel k své jeskyni, kdež upravil
si nyní měkké lože. Přivaliv veliký kámen před otvor
dutiny a položiv naň, jsa již uvnitř, několik kamenů
menších, zaradoval se, že zase jednou utrmáceným
údům pohoviti může na rovné půdě. Záhy usnul;
unavení a vědomí bezpečnosti sevřelo rychle oči
jeho v klidný spánek, nad nímž bděly jasný měsíc a
hvězdy třpytné.

Slunce již dávno bylo vystoupilo nad obzorem,
když se Robinson probudil. Cítil se býti posilněným
a zotaveným, neboť byl po dlouhém čase zase jednou
pospal pevně a klidně. Robinson umyslil sobě
věnovati tento den vyhledávání nové potravy; též
pomýšlel i na nutnou toho potřebu, aby se postaral o
nějakou pokrývku hlavy na ochranu proti palčivým
paprskům slunečným. Avšak čím medle mohl krýti
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hlavu, nemaje k tomu nižádné látky? Takto tázal se
několikráte sama sebe, až konečně zraky jeho utkvěly
na velikých listech stromu banánového.

„Z takových listů přece možno bude zhotoviti
si klobouk,“ pomyslil sobě, spěchaje ihned k
banánovému stromu, jenž tu dosti hojně rostl.
Strom nebyl pouze opatřen listy, jichž délka rovnala
se výši těla Robinsonova, nýbrž skrýval také mezi
květem, chomáčovitě sestaveným jakési ovoce barvy
přižloutlé. Ovoce to bylo as na stopu dlouhé a dle
tvaru velmi se podobalo našim okurkám.

Robinson ovšem dlouho se nerozmýšlel, aby
mimo listy nabral si také něco ovoce, které bylo
velmi chutné a lahodné. Byl tím velmi potěšen,
neboť špíže jeho poskytovala mu již jakýsi výběr v
potravě.

Nasytiv se podle chuti chtěl se pustiti do
kloboučnictví, za kterýmž účelem ulomil si několik
prutů. Chtěje pak tyto ohnouti a spojiti v obruč,
neměl, čím by je svázal. Na štěstí padly mu na mysl
houžovité šlahouny, jež popínaly se v rozmanitém
proplítání od stromu ke stromu. Ale nebylo snadno
přetrhati je, i musel Robinson vydatně zubů použíti,
aby získal několik takových provazů. Utvořiv pak
obruč podle míry hlavy přičinil k ní Robinson
několik listů banánových, spojiv řapíky jejich na
vrcholi klobouku. Bylť to ovšem podivný klobouk,
podobající se obrácenému kornoutu; avšak vyhověl
potřebě a byl tudíž Robinsonovi k nemalé radosti.
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Dobře-li počítal, strávil takto Robinson již
devět dní na ostrově. Až posud nevzdal se naděje, že
shledá se opět s někým z těch, kdož byli zároveň s
ním utonuli; také po celé hodiny vyzíral po moři, aby
vypátral nějaký blížící se koráb. Avšak všecko jeho
doufání bylo zklamáno.

Doba takovéto malomyslnosti a beznadějného
zmalatnění nastala proň dosti často, protože
zapomínal na dobrotivost a věčně moudrou
prozřetelnost božskou. Mysl jeho zmužila se jen
tenkráte, když přemýšlel o svém téměř zázračném
zachránění. Takováto myšlenka povznesla i dnes
ochablou jeho duši. Poznávaje pak blahodějný
účinek této myšlenky, uzavřel u sebe, že každou
neděli věnovati chce podobnému rozjímání.

Avšak neměl kalendáře, v němž by shledal, na
který den neděle připadá. Ale přece vymyslil cosi,
což poněkud odpomohlo tomuto nedostatku.
Vyvolil k tomu účelu dva podle sebe stojící stromy.
Do kory jednoho stromu vryl dosti pracně slova:
„Ztroskotání lodě v neděli dne 30. máje 1679“ a pod
tato slova tolik příčných čárek, kolik dnů již prožil
na ostrově. Byloť mu nyní udělati jen každého večera
novou čáru a prodloužením naznačiti tu, která
připadala na neděli. Strom druhý byl k tomu určen,
aby uplynutím měsíce do kory jeho vyryta byla jedna
čára.

Robinsonovi uplynulo nyní několik dnů, aniž
by se bylo co pamětihodného událo. Živil se kukuřicí
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a bananicemi a žízeň zaháněl vodou, kterouž z
pramena blízkého nabíral dlaní. Kalendář svůj držel
každého dne v pořádku.

Již po několikráte ozývalo se v něm přání, dále
ohlédnouti se po ostrově, k tomu ale zapotřebí bylo
mnohých příprav.

Přede vším neměl posud nádoby, v niž by uložil
potřebnou zásobu potravin. K tomu ovšem nejlépe
byl by se koš hodil; nevěděl ale jak si jej upraviti.

Dlouho přemýšlel, až mu konečně na mysl
připadly suché listy bananové, ježto u velikém
množství ležely v lese na zemi. Seznalť houževnatost
a pevnost žeber listů těchto, když pracoval na svém
klobouku. Což, pomyslil si, kdybych několik
takových vláknitých žeber skroutil? — I rychle
přinesl náruč suchého listí bananového a vyňav z
něho žebra jal se stáčeti tato po třech, čímž brzy získal
několik pevných provazců. Nyní napnul jich několik
vodorovně na dva podle sebe stojící stromy, tak že
vždy mezi dvěma provazci zůstala mezera. Po té
přivázal tolikéž provázků kolmých k vodorovným a s
večerem měl již řádný kus upletené sítě. Chutě jal se
pracovati i příštího dne; třetího dne spojil své pletivo
v podobu pytle, tak že měl notnou torbu loveckou.

Příštího jitra Robinson záhy opustil lože, chtěje
uraziti dobrý kus cesty, pokud ještě nenastalo
palčivé vedro. Nabrav několik paliček kukuřicových
do svého vaku, obrátil se přede vším směrem k
západu, drže se z opatrnosti stále podle přímoří.
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Na této pouti bylo mu ovšem mnohou skálu
přelézati, mnohou houštinou se prodírati; ale téměř
při každém kroku setkal se s nejrozmanitějším
bujným rostlinstvem, tak že v něm obava možného
nedostatku potravy vždy více mizela.

Ačkoli špíže Robinsonova byla obohacena
lahodným i živným plodem, přece bažil čím dále tím
toužebněji po nějakém pokrmu masitém, pročež
ohlížel se přede vším po zvěři, ohlížel se po stopě
jelenů, srnců, zajíců; avšak všecko jeho slídění bylo
marné. Z veškerého živočišstva vůbec setkal se
posud jen s několika pestrými ptáky, jenž v letu jej
minuli.

Zarmoucen tímto nedostatkem ubíral se
Robinson dále; tu pak náhle jen několik kroků před
sebou spatřil ohromného hada, kroužícího se kolem
kmene stromu. Robinson nevěděl, že tento
šedorudý, šupinami pokrytý had pouze menší
zvířectvo uchvacuje a proň tudíž nebezpečný není,
pročež také z počátku jako zkamenělý utkvěl k zemi,
nemoha leknutím s místa; pak ale v smrtelných
úzkostech utíkal, seč byl.

Sotva dechu popadaje, octnul se konečně po
delším běhu na břehu mořském, kdež utrmácen klesl
k zemi. Po té zotaviv se poněkud jal se přemýšleti, jak
by k obraně své ozbrojil se alespoň nějakým kopím.
K tomu účeli zlomil mahagonový stromek, ulámal
větve a připevnil na jeho konci břitký zahrocený
oblázek.
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Přiblíživ se k břehu pozoroval, že voda mořská
skoro vůčihledě vystupuje, kdežto byla dříve
mnohem více od břehu vzdálena nepochyboval že
v těchto končinách takéž panuje pravidelný odliv a

příliv. Kdož však by změřil radost Robinsonovu, když
byl mezi množstvím skořepin a lastur spatřil také
několik živých ústřic? Sotva asi kdy
nejvybroušenější labužník pochutnal si takovou
oblibou na tomto pamlsku, jako nyní náš Robinson.
Vždyť pak již tak po drahný čas neokusil ničeho
masitého.

Nasytiv se dostatečně uschoval ještě několik
ústřic do své lovčí torby a ubíral se dále, a brzy došel
k jakémusi houští, z něhož velmi líbezná vůně
vycházela, podobající se lahodnému zápachu jahod.
Robinson dychtil po vysvětlení tohoto zjevu,
protože již dlouho pátral po živém pramenu čisté
vody aneb po nějakém ovoci. Ovšem nemálo žasnul,
spatře místo naších drobounkých jahod
veliké ananasy as 6 liber těžké, ježto se houpaly na
keřích o listech as na tři stopy dlouhých. Okusiv pak
lahodnost šťávy plodů těchto, neváhal uschovati jich
několik ve své torbě.

Ohlížeje se po příhodném místě, kdež by zasedl
k obědu, přišel na břeh pískem vysoce pokrytý.
Ponořil se několikrát až po kolena, tak že nucen byl
svého kopí použiti jako hole, jen aby z písku
vybřednul. Než co to? Vytáhnuv kopí seznal, že na
dolním konci potřísněno jest jakýmsi žlutým
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mokem! Jelikož byl již přivyknul, bedlivěji obraceti
pozornost svou ku každému novému zjevu, jal se
ihned odhrabovati písek. A hle, tu v značné hloubi
nalezl množství želvích vajec; bylo jich as třicet.
Robinson zaplesal nad tímto nálezem, neboť věděl
již, že vajec těch lze požíti. Nyní ale byla torba jeho
již tak naplněna, že nemohl již ničeho do ní vecpati,
protož poodešev do stínu blízké palmy vypráznil vak
a vrátil se pro vejce. Po té zasedl k nádherné své
tabuli, aby poobědval. Bananový list byl mu
ubrusem, ostrý křemen nožem. Ústřice a želví vejce
byly mu vzácnými jídly a ananasy skvostnými
příkusky.

Bylo ještě záhy po poledni a slunce vysýlalo tak
palčivé vedro, že by byl Robinson rád se as na
hodinku uložil někde pod stinným stromem. Avšak
měl před sebou dalekou a obtížnou cestu k domovu.
Odepřel si tudíž odpočinku a sebrav opět své zásoby
v torbu ubíral se nejrovnější cestou za svým cílem.

Jakkoliv ale rázně vykračoval, přece cesta jeho
trvala ještě as hodinu. Hvězdy jasně se již třpytily
na obloze, když došel k jeskyni. Utrmácen klesl
Robinson na své lůžko.

Tato cesta za slunečního vedra neblaze naň
působila, cítilť značnou bolest v hlavě. Avšak nebylo
na tom dosti. Nemaje obuvi kožené a chtěje ušetřiti
punčoch vydal se na cestu o bosých nohou. Avšak
chůze po kamenitém břehu a ještě více při návratu
po trnité půde huštin byla tak obtížná, že nohy jeho
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byly rozedrané a pichlavé bolesti v nich týraly jej. Z
rána jen s tíží mohl došlápnouti, čímž byl donucen,
po celý den setrvati na loži.

Druhého dne bolest hlavy přestala sice, avšak
bolesti v nohou ohromně se zvýšily. Jen nesmírným
namáháním dolezl k studánce, aby studenou vodou
umírnil palčivost, jakou pociťoval v zanícených
údech. Obvázal si rozbolené nohy širokým listím a
umínil si, že po několik dnů odpočine si ve své
jeskyni. Těšil se tím, že na ten čas opatřen jest
dostatečnou potravou. A skutečně delší dobu ztrávil
buď na loži buď před jeskyní.

Nicméně špíže jeho za ten čas přec valně se
ztenčila; aby si opatřil nových pokrmů, odvážil se k
opětné návštěvě na pobřeží, kdež nalezl opět ústřic
dostatek, tak že nejen nasytiti se mohl, ale i torbu
svou hojně zásobiti.

Avšak k čemu měla mu sloužiti bohatě opatřená
špížnice, anto větší část jejího obsahu nákazu vzala
horkem vzduchovým? Takto u sebe přemýšleje,
vzpomněl si na jakýsi otvor, jež se v poblíží jeho
jeskyně u paty kolmé skály nalézal a jak se podobalo
k hlubší rozpuklině vedl. Kdyby mu lze bylo, rozšířiti
tento vchod do nové sluje, tuť měl by příhodný
sklep! Uchopiv tudíž svou lastuří skořepinu, jal se
kopati. Avšak půdu nalezl tak pevnou, že brzy ustal
od práce. Ustavičné shýbání při práci bylo ale velmi
obtížné a vzbudilo v něm myšlénku, zdali by nemohl
sobě upraviti nějakou motyku. Než ale jak? Nouze
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brousí vynalézavost; již před několika dny nalezl
Robinson velmi špičatý oblásek, kterým nyní do své
skořepiny provrtal čtvero děr, do čtyrhranu vždy as
na dva palce od sebe postavených. Po té přivázal k
skořepině násadu, upotřebiv provrtaných děr k
protažení potřebných provazců.

Pomocí takového rýče šla mu práce rychleji od
ruky, tak že v několika dnech vykopal jámu as 3 lokte
hlubokou, 2 lokte dlouhou a na loket širokou.
Přikryv zevní otvor chvostím měl sklep pohodlný a
dosti chladný. Nezbývaloť mu tedy leč opatřiti sobě
potravin, jež by ve sklípku uložil.

Mezi tím zahojily se mu zhmožděné nohy. Aby
pak na nových cestách nerozjítřily se opět, umínil
si, zhotoviti jakési opánky čili střevíce na způsob
sandálů. K tomu účelu vyhledal sobě pevnou koru
se stromu, kterouž připodobniv podešvu co možná
pevně přivázal k nohoum.

Mimo to ustavičně tanulo mu na mysli bolení
hlavy, jež byl předešlou svou cestou ulovil. Rád by
si byl tudíž pořídil jakýsi slunečník čili stinník, avšak z
čeho a jak?

Konečně i u té věci uměl si pomoci. Upevnil
totiž k dlouhé holi vícero listů banánových, řapíky
vzhůru obrácenými. Po té utvořil ze silného prutu
obruč o průměru as tří loket a k této připevnil
splývající listy týmž způsobem, jakož byl učinil při
zhotovení klobouku. Stinník byl takto ovšem
upraven; aby ale nabyl větší pevnosti a trvanlivosti,

PODIVUHODNÉ PŘÍHODY ROBINSONA NA PUSTÉM OSTROVĚ

45



přičinil k němu ještě několik holí, jež přivázal jednak
k obruči jednak k hornímu konci držadla.

Dopídiv se takto dostatečného záštitu proti
palčivým paprskům slunečním, pomýšlel již opět
na luk a šípy, jimiž by se opatřil k lovu. Neváhaje
dlouho ohnul as 3 lokte dlouhý pružný mláz a
napnul jej pevným na obou koncích uvázaným
provazem.

Větší obtíže působily mu šípy, kteréž, aby byly
k potřebě, musily na konci opatřeny býti pevným a
tvrdým hrotem. Po mnohých nezdařilých pokusech
vyvolil konečně Robinson několik hůlek rozličné
délky, učinil do každé kamenným svým nožem
přiměřený záštěp a vtěsnal v tento zašpičatěný
oblásek. Aby ale šípy lehčeji a pravidelněji letěly,
připevnil na dolní konec každého několik ptačích
per. Nyní ihned jal se zkoušeti své střely, a k potěšeni
svému seznal, že zkouška nade vše očekávání dobře
se zdařila.

Za takovýchto příprav uplynul téměř celý
týden, načež předevzal si Robinson neotáleti déle,
nýbrž bez odkladu vydati se na hon.

Opatřen stinníkem, loveckým vakem, lukem i
šípy vyšel si tedy Robinson na lov. Tiše a obezřele
kráčel ku předu, bedlivě se ohlížeje na všechny
strany. Avšak dlouho žádná vhodná zvěř
nepřicházela našemu lovci na ránu. Tu náhle ubíhala
u jeho nohou veliká slípka, jenž v amerických
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končinách žaku sluje. Robinson namířil a spustil —
ale šíp daleko minul se cíle.

Mezitím přiblížilo se poledne a nastalo
nesnesitelné parno. Robinson se zaradoval, když se
byl octnul pod ohromným stromem, jež mohl stínu
poskytovati více než sto osobám. Umístil se tedy dle
svého pohodlí, aby poobědval. Ještě ale nebyl
nasycen, když zaslechl v poblíží zvláštní šumot. Jsa
povždy připraven na objevení se jakési zvěře vyskočil
rychle a tu spatřil konečně — aguti. Ohrýzajíc jakýsi
kořínek sedělo bezstarostně na zadních nohou,
právě jako naše zajíci neb králíci, dělajíce mužíky.
Robinson, pozvednuv pozorně luk, zpustli a hle,
zvíře se svalilo, jsouc šípem na krku prokláto.
Robinson velmi se zaradoval, neboť byla to první
jeho šťastná střela, první kořist, jakouž si opatřil
svým lukem.

Spěchal rychle, aby mrtvé zvíře naložil na bedra
svá. Dříve ale nežli se vydal na cestu k domovu,
ohlížel se ještě po nějaké příkrmi k budoucí své
pečeni. Brzy byla torba ananasy a ořechy
kokosovými naplněna, tak že neváhal déle
nastoupiti cestu zpáteční.

Dospěv k své jeskyni stáhl ihned kůži se zvířete
a uříznuv notný kus masa připravoval svou pečeni.
Neměl ovšem ohně, pomyslil si ale: „Oheň snadno
nahradím, budu-li sobě počínati, jako činí
divochové.“ Slyšel totiž kdysi, že divoši dvě suchá
dřeva tak dlouho trou až jedno z obou v plamen se
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roznítí. Domníval se, že totéž dokáže co divochové.
Avšak velice se zmýlil! Třel dřeva, až se mu potoky
potu po tvářích řinuly; ale dřeva sotva se poněkud
zahřála, když zcela unaven musil ustati od práce.
Zotaviv se jal se opět tříti; avšak jakkoli se namáhal,
nebyl s to roznítiti oheň. Konečně přišlo mu na
paměť, že slýchával, jak Tataři, chtíce připraviti maso
k požití, podloží je pod sedlo, kdež tak dlouho je
chovají, až bylo jízdou zkřehlo. Ihned položil kus
masa na veliký kámen, a tepal je rázně dřevem; a
skutečně maso valně změklo. I usednuv ve své
jeskyni pochutnával si na masitém pokrmu, při čemž
ananasy sloužili mu za příkrm, banánice za lahodný
příkusek.

Nemělť ovšem ni nože ni vidliček; těch ale
nepohřešoval tak bolestně, jako nedostatku soli a
chleba. Ach, sůl a chleb! Jak velice by si jich byl nyní
vážil! A jak často nedotekl se i nejlepších pokrmů v
domu otcovském!

Podobným způsobem trávil Robinson život po
několik neděl, aniž by se byl o hladu musil položiti.
Avšak Robinsonovi ani nenapadlo děkovati Bohu za
takovéto dobrodiní. Žiltě, jak se říká, na zdařbůh a
ukojoval své potřeby, jak se mu právě nahodilo. Aby
alespoň v neděli povznesl se k sbožným myšlenkám,
to mu ani na mysl nepřišlo, ačkoli každého dne
udělal vroubek na svém kalendáři.

Naproti tomu zpomínka na blížící se zimní
počasí nemalou v něm zbuzovala starost; nabývalť
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již přesvědčení, že bude mu ztráviti zimní dobu na
ostrově, jelikož všecka naděje na vysvobození
připlulou lodí byla zklamána. Co ale měl sobě pak
počíti? Oděv jeho byl již příliš vetchý, ano místy i
rozedraný. Jakž jináče, po dlouhý čas nesvlekl jej ani
s těla a kolikráte prolízal v něm trnitým roštím. Šat
jeho neposkytoval téměř žádnou ochranu proti zimě.
Mimo to byla jeskyně k jedné straně otevřena, aniž
by měl ohně, při němž by ohřál zkřehlé údy. Měl sice
několik koží z ulovené zvěře, z kterých snad by se
byl nechal zhotoviti jakýsi kožich; ale kůže ty
nevyhnutelně potřeboval na upravení obuvi. Avšak
nejen nedostatek teplého oděvu vzbuzoval v něm
trapnou starost, nýbrž i myšlénka, že v zimě
nedostane se mu ani potřebné potravy.
Nepochybovalť, že v zimě i stromy i keře budou holé,
že nebude ani kukuřice ani jiných plodů, a zima a
sníh že mu brániti budou v lovu.
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IV.

Důležitý obrat v domácím hospodářství

Trmácen takovými starostmi vyšel si jednoho dne
Robinson, aby si nanesl potravných zásob do své
sluje. Avšak zastihl jej prudký déšť. Rád by se byl
ovšem vrátil do jeskyně, ale byl se již příliš vzdálil
a proti dešti neměl ani záštitu svého stinníku, jenž
mu i za deštník sloužíval; nevzalť jej za příčinou
prudkého větru. Nezbývalo mu tudíž, leč hledati
úkrytu pod hustým skupením několika košatých
stromů. Myslit si, že déšť brzy přestane. Avšak zmýlil
se velmi; neboť v brzku nastala silná bouře, blýskalo
se a hřmělo. Bouře se blížila vždy více a náhle
ohlušujícím třeskem vyšlehla z černého mraku
ohnivá koule k zemi. Výjevem tím byl Robinson tak
uděšen a omámen, že téměř bez sebe klesl na kolena.
Netrvalo to ale dlouho, když zpamatovav se cítil
jakési neobyčejné horko. Jak ale lze vypsati jeho úžas,
když v samém poblíží spatřil veliký oheň. Sotva ale
že se byl poněkud z leknutí zotavil, cítil v útrobách
svých nevýslovnou radost. Po čemž tak toužebně
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bažil, toť hle bylo před ním: Dopídilť se ohně! Mohl
tedy péci a nemusel se již tak příliš obávati zimy!

Mezi tím bouře ochabovala a déšť se mírnil.
Robinson uchopiv hořící větev spěchal s ní k své
jeskyni, kdež na doutnající dřevo naložil suché
chvoští. Hoj! Jak to praskalo a hořelo, že to byla pravá
rozkoš. Robinson ihned položil dva veliké kameny
vedle ohně, načež vyhledal si příhodnou dlouhou
hůl, kteráž by mu sloužila za rožeň. Ze svého sklepu
pak přinesl kus agutího masa, kteréž na rožeň
navlékl. Brzy otáčel se rožeň u ohně, podepřen na
obou koncích o kameny. A jižjiž líbezně zaváněla
pečínka, tak že Robinson jen s tíží se zdržel, aby si
sousto neurval. A když pak okusil první sousto,
nebylo mu jináče, než jako by byl co živ ničeho tak
chutného nepožil. Jen ještě trochet soli, a pečeni
svou byl by neprodal ani za hromadu zlata.

Oheň nezůstal ale jediným překvapením, jež
onen památný den přichystal Robinsonovi.
Neklamal-li jej sluch, zaslechl při svém chvatu k
domovu jakýsi známý hlas. A medle co shledal? Za
ustavičného mečení přicházela mu váhavým krokem
vstříc koza, jakmile byl obešel výběžek blízké skaliny.
Spatřivši Robinsona obrátila se plachá koza k útěku;
avšak pokulhávala, tak že Robinson beze přílišného
namahání zvíře chytil. Nepochybovalť, že koza byla
řítícím se se skály kamenem zastižena, neboť
pozoroval, že jest na levé přední noze značně
poraněna.
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Snadno lze si pomysliti, s jakou radostí
Robinson uchopil dobré to zvíře. Málem byl by je
přivinul k srdci a zulíbal jako drahého, dávno
pohřešovaného přítele, tak cítil se býti přeblaženým.
Jakkoliv se tudíž koza zdráhala, vložil ji na svá bedra
a nesl k domovu. Po té rychle přinesl skořábku
kokosového ořechu, kterouž byl naplnil čerstvou
vodou, vymýval ránu zvířete a obvázal kusem plátna
z vlastní košile utrženého. Taktéž upravil pro kozu
měkké lůžko před slují a podal jí vody k pití. Vše to
zdálo se velmi lahoditi zvířeti, neboť patrně stávalo
se přítulnějším a ochočenějším.

Jak ale přišla koza v tyto končiny? Bylo ještě
více takových koz na ostrově, bylo snad i lidí, jimž
uprchla? Myšlénky té nemohl se sprostiti; a nejraději
by se byl v témž okamžiku vydal na cestu, aby je
vyhledal! Avšak bylo již příliš pozdě, než aby ještě
téhož dne s úspěchem cestoval. Ačkoli hojně přiložil
na oheň, dříve než se odebral na lože, přece nespal
pokojně, obávaje se, aby oheň nevyhasnul. Čemuž
ale nejvíce se těšil, byla jeho koza a spojená s ní
naděje, že opět s lidmi se sejde. Pročež také jakmile
se ráno zabřesklo, opustil lože, aby se záhy vydal na
cestu.

Avšak nešlo to tak rychle, jak si přál. Především
bylo mu učiniti opatření, aby oheň za jeho
nepřítomnosti nevyhasl. Opatření takové nebylo
však snadné. Mohlť ovšem snésti takové množství
dříví, že by ním udržován byl oheň na delší dobu. Ale
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což kdyby za jeho nepřítomnosti nastal silný liják?
Zdáloť se mu nejvýhodnějším, když oheň do jeskyně
přeloží, kdež chráněn bude před deštěm. — Mimo
to musil také kozu na novo obvázati a dostatečným
krmivem opatřiti, neboť nevěděl, kdy se opět navrátí.

Konečně vykonav vše vydal se na cestu.
Na rameně nesl svůj luk, na hřbetě torbu, kteráž

šnůrou okolo hrdla byla připevněna. V levé ruce
držel stinník, v pravé ruce kopí. Šípy provazcem
obvázané připevnil si k pasu. Na hlavě měl, jakož
obyčejně, široký svůj klobouk z listů banánových. Za
obuv mu velmi dobře posloužily nové sandály, jež si
byl před několika dny z kůže agutí zhotovil.

V tomto pitvorném obleku kráčí náš Robinson
k severnímu břehu ostrova, neboť v té straně doufal
sejíti se s domnělými osadníky. Touha po lidské
společností operuťuje jeho kroky, krajina vždy více
nabývá proň neznámý, cizí tvar. Kráčíť dále, a hle,
tam v pozadí objevuje se mu vrchol stanu! Chůze
jeho zdá se mu býti příliš váhavá, spěchá, spěchá a
téměř letí, aby — opět byl zklamán. Domnělý stan
nebyl nic jiného, než hlíněná stavba as 6 loket
vysoká, obydlí to bílých mravenců čili termitů.

Přece však nevzdával se Robinson naděje, že se
setká s Evropany, pročež kráčel ještě několik hodin
ku předu. Avšak jakkoli valně se byl již vzdálil od
svého příbytku, jakkoli bedlivě zíral na vše strany,
aby se dopídil stopy lidské — vše bylo nadarmo.

Tu konečně naděje Robinsonova počala se
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viklatí, a pochybnost jeho nabyla brzy ještě
dostatečných důvodů. Když se byl totiž usadil pod
vysokou palmu, aby poobědval, hnalo se právě celé
stádo plachých koz kolem něho. Bylyť patrně zcela
divoké, neboť ani pastýř nehlídal jich. Ihned uchopil
luk i šíp, namířil — a hle, statečný kozel padl za kořist
šťastného střelce. Doraziv rychle kopím uchvácenou
zvěř, naložil ji na plec svou.

Chtěje se ale s břemenem svým obrátiti k
domovu, nevěděl, kterým směrem jest se mu ubírati.
Jen na to se pamatoval, že dříve hlavně k severu
směřovaly jeho kroky; stromy vůkol něj vrhaly již
dlouhé stíny, nezbývalo tudíž mnoho času do slunce
západu, a přece se Robinson domníval, že má ještě
dalekou cestu před sebou. Konečně zaslechl hukot
moře, pročež nemeškal prodrati se houštinami k
přímoří.

Na této cestě objevil něco tak potěšitelného, že
zapomněl docela na své trudné postavení; nalezlť ve
skalní rozsedlině v poblíží moře to, po čemž již tak
dlouho bažil, totiž — sůl. Před věky dosahovalo moře
až v tato místa; voda znenáhla se vypařila a sůl co
zbytek na půdě se usadila.

Právě když byl soli nabral seč byl a po cestě se
ohlížel, překvapil jej nový výjev. Spatřil totiž na
samém přímoří dvě želvy. Byloť mu sice již z otčiny
známo, že maso želví velmi jest chutné; maje ale na
kozlu dostatečné břímě, nechal želvy bez
pronásledování uprchnouti.
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Konečně dospěl v místa mu známá. Seznal, že
domov jeho není příliš vzdálen, pročež statně
vykračoval, až došel k sluji. Zde čekala naň značná
nehoda. Sotva se totiž blížil k jeskyní, pozoroval z
úžasem, že z ohně se nekouří. Vrhl se tudíž nakvap
do svého doupěte, aby alespoň nějaký doutnající
uhel zastihl; avšak po ohni nikdež ani stopy! Sotva
dechu popadaje hrabal se v popeli — nikde ani
jiskřičky. Nebyloť jináče, oheň dokona vyhasl.

Tuť byl Robinson velmi zarmoucen.
Drahocenný poklad, jímž byl teprv před nedávnem
obdařen, byl opět proň ztracen. Byloť mu opět živiti
se předešlým spůsobem, požívati jako zvíře syrové
maso a plody rostlinné.

Tak truchlivě skončil se den, jenž byl započal s
nadějemi nejutěšenějšími.

Procitnuv příštího jitra Robinson upozorněn
byl zamečením kozy, že přec ještě neztratil vše, co
mu posud bylo potěšením. Ubohé zvíře bezpochyby
opět cítilo bolest v poraněné noze, neboť jen málo
krmi bylo požilo. Robinson ihned spěchal, aby
odstraniv suchý již obvazek ránu vymyl a znova
obvázal. Jak dobře tím koze posloužil, seznal z toho,
že hned zase pustila se do píce. Při tom chovala se tak
přítulně, že si Robinson předsevzal, nikdy více ji od
sebe neodloučiti.

Zvíře to bylo proň velikým potěšením.
Poraněná noha byla se následkem bedlivého
ošetřování Robinsonova brzy zacelila, a koza stala
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se mu tak přítulnou, že jako psík za ním běhávala.
Dojemný byl to pohled, když Robinson vracel se z
nějakého výletu, při němž byl kozu zanechal doma.
Nejináče, než jako by jej byla již dlouho očekávala,
jevila veselým mečením svou radost, hopkujíc při
tom s místa na místo. A koho medle taková
přítulnost mohla více těšiti nežli Robinsona? Neměli
dříve živého tvora, s nímž by se byl zabýval.

Robinson prožil nyní se svojí kozou několik
neděl, aniž by se bylo cos pamětihodného událo.
Přivyknulť již tomu, že snesl požívání syrového masa.
Jen kdyby se byl mohl sprostiti starostí před zimou,
na kterouž ustavičně s úzkostí pomýšlel. Tu však
udála se věc, kteráž na nějakou dobu ukonejšila
poněkud jeho obavy.

Jednoho večera, sotva že usnul, náhle probuzen
byl jakýmsi udeřením na hlavu. Byloť mu, jako by
jej cosi pozvedlo a proti skalině vrhlo. Dříve ještě
nežli se přesvědčil, zdali to nebylo pouhé mámení
snu, počala se půda pod ním za strašlivého lomozu
a rachotu pohybovati. Polekán v největší míře
vyskočil Robinson i s kozou z jeskyně. A byl také
svrchovaný čas, neboť již v několika okamžicích
nastal za jeho zády takový hřmot, jako by celá skála
se byla sřítila. Avšak Robinson ani se neohlédnuv
utíkal v smrtelném strachu, utíkal dále, seč síly
stačily.

Tu náhle otevřel se vrchol nedalekého odtud
vrchu a z jícnu jeho vyšlehovaly za hromového
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třesku veliké spousty ohně. Ohromné kameny a celé
skaliny metány byly buď do výše buď na vše strany.
Chumáče popele v hustých kotoučích vystupovaly k
oblakům a opět spadly k zemi v spůsobě ohnivého
deště.

Robinson neznal posud zemětřesení, aniž kdy
viděl sopku; byl tudíž všecek poděšen, nevěda
úžasem kam se vrci. Ubíhal maně k přímoří, doufaje
tam nalézti spásy; avšak mýlil se. Moře bylo na
nejvyšším stupni rozkácené. Vlny jako hory vysoké
vrhaly se na skalnatý břeh, hrozíce i poděšenému
Robinsonovi záhubou. Nesměl tudíž na břehu
prodlévati. Kéž ale v kterou stranu měl se obrátiti?
Vrch posud chrlil ohnivé spousty a země opětovaně
se otřásala.

Tu klesl Robinson na kolena, chtěje v modlitbě
povznésti mysl svou k nebesům. Avšak marně, bylť
již dávno zapomněl pomýšleti na Boha! A povstana
uháněl opět dále, nevida kam. Při tom burácela
bouře tak prudká, že podobné posud nezažil.
Nejsilnější kmeny ohýbaly se jako třtiny na všecky
strany; některé z kořenů vyvraceny kácely se za
ohlušujícího lomozu k zemi. Všude smrt naň se
cenila.

Konečně podzemní rázy ochabovaly a nastával
tichý déšť. Avšak náhle opět nastalo silné hromobití.
Oslňující blesky přerušovaly na okamžik
hrůzotemnou noc a burácející brom mísil se v hukot
rozvlněného moře. Na celém těle se třasa klesl
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Robinson konečně pod jakýmsi stromem k zemi,
kdež zůstal ležeti bez sebe.

Tak uplynulo několik hodin. Když byl opět k
životu procitnul, rozednilo se již, a bouře přecházela;
ze sopky ale posud vystupovaly kotouče hustého
dýmu. Kam se byla koza octla, Robinson nevěděl.
Promoklý až na kůži povstal se země. Avšak jaký to
hrůzný pohled! Obrovské stromy z kořenů
vyvrácené ležely tu i tam; skalné balvany, včera ještě
k nebesům vyčnívající, roztříštěny byly na tisíce
kusů. Robinsona zmocňovala se zoufalost. Zajisté po
jeho příbytku nebylo ani stopy, zajisté byl sklípek
jeho zasypán, zajisté jeho namahavá práce přišla na
zmar.

„0 já nešťastník, o já bídník!“ zvolal Robinson
opětovně. „Mám snad práci svou nanovo započíti,
aby brzy zase vše bylo zničeno?“ Váhavě učinil opět
několik kroků, načež nevrle zvolal: „K čemu má mně
ještě sloužiti život? Lépe by mně bylo, kdyby se na
mne sluje sřítila, a nebo kdyby mne blesk byl
uchvátil! Již od narození bylo mne souzeno, abych
zápasil s bídou a nouzí!“ Takto lál opětovně, vzdávaje
se vší důvěry v moudrost božskou.

Dlouho zůstal státi jako k zemi přimrazen.
Konečně přece se zmuživ blížil se k svému bytu.
Avšak jak se podivil, spatře jen nepatrné stopy
zhoubné bouře. Sřítil se sice veliký balvan se skaliny,
avšak ani jeskyni ani sklípku nebylo tím ublíženo.
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A co nalezl ve sluji, když byl přelezl spadlý kámen?
Svou kozu!

Nicméně neutišila se pobouřená jeho mysl;
obávalť se prodlévati ve svém bytu. Byloť mu tudíž
ohlížeti se po novém obydlí, aby novému
zemětřesení nepadl snad za oběť. Kamž ale měl se
vrhnouti? Očekávalť bez ustání boj buď s divochy,
buď s lítou zvěří, neboť posud nebyl přesvědčen,
zdali nepřátel podobného druhu nestává na ostrově.
A nemohlo jej také na jiném místě zemětřesení
pohřbíti? I patře na své dílo, jaké byl již znenáhla
provedl, bylo mu přec jen líto, opustiti svou jeskyni.
Bylť zde alespoň bezpečen před každým náhlým
útokem; měl svůj sklep, měl pramenitou vodu v
poblíží a pohodlně pohlížel odtud daleko na moře.

Všecky tyto myšlénky probíhaly mu mozkem.
Konečně se rozhodl, že prozatím přec ještě zůstane
ve svém posavadním obydlí. K tomu učinil ale
vynález, jímž hrůzy zemětřesení značně ustoupily v
pozadí, ano děsný výjev přírody byl proň největším
dobrodiním. Prvního dne po zemětřesení neodvážil
se totiž, přiblížiti se k sopce; dnes ale dodal si k tomu
srdce, ačkoli posud z jícnu soptící hory vinuly se
kotouče hustého kouře. Avšak brzy zpozoroval, že z
postranního otvoru sopky vytékala žhavá a tekutá
látka, totiž láva, jenž v dlouhém i širokém pruhu
táhla se až k moři. Křoví i stromoví vůkolní musilo
zplanouti v žár, neboť popel i uhlí leželo na všech
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stranách. Láva ale byla posud tak horká, že nelze bylo
se k ní přiblížiti.

Robinson, jenž tak toužebně bažil po ohni, vrhl
hrsť suché mořské trávy na horoucí lávu — a hle, v
několika okamžicích počala tráva doutnati. Na štěstí
ležela v poblíží ulomená, hákovitě zahnutá větev,
kterouž Robinson hbitě přitáhl k sobě doutnající
věchet. Po té přičiniv k žhavé travině ještě jinou část
suchého chmýří, jal se rychle běhati házeje rukou,
a vskutku v krátkém čase zplanul věchet v skvělý
plamen, Robinson jásal radostí, dopídiv se opět
ohně; radost jeho byla téměř ještě větší, než když
poprvé obdařen byl tímto živlem. Tleskaje tudíž o
rukou skákal jako malé déčko, jež bylo hojným
dárkem vánočním oblaženo.

Utišiv se poněkud uchopil konečně žhavý
oharek a utíkal na perutích větru k domovu, kdež
ihned rozdělav oheň upekl si notný kus masa. Byloť
až směšné, s jakou bedlivostí každou chvíli přihlížel
k ohni, by mu opět nevyhasnul.

Dožil se takto Robinson opět nového dokladu,
že Bůh vše řídí k dobrému. Co dřív považoval za
největší neštěstí, to nyní stalo se proň oblažující
rozkoší. Nicméně v mysli jeho nenastala nižádná
změna. Jakkoli tolikerých dobrodiní již byl od Boha
obdržel, v srdci jeho neozýval se žádný ohlas
vděčnosti.
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V.

Přípravy na zimu

Když byl Robinson dopídil se ohně, pokročilo již léto
k druhé polovici měsíce srpna. Slunce stálo mu
kolmo nad hlavou, vedro panovalo nesnesitelné,
vzduch byl horký a dusný, tak že Robinson parnem
mnoho utrpěl. Půda pod nohami pálila, jmenovitě
písek byl téměř žhavý, stromoví i křoví práhlo o
zvadlých listech. Všecko vůkol pustlo, ano i veselí
pěvci na stromech truchlili, prozpěvujíce své písně
pouze za prvního jitra.

Za takových okolností byl nemálo potěšen, když
jednou zrána za prudkého vichru stahovala se
rozsáhlá černá mračna na obloze. Ovšem byl pak
nemálo překvapen, když brzy na to strhl se takový
liják, jakéhož posud se nedožil. Krůpěje jako holubí
vejce veliké kanuly takovou rychlostí za sebou, že
zdály se býti jediným mohutným proudem, a lijavec
ten netrval snad pouze hodinu neb dvě, jako u nás
bývá, nýbrž bez přestání den co den.

Bylo pravým štěstím pro Robinsona, že déšť
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alespoň k večeru a v noci ustával, jinak by mu
nemožno bylo, opatřiti sobě dostatečných pokrmů,
jelikož přírodnin již jen po skrovnu bylo k nalezení.

Při jednom takovém výletu byl Robinson
překvapen strašným lijákem. Jsa právě vzdálen
všelikého útulku pod košatým stromem, chtěl svého
stinníku použiti také proti dešti. Avšak za několik
okamžiků byl stinník těžkým deštěm tak porouchán,
že banánové listy v cárech s něho visely. „Aj,“
napadlo Robinsonovi, „kdybych si na místě
banánových listů zhotovil deštník ze zvířecích koží,
chránil by mne i proti vedru i proti dešti.“ Navrátiv
se tudíž do svého příbytku jal se ihned kamenným
svým nožem přikrajovati několik agutích koží, načež
provrtav do nich díry připínal je k holím. Ovšem by
rád byl deštník tak zařídil, aby se nechal i napnouti
i opět složiti a stal se takto pohodlnějším. Avšak
jakkoli mnoho o tom přemýšlel a rozličné pokusy
činil, nechtěla se mu věc dle přání podařiti.

Jelikož stálý déšť někdy po několik dní zdržoval
jej od každého výletu, zbývalo mu dosti času k
zdokonalení nábytku a celé skromné domácnosti.
Tak mezi jiným často přemýšlel, jak by si mohl
zhotoviti nádobu koši podobnou, avšak nešlo to. V
mládí svém nikdy sobě Robinson nevšímal, jak se
koše pletou, věděl pouze, že se zhotovují z proutí
vrbového. Přec ale nemaje nic jiného na práci, pustil
se do toho.

Na jeho procházkách po ostrově namítla se mu
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jakási vrbina, s níž nyní přinesl do své jeskyně svazek
proutí. Tu ale nastaly proň všelijaké obtíže; sotva
že upletl kus košatiny, nebyla k potřebě, protože
Robinson nevěděl jak s ní dále naložiti. „Kdybych
jen jednou se byl pozorněji podíval na košaře,“
pomyslil si u sebe, „hnedle bych to dovedl.“

Nevrle odložil konečně práci a vyšel si na dříví,
neboť udržení ohně nejvíce má leželo na mysli.
Ohniště jeho, jsouc umístěno mezi dvěma kameny,
bylo ovšem vyčnívající skalinou před deštěm
chráněno; nicméně mohlo se lehce státi, že by oheň
opožděním přiložení nového paliva vyhasl. Konečně
pouhá náhoda vyvedla jej z nesnází.

Jednoho dne vrhl totiž na doutnající uhlí téměř
již vyhaslého ohně mimo jiné roští také několik i
s kořeny vyrvaných keřů; na kořenech lpěly celé
cbomáče hlíny. Chtěje později přičiniti na oheň
nové palivo, podivil se velmi, spatřiv že dříve
přiložené keře, ač již několik hodin minulo, posud
ani nehořely. A přec vystupující z ohniště kouř
nasvědčoval tomu, že uhlí nevyhaslo. Sotva ale že
ohrabal zem, kterouž žhavé uhlí bylo přikryto,
zplanuly vysušené již keře v živý plamen. „Hoj,“
pomyslil si Robinson, „zahrabané pod zemí uhlí
doutná po dlouhou dobu; toť medle chci si
pamatovati.“

A od toho času pravidelně každého večera
rozdělal větší oheň, žhavé uhlí pokryl pak zemí, na
kterouž před spaním naložil čerstvého roští a lupení;
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ráno vždy nanovo rozdmýchal oheň. Takto ovšem
potřeboval mnoho dříví a bylo mu přihlížeti, by si
na zimu hojnou zásobu opatřil. V poblíží své sluje
vypátral Robinson pod nakloněnou skalinou místo,
kteréž přese všechen déšť zůstalo suché. Sem tedy
snášel své zásoby dříví na zimu.

Déšť posud neustával, tak že v Robinsonovi
počínala vznikati obava, aby se neopozdil s
opatřením potřebných zásob na zimu.

S palivem byl spokojen, neboť toho byl již snesl
velikou hromadu; mimo to leželo ho všude ještě
hojnost, tak že i dvojnásobné množství beze vší
obtíže mohl nahromaditi. Kdež ale měl se dopíditi
masitého pokrmu, kdyby sníh a mráz bránily mu
vydati se na lov? Dosavadní jeho zásoba nedala se
dlouho uchovati a přece nechtěl po celou zimu
zůstati bez masa.

Nejvýhodnějším zdálo se mu býti, polapiti v
tenatech několik živých koz a zabíjeti pak dle
potřeby jednu po druhé. Upletl si tudíž pevné oko, a
skutečně druhého dne štěstí mu přálo, tak že počet
jeho kozího stáda brzy vzrostl již na tři kusy.

Takovým rozšířením domácího hospodářství
přirostlo ovšem Robinsonovi také nových starostí.
Prozatím arci mohl uživiti kozy pastvou, k čemu
nebylo jiného zapotřebí, leč každou zvlášť přivázati
k nějakému stromu. Avšak na zimu bylo mu nanésti
dostatečné píce, jinak by nebyl s to, opatřiti své kozy
po delší čas náležitou krmí.
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Tu opět znova se ozývala potřeba koše, a sice
tak důtklivě, že Robinson zase pustil se do pletení.
Tenkráte ale osvědčil při práci větší trpělivost a
vytrvalost, až se mu konečně podařilo, zhotoviti cosi
podobného koši. Byl to ovšem koš malý a velmi
nemotorný; avšak přece působil Robinsonovi
nemalou radost, pročež také ihned jal se plésti koš
mnohem většího objemu.

Za takového počínání ztrávil ale Robinson
všecky své masité pokrmy, aniž by posud se chtěl
odhodlati k zabití některé kozy. Nezbývalo mu tudíž,
leč vydati se opět na lov.

Ačkoli vzduch stával se pokrokem hodin vždy
parnějším a dusnějším, přec lovec náš pokračoval
vždy dále. Avšak již stahovala se nad ním opět bouře,
kteráž záhy vychrlila naň spousty deště. Nezbývalo
mu leč přečkati liják pod záštitou širokolistého keře.
Schouliv se takto na zemi byl vyděšen novým
leknutím. Přímo vedle něho totiž zašustilo cosi,
načež šumot utichnul, ale po malé přestávce zase
nastal. Robinson se obával, že snad v jeho poblíží
uschovává se litá šelma, pročež ihned se vzchopiv
chtěl se dáti na útěk. Sotva ale postavil se na nohy,
spatřil po zemi ubíhati ohromnou ještěrku zdélí as
dvou stop. Robinson, domnívaje se před sebou
viděti mladého krokodila, téměř zkameněl. Zvíře
barvy zelenobrunatné mělo po hřbetě jakýsi hřeben,
pod hrdlem pak vak se zubovitou řásou. Robinson
ovšem nevěděl, že zvíře to jest zcela neškodné a
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jmeno jeho že jest leguan. Vzezření naň jest ovšem
děsné, neboť spatříc nějaké nebezpečí, vyvalí strašně
veliké své oči a nadme vole na způsob měchu. Jest
ale tak pitomé, že jsouc pronásledováno ani
neupláchne.

Na štěstí byl již déšť přestal a Robinson byl
velmi tomu povděčen, že mohl opustiti místo, na
němž měl dle svého domění souseda tak
nebezpečného. Ohyzdná ještěrka odňala mu pro
dnešek všecku chuť k honu, tak že mu pouze zbývala
vyhlídka, že snad na mořském břehu uloví nějakou
želvu. Nezklamal se, setkal se ne s jednou, nýbrž s
dvěma želvami. Hbitě sehnul se k první, udeřiv
několikráte silným kyjem želvu na hrudní štít
usmrtil ji. Sotva ale že donesl mrtvé zvíře kus cesty,
již opět zaslechl podivný krákot. Na blízkém stromu
sedělo vedle sebe množství ptáků as na loket
dlouhých; ptactvo to bylo barvy přičernalé a mělo
chocholy na hlavách. Ptáci nedbajíce přítomnosti
lovce pokřikovali bez ustání; vřesk jejich zněl jako
slabiky: „hok, hok, pjů mitů!“ Robinson odloživ
želvu chopil se luku a sestřelil jednu takovou slípku.
Ku podivu bylo, že ani tím nezdáli se ostatní ptáci
býti polekáni; vidouce totiž druha svého skáceti se
se stromu, přec neuletěli, sotva že přesedli na jinou
větev.

Robinson měl takto pro dnešek na své lovecké
kořisti dost co nésti, tak že nemálo byl potěšen
dopídiv se domova. Tím lépe ale chutnalo mu na
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rychlo upravené jídlo, kteréž poprvé mu poskytovala
želví pečeně.

Nemělo-li ostatní maso vzíti zkázu, musil si
Robinson po několik dnů pospíšiti s jídlem; pak ale
snad opět naň čekala doba postu, poněvadž pro
nepříznivé počasí jen zřídka se mohl vydati na hon.
Přemítaje v té příčině předsevzal si, že se pokusí o
nasolení a naložení masa. Nemělť nedostatek soli a
za nádobu dobře mu mohly posloužiti spojené desky
želví.

Učinil tak. Vyčistiv především želví desky, jal se
dle možnosti rozkrajovati i uloveného ptáka i želví
maso, kteréž mu ještě zbývalo. Po té posypav desky
solí složil v ně taktéž posolené maso. Nedostávalo se
mu ještě poklopu, jimž by želví štíty se svrchu těsně
uzavřel. K tomu nehodil se ani kamen ani listí, nýbrž
pouze desky s jiné želvy. Nebylo mu tutíž pomoci,
leč ohlédnouti se po ještě jedné želvě. Poštěstilo se
mu po delším slídění uloviti ji. Usmrtiv tudíž i tuto
kořist předešlým způsobem nasolil i z ní část masa,
kteréž byl vyřezal. Vycídiv pak skořápku přikryl ní
naložené maso. Aby příklop lépe přiléhal, přiložil
naň několik těžkých kamenů.

Se snášením zimní píce pro kozy mělo jíti
příštího dne již do opravdy. Teprve na zejtřek
ochaboval déšť, pročež i Robinson nemeškal vydati
se na sbírání píce. Zavěsiv tudíž svůj koš na hřbet a
opatřiv se stínníkem i kopím ubíral se na pouť. Sotva
ale že nasbíral něco polozvadlých bylin a větvic,
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vypukla bouře v novém zuření. Nesměl se Robinson
tedy příliš vzdáliti od domova a musil se spokojiti,
když pro sebe a pro své kozy alespoň na několik dnů
nanesl potravy.

Zbývalo mu tudíž dosti volného času k
přemýšlení a sice o zbudování komínu a činiti k
tomu potřebné přípravy. Především vykopal na témž
místě, kde dříve nalezalo se ohniště, čtverhrannou
jámu as na půl lokte hlubokou; v prohlubině té chtěl
položiti základ k svému komínu. K vyzdění ale
nedostávalo se mu příhodného kamene a bylo mu
dlouho hledati, nežli nashromáždil dostatečnou
zásobu.

Jiná starost proň nastala, když se mu jednalo
o maltu, kterouž by kameny pevně spojil. Tu mu
napadla hlína, kterou byl kdesi na ostrově nalezl.
Nedbaje ni vichru ni deště spěchal k hliništi a přinesl
několik hroud hlíny. Po té vykopav jámu do země
naplnil ji hroudami, kteréž pak seč byl prohnětl.

Když pak základ byl již položen, jednalo se
Robinsonovi o to, aby opatřil si dostatek co možná
pravidelných čtyřhranných kamenů k zbudování
ohniště a komínu. To však nebylo bez obtíží,
poněvadž Robinson nemaje kladiva nebyl s to tu a
tam vyčnívající hrboly na kameně otesati; byl by i
celou stavbu sotva přivedl k žádoucímu cíli, kdyby
má na mysl nepřišlo, že z hlíny taktéž lze jest
zhotoviti čtverhranné cihly. Potěšen tímto nápadem
pustil se ihned do práce.
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Ovšem činil mu déšť mnohou překážku,
protože upravování cihel musel vykonati na hliništi,
tudíž pod šírým nebem. Za to ale promokla hlinitá
půda tak hluboko, že Robinson za málo dní nakopal
dostatečně množství hlíny na utvoření as kopy cihel,
kteréž pak širokou skořepinou lazurovou přiměřeně
uhladil.

Nyní mohl přikročiti k stavbě. Při tom počínal si
Robinson tak, že nevlaživ dříve vodou povrch cihel
potřel je maltou, čímž dost pevně se spojily.

Především tudíž vystavěl Robinson ohniště,
jemuž dal výšky as loket, délky tři lokte a šířky dva
lokte. Na ohniště stavěl komín, nechaje dosti
prostranný otvor, jímž by vniknouti mohl do
komínu, když by chtěl zavěsiti maso k uzení. Taktéž
neopomenul zasaditi několik příček do komínu k
zavěšení masa.

Stavba kuchyně těšila jej velmi, a když poprvé
rozdělav na novém ohništi oheň chystal si k večeři
pečínku, byl celý šťasten.

Přece však nebohý Robinson ustavičně byl
trápen úzkostí a bázní před zimou. Jelikož
nepanovalo již takové parno jako na počátku dešťů,
domníval se že zajisté nastal nyní podzimek, a že v
brzku po deštivém počasí, jako v otčině bývalo,
nastane zima. Každého večera ubíral se tudíž na lože
s neblahou myšlénkou, že ráno vše bude bílo, tak že
přečasto starostí ani usnouti s to nebyl.

Tu však jednoho dne náhle déšť úplně přestal;
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i druhého dne nepadlo ani kapky s oblak, tak že
Robinson ani nepochopoval, co to má znamenati.
Jaké bylo jeho udivení, když mezi suchými a
zvadlými bylinami uzřel nové, mladé, zelené, právě
pučící rostlinky! Jak žasl vida i na stromech svěží
pupeny! Nevěřilť svým očím, vše bralo na se takovou
tvář jako bývalo ve vlasti, když zima ustupovala jaru!
A přece dle svědectví jeho kalendáře nežil ještě v
měsíci březnu, nýbrž bylo teprvé 25. října!
Robinsonovi šla hlava kolem. Ležel snad po několik
měsíců v mdlobách, nebo prospal snad celé zimní
čtvrtletí? Kamkoli se obrátil, načkoli patřil, všude
potkali se zrakové jeho se známkami nastávajícího
jara.

Nelzeť bylo déle pochybovati; na místě
strastiplné zimy zavítalo na Robinsonův ostrov
libovonné jaro. Sám Robinson byl tím jako
proměněn; bylo mu, jako by těžký kámen spadl mu
se srdce. Jásaje běhal s místa na místo, aby se kochal
v pohledu všech těch věštců blízkého jara, aby tonul
v rozkoších divotvorné přírody.

Pln radosti a zcela šťasten ulehl z večera
Robinson na své lože. Avšak když ráno povstana
krmil kozy, zdálo se mu, že jest velmi sychravo. Jindy
mnoho utrpěl parnem, dnes ale jej mrazilo. Přese vše
chystal se k jakési obmýšlené práci doufaje, že
pohybováním brzy se zahřeje. Spěchal tudíž k své
studánce, aby se umyl a pro kozy přinesl vody. Avšak
mrazení v těle nepřestávalo, ano spíše se zdravotní
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stav Robinsonův horšil. Při tom cítil takovou
slabost, že sotva kozy podojiti s to byl, taktéž hlava
jeho byla neobyčejně těžká.

Za takových poměrů považoval za nejmoudřejší,
když se opět uloží a teple přikryje. „Snad usnu,“
pomyslil si, „a pak bude opět všecko v pořádku.“
Nicméně nemohl usnouti.

Tělesné horko stávalo se vždy palčivějším. Záhy
počala ho trápiti nesmírná žízeň, tak že s velikým
namaháním musil si přinésti kozího mléka, aby žízeň
alespoň poněkud umírnil. Sotva ale že se byl napil,
již opět jazyk jeho práhnul tak, jako před pitím.
Spánek později přece učinil konec jeho trápení.

Noc byla procházející. Avšak již za prvního jitra
nastalo opět takové mrazení, jakéž Robinson posud
nezažil. Nemoha tudíž s lože vstáti ukrýval se bedlivě
kožešinami. Brzy také nastala palčivá žízeň, aniž by
měl nápoje, jímž by ji uhasil. Avšak i kdyby bylo
bývalo vody nebo mléka v jeskyni, byl by jich
nemohl dosáhnouti, nejsa s to opustiti lože.

Robinson byl blízek zoufalství. — Pomýšlel na
své rodiče. S jakou něžností opatrovala jej máteř,
když byl jednou onemocněl! S jakou šetrností bděla
při jeho loži, jak spěchala vyplniti každé jeho přání!
S jakou srdečností přicházel mu otec vstříc, jak se
dobrák těšíval, když slyšel, že nemoc ochabuje! — A
nyní? Ach nyní nebylo nikoho, jenž by jej v chorobě
ošetřoval! „Jakž,“ pomyslil si, „kdybych zde zemřel?
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Kdož zatlačí mé oči, kdož pohřbí mne? Nikdo
neskropí hrob můj slzou, nikdo nebude mne želeti!“

V těchto úzkostech chtěl se Robinson obrátiti
k Bohu, chtěl se modliti. Ale jakož se mu již dříve
často vedlo, nenalezl nyní slov, neboť byl již dávno
zapomněl, stesky své přednášeti tvůrci světa a pánu
nejvyššímu. Konečně přece lkaje zvolal: „Ach, Bože
můj, zpomoziž mně, nebo umírám!“ Při tom však
přicházel mu na mysl jeho dosavadní život, tak že
tázal se sebe sama: „Může mně ještě Bůh pomoci?
Neprohřešil jsem se často a přetěžce proti jeho
svatým přikázáním? — Jestiť vůle boží, abychom byli

poslušni rodičů, abychom je ctili a milovali. Já ale nebyl
jsem rodičů poslušen, ano i hanebně opustil jsem
jich, připraviv jim takto bolest a zármutek!“

Takto stenal a hořekoval, zarývaje obličej v
mořskou trávu, na níž byl ležel, právě jakoby se
obával přímým okem hleděti v tvář boží.

Nyní, zdálo se mu, blížil se již konec jeho
utrpení. Úzkostí přibývalo mu každým okamžením,
dech se krátil vždy víc a více. Ještě jednou pozvedl
hlavu rozhlížeje se s tváří uděšenou, s očmi v sloup
obrácenými. Po té klesl opět na lože, zraky jeho
potáhly se mrakem — upadl v mdloby.
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VI.

Nový život

Slunce již vysoko stálo nad obzorem, líbá vůně
probuzeného jara šířila se až k loži nemocného, když
tento konečně procitnuv rozhlížel se vůkol sebe.
Dlouho-li nevěda o sobě byl ležel, nemohl se
domysliti, cítil však hlavu svou mnohem lehčí,
radoval se velmi, že opět životu byl navrácen.
Nicméně posud trápila jej žízeň nevýslovná, a přece
pro slabost nemohl povstati.

Tu objevily se jeho kozy v poblíží. Hleděly naň,
jako by se ptaly: Jak dlouho jsi spal? Zdálo se, že
ubohá zvířata jsou velmi hladova; vždyť za nemoce
Robinsonovy skutečně požila jen přemálo píce.
Avšak jakkoli věc ta rmoutila Robinsona, přec nebyl
ještě s to, podati kozám potravy. Podojení staré kozy
ovšem nepřipouštělo dalšího odkladu, jinak-li
neměla ochuravěti aneb dokona mléko ztratiti.
Přišlať také hned na zavolání Robinsonovo, postavíc
se vedle jeho lože, aby pohodlně mohla býti dojena.
A byl již svrchovaný čas, aby se stalo tak; neboť dnes
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vydávalo vemeno již mnohem méně mléka, nežli
druhdy.

Ó, jaká to byla lahůdka pro chorého, když mu
bylo popřáno, uhasiti trapnou žízeň sladkým
mlékem. Avšak pouhým dojením kozy byl již tak
unaven, že napiv se klesl opět vysílen na lože a ihned
na novo pohřížen byl v pevný spánek.

Bylo již dlouho a poledne, když se zase probudil.
Cítil se býti takořka znovuzrozeným; ano k svému
velikému potěšení opíraje se o hůl mohl již povstati,
aby ohlédl se po svém hospodářství. Především
leželo mu na srdci nakrmení koz, pročež vypustil je
ze dvora, aby si vyhledaly pastvu.

Druhou jeho starostí bylo přihlédnouti k ohni.
Což také by si byl počal v případě vyhasnutí ohně
za dobu nemoce? Zaplesal tudíž radostně, když byl
nalezl ještě žhavé uhlí.

Uzdravení a zotavení jeho činilo nyní značné,
vždy rychlejší pokroky. Ovšem ob čas navracely se
posud lehké záchvaty zimničné, avšak konečně i ty
docela přestaly, a za několik neděl byl Robinson opět
tak zdráv, jako by byl nikdy nestonal. Ale přec udála
se v něm významná proměna — nemocí stal se zcela
jiným člověkem.

Noc, v kteréž se domníval, že upadne v náruč
smrti, neunikla mu více z paměti. Opět a opět tanuly
mu na mysli obrazy, jež se mu byly objevily v
záchvatu zimničném. Tu v nejhlubších útrobách
svých poznával ohyzdnost svého dosavadního života
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a probuzení svědomí činilo mu trpké výčitky. Nechť
se obrátil kamkoli, nechť bděl neb spal — bez ustání
ozýval se tento káravý hlas.

Takové hluboké přemítání přivedlo jej konečně
k pravému poznání Boha. Oko jeho zplanulo, srdce
se zachvělo myšlénkou na velikého, milosrdného
Boha. Vrhnuv se na kolena, poprvé v životě svém
modlil se nábožně a vroucně, a poprvé uhostil se
nebeský mír v jeho duši, poprvé rozplývala se čistá
rozkoš a blaženost v jeho srdci.

A takto nastalo jaro také v útrobách
Robinsonových, a z hříšníka vykvetl člověk cnostný.
Jako tělo tak i duše jeho okřála k novému životu.

Bylo velmi na čase, aby Robinson přihlédl k
svému hospodářství. Kozy mečením dávaly na jevo
svůj hlad a na oheň musilo býti přiloženo. Vykonav
tyto dvě práce, umínil si, že na den svého uzdravení
připraví si řádnou hostinu. Jelikož dle jeho domnění
maso v komíně pověšené bylo již dosti prouzeno,
sňal jeden takový kus a dal se do kuchaření. Ale i
nějaký nový příkusek chtěl sobě dnes opatřiti.

Bylť již často přemýšlel o tom, zdali nebylo by
možno, zrna kukuřicová rozemlýti na mouku, z níž
by pak upekl koláče anebo bochny chleba. Dnes
chtěl se o to pokusiti.

Avšak neměl mlýna, neměl hmoždíře, neměl ani
palice. Jakž medle měl zrna kukuřicová přeměniti v
mouku? Již chtěl upustiti od svého zámyslu, když mu
náhle připadlo na mysl, že taková proměna státi se
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může třením mezi dvěma kameny. Vyhledal si tudíž
co možná široký kámen a nasypav naň zrn
kukuřicových třel je kamenem menším.

Když byl zrna z dostatek rozmělnil, nedostávalo
se mu zase řešeta, jimž by plevy a otruby oddělil od
mouky. Tu ovšem byla dobrá rada drahá, tak že
posléze musel si Robinson nechat zajití laskominy
na kukuřicový koláč. Chtěje pak přece v náhradu
alespoň několik kokosových ořechů sobě přinésti,
utkvěl náhodou zrakem na jemné sítině, kteráž
obvinuje řapíky listů kokosových. Pletivo to bylo tak
pravidelné, jako by se vší pílí uměleckou rukou bylo
zhotoveno. „Aj,“ pomyslil sobě Robinson, „toť skoro
již hotové sejto.“ Odloupnul ihned kus této látky
zvící talíře, a hle, byla dosti pevná k dosažení jeho
účele. Po té upravil obruč z široké kory, připevnil k
ní síť a mohl nyní prosývati mouku.

Avšak nová nesnáz vyskytla se. Neměl
Robinson díže, v níž by zadělal mouku na těsto, v níž
by těsto prohnětl a propracoval. Měl snad přece zříci
se pečiva, jakkoli tak daleko již vše se mu podařilo?
Nikoli, k tomu se nechtěl odhodlati. Nebylo toho
také zapotřebí; nalezlť před nedávném velikou tykev,
kterouž mohl jen vyprázdniti, aby nabyl vhodné
nádoby. I přinesl tykev, vyňal z ní jádra a díže byla
hotova. Naplniv nádobu moukou přičinil něco
mléka a trochet soli. Po té prohnětl těsto, a utvořiv z
něho několik malých ploských bochánků, položil je
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na horké ohniště. Ob čas bedlivě obracel pečivo, až
bylo po obou stranách do zlatová zbrunatnělo.

Okusiv první koláč potěšil se velmi dobrou jeho
chutí, tak že hned po jídle pustil se do pečení chleba.
K zadělání těsta vzal nyní tedy vodu na místo mléka,
upravil z těsta úhledné pecny připloché a pekl je.
Avšak s výsledkem nebyl zcela spokojen, jelikož
chlebu nedostávalo se příjemné příchuti přikyslé,
jakouž se obyčejně náš chleb vyznamenává. „Aj i
toto tajemství konečně vyskoumám!“ Takto těšil
sama sebe, a pouhá myšlénka, že přece již před sebou
má cosi chlebu podobného, naplňovala jej pocitem
vděčnosti k Bohu.

Pevně sobě předevzal Robinson, že chce býti
povždy cnostným a nezvratně důvěřovati v Boha.
Nicméně brzy naskytlo se nové pokušení k hříchu.

Jest nám povědomo, že po rozkotání lodě ničeho
nezachoval, leč co měl na těle. Taktéž ale víme, že
oděv jeho ustavičným upotřebováním již před
nemocí valně byl zedrán a děrami poset. Proti zimě
ovšem nepotřeboval žádného obleku; také mimo něj
nebylo človíčka na celém ostrově, před nímž by se
své nahoty styděti musel. Avšak aby chodil o nahém
těle, tomu se protivil jeho vlastní stud před sebou
samým.

Prohlížeje zevrubně své šatstvo, shledal, že
každý pokus o nějakou správku osvědčil by se
marným. Ani nejzručnější krejčí se všemi svými
nástroji nebyl by býval s to, tento oděv alespoň jakž
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takž v pořádek uvésti; jakž tedy Robinson, jemuž
nedostávalo se veškerého řemeslného náčiní? —

Jest staré přísloví: „Nouze železo láme,“ a jiné:
„Nouze naučila Dalibora housti,“ a to osvědčilo se
také u Robinsona co pravdivé. Pomýšlel již sice
několikrát na to, že by snad možno bylo z kozích koží
upraviti si nějaký kus šatu; ale vždycky zase vzdal
se takové myšlénky, protože neměl potřebných
nástrojů, jimiž by přiříznul a opět sešil kožešiny.
Nyní nezdála se mu již celá ta věc naprosto
nemožnou, k rozřezání kůže dostál snad ostrý
křemen, a k šití mohl upotřebiti svého šídla a svých
provázků, jež zhotoviti dělením a klepáním žeber
listových dovedl již velmi zručně a obratně.

Za takového přemítání přivlékl své kožešiny,
aby je prohlédl. Avšak seznal, že větší část jich
horkem seschla a ukorala a tudíž nebyla k potřebě;
co jich zbývalo ohybných, to dostačilo sotva k
zhotovení nohavic. Sotva že si byl kůži poněkud
rozměřil, nešlo to s krájením pouhým křemenem. K
tomu bylo zapotřebí značné síly, a právě tu nemohl
Robinson v plné míře vynaložiti za příčinou
krátkosti kamene. Konečně měl chytrý nápad,
přičiniti ke kameni násadu, čímž by nástrojem svým
lépe vládnouti mohl. Rozštěpil tudíž ohlazený dřevec
na jednom konci, vtěsnal v rozštěpinu křemen a
sevřel pak násadu silným provazcem.

Ani na okamžik neustávaje při práci a
podporován svým opraveným nožem, dovedl toho,
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že s večerem hotov byl s přikrojováním. Po dalších
třech dnech dokončil také pracné a piplavé sešívání,
a nemalá byla radost Robinsonova, když poprvé
navlékl na se nové kalhoty. Ovšem i nejnejapnější
krejčí u nás byl by se zardousil smíchem při pohledu
na toto mistrovské dílo Robinsonovo; ovšem
kalhoty tu a tam škrtily a svíraly a hlavně tím byly
nepohodlny, že tvrdá jejich kožešina při chůzi značné
dřela tělo. Avšak Robinson vše to raději si nechal
líbiti, než aby chodil s tělem nahým, bodům zlým
tiplic ustavičně v šanc daným.

Nyní ale nastala proň důležitá otázka, jak by si
způsobil také příslušnou kamizolu, a jak by ukoralé
kožešiny upravil tak, aby poněkud změkly. Dlouho
přemítal marně a konečně v noci přišla mu moudrá
myšlénka, aby skoralé kůže namáčel ve vodě.
Spěchal tudíž hned prvním jitrem s celou svou
zásobou kožešin k moři. Tam kus za kusem vkládal
je do vody, obtěžkav každý velkým kamenem, aby
je vlny nemohly spláchnouti. Jelikož ale nejméně po
celý den a snad i déle musily se kože močiti, nelze
bylo prozatím Robinsonovi pomýšleti na
pokračování v krejčovství.

Již chtěl se odhodlati k honu, an tu v poblíží
kožešin spatřil několik ryb sem tam plovoucích.

„Aj,“ pomyslil si, „neškodilo by, kdybych také
jednou pojedl ryb.“ A hbitě ubíhal k své sluji, aby si
přinesl sítěnou svou torbu, by jí k lovení upotřebil.
K tomu účeli přivázal kolem otvoru torby v obruč
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přehnutý prut, k němuž přičinil dlouhou hůl; tak
byl čeřen hotov. S tímto tedy přispěchal na břeh,
ponořil jej a hle, okamžitě ulovil několik větších i
menších ryb. Kdyby je byl však rychle neusmrtil,
sotva byl by kterou podržel; neboť jedna větší ryba již
byla protrhla oko pletiva. Tato nehoda učinila také
dalšímu lovení ihned konec a Robinson musil se
spokojiti tím co polapil.

Ovšem nevěděl jak by je měl ustrojiti. Dle jeho
domnění musila se ryba buď péci na pekáči, buď
vařiti v hrnci — on pak neměl ani pekáče ani hrnce.
„O,“ pravil u sebe, „kdybych měl takovou nádobu,
mnohé mohl bych lépe zaříditi ve své domácnosti.
Mohl bych sesbírat tuk, jenž pečením vždy na zmar
přichází; mohl bych si ob čas také uvařiti kus masa.
Avšak nalezl jsem před nedávnem krásnou hlínu;
chci se tedy pokusiti o zhotovení takových nádob.“

Mezi tím přiblížilo se poledne a Robinson musil
zavděk vzíti jiným obědem; ryby mohl prozatím
uschovati ve sklepě. Poobědvav přinesl několik hrud
hlíny, dobře ji prohnětl a chtěl se pustiti do
hrnčířství. Kdyby byl jen věděl, kudy do toho? Avšak
jakkoli se namáhal, výrobek jeho nechtěl se
podobati hrnci. — Za takového pachtění překvapil
je] večer, tak že pro dnešek musil od práce ustáti.

Opatřiv příštího jitra své kozy spěchal ku břehu
pro kůže; a hle, nezmýlil se, kůže byly hebké a jemné.
Jak se ale zaradoval, poznav, že se nyní i masité
částice s kožešin nechají seškrábati! Tuť ovšem pak
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nemohly v takové míře skorati, jako kůže na jeho
nohavicích. „Byl to přec jen dobrý nápad, že jsem
kůže složil do slané vody,“ zavýskal si opět a opět;
ihned přivlékl kus silného pně, aby naň rozetřel
jednu kožešinu po druhé a takto pohodlněji masité
částky seškraboval. Uchopiv se pak zmužile práce,
záhy přestával jásati; neboť věc nebyla tak snadná,
jakož se domníval, ano konečně musil se i k tomu
odhodlati, že dal kožešiny ještě po několik dní
močiti, aby mohl s oškrabováním pokračovati.

Neunavenou pilností dovedl konečně toho, že
v brzku všecky kože byly dostačně uhlazeny. Nyní
jal se bráti míru na kamisolu, při čemž shledal, že
bude potřebovati pět koží, jednu na zadek, dvě na
prostředek a po jedné na každý rukáv.

Velikého namáhání stálo jej přistřihování,
poněvadž noži jeho nedostávalo se dostatečného
ostří. Mnohem váhavěji šlo mu ale sešívání
jednotlivých částí od ruky, jelikož pro každý steh
musila být dírka provrtána šídlem.

A tak stal se Robinson teprv s večerem pátého
dne vlastníkem nové kazajky. Oblekl ji — a hle,
přiléhala mu dosti slušně. Alespoň byla velmi
pohodlná, jelikož nechala se dle libosti stáhnouti,
jsouc přední části kalouny čili šňůrami opatřena.
Udělal-li si ještě čepici z agutí kůže, byl jedním rázem
po celém těle zabalen v kožešiny. Avšak srst na jeho
oděvu nebyla do vnitř obrácena, jakož bývá u naších
kožichů, nýbrž na venek, čímž dosáhl toho
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prospěchu, že dešťová voda snáze s něho ubíhala.
Obléknuv na se nový oděv, složil pečlivě staré šaty v
balík, aby si je uschoval na památku. —

Robinson měl nyní tolikeré zaměstnání, že
někdy pro jedno zapomínal na druhé. Tu opomenul
zaříznouti vrub na jeho kalendáři, tu přílišně opozdil
se s dojením koz, někdy i docela zapoměl ošetřovati
oheň. Každý takový poklesek byl mu vždy velmi
nemilým a pomýšlel na to, jak by zavedl do svých
prací jakýsi pořádek posloupnosti.

Učinil tak. Pomodliv se ráno vykoupal se a
přivedl kalendář do pořádku; po té podojil kozy a
přichystal si snídaní. Posnídav vedl kozy na pastvu
a nyní teprvé pustil se do hlavní práce. Nechť se
zaměstnání takové týkalo domácnosti nebo jiné věci,
vždy ustál od práce, jakmile stín stromů značně se
byl skrátil. Musil si totiž přistrojiti oběd, kterýž poživ
s vděčnou upomínkou na věčného dárce položil se
na nějakou chvíli do stínu některého stromu; neboť
na ostrově v poledních hodinách panovalo takové
vedro, že nelze bylo pomysliti na nějakou
namáhavou práci. Teprv když stíny rozličných
předmětů dosáhly odpůldne jisté délky, počal opět
pracovati a pracoval tak dlouho, až slunce ubíralo
se za moře. Pak sehnav kozy podojil je podruhé a
uschoval mléko do sklepu. Učiniv konečně potřebné
opatření při ohni povečeřel a vykonav obvyklou
večerní modlitbu odebral se na lože.

Za dnešní hlavní zaměstnání položil sobě nový
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pokus o zhotovení hrnců a misek. Zprvku ovšem
nedařilo se mu lépe než druhdy, ano několikráte
chtěl již v rozmrzelosti vším praštiti a zcela se zříci
řemesla hrnčířského. Avšak vždy ještě v čas
upamatoval se na své předsevzetí, že chce býti
trpělivým a vytrvalým — a opět znovu dal se do
práce. A aj, k večeru urobil hrnec, jenž byl sice velmi
nemotorný, ale přece snad k potřebě. V brzku
zhotovil jiných gest.

Ovšem nesmíme si představovati, že jeho
nádoby byly tak dokonale zaokrouhlé a uhlazené,
jakož vycházejí z rukou našich hrnčířů; za to ale také
neměl Robinson hrnčířského kruhu, na nichž krouží
se hlíněné nádobí. Jedním slovem nerad by již byl
ztratil jeden svých sedmi zhotovených hrnců.

A přece ani této ztrátě neušel. Aby nádoby
uschly, vystavěl je na několik dní na slunce. Při tom
jeden hrnec, snad že příliš vlhký přišel na slunce,
obdržel značnou puklinu. „Buďsi,“ těšil se Robinson,
„mám jich ještě šest, a jak se zdá vesměs
podařených.“ Jelikož se právě blížilo poledne, chtěl
ihned jeden hrnec zkoušeti. Naplniv jej tudíž vodou,
zemními hruškami a trochtem soli přistavil k ohni.
Avšak jak velice byl zklamán! Netrvalo dlouho a
voda vnikla do hlíny nádoby, kteráž konečně tak
prosákla, že se dokona rozpadla.

„Jaký troup jsem ale byl,“ řekl Robinson u sebe;
„vždyť hrnce musí býti dříve vypáleny, nežli lze jich
užiti.“ A nyní teprv domníval se, že uhodil na pravou
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cestu. Přinesl tudíž dva veliké kameny o rovné výši,
postavil na ně patro svých hrnců v podobě jehlance
a rozdělal mezi oběma kameny silný oheň. Sotva ale
že vzňal se plamen, již bylo slyšeti: „Krr, krr,“ a jeden
hrnec praskl.

„Bezpochyby udělal jsem příliš náhle prudký
žár,“ pomyslil sobě Robinson a odstranil pozorně
několik štěpin z ohně, aby tím umírnil horkost. A
skutečně zbývající hrnce zůstaly bez poskvrny, tak
že po nenáhlém přikládání dostatečného paliva za
dlouhou, dlouhou chvíli konečně jeden hrnec počal
se rdíti, jsa do červena rozpálen. Robinson považoval
tento úkaz za dobré znamení a zůstal za tou příčinou
téměř po celou noc mimo lože, aby v pravidelném
plápolu udržen byl žár.

Rozumí se samo sebou, že ráno nemohl se ani
dočekati, až hrnce dosti vychladnou, aby mu lze bylo
ihned upotřebiti jich. Dočkav se konečně toho
naplnil jednu takovou nádobu vodou a přistavil k
ohni. Avšak i tenkráte byl zklamán, neboť v krátké
době prorážela voda skrze stěny hrnce, hrozíc
uhasením ohně. Okusiv druhý, třetí hrnec — při
všech tatáž nehoda.

Zhola nevěděl si již žádné rady. Již chtěl se vzdáti
vší naděje, že bude kdy moci použiti svých hrnců k
vaření, když náhodou mezi uhlím nalezl dno onoho
hrnce, jejž byla voda při ohni promočila. Toto zbylé
dno vypadalo zcela jináče; byloť jako sklem potaženo
a nepropouštělo ani kapku vody. „Hola,“ zvolal
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Robinson pln radosti, „již to mám! Střepina ležela
vezpod mezi kameny, kdež horko bylo soustředěno
a tím dostala takového skelného povlaku.“ A ruče
dal se do práce, aby využitkoval tuto nahodilou
zkušenost.

Především vykopal hlubokou jámu do země a
obložil ji na pokraji cihlami, jež mu zbyly od stavby
komínu; obklad ten zařídil v ten způsob, že čásť
okraje zůstala otevřena a tudíž přístupna. Po té
rozdělal v hlubině jámy skrovný oheň, narovnal naň
hrnce a pozvolnu přikládal paliva. Avšak jakkoli
plamen konečně vysoko vyšlehoval nad jámou,
glasurou nepotahoval se ani jeden hrnec, a vše, čeho
docílil Robinson svou pecí, záleželo v tom, že hrnce
v kratší době se rozpálily.

„V čem to vězí?“ přemýšlel Robinson a vrtalo
mu to mozkem dlouho a dlouho. Konečně mu
napadlo, že v rozmočeném hrnci byla sůl, a ta že snad
stala se příčinou jeho seskelnatění. „Inu,“ promluvil
sám k sobě, „o tom mohu se přesvědčiti,“ a ihned
přinesl několik hrstí soli, kterouž posypal své
nádoby. Po té ještě bedlivě po nějakou dobu
přikládal paliva na oheň, až se domníval, že již bude
dostatečný stupeň žáru dosažen.

Mezi takovým zaměstnáním čas již valně
pokročil, tak že Robinson, nemaje bez toho nic
důležitého na práci, odebral se na lože, aby alespoň
několik hodin pospal.

Příštího jitra byl Robinson zase již hrnčířem;
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neboť vypátrav tajemství pálení hlíněného nádobí,
chtěl si také hned opatřiti více rozličných nádob. I
jal se tudíž dnes kroužiti hrnce všelikeré velikosti, a
nejen hrnce, nýbrž i talíře a misky; ano i veliký krajáč
vyrobil, jehož chtěl použiti za díži.

Mezi prací napadlo mu, zdali by také nedovedl
utvořiti si jakousi lampu. Posud sloužily mu dračky k
osvětlení sluje, jinak-li neulehl již se západem slunce.
Avšak dračku nemohl nikde ve své jeskyni pohodlně
zastrčiti, tak že ji obyčejně v ruce držeti musil, což
proň nebylo malou obtíží. Mimo to den se již nyní
vždy více a více krátil, a naopak nastávaly delší noce.

Pokusil se tedy o to, zhotoviti si lampu z hlíny.
To se mu také skutečně podařilo, ale nyní jednalo se
o to, odkud vzíti nejen tuk neb olej, nýbrž také knot.
Stran tuku rozhodnul se lehce, k tomu účeli mohl
mu posloužiti vyškvařený lůj kozí. Knot zamýšlel
ukroutiti z vláken listů stromových, as tak, jako pletl
provázky. Na cestě pro kokosové listy přišly mu na
mysl silné listy oloéové čili agávové. Věděl, že agavy
rostou na suchoparu a sebral tudíž lehko několik
lupenů. Rozklepav je pak na jichu, ostrouhal svým
nožem všecku dřeň čili vše měkké maso s vláken, tak
že tato posléze podobala se česanému lnu. Utvořiv z
nich první knot, naplnil lampu rozpuštěným kozím
lojem a vložil doň knot. Ovšem byl nyní velmi
žádostiv zvěděti, zdali se mu práce poštěstila. Když
ale uviděl, že lampa skutečně velmi jasně svítí, tu
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zaplesal Robinson jako malé děcko, nemoha se ani
nabažiti pohledu na své dílo.

A vskutku měl také příčinu radovati se; neboť
byl tím zbaven vší trapné zahálky u večer za
neosvětlené jeskyně. Aby si opatřil hojnou zásobu
knotů, umínil si, nejblíže příští večery věnovati
výrobě jich. Tu sedával tedy ve své sluji s nohami
křížem přeloženými a před sebou lampu stojící na
kamenu. Tento způsob sezení stal se mu ale brzy
nepohodlným, tak že si usmyslil, upraviti sobě nyní
také pořádný stůl a stolici.

Stůl mu dlouho nevrtal mozkem; potřebovalť k
tomu pouze čtyry koly o stejné výši zaraziti do země
a položiti na ně desku. Nevěděl si jiné pomoci, leč
ohlednouti se po nějakém kameni, jenž by byl s
dostatek široký a hladký. Naleznuv jej příštího dne
zarazil čtyry silné koly do půdy své jeskyně, tak že
hořejší jejich konce stály na rovni. Po té přiložil na
koly kámen, a ejhle, stůl byl zhotoven.

Více obtíží působilo mu zhotovení židlice,
kteráž měla býti pohybliva, tak aby s místa na místo
přenášeti se mohla. K tomu účeli upravil Robinson
především čtyry sloupky, a sice dva na přední nohy z
délí as dvou stop, pak dva zdélí co čtyr stop na zadní
nohy a opěradlo čili lenocha. Po té přichystal si as
deset hůlek, jimiž by nohy židlice vzájemně spojil.
Když ale za několik dní s touto prací byl hotov, tu
teprv nevěděl, jak by hole spojil s nohami. Ovšem
kdyby byl měl nebozezu, byla by pomoc lehká; neboť
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pak by byl provrtal díry do noh a děrami provlékl
hole. Byla to proň překážka téměř nepřekonatelná
a málem by byl upustil od celé práce. Avšak
vytrvalostí konečně přece dosáhl cíle k nemalému
svému potěšení.

„Jakž,“ pomyslil sobě, „kdybych se sám o to
pokusil, zhotoviti nebozez?“ A ihned roztříštiv
křemen zasadil nejšpičatější a nejostřejší oštěpek
jeho do rozštěpiny dřevce, jakož byl učinil při svých
šípech. Na konci tohoto vrtáku připevnil pak jiné
dřevo na příč, jenž mu mělo sloužiti za držadlo.

A nyní počal vrtati; avšak byla to práce krušná,
jakkoli sloupce byly ze dřeva velmi měkkého a
suchého. Práce ta vyžadovala značné síly, kterouž
Robinson nemohl vynaložiti, jelikož držadlo každou
chvílí dolu se sesouvlo. „Aj,“ pravil Robinson, „nešla
by mi snad práce lépe od ruky, kdybych nebozez
opřel o prsa?“ Vtěsnal tudíž sloupec dolním koncem
do země, horním pak do rozsedliny ve skále, vrták
pak zasadil v polovici kolu, vrtal nyní tedy
vodorovné, otáčeje nebozez bez přestání mezi
sloupcem a vlastními prsy, na něž byl položil ploský
kámen. Takto ovšem šlo to mnohem lépe, nežli dříve;
ale Robinson vymyslil si mimo to jiné opatření, jímž
práce ještě rychleji ubývala. Zadělal totiž kamenný
vrták do křivolakého dřeva, čímž získal nebozez
náprsní, jímž mnohem rychleji mohl otáčeti.

Takto již pokračoval vrtáním po hodnou chvíli,
an tu náhle z vyvrtané díry se zakouřilo. Jal se
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nicméně vrtati dále, avšak kouře přibývalo, ano i
jednotlivé jiskry vyletovaly. „Aj,“ zvolal Robinson
pln radosti, „tuť vypátral jsem tajemství, jak
divochové rozdělávají oheň!“ Tak daleko ovšem
přece ještě nebyl, neboť nechť sebe více se namáhal
foukáním, plamen přece nevyšlehnul. „Počkejme,“
pomyslil si, „snad to půjde, přiložím-li suché chmýří
na jiskry.“ A ihned přinesl jemná vlákna, proklepal
je notně a jal se opět vrtati. A zase zrychleným
třením suchého dřeva nastalo kouření, počaly jiskry
proskakovati; sotva ale že četněji se objevovaly,
přičinil Robinson rozklepané chmýří k díře a násilím
rozdmýchal jiskry. A hle, chmýří počalo doutnati a
konečně vzdmulo se v plamen!

Úkazem tím zaradoval se Robinson nesmírně.
Bylť zbaven obavy, že by mu kdy mohl oheň
vyhasnouti, tak že by opět přinucen byl, živiti se
syrovým masem! A nyní s operutěnou horlivostí
pokračoval u provrtávání sloupců, jakkoli byla to
práce nad míru namáhavá. Takovou přičinlivostí
dovedl toho, že ve třech dnech všech dvacet děr bylo
provrtáno, že lze mu bylo příčky vtěsnati do děr a
židli sestaviti.

Když byly sloupky a příčky spojeny, scházelo
ještě sedadlo, což zase Robinsonovi působilo veliké
lámání hlavy. Konečně i v tom věděl si pomoci. Týmž
způsobem, jakýmž upletl své koše, upletl také
sedadlo, ovšem z prutů mnohem silnějších. Měl tedy
nyní i stůl i stolici a mohl se posaditi k tabuli.
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VII.

Vánoční stromek

Robinson v posledních dnech tak pilně se zanášel
zhotovením židle, že by byl málem zapomněl na něco
velmi důležitého. Obstarávaje totiž dnešního dne
svůj kalendář, pozoroval, že na dnešek připadá již
den 24. prosince. „Aj,“ zvolal, „tuť máme tudíž dnes
štědrý večer a zítra hod boží vánoční! — Málem byl
bych zapomněl na krásnou slavnost, na niž jsem se
druhdy s takovou touhou těšíval. Jak dobře bylo, že
právě dnes přepočítával jsem dny, neboť takto lze
mi oslaviti svátky vánoční zároveň s veškerým
křesťanstvem.“ A ihned konal přiměřené přípravy,
aby na zítřek zcela oddati se mohl slavnosti. Pro kozy
snášel mořskou trávu na nové podestlání, a vyšel si
pak, aby si opatřil masitých a jiných pokrmů. — Při
tom bezděky připomínal sobě ohromného rozdílu,
jaký byl mezi jeho nynějším stavem a životem v
otčině.

Ve vlasti po pravidle o vánocích nakupeny
bývaly celé hory sněhu. O holých větvích stály tam
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stromy i keře, jakoby truchlily v opuštěnosti své;
ratolesti jejich skláněly se pod tíží sněhu. Veselý zpěv
ptactva umlknul, jelikož opeření pěvci dávno již byli
odletěli na jih, aby tam dočekali utěšenější doby.
Jenom čtveračivé pokolení vrabčí provázelo
jednotvárný svůj štěbot a spouštělo se k zemi, aby se
zmocnilo bystrým zrakem vyslíděného zasněženého
zrnka. Vrány hlasitě zakrákaly, jako by byly
rozhněvány tisícerým kácením vánočních stromků,
určených k okrase štědrého večera. Řeky, potoky a
rybníky pokryty byly pevnou korou ledovou,
poskytující mládeži vítanou příležitost, proháněti se
na lesklé hladině. Se střech visely sáhodlouhé
rampouchy a na oknech skvěly se v plné kráse z ledu
utvořené květiny. — Jak zcela jinak bylo na ostrově!
Veškerá příroda oděla se v roucho květinné Vesny,
nelzeť bylo, jako po celý rok, na led a na sníh ani
pomysliti.

Mohl se však Robinson potěšiti z této nádhery
v přírodě? Nemohl; neboť s jakou radostí byl by
přeměnil pobyt svůj u prostřed bujícího jara za život
v končině, v níž panovala nyní krutá zima! Tam v
otčině, tam dleli jeho rodičové, tam byl domov jeho!
Jakou rozkoš byla by mu přinesla vánoční doba,
kdyby zažil ji ve vlasti!

Trpkým žalem byl proniknut, pomýšleje na
dřívější vánoční hody, jež prožil v kruhu svých
drahých a milých; bylyť to skvoucí doby blahé
mladosti jeho! Již na kolik dní před tím každý nosíval
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krásnou tu slavnost v mysli i srdci. Naslouchalo,
pátralo se, co as vymyslili sobě otec, matka, bratr za
dárky vánoční. Tu rodiče, tam zase bratři a sestry
potají rozmlouvali vespolek; brzy otec, brzy matka
byli odvedeni stranou, aby vzati byli v poradu, jakým
nadělením by se jeden druhému více zavděčil. A
nyní sáhnuto k dlouho střádanému pokladu, aby jím
nakoupeny byly dárky lásky a přítulnosti, jichž
udílení dárcům samým působilo největší radost;
neboť každý cítil pravdivost pořekadla: „Dáti více
blaží než bráti.“ — Skříně a šuplíky, jinak povždy
otevřené, bez ustání bedlivěji se uzavíraly. Šatstvo,
jinak pravidelně v skříních pověšené, již na čtyry
neděle před vánocemi způsobem nepochopitelným
odtamtud zmizelo, — věc to zcela přirozená, jelikož
krejčí podle něho musil k svátkům zhotovit oděvy
nové. Čím více slavnost se přibližovala, tím více
množila se tajemství. Pro jiné záležitosti nezbývalo
téměř žádného smyslu, každý výhradně zanášel se
jedinou myšlénkou: jak by as toho neb onoho
miláčka co možná nejvíce potěšil. Až pozdě do noci
pracovalo se, zcela v jiných jizbách, ano i v cizých
domech, aby jen nikdo nezvěděl, co mu nadělí
Ježíšek. Nejrozjařenější mezi všemi povždy bývala
matka; pod nevyzpytatelnými záminkami vždycky
toho docílila, že mohla pracovati o samotě.

Přišel-li konečně slavnostný den, pak blažené
rozechvění neznalo mezí; sotva že dopřál sobě každý
několik hodin spaní, každé ucho dychtivě
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naslouchalo zvukům hodinových cimbálů, které
dnes velmi zdlouhavě se střídaly. A jaká to rozkoš
konečně, když matka otevřevši posud uzavřený
pokoj vyzývala k podílení! Tu skvěl se v záři
nesčíslných světel, jablky, ořechy a cukrovinami
ozdobený stromek vánoční, ozařujíc zároveň
množství dárků rozložených v pořádku po stole
anebo z posavádních skrýší přinášených. Vše mělo
své vykázané místo: zde byly dary pro otce, tu pro
matku, tam zas pro dítky; ano ani nejposlednější
sluha v domě nebyl vyloučen nebo zapomenut. A při
všem tom dobří rodičové rozplývali se přívětivostí a
laskavostí a v celém domě panovala radost a veselost.

„Ach byla to přec jen blažená doba!“ zvolal
Robinson slzy přelévaje. „Kéž by se opět jednou
navrátila mně! Jak blažen jest, kdož požívá lásky
svých milých, a jim vzájemnou svou lásku
prokazovati s to jest! Ano jak šťastným jest již onen,
jemuž jest dopřáno, živu býti mezi bytostmi sobě
rovnými, mezi lidmi! Jen někoho kdybych měl, k
němuž bych se přituliti, jemuž bych vroucí city své
sdíleti mohl! Jak milerád učinil bych jej účastníkem
každé třeba sebe menší radosti, jak milerád sdílel
bych s ním i nejkrutější žal! Než však žiji zde sám a
sám. Pouze mé kozy jsou tvory mně nakloněnými.
Ach dobrá jsou to zvířátka, a děkuji Bohu, že jsou mi
dopřána; nicméně na pocitech mých nemohou bráti
účast.“

Takto hořekoval nad svou osamělostí,
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připomínaje sobě neustále dobu mládí. Jak
slavnostně a dojemně ještě nyní zaznívaly k němu
první zvuky zvonů, volajíce již před jitrem slavného
hodu božího osadu křesťanskou do domu Páně! Tuť
spěchali mladí i staří, aby přítomni byli jitřním
službám božím: A již zdálí zářila jim vysokými okny
chrámovými vstříc nesčíslná světla, rozžatá zbožnou
rukou věřících. Veškerý prostor kostela byl jediným,
velikým zářícím stromem vánočním, velebné zvuky
varhan provázely sborový zpěv nadšeného,
jásajícího: Alleluja! A když pak předčítán byl z písma
příběh narození Kristova, jaké tu posvátné ticho
rozkládalo se po celém rozsáhlém prostoru
chrámovém! Nikdo ani nehnul sebou, jen aby ani
jediného slova krásného vypravování mu neušlo,
ačkoli týmž jednoduchým dojemným způsobem
opětovalo se každým rokem. — Jak litoval dnes
Robinson, že neměl biblí při ruce. Dnes zvláště
bolestně ji pohřešoval, ačkoli již několikráte po svém
tělesném i duševním pozdravení toužil po této
posvátné knize, aby v ní se potěšil.

A opět přicházela mu na mysl jeho opuštěnost.
„Jak šťastni jste, o křestané, žijíce vespolek!“
povzdechl sobě. „Na vzájem můžete se těšiti jeden
druhého, vespolek zpěvem i modlitbou vysýlati
můžete prosby své k Bohu. O kéž byste dovedli
oceniti toto v pravdě nebeské dobrodiní, nikdy pak
neotáleli byste uposlechnouti pozvání zvonů,
svolávajících vás do chrámu. Jest ovšem spasitelno,
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třeba i v malé komůrce povznésti mysl k Bohu, jenž
na všech místech slyší vzdechy a prosby naše. Avšak
dlíti na místě posvátném s tisíci jinými, s touž
nábožnou nadšeností k Bohu volajícími, s týmž
zápalem o slitování a požehnání prosícími; toť teprv
jest pravá bohoslužba, toť teprv povznáší mysl
lidskou od malicherného ryku života vezdejšího.“ —
Při těchto slovech mimoděk poklekl Robinson,
obnažil zbožně hlavu a modlil se takto:

„Otče nebeský, dobrotivý Bože! O, navrať mne
zase rodičům, navrať mne zase do vlasti! Nech, ať
ještě jednou dopřáno mi jest, slaviti hody vánoční
ve společnosti svých rodičů, v chrámě své otčiny.
Vyprosť mne z tohoto pustého ostrova a uveď mne
opět mezi bytosti lidské. Nech mne opět účast bráti
na rozkoších, jež plynou z obcování s lidmi, rozkoše
to, jež sluší přičísti k nejskvělejším darům tvým!
Teprv tím stávají se lidé dítkami tvými, žijí-li vedle
sebe, vzájemně sobě rozumějíce a vespolně se
milujíce, jakož učil syn tvůj, Ježíš Kristus. Protož
uveď mne opět mezi tvory lidské, o dobrotivý,
přelaskavý a na nejvýš milosrdný Bože! Amen.“

Dlouho ještě klečel Robinson, hořké prolévaje
slzy. Když ale konečně se pozvedl, bylo mu jakoby
v útrobách jeho zaznívaly hlasy andělů,
prozpěvujících:

„Pokoj na zemi a lidem dobrá vůle!“ —
Robinson, navrátiv se do své jeskyně, cítil

takový poklid v srdci, takovou útěchu, jakoby
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skutečně byl slyšel domnělý zpěv sborů andělských.
Když ale všecky své každodenní práce s veselou myslí
byl vykonal, napadlo mu i konečně, aby si také
postavil vánoční stromek.

Na ostrově nebylo ovšem ani jedlí, ani smrků,
jenž druhdy vídával v otčině skvíti se v takové záři;
avšak za to stály mu k službám v hojnosti stromky
pomerančové nikdy nevadnoucí, jichž mohl
upotřebiti k témuž účelu, a sice vhodněji, jelikož na
nich již visely plody nejlahodnější plny sladké šťávy.
Čeho se mu ale naproti tomu nedostávalo, byly
svíčky. Ovšem kdyby ještě nebyl právě štědrý den,
byl by si mohl nadělat několik lampiček, nebo tuku
a knotů měl s dostatek. K čemu tedy konečně se
odhodlal? Vyhledal si několik suchých větví, nařezal
několik draček, namočil je v rozpuštěný kozí tuk a
učinil je tím hořlavějšími.

A nyní vykopal si pomorančový stromek, jejž
po kořenech zasadil do hrnce, upevnil jej tak, aby
kolmo stál; po té přivázal dračky na větve, aby je záhy
mohl zapáliti.

Blížilo se již k ránu, když měl velmi krásný sen.
Zdálo se mu, že jest v otcovském domě a že právě
naslouchá, až zavzní matčin hlas, aby přišel k
nadělování Ježíška. Konečně ozval se vybízející hlas,
a hbitě vyskočil Robinson, aby nepřišel pozdě.
Avšak žal! Luzný sen se rozplynul, a Robinson jako
posud byl sám a sám na ostrově!

Jen vánoční jeho stromek upomínal jej, že
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skutečně nastaly hody narození Páně. Tuť rychle jal
se otáčeti svým nebozezem, roznítil plamen, rozžehl
dračky a radoval se nad jejich jasnou září. Avšak
vmýšleje se v duchu do otčiny opět cítil žravý bol v
srdci. Jak truchlivě as pohlíželi nyní otec i matka na
prázdné místo, na němž druhdy ležívaly dárky pro
něho určené! Protož také hořce plakal, tak že mu i
ušlo, že jedno světlo po druhém shasíná. Nicméně
rozbřeskující den upomínal jej na domácí práce, jež
spěchal ihned vykonati, aby pak mohl se oddati
tichému rozjímání. A hle, modlitba a práce
povznesly jej a s myslí ukojenou a ustálenou navrátil
se zase do svého příbytku. Veškery jeho touhy,
veškeré stesky rozplývaly se ve slovech:

„Pane, jak Ty chceš, tak naložiž se mnou!“
A takto přece dostalo se mu vánočního

nadělení: nalezlť opět poklid srdce!
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VIII.

Hospodářství se množí

Nejbližší neodkladnou prací bylo nyní opatření
nějaké důkladnější obuvi. Opanky z agutí kůže
konaly mu ovšem dobré služby; avšak chránily pouze
šlapadla. Jelikož ale kalhoty nepřesahovaly lýtek,
zůstala dolní část nohy bez ochrany a tudíž často
mnoho utrpěla bodáním mosquitů. Maje nyní
jakousi zručnost koželužskou snadno mohl se pustiti
do zhotovení jakéhosi způsobu bot. Rozváživ
zevrubně věc dal se do práce a hle — v osmi dnech
měl pár šněrovacích bot.

Mezitím počínaly masité jeho zásoby docházeti.
Vyšel si tedy zase na větší hon, a sice tenkrát v
končinu ostrova, kterou posud ještě nenavštívil. Při
všech dosavadních vycházkách vábili velmi jeho
pozornost rozmanití překrásní papouškové,
zbudivše jeho zálibu svou rozmarnou veselostí. Bylo
tedy dávným jeho přáním, kdyby se mu podařilo,
živého takovéto ptáka se zmocniti a jej ochočiti. Než
ale, všecky jeho posavadní pokusy v té příčině
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nevedly k cíli, nebo obyčejně byli ptáci, střelou jeho
zastíženi, tak značně poraněni, že musil je raději
ihned dokona usmrtiti. Dnes ale poranil krásného
zeleného papouška mladého o červeném ocase pouze
lehce na křídle, a jelikož ptáče poraněním letu bylo
neschopné, dostal je Robinson hned do své ruky. K
svému potěšení seznal, že rána jest velmi nepatrná
a v brzku se zacelí. Ovšem pro tento okamžik nelze
bylo ještě nadíti se, že by se ochočení podařilo, neboť
papoušek jako posedlý kousal a štípal zobákem.
Avšak když byl Robinson ránu čistě vymyl, utišila
se značně zuřivost ptáčete, kteréž chovalo se pak
poměrně dosti klidně.

Robinson, jsa již dříve loveckou svou kořistí
dosti obtěžkán, měl nyní ještě obtížnější chůzi,
protože nesl papouška v rukou. Mimo to bylo dnes
sluneční vedro tak nesnesitelné, že se mu pot řinul
s těla potokem. Přišlo mu tudíž velmi vhod, když
zahnuv v příjemné údolíčko nalezl stinné místo. Tam
ihned odložil své břímě, přivázal papouška a oddával
se odpočinku. Jaký to půvab zde na všech stranách!
Nechť se oko obrátilo kamkoli, všude bujné
rostlinstvo v nejrozmanitějších tvarech. Mohutné
palmy, banány a stromy nesmírné výšky zdobily
údolí, poskytujíce libý stín a vysýlajíce vůkol
čarovnou vůni. Mimo to byla větší část stromů i keřů
ovocem a jinými plody bohatě obsypána, jež
Robinson posud ani ještě neznal. I pro své kozy
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nalezl zde hojného krmiva, neboť bující byliny rostly
až k samému okraji nízkého břehu potoka.

Robinson byl tak unešen vnadami tohoto
krásného, proň neznámého údolí, že přišlo mu na
mysl, aby v tato místa přeložil své sídlo. Avšak záhy
si to rozmyslil. Jakkoli údolí bylo nad míru půvabné,
jednu výhodu, která k Robinsonovu obydlí nezbytně
náležela, přece neposkytovalo, totiž volný rozhled na
moře. Vždyť pak Robinson bez ustání kojil se nadějí,
že konečně uzří loď, kteráž by jej vyvedla ze zajetí; a
jak snadno mohlo se státi, že by taková loď v poblíží
ostrova ploula, aniž by o tom zvěděl, bydle v této
dolině. Ovšem když opět pohlížel vůkol sebe a zraky
jeho utkvěly na jednotlivých půvabech této nížiny,
tuť bezděky želel toho, že by se musil toho ráje zcela
zříci. Umínil si tedy, že zde alespoň jakési letní sídlo
pro sebe zřídí a že ob čas přivede sem své kozy na
tučnou pastvu.

Mezitím bylo již dávno po poledni a Robinson
musil si popíliti, aby ještě s večerem dorazil k svému
bytu. Tam čekalo naň nově překvapení; koza,
kterouž byl naposledy polapil, porodila za jeho
nepřítomnosti tři kozlata. A takto jedním rázem
rozmnožilo se jeho hospodářství o čtyry živočichy,
což mu působilo nemalou radost. Vždyť přec viděl,
že dvé jeho nejvřelejších přání současně nalezlo
ukojení: mělť papouška a měl větší stádo koz, ano
mimo to v stádu ještě novou vydatnou dojnici.

Nyní však mu napadlo že má plné ruce na práci
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a že tudíž nesmí zaháleti. Zdálo se mu, že matka
kozlat potřebuje posily, pročež ihned spěchal, aby
přinesl čerstvé vody a nové píce. Také poraněný
papoušek potřeboval jakéhosi ošetření; ano bylo i
kleci zapotřebí, neboť protivilo se mu, nechati ubohé
zvíře na provázku. Konečně upomínalo jej
rozhojnění stáda samo o sobě na potřebu stavby
jakýchsi stájí.

Klec za několik dní byla již tak dalece hotova,
že mohla přijmouti nového svého obyvatele. Bylať
upravena z vrbových prutů silnějších a slabších
vespolně propletených a připevněna na kůl do země
zaražený. Kůl, několika příčkami opatřený, procházel
středem kleci, tak že papoušek mohl nahoru a dolů
se šplhati. Jsa Robinsonem bedlivě ošetřován vyhojil
se záhy, tak že brzy pána svého veselými šprýmy
velmi bavil. Takové hry s ptákem, jakož i touha
uslyšeti hlas lidskému alespoň podobný, vzbudily v
Robinsonovi myšlénku, aby naučil ptáka v dobách
zahálky vyslovování rozličných slov. K jeho potěšení
osvědčil se také skutečně papoušek co schopný žák,
neboť již po krátkém čase dosti zřetelně dovedl
vysloviti: „Robinson“, „papouš“. A tuť štěbetal nyní
téměř po celý den, zvláště přiblížil-li se k němu pán,
aneb seděl-li u jídla; tuť ani nepřestával odříkávati
svou úlohu.

U větší ještě míře bavil se Robinson, pohlížeje
na rejdy a pitvorné skoky svých kozlat. Jelikož
povždy krmil je z ruky, přivykly kozičky naň tak
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přítulně, že všude v patách za ním chodily. Za tou
příčinou vzdal se také myšlénky, vystavěti pro své
stádo mimo dvorec jakousi ohradu. Pomyslil si: „Toť
má dost času, až kozlata dorostou a nebo až ještě více
koz nachytám.“ Avšak neměl-li nyní pořádek na jeho
dvorečku příliš utrpěti, nezbytno bylo, alespoň jakýsi
chlívek postaviti, v němž by kozy za noci uzavřeny, a
i za dne krmeny byly.

Ulomil tudíž několik slabých stromků, zakopal
jich osm ve dvou řadách kolmo před skalnou stěnou
a spojil je na hořejších koncích příčnami. Střechu
vzdělal z travných stébel; ovšem nebyla to stebélka
našich travin, nýbrž byly to stvoly bambusové, totiž
třtiny, kteráž vřaděna jsouc od přírodozpytců v čeleď
trav roste na způsob stromu. Touto prací ale ztrávil
mnoho neděl, poněvadž posud neměl sekery, pročež
i každá podobná práce byla proň velmi obtížná.
Nebyl ještě hotov, když nastával již měsíc duben,
který doháněl jej k rychlému dokončení práce.
Dostavovalyť se totiž tytéž úkazy, jakou před dobou
deště v srpnu; slunce stálo kolmo nad jeho hlavou,
vedro panovalo nesmírné, ačkoli často udávaly se
bouře. „Zajisté tyto zjevy jsou předchůdcové
deštného počasí, v němž zase bráněno mně bude v
častějších vycházkách.“ Takto myslil Robinson u
sebe a protož také spěchal, aby si nanosil hojných
zásob.

A nemýlil se; nebo sotva že byl s dostatek
zásobil se spíží, začalo již jarné počasí dešťné. Tuť
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ovšem zase byl přinucen po celé hodiny, ano po celé
dny zaháleti ve své jeskyni. Byl však již vlastní
zkušeností poučen, že zahálkou povždy mysl jeho
stává se truchlivější, pročež předevzal sobě, tuto
dobu obmezené činnosti všelijakým užitečným
zaměstnáním vyplniti, při tom ale i nikdy, na Boha a
na modlitbu nezapomínati. „Modlitba a práce“ měly
býti jeho heslem, a řídě se podle něho doufal povždy
zachovati poklid a pružnost ducha zbožného.

Doby deštné uplynulo něco přes měsíc, když
nastal den, jenž našemu Robinsonovi byl velmi
památným a důležitým; byl to den 30. máje, výroční
den jeho zachránění, jeho přibytí na ostrov. Tento
den musel oslaven býti, neboť vzbuzoval v
Robinsonovi živou upomínku, mnoho-li dobrodiní
milostivý Bůh v tomto roce byl mu již prokázal.
Kolikerá byla nebezpečí, z nichž šťastně vyváznul,
kolikráte božské požehnáni zřejmě spočívalo na
něm! Kolikráte stíženému nejkrutší starostí přispěla
ruka Páně ku pomoci, ano kolikráte osvědčila se
pravdivost slov: „Nouze-li největší, pomoc božská
nejbližší!“ Pouhá upomínka na první dny jeho
pobytu na ostrově, na trapnou jeho bázeň před
zimou, musila již naplňovati srdce jeho
nejvroucnější vděčností k Bohu. K vlastnímu
zahanbení musil však také doznati, že jeho důvěra ve
vládce všehomíra teprvé ve dnech posledních počala
se v něm opět viklati. Protož také nyní vroucí díky
v modlitbě vysýlal k Bohu, a nanovo předevzal sobě,

DANIEL DEFOE

106



že povždy pamětliv chce býti zbožných slov: „Cesty
své odporuč Pánu a doufej v něho, onť nejlépe učiní
vše.“ —

Nejprvnějším podnikem Robinsonovým bylo
upravení ohrady nebo jakýchsi stájí pro kozy. Za
místo k tomuto účeli nejpříhodnější považoval
půvabné údolí, v němž i pro sebe hodlal zaříditi letní
sídlo. Vzdálenost údolí od jeho příbytku obnášela ale
přes půl hodiny cesty a časté docházení s jednoho
místa na druhé stávalo se proň obtížným. Učinil
tudíž takové opatření, aby po celý den i se svým
stádečkem v údolí setrvati mohl. Větve a pruty
blízkých keřů beze vší obtíže nechaly se ohnouti tak,
aby tvořily jakési loubí, v němž spával Robinson na
mořské trávě, potažené kožešinou kozí. Prozatím
byla takto letní villa hotova. Posadiv tedy svého
papouška, jenž se byl již všelikému žvatlání naučil,
na ruku, svolal kozy a stěhoval se do letního
příbytku.

K upravení ohrady vyměřil přede vším prostor
as na 500 loket délky i šířky veliký a stromy opatřený.
Po té jal se roubili opunciový plot kolkolem; avšak
seznal při této příležitosti, že všeliká práce žádá
předchozího zdravého uvážení, má-li se zdařiti.
Posázev po jedné straně řadu opuncií zdélí as
200 loket — a to s nemalým namáháním — seznal
již, že vyměřená ohrada byla by příliš rozsáhlá. Ne
snad proto že by proň práce byla příliš obtížná a že by
vyžadovala mnoho času — nemělť jiného důležitého
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zaměstnání. Avšak obával se, že v oboře takové
prostrannosti svolávání a schytání koz nebude méně
obtížné, nežli mimo vše ohražení. Protož také umínil
sobě, ohraditi pouze prostor 200 loket dlouhý a
tolikéž široký.

As po dvou měsících byla práce dokonána a
nescházelo nyní ničeho, leč četného stáda, ježto by
povždy Robinsonovi poskytovalo potřebného masa.
Jako dříve pokoušel se i nyní o polapení divokých
koz do tenat. Avšak takový lov nechtěl se mu nyní
dařiti, poněvadž plachost koz častým
pronásledováním značně se zvýšila. Připadlo mu
tudíž jednou na mysl, aby zřídil padáky.

Vykopal tedy k tomu účeli několik hlubokých
jam na místech, kdež kozy obyčejně se pásávaly. Jámy
ty pokryl lehce dlouhými pruty vrbovými, na něž
nasypal listí tak, aby jam nelze bylo pozorovati. Aby
ale kozy přilákal na jámy a na slabou jejich krytbu,
položil na každou jakési vnadidlo, sestávající z
několika hlavic kukuřicových. Dle jeho domnění
nelze bylo pochybovati, že tímto způsobem záhy
uloví několik koz, protož také ani dočkati se nemohl,
aby prohlížel nastražené padáky. Avšak očekávání
jeho nedošlo splnění; krytby byly sice prolomeny a
kukuřice ztrávena, avšak v jamách nebylo ničeho.
„Zajisté,“ pomyslil sobě, „nebyly jámy dosti hluboké,
tak že kozy opět vyskákaly.“

Prohloubil tedy jámy, přikryl je jako dříve a —
příštího rána měl ve všech třech padácích zajatce. V
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jedné jámě byly tři mladé kozičky, v druhé kozel a
dvě kozy, v třetí pak veliký a silný kozel s dlouhými
rohy. Jak ale měl nyní zvíře tak veliké, kteréž mimo
to zdálo se býti velmi plaché a divoké, dostati z jámy?
Sestoupil-li sám do jámy, mohl se kozel státi proň
nebezpečným; nechal-li kozla v padáku, musilo zvíře
zahynouti. „S chutí do toho,“ pomyslil si konečně
a ihned sestoupal do jámy. Avšak málem byl by
odvážlivost svou draze zaplatil, neboť kozel hrozil,
nabodnouti jej na své rohy. Pročež Robinson se až
zaradoval, vida zvíře mohutným skokem vymrštiti se
z jámy a ihned upláchnouti. Kdyby byl pomněl, že
hladem i lev se ukrotí, byl by kozla v několika dnech,
podávaje mu potravy, zajisté poněkud ochočil. —
Lépe dařilo se mu s ostatními kozami, jež vesměs
šťastně dopravil do své obory.

Mezitím i domácí mladé tři kozičky rostly
utěšeně. I ty přihnal tedy do své ohrady, tak že měl
nyní již dosti úhledné stádečko, nepočítaje ani tří
starých koz, v chlévě podle jeskyně uzavřených.

Nejen že byl tudíž Robinson nyní masem s
dostatek opatřen, kozí stádo poskytovalo mu také
mnohou jinou výhodu. Dříve měl pouze dvě dojné
kozy, které dávaly mu alespoň tolik mléka, mnoho-
li potřeboval. Nyní ale měl již čtyry dojnice, a nebyl
snad s to, z přebývajícího mléka nadělat sýra, nadělat
másla? Ovšem, kdyby jen byl věděl, kudy do toho!
Avšak náhoda přispěla mu pomocí.

Jednoho jitra, nechav z pouhého nedopatření
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nádobu s mlékem státi na stole, odebral se do svého
letního bytu. Zpozorovav druhého dne svou
nedbalost shledal, že mléko následkem tepla zkysalo,
se zrazilo a tím k potřebě nebylo. Již byl část mléka
vylil, když mu napadlo, že snad mléčné sraženiny
přece lze bude k něčemu upotřebiti; postavil tudíž
nádobu stranou a šel po své práci. Zvědavost pudila
jej, aby se přesvědčl, co as se děje se sraženinou, a
co shledal? Tvaroh. „Hola,“ zvolal, „z tvarohu dělá se
sýr odstraněním syrovatky z něho.“ A ihned zabaliv
tvaroh v kus pletiva, jenž mu byl dříve zbyl, vytlačil
dle možnosti všecku syrovatku, přimísil něco soli,
čímž nabyl značného bochníku sýra, jenž po nějakém
čase chuti dostatečně dobré byl. Ovšem nedostávalo
se mu kmínu, jenž sýru dodává zvláštní příchuti;
přece ale nemuselo se ním pohrdati.

Jinou opět náhodou přišel Robinson na stopu
dělání másla. Jednou časně z rána — bylo to ku konci
dešťů podzimkových — šel k svému letnímu sídlu
nesa džbán mléka, jehož hrdlo ucpal travou
mořskou, aby mléko při chůzi nevystříkalo. Tu nastal
silný liják, tak že Robinson spěchal seč byl, aby záhy
došel cíle své cesty. Dosáhnuv své besídky otevřel
džbán, chtěje se napíti. Avšak jak se podivil, spatřiv
nesčíslné přižloutlé mastné malinké hroudky, jenž
se osvědčily býti — máslem. „Aj,“ pomyslil sobě,
„povstaly snad tyto kločky silným třepáním, jemuž
bylo vystaveno mléko následkem rychlé chůze?“
Potřepával poznovu džbánem, a vskutku žlutavá
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tělíska se rozhojnila! Tuť ucpal nádobu hned zase a
třepal ní ještě značnou dobu. Po té odléval pozorně
podmáslí, sbíral máslo na mísu a přičinil něco soli.
Jakou radost měl z toho Robinson, patře po celých
téměř sedmnácti měsících opět jednou na máslo! A
jak výborně chutnalo mu první sousto chleba s
máslem, jak si pochutnával na dušených zemských
hruškách a banánicích, když je byl požíval s
přídavkem másla! — Po čase naučil se účelnější
úpravě másla, vyčistiv je praním a zhotoviv k tomu
účeli zvláštní nádoby; i příprava sýra šla mu
pokrokem času lépe od ruky.

Těše se z plna srdce úspěchům nových svých
vynálezů mimoděk pomýšlel na vše, co již během
času docílil. Viděl se v duchu, jak puzen jsa hladem
a žízní dychtivě pojídal syrovou kukuřici, jak nabíral
vodu dlaní; viděl se v duchu jak poprvé požíval
ústřice a syrové maso agutí; zřejmě představoval si v
duchu den, když pomocí ohně dovedl sobě upraviti
chutnější a záživnější pokrmy; upamatoval se na
dobu, když poprvé se napil kozího mléka; slovem
každý okamžik nejbližší minulosti obrazil se jasně v
jeho duši, v němž nastal nějaký převrat a pokrok k
lepšímu v životě jeho. Nevymizelo mu z paměti, jak
bídně ztrávil první noci v korunách stromů, jakým
spěchem, pobádán strachem před dravou zvěří, na
kvap jal se jeskyni upravovati, jak postupem času
povstaly plot bodlákový, komín, chlívek a všecky
ostatní opravy. Pomýšlel konečně i na útrapy, jež
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způsobily mu vedro slunečné, trnité cesty a dotíravé
tiplice, když byl po ostrově chodil s tělem
polonahým; zřetelně představoval si obraz vlastní
své osoby, když přioděn jsa lupeny stromovými
užíval obuvi z kory stromů; obraz ten živě
porovnával se svým stavem nynějším.

A když mu tanulo na mysli, jak všecky změny,
všecky opravy, jedna po druhé povstávaly, řadíce se
k sobě postupně a původ berouce dílem z nouze a
přemítání, dílem z pouhé náhody, jak on sám krok
za krokem stával se z donucení lovcem, rybářem,
dobytkářem a všelikým řemeslníkem; tuť sobě
představoval, že týmž způsobem vše se vyvinovalo
také u prvních lidí na zemi. V té příčině měl také
ovšem úplnou pravdu; neboť jen potřebou,
hloubavým přemýšlením a náhodou přivedeno bylo
pokolení lidské k vynálezům, k rozličným
zaměstnáním a k docílení nejrozmanitějších výrobků
a zařízení, jež nyní za nutné a nezbytné považujeme.

Prese všecko to byl však přece jen někdy se
svým stavem velmi nespokojen. Nedostávaloť se mu
lidské společnosti a nebylo ničeho, co by jej smířilo
s tímto nedostatkem; k tomu nepostačovaly ani
veškery poklady pozemské, ani jakékoli oplývání v
statcích vezdejších. I když se ukojila v prsou jeho na
chvíli touha po lidech, vždy opět tím úsilovněji se
vracela, pohánějíc Robinsona až na okraj zoufalství.
Po celé hodiny sedával na vrchu, pátraje po nějaké
lodi. Až k nejzazším končinám obzoru zíraly jeho

DANIEL DEFOE

112



zraky, a jak často mámil je klamný přelud, že vidí
co viděti sobě přál, že spatřuje totiž plachty jakéhosi
korábu. Avšak opět a opět viděl se býti zklamána.
A takto ubíhaly dny i měsíce. Přišly vánoce, přišel
druhý výroční den jeho osamotnění a posud
nevyskoumal nižádného prostředku k svému
vysvobození.

Tuť bylo veškeré síly duševní zapotřebí, aby
mysl jeho neklesla, aby neztrácel důvěru v Boha.
Ano několikráte sám se musil přiznati, že mysl jeho
opět se odvracela od Boha; často činilo mu svědomí
výčitky, že zase zhřešil uražením Boha. Arciť mnohdy
zazníval v paměti jeho otcův hlas, hlas napomínající:
„Měj Boha před očima i v srdci, střež se hříchu a nečiň

ničeho, což by směřovalo proti božskému přikázaní.“
Avšak netrvalo to dlouho a Robinson octnul se opět
na dráze zmalátnělosti a vrtkavosti.
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IX.

Následky nespokojenosti

Podobným způsobem prožil Robinson zase plný rok,
aniž by se cosi zvláštního událo v osudech jeho.
Během času rozšířil Robinson své obydlí přistavěním
boudy z kolů a palmových listů, poněvadž jeskyně
více nepostačovala k uschování rozmanitého nářadí;
v boudě té uschoval také své zásoby kukuřicové.
Také zhotovil a zřídil si zvláštní postel za tím účelem,
aby nebyl více příliš trýzněn rozličným hmyzem a
plazem. Ovšem nebyla to postel, jaká u nás je v
obyčeji, nýbrž pouze dřevěný rámový podstavec, jejž
Robinson přepnul pásy neb kalouny vlastní rukou
upletenými. Nicméně konala mu dobré služby. —
Mimo to byl přinucen, vyráběti sůl, protože hojnější
nasolování masa rychle vyčerpalo jeho zásobu. K
tomu konci zařídil si několik mělkých rybníčků, do
kterých vždycky nanosil mořské rody, kdykoli byly
vypařením vyschly a usazená sůl z nich byla vybrána.

Počet koz značně se zvýšil, ačkoli Robinson
mnohou z nich obětoval vlastní své potřebě. Ohradu
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čili zvěřinec Robinson ovšem během času značně
rozšiřoval, tak že kozy uvnitř něho v počasí suchém
nalézaly dostatečně pastvy; ale v době dešťů musil je
přec jen sám krmiti. Výborně mu při tom posloužily
otruby, jichž získal rozmělňováním kukuřice a jichž
kozy se zvláštní zálibou požívaly. Jelikož ale v
rozsáhlé oboře jen stíží lze bylo kozy schytati, učinil
v ní Robinson několik menších oddělení, v něž
uzavíral kozy, ježto nejdříve byly určeny na nůž.

Bodlákový plot vůkol dvora vyrůstal vždy více
do výše; takto poskytoval nejen ochranu, nýbrž
sloužil mimo to k nemalé okrase, jsa po větší část
roku obsypán nejkrásnějšími květy. Ačkoli
Robinson k těmto krásám přírody jaksi lhostejně
pohlížel, přece vysázel ještě jiný takový plot, a sice
kolem svého letního sídla. Pozoroval totiž, že v těch
stranách mnohem méně jest mosquitů, protož
koncem dešťů obyčejně tam spával. Plot tedy měl
posloužiti pouze k osobní jeho ochraně.

Takto vyjmenovány jsou as veškery práce, jež
vykonal v této době, a jest tudíž patrno, že měl času
k zahálení až nazbyt. K ukrácení chvíle vyšel si ob
čas na hon, ale větší část roku ztrávil na svém letním
sídle. Celé dny často vyzíral na šíré moře, aby
konečně spatřil loď k ostrovu se blížící. A přečasto
vracel se odtud do příbytku pln zoufalosti a žalu nad
svým osudem. Nemělť ještě dosti pevné důvěry v
prozřetelnost božskou.

Jednou ale přece mu napadlo, jakým by byl
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pošetilcem, když by položil ruce v klín a naříkal,
místo co by spíše měl pomýšleti na prostředky k
svému vysvobození. Nepřeplul snad již mnohý koráb
podle jeho ostrova, když byl na honu, nebo ve své
ville, anebo i nečinně v jeskyni hořekoval? Možnoť
to bylo ovšem; ale což medle měl činiti?

Po dlouhém přemítání přišel konečně na
myšlénku, aby zhotovil veliký prapor a vztýčil jej na
vrchu. Za žerď mohla posloužiti jedna z obou palem
na kopci; nebylo k tomu ničeho zapotřebí, leč
odstraniti listy s vrchole palmy. Látku na prapor
chtěl si opatřiti týmž způsobem, jako si upletl
loveckou torbu.

Sotva že se byl usnesl o svém zámyslu, dal se
do práce a za měsíc vesele vlál prapor nad kopcem.
„Uzří-li námořníci,“ takto mudroval, „vlající prapor,
zajisté zaměří k ostrovu, aby jej blíže prohlédli.
Stane-li se tak jednou, pak budu z této samoty
vyproštěn a navrátím se opět do vlasti.“

Touto nadějí nabyl poněkud opět svého
dřívějšího poklidu, tak že zase vracel se k svým
obvyklým pracím a v hospodářství svém mnohou
opravu zaváděl. Když ale měsíc po měsíci ubíhal, aniž
by se nějaká loď objevila, tuť vždy více upadal opět
v svou předešlou málomyslnost a zoufalou
bezútěšnost. Bez ustání trápila jej myšlenka, že Bůh
naň zapomněl, že jej opustila, že mu bude život
dokonati na tomto pustém ostrově. Zanedbával svou
pobožnost, uběhly celé dny, uběhly celé měsíce, aniž
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by se byl alespoň jedenkráte v modlitbě utekl k
Bohu. Čím více se ale vzdaloval od svého nebeského
otce, tím smutnějším stávalo se jeho postavení. Ano
zoufalost jeho dosáhla pozvolnu takového stupně, že
by byl málem rozumu pozbyl.

Tento chorobný stav jeho ducha dostoupil
počátkem pátého roku nejvyššího vrchole. Nyní
přeměnil se v opak: nejzuřivějšímu výbuchu trýzně
a bolesti následovala nejtišší klidnost mysli. Avšak
nebyl to onen vnitřní mír a poklid, jenž pochází ze
zbožné oddanosti ve vůli božskou, nýbrž byl to spíše
jakýsi stav tupé lhostejnosti naproti všemu, cožkoli
bylo a se událo kol něho, jakož i naproti všemu, co
snad mělo teprve přijíti. Ani žal, ani radost
nepohnuly duchem Robinsonovým; ani krása
přírody ani přítulnost ochočených zvířat nepřiměly
ho k sdílnému úsměvu.

Nicméně při takovém ducha otupení konal vše,
což náleželo k zachování života. Rozséval kukuřici,
choval kozy, ježto se byly zatím rozmnožily as na
třicet kusů. Dělal máslo, sýr i sůl, nakládal a udil
maso, rozšiřoval vědomostí své o rozličných
výplodech na ostrově a upotřebení jich, tak že tabule
jeho po vždy hojnými pokrmy oplývala. Přese všecko
takové bohatství zůstával povždy střídmým, dobře
věda, že nestřídmost bývá zdrojem mnohých nemocí.
Znenáhla také skutečně uvykal zase předešlé své
činnosti. Robil si rozmanitá nádobí a náčiní, slovem
zaměstnával se rozličným způsobem. A to právě
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blahodějně působilo na jeho lhostejnost a
zádumčivost. Čím více totiž zanášel se prací, tím více
rozum uchopoval se opět příslušné mu vlády a tím
více v hruď jeho vracely se zase city zbožné.

A tak shledáváme se s ním ku konci pátého
roku opět častěji o samotě, kdež se zbožně zabývá s
nebem. Nahlédnultě, jakým bloudem byl, rouhaje se
Bohu a planě naříkaje. Bylť přece dobrý Bůh jeho
jediným přítelem, od něhož obdržel až posud tolikeré
doklady slitování a nevystižitelné laskavosti! Ovšem
nevyzpytatelné byly stezky, po nichž Robinsonovi
bylo kráčeti, zahaleny v nepronikatelné tajemství
byly směr a cíl prozřetelnosti božské; avšak utěšeně
zaznívala k Robinsonovi slova Spasitelova: „Otče,
nikoli má, nýbrž tvá vůle staň se!“

Takovými zbožnými pocity veden, zakořenila se
v srdci jeho láska k Bohu a důvěra v něj!
* * *

„Vykonal jsem již vše, neopomenul jsem ničeho, co
by vedlo k mému vysvobození?“ tak tázal se sama
sebe, zíraje opět jednou na jih k dlouhému pruhu
země, jejž byl již dříve na nejzazším obzoru objevil.
„Neleží snad v mezích možnosti, že tamto pohlížím
na obydlený ostrov, nebo snad dokonce na pevninu
americkou? Neměl bych se ještě o to pokusiti, bych
dopravil se v tyto končiny?“ Ovšem odpověď jeho
vlastní na poslední otázku zněla: „Ano;“ avšak
jakým, způsobem měl toho docíliti? Byltě sice
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výborný plovec; ale země, kterou viděl, byla dle jeho
úsudku od něho více než dvě míle vzdálena, a pak
jak snadno mohl při svém pokusu kořistí státi se
žraloků, jichž zajisté bylo dosti v těch končinách
mořských. Ano, kdyby byl měl po ruce nějaký člun,
byl by se mohl přeplaviti za několik hodin. O silné
kmeny, z nichž by se vydloubati dala lodička, ovšem
na ostrově nebylo nouze; avšak čím měl Robinson
takový kmen otesati, čím jej vydlabati, nemaje k
tomu příslušného nádobí?

Jakkoli se přičinil, aby touhu po vzdálené zemi
v prsou svých potlačil, přece nepodařilo se mu zcela
utlumiti v sobě takového přání, kteréž v mysli jeho
nabylo převahu nad každou jinou myšlénkou. Tu
jednoho dne nalezl v lese překácený kmen značné
síly, jehož větší část následkem hniloby byla dutá;
kmen tento měl délky as 20 loket. Robinson
ohledávaje ho blíže, pomyslil sobě: ,Aj, tenť jest jaksi
již připraven na lodici, neboť pomocí ohně dá se
zajisté ještě více prohloubiti a ostatní úprava také
snad se najde.“ Bez dalšího otálení přinesl si žhavý
oharek a jal se vypalovati strom. Tohoť ovšem za
krátkou dobu bylo docíleno; ale jakým medle
způsobem měl odstraniti kořeny a větve, jak dáti
kmenu zevní podobu loďky? Oheň k tomu naprosto
se nehodil a jiných k tomu vhodných nástrojů
Robinson neměl.

Nicméně touha po člunu dosáhla již v něm
takové výše, že nebyl již s to, při první obtíži vzdáti
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se ihned svého zámyslu. Přemýšlel tudíž dlouho, jak
by si mohl opatřiti jakousi sekeru. „Nepůjde to snad
týmž způsobem, jakož jsem si upravil z kamene nůž
a motyku?“ Tak se tázal sama sebe, a již spěchal ke
kopci, jenž před časem soptil oheň a lávu, nyní ale
zúplna tiše se choval. Tuť arci nalezl hojnost lesklých
kamenů černých, ježto svým tvarem podobaly se
čepeli sekery; avšak ani jediný z nich nehonosil se
příslušným ostřím. Robinson roztloukal kámen po
kameni, aniž by získal břitký kus. Stál tudíž opět na
témž místě, jako dříve.

S nevrlostí chtěl již odejíti, když mu napadlo, že
snad kámen tak se dá ubrousiti, jako železo a ocel.
A neotáleje pustil se hned do práce. Přinesl vodu v
skořápce kokosové, polil ní kameny a nejvhodnější
z nich jal se brousiti na kamenu jiném. Toť ale byla
pravá zkouška trpělivosti, neboť jakkoli Robinson
po celé odpůldne velmi pilně byl brousil, seznal s
večerem jen malý výsledek svého přičinění. Poznával
z toho, že bude potřebí mnoho času, nežli kámen
nabude dostatečné břitkosti. Avšak nechtěl-li loďku
svou na polo již hotovou opustiti, nezbývalo mu
ničeho, leč vynasnažiti se všemožně, aby sobě přede
vším zjednal potřebného nástroje. Měloť
vysvobození s ostrova do sebe mnohem větší váhu a
důležitost, nežli jakékoli namahání.

Tak tedy brousil kolik dní, a to s pílí tatovou,
že sobě sotva dopřál času k jídlu a k dojení koz.
Konečně však přece kámen byl dosti ostrý a pouze
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topůrka bylo ještě potřebí. Rozmysliv si Robinson
vše již při broušení, nebyl dlouho na rozpacích, jak
by ke kamenu přičinil vhodnou násadu. Zasadil totiž
kámen, jako druhdy při noži, do rozštěpu silného
dřeva a obvázal pak obě pevnými houžvemi.
Popínavé rostliny, jakož se byl přesvědčil, svraštily se
vysýcháním u veliké míře, tvoříce takto houžve, jimiž
velmi pevně lze bylo kámen spojiti s topůrkem.

Pomocí sekery pokračovala úprava loďky velmi
zdárně; nicméně záhy objevila se nová překážka.
Robinson žádal příliš mnoho na křehkém kamenu;
následkem toho ostří se vydrobilo, tak že nastala
potřeba nového broušení. Takové broušení musilo
se ještě několikráte opakovati, čímž práce značně se
protáhla. Avšak „každá dobrá věc vyžaduje času“,
mohl s oprávněnou hrdostí říci Robinson, když byl
člun dohotovil. Co dříve považoval za nemožné,
toho docílil neoblomnou svou pilností.

Nyní ale vznikla nová otázka, jak totiž lodice
dopraviti se má na vodu. Místo, kdež byla
zbudována, bylo na dobrých 500 kroků od moře
vzdáleno a loďka byla velmi těžká. Po mnohých
marných pokusech a po dlouhém přemítání
upamatoval se konečně Robinson, že v jeho vlasti
k pošinování těžkých předmětů užívalo se válců.
Přinesl tudíž tři kusy silných a okrouhlých dřev, jež
snažil se podstrčiti pod člun. Ale jakkoli se namáhal,
nebyl s to pozvednouti a na válce posouvnouti
lodici, pokud nepoužil páky, kteráž sílu jeho značně
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zvýšila. Pomocí válců v skutku bylo pošinování
člunu velmi lehké, tak že již druhého dne octnul se
na břehu mořském, kdež uvázal jej Robinson ke
stromu. „Zdali pak asi udrží se také v roznováze na
moři?“ byla nyní první otázka. S napnutím tudíž
očekával Robinson nejbližšího přílivu, jenž v krátké
době musel nastati a lodici pozvednouti.

A hle, člun vznášel se hrdě na hladině a osvědčil
se býti prací zdařenou nade vše očekávání. Nyní tedy
mohl podniknouti plavbu dávno kýženou na
vzdálený ostrov; konečné snad blížil se den jeho
vykoupení!

Náš Robinson vmyslil si tedy v duchu již zcela
pevně do své plavby na vzdálený břeh. Avšak nešlo
to ještě tak rychle, jelikož nedostávalo se mu
všelikých potřeb, všelikého náčiní. Neměl ještě ani
kormidla ani stežně ani plachet ani kotvy.

Tuť bylo mu ovšem hluboce přemýšleti, jak by
sobě opatřil všecky tyto věci. Avšak jakkoli přemítal,
tenkráte nevěděl si žádné rady. Za plachtu ovšem
mohl by byl užiti svého praporu; ale k čemu plachty
bez stežně? A jakž, nemaje ani hřebů ani sponek,
mohl připevniti a vztýčiti stežeň na lodici? Tak i měla
se věc s kormidlem. Jediné, čehož snad docíliti s to
byl, byla kotva; kotva totiž nikoli železná o velikých
hákovitých křídlech, jež vržena do vody zatnou se
na dně mořském, čímž běh lodi zastaví. Nemělť
Robinson ani nejmenšího kousku železa. Avšak
těžký špičatý kámen byl by mu snad konal tutéž
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službu jako kotva, byv po provaze ponořen v
hlubinou mořskou. —

Hlavní kusy ale byly přece jen ty, kterých
potřebí bylo ku pohybování a řízení lodice, totiž
stežeň, plachta a kormidlo, a těch nelze bylo se
dopíditi. Čím jasněji ale Robinson nahlížel, že bez
jmenovaných náčiní nelze mu podniknouti dalekou
plavbu, tím více mizela v něm naděje na vyproštění
z osamotnělosti; protož také upadl nanovo v
trudnomyslnost. Tu tedy houpal se krásný člun na
vlnách mořských, aniž by možno bylo použiti ho. A
přec zhotovení jeho stálo Robinsona tolik potu! —
Avšak nedala se snad lodicí provésti kratší plavba,
snad jen kolem ostrova? Nebylo to již dávnou žádostí
Robinsonovou, seznati krásný tento ostrov se všech
stran? Zajisté že mohl pomocí dlouhého bidla
podniknouti plavbu v poblíží břehu. — Takové byly
myšlénky Robinsonovy, když byl přinucen zříci se
plavby ku vzdálené zemi.

Veslovací bidlo i kotvový kámen byly brzy
nalezeny a náležitě upraveny. Jakkoli ale veliká byla
chtivost a nedočkavost Robinsonova, plouti po
moři, bylo mu přece dříve to a ono opatřiti. Tu přede
vším bylo mu upéci několik pecnů chleba, aby byl
potravou s dostatek zásoben; pak musil domácí své
kozy dovésti z obydlí do ohrady, ježto nevěděl, jak
dlouho trvati bude jeho výlet na moře; konečně bylo
mu také lodici samu opatřiti příslušnou zbrojí.

Když byl v domácnosti vše náležitě obstaral,
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snášel Robinson do člunu několik kusů nasoleného
masa, šest pecnů chleba, něco dušených zemských
hrušek a banánic, konečně dal všecku svou zbraň do
člunu. Aby však všecky tyto zásoby nevzaly zkázu
vstřikováním mořské vody do lodice, přikryl je
záclonou, kterouž byl sňal od vchodu své jeskyně.
Po té zasadil svůj deštník neboli sluník na člunu,
dopravil do něho několik nádob čerstvé vody — a
nyní byl úplně připraven k plavbě.

Bylo to dne 6. prosince šestého roku jeho
pobytu na ostrově, když Robinson odrazil od břehu.
Sotva že byl ale skrovný kus cesty ve směru
východním podél pobřeží urazil, již nahlížel, že
nebude mu možno povždy držeti se u samého
ostrova, jakož dříve zamýšlel. Přišel totiž na četná
skaliska buď pod buď nad vodou, vybíhající na
dobrou čtvrt hodiny do moře, a končící zde mělkou
nebo i suchou písčinou. — Kdyby byl chtěl překážky
tyto obplouti, byl by se musil pustiti daleko do moře,
což bez plachty bylo velmi nebezpečné. Jak snadno
mohl se pak octnouti v místech, z nichž proň nebylo
návratu.

Již se byl napolo odhodlal, vzdáti se další plavby,
když uzřel na břehu pahorek, s něhož zajisté byl
volnější rozhled po hladině mořské. Zakotviv tudíž
člun a ozbrojiv se lukem i šípy vystupoval na návrší.
Pohlížeje odtud na moře seznal, že v samém poblíží
oné písčiny panuje silný proud moře od jiho-
východu k severo-západu. Okolnost ta vyžadovala
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zdravého uvážení. Jak lehce mohl Robinson
proudem tím stržen a unešen býti v šíré moře, tak
že by na věky nemohl se dopíditi svého ostrova a
proto hladem zahynouti musel! Protož ustanovil se
na tom, že nepustí se dále, dokud nepřesvědčí se, že
směr proudu na severní straně ostrovu nevzdaluje
se příliš od ostrova. Dlouhým pozorováním ovšem
nabyl toho přesvědčení; avšak přese všecko
proudění metal prudký vítr východní takové vlny k
břehu, že by bylo zaslepenou odvážlivostí, pustiti se
na šíré moře. Jelikož ale nyní odpoledne v té příčině
nenastala žádná změna a Robinson nudného čekání
měl již do syta, navrátil se zase do svého
hospodářství. Taktéž bylo i druhého dne a teprv
třetího dne z rána utišil se vítr tak dalece, že
Robinson plouti mohl podél řady jednotlivých
skalisk.

Sotva ale že byl dospěl až k zakončení písčiny,
zachvácen byl člun proudem a unášen zběsilou
rychlostí do dálky. Tuť ovšem bylo zapotřebí napnutí
veškerých sil, aby lodice nebyla stržena až do
prostřed proudu. Avšak jakkoli se Robinson
namáhal, člun vždy více vzdaloval se od písčiny, jsa
urván neodolatelnou mocí proudu. Děsnost tohoto
výjevu byla ještě zvýšena oprávněnou domněnkou,
že na západní straně ostrova bude proud opačného
směru, kterýž s proudem na této straně ostrova
nezbytně musí se na některém místě sraziti.

Stržen-li byl člun do víru těchto obou toků
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vespolně zápasících, toť záhuba Robinsonova byla
jista; buď totiž pohltily ho vlny, buď metaly jej v
neskončený ocean, kdež musil hladem zajíti. Měl sice
mimo ostatní potravu také ještě velikou želvu na
lodici, kterouž byl nalezl u samého břehu, také
sladké vody měl několik džbánů, ale se vším tím byl
by dlouho nevyšel, kdyby měl člun vlnami urván a
zahnán býti do šírého moře.

Při takovýchto myšlénkách řinul se mu pot s
čela. Nahlížel, jakým zpozdilcem byl, vydav se
lehkomyslně takovému nebezpečí v šanc. Seznal
však zároveň, jak lehko jest člověku v neštěstí
postavenému zhoršiti sobě ještě více hořké
postavení. Jak rád by se byl nyní zase navrátil na
ostrov, jen kdyby byl toho měl volnost. Týž ostrov,
jenž se mu druhdy zdál býti místem nejpustějším a
nejbídnějším na světě, objevoval se mu nyní v světle
rajského sídla. K němu rozpínal nyní paže, volaje v
bolestném pohnutí: „O, blahá pustino, jakým
nevděčníkem byl jsem, opustiv tebe! Kéž bych opět
mohl dosíci tebe, nikdy noha má by netoužila po
odchodu. O já nešťastník! Co se stane se mnou!“
Zároveň uháněl při takovém kvílení neodolatelně
dále a dále na moře. Brzy objevoval se mu jeho ostrov
jen co vzdálený temný pruh na obzoru. Zastřel-li i
sebe menší mlhavý mráček oblohu, pak zmizel ostrov
zcela zrakům a pak veta bylo po Robinsonovi.

Na štěstí obloha se neskalila a k polednímu
pozvedl se opět silný vítr východní. Tento vítr a
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nadržující posud příliv mořský mírnily proudění vod
v takové míře, že Robinsonův člun zase poněkud
hnán byl ve směru opačném, totiž k ostrovu. Tuť
Robinson nabyl opět mysli, pročež i chopil se vesla,
namáhal se seč byl, ano hrůza před jistou smrtí
nadala jej silou nadlidskou, jen aby překonal
zhoubný proud mořský. Záhy přiblížil se k ostrovu
tak, že jasně mohl rozeznati břeh. Avšak dosud
nebylo všecko nebezpečí odstraněno, neboť jediný
poklesek při veslování mohl jej uvrhnouti mezi
zjevná i ukrytá skaliska. Na štěstí byla v těchto
místech voda tak čistá a průhledná, že každé úskalí
mohl i pod vodou poznati, a takto poštěstilo se mu
konečně, že unešen proudem octnul se v poblíží
severního konce ostrova. Nyní ovšem nastala proň
úloha, vyprostiti se proudu, aby člun na novo nebyl
urván od ostrova. Napnul tudíž veškery své síly a
nemálo se zaradoval, vyváznuv konečně z děsivého
proudu a houpaje se na klidné hladině. Obrátil svou
lodici k úzkému chobotu, jejž spatřil na břehu, a po
té asi za hodinu vystoupil na zem.

Sotva ale že ucítil pevnou půdu pod nohama,
tuť klekna na kolena, se srdcem horoucím díky
vzdával dobrotivosti božské za opětné zachránění.
Zároveň pevné učinil u sebe předsevzetí, že nikdy již
sám nepustí se na moře.
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X.

Nové leknutí

Slunce stálo příštího dne již vysoko nad obzorem,
když se Robinson probudil. První jeho myšlénkou
bylo, jak by lodici dostal v poblíží svého příbytku;
neboť přivázána byla na protějším konci ostrova,
odkud až k sídlu Robinsonovu bylo as tři míle cesty.
Mohl se sice nadíti, že pod stromy člun jest
dostatečně chráněn a uschován; avšak lepší jest hrsť
jistoty nežli pytel naděje. Na druhé straně nikterak
nechtěl se se nanovo vydati v taková nebezpečí, z
jakýchž právě vyváznul. V takových rozpacích
vystoupil na jeden vyšší pahorek, s něhož měl
volnější rozhled na severní a západní břeh ostrova.
Jakož se domníval, tak i skutečně se přesvědčil: na
západě ostrova taktéž panoval stálý proud mořský,
jenž daleko na severu sbíhal se s proudem
východním. Jelikož ale proud západní přece od
břehu vzdálenější býti se zdál, domníval se
Robinson, že na této straně ostrova lze mu bude s
lodicí plaviti se na jih, až by nalezl příhodné zátoky
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k uschování jí. Přece vše otálel však dlouho, nevěda
co by měl činiti, neboť přestálé hrůzy předešlé plavby
byly mu výstrahou, aby se lehkovážně nevydával na
nespolehlivé moře. Konečně přece v něm obdrželo
vrch vřelé přání, aby měl člun v poblíží svém, a
protož přeplavil se na něm co možná nejblíže k
svému sídlu, drže se při plavbě těsně břehu
západního.

K polednímu objevil na jihozápadním cípu
ostrova chobot, končící se v ústí potoka. Chobot ten
byl pro jeho lodici takřka zvlášť utvořen. Když byl
tedy na tomto místě uvázal člun, nastala mu nová
otázka, jak by totiž po nejkratší cestě dostal se k
svému domovu. Konečně vzav ze svého nářadí pouze
zbroj, síť a deštník, ubíral se přímo na východ.

Na cestě této poprvé spatřil množství stromů,
v husté skupenině stojících a našim třešním se
podobajících. Nicméně hojné žluté plody na těchto
stromech záhy poučily jej, že má před sebou něco
jiného. Plody tyto byly as 5—6 palců dlouhé,
podobajíce se tvarem našim okurkám. Pod měkkou
korou uložena byla bělavá, velmi jemná dřeň chuti
velmi lahodné; ve dřeni ale skrývalo se dvacet i více
ořechů, zvící velikých růžobledých bobů,
chutnajících přihořkle, nikoli však odporně. —
Kdyby byl měl Robinson vědomosti kupecké nebo
cukrářské, byl by ihned poznal, že má před sebou
pecky kakaové, z nichž se dělá čokoláda.
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Robinsonovi postačovalo prozatím, že dřeň plodů
jest jedlá, pročež jí také požil do sytosti.

Avšak podivno! Zrovna jakoby pro dnešek bylo
mu určeno, naučiti se přípravě čokolády, nalezl
nedaleko odtud vanilku, jížto se jako lahodného
koření užívá k přípravě čokolády, přimísením jí k
upraženým a rozmělněným ořechům kakaovým. Na
způsob věncových pletenců pnula se totiž po
vysokém stromu rostlina, na níž mimo veliké
množství krásných bílých květů viselo mnoho plodů
luskovitých. Lusky ty byly skoro na stopu dlouhé, a
zaváněly jako květy velmi líbezně. Vůní tou přiváben
utrhl Robinson několik lusek, v nichž nalezl
hnědou, velmi voňavou dřeň a v té zase množství
malých jadérek. Nevěda však, k čemu by jich užiti
mohl, zahodil opět lusky.

Cestovav takto několik hodin, přišel konečně
v místa, jež se mu čím dále tím více zdála býti
povědoma, a vskutku brzy shledal, že jest v poblíží
své villy. Jak žízní trápenému poutníku na poušti živý
pramen, tak skvělo se unavenému Robinsonovi
vstříc jeho letní sídlo, vyzývající k odpočinku.
Dusivým parnem a namáhavou cestou byl také
skutečně tak utrmácen, že velmi se zaradoval, moha
utrýzněné údy opět natáhnouti na měkkém loži.

Záhy také pevně usnul. Tu však najednou slyší
volati své jméno. Vzchopiv se ihned chtěl se
přesvědčiti, kdož naň volá. Již se domníval, že byl
klamán pouhým snem a již chtěl se nanovo oddati
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spánku, když opět zaslechl provolávání svého jména.
Velmi jsa tím poděsen vyskočil rychle s lože, chopil
se zbraní a chtěl se dáti na útěk. Ohlížeje se ale pln
úžasu v tu stranu, kde zazníval k němu hlas, poznal
brzy příčinu svého leknutí: bylť to jeho papouš.
Tomuto zastesklo se snad dlouhou chvílí v jeskyni,
slovem vyprostil se nějakým způsobem z klece a
odletěl na letohrádek, aby vyhledal svého pána.
Právě jakoby chtěl projeviti svou radost, že konečně
jej nalezl, čtverák bez ustání štěbetal: „Robinsone,
kde jsi? Robinsone, kdes byl?“ Tato žalobná slova mu
totiž Robinson často předříkával a pták nápodobil je
téměř k nerozeznání; ovšem cvičil se ve vyslovování
velmi pilně, ježto sedě na prstu Robinsonovu nikdy
nepřestával žvatlati.

Ale i když byl Robinson již seznal, že původem
jeho leknutí byl papoušek, přece ještě dlouho
nemohl se zúplna upokojiti. Za jedno nemohl
pochopiti, jakým způsobem pták mohl se dostati ven
z klece, jelikož tato, jak se domníval, při odchodu
jeho z domova byla dobře uzavřena. Mimo to ale
ještě více se divil, jak zvíře mohlo nalézti cestu k
letohrádku. — Buď si však tomu jakkoli, papoušek
osvědčil svým jednáním nežnou přítulnost a
nevšední vděčnost za své vychování, a Robinson
mohl tím býti jen potěšen.

Všecko další rozumování zakončil Robinson
tím, že zavolal, papouška k sobě. A tu ihned usedl
věrný soudruh osamělosti na palec pána svého
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nepřestávaje se tázati: „Ubohý Robinsone, kdes byl?
Robinsone, jak jsi sem přišel?“ A jako na výraz své
radosti, že se opět shledal s pánem, tulil se k němu,
položiv zoban na jeho tvář.

Ale ani kozy nechtěly zastati pozadu při uvítání
svého velitele. Přivítaly jej svým zvláštním
způsobem. Sotva že se totiž přiblížil k ohradě, mečíce
shlukly se k němu. V té příčině vyznačily se hlavně
tři, tak zvané domácí kozy Robinsonovy, jež byl při
svém odchodu taktéž v oboře uzavřel.

Mezitím naklonil se den, tak že bylo
Robinsonovi spěchati, aby s papouškem a domácími
kozami dostal se domů ještě za světla. Robinsonova
touha po plavbě na moři byla nyní na nějaký čas
utlumena.
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XI.

Robinson vystaví sobě chrám

Robinson během času vždy smiřoval se s myšlénkou,
že mu bude přebývati na tomto ostrově po celý život.
Právě nezdařený výlet na moře zvýšil v něm cenu
ostrova; bylť mu jaksi podruhé od Boha darován a k
obývání vykázán. Ovšem ve své samotě byl vyloučen
z požívání veškerých výhod, plynoucích z života
společenského; také nikdy dokona neumlklo v něm
přání, aby alespoň jednoho člověka dostalo se mu
za společníka. Avšak na druhé straně právě osamělý
život zprostil jej mnohé nemilé zkušenosti. Zde byl
chráněn před nenávistí, před všelikým svárem, před
závistí a nepřízní, jimiž sobě i nejvzdělanější lidé
přečasto ztrpčují život. Zde byl Robinson jediným
neobmezeným pánem a vladařem. Zde žil, jsa vzdálen
všeho ponoukání k hříchu, jenž se k člověku ve
společnosti žijícímu vtírá pod rozličnou způsobou.
A neposkytoval mu ostrov v hojnosti všeho, čehož
potřeboval k zachování života? Nebylo snad možno,
aby při stroskotání lodě vyvržen byl vlnou mořskou
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na nějaký ostrov pustý a neúrodný, na němž by mu
bylo zápasiti s nedostatkem a bídou?

Takovýmto přemítáním povždy úžeji poután
byl k Bohu, svému jedinému příteli. Poznávalť vždy
zřejměji, jak laskav jest k němu vládce všehomíra,
jak šetrně drží svou ochrannou ruku i nad bývalým
těžkým hříšníkem. Cítil v hloubi srdce svého, jak
nespravedlivo bylo, když sobě jen jednou pomyslil,
že jest od Boha opuštěn. Jediné porovnáni prvního
roku jeho pobytu na ostrově s přítomným jeho
postavením jeho musilo postačiti, aby se mu v plné
velikosti představila neskončená dobrotivost
božská, aby nahlížel nevyčerpatelnou moudrost
Prozřetelnosti.

Robinson byl tak rozjařen, že musil si vyjíti,
musil radostné své rozechvění někomu sděliti.
Soudruha lidského ovšem neměl, před nímž by
pocity srdce svého mohl vyliti — avšak měl
dobrotivého Boha, jenž jest každému nejvěrnějším,
nejspolehlivějším a nejlaskavějším přítelem! Boha,
jenž zná a moudře přijímá každou myšlenku lidskou!

Vyšel si tedy Robinson, aby vyhledal tohoto
svého přítele a s ním se pobavil. Byl sice přesvědčen,
že Bůh jest všude přítomen, na nejvyšších horách
tak dobře jako v nejhlubších propastech; přece ale
zdálo se mu, že jest Všemohoucímu blíže, vystoupí-li
na nějakou horu. Kráčeje takto, aby vyhledal takové
místo, bezděčně utkvěl zrakem na vrcholi pahorku,
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jenž se vypínal nad jeho obydlím. Tam chtěl se tedy
uchýliti, tam obrátil své kroky.

A tak putoval opět k temenu téhož kopce, s
něhož po rozkotání lodi marně se rozhlížel po
tvorech lidských. Za jaké změny všech poměrů
vystupoval dnes na vršek! Tenkrát zmocňovala se ho
zoufalost, když vůkol nespatřil ani lidského obydlí,
ani jaké stopy lidského obyvatelstva. Dnes ubíral se
k témuž místu pln víry ve všemohoucího stvořitele
nebe i země! Tenkráte domníval se, že musí
zahynouti hladem, dnes dmula se prsa jeho
vděčností! A přec to byl podnes tentýž ostrov, přece
až podnes jediným obyvatelem ostrova toho byl on!

Za takového přemítání došel k cíli své poutě,
stál na vrcholi hory! Jak krásně zde bylo! Na samém
temenu pahorku stály nedaleko od sebe dvě
královské palmy, ježto svými hustými korunami
vysoko se vypínaly, stinného přístřeší proti žáru
slunečnímu poskytujíce. Půvabná vyhlídka otevřena
byla odtud po celém ostrově a po širém moři.
Hluboko pod sebou u paty hory patřil pak Robinson
na svůj klidný dvorec a v poblíží jeho pasoucí se
kozy, jež nezdály se býti větší, než jako malí psíci.

Prostor mezi oběma palmami měl se státi jeho
chrámem! Zde chtěl již na příští neděli poprvé
odbývati služby Boží!

A v skutku k účelu tomu sotva by byl mohl
nalézti příhodnějšího místa; kamko-li zraky své
obrátil, všude stavěly se mu na odiv doklady božské
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všemocnosti. Mimo to nebylo mu zapotřebí vzdáliti
se příliš od domova a také cesta na pahorek
upravením několika stupňů mohla se státi mnohem
schůdnější. Takové schody měly také býti jeho
prvním podnikem, k čemuž již zítřejšího dne chtěl
konati potřebné přípravy.

Mezi tím naklonil se den a slunce schylovalo
se k západu za dálné moře. Avšak jako by na
rozloučenou posledním svým pozdravením chtělo
poctíti zemi, zaskvělo se ještě jednou v plné záři
velebné své majestatnosti. Vrchole hor zarděly se
zlatým světlem, miliony mořských vln zplanuly v
ohnivém žáru. Brzy ale počalo se stmívati, a jako za
náhradu denního jasna objevovaly se na obloze celé
davy hvězd, hlásajících na všech stranách klenby
nebeské velikost vládce všehomíra. Hluboké,
slavnostní ticho rozkládalo se po celém ostrově a jen
zde onde ozývalo se ptáče, až konečně i tyto
jednotlivé zvuky umlkly.

Robinson byl překonán velebností této
dojemné chvíle. Unešen nejhlubší poctou před
Bohem poklekl na kolena a pozvedna sepjaté ruce k
nebesům modlil se polohlasem:

„Pane, jak veliká a jak nesčíslná jsou díla tvá!
Vše zařídil jsi přemoudře a země oplývá tvými dary.
O, veliký Bože, popřej mně sílu, abych podobal se
tobě moudrostí a dobrotivostí, láskou a
spravedlností. Uděl mně rozumu a poznání, abych
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rozsah tvých přikázání vždy dobře nahlédl, uděl mně
sílu, abych v plnění jich neocháběl! Amen.“

Ukončiv takto večerní svou modlitbu
sestupoval k obydlí. A když konečně octnul se na
loži, bylo mu, jakoby posud žádného dne ještě nebyl
zažil s takovým vnitřním klidem a povznešením,
jakým se zachvělo srdce jeho dnešního dne.

Věren svému předsevzetí chopil se Robinson
hned z rána motyky a ubíral se opět k hoře, na níž
chtěl založiti svůj chrám. Bylo mu odstraniti několik
keřů, které mu na některých místech překážely. Jinde
zase byl vrch tak příkrý, že nastala potřeba stupňů,
aby lze bylo vystupovati po nich.

Všecky tyto práce byly dosti namáhavé, tak že
Robinson jimi strávil dva dny. Teprve v sobotu
dostávalo se mu času, aby opodál obou palem
postavil si kamennou lavičku. Vykonav i to, jal se
konati přípravy k důstojné bohoslužbě nedělní.
Sbíral tudíž dostatečnou zásobu kukuřice a banánic,
jichž zase již byla hojnost; po té předložil kozám s
dostatek čerstvých stonků kukuřicových a odebral
se na odpočinutí.

Slunce již pozlacovalo temeno hor, když
Robinson procitnuv ihned pomýšlel na oslavení
neděle. Opustiv tudíž lože pomodlil se a spěchal k
studánce aby se umyl. Po té podojiv kozy, požil k
snídaní něco teplého mléka. Co mléka zbylo, donesl
do sklepa a vypustil pak kozy na pastvu, a sice na
takové místo, kteréž mohl s hory přehlédnouti.
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Obstarav takto svou domácnost a zprostiv se
tím všech starostí pozemských, chystal se na na cestu
„do kostela“. Ovšem nevolaly naň hlučné zvuky
zvonů, ani nezazníval k němu slavný hlas varhan,
ani konečně nerozléhal se z tisíců hrdel zbožný zpěv
shromážděné obce křesťanské, jakož bývá v našich
chrámech. A přec ještě nikdy neprochvívaly
Robinsonovu hruď city tak slavnostné jako právě
dnes, když se přibližoval k palmám. Nad ním vysoko
klenulo se blankytné nebe, krásnější a velebnější to
chrám, nežli zbudován může býti rukou lidskou;
nespočívalť na sloupeních, neopíral se o zděné pilíře;
základní jeho půdou bylo moře, moře brzy rozkácené
a divé, brzy zase utišené a klidné. A u prostřed
tohoto moře stál Robinsonův ostrov. O, jak byl dnes
krásný v bujarém svém obleku bujícího jara! Jemný
větřík pohrával korunami stromů a v pestré
rozmanitosti klátil větví i květem. Libovůně květin
vystupovala z doliny vzhůru a bublavý potůček
spěchal v údolí. Divoké kozy hbitě poskakovaly po
skalinách a zrzavá opice řvavá seděla na vrcholi
vysokého stromu, koupajíc se v teplé záři
vystupujícího slunce.

Tu počal jásot opeřených pěvců,
provolávajících čest a chválu Boha na nebesích. A
Robinson pokleknuv sepjatýma rukama jal se
prozpěvovati:
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„Bože! před tvou velebností
Na kolena padáme!“

Zpíval hlasem zvučným, zpíval z plna srdce. Po té
usednuv na lavici pohlížel na moře. A opět počal se
modliti takto:

„Jak veliký jsi, Bože můj a otče nebeský! Jak
mocný a velebný! Načkoli patří zrakové moji, vše
tebou jest učiněno. Ano i kdybych na perutích orla
vznésti se mohl nad oblohu, a kdybych sestoupiti s
to byl v útroby země; kdyby mi dáno bylo ponořiti
se v hlubiny moře, všude shledal bych se s tebou,
Bože neskončený! Avšak i dobrý Bůh jsi, nanejvýše
dobrotivý. Dle řízení tvého nalezne i červ i nepatrný
brouk pokrmu svého, bez tvé vůle neklesne ptáče ze
vzduchu k zemi, nespadne vlas s hlavy naší. A všude
a ve všem jeví se tvá dobrota. Není ani nejmenšího
bolu, není ani nejmenší radosti v prsou lidských, aby
dotknuto jimi nebylo otcovské tvé srdce.

Ano, dobrotivost tvá dosahuje daleko za
oblohu. Také vlast mou objímá, bdí i nad domem,
v němž bydlí drazí moji rodičové. Snad právě nyní
také prosebně vztahují rukou svých k tobě, spojujíce
hlasy své s tisícerým vzýváním tebe jiných věřících.
Snad volají k tobě o útěchu a poklid, snad úpějí nad
ztrátou svého nevděčného syna. O, ukoj kvílení
jejich, vylej nad nimi svého svatého Ducha, kterýž
jest duchem nebeského míru. Naplň srdce jejich
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nadějí, že mne jednou opět přivedeš k nim, a nechť
jsem kdekoli, že veden jsem otcovskou tvou rukou.

Avšak i mne nechej pocítiti dobrotu tvou, jakož
jsi se osvědčil dobrotivým, i když odvrácen jsem byl
od tebe. Vedl a chránil jsi mne jak milující otec.
Ztrestal jsi mne za moje provinění, ale i opět přivinul
k srdci svému otcovskému. Zůstaň při mně i
budoucně s svou milostí. Učiň, abych opět spatřil
své rodiče, svou vlast. Přede vším ale přispěj mi svou
pomocí, abych vždy prost zůstával hříchu a tobě,
věčný Bože, vždy více se podobal. I tvého milého
syna, Ježíše Krista, nech mne vždy více poznávati
jako vzora všech řečí a činů, jako vzora pokory a
trpělivosti. Nechť žiju tak ctnostně a svatě, jako on
mně byl příkladem, abys ty, přesvatý a milosrdný
Bože, ve mně nalézal vždy většího zalíbení. Amen.“

Mezi modlením bezděky Robinson klesl na
kolena a klečel před jednou obou palem jako před
nějakým oltářem. Slzy zarosily jeho zraky, hlasité
vzlýkání utlumilo jeho hlas. Ještě jednou pozvedl oči
své k nebesům, pak vracel se s utěšeným srdcem k
domovu. A čím více pokračoval u pravém poznání
Boha, čím více jej ctil a jeho vzýval, tím více množila
se v něm spokojenost s vlastním postavením, tím
více přibývalo v jeho srdci volnosti, klidnosti a
blaženosti.
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XII.

Robinson objeví stopy lidské

Vímeť již, že Robinson velmi rád by byl měl loďku
v poblíží svého obydlí; také ale víme, že se štítil
nebezpečné plavby, kterouž by člun po moři přivedl
na místo proň pohodlné. Neměl pokojné chvíle,
dokud člun zahálel na jihozápadním konci ostrova a
vždy živěji zanášel se myšlénkou, jak by se nanovo
pokusil o plavbu kolem ostrova. Konečně odhodlal
se k tomu, že půjde pěšky až k některému vyššímu
pahorku na jihozápadním břehu, s jehož výše chtěl
přede vším pozorovati proudy mořské.

Vydal se tedy na cestu v březnu sedmého roku.
Pokud možno bylo, nevzdaloval se nikdy příliš od
břehu mořského.

Kráčeje již několik hodin, prošel malým lesíkem
a dospěl skoro až k samému břehu jihozápadnímu.
Tu ale náhle jako zkamenělý se zastavil. Zrovna před
ním vtištěna do písku byla šlépěj — člověčí. Kdyby
se byla před ním země otevřela, sotva by se byl více
ulekl, než při tomto pohledu; nebo první jeho
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myšlénka byli lidožrouti. Na celém těle se třesa
nemohl se hnouti z místa. Naslouchal, ohlížel se na
vše strany, avšak neviděl a neslyšel ničeho.

Běhal po břehu sem i tam; jiné lidské stopy
nevyslídil. Šlépěj, kterouž poprvé spatřil, ohledával
nyní nanovo; chtěl se přesvědčiti, zdali snad to přec
nebyl pouhý omyl. Avšak nelze bylo pochybovati;
byla to stopa nohy člověčí, neboť prsty, záprstí, paty,
slovem celé šlapadlo bylo zřejmě v písku vytištěno.
Odkud povstala šlépěj? Otázku tuto Robinson
nedovedl zodpovídati. Robinson byl pojat takovým
strachem, jakýž ani nelze vypsati. Vylévaje celé
proudy potu, utíkal seč byl, avšak téměř za každým
krokem ohlížel se, zdali snad není pronásledován.
Teprve když se byl ukryl za svou bodlinovou
hradbou, oddechl si poněkud.

Unaven, vysílen a utrmácen vrhl sebou na lože;
avšak ani oko nemohl zamhouřiti. Lidská stopa bez
ustání tanula mu na mysli, a bázeň jeho byla tím
větší, čím více o věci přemýšlel. — Byla to snad stopa
člověka, jenž taktéž na ostrově bydlel? Nikoli; neboť
v případu takovém byl by se Robinson při četných
svých výletech za sedm let dávno s ním sešel, ježto
ostrov neměl větší délky, než as 3½ míle, a šířky as
1¼ míle. — Stopa byla do písku vtištěna, musila
tudíž nedávno povstati.

Chtě nechtě musil konečně doznati, že nalezená
stopa musila pocházeti od obyvatelů onoho ostrova,
jejž byl spatřil na dalekém obzoru. Tito obyvatelé
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však byli zajisté divochové, ježto šlépěj pocházela od
nohy bosé. Snad na malých loďkách odvážili se na
moře a strženi proudem mořským byli posléz
donuceni přistáti ku břehu ostrova, na němž bydlel
Robinson. Jak tedy dobře učinil, že svůj člun tak
obezřetně uschoval; jinak by jej divochové zajisté
nalezli a tím se přesvědčili, že jest ostrov obydlen.

Uváživ vše dospěl konečně Robinson k úsudku,
že mu nezbývá nic jiného, leč vyhledati sobě místa, v
němž by v případě příchodu divochů se ukryl. Byloť
mu patrno, že skrýš taková nesmí se podobati
žádnému obydlí lidskému. Než v kterých končinách
ostrova měl hledati takové místo? — Po dlouhém
přemítání napadlo konečně Robinsonovi, že by se
snad jeho nynější obydlí dalo přeměniti v bezpečnou
skrýš. Věděl, že vrby velmi rychle rostou; zasadil-li
by vůkol své hradby značné množství těchto stromů,
vzrostl by z nich v poměrně krátké době les, jenž by
zakrýval sídlo jeho před zraky divochů.

Sotva že byla taková myšlénka v něm dozrála,
již se pustil do práce. Snášel tolik stromků a větví
vrbových, co jich jen unesl a zasazoval je kolem
svého obydlí. Aby ale nemohl býti přibližujícím se
nepřítelem přepaden, dříve nežli by jej sám spatřil,
nechal Robinson mezi plotem a vrbovým lesem
značný prostor neposázený. Stromy sázel co možná
hustě a nikoli v řadách, nýbrž porůznu, aby se
nezdálo, že byl les vypěstován rukou lidskou.

Prací tou zanášel se Robinson přes rok, jelikož
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musil každý strom pracně vykopávati, aniž by při
tom zcela zanedbával své hospodářství. Když byl
konečně hotov a stromy nejdříve přesazené již bujně
se rozkládaly, přikročil k jinému druhu opevnění
svého hradu, jakž nyní nazýval své sídlo. Nasázel
totiž mezi lesem a bodlákovým plotem husté dvě
řady stromů, a sice as na deset kroků od plotu a
taktéž v polokruhu.

A opět nastala mu jiná starost, a sice starost o
zachování stádečka, kteréž se během času tak
rozhojnilo a tolik masa poskytovalo, že Robinson
neměl více zapotřebí, hleděti si lovu. Toť byla ale
proň výhoda ceny nyní dvojnásobné. Jaké ale bylo
by pro Robinsona bývalo neštěstí, kdyby divochové
stádo vyslídili a jeho se zmocnili! Co měl proti
takovému neštěstí učiniti? Založení lesa kolem
zvěřince bylo by málo prospívalo, jelikož kozy vždy
by se prozradily svým mečením. Dle domnění
Robinsonova nezbývalo jiného prostředku, leč
založiti na rozličných místech ostrova, menší obory
a v každou z nich přeložiti několik koz. Byla-li pak
některá obora vypátrána a vyloupena, nepřišlo tím
celé stádo v niveč.

Nežli byl Robinson i s touto prací u konce,
uběhl zase celý rok. Přes dvě léta žil tedy již v
ustavičném strachu, že bude sněden od lidožroutů.
Učinil sice již všeliká opatření proti tomu a hustý
les vůkol jeskyně bránil tomu, aby kdo hledal za ním
obydlí lidské. Nicméně poustevník náš ani na
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okamžik nebyl zúplna prost každé obavy. Na větší
výlety ani nepomýšlel, ani mu již tanula na mysli
jeho lodice. Musil-li se však přece někdy vzdáliti z
domova, tuť dělo se to vždy bázlivě a ostýchavě, a
Robinson vždy kráčel při tom tak opatrně a tiše, aby
jen kroky svými nikoho na sebe neupozornil.

Avšak nejen na jeho vynalézavost, týkající se
rozličných oprav v hospodářství, nýbrž i na jeho
zbožné city působila ustavičná bázeň velmi škodlivě.
Robinson modlil se sice každého jitra i každého
večera; nemodlil se ale tak, jak se modliti máme:
klidně, nábožně a s myslí Bohu oddanou. Každá jeho
modlitba měla jakýsi přídech bázně; téměř každého
večera povzdechnul si, že snad ještě před svítáním
příštího dne bude zavražděn a od divochů pohlcen.

Zakládáním menších zvěřinců a vyhledáváním
příhodných k tomu míst byl přítel náš donucen,
odvážiti se k výletům vždy vzdálenějším. Provázejme
jej tudíž pro dnešek k severozápadní straně ostrova,
kdež on dám posud ještě nebyl. Čím dále se ubíral
v tomto směru, tím většího nabýval přesvědčení, že
šlépěje nohy lidské na tomto ostrově nejsou zvláštní
neobyčejností. A v skutku mohl již dávno poznati, že
divoši dosti často přistávají k ostrovu, když na svých
loďkách daleko do moře byli zahnáni.

Dospěv k patě pahorku, jenž stál na samém
severozápadním cípu ostrova, překvapen byl
hnusným pohledem. Široký pruh břehu pokryt byl
lidskými lebkami, dlouhými hnáty a kostmi jiného
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způsobu. Děsivé tyto zbytky mrtvol nejhojněji ležely
vůkol jakéhosi spáleniště, na němž byl oheň již
dávno vyhasl; tu leželo veliké množství buď docela,
buď napolo ohrýzaných kostí lidských.

Robinson byl takořka zničen. Nelzeť mu bylo
pochybovati, že není tomu příliš dávno, co v těchto
místech byli divochové a zde drželi své hody. Na
takovém děsném místě nechtěl prodlévati, neboť se
ho zmocnila taková ošklivost, že by byl málem upadl
v mdlobu, čemuž by sotva byl ušel, kdyby mu byla
nepřispěla sama příroda silným vrháním.

Když se byl zase poněkud zotavil a od místa
hnusného vzdálil, zastavil se na chvíli, aby ustálil své
myšlénky. Pozvedna oči k nebi, děkoval z hloubí
srdce a slzy přelévaje dobrotivému Bohu, že
nenechal jej zroditi se v zemi, v níž panuje ohavné
lidožroutství. Také ale nahlížel, jak laskavě Bůh s
ním naložil, když dopustil, aby vystoupil v
končinách ostrova zdánlivě nejpustějších, kamž
divochové nedocházeli. Podobaloť se, že tito pouze
tenkráte navštěvují ostrov, když chtějí své zajatce
zabiti a jich požiti. Zdálo se také, že při takové
příležitosti nevnikají hlouběji na ostrov, neboť
Robinson žil zde již devět roků, aniž by se kdy na
četných svých výletech setkal s nějakým lidským
stvořením. Neobjevil-li se tedy divochům samolibě
nebo všetečně, zůstal snad navždy ukryt před jejich
zraky. Naopak, kdyby se byl usídlil na severozápadě
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ostrova, sotva by byl tak dlouho obstál, nýbrž záhy
stal se obětí krvolačnosti jejich.

Za takových myšlének vděčnosti a pln útěchy,
dospěl konečně k domovu. Mnohem méně od těch
dob staral se o opevnění svojí tvrzi, méně snad nežli
by si někdo pomyslil po takových zkušenostech,
jakýchž nabyl dnes.

Připraven na všeliké případy žil Robinson nyní
po nějakou dobu v úplném klidu, aniž by se čeho
obzvláštního přihodilo. Snad byli mezitím
divochové opět navštívili ostrov, ale Robinson si
toho nevšímal; bylť rád, že si divoši nevšímali jeho.
Obstarával a dojil své kozy, dělal máslo a sýr, sbíral
a snášel potravu a píci, pěstoval kukuřici na poli a
pekl chleb, ob čas zabil některou kozu anebo zastřelil
agutího králíka, vyráběl sůl, nakládal a udil maso,
vařil a pekl si svou potravu — slovem žil spokojeně
jako dříve. Ovšem když si pomyslil, že by při svých
výletech mohl býti přepaden od lidožroutů, tuť se
pokaždé zachvěl, nebo v takovém případě bylo po
něm veta. Nicméně jakkoli takovými představami
povždy klesala jeho mysl, přec zase byl povznešen
každodenní modlitbou a nedělní pobožností. Ano
zastyděl se pomýšleje, že až posud někdy ochabuje
v něm důvěra v Boha, a předevzal si pevně, že
budoucně ničeho nechce se již strachovati.

Že ale takové předsevzetí snáze učiniti lze nežli
splniti, přesvědčil se dosti brzo. Lámaje totiž
jednoho dne blíže nějaké skály suché větve, aby z
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nich pálil uhlí, objevil za hustinou kapradin a křovin
prohlubinu ve skále. Jsa zvědav, co as v hloubi vězí,
vlezl do ní zúženým otvorem a octnul se v jeskyni,
v níž dvě osoby pohybovati se mohly. Ale mnohem
rychleji vylezl zase ze sluje, nežli do ní vniknul.
Objevil totiž v temném pozadí dvé velikých očí, jež
mu jako dvé plamenných hvězd zářily vstříc. Zdali
to byly oči člověčí, neboli zvířecí, nemohl Robinson
rozhodnouti, bylť zcela pomaten.

Zpovolna zase nabýval mysli, a sám si dělal
výčitky pro svou bázlivost. Pravilť sobě, že člověk
jeho stáří a jeho zkušenosti alespoň tolik musí míti
statečnosti, aby se nestrachoval každé malichernosti.
— Zmužil se tedy opět, zapálil dračku a vnikl
poznovu do sluje. Sotva ale že učinil dva kroky,
zalekl se ještě u vyšší míře, nežli poprvé. Nebyl to
povzdech bolestí trápeného člověka? A nyní zaslechl
i zvuky, ježto se podobaly slovům! — Tu, nové
zasténání a nový hluboký vzdech! Po Robinsonovi
řinul se studený pot, a uděšen vylezl zase z jeskyně.

Brzy ale se zpamatoval, pomýšleje, že Bůh všude
jest přítomen a že jej zde tak dobře chrání, jako na
jiném místě. Sebrav tedy všechnu svou zmužilost,
odvážil se s pochodní v ruce potřetí do sluje. A tu
nabyl přesvědčení, že bázeň jeho byla docela lichá.
Shledaltě, že nestává věci nesmyslnější nad bázlivost. Co
bylo předmětem jeho poděšení? Starý ohyzdný
kozel, jenž umíraje natažen ležel v koutě jeskyně,
kteráž měla as dvanácte stop délky a tolikéž šířky;
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podoba její byla nepravidelná, totiž ani okrouhlá, ani
čtverhranná. Z toho a z celého jejího útvaru lze bylo
souditi, že příroda sama ji byla vytvořila. V pozadí
sluje nalézal se otvor, vedoucí ještě hlouběji do země;
otvor ten byl ale tak nízký, že jen čtvermo mohlo
se jím prolézti. Robinson nevěda, kam by se tady
dostal, nechtěl se odvážiti k hlubšímu vnikání do
sluje, hlavně za tou příčinou, že neměl lampy po
ruce; neboť pochodeň jeho příliš čoudila, než aby v
úzkém prostoru volně se mohl rozhlížeti. Uspokojil
se tudíž pro dnešek s učiněným objevením a navrátil
se do své tvrze.

Příštího dne došel opět k objevené jeskyni, nesa
dvě lampy. Dospěv až k samé sluji, nalezl kozla
mrtvého ležeti při vchodu jejím. Jelikož mu mrtvé
zvíře leželo v cestě, odvlekl je a ihned zahrabal. Po
té rozsvítiv obě lampy, vkročil do jeskyně. Popošed
až k zadnímu otvoru, sehnul se a po čtyrech podíval
se as na deset kroků ku předu. Byloť to v skutku
dosti odvážné počínání od něho, neboť nevěděl, jak
rozsáhlá jest jeskyně, ani neočekává-li jej nějaké
nebezpečí. Čím dále ale vnikal, tím stávala se jeskyně
prostrannější, tak že nyní mohl se po ní pohodlně
rozhlédnouti.

Tuť náhle jako oslněny byly oči jeho krásným
divadlem, jakéhož posud nikdy neuzřel. Nic jináče,
než jako by strop i stěny jeskyně pokládány byly
samými zrcadly, tak třpytil se odlesk jeho svítilen v
nejjasnější záři. A pohled ten nezůstal vždy stejným,
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nýbrž při každém sebe menším pohybu
Robinsonovu měnil se v nejrozmanitějších barvách.

Byly to snad diamanty nebo jiné drahokamy,
ježto působily výjev tak báječný? Nebo byla to snad
zrnka zlata, obroubena drahokamy? Nebo byly to
pouze lesklé hráně čili krystaly, jimiž byla skála
poseta? Robinson nebyl s to tyto otázky zodpovídati;
věděl toliko, že se nalezá v sluji překrásné. —
Ostatně byla půda jeskyně suchá, nikde nebylo ani
stopy nějakého vlhka, nějakého dusivého výparu
nebo nějakého jedovatého plazu. Ovšem panovala v
jeskyni neproniknutelná tma a vchod do ní byl velmi
těsný a obtížný. Ale právě to zvyšovalo u Robinsona
její cenu, nebo tím bezpečněji mohl se ukrýti v ní,
tím více byl pojištěn, že divochové nemohou mu
ublížiti, i kdyby věděli, že se ukryl v jeskyni.

Tak tedy původní strach přeměnil se v radost,
a to v radost nemalou. Dosáhlť Robinson pojednou
toho, čeho si byl již dávno přál: bezpečného útulku v
čas potřeby.

Bylo to ku konci dvanáctého roku, když si
jednou Robinson vyšel, aby navštívil své obory. Ale
sotva že se byl vzdálil několik set kroků od náspu
svého hradu, uzřel náhle zář ohně, a sice nikoli na
nejvzdálenějším cípu ostrova, nýbrž as na čtvrt
hodiny cesty od něho, směrem na východ. Nelze
vypsati úžas, jakým byl Robinson uchvácen. Nebyl
ani v stavu, hnouti se s místa; vlasy na hlavě se mu
ježily, neboť první jeho myšlenkou bylo: „divochové
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přišli, aby prohledali ostrov. Objeví-li moje stavby,
jsem ztracen,“ myslil sobě; „neboť pak budou mne
tak dlouho hledati, až mne najdou.“

Mocněji a mocněji tlouklo v něm srdce, až
konečně strachem dal se na útěk, nešetře při tom
ani obyčejné opatrnosti; utíkal totiž rovnou cestou k
tvrzi, nedělaje žádných oklik. Přelezl násyp i hradbu
a z hluboka si oddechl, když byl za sebou vytáhnul
žebřík. Po té položil veškeré své zbraně k ruce,
poroučeje svůj život v ochranu Všemohoucího.

As dvě hodiny ani sebou nehýbal; ostře
naslouchal, ale nikdo se neblížil. Konečně utýrán
trapnou nejistotou toho, což naň as čekalo, nesnesl
toho déle. Zmuživ se vylezl opět po žebříce na skalní
výběžek, vytáhl žebřík za sebou a dospěl takto až na
temeno vrchu; domníval se, že odtud uvidí až na
místo objeveného ohně. Octnuv se na vrcholi a
položiv se na břicho vyzíral v tom směru, kdež byl
dříve uzřel plamen. A v skutku uzřel deset zcela
nahých divochů, kteříž schouleni seděli okolo ohně,
ačkoli panovalo palčivé vedro; avšak účelem jejich
as nebylo zahřívání sebe, nýbrž nejspíše připravovali
sobě hnusnou hostinu z lidského masa!

Robinson pohledem a myšlénkou na takovéto
děsné hody byl tak pomaten, že by byl málem minul
se smyslů. Neopovážil se ani hnouti sebou, aby jen
divochové nepozorovali ho. Tu najednou vyskočivše
tito, jali se prováděti pitvorný tanec kolem ohně. Co
ale pak konali, to Robinson pro vzdálenost nemohl
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rozeznati. Seznal pouze, že u břehu jsou uvázány dvě
loďky, na kterých bezpochyby divoši byli připlouli
na ostrov.

Jelikož moře bylo právě v odlivu, tož domníval
se Robinson, že kanibalové čekají na příliv, jehož
bezpochyby chtěli použiti k pohodlnější plavbě
zpáteční k západu. A skutečně se nemýlil; jakmile
první známky přílivu nastaly, vstoupili divochové do
svých člunů a zahnuvše okolo jižního cípu ostrova
ubírali se dále na západ. Sotva že byli velkým
namaháním dostali se do šírého moře, upustil již
také Robinson své stanoviště strážní. Sestoupiv po
žebříce opět do svého hradu, ozbrojil se a spěchal k
místu, na němž se odbývaly krvavé hody.

Přijda k polovyhaslému spáleništi, shledal již
stopy zpáchaného zde od oblud lidských
ukrutenství. Země byla krví zbrocena. Sem tam
ležely pohozené kosti, s nichž bylo maso ohrýzáno,
ano na některých hnátech lpěly ještě malé zbytky
nešťastných obětí, kteréž byly tu při oplzlém veselí
shltány od lidských netvor. Ohyzdný pohled na tyto
pozůstatky vzbudil opět v Robinsonovi takovou
ošklivost, že hněvem proti těmto v nejvyšším stupni
zahořel.

V takovémto rozhořčení odebral se na kopec, s
jehož výše již jednou byl uzřel podobné ohavnosti;
pohlížeje nyní na moře přesvědčil se, že ještě jiné
oddělení divochů navštívilo ostrov, neboť uzřel tři
čluny, ježto jak se zdálo, odtud se vracely. Také tito
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odbývali zde své strašlivé hody, neboť půda byla i
tu krví zbarvena a lidskými kostmi poseta. Roznícen
tímto pohledem předevzal sobě Robinson, každého
divocha, s nímž by se sešel, ihned probodnouti. V
tomto okamžiku byl by se dal do boje bez ohledu na
počet protivníků.

Zpovolna ale tato bojechtivost přecházela v
pravý opak. Robinson zase strachoval se divochů; a
bázeň jeho byla taková, že ani si netroufal opustiti
svůj hrad. Kdykoli proň stal se východ
nevyhnutelným, tož vždy rozhlížel se dříve s vrchole
své skály na všecky strany. Jedním slovem, bázeň
jeho předváděla mu bez ustání před oči nejtrapnější
výstupy.

Podle kalendáře na stromové koře svědomitě v
pořádku vedeného prožil Robinson na ostrově již
plných třinácte let.

Byl to bouřlivý den, 16. května, tedy na začátku
14. roku osamělého života Robinsonova na ostrově;
bez ustání burácel hrom a blesky šlehaly po obloze.
Mezitím duněl prudký vítr, jako by kvílel, a sice po
celý den a po celou noc. Nemoha spáti seděl
Robinson ve své jeskyni, pohřížen v hluboké
dumání. Tu před svítáním náhle zaslechl silný jakýsi
výbuch. Zdálo se, že to byl výstřel z děla, přicházející
se strany moře.

V prvním okamžiku ulekl se Robinson, avšak v
nejblíže příštím stál již na nohou. Vyšed nachvat ze
sluje, vystoupil na skalní výšinu nad hradem. Sotva
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že dospěl k vrcholi, když ve směru východním na
moři opět se zablesklo, jakož bývá při vypálení děla;
a skutečně as po půl minutě došla rána dělová až
k sluchu Robinsonovu. Nelze bylo pochybovati, že
jakási loď nalézá se v nebezpečí a že výstřely
dělovými volá o pomoc. Avšak jakž mohl Robinson
přispěti jí pomocí? Ani svou lodici neměl při ruce,
neboť člun jeho byl uvázán právě na protější straně
ostrova; mimo to bylo moře tak rozvlněno, že by byl
ani nemohl vyplouti. V myšlénkách litoval toho
velmi, brzy ale napadlo mu něco jiného. Pomyslil
sobě: „Nemohu-li já přispěti ubohým námořníkům,
bude snad možno, aby oni přispěli mně.“

Rychle snášel tudíž suché dříví a vystavěl z něho
hranici na vrchu, kterouž ihned podpálil. Vítr rozvál
oheň v brzké době, tak že plamen vyšlehoval vysoko
k oblakům. Nelze bylo pochybovati, že žár takový
pozorován bude s každé lodi, kteráž by snad kroužila
v těchto vodách. A hle, sotva že mohutný plamen
po několik minut vznášel se k nebesům, již opět
zaduněla rána dělová, a po té ještě několik. Udržovav
oheň as dobrou hodinu a neslyše více dalších
výstřelů, přestal Robinson přikládati dříví. Sotva
mohl se dočkati východu slunce, aby mohl vyhlížeti
na šíré moře. Svítalo, rozednívalo se víc a více; ale
na moři nebylo viděti ani lodi, ani nějakého člunu,
jež by se blížily k ostrovu. Konečně vycházelo slunce,
mraky se rozstupovaly; tu uzřel Robinson v značné
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dáli cosi temného, což považoval ihned za loď, od
ostrova se vzdalující.

Čím více obzor se osvětloval, tím méně zbývalo
Robinsonovi pochybnosti, že by se snad byl mýlil,
neboť vždy jasněji rozeznával již obrysy lodi. Při
tomto pohledu vířily v prsou jeho rozličné pocity;
brzy obdržela vrch srdečná soustrast nad nesnází
námořníků, brzy zase dmula se jeho hruď radostnou
nadějí, že snad nyní se setká s lidskou společností a
bude vyproštěn z dlouhé své opuštěnosti. Sestoupil
tedy s hory, aby opět vztýčil prapor, jejž byl již před
dávném sňal bázní před divochy. Chtěl tím označiti
plavcům, že místo praporem ozdobené jest totéž, na
kterém v noci plápolal oheň.

Když byl prapor dostatečně upevnil, kterýž také
ihned vesele v povětří vlál, tuť zamečení koz
upomínalo jej, že především tyto jest mu opatřiti.
Ovšem rád by byl vyčkal, jaký výsledek bude mít
vztýčení praporu; avšak nezbytná obsluha zvířat
předcházela před takovou dychtivostí, a Robinson
konal tedy své domácí a hospodářské práce. Sotva
ale že byl se vším hotov, již zase spěchal na kopec.
Zajisté — tak doufal — přiblížila se již loď značně ku
břehu. Avšak viděl dobře, nebo se zklamal? Zdálo se,
že loď stojí na témž místě, na kterémž ji zočil před
několika hodinami. Byla tam zakotvena, anebo
setrvala na témž místě z jiných příčin? Robinson
hořel dychtivostí, jak by rozluštil tuto hádanku. Slezl
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tudíž opět do svého hradu, ozbrojil se a spěchal bez
otálení k východní straně ostrova.

Když byl konečně dospěl k místu, na němž
druhdy sám nalézal se u velikém nebezpečenství, byl
vzduch zcela čistý, tak že daleko na moře byla volná
vyhlídka. Jasně rozeznával nyní, že loď uvázla v týchž
úskalích, jichž se byl sám tehdáž tak velice
strachoval. Byla však loď posud olidněna, aneb
zachránili se plavci jiným způsobem? I v této příčině
chtěl nabyti jasného přesvědčení, pročež ihned
rozdělal veliký oheň. „Jsou-li posud lidé na korábu,“
tak rozumoval, „zajisté dají od sebe nějaké znamení,
načež snad bude mně možno, naznačiti jim místo, na
němž by bezpečně přistáti mohli k ostrovu.“

Oheň dlouho již hořel, ale nižádné znamení
posud se neobjevovalo. Nelze bylo pochybovati déle:
loď byla od námořníků opuštěna. Avšak kamž se
poděli tito? Robinson přece neuzřel ani nejmenší
lodice. Navrátiv se opět k vrchu na skále, aby se
rozhledl, zdali se snad přece někde neobjeví nějaká
loďka. Avšak všeliké jeho vyzírání bylo marné. Nebo
snad člun takový přistál již na některé straně
ostrova? Vystoupili snad již utonulci na ostrov?

Všecky tyto možnosti křižovali se v mozku
Robinsonovu, čímž mysl jeho valně se pobouřila.
„O, kéž by byl Bůh dopustil,“ zvolal, „aby námořníci
zachránili se na tomto ostrově, za jak šťastného bych
se pokládal! A kdyby jich jen několik bylo, a kdyby
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to jen jediný byl, přec bych měl někoho, s nímž bych
mohl pohovořiti.“

Ještě nikdy netoužil v takové míře po lidské
společnosti, jako v tomto okamžiku; ještě nikdy
necítil tak trapně svou osamělost, jako nyní. Touha
jeho byla tak vroucí, že rukama lomil a k nebi jich
pozvedl. A zase chvátal ku břehu a běhal zde brzy
v pravo, brzy v levo. Volal, křičel seč byl. Již se
domníval, že zaslechl v lese odpověď na své volání,
v nejvyšším rozechvění spěchal v tu stranu volaje
poznovu. Avšak čehož byl zaslechl, byla jen ozvěna
jeho vlastního hlasu. Nebylo tu nikoho, jenž by mu
byl odpovídal.

Robinson navrátiv se do svého příbytku byl
ještě velmi rozčilen. Setmělo se již a byl čas, aby se
odebral na lože; ale nebyl s to, oka zamhouřiti.
Ustavičně tanula mu na mysli otázka: „Není-li
možno, že v tomto okamžiku nalézá se na ostrově
mimo mne ještě někdo jiný, jenž taktéž jest nešťasten
a opuštěn, jako já byl před třinácti roky?“ S jakou
radostí byl by mu přispěl, s jakým potěšením byl by s
ním sdílel své obydlí a všecko ostatní pohodlí! Ano,
k srdci by byl jej s jásotem přivinul a zulíbal, i kdyby
v něm nalezl člověka nejškaredějšího na celém světě.

K tomu však přidružila se ještě jiná myšlénka,
ježto Robinsonovu mysl téměř rovnou měrou
rozčilovala. Kdyby bylo možno doplouti na člunu až
k lodi ztroskotané, tuť zajisté byl by Robinson
mnohou věc nalezl sobě prospěšnou; nebyloť
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pochybnosti, že na troskách nalézá se mnohé
nástrojí a jiné věci, jichž by v nynějším svém stavu
velmi dobře mohl upotřebiti.

„A kdybych nalezl jen jedinou pušku s
příslušným nábojem, považoval bych se za šťastného.
Pak neměl bych se více báti divochů, jediná rána z
ručnice postačovala by, aby všickni dali se na útěk.“

Takto když si byl v mysli vše vymaloval, žádala
přece příroda svého práva: Robinson usnul tak
pevně, že ničeho neslyšel. Když byl k ránu pozdě se
probudil, utichla již bouře.

Vykonav svou ranní modlitbu, ubíral se
rychlým krokem k místu, s něhož nejzřejměji včera
viděl loď. Avšak co to? Byly oči jeho mlhou zastřeny,
anebo byl to pouze sen, jenž včerejšího dne marnivě
přivedl mu koráb? Na celé šíré hladině mořské
nebylo ani památky o nějakých zbytcích ztroskotané
lodi! Předobře si pamatoval místo, na němž spatřoval
trosky; ale kde nic tu nic, všude jediná hladina. Mnul
si oči a opět se rozhlížel; nic na plat, neuzřel ničeho.

Tuť zůstal Robinson jako ohromen. Všecka
jeho přání, všecky jeho naděje byly pojednou zase
zničeny. Tato rána zdrtila jej tak, že málem byl by
se opět hádal s řízením božským; avšak tolika
zkouškami otužená zbožná mysl jeho bránila tomu.
A přece trvalo to dlouho, nežli se zúplna zmužil.
„Bůh nejlépe zná,“ pravil konečně, „což jest mně k
prospěchu. Snad byl bych se stal svévolným, hrdým
a lenivým, kdybych byl náhle nabyl mnohých věcí
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k svému pohodlí a ku své ochraně. Ano mohlo se i
státi, že bych pohlcen byl vlnami, kdybych se byl s
lehkým svým člunem odvážil na širé moře.“

Takto těšil sama sebe jakž mohl, při čemž
popošel v myšlénkách po břehu až k jistému místu,
na němž předešlého dne nebyl. A jaké překvapení
čekalo zde na něho! Nedaleko břehu na drobounkém
písku ležel — člověk. Vedle něho schoulen byl pes,
jenž sice za truchlivého vytí běžel Robinsonovi
vstříc, avšak hned zase navrátil se k svému pánu.
Uložil se u jeho nohou; vyskočil zase a vyl tak
žalostně, že málem byl by se Robinson pohnutím dal
do pláče.

Jakož se podobalo, byl to jakýsi utopený
námořník, vlnami sem vyvržený. Oděn byl pouze
kazajkou, rozervanými nohavicemi a modrou košilí.
„Jakž, kdyby možno bylo, přivésti jej opět k životu?“
Otázku takovou kladl Robinson sobě samému, a
ihned ohledával, zdali tepna na ruce posud bije, zdali
lze ucítiti tlukot srdce. Vše marné, nenalezl ani
nejmenší stopy žilobití.

Robinson nedal se tím odstrašiti, nýbrž
podnikal rozličné pokusy, o nichž byl kdy slyšel, aby
vzkřísil utonulého k životu. Položil se na neznámého,
aby jej zahřál; otevřev mu ústa vdechl v ně vzduch;
lektal jej na oponě patrové nad jazykem; pozoroval
víčka oční — avšak nikde ani zmínky o životě. Svlékl
jej ze šatu, jakkoli silně opíral se tomu pes, třel mu
prsa dlaní, pak i břicho a hřbet; přinesl suchou travu
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mořskou a pokračoval v tření — všecko nadarmo. Při
tom ustavičně bylo se mu bránit proti útokům psa,
jenž nechtěl trpěti, aby pánovi jeho bylo ublíženo.
Avšak nikde ani nejmenšího zachvění víček očních,
ani nejslabšího dechu z úst, nikde ničeho, což by
poukazovalo k navracejícímu životu. Námořník byl a
zůstal mrtvolou.

Toť Robinson velmi si bral k srdci. „O jaký jsem
já nešťastník!“ zvolal; „nyní mám člověka na ostrově,
avšak člověka bez života, bez pohnutí, bez duše,
člověka mrtvého! Jen kdybych včera byl se octnul
v těchto místech! Snad, oh, zajisté bylo by se mně
poštěstilo ubohému zachrániti život. A takto opět
jsem bez druha jako dříve.“ Při těchto slovech kanuly
mu slzy z očí a truchlivě pohlížel před sebe s hlavou
k zemi skloněnou.

Bezděky obrátil zraky na pudlíka, jenž posud
seděl vedle mrtvého pána, teď ale důvěrně pohlížel
v obličej Robinsonův. K zavolání Robinsonovu
přiblížilo se dobré zvíře, lichotíc mu pohybem ocasu
a lízáním rukou. „Jak,“ zvolal Robinson, „kdož smí
říci, že jsem zase tak opuštěn, jako dříve? Nebude
tento věrný pes stálým mým společníkem?“ Po té
hladě ubohé osiřelé zvíře podával mu několik soust
chleba, jež náhodou měl při sobě. A jaký as byl hlad
psa, jenž podávaného mu chleba hltavě požíval!

Nyní vykopav Robinson hrob, svlékl mrtvolo
dokona a pohřbil ji. Aby ji ale měkce uložil, nastlal
jí mořskou trávu pod hlavu a přikryl celé tělo toutéž
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bylinou. Po té naházel opět vykopanou zem do
hrobu, učiniv nad ním nízký rov. Pomodliv se zbožně
Otce náš, zakončil pohřeb, prokázav takto cizinci
poslední poctu.

Pohřížen v dumavé přemýšlení odcházel, nesa
oděv utopeného k své tvrzi, a vážně kráčel pudlík se
svým novým pánem.

Po delší dobu Robinson velmi sobě zasteskl,
rmoutilo jej, že ztroskotaná loď neposkytla mu
lidského soudruha; znenáhla se však přece zas ukojil.
Pudlík nahradil mu skoro druha rozumem
nadaného. Ačkoli neuměl mluviti, přece rychle se
naučil, porozuměti téměř každému slovu aneb
pokynutí svého pána, a tak činil tomuto mnohou
radost. Ostatní čeleď v domě ovšem zpočátku
zanevřela na nového soudruha, z čehož povstala
někdy prudká půtka. Hlavně papoušek záviděl
psovi, když mu pán podával chutné kousky od oběda
nebo večeře. Nicméně zpovolna nastal úplný pokoj v
domácnosti, a každému bylo by způsobilo nevšední
radost, uzříti Robinsona v kruhu zvířecí jeho rodiny
u tabule.

Jakožto nejstarší člen této rodiny zaujal papouš
vždy čestné místo, to jest, usadil se pánovi na
rameno, očekávaje lahůdky, jež mu tento podával.
Když po delší dobu ničeho nedostával, zvolal ihned:
„Robinsone, dej mi jíst!“ Za papouškem na stupnici
důstojnosti přicházel Ami, pudlík, jenž obyčejně
seděl po pravici Robinsonově. Přání svá projevoval
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tím, že buď postaviv se na zadní nohy prosil, buď
pána svého jemně poškrábal. Po levé ruce
Robinsonovi seděla pak Lízinka, nejstarší koza
domácí; povždy skromně očekávala, až pro ni něco
ukápne.

Avšak přihledněme blíže k pudlíkovi. Byloť to
zvíře velmi učelivé, kteréž nejen provádělo rozličné
umělé kousky, nýbrž se i užitečným býti prokázalo.
Nesa košík v hubě šel v patách za pánem a pouhé
zahvízdnutí vždy postačovalo, aby se nezatoulal. A
ne snad aby košík, často dosti těžký, nechal někde
státi; co mu pán naložil, to věrně a opatrně donesl až
na místo.

Neméně užitečným prokázal se pudlík při honu.
Jednalo-li se o to, aby vyplašená zvěř nadehnána byla
Robinsonovi do rány, tuť mohl býti přesvědčen, že
pes vykoná, seč bude.

Robinsona velmi těšila srdnatost a zručnost
pudlíka, neboť obě tyto vlastnosti mohly mu snad
svým časem konati výtečné služby v případě, že by
snad byl napaden od nějakého divocha. Cvičil tudíž
všemožně psa, aby se na cokoli obořil, tak že brzy
nebylo pochybnosti, že ani před divochem pudlík
by nezalezl. Při tom byl Ami zvíře velmi ostražité a
věrné; nechť se cokoli hnulo v poblíží, ihned
oznamoval to svým štěkáním.

Nyní mohl tedy Robinson alespoň v noci
pokojně spáti; ovšem všecka bázeň před lidožrouty
nedala se jedním rázem zapuditi, neboť jak lebce
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mohli se objeviti v značném počtu, tak že ani on ani
pes nemohli by se ubrániti. V každém případě ale
byl ostražitostí pudlíkovou jist před náhlým
přepadením, a taková jistota byla proň veliké ceny.
Musilť dříve mnohá leta prožíti, nemaje krom svých
rukou a nedokonalé zbraně ničeho jiného k své
obraně. Uznávaje to, miloval přítulné zvíře čím dále
tím více, a zároveň vroucně děkoval Bohu, že jej
obdařil takovým přítelem.
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XIII.

Poslední dnové samoty

Spokojen jsa s osudem, jakýž mu vyměřila
prozřetelnost božská, žil Robinson po nějaký čas
dosti klidně. Při každé příležitosti děkoval
dobrotivému Bohu za bezčetná dobrodiní, jakýchž
mu poskytoval po celou dobu jeho opuštěnosti a
takřka jeho žalářování. Také neminul ani den, aby
neprosil Boha o další ochranu v budoucích dnech.
—

V takovém duševním stavu nastoupil Robinson
patnáctý rok své osamělosti. Jako jindy, tak i nyní
slavil patnáctý den svého příchodu na ostrov
zbožným rozvažováním. Jednoho dne spatřil s návrší
svého chrámu, jak právě navštíven byl ostrov pěti
čluny divochův. Jakkoli již dávno byl připraven na
takovouto návštěvu, přece náramně se ulekl; neboť
divochové přistáli tenkráte tak blízko od jeho hradu,
že každou chvíli mohl očekávati nemilé hosti u sebe.

Málem byl by se opět minul smyslu a nevěděl, co
by měl počíti. Navrátil-li se do bytu, tuť mohl snadno
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uzřen býti od divochů, dříve ještě nežli přelezl žebřík.
Zůstal-li na vrchu, tuť zase neměl ani takové
ochrany, jakouž mu tvrz jeho poskytovala. Tu obrátil
se k Bohu s horoucnou prosbou, aby jako až posud
ráčil jej chrániti mocnou pravicí svou. Při modlitbě
navracoval se opět blahý mír v rozechvěnou mysl
jeho, i vzmuživ se, sestupoval do hradu. Odhodlán,
až do posledního tažení brániti se divochům, oděl se
tak zvaným brněním, a připravoval se k nejhoršímu.

Opatrně vylézal po žebříce do výše, aby se
ohlédl po divoších. Na temenu vrchu nevzpřímil se
v plné své postavě, obávaje se, že by divochové mohli
jej pozorovati. Čtvermo tedy blížil se až k místu,
odkudž doufal uviděti divochy, aniž by od nich byl
pozorován. A vskutku spatřil divochy, a sice pomocí
bystrého zraku svého dosti zřetelně. Bylo jich
skutečně přes třicet, všickni sedíce kolem ohně a
pojídajíce. Čeho požívali, pro vzdálenost nemohl
rozeznati; avšak sotva se mýlil, domníval-li se, že si
pochutnávají zase na své hnusné lahůdce, totiž na
mase lidském.

Pojednou vyšvihli se vesměs a počali pak
pitvorný svůj tanec kolem ohně, rozličné konajíce
při tom posuňky. Když byl tanec ukončen, spěchali
ke člunům, z nichž, jak se zdálo, chtěli cosi sobě
přinésti. A skutečně hnedle vlékli cosi za sebou, a
co to bylo? Dva zpoutaní lidé! Sotva že odvlékli oba
nešťastníky až k ohni, již jeden z nich klesl k zemi
následkem rány do hlavy ohromnou palicí ze zadu
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mu zasazené. A s ošklivostí a úžasem pozoroval
Robinson, jak se jižjiž chystají, aby jej dokona
usmrtili.

Druhý zajatec stál tu zcela klidně, jakoby se
pranic neděsil nejbližšího okamžiku, až na něho
přijde řada, aby sdílel osud druha svého. A ejhle!
Pohlížeje jisté smrti v tvář, cítil snad v srdci novou
touhu po životě. Slovem, použil okamžiku, když
krvolačníci méně si ho všímali — rychlostí blesku
přetrhal svá pouta a jako střela zmizel s jeviště.
Avšak v kterou stranu ubíhal? Zrovna směrem k
Robinsonově tvrzi!

Robinson ulekl se až k omdlení, vida takové
nebezpečí. Nepochybovalť ani okamžik, že celá tlupa
divochů pustí se za uprchlíkem a takto objeví dvorec.
Mraky zatemňovaly jeho zrak, ničeho neviděl více!
Nyní po všem bylo veta! —

Častější návštěvou divochů na ostrově byl
Robinson již v takové míře otužen, že brzy zase
vzmužil se ze svého úžasu a pln důvěry v Boha a s
pevnou myslí očekával, co dále bude se díti. Avšak
pozoroval, že ze všech divochů pouze dva jali se
pronásledovati uprchlíka. Bylo ale patrno, že tento
mnohem rychleji utíkal, nežli jeho pronasledovatelé.
Setrval-li nešťastník jen ještě nějakou chvíli v
takovém běhu, byla naděje, že se zachrání. Již nyní
byl daleko před oběma divochy. Jakkoli postavení
Robinsonovo nebylo velmi bezpečno, přece
zapomínal na sebe a celá jeho mysl obrácena byla k
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ubohému štvanci. Radost jeho nad možnou spásou
uprchlíka byla tudíž veliká, tím větší, čím více
vzdaloval se od pronásledovníků.

Nyní ale dospěl nešťastník k zátoce, kteráž
vbíhala do ostrova mezi Robinsonovým hradem a
obětištěm divochův. Měl-li štvanec se spasiti, bylo
mu proplovati tento chobot. Již obával se Robinson,
že jest nebohý divoch ztracen; avšak tento vrhl se
zmužile do vody, ploval velmi obratně a dospěv k
protějšímu břehu, ubíhal dále hlouběji na ostrov.
Zatím ovšem i pronásledovníci jeden po druhém
přiběhli k zátoce a vrhali se do vody; nejsouce však
plavci takové zručnosti, jakouž se vyznačoval
uprchlík, byl tento již velmi daleko před nimi, když
vystupovali na protější břeh.

Tu ale Robinson nechtěl déle trpěti takovýto
hon člověka. I kdyby vlastní svůj život musil
nasaditi, přece chtěl nešťastníku přispěti. Sestoupil
tedy hbitě do svého bytu, uchopil své zbraně, posadil
si psa na rameno, a takto přelezl přes své pevnostní
hradby. Vystoupiv na planý prostor, viděl štvance
utíkati. Volal naň a dával mu znamení, aby k němu
přišel; avšak oděv z kožešin a vousatý obličej v
takové míře polekaly nešťastníka, že jako ohromen
zůstal státi a přese všecko přívětivé vybízení
Robinsonovo nehýbal se s místa.

Nezbývalo jiného, leč aby Robinson sám jednal.
A byl již svrchovaný čas! Již blížil se jeden z
pronásledovníků, ano nežli se Robinson nadál,
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zafičel mu šíp okolo hlavy; druhé střele byl by
bezpochyby podlehl, avšak neponechal divochovi
tolik času, nýbrž poštval naň psa, kterýž statečně
konal svou povinnost. S rychlostí blesku přiskočil k
divochovi, zasadil zuby v jeho hrdlo a držel jej tak
dlouho, až přiběhnuv Robinson roztříštil kyjem
divochovi lebku.

Zatím ale objevil se také druhý pronasledovatel.
Pravé chystal se vyslati šíp s luku, když na štěstí ještě
v čas zpozoroval to Robinson. Jediné slovo jeho
postačovalo, aby Ami i nového nepřítele nemile
přivítal. Nepovedlo se mu sice velmi, dlouhého
divocha uchopiti za krk, avšak tak pevně zakousnul
se do týlu jeho, že nebyl s to vystřeliti a naopak
proklán šípem Robinsonovým klesl k zemi.

Když byl Robinson, sebrav šípy i luk
zastřeleného divocha, ohledl se po svém
opatrovanci, stál tento posud na témž místě. Chuďas
třásl se jak osyka. Zdálo se, že se domnívá, že sám
nyní bude usmrcen, neboť chystal se již k útěku před
Robinsonem. Nemohlť ovšem věděti, že Robinson
dobře s ním smýšlí. Mimo to i pes v roznícenosti
své dotíral nyní na něho. A hle, jediné zapísknutí
Robinsonovo postačovalo, aby zuřivé zvíře zkrotlo,
tak že po břichu se plazíc blížilo se k svému pánu.
Výjevem tím byl divoch již dokona pomaten, neboť
takováto moc nad zvířetem a podivný zevnějšek jeho
osvoboditele nasvědčovaly tomu, že před sebou má
bytost zvláštního druhu. Zkrátka nehnul se s místa,
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jakkoli rozličnými znameními pobízen byl od
Robinsona, aby se přiblížil.

Konečně vzpomněl si Robinson, že slyšel kdysi,
že zelená ratolest jest divochům znamením
přátelského smýšlení. A hle, sotva že byl k tomu
účelu ulomil si zelenou větvici, již blížil se divoch
váhavým krokem. Avšak za každým desátým nebo
dvanáctým krokem poklekl a bylo zapotřebí
mnohého laskavého pokynutí, aby přiblížil se až k
Robinsonovi. Tu však vrhl se opět na kolena, líbal
zem, uchopil pravou nohu Robinsonovu a postavil ji
na svou šíji. Nelze pochybovati, že tím chtěl naznačiti
i svou vděčnost i svou poddanost. Robinson
pozvednuv jej, choval se k němu vlídně. Také Ami
počínal naň pohlížeti okem přívětivějším; když ale
chtěl jej očuchávati, jakož jest obyčejem psů při
osobě cizí, tuť úzkostlivě odskočil ubožák stranou a
jen s tíží mohl jej Robinson zase ukonejšiti.

Druhý divoch, na něhož Robinson vyslal svou
střelu, nebyl mrtev, nýbrž pouze těžce poraněn.
Zotaviv se poněkud, vytáhl šíp z rány a snažil se
ucpáváním jí zastaviti krev. To vida zachráněnec byl
opět tak polekán, že se na novo podal třásti a několik
slov ze sebe vyrazil. Robinson sice nerozuměl jim,
ale přec byly to proň nejlíbeznější zvuky na světě —
zvuky lidského hlasu, jichž neuslyšel již přes čtrnácte
let.

Zatím se byl poraněný divoch již tak daleko
vzmohl, že málem byl by se již postavil na nohy; tuť
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nebylo dalšího otálení. Zachráněnec dával
znameními k srozumění, že by si přál míti
Robinsonův kyj, aby ním skolil nepřítele. A
skutečně sotva že palici obdržel, spěchal s ní k
poraněnému a usmrtil jej. Po té vracel se jako vítěz,
položil pádnou zbraň u nohou Robinsonových a
hrdě okázal na divocha zabitého. —

Robinson chtěl nyní již odejíti, ale jeho
zachráněnec byl tenkráte moudřejší, nežli on sám;
dával totiž na srozuměnou, že obě mrtvoly dříve
musí býti zahrabány, aby od ostatních divochů
nebyly nalezeny. Robinson byl potěšen takovou
prozřetelností svého druha, kterýž také ihned pustil
se do práce a sotva uprchlo asi čtvrt hodiny, byly již
obě mrtvoly pohřbeny.

Po té obrátil se Robinson i se svým
opatrovancem k hradu; avšak hnedle napadlo mu, že
nebylo by dobře, ihned obeznámiti divocha se svým
vlastním obydlím. Nechtěl mu tedy okázati celé své
domácí zařízení, dokud by jej nezkoušel a se
nepřesvědčil, že jest divoch stvoření věrné a poctivé.
Odvedl jej prozatím do oné jeskyně, v níž se byl
jednou setkal s umírajícím kozlem.

Když se byli umístili v jeskyni, podal Robinson
svému zachráněnci notný krajíc chleba máslem
natřený. Divoch, jakož hltavě snědl chleb, s takoutéž
dychtivostí popíjel vodu, kterouž mu byl Robinson
podával. Nyní upravil proň Robinson lože a také
kožešinou opatřil jej k přikrytí. Divoch přijímal vše,
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dávaje znamení své vděčnosti, a v krátku spal již
pevně následkem utrmácení a uštvání.

Také Robinson byl unaven, nemohl se však
posud rozhodnouti, má-li ztráviti dnešní noc taktéž
v této sluji, anebo na svém hradě. Ve sluji měl ovšem
bezpečnější místo proti útokům divochův, nežli ve
své tvrzi. Avšak ani tu nebyl zcela jist, sdíleje nocleh
s cizincem, jehož smýšlení neznal. Jakž kdyby tento
pohostinství jemu proukázaného zneužívaje,
pohostitele a dobrodince svého ve spaní zavraždil?
Při této myšlénce zachvěl se Robinson; cítil, že činí
cizinci křivdu a odprošoval ho v duchu. Neříkával
mu otec dosti často, že „o bližním máme vždy jen dobré

si mysliti“? Na všechen případ mohl učiniti vhodné
opatření, a mimo to měl psa za věrného strážce. Ano,
mohl také zadní část sluje, kdež spal divoch, snadno
zatarasiti a pro sebe podržeti část přední.

Tak také učinil. Okamžitě sestavil z větví a holí
mezi sebou a svým hostem hradbu, načež sám ulehl
na lože. Dříve ale nežli zavřel k spánku oči, děkoval
ještě v modlitbě Bohu, neboť pouze jeho pomocí byl
dnešní den tak šťastně ukončen. Jsa si vědom
dobrého skutku, usnul libě a zdálo se mu o krásné
budoucnosti. Věrný pudlík bděl nad spaním pána i
hosta.
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XIV.

Robinsonův soudruh

Když se byl Robinson časně ráno probudil, bylo
první jeho myšlénkou, přesvědčiti se, zdali jsou
divochové posud na ostrově. Jelikož host jeho posud
spal, odešel sám s pudlíkem na hlídku. Hlídkou
nazýval totiž volný prostor před svým chrámem,
odkudž možno bylo přehlédnouti velikou část
ostrova. Po divoších nebylo ani památky, jakkoli
pilně rozhlížel se po nich. Jelikož i čluny zmizely, bylo
lze domnívati se, že divochové opustili ostrov, aniž
by příliš dlouho ohlíželi se po svých soudruzích.
Ovšem bylo také možné, že se někde ukrývají, pročež
bylo opatrnosti potřebí.

Když se Robinson zase navrátil k sluji, přicházel
mu zachráněnec v ústrety. Všemožným způsobem
dával najevo svou poddanost a vděčnost, a přiblíživ
se k svému osvoboditeli, učinil zase jako včera; vrhl
se totiž před ním na zem, a postavil pravou jeho
nohu na svou šíjí. K tomu znamení své oddanosti
připojil pak ještě jiná na dosvědčení své pokory a
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věrnosti. Robinson pozvednuv jej vlídně, projevoval
svou spokojenost.

Nyní pokoušel se o to, aby mohl s ním mluviti,
ano pomýšlel již, naučiti ho svému mateřskému
jazyku. Hned také několikkrát po sobě pronesl slovo
„pán“, ukazuje při tom na sebe; po té dával na
srozuměnou, že jméno jeho, cizincovo, na nějž
prstem okazoval, má slouti „Pátek“, protože podle
svého dřevěného kalendáře v pátek k němu přišel.
Mimo to předříkával mu slova „ano“ a „ne“, jichž
význam naznačoval pokynutím a vrtěním hlavy. Pro
dnešek bylo na tom dosti.

Oko Robinsonovo spočívalo se zalíbením na
hostu, jejž i my od nynějška nazývat budeme Pátek.
Bylo mu as 25 roků, byl postavy ztepilé, údy jeho
prozrazovaly sílu a pružnost. Vlasy jeho nebyly jako
vlna a nekadeřily se jako bývá u kmenů afrických,
nýbrž splývaly rovně a byly barvy černé a lesklé.
Vousu neměl, jakož snad bývá u kmenů divokých,
kteří vznikající vousy vyškubávají. Podle obyčeje
divochů byla mu snad v outlém mládí hlava zpředu
poněkud stlačena, neboť čelo jeho značně se klonilo
nazad. Ostatně byl dosti pravidelné tvářnosti, v níž
zároveň jevila se dobrosrdečnost, zvláště při smíchu,
když objevily se jeho drobné zuby, tak bílé jako
slonová kost.

Barvu povšechné kůže Pátkovy nebylo lze
rozeznati, ačkoli tělo jeho bylo docela nahé. Byl totiž
po celém povrchu těla jakousi světle cihlovou
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barvou pomalován, na níž se objevovalo množství
rozličných černých pruhů a koleček; pouze ruce
podržely svou přirozenou barvu, kteráž se podobala
barvě staré mědi. Na rukou byla snad barva otřena,
následkem provazů, jimiž Pátek byl spoután. Totéž
lze bylo pozorovati kolem kyčlí, na nichž patrně
Pátek nosíval zástěru, dříve nežli upadl nepřátelům
do rukou a vlečen byl k obětišti.

Jelikož Robinson nechtěl, aby sluha jeho chodil
zcela obnažen, přinesl mu z hradu kožešinu kozí. Jak
ale byl polekán, když při návratu Pátek s úžasem a
křikem běžel mu vstříc. Tvářil se tak, jako by jej bylo
potkalo největší neštěstí. Avšak úžas jeho byl brzy
obsvětlen, když se byl Robinson ohlédl kolem sebe.
Rohatý kozel s rozcuchanou bradou přiběhl totiž až
za samý hřbet Pátkův, čehož tento tak nesmírně se
děsil. Robinson zavolal na kozla, a když tento útulně
zamečev spěchal k pánu, tuť udivení Pátkovo nemělo
míry.

Robinson obvázal Pátkovi kozí kožešinu okolo
beder, což tomuto, jakož se zdálo, působilo velikou
radost. Nicméně Pátek přec jen se ohlížel velmi
starostlivě brzy po psu brzy po kozlu. Aby jej zprostil
další obavy, vzal jej Robinson s sebou do své obory,
kdež chtěl podojiti kozy. Když ale došli k samému
zvěřinci a Pátek spatřil as dvacet takových bradatých
zvířat pohromadě, tuť by byl málem dal se zase na
útěk. Teprv k opětovanému vybízení Robinsonovu
nechal se pohnouti, aby vešel do vnitř zvěřince.
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Jaké ale bylo jeho udivení, když pán poklekna
vedle jedné kozy jal se dojiti z vemena bílou
tekutinu, kteráž se sbírala v podstaveném hrnci! Po
chvíli podával mu Robinson hrnec dávaje mu
znamení, aby okosil mléka. Avšak Pátek
neporozuměl tomu dobře, nýbrž chtěl mléko vytíti.
Na štěstí jej Robinson zadržel ještě v čas; i přiloživ
hrnec k ústům napil se, načež zamlaskal na znamení
výborné pochoutky. Teprvé nyní pochopoval Pátek;
napil se také a mléko musilo mu velmi dobře
zachutnati, nebo dojista byl by vše vypil, kdyby
Robinson nebyl mu v tom bránil.

Když byl Robinson všecky kozy podojil a mléko
do srubu odnesl, usedl poprvé k snídaní s Pátkem.
Byla to radost pro Pátka, když mu pán předložil
řádný krajíc chleba s máslem a hodný kus
naloženého masa! V několika minutách zmizelo
maso, chleb ale zůstal dlouho nedotknut. Jelikož mu
ale Robinson ničeho více nenabízel, nýbrž klidně
pojídal brzy sousto chleba, brzy sousto masa, tuť
pustil se také Pátek do chleba a snědl jej do
posledního drobtu.

Jakkoli však Robinson, maje dnes společníka,
na snídaní sobě pochutnával, přece záhy vstal od
tabule, maje před sebou práci nad míru důležitou.
Chtěl se totiž úplně přesvědčiti, zdali divochové
opustili ostrov čili nic. K tomuto účelu rozdělil se
s Pátkem o luky a šípy včera ukořistěné, dávaje mu
zároveň na srozuměnou, že snad bude jim bojovati
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proti nepříteli. A Pátek dobře tomu porozuměl, co
pán jeho zamýšlel; ihned se ozbrojiv, rozličnými
posuňky projevoval, že brániti chce svého
osvoboditele, dokud by poslední krůpěj krve za něho
nevycedil. A takto oba putovali k místu, kdežto
divochové slavili ohavné své hody.

Nyní dospěli až k tábořišti divochův, aniž by
se jim naskytlo cosi podezřelého, Avšak jaký pohled
očekával jich nyní! Půda byla kolkolem hnáty poseta
a krví lidskou zbarvena, sem tam ležely ještě napolo
ohryzané, roztrhané a zemí potříštěné částí těla
lidského. Pátek snažil se kladením kamenů a jinými
znameními pána svému vyložiti, že divoši přivlékli
sem čtyry zajatce, z nichž tři shltali, tak že on jediný
zůstal na živě. Po té nařídil mu Robinson, aby všecky
zbytky lidských těl sebral a zahrabal.

Mezitím přibližovalo se poledne a bylo tudíž na
čase, ohlížeti se po obědě. Robinson chtěje použiti
této příležitosti k nenáhlému vykořenění chuti
Pátkovy na maso lidské a doufaje, že kusem masa
želvího ještě lépe se mu zavděčí, šel s ním na pomoří
a obrátiv jednu želvu na hřbet, usmrtil ji. Když se
byli zase navrátili do sluje, rozřezal Robinson u
přítomnosti Pátkovy želví maso na kusy, vložil dva
kusy do hrnce, přičinil něco soli a naplnil hrnec
vodou. Jiný hrnec zase naplnil vodou, do níž vložil
oloupané a rozkrájené zemské hrušky. Po té rozdělal
řádný oheň, aby při něm uvařil i batáty i maso.

Pátek na vše pohlížel s udivením a úžasem; s
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otevřenou hubou, jak se říká, hleděl na vše, neboť
něco podobného posud jaktěživ neviděl. Udivení
jeho však valně se zvýšilo, když voda konečně počala
vříti a bubliny vyhazovati. Patrně domníval se, že
želví maso v hrnci zase obživlo a takto vodou
pohybovalo; ano přinesl si hbitě klacek, jímž dojista
byl by roztříštil hrnec, kdyby to Robinson nebyl
zabránil. Aby jej vyvedl z bludu, odtáhl Robinson
hrnec na okamžik od ohně, načež ihned přestal var;
po chvíli přiblížil hrnec zase k ohni a za několik
minut vařila se voda opět. Avšak zdálo se, že tím více
považuje pána svého za bytost nadpřirozenou, neboť
opět pohlížel naň s dřívější ostýchavostí a bázní.

Nyní bylo maso již uvařeno a také batáty
počínaly měknouti. Robinson vyňav maso z hrnce,
položil je na talíř, načež scediv voda, vysypal hrušky
zemské do masité polévky. Když se byly batáty ještě
po několik minut povařily, byla hostina přichystána.
— Robinson rozkrájev maso na malé kousky, rozdělil
je i batáty na dvě části, načež podal Pátkovi lžíci.
Avšak Pátek chtěl ihned použiti prstů, tak že
Robinson musil jej dříve poučiti, k čemu slouží lžíce.
Sotva že dovedl poněkud vládnouti lžicí, již zase
vykřikl popáliv si ústa. A tak trvalo to dosti dlouho,
nežli se mu podařilo za příkladem Robinsonovým
použiti pokrmů dříve foukáním ochlazených.

Takto uběhlo Robinsonovi ve společnosti
Pátkově několik dní, aniž sám věděl jak. Ovšem až
posud Pátek velmi málo porozuměl tomu, ca
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Robinson mluvil neb konal, a tím méně byl s to
naznačiti svoje vlastní myšlénky. Avšak obcování s
lidským tvorem samo o sobě bylo pro Robinsona již
velikou útěchou. Útěcha ta byla mimo to u velké
míře zvětšena obzvláštní přítulností a oddaností,
jakouž k pánu svému projevoval Pátek při každé
příležitosti. Robinson odhodlal sa také konečně
uvésti Pátka do svého hradu.

Kráčeli tudíž jednoho jitra pospolu k vrbinám,
za nimiž, jak známo, ležela Robinsonova tvrz. Dokud
ještě nedospěli až k samým hradbám, neměl Pátek
ovšem ani nejmenšího tušení, jaké překvapení
očekává jej. Když ale nyní Robinson přinesl žebřík
z úkrytu, a po něm vystoupil na hradby, tuť Pátek
zůstal jako bez sebe. Netvářil se jináče, než jako malé
děcko, přivedeno jsouc poprvé do velikého města;
nevidělť bezpochyby posud jaktěživ žádného
žebříku. Avšak připraveno bylo proň ještě mnohem
větší udivení.

Hradba i plot opunciový byly přelezeny. Oba
nalézali se v hradním dvoře! Pátek pohlížel na
studnu a její schody, na komín, na ohniště a na kozí
chlévek; zraky jeho utkvěly na chýši a její oponě,
konečně zazevloval se brzy na papouškovou klec,
brzy na stůl a židlici, brzy na tak zvanou postel a na
lampu. Všecko to bylo proň zcela novým objevem;
neznal ani účelu těchto věcí, aniž pochopoval,
jakýmž způsobem povstaly. Vždy zase počal znova
prohlížeti sobě tyto divy, jedním slovem bylo
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zapotřebí delšího času, nežli se zase poněkud
zpamatoval z obdivu.

Avšak již zase nový tu div; papoušek náhle jal
se volati. „Robinsone, kde jsi? Robinsone, kdes byl?“
Pátek polekáním byl by se málem svalil k zemi,
uslyšev ptákův hlas. Nelze bylo pochybovati, že viděl
již hojnost papoušků, ale ptáka, lidskou mluvou
nadaného, neuzřel posud nikdy. Pročež také pohlížel
brzy na ptáka, brzy na pána s jakousi posvátnou
úctou.

Když pak konečně Pátek přivyknul poněkud
těmto jej omamujícím výjevům, probouzela se v něm
zvědavost. Prohlížel si jednotlivé věci blížeji, ano
některých se i dotknul. Nejvíce zabýval se záclonou
u vchodu, při čemž několikráte ohlížel se po pánu,
jakoby tázati se chtěl, k čemu opona by měla sloužiti.
Když mu byl ale Robinson naznačil, že tím zamezuje
se přístup tiplicím, tuť nevěře tomu kroutil hlavou;
okazoval na své tělo červenou barvou natřené, při
čemž dával na srozuměnou, že před touto barvou
všechen hmyz ihned prchá. Nicméně projevoval
svoji ošklivost nad takovýmto zohyzděním lidského
těla a naznačoval Pátkovi, že opatřen mu bude
takový oblek, jako byl jeho vlastní.

Během času byl se již tak zdokonalil v
krejčovině, že nyní netrvalo dlouho a kazajka i
spodky pro Pátka byly hotovy. Avšak Pátek měl nové
své šaty teprv obléci, až by byl kůži svou sprostil
červené barvy. Za tou příčinou šel s ním pán k zátoce,
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kterouž byl Pátek na svém útěku přeplaval a v níž
Robinson často se koupával.

Byl-li však Pátek ještě před nedávnem udiven
nad počínáním Robinsonovým, bylo nyní na tomto,
žasnouti nad Pátkem, neboť nikdy ještě nepoznal
člověka, jenž by tak obratně si počínal ve vodě, jako
nyní Pátek. Jako ryba ponořil se pod vodu na
nejhlubších místech, ploval velmi zručně pod vodou
a teprv daleko objevil se zase nad hladinou.

Když však nyní vystoupil z vody, zmizela již
všecka červená barva s jeho kůže a s žalem ohlížel se
marně po nové barvě, kterouž by opět okrášlil svou
kůži. Z těchto rozpaků byl Robinsonem vytržen,
kterýž vybízel jej, aby se oblekl v nový oděv.
Ochotně podrobil se tomuto rozkazu, avšak počínal
si při tom tak nejapně, že Robinson několikráte
vypuknul v hlasitý smích. Nejdříve přišla na řad
modrá košile námořnická. Tuť chtěl rukávy navléci
na nohy, jakož se činívá s kalhotami. Když to tak
nešlo a Robinson mu naznačoval, že má košili
navléci přes hlavu, chtěl zase Pátek mermomocí
prostrčiti hlavu rukávem. Ještě pitvorněji počínal si
při oblékání kalhot. Navleknuv totiž nohavice zdola,
měl límec u šlapadel, a jelikož takto spoután choditi
nemohl, zpotil se důkladně ustavičným namaháním
a úzkostí. Kamizolu konečně k největšímu
povyražení Robinsonovu oblékl tak, že byla by se
musila na zádech spínati, aby mu jen poněkud
přilehala k tělu. Přispěním Robinsonovým octnul se
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konečně ve svých nových šatech, a byl velmi potěšen
tím, že skoro tak vypadá jako jeho pán.

Robinson nešetřil žádné práce, aby sluhu svého
naučil všemu, čímž by se stal obratnějším a tudíž
užitečnějším. Především velmi se přičinil, aby jej
naučil své vlastní řeči mateřské. K tomu účeli
jmenoval vše, cokoli se jim namítlo, názvem svého
jazyka, a každé takové slovo musel Pátek po něm
opakovati. Tento osvědčil se co výborný žák; byl
velmi pilný a radoval se velmi, kdykoliv se něčemu
novému přiučil anebo slovům pána svého
porozuměl. A také pro Robinsona nebylo malým
potěšením, mohl-li Pátkovi alespoň jakž takž sděliti
své záměry a naznačiti jeho úkol při nich. Vždyť pak
po tak dlouhá léta bylo mu postrádati dobrodiní
společnosti lidské.

Také s pořádkem života Robinsonova záhy
seznámil se Pátek. Ano, jednoho dne k velikému
potěšení pána svého dával na jevo, že od nynějška
nikdy již nechce požívati lidského masa, poněvadž
mu nynější potrava mnohem lépe chutná. Za
takových poměrů bylo zcela přirozeno, že zásoby
naloženého a uzeného masa rychle se ztenčovaly. Za
tou příčinou umyslil sobě Robinson podniknouti
rozsáhlejší lov, ku kterémuž také činil již potřebné
přípravy; hlavně staral se o to, aby oba byli opatřeni
dostatečným počtem šípů. Pátek ale s takovýmito
šípy byl docela nespokojen; bylť toho náhledu, že
nejsou dostatečně zašpičatěny, a že on sám v
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krátkosti zhotoví lepší. — Po té odběhnuv, v krátké
době přinesl zase tutéž třtinu, z níž byly zhotoveny
šípy obou zabitých divochů. Ze třtin nařezal holí as
na 2½ stopy dlouhých a rozštěpil každou hůl na
dolejším konci; do rozštěpu zasadil několik per, aby
šípy lépe lítaly. Mimo svazek třtin přinesl také
několik holí velmi tvrdého dřeva, jakož i kus bělavé
vlny, kterouž byl nalezl v poblíží jakéhosi keře
bavlníkového. Z bavlny ukroutil několik tenkých
nití, z holí pak s velikou zručností nařezal množství
špiček čili hrotů, 7 až 8 palců zdélí, z nichž některé
byly i trhákem opatřeny. Hroty přivazoval pak nití
velmi pevně na předním konci šípů.

Jakkoli Pátek k vykonávání této práce
nepotřeboval mnoho času, přece záhy přesvědčil se
Robinson, že na zhotovených takto šípech ničeho
nenalézá, což by jim vytýkal. — Právě když poslední
šíp obdržel svůj hrot, objevil se jakýsi pták na vrcholi
vysokého stromu. Rychle uchopiv luk, ukořistěný
od obou usmrcených divochů, a položiv naň šíp,
vyslal Pátek střelu. A hle, v okamžiku řítil se se
stromu veliký papoušek, jsa šípem proklán.

Robinson byl i udiven i potěšen obratností
svého pomocníka. Více však ještě se podivil, když si
druhého dne vyšli na honbu. Pátkovi neušel žádný
kus zvěře, jejž byl spatřil; buď zastřelil zvíře na místě,
aneb zaskočil je tak, že mu přišlo na ránu.

Jiné ještě překvapení očekávalo Robinsona po
obědě. Opatřen hojnou kořistí loveckou kráčel se
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svým druhem podél potoka k hradu. Tu najednou
Pátek, odhodiv břímě své, jme se vyslati několik šípů
do vody, ano, náhle i sám skočil do potoka. A k
čemu? Inu, aby vyndal z vody zastřelené ryby, kteréž
nyní plovaly na povrchu. Takovým způsobem ještě
několikráte lovil ryby po celé cestě, zastřeliv
znenáhla tolik ryb, že se mu ani nevešly do lovecké
torby, a Robinson část jich musil naložiti do svého
koše, bez toho již přetěžkého.

Ukořistěna zvěř poskytovala našim ostrovanům
tolik masa, že byli zásobeni na několik neděl. Víme
však, že maso zvláště za panujícího horka brzy se
pokazí a nepožitelným se stává. Nesmíme se tedy
tomu diviti, že Robinson hned příštího rána všecko
maso naložil a pouze ryby a raky za pokrm pro
nejbližší dni určil. Učinil tak i za tou příčinou, že
jakožto opatrný hospodář musil se o masitou
potravu starati pro nastávající dobu dešťů, jinak-li
nechtěl býti přinucen, větší počet koz svého stáda
obětovati na nůž. Pátek ovšem podivné na to
pohlížel, že maso hojně solí prosypáno, do velikých
hrnců složeno, přísně před vzduchem uzavřeno a pak
velikými kameny obtěžkáno bylo; nikdy toho ještě
neuzřel a protož nemálo se podivil, když Robinson
na jeho žádost vše mu vysvětloval.

Jakož ale téměř žádná radost nezůstává povždy
nepokalenou, tak také pro Robinsona bylo cosi, což
ho často velmi rmoutilo. Bez ustání vždy na novo
vznikla v něm totiž obava, že divochové zase se
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navrátí, aby se pomstili za usmrcení obou svých
soudruhů. Nebyl již ovšem sám, nýbrž měl
pomocníka sobe věrně oddaného a byl dokonalejší
zbraní opatřen, ano mohl býti tím jist, že ve své tvrzi
jest před každým náhlým útokem s dostatek
zabezpečen. Jak ale kdyby nepřítel přiblížil se v počtu
několika set hlav, kdyby skrýše jeho vypátrána,
kdyby divochové jej i Pátka snad i ohněm vypudili
z ní? Tuť pouze Bůh mohl pomoci, jemuž nic není

nemožného.
A v důvěře v pomoc boží spočívala všecka jeho

útěcha! Ovšem nesměl nečinně ruce položiti v klín;
bylo mu opatřiti vše k svému obhájení. A tuť
pomýšlel již několikráte na stavbu zděného domu, v
kterémž by nalezl lepší ochrany i pro sebe i pro svého
druha. Maje nyní v Pátkovi vydatného pomocníka
domníval se, že zamýšlená stavba nebude do sebe
míti nepřekonatelných těžkostí. Také snad zbývalo
mu dosti času, neboť podle jeho počtu nemohli
divochové k ostrovu přistáti před uplynutím alespoň
čtyř měsíců, protože nastávala bouřlivá doba dešťů.

Což ale Robinsona hlavně pohánělo k stavbě,
byla potřeba většího skladiště nebo-li srubu, v němž
by uschoval své potravní zásoby. Přikročil tedy k
přípravám. První potřebou byla značná zásoba cihel,
což vyžadovalo tolik času, že dostavily se deště, dříve
než ještě práce byla docela ukončena.

Prudký liják bránil často oběma cihlářům v
práci, tak že byli přinuceni vetší část dne ztráviti v
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bytu. Tu zanášeli se vylušťováním kukuřice,
zhotovovali šípy a jiné náčiní, při čemž vždy na
vzájem jeden okazoval něco, čehož druhý posud
neznal. Když se ale takto vzájemně doplňovali a
podporovali, podařila se jim mnohá věc, ku kteréž
nebyly by postačily síly jednotlivce.

Při všem tom nebylo zapomenuto na vyučování
Pátka jazyku Robinsonovu.

Za takových zaměstnání a rozmluv uběhli dnové
dešťů našim ostrovanům velmi rychle. Jaká to
utěšená změna v životě Robinsonově nastala od těch
dob, co měl Pátka při sobě!
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XV.

Robinson učitelem a stavitelem

Jednoho dne — bylo to před samou žní —
vystupovaly černé mraky a prudký vítr oznamoval,
že se blíží bouřka.

Pátek odešel do zvířence, aby podojil kozy; brzy
ale přiběhl nazpět s nepořízenou a obličej jeho
projevoval nesmírný strach. Třesa se na všech údech
zalezl do nejtemnějšího kouta obydlí, přikryl si oči
dlaní a dal se do hlasitého pláče. Robinson obávaje
se, že chuďasa potkala snad nějaká nehoda, anebo
že pro oba blíží se cosi nebezpečného, tázal se ho
po příčině takového poděšení; avšak Pátek nebyl s
to odpovídati, a vzlykání jeho ještě vzrostlo, když
počínalo již hřmíti. „Aj,“ pomyslil si Robinson „snad
nebojí se blesku a hřmění, jakož bývá u mnohých lidí
i v mojí vlasti?“ Ano, bylo tomu tak; nebo čím více
burácel hrom, tím více přibývalo jeho strachu, tak že
žádným domlouváním nedal se ukojiti.

Když byla konečně bouře přešla, chtěl
Robinson ve společnosti Pátkově vyjíti si na
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procházku, aby jej upozornil na blahodárný účinek
bouřky. Sotva ale že opustili domov, již zase byl Pátek
velmi polekán pohledem na duhu, tak že opět
spěchal do chýše.

„Řekni mi přece, co se dnes s tebou děje?“ tázal
se Robinson, navrátiv se taktéž do bytu a vedle něho
se posadiv. „Stalo se ti cosi nemilého?“

„O pane!“ zvolal Pátek pln strachu, „veliké
neštěstí čeká na nás!“

Robinson. A proč, milý Pátku?
Pátek (bázlivě ohlížeje se po duze). Pohlédni jen,

pane, Juluka přišel a nepřinesli jsme mu žádné oběti.
Rob. A kdo jest Juluka?
Pát. Nejvyšší duch; ten se vždy rozhněvá,

nenalezne-li pro sebe přichystané ryby, ještěrky a
ptáčky kolibry.

Rob. Mluvil jsi již někdy s ním?
Pát. O nikoli, toť mohou pouze čarodějníci na

hoře.
S úžasem poslouchal Robinson strašlivé bludy

svého druha a pomyslil sobě, že jest svrchovaný čas,
aby mu vštípeny byly pravé názory náboženské.
Uchopiv tedy Pátka vlídně za ruku, vedl jej poprvé
do svého chrámu. Když byli tam došli, promluvil k
němu:

„Poslyš, můj milý Pátku! Až zase jednou bude
hřmíti a uzříš duhu, nelekej se toho; neboť boha
hromu není, aniž stává jiného zlého boha. Jest
pouze jeden Bůh, a ten jest laskavý a dobrotivý.
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Stvořil veškerý svět; slunce, měsíc a hvězdy, lidi i
zvířata, byliny i kamení, hory i doly, moře i řeky;
všecko jest dílem jeho. Vládne celým světem; jeho
pokynutím svítí slunce, prší a hřímá, aby lidé a
zvířata nalezli pokrmu a nápoje, světla a tepla. Vše
může učiniti, cožkoli chce; avšak nečiní ničeho, co by
nebylo dobré, neboť on jest také moudrý.“

Pátek naslouchal s velikou pozorností; po té ale
pravil:

„Poznávám z toho, že tvůj Bůh jest mnohem
větší, nežli Juluka; o, prosím tě, pane, vypravuj mně
ještě něco o něm.“

„S radostí, milý Pátku,“ odpověděl Robinson a
jal se dále mluviti o jediném Bohu, jakýmž po všecky
věky byl a jakýmž věčně zůstane: Bohem neskončené
lásky, dobroty a milosrdnosti. A když mluvil takto,
rozlévala se posvátná zbožnost po jeho tváři, i cítil, že
se Bůh k němu sklání.

Hned příštího večera prosil Pátek zase svého
pána, aby mu vypravoval o dobrotivém Bohu, a
Robinson byl také ihned k tomu ochoten. A tak
vypravoval čas po čase Pátkovi vše, co sám věděl:
o stvoření světa, o Spasiteli; poučoval jej, jakým
člověk má býti v slovech a skutcích, aby žil za
příkladem Ježíše Krista. Ježto učitel i žák naplněni
byli toutéž horlivostí, jevil Pátek v krátké době veliký
pokrok. Robinson cítil se býti šťastným, že nalezl
někoho, jenž sdílel s ním úctu k Bohu, a Pátek činil
to s takovou prostosrdečností a horlivostí, že nelze
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bylo bez hlubokého pohnutí patřiti naň, když se
modlil.

Mezitím dozrála kukuřice a Robinson viděl se
nucena na nějaký čas zase odložiti cihlářství.
Jednoho dne zůstal Pátek sám doma, aby vylušťoval
kukuřici, kdežto Robinson zaměstnával se
uřezováním ostatních klasů. Dokonav právě práci,
šlápnul náhodou na jakýsi kořen velikosti řípy.
Zvědavé rozlomil kořen a úhledností jeho sveden,
neodolal sobě, aby kousek nezakusil. — Avšak aj,
co to? Náhle přicházely na něho mrákoty! Bylo snad
požití kořenu toho příčinou? Bezpochyby, neboť
život jeho vždy víc se nadýmal, údy nemohl
vládnouti, ano v krátké době nemohl sebou ani
hnouti. Ami vida takové neštěstí, počal strašlivě výti
a utíkal do hradu.

Pátek vykonav svou práci a jsa veselé mysli
pohrával si právě se švitořivým papouškem, když
Ami přiběhl k hradu. Sotva ale že Pátek přelezl přes
hradbu, aby přepravil psa, skákal tento úzkostlivé
proti němu a ihned zase obracel se směrem k svému
pánu. Pátek nejsa ještě s vlastnostmi věrného psa
dostatečně obeznámen, nevěděl, jak by si měl
vykládati podivné počínání poděšeného zvířete.
Když ale pes neustával ve svém vyzývání a Robinson
také se nevracel, bylo mu to přec jen nápadné;
jedním slovem, šel za pánem. Avšak jak se ulekl,
spatřiv tohoto na polo bez sebe, s životem velmi
naduřeným! Podle všeho poznával, že Robinson
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pojedl syrového kořenu kasavy, jehož zlé účinky
Pátek velmi dobře znal. Místo ale, aby pánu svému
přispěl pomocí, počal naříkati, mumlaje při tom
nesrozumitelná slova; i byl by snad ještě déle takto
nečinně hořekoval, kdyby Robinson v největších
svých úzkostech nebyl projevil touhu po mléce. Tu
konečně vzmužil se Pátek; i odnesl rychle pána svého
do hradu a podával mu mléka k pití. A to účinkovalo
velmi zdárně. Sotva byl Robinson požil jen málo
mléka, počal silně vrhnouti, čímž zvrátil žaludek
neztrávené části kořenu. Brzy také splasklo naduřené
břicho, dýchání stávalo se volnějším, a nemocný
upadl v hluboký spánek, z něhož procitnuv, za
několik hodin cítil valnou úlevu tělesných strastí.

Ačkoli pozdravení Robinsonovo v příštích
dnech činilo rychlé pokroky, přece si dělal Pátek
trapné výčitky, že již dříve neobeznámil pána svého
s vlastnostmi kořenu kasavy. Jak dlouho zanášel se
již myšlénkou, že z kořenu toho upraví jakýsi koláč,
kterýmž pána překvapí!

Nebylo mu s obtíží, nasbírati takových kořenů
dostatečnou hojnost, sloupal a omyl velmi bedlivě,
načež je rozstrouhal na drobounko, jakož u nás
činíváme s křenem. Nyní ale nastávala mu hlavní
práce. Šťavnatý a čerstvý kořen kasavy jest sice
jedovatý, avšak stává se zcela bezškodným, jakmile
štáva z něho se vytlačí. Pátek tedy složil kus lýkové,
Robinsonem vyrobené tkaniny na způsob vaku, a
naplnil tento rozstrouhaninou. Po té pověsil vak na
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strom, přivázav na dolní jeho konec několik velikých
kamenů, tak že vak značně se napnul a tím šťáva se
vylisovala. Když pak pozůstalá moučka byla uschla,
vyňal a navlažil Pátek část této moučné látky; po té
vytvořil z těsta takto nabytého bochánek as na tři
prsty tlustý, kterýž položil na rozhřaté ohniště. Když
byl bochánek po jedné straně zbrunatněl a valně se
ztenčil, položil jej Pátek na výslunní, aby dokonale
vyschnul.

Takových koláčů nadělal Pátek asi pět, když
jednoho dne Robinson procitnuv z libého spánku,
žádal sobě pokrmu. Tuť podával mu Pátek dříve
sousto chleba. „Zde, pane,“ pravil, „požij prozatím
kousek chleba, hnedle přinesu ti něco lepšího.“ Po té
odběhnuv do kuchyně, brzy navrátil se zase s jedním
svých koláčů v ruce. Jaké oči dělal tu Robinson, když
mu byl Pátek předložil výrobek svého kuchařství! A
vskutku, koláč byl tak úhledný, že by byl mohl i
některému pekaři evropskému sloužiti ke cti.
Robinson nedal se tedy dlouho pobízeti, nýbrž pustil
se do zlatohnědého koláče. A chutnal mu, neboť jako
zevnějšek byl lákavý, tak i chuť pečiva byla dobrá.
Brzy žádal si více tohoto pokrmu. Ježto ale ostatní
koláče nebyly posud dosti vysušeny, nemohl mu
Pátek žádného podati. — Po tabuli oddal se
Robinson zase odpočinku a spal tak dobře, že za
několik hodin se probudiv, cítil se býti mnohem
silnějším a zotavenějším, nežli před polednem.

„Poslyš, Pátku,“ promluvil vděčně, „zdá se mně,
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že tvůj koláč úplně mne pozdravil. Rychle přines mi
ještě jeden.“

„S radostí,“ odtušil Pátek, „ale nechceš dříve
zvěděti, z čeho upekl jsem koláč?“

„Tedy z čeho?“ tázal se Robinson zvědavě.
„Nuže, pohlédni na toto!“ Při těchto slovech,

podával Pátek Robinsonovi veliký kořen kasavy.
„Jak?“ zvolal polekaný Robinson, „koláč že byl

připraven z tohoto kořene?“ A hned se mu zdálo, že
jest podruhé otráven.

„Upokoj se,“ promluvil Pátek s úsměvem; „nebo
i já pojídal jsem, a jsem předce zdráv. Poslyš jen, co
jsem s kořeny konal, dříve nežli jsem z nich napekl
koláčů. Požívá-li někdo kořenů šťavnatých, pak
ovšem může z toho míti smrť.“

Po té přinesl zase dva koláče, a slavně vybízel
pána k společnému stolu. Avšak Robinson dlouho
se zdráhal, až konečně s chutí dal se do jídla, vida,
že Pátek jest již s polovicí koláče hotov. Pečivo velmi
dobře opět chutnalo, i velmi si podivil, uslyšev, že
divochové takového pečiva požívají na místě chleba.
A tak dobré i zlé bývá vedle sebe.

Takovým způsobem prchali dnové velmi rychle.
Přicházela doba, v níž pouze po polednách pršelo,
tak že naši ostrované mohli zase přikročiti k práci
cihlářské. — A nyní počala stavba domu. K tomu ale
bylo zapotřebí, aby část hradeb byla stržená, neboť
bylo by bývalo velmi obtížné, přenášeti stavivo přes
náspy, a přece nechtěl Robinson povstalou mezeru
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v hradbách ponechati bez uzavření; neboť posavad
nebyl prost vší obavy před náhlým napadením,
ačkoli již přes rok neobjevili se divochové. Urobil
tedy z dlouhých dřev kolíky spojených jakési dvéře,
jimiž měla býti mezera v náspu u večer zabedněna.
Nyní přivlékly na smyku veliké kameny z lomu, ježto
sloužiti měly za základ stavby. Při tom napadlo
Robinsonovi, že by práce zajisté ještě rychleji
prospívala, kdyby i pudlík pomáhal. Upravil tedy
pro psa jakési řemení a zapřáhl jej vedle Pátka před
smyk. A hle, brzy šlo to až milo! Tím získána byla
nemalá pracovní síla, tak že Robinson mohl se bez
přetržení zabývati připravováním malty a stavbou
základných zdí, kdež Pátek a Ami přivlékali kameny
a hlínu. Takovým způsobem záhy se dospělo až k
stavbě z cihel, a s pomocí Pátka vyrůstaly zdi nyní
mnohem rychleji, protože cihly nemusely býti
přisekávány jako kámen. Avšak jak by měl Robinson
přivésti světlo do domu, nevěděl si rady. Nenadělal-li
oken do zdí, byla stavba mnohem jednodušší, a dům
byl před tiplemi i divochy mnohem lépe uzavřen;
avšak pak bylo u vnitř tma. Dával-li světlu přednost,
mohlo se to státi pouze na úkor bezpečnosti. „Cesta

prostřední, cesta nejlepší,“ pravil konečně k Pátkovi.
„Uděláme-li několik větších i menších děr, bude
všemu vyhověno; v případě potřeby můžeme je pak
snadno zazdíti, anebo můžeme také jimi stříleti.“

Jako s okny rozhodnul se také náš stavitel s
upravením vchodu. Tento měl obdržeti jen tolik
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rozsahu, co by se bez obtíže několika kameny uvnitř
připravenými dalo zatarasiti, čímž v případě útoku
přístup do domu divochům byl by zamezen. A tak
blížila se stavba tak dávno obmýšlená znenáhla k
svému dokončení. Ovšem stavba střechy stála ještě
mnoho lámání hlavy. Bouře, jež před deštěm i po
něm nastávaly, burácely obyčejně s takovou
zuřivostí, že někdy i nejsilnější stromy vyvracely, jakž
měla jim tedy slabá střecha z třtiny bambusové
odolati? Nezbývalo tedy jiného, leč vzíti k zbudování
střechy silné klády a pevně je vespolek spojiti. Pátek
již dávno zařídil pro sebe sekeru z obsidianu, a tak
společnou prací obou tesařů byl brzy potřebný počet
kmenů skácen a přitesán. Nyní položili oba
stavitelové několik trámů na zdě, vztyčili nad nimi
krokve, a krov stál. Brzy byla také zhotovena hustá
krytba z kukuřicové slámy a dům byl k obývání
připraven.

Čehož Robinson sám o sobe nebyl by snad
nikdy nedocílil, anebo snad teprvé po dlouhých
letech, totéž vykonáno bylo přispěním Pátkovým v
jednom roce. Z toho také zřejmě poznával, v jaké
míře každému člověku zapotřebí jest vzájemné
podpory s jiným a jak práce i nejposlednějšího
dělníka jest důležitým členem ve velkém řetězu
výkonů lidských k docílení všeobecného blaha.

Takto žili oba přátelé zase celý rok, trávíce celý
tento čas modlitbou a prací, aniž by se cosi
pamětihodného událo.
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Jednoho dne, když opět Robinson a Pátek
vystoupili na horu, bezděky obraceli se zrakové
jejich do dálky, jež průhledným ovzduším otvírala se
před nimi. Sotva ale že byl Pátek po nějakou chvíli
patřil na jistý bod obzoru ke straně severo-západní,
tuť počal náhle vyskakovati a jásati. „Pane, pane,“
volal hlasitě, „podívej se v tuto stranu!“ K otázce
Robinsonově, co as viděl, odpovídal: „O jaká to
radost! jsem šťasten, jsem blažen! Patřím na svou
vlast!“

Avšak Robinson nesdílel radost Pátkovu,
naopak, byl tímto výjevem velmi zaražen. Nejevila
se snad v celém vzezření Pátkově neskonalá touha
po otčině? Jakž, kdyby druh užil nejbližší nahodilé
příležitosti k návratu do vlasti a opustil jej? Přilnul již
příliš k druhu svému, aby opětná ztráta jeho neměla
se ho bolestně dotknouti. Mimo to obával se, že
Pátek, octnuv se ve své otčině, rychle zase na všecko
zapomene, čemu se byl od něho naučil. „Ano, kdož
může věděti,“ myslil u sebe, „zdali Pátkovi krajané,
slyšíce o mně, po celých stech nepřijdou k mému
obydlí? A pak běda mně!“

Pátek naproti tomu choval se, jako by se ničeho
nebylo událo; hbitě a vesele konal svou práci a
projevoval při tom takovou upřímnost a přítulnost
k pánu svému, že tento přinucen byl, za hřích si
pokládati každou nedůvěru v poctivost svého
soudruha.

Robinson konečně nechtěl déle snášeti takový
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vnitřní bol; chtěl alespoň řečí uleviti srdci svému.
Chtěl se dozvěděti, čeho jest se mu nadíti, a protož
hleděl smýšlení Pátkovo vypátrati.

„Byl bys rád zase ve svojí otčině?“ započal
Robinson.

„Ano, pane, těšilo by mne to!“ odpověděl Pátek.
„Tedy chtěl bys se státi opět divochem, a

požívati lidského masa?“ tázal se Robinson.
„Nikoli, o nikoli! Nikdy více Pátek nechce

okusiti lidského masa; řekne bratřím svým, aby se
vespolek milovali, k Bohu se modlili a požívali masa
zvířecího.“

„Proč ale,“ pokračoval, „nechceš sám se
navrátiti do své vlasti?“

Pát. O, pane, zajisté se hněváš na svého Pátka?
Rob. Jak to?
Pát. Protože mne vyháníš od sebe?
Rob. Aj, ani mně to nenapadá, můj dobrý Pátku;

avšak rád bych ti připravil nějakou radost.
Pát. Bez svého pána nezná Pátek radosti. Kdež

není Robinsona, tam také Pátek nechce býti.
Rob. Což medle bylo by mně činiti u tvého

kmenu!
Pát. Mohl bys vyučovati moje bratry, jako jsi

vyučoval mne. — Od tebe naučí se mnohým věcem,
kterýmž ani od ostatních bělochů se nenaučili.

Rob. Nikoli, milý Pátku, jdi jen sám. Zůstanu
zde, a budu zase tak žíti, jako dříve.
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Tuť poctivá duše Pátek dal se do pláče, vrhl se k
nohám Robinsonovým a podával mu sekeru.

„Čeho mám s ni počíti?“ tázal se tento s
udivením.

Pát. Usmrť mne, pane!
Rob. Co ti to napadá?
„Ano, pane,“ odpovídal Pátek bolestně, „raději

chci umříti, nežli od tebe —“
Nemohl mluviti dále, neboť usedavý pláč tajil

mu dech. Hluboce pohnut přivinul jej Robinson k
srdci řka: „Nikoli, o nikoli, dobrá ty duše; zůstaneš u
mne!“

A takovouto věrnou oddanost osvědčil muž
hnědé barvy! Sotva že unikl z divošství, mohl již
sloužiti za vzor mnohým, jenž se honosí bílou koží.

Rozmluvou s Pátkem probouzely se opět v
Robinsonovi staré myšlénky na opuštění ostrova.

Hned příštího rána dovedl Pátka k člunu, na
němž podniknul nezdařenou svou výpravu, a jehož
od těch dob nikdy více již neupotřebil. „Nuže,
Pátku,“ pravil, „myslíš, že bychom s to byli, dopraviti
se na tomto člunu do tvé otčiny?“ Jelikož ale Pátek
uznával loďku za příliš malou, navrhoval mu
Robinson, aby vespolek zhotovili sobě lodici větší.

Větší radost Pátkovi nemohla býti způsobena,
jako byl návrh tento. Sotva uplynulo několik minut,
vyhledal již velikánský, k tomu účeli velmi vhodný
kmen a ihned zarazil svou sekeru. Nyní oba ruče
chopili se práce, a přese všecku nedostatečnost jejich
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kamenných seker byl již v několika dnech strom
zkácen, a jeho větve osekány. Hlavně Pátek s
nevýslovnou horlivostí a zároveň zručností sobě
počínal; také vydlabání kmenu provedl v době
poměrně dosti krátké, hlavně pomocí ohně, tak
důkladně, že někdejší podobná práce Robinsonova
daleko zůstávala pozadu. Úprava zevní strany lodice
ovšem nešla tak hbitě od ruky, neboť vyžadovala
větší práce a proto i delšího času, tak že oba loďaři
ještě dlouho nebyli hotovi, když nastávala doba
dešťů, kteráž další práci zastavila.

Jako vždy jindy byli i nyní přinuceni, větší část
dne tráviti v obydlí. Ale čas ten nebyl pro ně
naprosto promrhán. Robinson záhy nalézal, že v této
době mohou všelicos připraviti, což k vypravení
člunu za nezbytné považoval; k takovým věcem
náležely především kormidlo a plachta. Pátek o těch
věcech ovšem nerozuměl praničeho; domnívalť se, že
ku plavbě není jiného potřebí, leč dvou vesel, aby
možno bylo lodici hnáti a říditi.

Tu ale ku konci dešťového počasí udála se velmi
důležitá příhoda. Ani Robinson ani Pátek nemohli
v noci spáti za příčinou strašlivé bouře a děsného
dunění rozvlněného moře, kteréž naráželo na
pobřežní skaliny. Ráz na ráz šlehaly blesky, rachotil
hrom, plným proudem lil se déšť, tak že Robinson
neočekával nic jiného, nežli že opět nastalo
zemětřesení.

Byl již večer, když konečně bouře se utišila.
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Ačkoli vítr posud silně burácel, mohliť oba přátelé
alespoň úkrytu nalézti v domě. Sotva ale že se byli
odebrali na lože, slyšeli temný výbuch se strany
moře, po němž následoval rachot, jako bývá při
hromobití. Robinson naslouchal s největší
napnutostí, neboť výbuch podobal se výstřelu z děla.

„Slyšel jsi výstřel?“ tázal se konečně svého
druha. Tento ale neměl ani zdání o výstřelu z děla,
nýbrž považoval slyšený rachot za obnovení bouře.
Neslyše dalšího výbuchu, domníval se Robinson, že
snad se zmýlil; i oddal se, jakož i Pátek, klidnému
spánku.

Podle kalendáře byla příštího dne neděle,
pročež hned z rána vystupovaly naši přátelé na horu
k službám božím. Avšak jaké překvapení očekávalo
jich? Nedaleko ostrova ve směru jihovýchodním
spatřili loď! Veliký evropský koráb, a v takovém
poblíží Robinsonova ostrova! Zdálo se, že loď jest
zakotvena, neboť nebylo pozorovati ani žádného
pohybu, ani žádné plachty. Kdož medle byl by s to
vypsati radost, jakouž pociťoval Robinson v tomto
okamžiku? Brzy vrhal se na kolena, brzy vyskočiv
počínal sobě jako člověk smyslů zbavený, brzy zase
objímal svého soudruha, jenž nemohl nasytiti se
udiveného pohledu na tento „veliký dům“, jakž loď
nazýval.

Tedy přece nebyl to omyl, když byl Robinson
domníval se slyšeti výstřel z děla; nebo zde před
svýma očima viděl loď, na níž rána byla vystřelena.
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Viděl předek korábu, domníval se viděti stěžně,
zkrátka, nebylo pochybnosti: co tak často vídal ve
snách, to objevilo se mu nyní v skutečnosti!
Konečně, konečně přišel den, jenž zvěstoval jeho
osvobození! A proto opět vrhna se na kolena a
pozvedna sepjaté ruce k nebi, velebil se slzou v očích
Boha a děkoval mu.
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XVI.

Domnělá loď spásy a její poklady

Viděli jsme, jak radostný dojem na Robinsona učinil
pohled na loď. Ani mu nenapadlo, že by to mohl býti
koráb ztroskotaný, anebo loď mořských loupežníků.
Pevně oddával se naději, že bude ze své samoty
vyproštěn.

Aniž by slova promluvil, běžel k pomoří ostrova
ve směru jihozápadním. Nedbal trní, nedbal hustého
ostruží, nic nebylo s to, zastaviti jej. Jen ku předu
hnal se rovným směrem k místu, k němuž musila loď
přistáti, a sice v takovém běhu, že Pátek sotva mu
postačil.

Takto spěchal as půl hodiny, jen ještě něco málo
kroků a Robinson byl u cíle! — Dychtivost operuťuje
jeho běh a sotva dechu popadaje spěchá ku předu.
— Hle tamto, již poznává předek lodní — nyní má již
i poslední stromy za sebou — avšak o žel! Prázdno,
neoživeno jest místo, na němž doufal setkati se s
lodníky a s jejich člunem.

Robinson vidí poboční stranu lodi, a co
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spatřuje? — Trosky! Ani živé duše nelze tu spatřiti,
zadní stěžeň jest zlomen a leží na palubě, ráhna i
lanoví jsou přetrhána, týče plachetní jsou
roztříštěny!

„Což medle stalo se s mužstvem ztroskotané
lodi? Nerozeznali snad za noční tmy břehův ostrova,
nebo utonuvše při pokusu přistání k břehu, nalezli
hrob ve vlnách, jako soudruhové moji? Nebo snad
podařilo se jim přistáti k jinému ostrovu?“ Toť byly
nyní první otázky, které se Robinsonovi vtíraly.
„Ach,“ obrátil řeč k Pátkovi, „což byla-li lodice příliš
malá, než aby se všichni v ní mohli zachrániti? Kdyby
snad námořníci byli pouze sebe spasili, zanechavše
na lodi pocestné, choré, dítky a starce?“

Takto promluviv, vrhl se, nedbaje vlastního
nebezpečí do moře, aby ploval až k troskám korábu.
Přivyknuv sobě, vždy býti po boku svého pána,
skočil Pátek do vody a nasadil ochotně život svůj za
život bližních, kteří snad ještě v úzkostech úpěli na
lodi.

Dospěvše až k samé lodi, seznali, že byla
vehnána mezi dvě skály, mezi nimiž byla sevřena. Tu
tedy stál „veliký dům“, jak Pátek v největším udivení
nazval koráb; avšak ani Robinson, ani Pátek nevěděli
si rady, jak by se dostali na palubu. Konečně v předu
lodi nalezli lano, jež dosti hluboko viselo, aby
uchopivše je vysoukali se do výše. Sotva se octnuli
na palubě, jal se Robinson prohlížeti všecky
místnosti; otvíral všecky kajuty a jiné komory, až
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nemohl dále, neboť loď byla valně porouchána a
vysoko již vodou naplněna. Jakkoli však každý kout
bedlivé proskoumal, nikde nenalezl lidského tvora,
jemuž by přispěl pomocí.

Když takto se byl přesvědčil, že na lodi není živé
duše, obrátil všecku svou pozornost k nákladu. Při
této příležitosti přišlo mu velmi vhod, že nastalým
odlivem vody uvnitř lodi znenáhla ubývalo, čímž
rozšířil se obor jeho prohledávání. Náklad sestával,
jak se podobalo, z barvířského dříví, z tabáku a z
cukru. Mimo to byly ale také na lodi značné zásoby
potravin, zbraní, střelného prachu, prádla, náčiní
řemeslnického a jiných nástrojů; jedním slovem
veliké množství věcí, jichž Robinson tak drahně let
bolestně byl postrádal.

Byl-li Pátek lodí a její zařízením takořka bez
sebe, neznala radost jeho mezí, když mu byl
Robinson ukazoval zbraně a rozličné nářadí. Věci
nejnepatrnější vzbuzovaly jeho obdiv, ačkoli neměl
ani pojmu o jich účeli; zejména nástroje železné
zajímaly jej u vysoké míře. Nebylť srozuměn, když
mu Robinson zakazoval, něčeho s sebou vzíti, ježto
každá věc byla by jim překážela u plování na zpáteční
cestě k ostrovu.

Ovšem, kdyby byli mohli k návratu použiti
nějaké loďky, byl by Robinson sám si vybral několik
seker, pil, hřebů, ručnic, náboje; neboť pomocí
těchto věcí mohl by se nejen vydatněji bránit proti
nepřátelům, ale i pustiti se snad do stavby větší
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lodice, v níž by se přepravil až do Evropy. A kdo směl
mu jakožto jedinému pánu ostrova popírati právo na
zboží ztroskotané a zcela opuštěné lodi? Celý náklad
byl již neodvolatelně ztracen, jakmile by nová bouře
povstala, čímž loď byla by zúplna rozdrcena.

„Ovšem, kdybychom byli hotovi se svou lodicí,“
promluvil Robinson po delším přemýšlení k Pátkovi,
„pak mohli bychom rozličné věci přepraviti; dříve
však nežli bude práce naše dokončena, budou trosky
dávno rozmetány vlnami mořskými.“ — „Avšak,“
pokračoval po chvíli, „máme menší loďku,“ a aniž by
se dlouho rozmýšlel, spustil se ihned s lodi a ploval
k ostrovu. Dospěv k břehu spěchal ihned v průvodu
Pátka k zátoce, kdež byl člun uschován; cesta ta byla
odbyta v takovém spěchu, že byla ukončena za dvě
hodiny, kdežto jindy čtyry hodiny vyžadovala. Avšak
v loďce sebralo se během času tolik vody, že bylo
zapotřebí delšího času, nežli byla vyčerpána. Za to
však byla plavba kolem jižního cípu ostrova za
panujícího odlivu mnohem snadněji vykonána,
nežli se byl Robinson nadál.

Jakož se Robinson domníval, dostali se bez
značných obtíží, podporováni jsouce odlivem, na
svém člunu až ku stroskotané lodi. Vystoupivše na
palubu, snášeli ihned všecko, čeho odvézti hodlal
Robinson. Byly to následující věci: 1. bedna s hřeby
a šrouby; 2. dvě sekery; 3. několik palic; 4. pila;
5. menší bedna obsahující hoblíky, kleště, nebozezy,
dláta, pilníky a rašple; 6. třetí bedna se skobami,
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sponkami a motykami; 7. soudek střelného prachu;
8. dvě ručnice a jedna bambitka; 9. několik šavlí;
10. vak s koulemi k nabíjení pušek a jiný vak s broky;
konečně 11. kus plachtového plátna.

Nyní jednalo se o to, jak by všecky tyto věci
dopraveny byly do člunu. Robinson byl již z části
vyprázdnil bedny, aby obsah jejich kus po kuse
snášen byl do člunu, když uzřel na hlavním stěžni
uvázanou kladku, kteréž nepochybně námořníci
užívali k spouštění lodic s paluby. Tuť ihned přivázal
na kladku celou bednu a spouštěl ji zvolna do člunu
k největšímu udivení Pátkovu, jenž v člunu
spouštěné předměty odebíral. Tímtéž způsobem
pokračoval, až bylo vše do člunu dopraveno;
nastávající příliv podporoval návrat k břehu, tak že
oba přátelé záhy přistáli k ostrovu.

Přihlížel-li Robinson při první dopravě
především k nářadí řemeslnému, obracel nyní
pozornost svou k střelnému prachu a byl velmi
potěšen, když byl objevil tři veliké sudy naplněné
prachem. Mimo to sebral deset pušek a několik
bambitek, jakož i sud s kulemi a váček s křesacími
kameny. I tento náklad byl šťastně na břeh dopraven
a pod stanem uschován.

Třetí plavba byla již pro dnešek nemožnou,
jakož i přepravení uschovaných věcí do hradu. Sotva
že tedy došel Robinson nějakého majetku, poznal již,
že i boháčové nejsou prosti všech starostí. Obával
se totiž, že by divochové mohli přijíti za jeho

PODIVUHODNÉ PŘÍHODY ROBINSONA NA PUSTÉM OSTROVĚ

211



nepřítomnosti. Co měl si počíti? Nezbývalo jiného
leč přenocovati s pudlíkem na břehu a Pátka poslati
do tvrze. Než jak měl se jeden dověděti o tom, kdyby
útok učiněn byl na druhého? Nejjednodušší bylo by
bývalo, dáti si znamení výstřelem z pušky; avšak
Pátek jaktěživ neměl pušku v ruce, tím méně ji
nabíjel nebo z ní vystřelil. Nezbývalo ničeho, leč
poučiti jej, jak by měl s ručnicí nakládati.

Robinson nabiv tedy u přítomnosti Pátkovy
jednu z ručnic, namířil ihned na jakéhosi ptáka
sedícího na blízkém stromu, a — bum — pták padl
k zemi. Kdo ale popíše uleknutí Pátkovo? Nic jináč,
nežli jako by sám byl zastřelen, svalil se při výstřelu
na zem a třásl se na všech údech; přese všecko
domlouvání trvalo to dlouho, nežli se zase zmužil,
ale ještě většího přemlouvání bylo zapotřebí, nežli
se dotknul ručnice samé. Nyní okazoval mu sice
Robinson do podrobna nabíjení i střílení, a mezi tím
přišla noc, a tak chtě nechtě musil konečně Pátek
sáhnouti k pušce a vydati se na cestu ku tvrzi. — Noc
uplynula pokojně, a dříve ještě, než slunce vycházelo,
projevoval již radostný štěkot pudlíkův příchod
Pátka. — A nyní pokračovali oba u převážení věcí
z trosek na břeh; sebrali vše, což mohlo jim býti
jakýmkoli způsobem užitečno. Projedše v několika
dnech devětkráte tam a sem, navrátili se
posledníkráte na palubu a Robinson ještě jednou
prohledal zevrubně všecky místnosti lodi.
Dopravená ku břehu část nákladu chovala v sobě
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sice rozmanité věci: nádobí, železné nástroje, prádlo,
potraviny, náčiní kuchyňské a stolové, pokrývky,
ubrus, závitek olova, formičku k lití kulí, několik
šavlí, kompas, a několik dalekohledů, ano i šest děl i
s nábojem a části rozloženého vozíku. Naproti tomu
nenalezl posud žádného oděvu, žádných nožů, jehel,
nůžek a podobných drobností, a právě po těch nyní
pátral. A čeho nalezl při nejbedlivějším hledání? —
Truhlici naplněnou — zlatem a drahokamy!

„Což medle,“ usmíval se, „mám sobě počíti s
tímto bohatstvím na pustém ostrově? Kdybych za ně
mohl sobě koupiti nůž, nůžky, střevíce, rád bych za
to dal celý tento poklad, jenž pro tak mnohé byl by
předmětem lakotného bažení.“ A s úplnou
nevážností odstrčil truhlici stranou, i pátral dále.
Když byl ale v kajutě konečně nalezl nůž a několik
spisů, předložil si přece jináče věc. „Jakž,“ pomyslil
sobě, „kdyby pomocí těchto listin jednou možno
bylo vypátrati vlastníka tohoto pokladu? Neodvrátil
bych od něho velikou ztrátu, kdybych skvosty
uschoval a svým časem jemu je odevzdal?“ I jakoby
se obával protahováním proviniti se proti nějaké
povinnosti k bližnímu, s největší rychlostí odpravil
truhlici do člunu.

Sotva ale, že odpluli malý kousek cesty od
trosek, strhla se silná bouře, kteráž oba naše
námořníky strašlivým násilím hnala ke břehu. Člun
byl tak prudce ke břehu vržen, že Robinson i Pátek
byli z něho vyhozeni; avšak nebylo jim ublíženo, ano
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poštěstilo se jim, loďku i s nákladem zachrániti před
vlnami.

Bouře burácela po celou noc. Konečně počalo
se rozbřeskovati a brzy objevil se také Pátek. Jak se
ale podivili oba soudruhové, když přibývajícím
denním světlem marně hledali na moři stroskotanou
loď, jejíž veliké stěžně později nalezli u břehu! Nelze
bylo pochybovati, že stěžně, podlehnouce útokům
bouře, pádem svým dokona roztříštily trosky.

Jsa dobrým hospodářem pomýšlel Robinson
hned na to, aby stěžně zcela vytaženy byly na suchou
zemi; taktéž chtěl všecky trámy a prkna, jež by
nastávající právě příliv přihnal ke břehu, pro další
potřebu vytahati z vody. A ihned opatřil Pátka i sebe
velikými háky, kterýmiž vytahali plovoucí prkna a
jiné nálodní dříví, tak že hnedle byla značná
hromada dřevěného staviva nakupena.

Hned když přestával příliv a nebylo se tudíž
nadíti dalšího přinášení dřev, konal Robinson
potřebné přípravy k dopravení ostatních věcí do
bradu. Při sestavování vozíku nenalézal velkých
obtíží; i brzy naložil naň několik beden, zapřáhl
Pátka i pudla k voji, a již to jelo směrem k hradu.
Jelikož ale při vší píli nebylo možno, ještě téhož dne
vše odvézti do obydlí, byly věci méně potřebné
prozatím uschovány ve sluji, protože tato ležela
mnohem blíže, nežli hrad.

Hned z rána příštího dne všedního byli opět oba
naši přátelé v plném proudu činnosti. Aby totiž
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získané poklady i za jejich nepřítomnosti byly
uspokojivě zabezpečeny, zhotovili dvoje dvéře, z
nichž jedny měly býti zasazeny do opunciového
plotu, druhé pak do náspu. A nyní nastal uvnitř
hradu takový život, jako v nějaké tesárně; radost byla
by bývala pohlednouti na oba pracovníky. Robinson
vyhledával a sestavoval vhodné kusy dříví, Pátek
mezitím zase pod vedením mistra musil řezati a hřeby
narovnávati. Takovýmto rozdělením práce a
neoblomnou pilností přivedli to naši tesařové tak
daleko, že již v několika dnech byly oboje dvéře
opatřené zámkem i závorou, zavěšeny, a — zevní
hradní brána byla hotova.

Ale ani to ještě nedostačovalo Robinsonovi.
Učinil totiž mimo to ještě šestero zářezů do náspu
na způsob střelen, kterýmiž prostrčil šestero svých
děl, položiv hlavně na pohyblivé podstavce, aby jimi
mohl děla namířiti; jedním slovem přeměnil svůj
hrad ve skutečnou pevnost, v níž mohl útokům
divochů s pokojnou myslí vzdorovati.

Kdežto Robinson zdarem svých nových
opatření byl velmi potěšen, pochopoval Pátek jen z
části jejich účelnost. Hlavně byla to děla, jež bedlivě
si prohlížel, kroutě při tom nedůvěrně hlavou. Nelze
se tomu diviti, neboť neznal strašlivý jejich účinek.
Pročež také Robinson, nabiv jedno dělo, namířil na
velikánský strom. Bum! — a strom roztříštěn skácel
se k zemi. Ale také i Pátek ležel na zemi; přese všecko
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poučování Robinsonovo přece nebyl připraven na
takovýto hromový výbuch.

Robinson pamětliv jsa pořekadla: „Železo musí
se kouti, dokud jest žhavé,“ počal ihned s
vyučováním Pátka v nabíjení a střílení jak z ručnice
tak z děla. Trvalo to ovšem dosti dlouho, nežli tento
odložil všecku svou bázeň a ostýchavost; když se byl
ale dokona přesvědčil, že při pořádném nabíjení a
míření střelec nenalézá se v nižádném nebezpečí, tuť
chopil se věci do opravdy.

Nejbližší práce našich ostrovanů záležely v
obstarání pole a v dopravení všech z lodi
zachráněných věcí do hradu. Těch bylo ale tolik, že
Robinson ani nevěděl, kam s nimi. Všecky prostory
byly naplněny rozmanitým nářadím, nástrojím a
náčiním, jehož Robinson nad míru sobě vážil, kdežto
tak mnohý nebyl by si ho snad ani všímal. Avšak
i kuchyně a sklep byly hojně zásobeny nasoleným
masem, sušeným ovocem, suchary atd. Ano i něco
rumu a vína nalezl Robinson otevřev poslední
bednu; nápoje tyto uschoval Robinson bedlivě pro
zvláštní příležitosti. — Větší ještě radost způsobil mu
nález anglické biblí, náčiní psacího a celé knihy
papíru, kteréž věci objevil ve zvláštní příhrádce jedné
truhly. Nyní mohl Pátkovi v den nedělní ledacos z
biblí vykládati a i sebe poučiti; mimo to bylo mu
také umožněno v dobách odpočinku sepsati
nejdůležitější události ze svého života.
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XVII.

Veliké události

Robinson cítil se nyní šťastnějším než kdy jindy.
Doba deště uplývala za rozmanitých užitečných

zaměstnání, silné bouře již přestávaly a blížil se den
třicátého máje, výroční den Robinsonova příchodu
na ostrov.

Jitro tak toužebně očekávaného dne zavítalo,
nebe bylo jasné, slunko vycházelo velebně. Bylo to
po sedmnácté, co Robinson slavil tento den svého
zázračného zachránění, vysýlaje v modlitbě vroucí
díky k Bohu.

Povstavše oba od skroušené modlitby na
kolenou vykonané rozhlédli se v hlubokém pohnutí
po ostrově. Tu náhle zvolal Pátek: „O běda nám,
tamto přicházejí naši nepřátelé!“ A pln úžasu
okazoval k jihu, kdež skutečně značný počet divochů
na třech člunech přistál ke břehu. Ubohý Pátek byl
tím tak polekán, že se třásl na všech údech; neboť
nemyslil jináče, nežli že divochové přišli, aby
zmocnivše se jeho, usmrtili jej. Robinson jal se ho
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konejšiti, snaže se přesvědčiti jej, že i on sám jest
rovnou měrou zahrožen. „Budeme se brániti,“ pravil,
„učiněn-li bude na nás útok; avšak posud ani
nevíme, čeho mají divochové v úmyslu.“ Po té
sestupoval rychle do tvrze, aby prohlédl si uzavření
bran a opatřil se dalekohledem.

Když se byl zase navrátil na vrch, seznal pomocí
dalekohledu, že celkem ke břehu přistálo 11 divochů.
Sestoupili se na okraji hustého lesíka, jenž táhnul
se hluboko do vnitř ostrova, a nepochybně opět
zamýšleli slaviti hody po obdrženém vítězství, neboť
právě rozdělávali oheň. A v skutku! Tuť vlékli
někteří z nich jakéhosi zajatce, jejž ihned povalili na
zem. Pohled ten naplnil Robinsona takovou
ošklivostí, že ihned byl ohodlán, učiniti útok na
kanibály.

„Jsi odhodlán, Pátku, následovati mne a býti
mně ku pomoci při útoku na nepřítele?“ takto zvolal
Robinson.

„Ano, pane,“ odpovídal Pátek, „avšak jest jich
mnoho!“

„Co na tom,“ pravil Robinson, „rychle jen za
mnou!“ Po té oba sestoupili s velkým pospěchem s
hory, a uchopivše šest ručnic, nabili je, dvě pouze na
slepo, dvě broky a dvě ostatní, jakož i dvě bambitky
dvěma kulemi. Takto ozbrojeni a i potravou opatřeni
vypravili se, a uzavřevše brány, kráčeli udatně do
boje.

Když byli dospěli k okraji lesíka tak blízko, že
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mohli uslyšeti divochy, zastavili se. Pátek vylezl na
strom, aby uviděl, co právě divochové činí. Za
několik minut opět slezl a sdělil Robinsonovi, že
divochové sedí kolem ohně pochutnávajíce sobě na
mase jednoho zajatce, že však ještě jiný leží svázán na
zemi a toť prý jeden z bělochů.

„Jak že, běloch?“ tázal se Robinson v největším
rozechvění, a v okamžiku byl sám již na stromě.
Sotva ale že seznal podle obleku a podle barvy tváře
Evropana, již ubíral se s Pátkem dále.

Když se byli přiblížili k divochům as na
80 kroků, chystali se právě dva z těchto, rozvázati
pouta na nohou Evropana, aby jej přivedli k ohni.
„Nyní,“ pošeptal Robinson Pátkovi, „čiň všecko tak,
jak uvidíš činiti mne.“ Po té položiv dvě ručnice před
sebe, podržel v ruce pouze pušku slepě nabitou.
Pátek učinil taktéž. Nyní natáhnuv kohoutek tázal
se, zdali Pátek jest připraven. — „Ano, pane,“
odpovídal tento, maje namířeno, jako nejposlušnější
voják.

„Pal!“ velel Robinson a dva hromové výstřely
rozléhaly se po vršinách i dolinách, jimž následoval
nesmírný vřesk divochův.

Sotva že se byl kouř poněkud rozptýlil, již byl
patrný účinek výstřelů. Robinsonovo přání, aby
divochové strachem utíkali, zdálo se býti vyplněno;
neboť ačkoli divochové vesměs povalili se na zem,
přece již jeden po druhém vstával utíkaje s křikem ke
břehu.
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Právě vyšli Robinson a Pátek ze svého úkrytu,
aby Evropanu oznámili jeho vysvobození a byli mu
ku pomoci, když se zaplašení divochové již zase
vraceli. Ano pozvedli i strašlivý křik válečný a hnali
se přímo na naše přátele. Přese vše chtěl Robinson
ušetřiti jejich životů, a zahnati je snad jen nepatrným
poraněním některého z nich.

A zase zavznělo velení jeho: „Pal!“ Hlučněji
nežli dříve rozléhaly se rány a zase bránil kouř
okamžitému poznání účinku. Tenkráte byl tento
zcela jiný. Divochové viděli blesk i dým, slyšeli
zahřmění, a v témž okamžiku bylo jich několik
malými broky poraněno, tak že i někteří upadli k
zemi. Za tou příčinou také v největším zmatku
utíkali, spěchajíce ku břehu. Nyní přišla pro
Robinsona doba, vyprostiti Evropana z vazby,
ozbrojiti jej a vybízeti k společné obraně. Avšak
ubožák neporozuměl jeho slovům; sotva byl s to
postaviti se na nohy, tím méně účastniti se boje.
Jediná slova, jež pronésti mohl, byla: „Křesťan“ a
„Španěl“. Toť celá jeho odpověď k otázkám, jež k
němu učinil Robinson buďsi mateřským svým
jazykem, buďsi angličinou. Když se byl ale, poživ
trochu rumu z lahvice Robinsonovy, poněkud
zotavil, stal se čilejším, vzdávaje své díky. Také
uchopil již podanou mu šavli jakož i bambitku,
kterouž sobě za pas zastrčil.

Bojiště bylo ovšem opanováno; avšak
Robinson, pomýšleje na přesilu nepřítele, přece ještě
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obával se, že by divochové hnáti se mohli novým
útokem. I Pátek a Španěl přidali se k tomuto
náhledu, pročež uchopiv každý po dvou puškách,
spěchali pospolu ku břehu. A vskutku byli
divochové opět vystoupili ze svých lodic, aby ještě
jednou obnovili boj. Ano, zdálo se, že tenkráte pevně
se spoléhají na svou přesilu, neboť za nesmírného
křiku a vřesku hnali se ku předu, klátíce svými kyji
nad hlavami.

Rychle se rozhodnuv rozdělil Robinson
válečnou svou sílu na tři sbory, z nichž každý ovšem
sestával jen z jediného muže. Ihned hnali se útokem
na nepřítele. Avšak tento neucouvnul dříve, dokud
mu nebyli tři muži zastřeleni, načež ovšem ostatní
úprkem dali se na útěk a skočivše do dvou člunů
hleděli rychle uniknouti střelám za nimi vyslaným;
veslovali s takovou rychlostí, že Pátkovi, jenž za nimi
posud střílel, nepodařilo se, některého z nich
poraniti.

Nicméně Robinson posud nedůvěřoval docela
tomuto útěku, neboť počet uprchlíků zdál se mu býti
příliš malý, pročež se domníval, že část nepřátel
někde se ukryla, aby později na něho i na oba druhy
jeho vypadla a je usmrtila. Především tedy jal se
prohlížeti loďku, kterouž divochové po sobě
zanechali. Avšak v jaké míře užasl, když byl v lodici
nalezl ještě jednoho divocha spoutaného, jejž
nepřátelé také byli přivezli na oběť svých hodů.
Nešťastník byl provazy tak sevřen, že se ani hnouti
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nemohl a pouze slabým stenáním dával na jevo, že
posud žije. Ano i když byl Robinson rozvázal jeho
pouta, nebyl s to, tak dalece vládnouti sebou, aby
povstal.

Robinson nařídil tudíž přicházejícímu Pátkovi,
aby nešťastníku pomohl. Sotva ale, že Pátek pohlédl
zajatci v obličej, padl mu s výkřikem kolem krku,
líbal jej a pustil jej z náručí, jen aby ho tím
horoucněji na novo objímal. Jako šílenec smál se
brzy, brzy plakal, jedno přes druhé; skákal a křepčil
a zdálo se, že ani neslyší otázek, kteréž k němu činil
Robinson. Trvalo to dosti dlouho, nežli se poněkud
utišil, načež teprv dověděl se Robinson, že starý
divoch jest otec Pátkův.

Jakmile starý muž poněkud okřál, tuť otázkám
a odpovědím mezi otcem a synem nebylo konce.
Ovšem ten celý hovor veden byl jazykem
karaibickým; ale Robinson z obličeje a posuňků
přece porozuměl tolik, že Pátkův otec nepochopuje
ani svého osvobození, ani shledání se synem. Pátek
ale s vypravováním o svém pánu nemohl býti ani
hotov, tiskna při tom několikráte ruku
Robinsonovu.

Aby se takovému projevování díků vyhnul a
syna s otcem nechal o samotě, až by konečně se
zpamatovali ze své radosti z opětného shledání, vyšel
Robinson z loďky a přistoupil k Španělovi. Tento byl
se zatím usadil pod stinným stromem. K posile jeho
podal mu Robinson doušek rumu a sousto sucharu;
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neboť veškerá potrava, kterouž byl vzal, ležela posud
nedotknuta v jeho torbě.

Když se byl opět navrátil k lodici, viděl, že Pátek
vyskočil ze člunu, a uháněl s místa, aniž by slova
promluvil. Ani volání, ani křik nebyly s to, zastaviti
jej a v okamžiku zmizel všem s očí. As po čtvrt
hodině vrátil se opět, však mnohem váhavěji,
poněvadž přinášel džbán vody a rozličné potraviny.
V tak krátké době vykonal cestu k obydlí a nazpět,
aby pánu svému nahradil poskytnutý chléb a otce
občerstvil pramenitou vodou. Voda byla pro tohoto
v skutku pravou lahůdkou a uhasila žízeň jeho u
míře mnohem větší nežli rum. Bylo tedy Pátkovi
rozkázáno, aby i Španělovi podal vody, kdežto
Robinson sám opatřil jej pokrmem. Avšak otok
kloubů tohoto nebožáka tak se zhoršil, že sotva
sebou pohnouti mohl a musil tudíž krmen a napájen
býti jako malé děcko.

Robinson jal se konati přípravy na cestu
zpáteční.

Španěl měl se nyní posaditi k otci Pátkovu do
loďky, kterouž Pátek měl dopraviti v chobot od
obydlí nejméně vzdálený. Jelikož ale Španěl nemohl
se hnouti s místa, naložil ho Pátek beze všech okolků
na svůj hřbet a odnesl ho do lodice. Po té odraziv
od břehu odplul, kdežto Robinson v nemalých byl
starostech, jak se vede člunu na vlnách. Avšak
starost ta byla zbytečná, neboť přese všecko silné
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vlnění moře Pátek přece dříve dospěl s loďkou do
zátoky, nežli k ní došel Robinson po suché zemi.

Tak dalece bylo by se tedy všecko dobře zdařilo,
jen kdyby Robinson a Pátek byli si ještě věděli rady,
jak mají oba choré dopraviti do hradu. Nezbývalo
jim naposledy jiného, leč skáceti sekerami několik
stromků a upraviti z nich nosidla. Nosidla vystlala
se banánovým a jiným listím, načež oba osvobozenci
byli na měkké lože položeni a takto se vší pozorností
do hradu odneseni.

Když byli dospěli do obydlí, uložili přede vším
oba hosti na odpočinutí, aby se vyspali.

Den skláněl se k večeru a všichni ostrované
odebrali se na odpočinek. Jakkoli však utrmácen byl
Robinson, přece nemohl usnouti, neboť dnešní
události posud ještě rozčilovaly jeho mysl.

Po tolik let byl sám a sám, a nyní měl okolo sebe
tři lidská stvoření, ježto mu byla oddána, ježto zajisté
byla mu i věrna, nebo všem zachoval život hrdinskou
svou odhodlaností.

Nezapomínal vděčně obraceti mysl svou k
Bohu, neboť zřejmě se dnes projevila nekonečná
dobrotivost jeho na něm.
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XVIII.

Obyvatelé ostrova se množí

Sotva že bylo příštího jitra slunce vyšlo, když byl
Pátek již všecky zbytky nelidských hodů divošských,
jakož i všecky mrtvoly nepřátel, již byli v boji padli,
pochoval. V téže době snížila se jeho královská
milost Robinson, panovník ostrova, tak daleko, že
vařil snídaní pro všecky své poddané.

Po snídaní odbývala se společná přehlídka
pevnostních hradeb, zahrady a pole, sluje a
letohrádku a všech obor zvířence, aby noví poddaní
zevrub seznali nynější svá sídla. Byl-li Španěl u
vysoké míře překvapen prospěšností a účelností
všelikých opatření Robinsonových, tuť zase Pátkův
otec nemohl takořka ničeho pochopiti, tak že Pátek
ani si neoddechl samým vysvětlováním. —
Přirozeným způsobem přišla řeč také na osudy
Španěla a jeho soudruhů.

„Naše loď,“ vypravoval Španěl, „vezla stříbro,
přicházela z Rio de la Plata a měla plouti k Havaně,
kdež měla naložiti cukr a jiné plody i výrobky. Avšak
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skoro ustavičně stíhaly nás bouře a loď byla zmítána
způsobem tak hrůzyplným, že posléze ani jsme
nevěděli, kde se nalézáme. V několika okamžicích
byli jsme s takovou prudkostí vrženi na skálu, že loď
naše i svůj poslední zadní stežeň ztratila a mimo to
veliká průtrž nárazem byla jí způsobena. Ihned valila
se voda proudem do korábu a nezbývalo nám, leč
nakvap sestoupiti do lodice, abychom aspoň s holým
životem ušli. — Celé dva dni a noci zápasili jsme s
bouří a vlnami, a z jitra třetího dne byli jsme vrženi
k jakémus malému ostrovu. Avšak kdož popíše naše
leknutí, když náhle viděli jsme se obklíčeny od
divochů! Přispěli nám sice tak daleko, že jsme
alespoň šťastně vyvázli z rozvlněného moře;
domnívali jsme se ale, že tak učinili pouze za tou
příčinou, aby pak na nás mohli sobě pochutnati.

Byli jsme na omylu a dělali jsme jim křivdu,
divochové neměli žádných nelidských záměrů; přijali
nás velmi vlídně a sdíleli s námi ihned, čehož měli.
Tu před několika dny vznikla válka mezi našimi
hostiteli a nějakým kmenem sousedním. Samo
sebou rozumí se, že jsme stáli na straně kmenu, jenž
nás byl tak vlídně přijal, a v boji tom byl jsem zároveň
s Pátkovým otcem a ještě jedním jeho soudruhem
zajat a od nepřátel na tento ostrov v poutech
dopraven. — Snadno tedy můžete sobě pomysliti,“
končil Španěl své vypravování, „s jakou radostí
přivítali by vás moji soudruhové, a jak vděčni by vám
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byli za jakoukoli sebe menší vyhlídku k svému
osvobození.“

Také Pátkův otec ujišťoval, že krajané jeho
přijali by Robinsona s jásotem, dověděvše se, že jemu
i synovi zachránil život. Avšak Robinson učinil
konec každému dalšímu hovoru. Chtělť dříve
Španěla i Pátkova otce zkoušeti, zdali osvědčí
dostatečné trpělivosti, pracovitosti a vytrvalosti, aby
sdíleli s ním obtíže a útrapy osamělého života na
ostrově. Také pomýšlel jakožto obezřelý panovník,
že zásoby jeho nepostačily by k výživě jeho a ještě
jiných 19 osob.

Zejména bylo zapotřebí, aby desetkráte tolik
kukuřice bylo zaseto, jako dříve, a k tomu
nepostačovaly ani rolnické jeho nářadí ani nádobí ve
skladu. Robinson zařídil si tedy skutečnou kovárnu,
aby si pořídil vhodnější pluh a příslušné brány. Ob
čas vydal se také na větší hon, aby rozmnožil své
masité zásoby a Pátek sotva postačil s prací, kterouž
mu způsobilo vyvrhování, kuchání, nasolování,
nakládání a vaření lovecké kořisti. Jedním slovem
nikdo nesměl zaháleti a každému byla jistá práce
přidělena; ano i jedna koza a dva kozlové museli
pomáhati, jsouce zapraženi k pluhu a k branám.

Když bylo již po sklizni a vše bylo připraveno k
uhostění nových obyvatelů, odhalil teprv své tajné
záměry. „Divili jste se snad tomu,“ promluvil
jednoho večera, „že nikdy nezmiňuji se o výpravě
na moře. A přece všecko mé snažení a pachtění
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směřovalo k tomu, abychom výprávu takovou mohli
podniknouti. Odloživ cestu na pozdější dobu, aniž
bych udal toho příčinu, zároveň vás přidržuje k pilné
práci, chtěl jsem vás zkoumati, zdali naleznu u vás
zmíněné vlastnosti. Výborně obstáli jste v zkoušce;
neboť nejen že jste nereptali nad zamítnutím své
žádosti, nýbrž s ochotností vykonali jste také každou
práci, kterouž jsem vám uložil. Tím ale umožněno
mně bylo dokončení všech příprav, jež jsem za
nezbytné považoval k uhostění ostatních
15 Evropanů. — Jste-li tedy tím jist,“ obrátil řeč k
Španělovi, „že soudruhové vaši věnují mně takovou
věrnost jako vy, můžete se s Pátkovým otcem
odebrati k nim a převézti je na tento ostrov.“

Ani nemůžeme sobě pomysliti, jakou radost
způsobila tato slova. Nejšťastnějším ze všech byl ale
bez odporu Španěl.

„Ovšem,“ jal se dále mluviti Robinson, „jest má
vůle, aby se zavázali k poslušnosti zvláštním slavným
slibem, a k tomu účelu sepsal jsem již příslušnou
listinu. Chci vám ji přečísti v mateřském svém
jazyku, Pátek nechť ji doslovně přeloží na jazyk
karajbský, načež vy ji spíšete jazykem španělským.“
Po té podav Španělovi papír, inkoust a péro četl
takto:

„My nížepsaní uznáváme tímto Robinsona
Crusoe za jediného pána jeho ostrova a za našeho
velitele. Přislibujeme tudíž jemu nejen neobmezenou
poslušnost ve všech věcech, nýbrž i nezlomnou
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věrnost. Slibujeme zároveň, že chceme vší svou silou
podporovati jeho i ostrova dobro a nejen jeho, nýbrž
i Pátka a Pátkova otce statečně brániti.“

S radostí přijal Španěl smlouvu ve všech
kusech, a sepsal vše jazykem španělským. Již příštího
dne byl ukořistěný člun opatřen zbraní, prachem a
nábojem, jakož i tolika potravou, že postačila pro
18 lidí déle než na 8 dní. Nyní umluveno bylo
znamení, jímž by se již ze vzdálí ohlásil příchod
nových osadníků. Španěl vzal k sobě sepsanou
smlouvu, jakož i péro a inkoust, a nyní nastalo —
loučení. Pátek proléval hořké slzy, louče se s otcem;
tento ale, jakož i Španěl projevovali opět a opět
nejhoroucnějši city své vděčnosti a nekonečné
oddanosti. V tom nastal právě příliv a oba hosté
vstoupivše do člunu, odrazili od břehu, vyměňujíce
ještě z daleka pozdravy s pozůstalými na ostrově.

Čím více přivykli Robinson a Pátek
společnému životu se Španělem a Pátkovým otcem,
tím bolestněji cítili prázdnotu, kteráž nastala po
odchodu těchto obou. Počítali takřka každou
hodinu, až k době, kdežto podle úmluvy měli se oba
vyslanci zase navrátiti, a příliš liknavě a váhavě jejich
touze ubíhali dnové.

Konečně přiblížil se den osmý, tudíž den
návratu. Již na úsvitě vstoupil Pátek na vrch, aby
vyhlížel na moře a takto se mu snad podařilo zbuditi
pána svého radostným návěštím. A v skutku tamto
vidí lodici, jež blíží se k ostrovu! Takřka letmo
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sestupuje, pln radosti probouzí Robinsona volaje:
„Tu jsou již, pane, vracejí se!“

Jako střela vyletěl Robinson s lože a již
vystupoval po žebříce, aby se rozhlédl se svého
cimbuří. „Toť nejsou Španělé,“ pravil hledě na moře
dalekohledem k žasnoucímu Pátkovi. „Toť člun zcela
cizí.“ A obrátiv dalekohled k jihu, odkud lodice
přicházeti musela, spatřil v dálce as dvou hodin —
velikou loď s vlajkou anglickou.

Mezitím dospěla lodice až k samému břehu a
přistála právě na témž místě, kdež byla bitka svedena
s divochy. Na lodici bylo 11 mužů, z nichž 8 byli
šavlemi ozbrojeni; ostatní 3 zdáli se býti beze zbraně
a na rukou spoutáni. Tu vystoupilo 5 ozbrojených
mužů na břeh, vlekouce sebou 3 muže spoutané,
kdežto ostatní tři ozbrojenci zůstali v lodici na stráži.

Robinson marně posud namáhal se
přemýšlením, jak by sobě všecko měl vyložiti, když
mužové spoutaní padli na kolena, prosíce, jak se
podobalo, o smilování. „Pohleď přec jen,“ pravil
Pátek, „jeden běloch bije druhého svým mečem.“ A
vskutku viděl Robinson s nevolí, jak jeden
ozbrojenec svázaného muže bodá a tluče šavlí,
jakkoli tento prosebně zvedá ruce své k němu.

Robinson byl ihned rozhodnut, brániti tomu, a
osvoboditi zajatce. Jedině ta okolnost dodávala mu
zmužilosti, že tito zlosynové neměli střelné zbraně;
mimo to rozptýlili se na břeh vystouplí mužové za
účelem, jakož se podobalo, prohledání ostrova. Tuť
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ovšem byli by mohli ubozí zajatci uprchnouti, zdálo
se však, že se nechtějí toho odvážiti.

Mezitím odstupovalo moře následkem odlivu
vždy více od břehu, tak že brzy seděl člun na suchu.

„Aj,“ pomyslil sobě Robinson, „toť výborně
přichází vhod mým záměrům; neboť bude to trvati
alespoň devět hodin, nežli nastalý příliv zase zvedne
lodici. — Pojďme,“ obrátil se k Pátkovi, a oba
sestoupivše do hradu, ozbrojili se dvěma šavlemi,
čtyřmi bambitkami a pěti ručnicemi. Takto vyšedše z
hradu a uzavřevše brány, plížili se obezřele od stromu
k stromu.

Dospěvše k zajatcům as na 100 kroků, tak že je
viděti mohli, zastavili se. „Kdo jste?“ oslovil je
jazykem anglickým, dříve ještě nežli spoutaní byli
příchod jeho pozorovali. Již touto neočekávanou
otázkou polekaní mužové žasli tím více, když byli
spatřili podivné dvě postavy před sebou; ihned
chtěli se dáti na útěk. Avšak Robinson bránil tomu
řka: „Nestrachujte se ničeho; přicházím vám na
pomoc, neboť byl jsem svědkem nehodného
způsobu, jakým se s vámi dříve nakládalo.“ Tu
pozvedli svázaní mužové zaslzených zraků k nebi a
jeden z nich pravil: „Dobře jsem věděl, že dobrotivý
Bůh vyslyší hlasy naše!“

„Povězte mně rychle příčinu svého dopravení
na ostrov,“ tázal se Robinson mluvčího, jemuž
zároveň pouta rozvazoval, což u obou ostatních
vykonával Pátek. Tuť mluvčí ohlédna se ještě jednou
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po svých protivnících, jal se vypravovati šeptem:
„Byl jsem kapitánem lodi, můj soused v levo byl
kormidelníkem, soused v pravo jest pocestný. Byli
jsme na zpáteční cestě z Brasilie do Anglicka. Sotva
ale že jsme se byli vzdálili od břehu, učinili lodníci
vzpouru a usnesli se na tom, že zavraždí mne i oba
tyto věrné muže. Takové snešení mělo právě na nás
býti vykonáno, když se buřičové jináče rozmyslili a
nás vysadili na tento dle všeobecného domnění
neobydlený ostrov.“

„A kde nyní jsou zbojníci?“ tázal se Robinson.
— „0dešli do chladu, chtějíce bezpochyby oddati se
spánku.“ — „Dobrá, tedy pojďte rychle se mnou,
abychom se poradili, co nám bude dále činiti.“
Promluviv takto zaměřil Robinson k blízkému kopci,
aby se takto pojistil před každým náhlým
přepadením. Dospěv s celým svým průvodem na
návrší, dověděl se Robinson, že odbojníci mají při
sobě pouze tři ručnice a že jedna z těchto posud
uložena jest ve člunu. „Nuže,“ pravil, „my máme pět
pušek a čtyry bambitky, tedy jest přesila na naší
straně. Dříve ale nežli nasadím za vás svůj i svého
sluhy život, bude vám svoliti ve tři výminky mnou
položené:

1. Pokud budeme na ostrově, jsem já jediným
velitelem a každý bude poslušen rozkazů mých;
2. podaří-li se nám vzpouru potlačiti a opět pomoci
vám k lodi, přepravíte mne, mého sluhu a otce jeho
bezplatně do Anglie; 3. taktéž vymiňuji sobě volnou
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přepravu sedmnácti Španělů a Portugalců, kteří co
nevidět na ostrov přeplavou, do jejich vlasti.“

Beze všeho přemítání odvětil kapitán: „Milerád
a věrně dodržím tyto velmi mírné podmínky, aniž
bych proto přestával býti vaším nejvděčnějším
dlužníkem. Poroučejte, my budeme poslušni rozkazů
vašich.“

„Především tedy,“ pokračoval Robinson, „bude
se nám zmocniti člunu a ručnic; po té pak jednotlivě
přepadneme ty, na nichž lpí menší vina a spoutavše
je, brániti budeme jejich křiku vyhrožováním. Teprv
když ostatní budeme míti ve své moci, vrhneme se na
hlavní odbojníky brannou rukou; padne-li některý z
nich při tomto boji, pak dostalo se mu zaslouženého
trestu smrti o něco dříve, a na nás nepadá nižádná
vina. Ovšem, kdyby některý z nich nemohl býti
pokořen, pak nebude nám zbývati jiného, leč užíti
střelné zbraně. A nyní vzhůru ku práci!“

Po nějakou chvíli šlo všecko podle přání; lodici
porouchali tak, aby nebyla k potřebě, všech tří pušek
se hnedle zmocnili, ano i tři zbojníky, kteří byli
posléze člun opustili, spoutali ve vší tichosti. Když
ale ohlíželi se po ostatních pěti, kráčeli právě dva ku
břehu a spatřivše skrovnou tlupu ozbrojenců, jali se
křičeti na poplach, ano odvážili se útoku pouhými
šavlemi. Jelikož oba, jakož pověděl kapitán, byli z
náčelníků vzpoury, bylo zde každé ušetření
nemístné; kapitán i kormidelník střelili po nich, tak
že se ihned svalili k zemi. Křikem a střelnými ranami
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polekáni ostatní tři zbojníci, přiběhli ovšem skoro
v témž okamžiku; spatřivše ale zajatce ve zbraní, a
mimo to ještě s posilou dvou mužů, vzdali se všeho
odporu a dali se dobrovolně spoutati.

Robinsonovou první starostí bylo nyní, pojistiti
se před zajatci a protož uzavříti je v bezpečné místo.
Nejpříhodnější místo k takovému uvěznění
poskytovala skalní sluje; neboť nejen že byla k účelu
tomu dosti prostranná, byla také za příčinou
uschovaných v ní rozličných věcí již dříve dveřmi
a zámkem opatřena. Tam tedy dopravili Pátek a
kormidelník šest zajatců, kteří nyní i na nohou bez
odporu spoutati se dali; byliť si dobře toho vědomi,
že zasluhovali trest smrti provazem. Po té opatřil je
Pátek dostatečnou potravou, kormidelník pak
pohřbil mrtvoly.

Mezi tím časem dovedl Robinson kapitána i
pocestného do svého hradu, kdež jim okazoval
všecka svá zařízení a na to snídaním je poctil.
„Nuže,“ tázal se svých hostů, jak se vám líbí má
pevnost?“ — „Výborně,“ odvětili oba v opravdovém
udivení, i vyptávali se, jakým způsobem mohl
Robinson vše to vykonati sám a sám; i naslouchali s
velikou pozorností, když jim v krátkosti vypravoval
rozmanité své příběhy.

„A tak mnohý důkaz zázračného řízení
božského mohl bych vám uvésti,“ pravil, „avšak nyní
poraďme se, co nám bude činiti v nejbližší době. Nás
jest pět, na lodi pak dle vašeho udání 26 mužů, kteří,
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jakož nelze pochybovati, budou se brániti do
poslední krůpěje krve. Neboť vědí, že pro svou zradu
propadli životem. Útokem nemůžeme tudíž na ně
hnáti, nýbrž jest nám přihlížeti k tomu, abychom lstí
podmanili je sobě. V každém případě musíme dříve
pozorovati, jak sobě počínají.“ Po té vzav dva
dalekohledy, vyzval oba hosti, aby s ním vystoupili
na cimbuří, kamž také hnedle dostavil se Pátek i s
kormidelníkem.

Netrvalo to dlouho, když na lodí vypálena byla
rána z kusu, kterouž by vystouplí na břeh plavci byli
zpět povoláni. Když ale rána ta, pak druhá a třetí,
jakož snadno nám jest pochopiti, zůstala bez
výsledku, vyslána byla na ostrov jiná lodice s
10 muži.

„Podaří-li se nám,“ pravil Robinson, „dva nebo
tři zajatce nakloniti k naší straně, povede se nám
snad také, zmocniti se i tohoto člunu a posádky jeho.
Pak ovšem měli bychom se zbytkem námořníků na
lodi lehkou hru.“ Po té dal si naznačiti kapitánem
mezi zajatými dva nejmírnější muže, jež ihned musil
kormidelník předvésti.

Ubožáci tito byli pouze vyhrožováním k zpouře
donuceni, i domnívali se, že nyní již bije poslední
jejich hodinka; neboť přicházeli s tváří takořka na
smrt bledou a každý tah v obličeji jich prozrazoval
nejhroznější strach. Když ale nyní dokona byli
uvedeni před své ozbrojené soudce a Robinson jal se
jim vykládati ohyzdnost jejich zločinu, tuť chvěli se v
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smrtelných úzkostech na všech údech a padnouce na
kolena, prosili za milost. Tím větší ale bylo radostné
jejich překvapení, když uslyšeli nyní, že bude jim
odpuštěno, chtějí-li věrně přispěli k dosažení lodě. S
pláčem přislibovali nezlomnou věrnost a poslušnost,
načež byla jim pouta sňata a příslušná zbraň podána.

Téměř v témž okamžiku, když se bylo toto dálo,
přistála lodice ku břehu. Lodníci vystoupivše vytáhli
ji z vody a spěchali prohlížet druhý člun. K úžasu
svému nalezli tuto zcela na suchu, všeho přístrojí
oloupenu a mimo to i provrtanou. S udivením
pohlížel jeden na druhého, načež jali se volati na své
soudruhy — žádná odpověď. Vypálili své bambitky
všickni najednou, tak že rána daleko se rozléhala po
ostrově; avšak i nyní nikdo se neobjevil. — Tuť zdála
se jim celá ta věc býti podezřelou; posouvli tedy
rychle loďku svou zase na vodu, a vstoupivše do ní,
chystali se na zpáteční cestu.

Toť ovšem valné porušovalo celý plán našich
hrdinů; neboť navrátil-li se člun k lodi, nezbývalo
žádné naděje, že by možno bylo, zmocniti se této.
„Loď má jest ztracena,“ hořekoval kapitán bolestně,
lomě rukama a téměř zoufale si počínaje. Avšak
Robinson, jenž se byl již tolikráte nalézal v postavení
o mnoho horším, neztrácel ducha.

„Zde nepomůže nám hořekování, nýbrž
zapotřebí jest mužného jednání!“ pravil; „vypalte z
ručnice, uslyší-li odbojníci ránu, zajisté opět navrátí
se na břeh. Ty, Pátku, půjdeš s kormidelníkem ku
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břehu, avšak tak opatrně, aby nikdo tě neviděl.
Jakmile přiblížíte se k břehu tak daleko, aby vás
zbojníci mohli slyšeti, zavoláte na ně a vyčkáte
odpovědi. Po té potáhnete se znenáhla nazpět do
lesíku, opakujíce ještě několikráte volání. Když jste
byli celou tlupu dostatečně odlákali od člunu,
navrátíte se opět po nejkratší cestě k lodici.“

A hle, lest ta se podařila: sotva že rána z ručnice
padla, vystupovali Evropané zase na břeh a počali
volati. Záhy byli také Pátek i kormidelník na místě,
aby dávali odpověď na takovéto volání, čímž skoro
všickni odbojníci vlákáni byli na ostrov. Pouze dva
muži zůstali při člunu na stráži; avšak i tito, hledíce
svého pohodlí, ulehli, jeden do lodice, druhý pod
blízkým stromem.

Opět a opět ozývalo se vzájemné volání, vždy
více a více chýlil se den k večeru; stmívalo se již, když
Robinson s druhy svými ubíral se ku břehu. Tiše
přikradli se k muži pod stromem spícímu a rychle
zacpali mu ústa, aby nemohl křičet; po té spoutali
jej, poněvadž kapitán poznal v něm nejjizlivějšího
odbojníka. Probuzen způsobeným takto lomozem,
vzchopil se druhý strážník a ihned jal se prositi za
milost. S pláčem tvrdil, že jen donucením účastnil se
vzpoury, a jelikož kapitán sám se přimlouval za něho,
byl z milosti přijat do voje Robinsonova. Našinci
zmocnivše se nyní lodice a odepjavše vesla, očekávali
příchodu Pátka a kormidelníka. — Noc nastávala již,
když se tito konečně navrátili. Úkolu svému dostáli
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skvěle. Aniž by se kdy byli okázali, lákali za sebou
zbojníky od návrší k návrší, z houštiny do houštiny;
námořníci byli tak daleko zavedeni od člunu, že za
nastalého temna sotva za čtvrt hodiny mohli se zase
k němu navrátiti. Robinsonova síla vzrostla nyní již
na 8 hlav. Ukryl válečné své síly do zálohy v poblíží
ukořistěné lodice, rozkázav, aby každý leže na břiše v
tichosti očekával nepřítele.

Takto prodleli v temnu nočním as dvě hodiny,
nežli praskotem polámaných větví byli upozorněni,
že houštinami blíží se nepřítel. Mezi reptáním a
proklínáním blížili se zbojníci vždy více, a již bylo
slyšeti, jak jeden stěžuje si na hlad, druhý na žízeň,
všickni pak na nesmírné unavení. Někdy ozývalo se
i lání na palubníka, jenž je prý byl přemluvil a do
takových nesnází uvedl.

Avšak u samého břehu připraveno jim bylo
ještě krásnější překvapení. Člun byl na suchu, vesel
oloupen, od stráže opuštěn; a přece jedinou jejich
útěchou bylo, v něm navrátiti se k lodi. Jako zběsilí
běhali sem a tam, volali na své druhy, aniž by se jim
dostalo odpovědi.

A nyní byla tu doba k zakročení, „Pozor!“ velel
Robinson náhle hromovým hlasem; „ku předu!
Zbraň v líc!“ zaznívalo ihned další velení v anglickém
jazyku, a jako zkamenělí stáli tu ustrašení odbojníci.
Jediné slovo: „pal“, bylo by postačilo, aby vesměs
skáceli se na zemi. Avšak opět velel Robinson:
„Pozor!“ a v témž okamžiku zahodili všickni
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odbojníci od sebe zbraň, nechajíce se svázati a
odvésti.

Novým tímto vítězstvím vzrostl počet zajatců na
12 osob, ty v to nepočítaje, jimž Robinson již udělil
milost a jež přijal do své služby. Všechny uzavříti do
sluje nebylo radno; nebo jakkoli mohli spoutáni býti
na nohou, byli přece mezi nimi tak prohnaní
šibalové, že všecka pouta nebyla dosti bezpečna.

Byla tudíž odbývána veliká porada vojenská, při
níž podíl měli pouze Robinson, Pátek, kapitán a oba
přátelé tohoto, kdežto tři milostí podělení zůstali na
stráží u zajatců. Robinson jakožto vrchní velitel
vyžádal si především jména těch, v něž lze bylo se
důvěřovati. Celkem byli to pouze dva. Po té dal si
naznačiti jména těch, kteří připouštěli naději, že
litují svého poklesku. Těch bylo šest. Zbývali tedy
ještě čtyři, ježto vyžadovali přísného střežení. První
dva, tak bylo usnešeno, měli zůstati v poblíží hradu,
6 mužů druhé třídy mělo býti uzavřeno ve sluji.

Jiným předmětem porady byla loď, jíž se chtěli
zmocniti. Jelikož Robinson a Pátek střežením zajatců
byli dosti zaměstnáni, sestávala celá váleční moc
kapitánova z 6 mužů, jeho samého v to počítaje. Na
lodi ale nacházelo se ještě 16 mužů, tedy přesila
deseti hlav. Nezbývalo tedy jiného, leč opět utéci se
ke lsti, a nebylo v tomto případě vhodnějšího plánu
nad ten, jejž byl vymyslil Robinson a jehož
provedení budeme nyní vypravovati.

Kapitán vstoupiv mezi zajatce jal se jim
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představovati ohavnost jejich prohřešení. Slova
kapitánova způsobila nesmírný dojem na
posluchače; všickni padnouce na kolena projevovali
lítost nad svým proviněním, slibovali polepšení a
věrnost a prosili zároveň, aby nebyli dopraveni do
Anglie před námořní soud.

Za takovýmto jednáním byla noc valně
pokročila, a nesmíme se tudíž diviti tomu, že naši
přátelé po takovémto namáhání za celý den konečně
toužili již po odpočinku. Když tedy zajatci byli
rozděleni dle umluveného způsobu a když byly i
stráže patřičně rozestaveny, odebral se každý, kdož
právě nebyl na stráži, na lože. Avšak rozčilení myslí
bylo příliš veliké, v hlavách vůdců podniku křižovaly
se rozličné plány příliš vířivé, nežli aby ke všem
zavítal klidný spánek. A tak za prvního úsvitu ubíral
se již kapitán, provázen Pátkem a oběma zajatci, v něž
nejvíce se důvěřoval, k letohradu.

Robinson sám milerád byl by se také účastnil
válečné výpravy. Jelikož ale posud bylo mu hráti na
anglického velitele a oděv jeho s takovouto hodností
v žádném ohledu se neshodoval, nezbývalo mu
jiného, leč zůstati ve své tvrzi.

Když byl kapitán dospěl k místu, oslovil zajatce
takto: „Přicházím, abych vám oznámil, že každý
obdrží milost, kdož skutky osvědčí své polepšení a
svou věrnost, na kterouž přísahal. Kdo z vás tedy
opravdově chce se polepšiti, ten provázej mne za
příští noci k lodi a napomahej k opětnému dobytí jí.“

DANIEL DEFOE

240



Sotva že byl kapitán domluvil, již leželo všech
8 zajatců na kolenách; všickni přísahali, že chtějí
věrni býti kapitánovi až do posledního tažení a že
chtějí mu býti po celý život vděčni za jeho laskavou
přímluvu.

Celkem měl tedy kapitán 11 mužů k své válečné
výpravě, což naplňovalo jej nadějí, že dosáhne
vítězství, jinak-li podaří se mu ještě jiná lest, na
kterou pomýšlel. Navrátil se tedy k Robinsonovi,
aby mu podal zprávu o svém vyřízení. A tuť bylo
těžko rozhodnouti, zdali kapitán čili Robinson více
se radoval z posavádního zdaru věcí; neboť onoho
povznášela vyhlídka, že opět nabude drahého
nákladu lodního, jenž mu byl svěřen, tento zase kojil
se nadějí, že konečně nastane proň hodina návratu
do vlasti.

Rychle tedy byly obě lodice upraveny, na vodu
vlečeny, vesly a plachtami opatřeny; jelikož při tom
nebylo mrháno časem, bylo vše do soumraku
hotovo.

Nyní rozdávala se zbraň mezi námořníky z vazby
propuštěné; kapitán sdílel jim potřebné k výpravě
rozkazy a rozdělil své mužstvo na dvě tlupy. Na
předním člunu chtěl sám plouti ve společnosti s
kormidelníkem a čtyřmi muži, jejichž chrabrost již
dávno znal; druhou lodici, taktéž Šesti muži
opatřenou, postavil pod velení pocestného pána. —
Dříve než lodice odrazily od břehu, pomodlil se
Robinson i kapitán za požehnání podniku; také se
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umluvili, že tři rány z děla budou Robinsonovi
znamením šťastného pořízení.
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XIX.

Rozhodná doba

Dlouho ještě zůstal Robinson státi na břehu,
naslouchaje s tlukoucím srdcem odměřenému
šplouchání vesel a šumícím za lodicemi vlnám.
Nemohlo to déle trvati nežli hodinu, a los byl vržen,
i bylo rozhodnuto, zdali již byla proň uhodila hodina
k návratu do vlasti, nebo-li měl ještě vyčekati, až sám
vystaví sobě loď, kteráž by jej donesla do Evropy. —
Vždy více a více vzdalovaly se lodice, tak že posléze
zanikl poslední zvuk, naznačující dráhu jejich
plavby. Hluboké, posvátné ticho rozkládalo se po
hladině mořské i po ostrově, když Robinson opustiv
konečně břeh odcházel k domovu.

Dospěv do hradu byl sice uvítán pudlíkem s
nesmírným lichocením; avšak myšlénky jeho
soustřeďovaly se příliš pevně na vzdálené lodi, než
aby si byl všímal věrného zvířete. Ano, obávaje se,
že by radostné štěkání psa překáželo mu v uslyšení
výstřelů s lodi, odehnal urputně od sebe dobré zvíře,
tak že s ocasem schlípeným plazilo se do kouta. —
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Čas ubíhal a posud ještě neozývalo se žádné
znamení. Trudné starostlivosti Robinsonovy
přibývalo od minuty k minutě — a tu — rána z děla
— druhá — a třetí! Díky Bohu! Loď jest v rukou jeho
přátel! — Nyní teprvé odebral se na lože, aby sobě
konečně odpočinul, čehož mu po noci probděné a
po nesmírném ztýrání za předešlého dne v míře tak
svrchované bylo potřebí.

Slunce již dávno stálo nad obzorem, když
probudila jej dělová rána, přicházející zcela z blízka.
Ihned vyskočiv z lože vystupoval na hlídku na vrchu;
a hle! — v samém poblíží břehu houpala se veliká,
krásná loď zakotvená. Kapitán právě vystupoval na
břeh. Střelhbitě sestupoval Robinson zase s cimbuří,
a již letěl kapitánovi v ústrety, jenž nejsa slova
mocen, horoucně jej objímal. „Příteli! osvoboditeli
můj! Vítězství jest naše, loď jest v naší moci!“ Toť
byla první slova, jež konečně kapitán vypravil ze
sebe.

Avšak nevýslovným pohnutím překonán
Robinson posud nebyl s to, promluviti slova. Jakkoli
byl mu zdar výpravy již oznámen výstřely z kusů,
přece byv tak často již ve svých nadějích sklamán,
až do posledního okamžiku nemohl se zprostiti vší
pochybností, aby opět neudála se nějaká překážka
návratu kapitánova. Nyní zmizela každá pochybnost;
po čemž tak horoucně bažil po tolik let, toho dosáhl
ve dvou dnech: mohlť opustiti ostrov každým
okamžikem. A právě tato náhlá, tato zázračná změna
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v jeho postavení opanovala všecku jeho bytost až k
ustrnutí. Musil býti podporován na cestě do hradu
a trvalo to dlouho, nežli zotavil se tak, aby mohl
vyslyšeti vypravování průběhu válečné výpravy.

Když se pak konečně vnitřní bouře v prsou
Robinsonových poněkud ukonejšila, jal se kapitán
vypravovati o dobytí lodi. „Když jsme dospěli,“ takto
vypravoval kapitán, „k samé lodi, dal jsem Jackovi
rozkaz, aby zavolal na plavce, a řekl jim: že navrací
se s vyslaným lidem i s oběma lodicemi; avšak že
strávili mnoho času, nežli je nalezli, nebo na ostrově
strašidla se jen hemží, kteráž i za dne rozličným
způsobem je mámila; kapitán a jeho druhové že se
mohou velmi radovati nad svou roztomilou
společností. Podle této řeči plavcům na palubě ani
nenapadlo, že bychom i my nalézali se na lodicích,
pročež beze všeho boje vystoupili jsme na palubu.

Ovšem přišli nám vstříc dva největší zuřivci,
avšak dříve nežli poznali mne nebo kormidelníka,
stali se za pomocí pažeb ručnic němými na všecky
časy. Mezitím dostalo se mužstvo druhého člunu na
loď, všickni pomáhali nám u přemožení posádky
lodní na palubě, uzavírajíce zároveň proluky palubní,
aby plavci v kajutách odpočívající byli odloučeni od
svých druhů na palubě. A takto ve vší tichosti
opanovali jsme palubu, dříve nežli plavci v dolních
prostorech lodi o čem se dověděli.

Nyní ale nastala nám největší úloha, totiž
ztečení kajuty, v níž se nalézal zvolený od zbojníků
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kapitán. Několik mých lidí sestoupilo do kuchyně,
kdež se zmocnili tří plavců; bodrý můj kormidelník
ale a Jack a ještě dva jiní vrhli se na kajutu
kapitánovu. Tento však byl již upozorněn na hrozící
mu nebezpečí, neboť dvéře u kajuty byly uzamčeny a
dva kapitánem k tomu povolaní plavci opírali se o ně
uvnitř.

Stálo to tedy mnoho práce, nežli dvéře byly
vypáčeny a kajuta přístupna. Ovšem bylo
statečnému kormidelníku zaplatiti hrdinnost svou
těžkou ranou na levé páži, kterou způsobil mu
buřičský kapitán střelením z bambitky. Avšak přese
všecku bolest a ztrátu krve neustál tento rek v boji,
dokud neválela se hlava vzpoury ve své vlastni krvi.
Smrt tohoto zlosyna položila meze každému dalšímu
boji, neboť zbývající ještě povstalci vzdali se všeho
dalšího odporu, a ihned vyslal jsem k vám radostná
znamení obdrženého vítězství.“

„Jakou radost cítím nyní!“ končil kapitán svou
zprávu, „jakým díkem jsem vám zavázán, neboť
pouze vaší šlechetné lidskosti, vaší neohrožené
statečnosti a vaší rozvážné chladnosti je mi děkovati
tak šťastný obrat osudu mého!“ — „Nikoli mně,
nýbrž Bohu jste díkem zavázán,“ odtušil Robinson,
„bez jeho pomoci marná jest všecka udatnost a
moudrost lidská. Kdyby byl nepřipustil, že sluha můj
právě v čas uviděl přistání loďky zpourců, snad i já
sám byl bych padl v oběť těmto zločincům.“

Mezi touto řečí dováženy byly s lodi rozličné
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věci, jež byl kapitán ustanovil za dary pro Robinsona.
Mezi nimi byly nejen vzácné druhy vína, ovoce a jiné
lahůdky, nýbrž i rozličné jiné předměty každodenní
potřeby; bylo jich však tolik, že se musilo zdáti, jako
by Robinson ani nepomýšlel vzdáliti se z ostrova.

Mezi jiným potěšila jej břitva a pak zcela nový
oblek, jenž se nalézal v šatnici kapitánově, aniž by
jej tento posud měl na těle. Těmito dary dostalo se
možnosti, aby se oholil a zase jednou do řádných šatů
oblékl. Jelikož však po 17 roků nenosil žádný oděv
dle evropského kroje, dařilo se mu oblékání skoro
jako druhdy Pátkovi, kterýž ovšem nyní také dostal
jiný oděv. Robinson i Pátek počínali sobě v nových
šatech, alespoň z počátku, dosti nemotorně.

Šťastným výsledkem poslední výpravy byli
všickni, kdož při ní jakýmkoli způsobem účast brali,
tak rozveseleni, že Robinson nemohl si toho
odepříti, aby dnešní den oslavil skvělým způsobem.
Pozval tedy všecky plavce k hostině, při kteréž
předkládal jim to nejlepší, co nalezl ve své spíži.
Panovala tedy na všech stranách radost a veselost, a
ostrov druhdy tak tichý a a klidný rozléhal se dnes
zpěvem a jásotem hlučného života.

Pouze jeden, mimo čtyry vězně, nebral podílu u
všeobecném veselí; byl to Pátek. Ubohý dobrák byl
velmi teskliv, že otec jeho se nevracel, ačkoli již dva
dny byly uplynuly přes ustanovenou lhůtu návratu.
Jak snadno mohlo jej potkati nějaké neštěstí na cestě
zpáteční, jak snadno zase mohl upadnouti v zajetí
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nepřátelské! Kdyby ale i všeho toho nebylo, a návrat
loďky jen jakousi jinou náhodou byl se opozdil,
přece domníval se Pátek míti jiné příčiny k obavám.
Věděl dobře, že pán jeho zamýšlí odebrati se s
kapitánem do Evropy, jakmile dostanou loď do své
moci. A nyní stála loď u břehu, připravena jsouc
každým okamžikem na dalekou cestu; ano snad již
v nejbližší hodině mohl dán býti rozkaz k odplutí, a
pak byl Pátek po celý život odloučen buď od otce,
buď od pána. Nevěděl ani, které rozloučení bylo by
proň bolestnějším, nebo i otce, i pána miloval velmi.
A zachránil snad Robinson jemu i otci jeho život, aby
nevisel na něm s celým svým věrným srdcem? Nebyl
snad povždy laskav k němu u nejvyšší míře?

Za takového rozpoložení mysli vystupoval tedy
skoro každou čtvrt hodiny na skálu, aby slídil po
člunu tak toužebně očekávaném; ale povždy vracel
se opět s tváří truchlivou. — Robinson, jenž byl
Pátka již dlouho pohřešoval a po něm se ohlížel,
nalezl jej konečně, an prolévaje hořké slzy sedí na
vrcholi cimbuří, s obličejem na moře obráceným.
Dlouho vyptával se všemožně, co by se bylo
přihodilo jeho dobrému Pátkovi; avšak tento hořem
ani slova nebyl schopen. Když ale Robinson ho
ujistil, že odjezd od ostrova alespoň na dva dny bude
odložen, tuť byl Pátek poněkud ukojen, tak že
konečně bral i při hostině účast.

Po tabuli vešli Robinson a kapitán v poradu, jak
má naloženo býti s vězni. Tři z nich, Atkins, Tom
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a John, byli kapitánem naznačeni co nenapravitelní
lotrové, jež nelze převézti nežli v okovech, aby na
nejbližší osadě anglické, kdež se loď zastaví, byli
oběšeni. A přece i na těchto chtěl Robinson
vykonati nejvznešenější právo panovnické, právo
milosti. On, jenž dlouhým pobytem svým na tomto
ostrově napravil ničemný a hříšný život svůj,
považoval nyní za nejvhodnější, zanechati provinilce
na ostrově, budou-li za to žádati.

Kapitán byl s tím srozuměn, protož rozkázal, aby
byli vězňové dovedeni ku břehu, kdež se jim prohlásí
rozsudek. Zároveň ale také nařídil, aby mrtvola
náčelníka vzpoury, pověšena byla pro výstrahu
ostatním. „Vzbouřili jste se,“ takto oslovil je
Robinson, „proti svému kapitánovi, sáhli jste na
něho rukou násilnou a vše učinili jste, aby odstraněn
byl od vás na všecky časy. Avšak zločin váš byl
zmařen; opět přivedl jsem loď pod moc kapitánovu
a tamto (okazoval na velkou ráheň plachetní)
spatřujete náčelníka vaší zpoury houpati se na
oprátce. Jako on, tak i vy zasloužili jste trest smrti,
mezi vámi zvlášť Atkins, Tom a John, jenž náleželi
mezi nejzpupnější. Nebo můžete snad něčeho uvésti
k svému ospravedlnění?“

Jelikož nemohli zjevný zločin popírati a pouze
jen za milost prosili, pokračoval Robinson takto:
„Kdybych i já daroval vám život, přec nebylo by v mé
moci, chrániti vás trestu, jakmile octnuli byste se v
některé anglické osadě, anebo v Anglii samé. Jediná
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milost, jakou vám uděliti mohu, jest — vyhnanství.
Máte tedy na vůli, buď v okovech navrátiti se do
Anglie, kdež na vás čeká provaz, nebo zůstati na
tomto ostrově a žíti zde při práci a v opravdovém
litování svých předešlých hříchů.“

Samo sebou rozumí se, že všickni čtyři zvolili
tento poslední osud, i vroucně děkovali všickni za
udělenou jim milost. „Dobře tedy,“ promluvil k nim
Robinson, „zůstanete na ostrově a chci vám ještě
potřebný návod dáti ke všem pracím, jichž vám
zapotřebí bude k zachování života. Nesmíte se však
považovati za pány ostrova, neboť ostrov jest
postoupen Španělům. V nejblíže příštích dnech
vystoupí jich sedmnácte na ostrov, a jim jste zavázáni
neobmezeným poslušenstvím. Neučiníte-li tak, jsou
oprávněni, potrestati vás. Bude-li však život váš
bezúhonný, rozdělí se s vámi bratrsky o všecky
zásoby a zbraně, kteréž tu zanechám a vůbec budou
vás ve všem podporovati.“

Když byli vězňové přislíbili, že jsou ochotni,
vyplniti vše, což jim bylo přikázáno, byli propuštěni.
Nyní obrátil se Robinson k těm, kteříž naposledy,
totiž na lodi byli zajati. „I vy,“ pravil, „nejste bez viny;
jelikož kapitán nepodal o vás nejhorší vysvědčení,
má vám býti odpuštěno, přislíbíte-li, že budoucně
zachováte věrnost a poslušnost naproti svým
představeným.“ Všickni dosvědčovali svou lítost nad
spáchaným pokleskem a přislibovali polepšení,
pročež také kapitán přijal je zase do služby.
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Posledním předmětem dnešního pořádku
denního byla porada stran doby odcestování.
Robinson nechtěl opustiti ostrov, dokud by se
nenavrátili Pátkův otec a 17 Evropanů, k čemuž
ovšem měl závažné příčiny. Především jednalo se mu
o to, aby Pátka neodloučil od jeho milovaného otce,
anebo aby zanechal jej v osamělosti. Mimo to mělo
také Španělům a Portugalcům ponecháno býti na
vůli, buď zůstati na ostrově, nebo přeplaviti se do
Evropy. Konečně obával se také, že tito nebudou
příliš vlídně přijati od vypovězenců, přijdou-li
teprve po odplutí Robinsonovu.

Kapitán naproti tomu žádal naléhavě, aby loď
odplula co nejdříve; obávali se, že vyhnanci jsouce
po delší dobu ve společnosti s jeho plavci, snadno
mohli by zosnovati nové spiknutí. — Po delší poradě
bylo konečně ustanoveno, že loď ještě po tři dny
zůstane zakotvena, čtvrtého pak dne hned z rána že
neodvolatelně odpluje do Lisabonu. Robinson byl
totiž kapitánovi předložil nalezené ve troskách spisy
a takto se dověděl, že zachráněné poklady náležejí
jistému kupci v jmenovaném hlavním městě
Portugalska. Zamýšlel tudíž, na své cestě do vlasti,
tomuto ihned odevzdati jeho majetek.

Průběhem určených tří dnů přičinil se
Robinson všemožně, aby vypovězence obeznámil s
ostrovem a s jeho přírodninami, jakož i se všemi
pracemi, jež jim bude konati. Prováděl je po zahradě,
po poli a po oborách; poučoval je, jak mají kukuřici
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pěstovati, chleb péci, maso nakládati, uditi, vařiti,
kozy dojiti, máslo a sýr připravovati, vůbec vše činiti,
čímž by si život ulehčili a osladili.

A tak přiblížil se večer třetího dne, aniž by se
Robinson toho nadál. Jen jedna ještě noc a hodina
odchodu odbila, hodina, v kterouž měl opustiti
ostrov, na němž žil již skoro osmnáct plných roků! A
když se nyní odebral na své lože, tuť představovaly se
v duchu jeho všecky události dlouhé této doby. Jak
často trpěl nouzi, jak často potrácel důvěry v Boha,
a přece Bůh nikdy neopustil ho, nýbrž bděl nad ním
jako pečlivý otec! I to, po čemž tak dlouho toužil,
mělo nyní se vyplniti — byloť mu dopřáno, navrátiti
se opět k svým rodičům. Ovšem byla to daleká cesta
až do otčiny, a snadno mohlo jej potkati nové
neštěstí; nicméně doufal v blaženou budoucnost.
„Jak se budou radovati moji dobří rodiče,“ myslil
sobě, „až mne uzří na živě! A jak as vypadá rodné
moje město, kteréž neviděl jsem již 18 let? Zajisté, že
se tam mnoho změnilo!“

Takovouto předtuchou byl by býval zcela
blažen; avšak radost jeho byla pokalena myšlénkou,
že bude se mu rozloučiti s Pátkem. Otec Pátkův se
17 Evropany posud se nevracel a nebylo tudíž jiné
vyhlídky, leč odcestovati bez věrného sluhy. Vědělť
ovšem, že Pátek na jeho pokynutí byl hotov opustiti
otčinu, a vše ostatní, a provázeti jej do všech končin
světa; avšak ani mu nepřišlo na mysl, k něčemu
takovému svoliti, tím méně Pátka k tomu vybízeti.
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Jakkoli jej miloval co svého nejvěrnějšího přítele,
přec chtěl raději snášeti jeho ztrátu, nežli připustiti,
aby pro něho opustil otce i vlast. Bylať to proň
přetěžká oběť, musila však přece býti přinesena,
neboť takto kázala povinnost.

Tyto myšlénky kroužily se tak živě v jeho hlavě,
že až pozdě v noci usnul. Sotva ale že se počínalo
rozbřeskovati, byl již opět na nohou, aby ještě jednou
navštívil svůj chrám.

Roztouženě pohlížel s výše své svatyně na vše
strany ostrova, na jeho krásy, na všecka zařízení,
jichž tvůrcem byl on sám. Kamkoli obrátil zraky,
všude setkával se s nějakou upomínkou na bývalou
svou píli, všude nalézal skutky svého přičinění! Jak
mnohou těchto prací vykonal za nejtrpčí bídy! Vše
vůkol bylo němým svědkem horoucích jeho
nábožných vzdechů za osvobození, neboť všecka
jeho touha soustřeďovala se v tom, aby mohl opustiti
ostrov! A nyní, když vyplnění jeho služeb tak blízko
bylo, tuť přilnul láskou k svému ostrovu, tak že za
těžko mu bylo opustiti jej! — Oči jeho naplnily se
slzami a v srdci cítil takový bol, že se musil odvrátiti
od pohledu na své dlouholeté sídlo. Vešel tedy do
svého chrámu, aby utišil rozechvěnou mysl, zároveň
ale také, aby dobrotivému Bohu vzdával neskončené
díky za prokázaná mu dobrodiní a prositi jej za další
ochranu na daleké cestě.

Právě dokončil svou modlitbu, když zaslechl za
sebou někoho přicházeti. Byl to Pátek, jejž byl
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kapitán vyslal aby vyřídil Robinsonovi, že jest
očekáván na lodi. Avšak Pátek byl překonán žalem;
„pane — máš na loď,“ — tož vše, čehož byl s to,
vypraviti z prsou sklíčených, načež sklesl k zemi. Jako
Robinson, tak i on doufal v návrat otcův, tak aby
otec i syn provázeli Robinsona do Evropy. Naděje ta
nyní naprosto vymizela! — Robinson pozvedna jej,
vinul ho k srdci a slzy přelévaje, zulíbal líce jeho.

Dlouho dleli oba v horoucném objetí, aniž by
mohli slova promluviti. — Nicméně musil tomu býti
konec učiněn, neboť již přicházel nový posel
kapitánův, pročež jal se mluviti Robinson. „Díky
tobě, ty věrná duše!“ pravil: „Díky nejsrdečnější za
tvé věrné služby! Tisíceré díky za neskonalou lásku,
kterou jsi mně prokazoval! — S Bohem! — snad —
někdy — —!“ Dále nemohl mluviti, usedavý pláč
tajil mu dech. Naposledy obejmul Pátka; po té
násilně odervav se od něho, sestupoval do hradu.

Bylo to málo, co vzal s sebou z ostrova: biblí,
starý oděv, šaty z kožešiny, sekera, nebozez na
roznícení ohně, deštník, nejstarší luk, pak
zachráněné poklady a spisy. Vše ostatní zůstavil na
ostrově pro Španěly, k nímž kapitán k požádání
Robinsonovu napsal list v jazyku španělském.

A takto, papouška na ruce, věrného Ami v
patách za sebou, kráčel Robinson k břehu, kdež
čekala na něho loďka.

Dříve ale, nežli s člunem dospěli k lodi, vrhl se
Pátek do vody a plaval za nimi. „Pane, vezmi mne s
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sebou!“ volal srdcelomně, a ihned vyšvihnuv se na
loďku, objímal nohy Robinsonovy. Robinson ovšem
mu vytýkal těžké provinění, že chce opustiti starého
svého otce, pak i důtklivě jej prosil, aby navrátil se
opět na ostrov — avšak Pátek nedal se pohnouti.
I když Robinson jal se mu přísně rozkazovati, aby
se vrátil k břehu, neuposlechl. „Raději chci umříti,
nežli žíti bez tebe!“ byla slova Pátkova. Taková věrná
přítulnost pohnula i otuženými námořníky, ano sám
kapitán i kormidelník přimlouvali se za Pátka. Avšak
Robinson zůstal věren svému předsevzetí; nechtěl,
aby Pátek na se uvalil tutéž vinu, jakouž on sám
druhdy se prohřešil. Zkrátka, hluboce pohnut podal
mu ještě jednou svou ruku vystoupil na palubu a
Pátek téměř v mdlobách byl v člunu opět vezen k
břehu.

Ještě ale loďka nedospěla k zemi, tuť náhle
voláno: „Člun v zoru!“ Ohlášený člun blížil se
skutečně, a slyš! tuť zaduněl se Španělem umluvený
výstřel na znamení příchodu lodice. Nebylo tedy
pochybnosti, že jsou to Španělé a Portugalci, jež
převáží člun. Robinson poznával nyní již Španěla,
jenž přiváděl 16 svých druhů. „Avšak kde jest Pátkův
otec?“ takto tázal se v duchu sama sebe, jednak pln
radosti nad příchodem očekávaných, jednak zase
starostliv, kam se poděl pohřešovaný stařec. Dal
tudíž Španělovi znamení aby ihned vystoupil na
palubu, a zároveň učinil opatření, aby loďka s
Pátkem opět byla zpět vrácena. Konečně přišel

PODIVUHODNÉ PŘÍHODY ROBINSONA NA PUSTÉM OSTROVĚ

255



Španěl. Přináší ale truchlivou zvěst. Prostřednictvím
kapitána dozvěděl se od něho, že Pátkův otec jest —
mrtev. Již na cestě k domovu rozstonal se a zemřel
před dvěma dny. Tato okolnost jakož i oprava
španělského člunu, jehož chtěli užíti k zpáteční cestě,
byla příčinou opoždění návratu.

Pátek, dozvěděv se o této truchlivé zprávě, byl
překonán hořem, tak že musil býti dopraven do
kajuty. Robinson snažil se sice, aby jej ukojil; avšak
přičinění jeho bylo marné, Pátek nepřestával
hořekovati.

Nyní bylo Robinsonovi navrátiti se na palubu,
aby spořádal věci stran naložení s přibylými
Evropany. Bylo jim zůstaveno na vůli, buď zůstati na
ostrově, anebo navrátiti se do Evropy. Pouze Španěl
Robinsonem zachráněný a 5 mladších Evropanů
odhodlalo se zkoušeti své štěstí na ostrově; ostatních
11 přáli sobě bezplatně dopraveni býti k svým
rodinám. Šest dříve uvedených rozloučili se tedy
srdečně s Robinsonem, jsouce od něho ještě jednou
napomínání k zbožnosti, svornosti a přičinlivosti.

Sotva že byli odpluli, spěchal Robinson k
Pátkovi, aby jej těšil v jeho zármutku. Bylo však také
takové útěchy u vysoké míře zapotřebí, neboť dobrák
tento posud hořekoval tak jako dříve. Teprv když
pán jeho uvedl mu v paměť, že na onom světě zase
jednou shledá se s otcem, utišil se poněkud. Když
konečně také se dozvěděl, že smí provázeti svého
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pána, ustál ve svém pláči. Vrhl se Robinsonovi na
prsa a vyšel pak s ním na palubu.

Mezitím vstoupilo již šest Španělů a pět
Portugalců do služby kapitánovy, aby marně
neprolenošili čas až k svému návratu do vlasti, i byli
již v plné činnosti. Nyní byly kotvy vytaženy,
příznivý vítr nadul plachty a v rychlém běhu
rozrývala loď vody mořské. Naposledy vysýlají
Robinson a Pátek pozdravy své pozůstalým na
ostrově, ostrov vždy víc vzdaluje se od nich, vždy
více se menší, lesy i skály splývají v jedno, ostrov
přechází v temný pruh, pak v jediný bod, konečně
zmizí slzou zarosenému oku! —
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XX.

Otčina

Bylo 30. dubna roku 1697, když Robinson opustil
ostrov, na němž žil 17 roků a 11 měsíců. Jelikož vál
příznivý vítr, ubíhala loď rychle k břehům
portugalským. Objevili se sice několikkráte
černošedí ptáci, jimž mořské čejky říkají, a jež
námořníci považují za posly bouře. A skutečně také
někdy nastalo bouřlivé počasí, tak že lodníci ve dne
v noci měli práce plné ruce. Avšak loď byla pevná a
kapitán povždy nařídil vše tak, že bez nehody vyvázla
loď z každé takové bouře.

Když připluli do Lisabonu, spěchal Robinson
ke kupci, jejž mu byl kapitán naznačil jako vlastníka
nalezených v troskách pokladů. Ubohý tento
obchodník přišel ztroskotáním lodě o celé své jmění,
a byl nyní uvězněn, nemoha všecky věřitele své
upokojiti. Poctivostí Robinsonovou byla mu
svoboda opět navrácena, tak že Robinson opět byl
odměněn blahým vědomím, že vyprostil člověka z
neštěstí. Ale blažený kupec přese všecko zdráhání
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doručil mu také značnou část zachráněného
pokladu; „část ta,“ pravil, „náleží vám po zákoně
jakožto nálezci ztraceného jmění, a přece ještě budu
vám zavázán na všecky časy nevýslovným díkem.“

Robinson navrátil se opět na loď. Takto
probíhala šťastnou plavbou i ostatní části
Atlantského okeanu, pak průlivem mezi Anglií a
Francií, a přistála konečně v přístavu Londýnském.
— Jaké oči dělal Pátek, vida tolik nádherných domů,
paláců a chrámů! Vše, cokoli spatřil, vzbuzovalo jeho
udivení. Brzy to byl skvostný kočár, brzy jiné
předměty, ježto poutaly jeho pozornost, před jimiž
zastavil se jako omámený. Pán jeho měl s ním mnoho
práce, aby zachránil jej před mnohým nebezpečím, v
něž se vydával svým zevlováním na lidi, na koně, na
vozy a podobné jemu novoty.

Dlouhým poptáváním podařilo se konečně
Robinsonovi, že nalezl obydlí vdovy po kapitánovi,
jejž byl provázel při plavbě do Guiney. Vdova ta žila
v poměrech dosti sklíčených. Nikdy neslyšela žádné
zprávy o osudech svého manžela, i byla tudíž nemálo
překvapena návěštím Robinsonovým. Ještě více ale
žasla, když jí Robinson při svém odchodu vtiskl do
ruky dvacet dukátů, jež mu byl přítel jeho zapůjčil na
cestě do Guiney.

Provázen žehnáním vdovy navrátil se Robinson
do přístavu, aby se ohlédnul po nějaké lodi
hamburské. Právě dopídil se ji, když mu kdosi
zaklepal na rameno. Byl to kapitán lodi jeho pomocí
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vysvobozené. Učinilť vlastníkům nákladu
zevrubnou zprávu o všem, co se bylo přihodilo, při
čemž neopomenul zmíniti se o zvláštních zásluhách,
jichž si byl Robinson získal při zachránění jejich
jmění. Pozvali jej tudíž velmi zdvořile, aby je
navštívil; avšak touha jeho po vlastí byla příliš
veliká, než aby byl přijal pozvání. Kapitán předvídaje
takovéto zamítnutí své žádosti, doručil mu jménem
vlastníků lodi 150 liber sterlingů;[1] mimo to bylo mu
nařízeno, aby Robinsonovi vyslovil nejvroucnější
jejich díky. — Neštěstí svedlo oba tyto muže, a nyní
rozcházeli se jako upřímní přátelé: kapitán šel za
svým povoláním a Robinson vstoupil na
hamburskou loď, ježto donésti jej měla do otčiny.

Jakkoli však plavba šla velmi rychle,
nedočkavosti Robinsonové přece zdála se býti příliš
loudavou. — Konečně spatřil Helgoland, již uzřel
známá mu jiná místa — loď vploula do ústí Labe.
Bez ustání šlo to dále proti vodě na míli širokého
veletoku, čím dále stávaly se břehy oživenějšími,
vesnice za vesnicí míjela před zraky Robinsonovými.

Tu konečně vyčnívaly věže hamburské nad
obzorem; přisedlé mlhy rozplynovaly se a vždy
jasněji vystupoval před opojenými zraky
Robinsonovými obraz velikého města přístavního.
Ještě několik hodin, a Robinson mohl se vrhnouti
rodičům k nohoum a prositi za odpuštění. — A opět
mine městečko za městečkem, vesnice za vesnicí a již
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vbíhá loď do přístavu — hamburského. Zastavila se;
Robinson vystupuje na břeh i staví nohu co zkušený
muž na půdu, kterouž opustil co lehkomyslný
jinoch.

Než neprodlévá dlouho; sotva že byl opatřil
skrovné své zavazadlo, již spěchá předměstím, po
boku maje věrného Pátka. Chce se dozvěděti, zdali
rodiče jeho posud jsou na živě, neboť trápí jej
myšlénka že snad neuzří jich více. — Konečně dospěl
k domu jakéhosi strýce; cizinec vešel do dveří, —
nikdo ho nezná!

Jen s tíží potlačiv svou rozčilenost, táže se
úzkostlivě po svých rodičích a tu jest mu slyšeti, že
— pouze otec ještě žije, matka ale dávno jest již
pochována v hrobě. Smutek a žal pro nezdárného
syna urývaly jí srdce! — Při této zprávě Robinson
nemohl se déle zdržeti; usedavě počal plakati, a teprv
nyní dověděli se užaslí příbuzní, že mají před sebou
téhož ztraceného syna.

Robinson rád by se byl vyplakal; avšak všickni
domácí této příbuzné rodiny obkličili jej, vítali a
otázkami zahrnovali jej; každý chtěl se dozvědíti, kde
byl a jak se mu vedlo. Robinson ale neměl pokoje,
dokud neviděl otce. A přece musil tento poněkud
připraven býti, aby snad náhlá radost neusmrtila jej.
Pročež Robinson vypravil k němu dříve zvláštního
posla s návěštím, že přibyl do Hamburku jakýsi
Amerikán, jenž přináší zprávy od jeho syna. Sotva
ale že se byl posel opět navrátil, vypravuje jakou
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radost způsobilo jeho poselství, již kvapil Robinson
sám k otci, provázen jsa strýcem i Pátkem.

Nyní vkročil do domu otcovského. Vše tam
bylo posud jako kdy jindy. A přece zdálo se mu, že
všude jest — pusto. Otevřel dvéře u světnice a hle,
pobožný kmet sedě v pohovce četl v biblí. —
Zármutkem a věkem vybledly jeho vlasy, tvář jeho
byla vráskami pokryta. Neoddolatelně táhne cosi
Robinsona k starci, chce se mu vrhnouti v náruč,
chce jej objímati a zulíbati.

Avšak jest ještě zapotřebí opatrnosti; rychle
tedy strýc uchopí se slova. „Zde jest,“ promluvil k
Robinsonovu otci, „pán z Ameriky, avšak nezná
dobře německý jazyk; přináší zprávu, že syn váš brzy
se navrátí.“

Těžko lze vypsati dojem, jakýž učinila tato slova
na starého muže. „Díky Bohu!“ zvolal unešen
radostí. „Tedy přece dožiji se blaha, abych ještě
jednou spatřil jej, nežli odvolá mne smrt!“ Robinson
sotva jest již s to, déle se zdržeti; avšak křečovitě sbírá
všecku sílu, aby přeměněným hlasem mohl
promluviti: „Může kající syn nadíti se odpu —?“
Dále nemůže, prudký tok slzí brání mu. A když slyší
z úst otcovských radostné „Ano, ano!“ tuť není sebe
více mocen, i vzkřikne: „Já sám, já sám jsem tvůj
syn!“ Vrhne se před otcem k zemi a s pláčem objímá
jeho nohy. „Synu můj, synu můj! Tedy mám tě
opět?“ zvolá kmet opojen radostí, přivinuv blaženě
syna k otcovskému srdci.
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V dlouhém objetí spočívali oba sobě na prsou,
kochajíce se v nevýslovném blahu svého konečného
shledání; opět a opět celovali se, tonouce v
nedostižitelné rozkoši.

Mezitím roznesla se zvěst o návratu Robinsona
i v ostatním příbuzenstvu, a všickni s dítkami
spěchali, aby uvítali toho, jejž dávno již považovali
za mrtvého. Všestrannému vyptávání nebylo konce.
Robinson musil vypravovati až do pozdní noci. Když
byl ale přestal, obrátiv se k dětem pravil:

„Vidíte, tak zle se mně vedlo, protože jsem byl

neposlušným, bezbožným a lenivým. Budiž tedy vám život

můj výstrahou a poučným příkladem: Buďte pilni a

pozorliví, poslušní svých rodičů a učitelů, Boha pak mějte

před očima i v srdci!“

Avšak nejen příbuzní, ale i všickni sousedé a
přátelé radovali se nad Robinsonovým návratem a
všickni chtěli slyšeti jeho podivné příběhy, a jemu
navzájem vypravovati, co se bylo zběhlo za jeho
nepřítomnosti. Jedním slovem vzájemné otázky a
odpovědi byly bez konce.

Kdo však pozoroval, v jakém moři rozkoše
tonuli otec i syn, tomu musilo se srdce rozplynouti
soucitem. Dobráku Pátkovi ovšem při tom výjevu
musilo býti těžko u srdce. Pročež požádal Robinson
otce, aby přijal tuto věrnou duši v rodinný kruh a
považoval Pátka za vlastního druhého syna. S radostí
vyhověl otec této žádosti, a tak zůstali tito dva bratří
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pod severním nebem v tak nerozlučném spojení,
jako oba posud žili v pásmu jižním.

Robinson převzal otcův obchod, a jelikož Pátek
velmi rychle naučil se čísti, psáti a počítati, stal se
mu i nyní velmi prospěšným druhem a pomocníkem.
Bůh požehnal jim; pilností a spořivostí dosáhli záhy
značného jmění. Avšak ani nyní nezhrdli, vedouce
povždy střídmý a skromný život, nikdy
nezapomínajíce, že Bůh to byl, jemuž jsou díkem
zavázáni za všeliké své štěstí.

K naléhání otcovu, oženil se konečně
Robinson. A tak pečovali nyní tři osoby, jak by co
nejvíce osladily dobrému starci večer života, jehož
poledne tak trpce bylo zhořčeno. Když pak později
objevilo se také několik dítek, tuť štěstí a blaho
zkvétalo v nejbujarejším rozvinu a nad Pátka nebylo
snad lepšího strýce na světě. Za tou příčinou také
velmi často scházel se houfec maličkých kolem
„hnědého strýce“, prosících aby jim vypravoval
příběhy na ostrově.
* * *

Robinson a Pátek dožili se ještě té radosti, že obdrželi
zprávy o svém ostrovu. Přese všecku svou
mírumilovnost přišli Španělové s pěti vypovězenci
do sporu, protože tito zdráhali se pracovati. Byli
tudíž přinuceni, užíti přísných prostředků, a na tak
dlouho vyloučiti je z obecného spolku, dokud se
nepolepšili.
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Nyní jsou již všickni dávno mrtvi; avšak
příběhy jejich žijí až podnes, hlásajíce důtklivé
poučení:

Kdo Boha se bojí, bližního miluje a dobře činí, ten

nalézá nebe již na zemi!F1
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