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Kapitola I

Všude kolem nás je plno hrdinství

Pan Hungerton, její otec, byl opravdu nejméně uhlazenou
osobou na celém světě — byl to takový lidský papoušek,
kosmatý, rozčepýřený a neúhledný; byl sice zcela
dobromyslný, ale naprosto soustředěný na svoje vlastní,
zpozdilé já. Kdyby bylo vůbec možno, aby mne něco
od Claudie zapudilo, tu by to byla pouze myšlenka na
takového tchána. Jsem přesvědčen, že opravdu věřil ve
svém srdci, že jsem chodil k Chestnutům třikráte za týden
jenom pro potěšení z jeho společnosti a zvláště proto,
abych slyšel jeho názory o dvojí peněžní měně, o kterémž
předmětu byl jaksi oprávněným znalcem.

Po celou hodinu, nebo snad i déle jsem naslouchal
jeho jednotvárnému štěbetání, jak špatné peníze vytlačují
dobré, o určité hodnotě stříbra, o podceňovaní rupie a
pravém základu kursů.

»Dejme tomu,« vykřikl chabě, »že by byly veškeré
dluhy světa zároveň vypověděny a že by věřitelé trvali na
neodkladném zaplacení. Co by se pak stalo za nynějších
okolností?«

Dal jsem mu samozřejmou odpověď, že bych byl
člověkem zničeným, načež vyskočil se svého křesla,

1
www.eknizky.sk



pokáral mne pro moji navyklou lehkovážnost, pro niž
mu nebylo možno rozmlouvati se mnou o nějakém
rozumném předmětu a pak vyrazil ze dveří, aby se ustrojil
a šel na nějakou schůzi svobodných zednářů.

Konečně jsem byl tedy s Claudií o samotě a osudná
chvíle se dostavila! Po celý tento večer mně bylo jako
vojínovi, čekajícímu na signál, který ho povolá k něčemu
beznadějnému, buď k vítězství, nebo k porážce. A právě
tak se střídala v mojí mysli myšlenka na vítězství se
strachem na odmítnutí.

Seděla se svým pyšným a jemným profilem, rýsujícím
se před rudou záclonou. Jak byla hezká! A přece zase jak
byla vzdálena! Byli jsme přáteli, zcela dobrými přáteli —
avšak nikdy jsem u ní nemohl dojíti dále, za ono obyčejné
kamarádství, jaké jsem dovedl uzavříti s některým svým
soudruhem, zpravodajem z Gazetty — aby bylo naprosto
upřímné, naprosto vlídné a beze všech vedlejších vztahů.
Veškeré moje pudy se bouří proti ženě, která jest příliš
upřímná a která se mnou zachází beze všech rozpaků.
Takové chování není pro muže poklonou. Tam, kde
zavládá opravdu nějaký cit, bývá vždy doprovázen
bázlivostí a jakousi nedůvěrou, Je to dědictví ze starých,
zlých dnů, když láska a násilí chodily spolu ruku v ruce.
Skloněná hlava, sklopené oči, zajíkající se hlas a choulící
se postava — jsou skutečnými známkami lásky a nikoliv
přímý pohled a přímá odpověď. I za svého krátkého
dosavadního života jsem poznal alespoň tolik — anebo
jsem to zdědil ve vzpomínkách své rasy, jež nazýváme
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pudem. Claudie byla však plna všech jiných ženských
vlastností. Někteří ji považovali za chladnou a tvrdou, ale
taková myšlenka byla by u ní pochybením. Její jemně
zbarvená, jako bronzová pleť, ve svém koloritu skoro
východní, její havraní vlasy, její veliké jasné oči a plné,
avšak krásné rty — to vše byly příznaky povahy vášnivé.
Avšak uvědomoval jsem si se smutkem, že až do této chvíle
jsem nenalezl klíče k jejímu tajemství. Avšak ať se dostaví
cokoliv, chtěl jsem ukončit toto napětí a chtěl jsem
dnešního večera svoji záležitost urovnati. Mohla mne
pouze zamítnouti. Ale bylo lépe býti milencem
zamítnutým, nežli přijatým bratrem.

Až k tomuto bodu dospěly moje myšlenky chtěl jsem
právě přerušiti dlouhé a trapné ticho, když v tom se na
mne upřely dvě kritické, temné oči a pyšná hlava se usmála
v jemné výčitce.

»Mám jakousi předtuchu, že se o mne chcete ucházeti,
Nede. Přála bych si, abyste toho neučinil, neboť takto jsou
naše styky mnohem hezčí.«

Přitáhl jsem k ní svoji židli o něco blíže.
»Ale jak jste mohla věděti, že jsem se o vás chtěl

ucházeti?« tázal jsem se se skutečným údivem.
»Což pak toho ženy nevědí vždy? Domníváte se snad,

že by některá žena na světě mohla býti takto bezděčně
překvapena? Ale, Nede, naše přátelství bylo přece tak
dobré a tak příjemné! Jaká by to byla škoda, kdyby se mělo
pokaziti! Což pak necítíte, jak je to krásné, když mohou
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spolu mladý muž a mladá žena mluviti tváří v tvář tak jako
my?«

»Nevím toho, Claudie. Vidíte, dovedu mluviti tváři v
tvář se — se staničním dozorcem.« Nedovedu si vysvětliti,
jak se tento úředník ocitl v naší záležitosti. Ale přicupal
sem a oba jsme se mu zasmáli. »Ale to by mne ani v
nejmenším neuspokojovalo. Chci vám položiti ruku
kolem pasu a chci, aby se vaše hlava sklonila na moje
rameno a — Claudie — — —«

Když zpozorovala, že bych chtěl některé z těchto
svých přání uvésti ve skutek, vyskočila ze židle.

»Pokazil jste všechno, Nede,« řekla. »Pokavad se
nedostaví takové věci, jest vše tak krásné a přirozené! Jaká
škoda! Proč pak se neovládáte!«

»Já jsem to přece nevynalezl,« pravil jsem prosebně.
»Je to přece přirozené! Je to náklonnost.«

»Nu, možná, že by to bylo jiné, kdyby
byla náklonnost u obou, ale já jsem jí nikdy nepocítila.«

»Avšak musíte přece — vy, s vaší krásou, s vaší duší! Ó,
Claudie, vždyť jste byla stvořena, abyste milovala! Vždyť
jest to pro vás nutností!«

»Musíte čekati, až se to dostaví samo.«
»Ale proč mne nemůžete míti rada, Claudie? Zaviňuje

to můj, zevnějšek, či co?«
Nepovolila ani dosti málo. Napřáhla ruku — takovou

krásnou ruku a při tom byla její pósa, když se nakláněla,
tak skvostná — a sklonila mi hlavu vzad. A pak se mi
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podívala do zvráceného obličeje s úsměvem nesmírně
čtveračivým.

»Ne, tím to není,« řekla konečně. »Nejste hochem,
kterého by byla příroda učinila marnivým a proto Vám
mohu bezpečně říci, že to není tím. Leží to hlouběji.«

»Je to moje povaha?«
Přisvědčila vážně.
»A co mam činiti, abych to napravil? Posaďte se a

promluvme si o tom. Ne, nechci opravdu nic, jen se
prosím posaďte.«

Dívala se na mne s jakousi nedůvěrou a podivem,
což působilo na moji mysl více než její prostosrdečná
důvěřivost. Jak to vypadá prostě a zatroleně, když to máte
před sebou černé na bílém! A možná, že to jest přece zase
jen nějaký cit, kterýž jest vlastním jenom mně. Ale buď
jak buď, usedla přece.

»Nuže tedy, povězte mi, jakou mám vlastně chybu.«
»Mám ráda někoho jiného,« pravila.
Teď bylo na mně, abych vyskočil se židle.
»Není to žádná jednotlivá osobnost,« vysvětlovala

mně, smějíc se výrazu mé tváře, »je to pouze ideál. Dosud
jsem se nikdy nesetkala s mužem, jakého mám na mysli.«

»Tedy mi o něm něco povězte. Jak pak vypadá?«
»Ach, mohl by vám býti velice podoben.«
»Jak jest to od vás hezké, že jste tohle řekla! Nu,

povězte mi tedy, co činí a co nečiním já? Řekněte jen
jediné slovo — je antialkoholikem, vegetarianem, letcem,
theosofem nadčlověkem — pokusím se o vše, Claudie,
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poskytnete-li mně pouze jediné myšlenky, co by vás
těšilo.«

Zasmála se pružnosti mé povahy.
»Nuže, předně si nemyslím, že by můj ideál mohl

mluviti takovýmto způsobem,« řekla. »Byl by to muž
tvrdší a přísnější, jenž by nebyl ochoten podrobiti se
rozmaru pošetilého děvčete. Ale především to musí býti
muž, jenž dovede pracovati, jenž dovede býti činným, jenž
se dovede dívati smrti ve tvář, a to bez bázně — muž
velikých činů a neobyčejných zkušeností. Nebudu míti
nikdy ráda muže, ale vždy jenom slávu, kterou si dobyl,
neboť její odlesk mne osvětlí. Vzpomeňte si na Richarda
Burtona! Když jsem četla životopis, který o něm napsala
jeho manželka, dovedla jsem opravdu pochopiti její lásku.
A lady Stanleyová. Četl jste někdy onu podivuhodnou
poslední kapitolu této její knihy o jejím choti? To jsou
muži, jaké by mohla žena zbožňovati ze vší své duše a
při nichž by mohla sama býti ještě větší a nebyla by tedy
snížena svoji láskou. Byla by ctěna celým světem,
poněvadž dovedla vnuknouti vznešené činy.«

Ve svém nadšení vypadala tak krásně, že jsem skoro
ztratil nit našeho rozhovoru. Ale sebral jsem se s napětím a
pokračoval jsem pak ve svých důvodech.

»Nemůžeme přece býti všichni Stanleyi nebo
Burtony,« řekl jsem. »A pak, nemáme k tomu příležitosti
— alespoň já jsem neměl nikdy příležitosti. Kdybych jí
měl, pokusil bych se o to.«

»Avšak příležitosti jest všude kolem nás dosti. Jest
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to právě známkou takového muže, kterého míním, že si
nalezne příležitost sám. Nedá se ničím zdržeti. Nikdy jsem
se s podobným člověkem nesetkala a přece se mi zdá, že
ho velmi dobře znám. Všude kolem nás jest plno hrdinství,
jež čeká, aby bylo vykonáno. Jest na mužích, aby se jich
chopili a na ženách, aby svoji
náklonnost zachovali takovým mužům jako odměnu.
Podívejte se jen na onoho mladého Francouze, jenž se
předešlého týdne vznesl v balonu. Vál právě zuřivý vítr,
ale poněvadž bylo oznámeno, že vyletí, trval na tom a
odplul. Vítr ho zanesl na vzdálenost tisíce pěti set mil za
dvacetčtyři hodiny, takže spadl uprostřed Ruska. To byl
člověk, jakého míním. Představte si ženu, kterou miluje
a jak ostatní ženy jí musí záviděti! A k tomu bych ráda
dospěla — aby mně bylo záviděno k vůli mému muži.«

»Vykonal bych to také, abych se vám zalíbil.«
»Avšak neměl byste toho vykonati pouze proto,

abyste mně potěšil. Měl byste býti takovým, poněvadž
jinak nemůžete, poněvadž jest vám to přirozené —
poněvadž člověk ve vašem nitru touží, aby se mohl
hrdinně vyjádřiti. Tak jako teď, když jste popisoval
předešlého měsíce výbuch ve wigantských uhelných
dolech, což jste tam nemohl jeti a pomáhati oněm lidem
přes dusivé plyny?«

»Vždyť jsem to učinil.«
»Ale nikdy jste mně toho neřekl.«
»Nestálo to za to, abych se s tím chvástal.«
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»Nevěděla jsem o tom.« Hleděla teď na mne jaksi s
větším zájmem. »To bylo od vás statečným činem.«

»Musil jsem. Chcete-li něco dobře popsati, musíte
býti na místě, kde se co děje.«

»Jaká to střídmá pohnutka! Zdá se, jako by to bylo
olupovalo o veškerou romantičnost. Avšak přece jen, ať
byla vaše pohnutka jakákoliv, těší mne, že jste sestoupil do
oněch dolů.« Podala mi ruku, ale s takovou roztomilostí
a důstojností, že jsem se mohl pouze skloniti a ruku jí
políbiti. »Řekla bych skoro, že jsem jen pošetilou ženou a
že mám obrazotvornost děvčátka. A přece jest to opravdu
se mnou sloučeno, je to tak úplnou části mého vlastního
já, že nemohu jinak, než se chovati podle toho. Provdám-
li se, chci si vzíti jenom slavného muže.«

»Proč byste toho neučinila?« zvolal jsem. »Právě jen
takové ženy, jakou jste vy, dovedou muže povznašeti.
Poskytněte mi jen příležitosti a uvidíte, zdali se jí uchopím!
A pak, jak jste sama řekla, muži by si měli vytvářeti
příležitosti sami a nikoliv čekati, až se jim naskytnou.
Pohlédněte na Clivea — byl to pouhý úředník a podmanil
si Indii. Při svatém Jiří! Přece ještě něco ve světě
vykonám!«

Zasmála se mému náhlému, irskému vzkypění.
»Proč ne?« řekla. »Máte přece vše, co muž může míti

— mládí, zdraví, sílu, vzdělání a energii. Litovala jsem
tolik, když jste počal mluviti — ale teď jsem ráda — tak
ráda — jestliže to jen opravdu ve vás tyto myšlenky
probudí!«
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»A kdybych snad — —?«
Její ruka spočinula na mých rtech jako teplý samet.
»Již ani slova, pane. Měl jste již býti před půlhodinou

v kanceláři, k večerní službě, jenom že jsem neměla srdce,
abych vás upamatovala. Někdy, až snad dobudete ve světě
svého místa, pohovoříme si o tom nanovo.«

A tak se stalo, že tohoto mlhavého listopadového
večera jsem se hnal ve voze elektrické dráhy, jedoucí
směrem ke Camberwellu a že mně při tom v nitru srdce
planulo. Byl jsem naplněn horlivým rozhodnutím, že
nesmí již uplynout ani jediný den, abych nevykonal
nějakého činu, který by nebyl hoden mé dámy. Kdo by
však si byl na celém širém světě mohl představiti
neuvěřitelnou podobu, ve které se měl onen čin
uskutečniti, nebo zvláštní cesty, jimiž jsem měl k němu
býti doveden?

Tato počáteční kapitola se bude snad zdáti čtenářovi
beze všeho spojení s mým vypravováním. A přece jen
bez ní k tomuto vypravování ani nebylo došlo, neboť jen
tehdy, když člověk vyjde do světa s myšlenkou, že
hrdinské činy čekají všude kolem nás a když má živou
touhu ve svém srdci, uchopiti se každého takového činu
v dohledu, jen tehdy přeruší svůj život, jaký až dosud
znal a odváží se do podivuhodného, tajemného přítmí
oné země, kde odpočívají ve- liká dobrodružství a veliké
odměny. Vizte mne tedy v redakci ‚Daily Gazette‘ jako
člena redakčního personálu, jehož jsem byl naprosto
nevýznačnou jednotkou s umíněným rozhodnutím, že

Kapitola I 9

www.eknizky.sk



bude-li možno, ještě této noci naleznu úlohu, jež by byla
hodna mé Klaudie! Byla to snad tvrdost, bylo to sobectví,
že mne žádala, abych se k její oslavě odvážil svého života?
Takové myšlenky příslušely ovšem středověku a nikoliv
horlivému, třiadvacetiletému muži, v horečce jeho první
lásky.

10 Ztracený svět
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Kapitola II

Pokuste se o štěstí u profesora Challengera

Měl jsem vždycky rád Mc. Ardlea, bručivého, starého
šéfredaktora s červenou hlavou a ohnutými zády a skoro
jsem se domníval, že také on má rád mne. Skutečným
šéfem byl ovšem Beaumont, avšak žil v onom vzácném
ovzduší nějaké olympické výšiny, odkud nemohl rozeznati
nic menšího než leda nějakou mezinárodní zápletku nebo
rozbití vládního kabinetu. Někdy jsme ho vídali přicházeti
v jeho osamělé majestátnosti do jeho vnitřního
svatostánku, s očima nejasně se rozhlížejícíma a s myslí
vznášející se nad Balkánem nebo nad Perským zálivem.
Byl nad námi a za námi. Ale Mc. Ardle byl jeho prvním
důstojníkem a toho jsme znali. Když jsem vstoupil do
pokoje, přikývl tento starý muž a posunul si svoje brejle
vysoko na holé čelo.

»Nuže, pane Malone, pokud slyším, pracujete velmi
dobře,« pravil vlídným, skotským nářečím.

Poděkoval jsem mu.
»Výbuch v dolech byl výtečný. A právě tak se vám

podařil i oheň v Southwarku. Máte opravdu nadání k
popisům. Co jste si přál?«

»Chtěl jsem vás požádati o laskavost.«

11
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Učinil znepokojený obličej a jeho pohled se vyhýbal
mým očím.

»Tak! Tak! Oč pak jde?«
»Domníváte se, pane, že byste mne mohl pověřiti

nějakým úkolem ve prospěch našeho listu? Přičinil bych se
co nejlépe, abych to dobře provedl a abych získal dobrou
zprávu.«

»A na jaký to úkol pomýšlíte, pane Malone?«
»Na vše, pane, co je spojeno s dobrodružstvím a

nebezpečím. Přičinil bych se opravdu co nejlépe. Čím by
to bylo obtížnější, tím lépe by se mi to hodilo.«

»Zdá se, že vám velice na tom záleží, abyste přišel o
život!«

»Abych svůj život ospravedlnil.«
»Božínku — ale, pane Malone, to je věru velmi —

velmi vypínavé! Obávám se, že doba takových věcí již
dávno přešla. Výlohy spojené s takovým »zvláštním
poselstvím« kryjí sotva výsledek a pak, v každém případě,
by to byl muž, zkušený, požívající jistého jména a
chlubící se důvěrou veřejnosti, který by obdržel takový
rozkaz. Veliká, prázdná místa na mapách byla již vesměs
vyplněna a pro věci romantické není teď již smyslu. Ale
přece — počkejte trochu!« dodával a na jeho obličeji se
náhle objevil úsměv. »Když jsem mluvil o prázdných
místech na mapách, něco mne napadlo. Což kdybyste
odhalil jednoho podvodníka — takového moderního
barona Prášila — a kdybyste ho zesměšnil? Mohl byste
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dokázati, že je lhářem a tím skutečně jest! Pane, to by bylo
opravdu pěkné! Jak se vám to zamlouvá?«

»Ať je to cokoliv, ať je to kdekoliv — na ničem mi
nezáleží!«

Mc. Ardle se na několik minut zahloubal v myšlenky.
»Divil bych se, kdyby se vám to podařilo po přátelsku

— nebo alespoň tak, abyste toho člověka zkrotil,« řekl
konečně. »Zdá se, že máte jakési nadání k seznamování
se s lidmi — jakousi sympatii nebo animální magnetism či
mladistvou přitažlivost nebo něco podobného. Pociťuji to
sám.«

»Jste velice laskav, pane.«
»Proč byste se tedy nemohl pokusiti o štěstí u

profesora Challengera z Enmore Parku?«
Přiznávám se, že jsem vypadal asi trochu překvapeně.
»Challenger!« zvolal jsem. »Profesor Challenger,

slavný zoolog! Není to snad onen muž, jenž rozbil hlavu
redaktorovi Blundellovi z »Telegraphu«?«

Šéfredaktor se ušklíbl.
»Ohlížíte se na to? Neřekl jste, že toužíte po

dobrodružství?«
»Vše to jest prostředkem obchodu, pane,« odpověděl

jsem.
»Ovšem. Nemyslím, že by byl ve všech případech tak

násilným, jako tehdy. Domnívám se, že se s ním Blundell
setkal v nepravém okamžiku nebo v nepravě náladě. Měl
byste třeba lepší štěstí nebo více taktu, když byste s ním
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jednal. Jsem jist, že by zde bylo něco pro vás a »Gazetta«
by to měla provésti.«

»Nevím o něm opravdu nic,« řekl jsem. »Pamatuji
se jenom na jeho jméno ve spojení s policejním soudem,
když Blundella udeřil.«

»Mám zde několik poznámek, jež by vám mohly býti
vodítkem, pane Malone. Po nějakou dobu jsem si
profesora všímal.« Vyňal ze zásuvky nějaký papír. »Zde jest
souhrn zápisů, jež se ho týkají. Povím vám je krátce:

»George Edward Challenger. Narozen: V Largsu, v
severní Anglii, roku 1863. Vzdělání: Akademie v Largsu;
universita v Edinburku. Asistent Britického Musea od
r. 1892. Asistent správce oddělení pro srovnávací
antropologii, od r. 1893. Téhož roku se vzdal tohoto místa
pro ostrou korrespondenci. Získal Craystonovu medaili za
přírodopisná bádání. Dopisující člen — nu, zde je řada
údajů, přes dva řádky malé sazby — Belgická Společnost.
Americká Akademie Věd, Universita v La Platě, atd. atd.
Místopředseda Společnosti Palaentologické. Oddělení H,
Britického Sdružení — atd., atd.! — Spisy, které vydal:
»Některá pozorování na řadě kalmuckých lebek«; »Nárys
vývoje obratlovců«; a pak mnoho brožur, v nichž je také
zahrnuta »Ukryté klamy Weissmanovy teorie«, která
způsobila na vídeňském sjezdu zoologickém rozčilenou
rozpravu. Jeho zábavou jest: cestování pěšky a vystupování
na alpské hory. Adresa: Enmore Park, Kensington, W.

»Tak, vezměte si to s sebou. Dnešního večera nemám
pro vás již nic.«
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Vsunul jsem papír do kapsy.
»Ještě okamžik, pane,« řekl jsem, když jsem seznal,

že mam před sebou zase již rudou hlavu a nikoliv jeho
červený obličej. »Není mi dosud zcela jasno, proč mam
onoho pána navštíviti a nač se ho dotazovati. Co pak
vykonal?«

Rudý obličej se nanovo objevil.
»Odešel do Jižní Ameriky, přede dvěma léty na

výpravu, již podnikl zcela sám. Vrátil se v loni. V Jižní
Americe byl určitě, ale zdráhal se říci přesně, kde. Začal
vypravovati nejasným způsobem o svých dobrodružstvích,
ale tu mu někdo počal vytýkati jisté chyby a on se ihned
uzavřel jako ústřice. Událo se něco podivuhodného —
anebo jest onen muž králem všech lhářů — což jest
názorem pravděpodobnějším. Měl několik pokažených
fotografií, o nichž se pravilo, že jsou padělaně. Stal se tak
nedůtklivým, že útočí na každého, kdo se ho na něco otáže
a zpravodaje shazuje se schodů. Dle mého mínění to je
vraždychtivý šílenec, který myslí, že jest pronásledován
a při tom má jakýsi sklon ke vědě. Takový jest tento
muž, pane Malone. A teď běžte a pokuste se vytlouci z
něj něco. Jste dosti silný a velký, abyste se sám ochránil.
Ostatně jste chráněn. Znáte přece zákon o zodpovědnosti
zaměstnavatele.«

Jeho šklebící se, rudý obličej se poznovu proměnil
v růžový ovál jeho lebky, ovroubený skoupým chmýřím
vlasů a rozmluva byla ukončena.

Kráčel jsem naproti, ke klubu »Divokých«, ale místo
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abych tam byl vešel, opřel jsem se o zábradlí na terase
Adelphi a díval jsem se dlouho a zamyšleně na hnědou
a olejnatou řeku. Na volném vzduchu dovedu vždycky
přemýšleti mnohem zdravěji a jasněji. Vyňav seznam
hrdinských činů profesora Challengera, četl jsem je pod
elektrickou lampou. A tu jsem měl nápad, který nemohu
nazvati jinak než vnuknutím. Jako žurnalista jsem si byl
jist, z toho, co jsem vyzvěděl, že nemohu nikdy doufati,
že by se mi podařilo vstoupiti do nějakých styků s tímto
svárlivým profesorem. Ale ony obžaloby, o nichž se jeho
kusý životopis po dvakráte zmiňoval, mohly pouze
dokazovati, že jest fanatickým vědcem. Nebylo snad zde
nějakého nechráněného hraničního bodu, na němž by byl
přístupný? Pokusím se takový bod vyhledati.

Vstoupil jsem do klubu. Bylo právě po jedenácté
hodině a veliká místnost byla dosti naplněna, ačkoliv dosud
nenastal obvyklý nával. Zpozoroval jsem, že v křesle u
krbu sedí nějaký vysoký, vyhublý a hranatý muž. Když
jsem k němu přisunul svoji židli, obrátil se. Hodil se k
mému účelu ze všech lidí nejlépe — byl to Henry Tarp,
člen redakce časopisu »Příroda«, muž suchý, štíhlý a sporý,
jenž byl ke každému, kdo ho znal, velmi přívětivý a
vlídný. Uchopil jsem se okamžitě své věci.

»Co víte o profesorovi Challengerovi?«
»Challengerovi?« Svraštil obočí, což naznačovalo, že

jako učencovi se mu moje otázka nelíbí. »Challenger jest
onen muž, jenž se vrátil z Jižní Ameriky s nějakou
mysliveckou latinou.«
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»S jakou latinou?«
»Ale, byl to pustý nesmysl o nějakých zvířatech, která

prý tam objevil. Domnívám se, že se od té doby vzdálil
veřejné činnosti. Buď jak buď, umlkl o tom sám. Povolil
některému zpravodajovi z Reuterovy kanceláře rozmluvu,
ale pak vznikl takový smích, že musil nahlédnouti, že to
nepůjde. Tato věc ho připravila o veškerou věrohodnost.
Byli sice asi dva lidé, kteří byli nakloněni smýšleti o něm
vážně, ale i ty umlčel brzy sám.«

»A jak?«
»Nu, svojí nesnesitelnou hrubostí a nemožným

chováním. Byl tu na příklad ubohý starý Wadley ze
zoologického ústavu. Wadley mu poslal dopis: ‚President
zoologického ústavu skládá profesorovi Challengerovi
svoji úctu a považoval by za čest, kdyby nás profesor při
naší příští schůzi poctil svojí návštěvou.‘ Jeho odpovědi
nebylo lze uveřejniti.«

»Co říkáte?«
»Nu, trochu zaobaleně by to znělo asi takto: ‚Profesor

Challenger skládá presidentovi zoologického ústavu svoji
úctu a považoval by za čest, kdyby šel president k čertu‘.«

»Dobrý Bože!«
»Ano, myslím, že to starý Wadley tak řekl. Pamatuji

se na jeho nářek při schůzi, když začal: ‚Za padesát let
svých zkušeností ve vědeckých stycích — —‘ Starý pán byl
tím všecek zdrcen.«

»Víte ještě něco jiného o Challengerovi?«
»Nu, víte, že jsem bakteriologem. Jsem stále v
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mikroskopu, zvětšujícím devětsetkrát. Mám sotva právo
tvrditi, že bych si mohl vážně všímati něčeho, co vidím
prostým okem. Jsem na přední stráži, na nejzazších
hranicích poznatelného a jakmile opustím svoje studie, a
přicházím do styku se všemi vašimi velikými, hrubými
a neohrabanými tvory, cítím, že nejsem na svém místě.
Velmi nerad někoho zostuzuji, a tu musím dodati, že při
vědeckých rozhovorech jsem přece jen o profesorovi
Challengerovi ledacos slyšel, neboť jest z lidí, kterých nelze
nikomu přehlédnouti. Je právě tak chytrý, jako se dělají ti
druzí — je jako nabitá baterie síly a živosti, ale při tom se
rád hádá, je rozmrzelým snílkem a při tom bezohledným a
nesvědomitým. Byl poražen, poněvadž při té záležitosti —
s Jižní Amerikou padělal nějaké fotografie.«

»Pravil jste, že jest snílkem. Jaký jest jeho oblíbený
koníček?«

»Má jich tisíce, ale jeho poslední záliba jest něco o
Weissmannovi a vývojové teorii. Domnívám se, že s tím
ve Vídni vyvolal veliký poprask a hádku.«

»Nemohl byste mně říci, oč tehdy běželo?«
»Okamžitě nikoliv, avšak máme překlad onoho

jednání. Je zařaděn v naší kanceláři. Chtěl byste se tam
podívati?«

»Něco takového právě potřebuji. Musím onoho pána
navštíviti a tu jest mi třeba nějakého vodítka. Je to opravdu
od vás velikou laskavostí, že mi tak pomáháte. Půjdu s
vámi ihned, — vždyť není tak pozdě.«

O půl hodiny později jsem seděl v místnosti, určené
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pro časopisy, a před sebou jsem měl ležeti obrovský svazek,
otevřený u článku »Weissmann proti Darwinovi«, a pod
hlavním titulem stálo: »Bouřlivý protest ve Vídni.
Rozčilené rokování.« Poněvadž byla moje vědecká
výchova trochu zanedbanou, nebyl jsem s to, abych
sledoval veškerý postup důkazů, avšak přece mi bylo
jenom jasno, že anglický profesor zacházel se svým
předmětem způsobem velice útočným a že svoje kolegy
z pevniny nepříjemně vzrušil. »Odpor«, »Výkřiky«, a
»Všeobecné dovolávání se předsedy«, byla slova, jež jsem
zachytil okem na prvním sloupci. Kdyby byla většina
těchto věci psána čínštinou, bylo by to bývalo pro můj
mozek stejně srozumitelným.

»Přál bych si, abyste mi to mohl přeložiti do
angličtiny«, řekl jsem smutně ke svému společníkovi.

»Nu, vždyť jest to přece překlad.«
»Pak tedy se pokusím lépe o svoje štěstí s originálem.«
»Jest to pro laika ovšem trochu hluboké.«
»Kdybych se mohl jen dostati k nějaké dobré a zdravé

větě, jež by se zdála obsahovati nějakou určitou, lidskou
myšlenku, to by mi již postačilo. Ach ano, s touto větou to
půjde. Skoro se mi zdá, jako bych tomu nejasně rozuměl.
Opíši si to. To mi bude pojítkem s tím strašlivým
profesorem.«

»Již nemohu nic jiného pro vás učiniti?«
»Ale ovšem; chci mu také psáti. Kdybych mohl

napsati dopis zde a použíti vaši adresy, poskytlo by mi to
jaksi lepšího ovzduší.«
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»Ale možná, že by nás pak to chlapisko přepadlo a že
by zde způsobilo skandál a rozbilo nám nábytek.«

»Ne, ne. Vždyť můj dopis uvidíte — nebude v něm
nic svárlivého, o tom vás ujišťuji.«

»Dobrá tedy. Zde jest moje křeslo a psací stůl. A zde
jest také papír. Ale než to odešlete, rád bych si váš dopis
prohlédl.«

Měl jsem jakési obavy, ale lichotím si, že když byl
dopis skončen, nebyl tak zlý. Přečetl jsem ho kritisujícímu
bakteriologu, jsa poněkud pyšný na svůj výkon.

»Velectěný pane profesore Challengere,« psal jsem.
»Jako pokorný badatel ve přírodních vědách měl jsem
vždycky nejhlubší zájem o vaše domněnky ohledně
rozporu mezi Darwinem a Weissmannem. Nedávno jsem
měl příležitost osvěžiti svoji pamět opětnou četbou —«

»Ale umíte po čertech lháti!« mumlal Henry Tarp.
— — »opětnou četbou vaší mistrovské řeči ve Vídni.

Vaše jasné a obdivuhodné vývody zdají se býti vzhledem k
této záležitosti slovem posledním. Avšak je v ní jedna věta
— totiž: ‚Protestuji co nejúsilovněji proti nesnesitelnému
a naprosto kantorskému tvrzení, že by každý jednotlivý
živok byl světem v malém, ovládaným historickou
stavbou, jež pomalu vzrostla v řadě pokolení.‘ Nechtěl
byste snad na základě pozdějšího pátrání toto vyjádření
změniti? Nedomníváte se, že byste byl naň kladl příliš
veliký důraz? S vaším dovolením, prosil bych vás, abyste
mi dovolil rozmluvu, poněvadž mne tento předmět
nesmírně zajímá a poněvadž mám jisté domněnky, které
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bych mohl šíře sděliti jedině při osobní rozmluvě. S vaším
dovolením doufám, že budu míti čest navštíviti vás
pozítří (t. j. ve středu) o jedenácté hodině dopolední.

»Trvám, pane, s ujištěním nejhlubší úcty, Váš oddaný,
Edward M. Malone.«
»Jak se vám to líbí?« tázal jsem se vítězně.
»Nu, můžete-li to srovnati se svým svědomím —«
»Až dosud mne nezklamalo nikdy.«
»Ale co vlastně chcete počít?«
»Dostati se tam. Jakmile budu v jeho pokoji, tu si již

dovedu vyhledati nějak přístup k profesorovi. I kdybych
byl třeba nucen dáti se poraziti upřímným doznáním. Je-li
sportsmanem, polehtá to jeho samolibost.«

»Polehtá, opravdu! Jest mu to tak podobno, aby se
dal polehtati! Potřeboval byste spíše drátěné košile nebo
amerického ochranného dressu ke kopané. Nu, s Bohem.
Ve středu ráno budu zde míti pro Vas odpověď — jestliže
se vůbec poníží, aby vám odepsal. Profesor jest takové
prudké a nebezpečné a hašteřivé povahy, že ho nenávidí
každý, kdo se s ním setká a studentům jest terčem vtipů,
pokud si toho ovšem mohou dovoliti. Možná, že by bylo
pro vás mnohem lépe, kdybyste byl o tom člověku nikdy
neslyšel.«
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Kapitola III

Jest osobou naprosto nemožnou

Obavy nebo naděje mého přítele se neměly splniti. Když
jsem ho ve středu navštívil, byl tam dopis s nalepenou
známkou ze západního Kensingtonu a na obálce bylo
napříč naškrabáno moje jméno a sice rukopisem, jenž
vypadal jako plot z ostnatého drátu. Obsah dopisu byl
následující:

Enmore Park, W.

»Pane, obdržel jsem správně váš dopis, ve kterémž si
přejete učiniti k mým názorům některé poznámky,
ačkoliv nevidím, že by tyto moje názory byly nějak
odvislými od jakýchkoliv poznámek, ať již vašich nebo
koho jiného. Odvážil jste se použíti slova domněnky o
mém tvrzení ohledně darwinismu a tu bych chtěl obrátiti
vaši pozornost ke skutečnosti, že takové slovo a v takovém
spojení, jest do jisté míry urážlivé. Avšak další souvislost
vašeho dopisu mne přesvědčuje, že jste se prohřešil spíše
nevědomostí a beztaktností, než zlovolností a proto tuto
věc odkládám. Uvádíte jednu osamocenou větu z mé
přednášky a zdáte se míti jakési obtíže, abyste ji mohl
pochopiti. Domníval bych se, že pouze rozumu,
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náležejícímu nějaké bytosti pod člověkem, by se
nepodařilo pochopiti pravého smyslu, avšak je-li zde
opravdu třeba nějakého objasnění, svoluji přijati vás v
určené hodině, ačkoliv návštěvy a návštěvníci každého
druhu jsou mi nanejvýš protivní. Ohledně vaší domněnky,
že bych snad mohl změniti svůj názor, přál bych si, abyste
zvěděl, že není mým zvykem učiniti něco podobného
po promyšleném vyjádření svých zralých názorů. Až mne
navštívíte, ukážete laskavě obálku tohoto dopisu mému
sluhovi, Austinovi, poněvadž jest jeho povinnosti chrániti
mne v každém směru před dotěrnými bídáky, kteří se
nazývají žurnalisty.

Váš
George Edward Challenger.«

Tak zněl dopis, který jsem hlasitě přečetl Henrymu
Tarpovi, jenž přišel časně dolů, aby vyslechl výsledek mé
odvážlivosti. Jeho jedinou poznámkou bylo: »Máme teď
jeden nový lék, jmenuje se to ‚cuticura‘ nebo tak nějak,
který jest lepší než arnika.« Někteří lidé mívají takové
zvláštní, humoristické názory.

Bylo skoro půl jedenácté, když jsem obdržel tuto
zprávu, avšak drožka mne dovezla ještě včas k místu mého
určení. Povoz zastavil před domem s imponujícím
vchodem a jeho okna, opatřena těžkými záclonami,
poukazovala zřejmě, že tento nebezpečný profesor jest
boháčem. Dveře mi otevřel nějaký podivný suchý a snědý
člověk nezbadatelného věku, oděný v pilotskou kazajku
a hnědé, kožené spodky. Později jsem zvěděl, že to byl
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šofér, jenž občas vyplňoval zde místo v mezerách mezi
uprchlými sluhy, jichž byla dlouhá řada. Prohlížel si mne
od hlavy do paty, pronikavýma, světlemodrýma očima.

»Jste očekáván?« tázal se.
»Dle úmluvy.«
»Obdržel jste psaní?«
Vyňal jsem obálku.
»Dobře!« Zdál se býti člověkem, který nepromluví

zbytečného slova. Když jsem kráčel chodbou za ním, byl
jsem náhle zastaven malou ženou, jež vyšla z jedněch
dveří, které, jak jsem později uhodl, vedly do jídelny. Byla
to dáma živého vzezření, čiperná a temnooká a podle její
tváře byla spíše Francouzkou než Angličankou.

»Na okamžik, prosím,« řekla. »Austine, můžete
počkati. Vstupte sem, pane. Směla bych se vás otázati, zdali
jste se s mým manželem setkal již dříve?«

»Nikoliv, milostivá paní, dosud se mi té cti nedostalo.«
»Dovolte tedy, abych se vám omluvila již napřed.

Musím vám říci, že jest osobou naprosto nemožnou —
naprosto nemožnou. Když jste byl varován, budete spíše
hotov něco prominouti.«

»To jest od vás, milostivá paní, velmi prozíravé.«
»Kdybyste zpozoroval, že by se stával prudkým,

vyjděte rychle z pokoje a nepouštějte se s ním do nějakých
hádek. Stalo se již mnohým lidem, že utrpěli urážky nebo
zranění, když se tak zachovali. Potom vznikne veřejný
skandál, který se dotýká i mne a nás všech. Myslím, že jste
ho nechtěl navštíviti ohledně záležitosti s Jižní Amerikou?«
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Dámě jsem nedovedl lháti.
»Božínku! To jest právě předmět

nejnebezpečnější!« řekla potom. »Nebudete věřiti ani
slovu, co vám poví — tím jsem si jistá a nedivím se tomu.
Ale neříkejte mu toho, neboť to ho nesmírně rozčiluje.
Stavte se, jako byste mu věřil a pak z toho vyjdete bez
nehody. Pamatujte si, že tomu věří sám. O tom můžete
býti ujištěn. Nikdy nebylo na světě člověka poctivějšího.
Ale teď se již nezdržujte, neboť by mohl míti podezření.
Kdyby se vám zdál nebezpečným, — opravdu
nebezpečným — zazvoňte a zdržte ho, pokud nepřijdu.
Obyčejně se mi podaří ovládnouti ho, i když jest v nejhorší
náladě.«

S těmito povzbuzujícími slovy mne dáma odevzdala
zamlklému Austinovi, jenž tu čekal po čas našeho krátkého
rozhovoru jako bronzová socha rozvážlivosti a pak mne
dovedl na konec chodby. Tam zaklepal na dveře. Z vnitra
se ozvalo něco jako zařvaní býka a již jsem stál tváří v tvář
před profesorem.

Seděl zde na otáčivé stolici za širokým stolem,
pokrytém knihami, mapami a náčrtky. Když jsem vstoupil,
otočila se s ním jeho židle tak, aby ke mně byl obrácen
tváří. Když jsem spatřil jeho zevnějšek, musil jsem si
povzdechnouti. Byl jsem sice připraven na něco
neobyčejného, ale nikoliv na osobnost vzhledu tak
přemáhajícího. Nad jeho velikostí se v člověku tajil dech —
nad jeho velikostí a nad jeho imponujícím vzezřením. Jeho
hlava byla ohromná, největší hlava, jakou jsem kdy viděl u
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lidské bytosti. Jsem jist, že kdybych se byl odvážil posaditi
si na hlavu jeho cylindr, byl by mně sklouzl přes hlavu
a spadl na ramena. Jeho obličej a vousy jsem srovnával
s asyrským býkem. Jeho tvář byla růžová a kvetoucí, ale
vousy měl tak černé, že přecházely skoro do modra. Byly
přistřiženy ve tvar lopaty a vlnily se mu dolů po prsou.
Jeho vlasy byly také zvláštní a nosil je přilepené přes svoje
mohutné čelo v dlouhém, stočeném pruhu. Oči měl
šedomodré a vězely mu pod velikými černými chumáči
obočí a byly velmi jasné, velmi kritické a nesmírně
velitelské. Z jeho ostatního těla se jevila nad stolem
mohutná široká ramena a prsa jako sud, kromě dvou
obrovských rukou, pokrytých dlouhými černými chlupy.
To a k tomu ještě jeho řvavý, hučivý a drsný hlas, bylo
mým prvním dojmem, když jsem spatřil pověstného
profesora Challengera.

»Nuže?« pravil, pohlížeje na mne nejvýš urážlivě. »Co
tedy?«

Musil jsem podržeti svoji šalbu alespoň ještě o chvilku
dále, jinak by byl nastal ihned konec naší rozmluvy.

»Byl jste tak laskav a povolil jste mi rozhovor,
pane,« řekl jsem pokorně, vytahuje obálku jeho dopisu,

Vzal se stolu můj list a položil jej před sebe.
»Ach, vy jste tedy oním člověkem, jenž nerozumí

jasné a prosté angličině, že ano? A pokud z vašeho listu
vidím, jste tak laskav a schvalujete moje všeobecné
důvody?«
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»Naprosto, pane — naprosto!« Řekl jsem to velice
důrazně.

»Bože! To přece posiluje nesmírně moje postavení,
že ano? Vaše vzezření a věk činí vaši podporu dvojnásob
cennější. Nu, alespoň jste lepší oněch vepřů, kteří se sešli
na zoologickém sjezdu, ač jejich houfné chrochtání není
o nic méně urážlivějším, než ojedinělé úsilí vepře
anglického.« Díval se na mne při tom tak, že mi napadlo,
že jest zástupcem těchto zvířat sám.

»Zdá se, že se chovali ohavně,« poznamenal jsem.
»Ujišťuji vás, že svoje bitvy si dovedu vybojovati sám

a že mně není třeba vašeho soucitu. Nechte mne jen,
pane, dovedu se již postaviti zády ke zdi. Pak je George
Edward Challenger nejšťastnější. Nuže, pane, přičiňme se,
abychom tuto vaši návštěvu pokud možno zkrátili, neboť
vám jest sotva příjemnou a mně jest nevýslovně nudnou.
Měl jste, jak se mi nutno domnívati, nějaké poznámky
ohledně tvrzení, která jsem pronesl ve své přednášce.«

V jeho metodě byla taková drsná přímost, že bylo
velice obtížno nějak vpadnouti. Musil jsem stále ještě hráti
svou hru a čekati na nějaký lepší průlom. Z dálky se to
zdálo dosti prostou věcí. Což pak mně můj irský důvtip
nemohl nějak pomoci, když jsem tak bolestně potřeboval
jeho přispění? Profesor mne probodával svýma ostrýma
ocelovýma očima. »Nuže tedy, nuže!« zachrochtal.

»Jsem ovšem spíše jen pouhým žákem,« řekl jsem se
slabomyslným úsměvem, »sotva více, řekl bych, než
vážným badatelem. Zároveň se mi zdálo, že jste byl
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ohledně Weissmanna v této věci trochu přísným. Zdali
pak všeobecné vědecké důkazy od té doby nepoukazovaly
ku — ku — nu, ku posílení jeho postavení?«

»Jaké důkazy?« Mluvil s hrozivým klidem.
»Nu, ovšem, vím dobře, že zde není nic, co bychom

mohli nazvati důkazem konečným. Poukazoval jsem
pouze na směr moderní myšlenky a na všeobecné vědecké
názory, mohu-li se tak vyjádřiti.«

Naklonil se s velikou vážností vpřed.
»Myslím, že víte,« pravil, počítaje si konečky svých

prstů, »že lebeční udavatel jest faktorem stálým.«
»To jest přirozené,« řekl jsem.
»Tedy není nauka o rozpětí lebečního uhlu dosud

rozhodnuta?«
»To jest nepochybné.«
»A víte také, že protoplasma jest úplně něco jiného

než parthenogenetické vajíčko?«
»Nu, ovšem dojista!« zvolal jsem a zářil jsem vlastní

odvážlivostí.
»Ale co to dokazuje?« tázal se mírným a vábivým

hlasem.
»Ach, co by to dokazovalo?« zamumlal jsem. »Co to

dokazuje?«
»Mám vám to říci?« zavrkal.
»Prosím vás o to.«
»Dokazuje to« zařval s náhlým výbuchem zuřivosti,

»že jste největším podvodníkem v Londýně — že jste
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bídným, plazivým novinářem, který v sobě má právě tolik
vědy jako slušnosti ve svých článcích!«

A vyskočil se šíleným vztekem v očích se svého
sedadla. I v tomto napjatém okamžiku jsem nabyl času,
abych ke svému překvapení poznal, že jest mužem zcela
malým a že svou hlavou dosahuje asi k mým ramenům.
— Byl to takový oklestěný Herkules, jehož děsná síla se
vesměs sehnala do hloubi, do šíře a pak do mozku.

»Nesmysl!« zvolal, nakláněje se vpřed a opíraje se prsty
o stůl, při čemž ke mně vzpínal svůj obličej. »To jsem k
vám mluvil, pane — vědecký nesmysl! Domníváte se, že se
se mnou můžete v chytrosti měřiti — vy s vaším mozkem
ne větším ořechu? Domníváte se, že jste všemohoucími,
prokletí škrabalové, že ano? Myslíte, že vaše chvála může
člověka povznésti a vaše hana ho zlomiti? Ze se musíme
před vámi všichni skláněti a že se musíme pokoušeti,
abychom od vás dostali pochvalné slovo, ne? Tomuhle
člověku pomůžeme na nohy a tohohle zase svlékneme!
Znám vás, vy plazivá havěti! Ale přerostli jste již lidem přes
hlavu! Jest již čas, aby vám byly přistřiženy uši. Ztratili jste
smysl pro úměrnost. Jste takovými nadutými bečkami! Ale
já vám již dovedu zatopiti. Ano, pane, Georgea Edwarda
Challengera jste ještě nepřekonali. Ještě jest tu jeden muž,
jenž vás dovede ovládnouti, Dal jsem vám výstrahu, ale
když přijíti chcete, Bože, vždyť to činíte na vlastní
nebezpečí. Pokutu, můj dobrý pane Malone, činím nárok
na pokutu! Hrál jste hru velmi nebezpečnou a napadá mne,
že jste prohrál.«
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»Hleďte, pane,« řekl jsem, ustupuje ke dveřím a
otvíraje je, »můžete býti urážlivým jak vám libo, ale má to
svoje meze. Na mne si útoků nedovolujte.«

»Že nedovolím?« Přistupoval ke mně pomalu a to
způsobem podivně hrozivým. Ale teď se zastavil a vsunul
svoje veliké ruce do postranních kapes své kazajky, jež
vypadala skoro chlapecky. »Vyhodil jsem již několik členů
vaší čeládky z domu. Vy budete čtvrtým nebo pátým.
Každý vážil asi tři libry a patnáct uncí — tak asi průměrně.
Jest to sice drahé, ale velice užitečné. Nuže, pane, proč
byste neměl následovati svoje bratry? Myslím si opravdu,
že jest to nutno.« Pak pokračoval ve svém kradmém a
nepříjemném přibližování se, při čemž v chůzi kladl svoje
nohy na podlahu jako taneční mistr.

Byl bych sice mohl vyraziti ke dveřím do předsíně,
avšak to by bývalo příliš hanebné. Kromě toho se ve mně
počala vzmáhati malým plamínkem spravedlivá zlost. Před
tím jsem byl beznadějně v neprávu, avšak teď mne hrozby
tohoto muže uvedly v právo.

»Musím vás obtěžovati žádostí, pane, abyste se mne
nedotýkal. Toho bych nesnesl.«

»Božínku!« Jeho černé vousy se zvedly a jeho bílé
tesáky se mihly k úšklebku. »Že toho nesnesete, jak?«

»Nebuďte takovým bláznem, profesore!« zvolal jsem.
»Co vlastně chcete? Vážím patnáct kamenů, tvrdých jako
cvoky, a hraji každé soboty za londýnské Irčany střed.
Nejsem mužem — —«

V tomto okamžiku se na mne vrhl. Bylo mým štěstím,
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že jsem otevřel dveře, jinak bychom je byli vyrazili. Celou
chodbou jsme se točili kolem sebe jako růžice v okně.
Někde cestou jsme narazili na židli a pak jsme i s ní letěli
směrem ke dveřím, vedoucím na ulici. V ústech měl jsem
plno jeho vousů, paže jsme měli v sebe zaklíněné, naše
těla byla stočena v sebe a ta pekelná židle se pletla svýma
nohama všude kolem nás. Bdělý Austin otevřel dveře
chodby. Dostali jsme se zpátečním přemetem přes několik
schodů v průčelí domu. Viděl jsem dva akrobaty prováděti
něco podobného v jednom Variété, ale zdá se, že je k tomu
potřeba trochu cviku, když by to chtěl člověk dokázati,
aby se neudeřil. Konečně se rozbila židle na třísky a my
jsme se od sebe rozkutáleli do příkopu. Profesor vyskočil,
mávaje pěstmi a supaje jako člověk stižený záduchou.

»Máte dost?« zasípal.
»Prokletý rváči!« zvolal jsem, zvedaje se ze země.
V té době a na onom místě byli bychom svůj zápas

ukončili, neboť profesor vřel bojechtivostí. Ale na štěstí
jsem byl před situací nesmírně protivnou zachráněn.
Objevil se totiž vedle nás policista, drže v ruce zápisník.

»Copak je to? Měli byste se styděti,« řekl policista.
Bylo to nejrozumnější poznámkou, kterou jsem v Enmore
Parku dosud slyšel. »Nuže,« pokračoval obrátiv se ke mně,
co jest to tedy?«

»Tento muž na mne útočil,« řekl jsem.
»Útočil jste na něho?« tázal se policista.
Profesor těžce oddychoval a neřekl nic.
»Buď tomu jakkoliv, není to poprvé,« pravil policista
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přísně a potřásal hlavou. »Byl jste předešlého měsíce pro
podobnou věc v nesnázích. Způsobil jste tomuto mladému
muži na oku bouli. Chcete, aby byl zatčen, pane?«

Zamítl jsem to.
»Ne,« řekl jsem, »nechci.«
»A proč to?« tázal se policista.
»Měl bych se pokárati sám. Vetřel jsem se k němu. A

před tím mně dal poctivou výstrahu.«
Policista sklapl svůj zápisník.
»V budoucnu nás ušetřte takových výstupů,« pravil.

»Nuže, tedy! Odejděte již! Odejděte již!« Tato slova řekl
řeznickému učňovi, nějaké služce a jednomu nebo dvěma
pobudům, kteří se tu shromáždili. A pak kráčel těžkopádně
dolů ulicí, žena před sebou tento malý zástup. Profesor na
mne pohleděl a v pozadí jeho zraku jsem zpozoroval něco
humoristického.

»Pojďte ke mně!« pravil, »Ještě nejsem s vámi hotov.«
Tato výzva zněla poněkud nekale, avšak přes to jsem

za ním vstoupil do domu. Sluha Austin, stoje tu jako
dřevěná socha, zavřel za námi dveře.
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Kapitola IV

Je to nejvelkolepější věcí na světě

Sotva byly dveře zavřeny, již vyrazila paní Challengerová
z jídelny. Malá tato dáma byla v náladě přímo zuřivé.
Postavila se svému manželi v cestu jako rozlícené kuře
před bulldoga. Bylo jasno, že viděla můj ‚odchod‘, ale
nepozorovala mého návratu.

»Jakým jste to surovcem, Georgi!« zaječela. »Zranil
jste tohoto slušného, mladého muže.«

Ukázal palcem za sebe.
»Zde je, zdravý a bez úhony, zde jest za mnou.«
Byla tím pomatena, avšak nikoliv přílišně.
»Lituji, neviděla jsem vás.«
»Ujišťuji vás, milostiva paní, že jest vše v pořádku.«
»Ale poznamenal vám přece jen váš ubohý obličej!

Ach, Georgi, jakým jste to násilníkem! Nečiníte nic, od
jednoho konce týdne ke druhému, než samé hanebnosti.
Každý vás buď nenávidí, anebo si z vás tropí žerty. Již mně
s vámi došla trpělivost a tohle jest konec.«

»Suché prádlo,« zavrčel.
»Již to není nikomu tajemstvím,« křičela. »Domníváte

se, že celá ulice — že celý Londýn se bude pro tuto
věc — — odejděte, Austine, není vás zde třeba. Myslíte,
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že o vás všichni nemluví? Kde jest vaše důstojnost? Vy,
jako muž, jenž by měl býti rektorem na některé veliké
universitě a jemuž by mělo naslouchati tisíc uctivých
studentů! Kde jest vaše důstojnost, Georgi?«

»A kde jest vaše, má draha?«
»Až přílišně mne pokoušíte. Takový rváč — takový

sprostý, hašteřivý rváč se z vás stal!«
»Nezlobte se, Jessie!«
»Takový řvoucí, vztekající se násilník!«
»Teď toho mám již dosti! Na stolici trestu!« pravil.
K mému překvapení se sklonil, chytil ji a posadil

ji na vysoký sloup z černého mramoru, stojící v rohu
síně. Tento podstavec byl nejméně sedm stop vysoký a
tak tenký, že se na něm sotva udržela v rovnováze.
Směšnějšího zjevu, než jaký poskytovala, sedíc tam nahoře,
s tváří rozjitřenou hněvem, s houpajícíma se nohama a
se ztrnulým tělem ze strachu, aby se nepřekotila, bych si
nedovedl představiti.

»Sejměte mne!« naříkala.
»Řekněte ‚prosím‘.«
»Jste surovec, Georgi! Sejměte mne okamžitě!«
»Pane Malone, pojďte se mnou do mé pracovny.«
»Opravdu, pane — —« řekl jsem, dívaje se na dámu.
»Zde za vás pan Malone prosí, Jessie. Řekněte ‚prosím‘

a ihned budete dole.«
»Ach, vy surovče! Prosím, prosím!«
Pak ji sejmul, jako by byla kanárkem.
»Musíte se slušně chovati, drahá. Pan Malone jest

36 Ztracený svět

www.eknizky.sk



novinářem a zítra to bude vše v jeho listu otištěno a mezi
našimi sousedy se prodá o tucet exemplářů více. Zvláštní
událost ze vznešeného života — cítila jste se na onom
sloupu velmi vysoko, že ano? Tu tam tedy bude ještě
podtitul: ‚Zběžný pohled na zvláštní domácí paní‘. Pan
Malone se rád zabývá špinavým prádlem a podobnou
nečistotou, jako všichni páni jeho druhu — že ano, pane
Malone?«

»Jste opravdu nesnesitelný!« řekl jsem rozhořčeně.
Zasmál se, ale bylo to jako by zabučel.
»Domluvíme se ihned,« zahřměl pak, dívaje se

střídavě na mne a na svoji ženu a nadýmaje svoje ohromná
prsa, Poté dodal měně náhle svůj tón: »Odpusťte mi, pane
Malone, tento nepatrný domácí žert. Povolal jsem vás sem
nanovo za účelem mnohem vážnějším, než abyste se
účastnil našich malých domácích zábav. A teď již
odběhněte, ženuško, a netrapte nás.« Při tom položil obě
svoje obrovské ruce na její ramena. »Vše, co pravíte, jest
úplnou pravdou. Byl bych lepším mužem, kdybych činil
to, co mně radíte, ale zato bych nebyl celým Georgem
Edwardem Challengerem. Máme dosti lepších mužů, má
drahá, ale jenom jednoho G. E. Challengera, A proto se s
ním snášejte co nejlépe.« Náhle jí vlepil zvučnou hubičku,
což mne překvapilo mnohem více, než prve jeho násilnost.
»A teď, pane Malone,« pokračoval, se vzrůstající
důstojností, »pojďme tudy, je-li vám libo.«

Vstoupili jsme do téhož pokoje, který jsme před deseti
minutami tak hlučně opustili. Profesor zavřel za námi
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pečlivě dveře, pokynul mi, abych se usadil do křesla a
přisunul mi pod nos bedničku s doutníky.

»Jsou to pravé San Juan Colorado,« pravil. »Dráždiví
lidé, jako vy, se nejlépe upokojí narkotickými prostředky.
Dobré nebe! Nechtějte přece špičky doutníku ukousnouti!
Uřízněte ji a uřízněte ji s úctou! A teď se pohodlně usaďte
a slyšte pozorně, co vám povím. Když by se vám naskytla
nějaká poznámka, ponechte si ji na dobu vhodnější.

»Nejdříve něco poznamenám ohledně vašeho návratu
do mého domu, z něhož jste byl spravedlivě vystrnaděn.«
Při těchto slovech zježil vousy a zíral na mne jako člověk,
jenž chce vyzývati a probouzeti odpor. — »Tehdy, po
onom, jak jsem řekl, zaslouženém vystrnadění. Důvod k
tomu byl vaší odpovědí, kterou jste dal onomu nejvýš
horlivému policistovi a ve které jsem poznával jakýsi
záblesk dobrého cítění s vaší strany. — V každém případě
mnohem více citu, než jak jsem uvyklý spojovati s vaším
povoláním. Když jste připustil, že vina za onu událost
byla na vaší straně, dal jste tím důkaz o jakési duševní
neodvislosti a další důkaz o širších názorech, což probudilo
moji příznivou pozornost. Podřád lidských tvorů, ke
kterým na neštěstí náležíte, býval vždycky pod mým
duševním obzorem. Ale vaše slova vás nad tento obzor
náhle vynesla. Vplul jste v okruh mé vážné pozornosti.
Z toho důvodu jsem vás žádal, abyste se se mnou vrátil,
poněvadž jsem se rozhodl, že se s vámi lépe seznámím.
Budete tak laskav a umístíte popel ze svého doutníku na
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malý japonský podnos, ležící tamhle na bambusovém stole,
který stojí vedle vašeho levého lokte.«

Vše to hřímal jako profesor, který mluví k celé třídě.
Otočil se na své židli tak, že se díval přímo na mne a seděl
tam všecek nadmutý, jako obrovská volská žába s hlavou
zvrácenou v zad a s očima zpola přivřenýma pod oteklými
klapkami. Náhle se otočil stranou a pak jsem viděl před
sebou pouze jeho rozcuchané vlasy, z nichž vyčnívalo jeho
rudé oko. Hrabal se ve spoustě papírů, jichž byly hromady
nastlány na jeho psacím stole. Pak se ke mně obrátil, drže
v ruce jakousi velmi roztrhanou knihu pro náčrtky.

»Chci s vámi promluviti o Jižní Americe.« řekl,
»Žádné poznámky, je-li vám libo. Ale nejdříve si přeji
sděliti vám, že nic z toho, co vám teď řeknu, nesmí býti
opakováno nižádným veřejným způsobem, dokud k tomu
neobdržíte mého výslovného svolení. Ale takové svolení
vám při všech lidských možnostech nebude nikdy dáno. Je
vám to jasné?«

»Jest to velmi kruté,« řekl jsem. »Zajisté nějaký
moudrý důvod — —«

Profesor položil svůj zápisník na stůl.
»Tím jest to skončeno,« pravil. »Přeji vám šťastné

dobré jitro!«
»Ne, ne!« zvolal jsem. »Podrobuji se všem

podmínkám. Pokud vidím, nezbývá mně nic jiného.«
»Nic na světě,« odpověděl.
»Nuže tedy, slibuji.«
»Na svoji čest?«
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»Na svoji čest.«
Hleděl na mne a v jeho urážlivých očích jsem

pozoroval jakousi pochybnost.
»Ostatně, co pak vím o vaší cti?« řekl.
»Slovo s to, pane« zvolal jsem hněvivě, »dovolujete si

příliš mnoho! V celém svém životě jsem nebyl nikdy tak
urážen.«

Zdálo se, že můj výbuch ho více zajímá než aby ho
mrzel.

»Má kulatou hlavu,« mumlal. »Ploskohlavec, šedé oči,
černé vlasy a jakýsi nádech černošského typu. Domnívám
se, že jste keltického původu?«

»Jsem Irčanem, pane.«
»Irčanem? Irčanem?«
»Ano, pane.«
»Tím by se to ovšem vysvětlovalo. Dovolte, slíbil jste

mi, že si budete vážiti mé důvěry? Ovšem, řekl bych, že
tato moje důvěra bude velice vzdálena úplnosti. Chci vám
však dáti několik málo pokynů, jež vás budou zajímati.
Nejdříve tedy tolik — bezpochyby, že víte, že před dvěma
lety jsem vykonal cestu do Jižní Ameriky — a že tato
cesta bude ve světových dějinách vědy klassickou? Cílem
této mé cesty bylo potvrditi některé závěry Wallaceovy
a Bateovy, což mohlo býti pouze vykonáno pozorováním
jejich sdělených zkušeností za stejných okolností, při
kterých je zaznamenali. Kdyby i moje výprava nebyla
měla jiných výsledků, byla by zůstala přece jen
pozoruhodnou, avšak když jsem byl na místě, udál se
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zvláštní případ, jenž mi otevřel zcela novou badatelskou
cestu.

»Víte zajisté — nebo možná, že v tomto zpola
vzdělaném století třeba nevíte — že krajiny kolem
některých částí řeky Amazonu jsou dosud jen částečně
prozkoumány a že veliká řada menších řek, z nichž některé
nejsou naprosto na mapách, se vlévá do této řeky hlavní.
Mým cílem bylo navštíviti tuto málo známou a zastrčenou
krajinu a vyšetřovati její zvířectvo. Toto moje bádání mně
poskytlo materiál k mnohým kapitolám mého velikého a
monumentálního díla přírodopisného, které, jak doufám,
ospravedlní můj život. Vracel jsem se, když jsem svoje dílo
dokonal a tu jsem měl příležitost ztráviti jednu noc v malé
indiánské vesnici na místě, kde jistá říčka — její jméno i
místo zatajuji — se vlévá do řeky hlavní. Tamní domorodci
jsou Indiáni kmene Cucama. Je to kmen příjemný, ale
skleslý, a jejich duševní schopnosti sotva že přesahují
průměrného Londýňana. Několik z těchto lidí jsem na
své cestě vzhůru po řece vyléčil, čímž jsem na ně učinil
dostatečný dojem svojí osobností, takže jsem nebyl nijak
překvapen, když mne při mém návratu chtivě očekávali.
Poznal jsem podle jejich znamení, že některým z nich
bylo nutně třeba mých lékařských služeb a proto jsem
následoval jejich pohlavára do jedné chatrče. Když jsem
vstoupil, viděl jsem, že trpící, k němuž jsem byl povolán,
abych mu pomohl, vypustil právě v tom okamžiku ducha.
Ale k mému překvapení to nebyl Indián, nýbrž běloch.
Opravdu, mohu říci že to byl až přílišný běloch, neboť
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jeho vlasy byly barvy lnu a jeho obličej jevil některé
známky albina. Byl oděn v hadry, byl nesmírně vyhublý
a jevil veškeré stopy dlouhého strádání. Pokud jsem mohl
rozuměti zprávě domorodců, byl jim úplně cizí a přišel do
jejich vesnice přes lesy v posledním stupni vyčerpanosti.

»Vak tohoto muže ležel vedle jeho lůžka a já jsem
se dal do prohlížení jeho obsahu. V jedné schránce jeho
vaku bylo napsáno bělochovo jméno a rodiště. Jmenoval se
Maple White a byl z Detroitu, v Michiganu. Je to jméno,
před nímž jsem hotov každou dobu sejmouti klobouk.
Neříkám příliš mnoho, když poznamenávám, že bude na
stejné úrovni se jménem mým, když tato záležitost dojde
konečné víry.

»Z obsahu jeho vaku bylo zřejmo, že tento muž byl
umělcem a básníkem a že hledal přírodní krásy. Byly tam
také načrtány verše. Nechci se prohlašovati za znalce v
takových věcech, ale zdálo se mi, že se jim opravdu
nedostává valné ceny. Pak tam bylo ještě několik
obyčejných obrazů, představujících krajiny při řece,
malířská skřínka, dále skřínka s barevnými tužkami,
několik štětců, tamhle ta ohnutá kost, jež leží na mém
kalamáři, Baxterova kniha ‚Motýlové noční i denní‘, laciný
revolver a několik patron. Pokud se týče ostatní výzbroje,
tu buď žádné neměl, anebo ji ztratil cestou. To byli
veškeré věci, náležející tomuto podivnému americkému
cestovateli.

»Chtěl jsem se právě od něho odvrátiti, když jsem
zpozoroval, že z jeho roztrhaného kabátu vpředu něco
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vyčnívá. Byla to tato kniha pro náčrtky, jež byla již tehdy
ve stavu tak zbědovaném, jak ji vidíte teď. Mohu vás
opravdu ujistiti, že ani první vydání Shakespeareových děl
by u mne nedošlo takové úcty jako tato památka, a to
již od prvé chvíle, kdy přešla do mého majetku. Zde ji
vezměte a při tom vás prosím, abyste ji prohlédl, stránku za
stránkou, a přesvědčil se o jejím obsahu.«

Vzal si doutník a opřev se zády v křesle, upřel na mne
pár kritických očí. Chtěl pozorovati dojem, jaký u mne
vyvolá tento dokument.

Otevřel jsem onu knihu s jakýmsi očekáváním
nějakého zjevení, ačkoliv jsem nemohl uhodnouti, jakého
by bylo druhu. Prvá stránka mne však zklamala, poněvadž
neobsahovala nic, kromě obrázku velmi tlustého muže v
kabátě z hrubé vlněné látky a s nějakým nápisem pod
tím. Pak následovalo několik stránek, naplněných malými
kresbami Indiánů v různých posicích a zaměstnáních. Pak
následoval obrázek veselého a tlustého kněze v jesuitském
klobouku, sedícího naproti velmi hubenému Evropanovi,
s nápisem: »Snídaně s Bratrem Cristoferem v
Rosariu.« Studie žen a dětí vyplňovaly několik
následujících stránek a pak byla v knížce dlouhá řada
kreseb, představujících zvířata s vysvětlivkami, jako
»kapustňák na písku«, »želvy a jejich vejce«, »černý ažuti
pod miritiovou palmou« poslednější obrázek představoval
jakési zvíře, podobné vepři. A konečně zde byly dvě
stránky vyplněné studiemi nějakých ohyzdných ještěrů
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s dlouhými tlamami. Nenacházel jsem v tom nic
neobyčejného a řekl jsem to profesorovi.

»Tohle jsou zajisté pouze krokodilové« řekl jsem.
»Aligatoři! Aligatoři! V jižní Americe žije sotva zvíře,

jež by bylo lze nazvati pravým krokodilem. Rozdíl mezi
nimi — —«

»Myslil jsem, že jsem dosud neviděl nic neobyčejného
— nic takového, co by ospravedlňovalo vaše slova.«

Zasmál se hlasitě.
»Podívejte se na následující stránku,« pravil.
Ale mně se to dosud nelíbilo. Celá strana byla

vyplněna náčrtem nějaké krajiny, provedené hrubě v
barvách, oním způsobem malby, jakého používá umělec
při náčrtech na volném vzduchu, jako vodítka k
pozdějšímu dílu, podrobněji vypracovanému. Bylo zde
jakési bledězelené popředí, pokryté roztřepenou vegetací
a půda se pomalu zvyšovala a končila u čáry skalin, které
měly barvu temně rudou. Při tom byly tyto skály podivně
žebrované, jako nějaký čedičový útvar, který jsem kdesi
viděl. Šířily se jako nepřerušená stěna na celém pozadí.
Na jednom místě byla osamnělá skála v podobě pyramidy,
na jejímž vrcholu stál veliký strom, jenž se zdál býti od
ostatních skalin oddělen rozsedlinou. Za tím vším byla
modrá, tropická obloha. Tenká linie rostlinstva lemovala
vrcholy rudého úskalí. Na následující stránce byl ve
vodových barvách jiný obrázek, znázorňující stejné místo,
avšak mnohem blíže, takže bylo viděti zřetelně
podrobnosti.
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»Nuže?« tázal se.
»Jest to zajisté zvláštní útvar,« řekl jsem, »ale nejsem

dosti geologem, abych mohl říci, že jest to podivuhodné.«
»Podivuhodné!« opakoval. »Je to jedinečné. Je to

neuvěřitelné. Nikdo na světě ani ve snu netušil o takové
možnosti. A teď obraťte další stránku.«

Obrátil jsem a vykřikl jsem překvapením. Na celé
stránce byl obrázek nejpodivnějšího tvora, jakého jsem
kdy spatřil. Bylo to jako divoký sen kuřáka opia, jako
vidění v horečce. Hlava tohoto tvora se podobala hlavě
ptačí, tělo bylo jako u nafouklé ještěrky, vlekoucí se ohon
byl opatřen hroty, které čněly vzhůru a zakřivená záda
byla opatřena hřebenem pilovitého třepení, které vypadalo
jako tucet kohoutích hřebínků, postavených za sebou.
Před tímto tvorem byl jakýsi směšný trpaslík nebo postava
malého človíčka, jež tu stála a zírala na zvíře.

»Nuže, co o tom soudíte?« zvolal profesor mna si ruce
s výrazem triumfu.

»Je to nestvůra — je to příšerné.«
»Ale co ho pohnulo, aby nakreslil takové zvíře?«
»Myslím, že obyčejný rum.«
»Ach, to jest tedy vaše nejlepší vysvětlení?«
»Nuže, pane a jaké jest vaše?«
»Moje vysvětlení jest zcela pochopitelné, totiž, že

onen tvor žije, že jest nakreslen podle přírody.«
Byl bych se zasmál, ale napadlo mne, že bychom se

mohli podruhé točiti po celé chodbě jako ventilátor v
okně.
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»Zajisté,« řekl jsem, »zajisté,« — vyslovil jsem to tak,
jako když uklidňujeme blbce. »Ale přiznávám se,« dodal
jsem, »že mne mate tato malinká lidská postava. Kdyby to
byl Indián, mohli bychom ji považovati za důkaz nějakého
trpasličího kmene, avšak jest zřejmo, že to jest Evropan v
širokém klobouku proti slunci.«

Profesor zafuněl jako pohněvaný býk. »Tímhle jste
zasáhl černé,« řekl, »tímhle opravdu rozšiřujete můj názor
o všech možnostech. Částečné mozkové ochrnutí!
Ochablost rozumu! Podivuhodné!«

Byl mi příliš směšným, aby mne to bylo zlobilo. A
vskutku bylo by to mrháním síly, neboť, kdybyste se byli
chtěli na tohoto muže zlobiti, byli byste ve zlosti bez
přetržení. Spokojil jsem se s unaveným úsměvem. »Bylo
mi nápadné, že onen člověk je tak malý,« řekl jsem.

»Pohleďte sem!« vykřikl, nakláněje se vpřed a klepaje
na obrázek prstem, jenž vyhlížel jako veliká, chlupatá
jitrnice. »Vidíte přece za zvířetem onu rostlinu.
Domnívám se, že jste si myslil, že to je nějaká pampeliška
anebo něco podobného, jak? Nuže, to je opravdová palma
kostrboulová, která dorůstá až do padesáti nebo šedesáti
stop. Což pak nevidíte, že onen člověk jest zde nakreslen
účelně? Ve skutečnosti by přece nemohl takhle státi před
oním zvířetem a zůstati na živu, aby je mohl nakresliti.
Načrtal tam svoji vlastní postavu, aby tím podal poměr
velikostí. Řekněme, že byl asi pět stop vysoký. Strom jest
desetkráte vyšší, a to bychom právě očekávali.«

»Dobré nebe!« zvolal jsem. »Tu si tedy myslíte, že
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ono zvíře bylo — — jakže, vždyť by nádraží Charing Cross
sotva stačilo pro takového netvora jako chlívek!«

»Nehledě k této nadsázce, jest to zajisté exemplář
úplně vyrostlý,« pravil profesor vlídně.

»Avšak,« zvolal jsem, »nelze přece zkušenosti
veškerého lidského pokolení odstraniti na základě
takového prostého náčrtku« — zatím jsem obrátil ostatní
listy a přesvědčil jsem se, že v knize nebylo již nic jiného
— »na základě náčrtku nějakého potulného, amerického
umělce, který jej mohl nakresliti v hašišovém opojení nebo
v horečném blouznění či snad prostě jen proto, aby
uspokojil svoji bujnou obrazotvornost. Jako muž vědy
nemůžete přece něco podobného hájiti.«

Místo odpovědi sejmul profesor z jedné příhrady
knihu.

»Zde jest výtečná monografie od mého nadaného
přítele Raye Lankestera!« pravil. »Jest zde jedna ilustrace,
která vás bude zajímati. Ach, ano, zde jest! Nápis pod
ní zní: ‚Domnělé vzezření živého dinosaura stegosaura z
jurské doby. Jeho zadní noha byla dvakráte větší dospělého
muže.‘ Nuže, co tomu říkáte?«

Podal mi otevřenou knihu. Když jsem pohleděl na
obrázek, byl jsem překvapen. V tomto znovuzbudovaném
zvířeti dávno mrtvého světa viděl jsem zajisté velikou
podobnost s náčrtkem neznámého umělce.

»Je to dojista pozoruhodné,« pravil jsem.
»Avšak nepřipouštíte dosud, že jest to rozhodující?«
»Mohlo by to býti ovšem jen náhodou, nebo snad

Kapitola IV 47

www.eknizky.sk



onen Američan viděl někde podobný obraz a zapamatoval
si jej. Bylo by pravděpodobno, že by se podobná věc
objevila nanovo v paměti člověka, stiženého horečkou.«

»Dobrá tedy,« pravil profesor shovívavě, »zatím to
odložíme. Teď vás však prosím, abyste se podíval na tuto
kost.« Podával mi kost, o které se již před tím zmínil, že
byla v majetku onoho mrtvého člověka. Byla asi šest palců
dlouhá a tlustší mého palce a na jednom konci byly jakési
známky po vyschlé chrupavce.

»Jakému známému zvířeti by mohla tato kost asi
náležeti?« tázal se profesor.

Prohlížel jsem pečlivě kost a pokoušel jsem se
vzpomenouti si na nějaké svoje zpola zapomenuté
vědomosti.

»Mohla by to býti velice tlustá, lidská kost klíční,« řekl
jsem.

Můj společník zamával rukou, jako by mne chtěl s
pohrdáním omlouvati.

»Lidská klíční kost jest zahnuta. Tato jest rovná. A pak
lze pozorovati na jejím povrchu žlábek, který nasvědčuje,
že s kostí byla spojena veliká šlacha, což by nebylo u klíční
kosti na místě.«

»Pak se tedy přiznávám, že nevím, co by to bylo.«
»Netřeba, abyste se za to styděl, že tím dáváte na

jevo svoji nevědomost, poněvadž nemyslím, že celý štáb
učenců ze South Kensingtonského musea by ji mohl
určiti.« Pak vzal z malé krabičky po pilulkách malou
kůstku u velikosti bobu. »Pokud mohu sám posouditi, jest
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tato lidská kost protějškem oné, kterou držíte v ruce. To
Vám poskytne trochu názoru o velikosti onoho zvířete.
Podle zbytku chrupavky poznáváte, že to není kost
zkamenělá, nýbrž nová. Co tomu říkáte?«

»Zajisté z nějakého slona — —«
Zaúpěl, jako bolestí.
»Nemluvte tak! Nemluvte o slonech z Jižní Ameriky.

I v našich dnech soukromých škol —«
»Nuže, tedy,« přerušil jsem ho, »z nějakého jiného

jihoamerického zvířete — na příklad nějakého tapíra.«
»Můžete býti jist, mladíku, že svoje předměty velmi

dobře znám. Tohle není kostí, již by bylo lze stotožniti s
nějakou kostí tapírovou, nebo jiného tvora, v přírodopise
známého. Tato kost náleží zvířeti ohromnému, velice
silnému a jestliže porovnáváme, také nesmírně dravému.
Zvířeti, které žije na zemském povrchu, ale vědou nebylo
dosud pozorováno. Nejste dosud přesvědčen?«

»Alespoň mám o věc hluboký zájem.«
»Tu tedy není váš případ beznadějný. Cítím, že někde

ve vás číhá trochu rozumu a proto budeme za tímto
světélkem tápati, dokud ho nenalezneme. Zanecháme teď
zemřelého Američana a já budu pokračovati ve svém
vypravování. Dovedete si představiti, že jsem sotva odešel
od Amazonu, abych se nebyl pokoušel vniknouti do této
věci trochu hlouběji. Nalezl jsem některé stopy ohledně
směru, kterým zemřelý cestovatel přišel. Indiánské pověsti
mohly mně ovšem postačiti i samy o sobě jako vodítko,
neboť jsem podobná vypravování o nějaké zvláštní zemi
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nalezl všeobecně, u všech kmenů, ve veškerém poříčí.
Slyšel jste zajisté, co jest to Kurupuri?«

»Nikdy.«
»Kurupuri jest duch lesů, je to něco hrozného, něco

zlovolného, něco, čemu jest se nutno vyhnouti. Nikdo
nedovede popsati jeho tvar nebo povahu, ale podél celého
Amazonu jest to slovo hrůzy. Ale teď uvažte, veškeré
kmeny souhlasí v udávání směru, kde Kurupuri žije. Byl
to tentýž směr, kterým Američan přišel. V onom směru
bylo něco děsného. A bylo mojí povinností najíti, co by to
bylo.«

»A co jste učinil?« Moje lehkovážná nálada mne
naprosto opustila. Tento mohutný muž mne nutil ku
pozornosti a úctě.

»Zvítězil jsem nad nejvyšším odporem domorodců —
jest to odpor, jenž sahá až tam, že se zdráhají i mluviti
o této věci — a bystrým přemlouváním a dary, což, jak
připouštím, bylo podporováno některými hrozbami, že je
potrestám, získal jsem dvou mužů, aby mně byli vůdci.
Po mnohých dobrodružstvích, kterých nepotřebuji
popisovati, a po cestě do jisté vzdálenosti, o níž se nechci
zmíniti, ve směru, který zatajuji, přišli jsme konečně do
jisté krajiny, jež dosud nebyla popsána. A také nebyla v
pravdě nikdy navštívena, kromě oním mým nešťastným
předchůdcem. Byl byste tak laskav a pohleděl byste na
tohle?«

Podával mi fotografii u velikosti poloviční kabinetky.
»Její neuspokojivé vzezření nutno přičísti okolnosti,«

50 Ztracený svět

www.eknizky.sk



řekl ke mně, »že když jsme pluli po řece dolů, převrhl
se náš člun a že se rozbila skřínka, obsahující nevyvolané
filmy. A to bylo spojeno s nešťastným výsledkem. Skoro
všechny moje snímky byly naprosto zničeny —
nenahraditelná to ztráta. Zde jest jeden z těch několika,
které jsem z části zachránil. Doufám, že laskavě přijmete
toto vysvětlení o nedostatcích nebo nepravidelnostech této
fotografie. Mluvilo se o padělku. Neshoduje se s mojí
povahou, abych se o takovém názoru hádal.«

Fotografie byla dojista velice vybledlá. Nevlídný
kritik by si mohl snadno tento kalný obrázek vykládati
způsobem chybným. Představoval temně šedou krajinu a
když jsem postupně rozřešil její podrobnosti, viděl jsem, že
představuje dlouhou a ohromně vysokou čáru skalin, které
vypadaly přesně jako obrovský vodopád, viděný z dálky,
před nímž byla v popředí zvedající se planina, porostlá
stromy.

»Myslím, že jest to totéž místo, jako na onom
malovaném obrázku,« řekl jsem.

»Je to totéž místo,« odpověděl profesor. »Nalezl jsem
tam také stopy, kde onen muž tábořil. A teď pohlédněte na
toto.«

Byl to bližší pohled na tutéž krajinu, ačkoliv tato
fotografie byla nejvýš pokažena. Viděl jsem zcela zřetelně
onen skalní vrchol, stojící o samotě, s jediným stromem
nahoře. A tato skála byla od ostatních oddělena trhlinou.

Teď již o tom nepochybuji vůbec,« pravil jsem.
»Nuže, tím jsme něco získali,« řekl. »Pokračujeme
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přece jen, že ano. A teď vás prosím, abyste se podíval na
vrchol onoho skalního jehlance! Pozorujete tam něco?«

»Je tam obrovský strom.«
»Ale na onom stromě?«
»Tam sedí veliký pták,« řekl jsem.
Podal mi lupu.
»Ano,« řekl jsem, dívaje se lupou. »Na stromě stojí

veliký pták. Zdá se, že má mohutný zobák, řekl bych, že
jest to pelikán.«

»Nemohu vám blahopřáti k vašemu dobrému zraku,«
řekl profesor. »Není to pelikán a také to není vůbec pták.
Bude vás asi zajímati, že se mi podařilo tento exemplář
zastřeliti. Byl mým jediným naprostým důkazem o mých
zkušenostech, důkazem, který jsem mohl vzíti s sebou.«

»Máte jej tedy?« Zde bylo tedy konečně něco
hmatatelně potvrzujícího.

»Měl jsem jej, ale na neštěstí byl ztracen s mnohými
jinými věcmi při oné nehodě s člunem, kterou byly
zničeny moje fotografie. Chňapl jsem po něm, když mizel
ve vírech proudů a část jeho křídla mně zbyla v ruce.
Když mne voda vynesla na břeh, byl jsem v bezvědomí, ale
bídný zbytek mého krásného exempláře zůstal nedotčen a
zde jej před vás kladu.«

Pak vyňal z jedné zásuvky nějakou věc, podobající
se horní části křídla, jakéhosi velikého netopýra. Byla to
zahnutá kost, nejméně dvě stopy dlouhá, u které byla
blanovitá rouška.

»Jaký to nestvůrný netopýr!« poznamenal jsem.
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»Nic takového,« řekl profesor vážně. »Když tak žiji ve
svém vědeckém a vzdělaném ovzduší, nebyl bych si myslil,
že by byly tak málo známy i první základy přírodopisu.
Jest možno, že byste nevěděl o základní skutečnosti, kterou
nám podává srovnávací anatomie, že totiž ptačí křídlo jest
opravdu přední končetinou, kdežto křídlo u netopýra jest
složeno ze třech prodloužených prstů, mezi nimiž jest
blána? Nuže, v tomto případě není kost rozhodně přední
končetinou, a vidíte sám, že jest zde prostá a jediná blána,
visící na jediné kosti a že proto nemůže náležeti
netopýrovi. Avšak není-li to ani ptákem, ani netopýrem,
co jest to tedy?«

Moje malá zásoba vědomostí byla vyčerpána.
»Toho opravdu nevím,« řekl jsem.
Otevřel pak ono vzorné a rozhodující dílo, na které

byl již dříve poukázal.
»Zde vizte,« pravil, ukazuje na obraz neobyčejného

létajícího netvora, »jest to výtečné znázornění
dimorphodona nebo pterodactyla, létajícího plaza z doby
jurské. Na následující stránce je nákres, znázorňující
složení křídla. Porovnejte jej laskavě s kusem, který držíte
v ruce.«

Když jsem přihlédl blíže, pocítil jsem, že mým nitrem
přechází vlna úžasu. Byl jsem přesvědčen. Nemohl jsem
jinak. Tento úhrnný důkaz byl přemáhající. Náčrtek,
fotografie, vypravování a teď i skutečná ukázka — to vše
bylo důkazem dokonalým. A také jsem to vyjádřil —
vyjádřil jsem to vřele, neboť jsem cítil, že profesor je
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člověkem zneuznalým a týraným. Opřel se zády ve svém
křesle, přivíraje oční víčka a usmíval se blahosklonně,
vyhřívaje se v tomto náhlém paprsku slunečního světla.

»Jest to opravdu nejvelkolepější věcí, o které jsem kdy
slyšel!« řekl jsem, ačkoliv bylo při tom probuzeno spíše
moje nadšení novinářské než vědecké. »Je to obrovské. Jste
Kolumbem vědy, jenž objevil ztracený svět. Lituji opravdu
nesmírně, jestliže jsem se zdál o vás pochybovati. Vždyť to
bylo vše tak nemyslitelné. Avšak dovedu přece zcela dobře
chápati důkazy, když je vidím a tyto by dojista postačily
každému.«

Profesor vrčel uspokojením.
»A pak, pane, co jste učinil pak?«
»Bylo právě deštivé počasí, pane Malone a moje

zásoby byly vyčerpány. Probádal jsem jistou část oné
obrovské skalní stěny, ale nebyl jsem s to, abych našel
nějakou cestu nebo způsob, abych ji mohl slézti. Ona
skála v podobě pyramidy, na níž jsem viděl a zastřelil
pterodactyla, byla trochu schůdnější. Poněvadž jsem
trochu zvyklý lézti po skalách, podařilo se mi vyšplhati
asi do poloviny její výše. S této výše jsem nabyl trochu
lepšího názoru o rovině, jež se rozkládá na vrcholu skalní
stěny. Objevil jsem, že jest nesmírně veliká; ani na východ
ani na západ jsem nedohlédl konce a všude se rozkládaly
skaliny, na vrcholcích zelené. Pod touto stěnou jest oblast
bahnitá a džunglovitá, plná hadů, hmyzu a zimnice. Tvoří
tak přirozenou ochranu tohoto zvláštního kraje.«

»Viděl jste snad ještě nějaké jiné stopy života?«
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»Nikoliv, pane, neviděl jsem. Avšak v onom týdnu,
když jsme leželi táborem na úpatí skalní stěny, slyšeli jsme
nahoře velmi podivné zvuky.«

»Avšak, což ono zvíře, které Američan nakreslil? Jak
si vysvětlujete to?«

»Můžeme se jen domnívati, že se dostal na vrchol
stěny a že tam zvíře viděl. Proto také víme, že tam nějaká
cesta býti musí. Víme stejně dobře, že však tato cesta jest
velice obtížná, poněvadž jinak by tito tvorové přišli dolů a
vpadli by do okolní krajiny. To jest přece jasné, ne?«

»Ale jak se tam tato zvířata dostala?«
»Nemyslím, že by tato záhada byla příliš

temnou,« řekl profesor. »Zde jest možno jenom jediné
vysvětlení. Jižní Amerika jest, jak jste snad slyšel, pevninou
žulovou. V nějaké vzdálené době se událo na tomto
jediném místě, uvnitř, jakési veliké, náhlé, sopečné
zvednutí. Mohl bych poznamenati, že tyto skály jsou
čedičové a že jsou tedy původu sopečného. Oblast, snad
tak veliká, jako Sussex, byla v celku zdvižena se vším
živým, co obsahovala, při čemž byla zároveň odříznuta
kolmými skalami, tak tvrdými, že odporují každému
zvětrání, od ostatní pevniny. A jaký je toho výsledek?
Nu, obyčejné přírodní zákony byly zastaveny ve svých
účincích. Různé překážky, které ve světě působí na zápas
o bytí — které působí ve velkém — jsou tam vesměs buď
změněny nebo odstraněny. Pozoroval jste, že stejně
pterodactyl jako stegosaurus jsou z doby jurské a proto
jsou to tvorové v životním vývoji velmi staří. Těmito
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podivuhodnými a náhodnými podmínkami se tam uměle
zachovali.«

»Vaše důkazy jsou dojista důvodnými. Jest pouze
třeba, abyste je předložil povolaným odborníkům.«

»Tak jsem se také domníval ve své prostotě,« řekl
profesor hořce. »Mohu vám pouze říci, že tomu tak
nebylo, že jsem se setkal při každém kroku s nevěrou,
jež se rodila částečně z hlouposti a částečně ze žárlivosti.
Není v mé povaze, pane, abych někomu podlízal, nebo
abych hleděl dokázati nějakou skutečnost tam, kde se o
mém slově pochybovalo. Po prvních výsledcích jsem se již
nesnížil, abych ukázal tyto své potvrzující důkazy, které
mám. Onen předmět se mně zhnusil, — a nechtěl jsem
již o něm ani mluviti. A když pak přišli lidé jako vy,
kteří jsou představiteli bláznivé zvědavosti obecenstva, aby
mne rušili v mém soukromí, tu jsem jim nemohl vycházeti
vstříc s důstojnou zdrženlivostí. Připouštím, že jsem svojí
povahou trochu prudký a že, jsem-li popuzen, dovedu býti
i násilný. Obávám se, že jste to pozoroval i sám.«

Pohladil jsem si oko a mlčel jsem.
»Moje žena mně obyčejně pro tuto věc činila výčitky.

Ale přece se jen domnívám, že každý čestný muž by cítil
stejně. Avšak dnes večer mám v úmyslu podati nejzazší
důkaz, jak lze ovládnouti vůlí svoje city. Zvu vás, abyste
se súčastnil přednášky.« A podal mi vstupenku, kterou vzal
s psacího stolu. »Vidíte z tohoto lístku, že pan Percival
Waldron, přírodovědec, požívající obecné pověsti,
oznamuje svoji přednášku ve dvoraně zoologického ústavu
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‚O přírodních památkách minulých věků‘. Přednáška bude
se konati o půl deváté hodině večerní. Byl jsem zvláště
pozván, abych byl přítomen na podiu a abych promluvil
několik slov díků přednášejícímu učenci. Při tom budu
pečovati o to, abych s nejjemnějším taktem a nenápadně
učinil několik málo poznámek, které by vznítily zájem
posluchačstva a které by zároveň způsobily, že by snad
někteří z nich si přáli vniknouti do věci hlouběji. Nebude
to nic obsažného, víte, jenom jakési pouhé naznačení, že
za tím vším jsou větší hlubiny. Budu se držeti přísně na
uzdě a uvidím, zdali touto sebevládou dosáhnu poněkud
příznivějšího výsledku.«

»A smím tam přijíti?« tázal jsem se chtivě.
»Nu zajisté,« odpověděl srdečně. Dovedl se chovati s

nesmírnou vlídností, což bylo skoro stejně překonávající
jako jeho prudkost. Jeho laskavý úsměv, když se jeho tváře
náhle nadmuly jako dvě červená jablíčka mezi
polozavřenýma očima a jeho silnými, černými vousy, byl
opravdu podivuhodný. »Přijďte za všech okolností. Bude
mi velikou útěchou, když budu věděti, že mám ve dvoraně
spojence. Třeba že byl o věci tak nevědomý a nezdatný.
Doufám, že bude přítomno velmi mnoho posluchačstva,
neboť Waldron, ačkoliv jest naprostým podvodníkem, má
v obecenstvu značné množství následovníků. A teď, pane
Malone, si dovoluji podotknouti, že jsem vám věnoval
skoro více času, než jsem zamýšlel. Jednotlivec si nesmí
osobovati toho, co jest určeno celému světu. Budu se těšiti,
když vás dnes večer spatřím při přednášce. Mezitím

Kapitola IV 57

www.eknizky.sk



pochopíte, že z materiálu, který jsem vám svěřil, nesmí
býti nic uveřejněno.«

»Avšak pan Mc. Ardle — můj šéfredaktor, víte — bude
zvědav, co jsem zde činil.«

»Řekněte mu, co vám libo. Můžete mu mezi jiným
říci, že pošle-li mi sem ještě někoho jiného, aby mne
obtěžoval, příjmu ho s jezdeckým bičíkem. Avšak
spoléhám na vás, že nic z toho se neobjeví v tisku. Dobře!
Tedy ve dvoraně zoologického ústavu o půl deváté večer.«

Když mně pokynul při odchodu z pokoje, měl jsem
ještě poslední dojem jeho rudých tváří, modročerných,
vlnících se vousů a nesnášenlivých očí.
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Kapitola V

Otázku!

Když jsem se zase octnul v Enmore Parku, cítil jsem se
býti vzhledem k tělesným otřesům, udavším se při mém
prvém setkání s profesorem Challengerem a také vzhledem
k otřesům duševním, jež po prvně uvedených následovaly,
novinářem trochu zahanbeným. V mé bolící hlavě
zavládala jediná myšlenka, že totiž v povídce tohoto muže
byla pravda, že tato pravda byla ohromné důležitosti, a že
by naší »Gazettě« dopomohla k nepřehledným výtiskům,
když bych mohl obdržeti svolení, abych užil profesorova
sdělení. Na konci ulice na mne čekala drožka. Vlezl jsem
do ní a vracel jsem se do redakce. Mc. Ardle byl jako
obyčejně na svém místě.

»Nuže,« zvolal zvědavě, »jak to dopadlo? Myslil bych,
mladíku, že jste byl ve válce. Ani mně neříkejte, že se na
vás vrhl.«

»S počátku jsme se trochu neshodli.«
»Jaký jest to člověk? Co jste tam činil?«
»Nu, trochu se pak zmoudřil a potom jsme

rozmlouvali. Avšak nedostal jsem z něho nic — nic, co by
se hodilo k uveřejnění.«

»O tom nejsem tak zcela přesvědčen. Máte na oku
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modrou bouli a to přece lze uveřejniti. Nemůžeme strpěti
takové hrůzovlády, pane Malone. Jest nutno tohoto
člověka donutiti, aby se choval slušně. Do zítřejšího listu
o něm potřebuji krátký úvodní článek, který mu způsobí
puchýř! Poskytněte mi jenom látky a přičiním se, aby
byl tento chlapík poznamenán navždycky. Jak pak by asi
zněl nadpis článku! Snad profesor Prášil? Nebo snad
»Znovuvzkříšený Cagliostro« Shrnuje v sobě veškeré
šarlatány a vychloubače historie. Odhalím ho jako
podvodníka, kterým opravdu jest!«

»Toho bych neučinil, pane!«
»Proč ne?«
»Poněvadž není vůbec podvodníkem.«
»Jakže?« zařval na mne Mc. Ardle. »Snad tím nechcete

říci, že byste opravdu věřil jeho nesmyslům o mamutech,
mastodontech a velikých mořských hadech?«

»Nu, o tom nevím nic. Nemyslím, že by tvrdil něco
podobného, ale jsem přesvědčen, že něco nového objevil.«

»Pro Boha, napište to tedy, člověče!«
»Chtěl bych to napsati, ale vše, co mi sdělil, bylo

přísně důvěrné a za podmínky, že o tom psáti nebudu.«
Pak jsem shrnul v několik vět profesorovo vypravování.
»Tak se věci mají.«

Mc. Ardle činil velmi nedůvěřivý obličej.
»Nuže tedy,« řekl konečně, »vraťme se, pane Malone,

ke dnešní večerní vědecké schůzi. O té přece není nutno
něco zatajovati. Nemyslím, že by chtěl některý list podati
o ní zprávu, poněvadž o Waldronovi bylo psáno již
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tucetkrát a že tam bude mluviti Challenger, o tom nikdo
neví. Budeme-li míti štěstí, chytíme tím pořádného kapra.
V každém případu tam budete přítomen a podáte nám
pěknou zprávu. Ponechám vám v listu místo až do
půlnoci.«

Po celý den jsem měl plné ruce práce a časně jsem
šel na oběd do klubu »Divokých«, kde jsem měl schůzku
s Henrym Tarpem, chtěje mu podati zprávu o svých
dobrodružstvích. Naslouchal mi se skeptickým úsměvem
na svém hubeném obličeji a přímo řičel smíchem, když
slyšel, že mne profesor přesvědčil.

»Milý hochu, ve skutečnosti se věci takto nedějí! Lidé
neklopýtají přes ohromné objevy, aby pak o nich ztratili
důkazy! To ponechme spisovatelům románů, Ten člověk
jest přeplněn takovými šašky, jako opičí domek v
zoologické zahradě. Vše jest pouhým prázdným žvástem!«

»Ale což onen americký básník?«
»Nikdy nežil!«
»Viděl jsem jeho knihu s náčrtky.«
»To byla kniha Challengerova.«
»Domníváte se, že nakreslil ono zvíře sám?«
»Ovšem že. Kdo jiný?«
»Nuže tedy — což ony fotografie?«
»Na oněch fotografiích nic nebylo. Připouštíte sám,

že jste na nich viděl pouze ptáka.«
»Pterodactyla.«
»To říká on. Toho pterodactyla vám namluvil.«
»A což ony kosti?«
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»Předně to byla kost z nějakého zbylého irského
stew a za druhé byla upravena, aby mu při podobné
příležitosti posloužila. Kdybyste byl chytrý a znal tyto věci,
dovedete kost právě tak snadno padělati jako fotografii.«

Počal jsem cítiti jakousi nejistotu. Možná, že jsem se
přece jen se svým přesvědčením ukvapil. Pak mne náhle
napadla šťastná myšlenka.

»Přijdete také na schůzi?« tázal jsem se.
Henry Tarp se zamyslil.
»Tento geniální Challenger není osobou příliš

populární,« pravil, »Je tu mnoho lidi, kteří s ním mají
vyrovnávati jisté účty. Rekl bych skorem, že jest
nejnenáviděnější osobou v Londýně. Kdyby se studující
lékařství pobouřili, nebylo by hádce konce. Nechtěl bych
jíti do medvědího brlohu.«

»Alespoň byste se mohl zachovati spravedlivě a
vyslechnouti ho.«

»Nu, možná, že by to bylo poctivé. Dobrá. Pro dnešní
večer jsem vaším.«

Když jsme přišli do dvorany, shledali jsme, že je tam
mnohem větší nával obecenstva, než jsme očekávali. Řada
elektrických automobilů chrlila svoje malé náklady v
podobě bělovousých profesorů, kdežto temný proud méně
významných pěšců, kteří se tísnili klenutým vchodem,
dokazovaly, že obecenstvo bude stejně vědecké jako
lidové. A vskutku, jakmile jsme se usadili na svá sedadla,
bylo nám jasno, že na galerii a v zadních částech dvorany
se rozpoutal duch jinošský, ba i chlapecký. Když jsem
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se ohlédl, spatřil jsem řady tváří známého typu studentů
lékařství. Bylo zjevno, že každá nemocnice sem vyslala
svůj povinný sbor. Obecenstvo se dosud chovalo vesele, ale
poťouchle. Bylo slyšeti sborem úryvky pouličních písniček
a to s nadšením, jež bylo podivnou předehrou ke vědecké
přednášce a také se jevil sklon k žertovným hádkám s
jistými osobami, což slibovalo sice mnohým účastníkům
veselý večer, ale jinak to zase mohlo způsobovati značné
rozpaky těm, jichž se tyto pochybné pocty týkaly.

Když tedy doktor Meldrum, ve svém dobře známém
klaku s ohrnutou střechou, se objevil na podiu, ozvala se
všeobecná otázka: »Kde pak jste sebral ten nalejvák?« tak že
okamžitě klobouk sňal a potají jej ukryl pod svoje křeslo. A
když profesor Wadley kulhal pak ke svému sedadlu, ozvaly
se všeobecné, veselé otázky ze všech koutů síně, jak se vede
jeho ubohému palci, což ho uvádělo ve zřejmé rozpaky.
Avšak největší demonstrace ze všech vznikla při vstupu
mého nového známého, profesora Challengera, když přišel
ke svému místu na nejzazším konci přední řady podia.
Jakmile se za rohem objevily jeho černé vousy, zazněl
takový jekot, že jsem počal věřiti, že Henry Tarp měl
ohledně svého podezření pravdu a že toto shromáždění
zde nebylo jenom proto, aby vyslechlo přednášku, nýbrž
také proto, že se rozkřiklo, že tento slavný profesor se také
súčastní jednání. V prvních řadách slušně oděných diváků
se při jeho vstupu ozval jakýsi sdílný smích, tak jako by
jim demonstrace studentů v této chvíli nebyla nevítanou.
Avšak doopravdy byl tento pozdrav propuknutím
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strašlivých zvuků, řevem z klece masožravců, když slyší z
dálky kroky hlídačů, nesoucích košíky s potravou. Možná,
že v něm byl jakýsi urážlivý přízvuk. Ale přece jen se
mne dotkl spíše jako buřičské zvolání, jako hlučné přijetí
osoby, která je spíše bavila a zajímala než osoby, kterou
by snad neměli rádi nebo jí opovrhovali. Challenger se
usmíval s unaveným a shovívavým pohrdáním, asi tak,
jako by dobrý člověk vycházel vstříc štěkání půl tuctu
štěňat. Pomalu se usadil, nadmul svoje prsa, přejel si rukou
nedbale vousy a pak se díval s přivřenými víčky a
domýšlivýma očima do zalidněné dvorany před sebou.
Lomoz, vzniklý při jeho vstupu však dosud neumlkl, když
profesor Roland Murray, předseda a pan Waldron,
přednášející, přistoupili v popředí a když jednání započalo.

Profesor Murray mně odpustí, tím jsem jist, řeknu-
li, že má společnou chybu s většinou Angličanů, že totiž
nedovede mluviti dosti hlasitě. Jedním z největších
tajemství moderního života jest okolnost, proč, pro Boha,
lidé, kteří chtějí něco říci a co jest hodno slyšení, se ani
trochu nepodrobí námaze, aby se naučili učiniti se
slyšitelnými. Jejich chování jest právě tak rozumné, jako
kdybychom se chtěli pokoušeti vypustit nějakou
drahocennou látku z pramene do nádrže prostřednictvím
zacpané roury, kterou bychom mohli s nejmenší námahou
otevříti. Profesor Murray pronesl několik hlubokých
poznámek ke své bílé kravatě a k láhvi s vodou, jež stála
před ním na stole, při čemž humoristicky mrkal stranou
na stříbrný svícen, stojící po jeho pravici. Potom se posadil
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a pan Waldron, slavný a populární přednášející, se zvedl
uprostřed všeobecného mručení pochvaly. Byl to přísný,
vyhublý muž, drsného hlasu a útočných způsobů, avšak
zároveň měl ctnost, že věděl, jak má přijímati myšlenky
jiných lidí a jak je má šířiti způsobem, který byl laickému
obecenstvu nejen srozumitelný, nýbrž i také zajímavý, při
čemž měl šťastný nápad, že dovedl býti humoristickým
o předmětech nejméně pravděpodobných, takže jeho
výklad o rovnodennosti nebo o konstrukci nějakého
obratlovce se stal v jeho přednášce nejvýš rozmarným.

Rozvinul před námi jakýsi pohled z ptačí perspektivy
na veškeré stvoření, jak jej vykládala věda a činil to mluvou
nejvýš jasnou a do jisté míry i malebnou. Vyprávěl nám
o zeměkouli, o obrovských spoustách hořícího plynu,
planoucího v nebesích. Potom vykreslil zhoustnutí,
ochlazení a svraštění naší země, které vytvořilo horstva,
mluvil o páře, jež se zhustila ve vodu a o volné přípravě
jeviště, na kterém se mělo hráti nevysvětlitelné drama
života. Ohledně původu života samého zůstal opatrně
nejasným. Že by zárodky života mohly sotva přežíti
počáteční žár, bylo, jak se vyjádřil, zcela jisté. Proto musil
život přijíti později. Vyrostl snad sám z ochlazujících se
neorganických živlů naší země? Bezpochyby. Přišly snad
tyto zárodky života z vnějšku, na nějakém meteoru? To
bylo sotva možné. V celku měl o této věci i nejmoudřejší
muž vědomostí nejmenších. Dosud jsme nemohli anebo
alespoň se nám nepodařilo až do dnešního dne vytvořiti
v našich laboratořích organického života z látek
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neorganických. Propast mezi mrtvým a živým byla čímsi,
co naše chemie dosud nedovedla překlenouti. Avšak máme
zde jistou vyšší a jemnější chemii přírody, která, působíc
velkými silami a prodlením dlouhých dob, mohla zcela
dobře vytvořiti výsledky, které jsou nemožné pro nás. S
tím nutno tuto otázku opustiti.

Tento úvod přivedl přednášejícího k velikému
řebříku zvířecího života, počínajíc dole, hluboko dole u
měkkýšů a nepatrných mořských tvorů až vzhůru, stupeň
po stupni, přes plazy a ryby, až jsme dospěli k vačici
potkanové, kteréžto zvíře rodí živá mláďata a jest proto
přímým předkem všech ssavců a tudíž také nutně každého
přítomného ve shromáždění. (»Nikoliv, nikoliv!« od
nějakého nevěřícího studenta v zadní řadě.) Jestliže onen
mladý muž s červenou kravatou, který vykřikl »Nikoliv!
Nikoliv!« a jenž se domnívá, že snad byl vysezen z vejce,
by na přednášejícího chtěl na konec jednání čekati, byl by
přednášející rád, když by mohl viděti takovou zvláštnost.
(Smích.) Bylo by podivné, domnívati se, že vrcholem
všech dlouhých postupů přírody by bylo stvoření tohoto
pána s červenou kravatou. Zdali však tento postup se
zastavil? Měli bychom snad onoho pána přijmouti jako
poslední typ — jako vše a jako konec vývinu? Přednášející
doufá, že neurazí citů onoho pána v červené kravatě, když
bude tvrditi ať jsou cnosti onoho pána v soukromém životě
jakékoliv, že přece jen by obrovské pochody ve vesmíru
nebyly zplna ospravedlněny, kdyby měly naprosto skončiti
jeho stvořením. Vývoj není silou vyčerpanou, nýbrž silou,
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která dosud tvoří a v záloze jsou dojista stále větší
možnosti.

Když takto, za všeobecného chechtotu, si přednášející
velmi pěkně pohrál s mladíkem, který ho vyrušil, vrátil
se ke svému obrazu minulosti, k vysýchání moří, k
vynořování se písčitých nánosů, k slizkému a lepkavému
životu, jenž se nalézal na jejich okrajích ku přeplněným
lagunám, ke sklonu mořských tvorů zachrániti se na
bahnitých rovinách, a k zásobám potravy, jež je tam
očekávala, z čehož vznikl jejich obrovský vzrůst. »Odtud
přišlo, dámy a pánové,« dodával, »ono strašlivé plemeno
ještěrů, které nás dosud naplňuje hrůzou, když vidíme
wealdenské nebo solenhofenské břidlice, které však na
štěstí vyhynulo dlouho ještě před prvním objevením se
lidstva na této planetě.«

»To jest otázkou!« zahřměl nějaký hlas na podiu.
Pan Waldron dbal přísné kázně a při tom měl dar

štiplavého humoru, jak jsem ukázal při onom pánovi s
červenou kravatou, jenž se ho odvážil vyrušiti. Avšak tento
výkřik se mu zdál asi tak neobyčejným, že si opravdu
nevěděl rady, jak se má zachovati. Tak vypadá asi
přívrženec Shakespearea, když se setká se zahořklým
přívržencem Bacona, nebo hvězdář, když naň útočí nějaký
fanatik, který se dovede pohybovati pouze na ploché zemi.
Na chvíli se zamlčel a pak pozvednuv hlavu, opakoval
tato slova: »Kteří před příchodem člověka zahynuli.«

»To jest otázkou!« zahřměl onen hlas nanovo.
Waldron přejel svýma očima s překvapením řadu
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profesorů na podiu, až se jeho zraky zastavily u postavy
Challengerovy, který se opíral zády ve svém křesle se
zavřenýma očima a příjemným výrazem, jako by se ve
spaní usmíval.

»Vidím již!« řekl Waldron s pokrčením ramen. »Jest to
můj přítel, profesor Challenger,« a za ohromného smíchu
pokračoval ve své přednášce, jako by jeho slova byla
konečným vysvětlením a jako by již nemusil více říci.

Avšak výstup byl ještě daleko svého ukončení. Ať
se dal přednášející kteroukoliv cestou uprostřed pustin
minulosti, zdálo se vždy nevyhnutelným, že jest veden
k nějakému tvrzení, že předhistorický život vymizel, což
pak okamžitě přivodilo stejný býčí řev profesorův.
Shromáždění počínalo již oboje tušiti, a řehtalo se
smíchem, když se to dostavilo. Nacpané lavice studentů se
k tomu připojily a kdykoliv se pak otevřely Challengerovy
vousy, tu ještě nežli se ozval z jeho úst nějaký zvuk,
zaznělo lomozně: »To jest otázkou!« a to sterými hlasy
a jim pak odpovídal jiný oddíl posluchačstva ze stejného
počtu hrdel »Ticho!« a »Styďte se!« — Ačkoliv byl Waldron
řečníkem otužilým a mužem silných nervů, byl tím přece
rozechvěn. Váhal teď, zakoktával se, opakoval se,
zaplétal se do dlouhých vět a konečné se zuřivě obrátil ku
příčině svých nesnází.

»To jest opravdu nesnesitelné!« vykřikl, dívaje se přes
podium. »Musím vás žádati, profesore Challengere, abyste
ustal s tímto svým nevědomým a neslušným
přerušovaním.«
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Po těchto slovech nastalo ve dvoraně ticho, neboť
studenti byli napiati a radovali se, když viděli tyto veliké
bohy z vědeckého Olympu hádati se mezi sebou.
Challenger se pomalu vztýčil ve svém křesle, jako by svou
hřmotnou postavu vypáčil.

»A já musím zase žádati vás, pane Waldrone,« pravil,
»abyste ustal ve svých tvrzeních, které nejsou v přesném
souhlasu s vědeckou skutečností.«

Tato slova probudila bouři. »Hanba! Hanba!« »Ať
promluví!« »Vyhoďte ho!« »Shoďte ho s podia!« »Poctivou
hru!« Takové a podobné výkřiky se vynořovaly ze
všeobecného řevu, stejně veselého jako rozčileného.
Posluchačstvo se zároveň bavilo i zatracovalo. Předseda
vstal a mávaje oběma rukama zamečel rozčileně. Z mraků
jeho neslyšitelného mručení vynikla jako pevné vrcholy
pouze tato slova: »Profesor Challenger — osobní názory —
později.« Rušitel přednášky se poklonil, usmál se, pohladil
si vousy a klesl zase do svého křesla. A Waldron, všecek
rudý ve tváři a bojovný, pokračoval ve své řeči. Tu a tam,
když něco tvrdil, vrhl jedovatý pohled na svého soupeře,
jenž se však zdál hluboce dřímati se stejným širokým a
šťastným úsměvem v obličeji.

Konečně byla přednáška skončena. Domnívám se
však, že to byl konec předčasný, poněvadž závěrek řeči
byl spěšný a nesouvislý. Nit důkazu byla hrubě přetržena
a posluchačstvo bylo neklidné a vyčkávalo. Waldron se
posadil a po několika zašeptaných slovech předsedových
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zvedl se profesor Challenger a přistoupil ku pokraji podia.
V zájmu svého listu uvádím zde jeho řeč doslovně:

»Dámy a pánové,« začal při potlačovaném vyrušování
ze zadu. »Prosím za odpuštění, dámy, pánové a děti —
musím se omluviti, poněvadž jsem vypustil nedbale
značnou část obecenstva.« (Povyk, při němž profesor stál
s jednou rukou zdviženou, kývaje vlídně svou ohromnou
hlavou, tak jako by dával zástupu papežské požehnání.)
»Byl jsem zvolen, abych vyslovil slovo díku panu
Waldronovi za velmi malebnou a dobře promyšlenou
přednášku, jíž jsme právě vyslechli. Jsou v ní sice body,
se kterými nesouhlasím, a bylo tedy mojí povinností,
naznačiti je, jakmile vznikly, avšak přes to dosáhl pan
Waldron zcela dobře svého účelu, neboť jeho cílem bylo
podati prostý a zajímavý obraz toho, co považuje za
minulou historii naší planety. Populární přednášky lze
poslouchati nejsnadněji, ale pan Waldron« (při tom se
profesor vztýčil a zamžoural očima na předešlého řečníka),
mně promine, když řeknu, že takové přednášky jsou nutně
povrchní a že zároveň také svádějí, neboť musí býti
upraveny tak, aby je pochopilo nevědomé obecenstvo.«
(Posměšné výkřiky.) »Lidoví řečníci jsou vždycky svojí
povahou příživníky.« (Hněvivé pohyby protestu u pana
Waldrona.) »Tito řečníci vynášeli ke své vlastní slávě
hrdinské činy jiných a strkají do kapsy díla, jež byla
vykonána jejich chudými a neznámými bratry. Jediná
nepatrná a nová skutečnost, získaná v laboratoři, jediná
cihla, vsunutá do chrámu vědy, vyváží daleko jakýkoliv
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výklad z druhé ruky, který sice vyplní nečinnou hodinu,
ale nemůže zůstaviti nijakého užitečného výsledku.
Uvádím tuto zřejmou úvahu ne snad proto, že bych chtěl
nějak zvláště pana Waldrona snižovati, nýbrž jenom proto,
abyste neztratili smyslu pro poměr a nepovažovali novice
za velekněze.« (Při těchto slovech pošeptal pan Waldron
něco předsedovi, jenž se pak zpola zvedl a řekl něco
vážného lahvi na vodu.) »Dovolte mi, abych přešel ku
předmětu širšího zájmu. Který jest to však bod, pro nějž
jsem jako původní badatel útočil na přesnost našeho
řečníka? Týká se trvání jistých typů zvířecího života na
naší zemi. Nemluvím o tomto předmětu, jako bych se
jím zabýval z libůstky a také bych chtěl dodati, že o něm
nemluvím ani jako populární řečník, nýbrž mluvím jako
člověk, jejž vědecké svědomí nutí, aby dbal přísně
skutečnosti a tu pravím, že pan Waldron se velice mýlí,
jestliže se domnívá, že když sám nikdy neviděl nějakého
tak zvaného předhistorického zvířete, že by takový tvor
také nemohl dosud žíti. Tito tvorové jsou opravdu, jak pan
Waldron řekl, našimi předchůdci, a nejen to, jsou také,
mohu-li se tak vyjádřiti, našimi předchůdci současnými,
které můžeme dosud najíti s celou jejich ohavnou a
nebezpečnou povahou, jestliže máme jenom dosti síly a
vytrvalosti, abychom vypátrali jejich doupata. Tvorové, o
nichž jsme se domnívali, že náleželi jenom době jurské,
netvorové, kteří by vyplenili a pozřeli naše největší a
nejdivější ssavce, existují dosud.« (Výkřiky: »Podvod!«
»Dokažte to!« »Jak pak vy to víte?« »To jest otázkou!«)
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»Jak to vím já, tážete se mně? Vím to proto, poněvadž
jsem některého sám viděl.« (Potlesk, hluk a hlas: »Lháři!«)
»Že jsem lhářem?« (Všeobecný veselý a hlučný souhlas.)
»Slyšel jsem snad někoho, kdo by řekl, že jsem lhářem?
Chtěla by snad osoba, která mne nazvala lhářem, laskavě
vstáti, abych ji poznal?« (Jiný hlas: »Zde jest, pane!« A
nějaký neškodný, malý človíček s brejlemi, který se zuřivě
bránil, byl vyzdvižen ve skupině studentů.) »Odvážil jste se
nazvati mne lhářem?« »Ne, ne, pane!« křičel obžalovaný a
zmizel jako kašpárek v krabičce. »Jestliže někdo v této síni
se odvažuje pochybovati o mé pravdomluvnosti, potěšil
bych se velice, kdybych po přednášce s ním mohl
promluviti několik slov.« (»Lháři!«) »Kdo to řekl?« (A
poznovu byl onen nevinný muž, zoufale se vzpouzející,
vyzvednut do vzduchu.) »Jestliže tam půjdu mezi
vás — — —« (Všeobecný sbor: »Pojď, Karličko, pojď!«, což
přerušilo na několik okamžiků jednání, zatím kdy
předseda povstal a mávaje oběma rukama, zdál se tento
zpěv říditi jako kapelník. Profesor, jehož tvář byla pokryta
ruměncem a jehož chřípí se chvěla, stál tu s ježícími se
vousy a byl teprve teď ve vhodné bojovné náladě.) »Každý
veliký objevitel se setkal se stejnou nedůvěřivostí — s
nepochybným vypáleným znamením hanby, jaké nosí
pokolení bláznů. I když jsou vám předloženy veliké
skutečnosti, nemáte dosti názoru, dosti představy, jež by
vám pomohly, abyste je pochopili. Dovedete na muže,
kteří dali v sázku svoje životy, aby otevřeli vědě nová pole,
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házeti blátem. Pronásledujete proroky! Galileo, Darwin a
já —« (Dlouhé volání slávy a naprosté přerušení řečníka.)

Veškeré tyto úryvky vypisuji ze svých spěšných
poznámek, napsaných v době, o níž můžeme míti jenom
nepatrné představy, stejně jako o naprostém zmatku, v
němž se tou dobou shromáždění ocitlo. Řev byl tak děsný,
že několik dam se již rychle vzdálilo. Vážní a úctyhodní
staří pánové byli převládající náladou právě tak zle
rozlíceni jako studenti a viděl jsem muže s bílými vousy,
kteří vstávali, a hrozili zatvrzelému profesorovi pěstmi.
Veškeré veliké shromáždění vřelo a kypělo jako hrnec
s vroucí vodou. Profesor učinil krok vpřed a zvedl obě
ruce. V tomto muži bylo něco tak velikého, uklidňujícího
a mužného, že hřmot a výkřiky ponenáhlu umlkly před
jeho velitelským posuňkem a ovládajícím zrakem. Zdálo
se, že chce říci něco určitého. Shromáždění umlklo, aby ho
slyšelo.

»Nechci vás zdržovati,« pravil. »Nestojí to za to.
Pravda jest pravdou a hluk několika pošetilých mladíků —
a obávám se, že musím také dodati, že stejně s nimi
pošetilých starších pánů — nemůže míti na celou věc vlivu.
Tvrdím, že jsem otevřel vědě nové pole. Vy to popíráte.«
(Volaní slávy.) »Předvedu vám tedy důkaz. Chcete zvoliti
jednu nebo více osob ze svého shromáždění a vyslati je
jako svoje zástupce, aby se přesvědčily o mém tvrzení
vaším jménem?«

Pan Summerlee, veterán mezi profesory srovnávací
anatomie, vstal v obecenstvu. Byl to vysoký, štíhlý,
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zatrpklý muž, a jeho tvař měla výraz nějakého bohoslovce.
Pravil, že by si přál otázati se profesora Challengera, zdali
výsledků, na něž se odvolával při svých poznámkách,
dosáhl za své cesty ke hlavním přítokům řeky Amazonu,
kterou vykonal přede dvěma léty.

Profesor Challenger odpověděl, že tomu tak jest.
Pan Summerlee chtěl věděti, jak se stalo, že profesor

Challenger tvrdí, že učinil objevy v těchto oblastech, které
byly již probádány Wallacem, Batesem a jinými
cestovateli, kteří se těšili podepřenému, vědeckému
věhlasu.

Profesor Challenger odpověděl, že se zdá, jakoby pan
Summerlee si mátl řeku Amazon s Temží a že Amazon
je ve skutečnosti řekou trochu větší. Dodával, že by snad
pana Summerleea zajímalo věděti, že Amazon s řekou
Orinoco, která jest s ním ve spojení, zabírá krajinu asi
padesáti tisíc mil a že na tak ohromném prostoru nebylo
tedy nemožno jednotlivé osobě najíti něco, čeho někdo
jiný nenalezl.

Pan Summerlee se vyjádřil s kyselým úsměvem, že
uznává zplna rozdíl mezi Temží a Amazonem a že tento
rozdíl spočívá právě ve skutečnosti, že u prvně jmenované
řeky lze každé tvrzení dokázati, kdežto u druhé toho nelze.
Byl by profesorovi Challengerovi vděčen, kdyby udal
zeměpisnou délku a šířku země, ve které by bylo lze nalézti
předhistorickou zvířenu.

Profesor Challenger odpověděl, že si takové sdělení
ponechává z dobrých důvodů pro sebe, že však jest hotov
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podati je komisi, zvolené posluchačstvem, ovšem se
vhodnou opatrností. Chtěl by snad pan Summerlee
súčastniti se této komise a chtěl by se přesvědčiti o jeho
udáních osobně?

Pan Summerlee: »To chci.« (Veliké výkřiky souhlasu.)
Profesor Challenger: »Pak vám zaručuji, že vám

vložím do rukou materiál, který postačí, abyste cestu
nalezli. Avšak jest pouze správno, že když pan Summerlee
chce odkázati moje tvrzení do příslušných mezí, abych si
dovolil zase stejně omeziti jedno nebo dvě tvrzení jeho.
Nemohu vám zastírati, že jsou zde jisté obtíže a jistá
nebezpečí. Pan Summerlee bude potřebovati nějakého
mladšího druha. Smím se tázati, zdali by se chtěl někdo
přihlásiti dobrovolně?«

Takovým způsobem se děje, že se člověk setká se
svou velikou životní krisí. Zdali jsem si mohl pomysliti,
vstupuje do této síně, že se vrhnu do nejpodivnějšího
dobrodružství, o jakém se mi kdy zdálo? Avšak Claudie
— zdali se mi teď nenaskytla právě taková příležitost, o
nichž mluvila? Claudie by mi byla dojista řekla, abych šel.
Vyskočil jsem. Mluvil jsem, aniž jsem si rozmyslil svoje
slova. Henry Tarp, můj soudruh, mne tahal za rukáv a
slyšel jsem ho šeptati: »Sedněte si, Malone! Nečiňte ze
sebe takového osla!« Zároveň jsem pozoroval, že nějaký
vysoký, štíhlý muž s temnými, přizrzlými vlasy, který seděl
o několik sedadel přede mnou, se také zvedl. Díval se na
mne tvrdýma a hněvivýma očima, ale neustoupil jsem.

Kapitola V 75

www.eknizky.sk



»Půjdu, pane předsedo,« opakoval jsem znovu a
znovu.

»Vaše jméno! Vaše jméno!« volalo shromáždění.
»Jmenuji se Edward Dunn Malone. Jsem zpravodajem

»Daily Gazetzte.« Jsem svědkem dojista nepředpojatým.«
»A jaké jest vaše jméno pane?« tázal se předseda mého

vysokého soupeře.
»Jsem lord John Roxton. Na Amazonu jsem již byl,

znám tamní krajinu a mám pro takové výzkumy zvláštní
vlastnosti.«

»Pověst lorda Johna Roxtona jako sportsmana a
cestovatele je zajisté slavně známa po celém světě,« pravil
předseda, »ale zároveň by bylo dojista stejně vhodné,
kdyby se takové výpravy súčastnil také některý člen tisku.«

»Navrhuji tedy,« řekl profesor Challenger, »aby tito
dva pánové byli zvoleni jako zástupci tohoto shromáždění
a aby doprovodili profesora Summerleea na jeho
výzkumné cestě a aby pak podali zprávu o pravdivosti
mých sdělení.«

A tak uprostřed výkřiků a volání byl náš osud
rozhodnut a já jsem se ocitl v lidském proudu, který mne
strhl a unášel ke dveřím, při čemž moje mysl byla jako
otupena ohromnou novou úlohou, jež se přede mnou tak
náhle vytýčila. Když jsem vyšel ze dvorany, spatřil jsem
dole na dlažbě na okamžik proud smějících se studentů
a pak nějakou ruku, mávající těžkým deštníkem, která se
zvedala a padala do jejich středu. A potom, za hlučného
volání a bolestných výkřiků vyjel elektrický automobil
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profesora Challengera od kamenného roubení a já jsem
kráčel pěšky pod stříbrnými světly Regent Street,
zaměstnávaje se myšlenkami na Claudii a jsa zvědav na
svoji budoucnost.

Náhle se dotkl někdo mého lokte. Obrátiv se, hleděl
jsem do veselých a velitelských očí onoho vysokého,
štíhlého muže, jenž se přihlásil dobrovolně, že mi bude
soudruhem při našem podivném úkolu.

»Myslím, že jste pan Malone,« pravil. »Budeme tedy
společníky — jak? Můj byt jest právě naproti. Snad byste
byl tak laskav a věnoval byste mi asi půl hodiny, neboť jest
několik věcí, které bych vám velmi nutně chtěl říci.«
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Kapitola VI

Byl jsem cepem Páně

Pak jsme šli společně s lordem Johnem Roxtonem dolů
po třídě Vigo a poté špinavým vchodem do slavného
šlechtického hnízda. Na konci dlouhé, ozdobené chodby
otevřel můj nový známý nějaké dvéře a pak otočil
elektrickým zapínačem. Množství lamp, svítících skrze
barevná stínidla, koupalo celý, veliký pokoj před námi
narudlou září. Stoje ve dveřích a rozhlížeje se, měl jsem
všeobecný dojem neobyčejného pohodlí a elegance,
spojené s ovzduším vážné mužnosti. Všude bylo viděti
známky přepychu bohatého člověka, který se mísil se
vkusem a bezstarostnou neodvislostí starého mládence. Na
podlaze byly rozestřeny bohaté kožišiny a koberce z
některého orientálského bazaru, svítící se měnivými
barvami. Po stěnách viselo množství obrazů a tisků, ve
kterých i moje nezkušené oči poznávaly umělecké
předměty veliké ceny a vzácnosti. Obrazy pěstních
zápasníků, balletek a závodních koní se střídaly s malbami
rozmařilého Fragonarda, válečnického Girardeta a snivého
Turnera. Ale mezi těmito různými ozdobami byly
roztroušeny trofeje, jež mne upomenuly rázně na
okolnost, že lord John Roxton byl po každé stránce jedním
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z největších sportsmanů a athletů dneška. Temně modré
veslo, křižící se s veslem jasně růžovým, oznamovalo
starého člena anglických veslařských klubů a končíře a
boxerské rukavice nad nimi a pod nimi byly nástroji muže,
jenž jimi dobyl přední nadvládu. A jako vynikající ozdoba
visely kolem síně řady vyčnívajících hlav zvěře, a sice
nejkrásnější kusy ze všech koutů světa se vzácnou hlavou
bílého nosorožce od Lado Enclave, který nad nimi
schlipoval svůj nadutý pysk.

Uprostřed drahocenného červeného koberce stál stůl
z doby Ludvíka XV. v barvě černé se zlatými ozdobami,
překrásná to starožitnost, teď však svatokrádežně
znesvěcena stopami po sklenicích a jizvami po zbytcích
doutníků. Na stole stál stříbrný podnos s kuřáckým
náčiním a lesklým podstavcem pro lihoviny, z něhož vzal
můj hostitel láhev a nalil, přidav z vedle stojícího syfonu
sodovky, do dvou vysokých sklenic. Když mně pokynul
ke křeslu a když přede mne postavil občerstvení, podal mi
dlouhý, hladký, havanský doutník. Potom, posadiv se proti
mně, díval se na mne dlouho a upřeně svýma podivnýma,
stále se přimhuřujícíma, avšak neohroženýma očima. Byly
to oči barvy světle modré, barvy to ledovcového jezera.

Skrze tenký závoj dýmu ze svého doutníku pozoroval
jsem podrobnosti tváře, jež mně již byla známa ze
mnohých fotografií — silně zahnutý nos, vpadlé, jako
unavené tváře, temně narudlé vlasy, na temenu hlavy
řídké, vlnité, mužné kníry a malý, útočný chumaček
vousů na vystupující bradě. V této tváři bylo něco z
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Napoleona III., ale také něco z tváře Don Quixotovy. A
přece zase něco, co připomínalo typ anglického,
venkovského šlechtice, smělého, živého a na volném
vzduchu se pohybujícího muže, který miluje psy a koně.
Jeho pleť byla rudá v barvě temného květináče, což bylo
způsobeno sluncem a větrem. Jeho obočí byla
chumáčovitá a svislá a to dodávalo jeho přirozeně
chladným očím vzezření skoro divokého. Tento dojem
byl ještě zvyšován jeho mocným a zbrázděným čelem.
Postavy byl sice sporé, avšak jeho tělo jevilo velmi silnou
konstrukci. A v pravdě dokázal, že málo mužů z Anglie
bylo schopno námahy tak vytrvalé. Jeho výška dosahovala
něco málo přes šest stop, ale zdál se býti menší, a sice pro
zvláštní zaokrouhlení svých ramen. Takový byl slavný lord
John Roxton, který tu seděl proti mně, kousaje úsilovně do
svého doutníku a pozoruje mne mlčky a dlouze, což mne
uvádělo v rozpaky.

»Nuže,« pravil konečně, »přišli jsme a vykonali jsme
to, milý hochu.« (Poslední slova vyslovil rychle jako slovo
jediné.) »Ano, vrhli jsem se do toho — vy a já. Myslím si
teď, že když jste šel do oné dvorany, neměl jste ani zdání o
něčem podobném — jak?«

»Ani jsem na nic nepomyslil.«
»A stejně bylo i u mne. Neměl jsem ani tušení. A teď

tu sedíme, až po krk v bryndě. Vždyť jest tomu právě tři
týdny, kdy jsem přišel z Ugandy a najal jsem ve Skotsku
honitbu a podepsal jsem nájem. Jde to krásně — že ano? A
jak jest s vámi?«
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»Nu, u mne se to vše shoduje s předními povinnostmi
mého povolání. Jsem novinářem a členem redakce
‚Gazetty’.«

»Ovšem — řekl jste to již, když jste to přijal.
Mimochodem, měl bych pro vás malý úkol, kdybyste mi
chtěl pomoci.«

»S radostí.«
»A nezáleží vám na tom, když byste se něčeho

odvážil?«
»Copak je tu v sázce?«
»Nu, je to Ballinger — ten jest v sázce. Slyšel jste o

něm?«
»Ne.«
»Ale, ale, mladíku, kde pak jste žil? Sir John Ballinger

jest nejlepším jockeyem v severní části Anglie. Když jsem
byl v nejlepší kondici, porazil jsem ho vždy, avšak při sázce
jest mým mistrem. Nu, jest to veřejným tajemstvím, že
když netrenuje, pije velmi silně, — říká tomu, že odměřuje
průměr. V úterý byl stižen blouzněním opilců a od té
doby zuří jako ďábel. Jeho byt jest právě nad mým. Lékaři
praví, že je s tím starým chlapiskem odbyto, jestliže mu
někdo nenacpe do jícnu trochu potravy. Ale poněvadž leží
na posteli s revolverem na pokrývce a přísahá, že vypálí
všech šest koulí na každého, kdo se mu přiblíží, je z toho
mezi služebnictvem trochu rozruchu. Je to stará podšívka,
tenhle Jack a také je dobrým střelcem — ale nemůžeme
přece nechat takto zemříti vítěze, jenž dobyl veliké
národní ceny — jak?«
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»A co tedy zamýšlíte podniknouti?« tázal jsem se.
»Nu, moje myšlenka jest, že bychom ho mohli spolu

překvapiti útokem. Možná, že dříme a při nejhorším by
mohl střeliti do křídla jen jednoho z nás a druhý by ho měl.
Kdybychom mu mohli ovinouti pokrývku kolem paží a
telefonovali pak pro žaludeční pumpu, dali bychom tomu
starému jelenu večeři, jež by mu zachránila život.«

Byla to opravdu záležitost zoufalá, která mi tak náhle
vpadla do denní práce. Nemyslím, že bych byl zvlášť
neohroženým mužem. Mám irskou obrazotvornost, která
neznámo a věci, kterých jsem nezkusil, činí hroznějšími,
než opravdu jsou. Na druhé straně jsem byl zase vychován
ve strachu před zbabělostí a ve hrůze dávati ji na jevo. Řekl
bych, že bych se dovedl vrhnouti se skály jako onen Hun
v historických knihách, kdyby někdo pochyboval o mé
odvaze i učiniti to a přece jen by v takovém případě to
byly dojista spíše pýcha a strach, než odvaha, které by mne
k tomu pohnuly. A proto, ačkoliv se každý nerv v mém
těle zachvíval před onou postavou, šílící pitím lihovin,
kterou jsem si představoval v hořením pokoji, odpověděl
jsem přece hlasem, pokud jsem byl s to nedbalým, že
ochotně půjdu. Několik dalších poznámek lorda Roxtona
o nebezpečí mne pouze rozčilovalo.

»Mluvením se to nezlepší,« řekl jsem. »Pojďte jen.«
Vstal jsem se svého křesla a on vstal také. A pak mi

poklepal s tichým důvěrným zachechtáním dvakrát nebo
třikrát na prsa a konečně mne zase posadil do křesla.

»Výborně, můj hochu — hodíte se mi,« pravil.
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Vzhlédl jsem k němu v překvapení.
»Jacka Ballingera jsem dnešního jitra již opatřil sám.

Prostřelil mi díru v rukávě mého kimona, budiž požehnána
jeho stará, třesoucí se ruka. Ale pak jsme mu dali kazajku,
a za týden bude s ním vše v pořádku. Povídám, mladíku,
doufám, že si z toho nic neděláte — jak? Vidíte, důvěrně
řečeno, mezi námi, pohlížím na onu věc v jižní Americe
jako na záležitost nesmírně vážnou a kdybych měl s sebou
soudruha, chci míti také muže, na něhož lze spolehnouti.
Proto jsem vás zkoumal a musím říci, že jste se zachoval
velmi dobře. Vidíte, vše záleží jenom na vás a na mně,
neboť ten starý Summerlee bude potřebovati od začátku,
abychom ho ošetřovali. Mimochodem, jste snad náhodou
oním Malonem, od něhož se očekává, že dobude za Irsko
ceny?«

»Možná, v reservě.«
»Myslím, že se na vaši tvář pamatuji. Nu, byl jsem

přítomen, když jste dobyl proti Richmondu onoho
podnosu — byl to nejkrásnější vyhýbavý náběh, jaký jsem
viděl za celou saisonu. Nevynechám takového matche
nikdy, mám- li k tomu příležitost, neboť jest to
nejmužnější hra, která nám zbyla. Avšak, nepozval jsem
vás sem, abychom mluvili o sportu. Sešli jsme se, abychom
něco ustanovili o své záležitosti. Zde na první straně
‚Timesu’ jsou zaznamenány parníky. Zde jest na příklad
jedna loď, jedoucí z Boothu do Para příštího týdne ve
středu a jestliže byste to s profesorem mohli dohnati,
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myslím, abychom jí použili — jak myslíte? Dobře tedy,
ostatní umluvím s ním. A jak jest s vaší výpravou?«

»O tu se postará můj list.«
»Dovedete stříleti?«
»Trochu lépe, než prostředně.«
»Dobrý Bože! Tak špatně? Je to ovšem poslední věcí,

na kterou vy, mladí lidé, pomýšlíte, abyste se jí naučili.
Všichni jste jako včely bez žahadel, jakmile vylétnete z
úlů. Ale jednou se budete nečinně dívati, když někdo
přijde, aby vám vykradl med. Ale v Jižní Americe bude
třeba, abyste dovedl držeti svoji pušku přímo, neboť není-
li náš přítel-profesor šílencem nebo lhářem, můžeme se
tam setkati s věcmi velmi podivnými, než se dostaneme
zpět. Jakou máte pušku?«

Pak došel k dubové skříni a když ji otevřel, spatřil
jsem řadu třpytících se dvojitých hlavní jako píšťaly
varhan.

»Podívám se, co bych vám mohl poskytnouti ze své
vlastní baterie,« pravil.

Potom bral z řad krásných kulovnic jednu po druhé,
otvíraje a zavíraje je s cvaknutím a zazvoněním a když je
pak zase vkládal na podstavce, hladil je tak něžně, jako
matka s dětmi se mazlící.

»Tohle je Blandova rychlopalná kulovnice, ráže 577«,
pravil. »S ní jsem zastřelil tamhle toho velikého chlapíka.«
Při tom pohleděl na bílého nosorožce. »Chybělo ještě deset
metrů a byl by mne zařadil do své sbírky on.
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‚V této kuli hrotité, jedinou má čáku,
ta je krásnou výhodou slabšího a mdlého.’

Doufám, že znáte také Gordonovy verše, neboť jest
básníkem, který opěvuje koně a pušku a také člověkem,
který dovede s oběma zacházeti. Ale zde mám jednu
užitečnou zbraň — ráže 470, s dalekohledem, dvojitým
vyhazováčkem nábojnic a rovným letem střely až do tří
set padesáti kroků. Je to kulovnice, které jsem užíval proti
peruanským otrokářům, před třemi lety. Mohl bych vám
říci, že jsem byl v oněch končinách opravdu cepem božím,
ačkoliv byste toho nenalezl v žádné modré knize. Jsou
chvíle, milý mladíku, kdy se každý musí zastati lidského
práva a spravedlnosti, jinak byste se necítil nikdy již
čistým. Z toho důvodu jsem se pustil na vlastní pěst do
malé války. Sám jsem ji vyhlásil, sám jsem ji financoval
a také jsem ji sám skončil. Každý z těchto vrubů
znamená jednoho vraha otroků — je jich tu pěkná řádka,
že ano? Tento veliký je za Pedra Lopeza, který byl jejich
králem, zabil jsem ho v bažinách řeky Putumayo a zde
jest něco, co by se hodilo vám.« Vyňal krásnou kulovnici,
ozdobenou hnědými a stříbrnými arabeskami. »Je opatřena
dobře gumovou botkou, muška je ostrá a zásobník jest
na pět patron. Této zbrani můžete svěřiti svůj život.« Pak
mi pušku podal a zavřel dveře své dubové skříně.
»Mimochodem,« pokračoval, vrátiv se ke svému křeslu, »co
víte o tomto profesoru Challengerovi?«

»Až do dnešního dne jsem ho dosud nikdy nespatřil.«
»Nu, a já také ne. Je to žertovné, že bychom se měli
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vydati na cestu se zapečetěnými rozkazy od muže, jehož
neznáme. Zdá se mi býti takovým pánovitým starým
ptákem. A také se zdá, že ani jeho bratři ve vědě ho příliš
nemilují. Jak se stalo, že jste se o tuto záležitost počal
zajímati?«

Vypravoval jsem mu svoje krátké zkušenosti z
dnešního jitra, jimž naslouchal napjatě. Potom vyňal mapu
Jižní Ameriky a rozprostřel ji na stůl.

»Věřím každému jednotlivému slovu, které vám řekl
a považuji vše za pravdu,« pravil pak vážně, a »pamatujte,
že mluvím-li tak, mám něco za lubem. Jižní Amerika jest
místem, které miluji a myslím, že přejdete-li správným
směrem od Dorienu do Fuega, jest nejvelkolepějším,
nejbohatším a nejpodivnějším kusem země na této planetě.
Lidé toho dosud nevědí a nedovedou si uvědomiti, co se z
Jižní Ameriky může státi. Procestoval jsem ji všemi směry
z jednoho konce na druhý a právě na těchto místech jsem
zažil dvakráte suché období, jak jsem řekl, když jsem se
zmínil o válce, kterou jsem vedl s otrokáři. Když jsem
tam byl, zaslechl jsem také nějaké historky podobného
druhu — indiánské pověsti a podobné a zajisté, že jest
něco za tím. Čím více o této zemi víte, milý mladíku, tím
spíše chápete, že jest tam vše možné — vše. Je tam právě
jenom několik úzkých, vodních cest, po nichž se lidé plaví
a mimo těch je všechno v temnotě. Na příklad zde dole
v Matto Grosso« — při tom ukázal svým doutníkem na
jedno místo mapy — »anebo zde nahoře v tomto koutě,
kde hraničí tři země, tam by mne nepřekvapilo nic. A

Kapitola VI 87

www.eknizky.sk



jak onen muž řekl dnes večer, jest tu padesát tisíc mil
vodní cesty, běžící lesem, který jest přibližně tak veliký
jako Evropa. Vy a já bychom mohli býti od sebe vzdáleni
jako by jeden byl ve Skotsku a druhý v Cařihradě a přece
bychom byli oba v témž velikém, brasilském lese. Člověk
si zde dovedl pravě jen proklestiti jedinou cestu a
paběrkuje v bludišti. A řeka se zde zvedá a padá v rozdílu
skoro čtyřiceti stop a polovina této oblasti je bahno,
kterým nemůžete přejíti. Proč by v této zemi nemohlo
býti něco nového a zázračného? A proč bychom my
nemohli býti lidmi, kteří to naleznou? A pak,« dodával
a jeho podivný vyhublý obličej zářil rozkoší, »na každé
míli se můžeme setkati s nějakým sportovním nebezpečím.
Jsem jako starý golfový míč — moje bílá barva byla ze
mne již před dávnou dobou vytlučena. Život mne může
teď spráskati, ale na mne nezůstane stopy. Ale sportovní
nebezpečí, milý mladíku, to jest sůl života. Pak to stojí za
to, abychom zase žili. Stáváme se příliš měkkými a tupými
a pohodlnými. Dejte mi jen velikou pustou zemi a široké
prostory s puškou v pěsti a pak něco k tomu, co stojí za
hledání. Zkusil jsem to již s válkou a jízdou s překážkami a
s aeroplány, ale taková honba na zvířata, která vypadá jako
sen o večeři z mořských raků, jest přece jen z brusu novým
pocitem.« A při této vyhlídce se vesele zachechtal.

Možná, že jsem se příliš dlouho zdržel u této své nové
známosti, avšak jest určen býti mi soudruhem po mnoho
dní a proto jsem se pokusil nakresliti ho tak, jak jsem ho
poprvé spatřil, s jeho zvláštní osobností a jeho podivnými,
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malými odchylkami v řeči a myšlence. Jenom nutnost,
abych se dostal na svoji schůzku, mne konečně vyhnala z
jeho společnosti. Opustil jsem ho sedícího uprostřed jeho
rudých světel a čistícího olejem zámek oblíbené kulovnice,
při čemž se stále ještě pro sebe usmíval při myšlence na
dobrodružství, jež nás očekávají. Bylo mi teď docela jasno,
že máme-li před sebou nějaké nebezpečí, nebyl bych mohl
v celé Anglii najíti chladnější hlavy a statečnějšího ducha, s
nimiž bych je mohl sdíleti.

Oné noci, ačkoliv jsem byl tak unaven událostmi
tohoto dne, seděl jsem dlouho s Mc. Ardleem, vydavatelem
našeho listu, vysvětluje mu celou situaci a on ji považoval
za tak důležitou, že mi slíbil přednésti ji příštího ráno
Siru Georgeovi Beaumontovi, našemu šéfovi. Bylo pak
ujednáno, že budu psáti domů přesné zprávy o našich
dobrodružstvích ve formě za sebou jdoucích dopisů Mc.
Ardleovi a že tyto listy budou buď uveřejňovány v
»Gazettě«, jakmile dojdou, nebo že budou uveřejněny
později, podle přání profesora Challengera, neboť jsme
dosud nevěděli, jaké podmínky připojí k oněm pokynům,
jež nás měly vésti do neznámé země. Jako odpověď na
telefonický dotaz neobdrželi jsme od něho nic určitého,
kromě hromování proti tisku, končícího s poznámkou,
že jestliže mu udáme náš parník, podá nám veškeré
vysvětlivky, o nichž se domnívá, že budou vhodny, až v
okamžiku našeho odplutí. Druhá naše otázka nedoznala
odpovědi vůbec, kromě žalostného bekotu jeho ženy, jež
nám sdělovala, že její manžel jest již v náladě velice
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rozčilené a že doufá, že nepodnikneme již nic, abychom
ji ještě nezhoršili. Třetí pokus, který se udál později,
průběhem dne, vyvolal obrovské břinknutí a následující
potom zprávu telefonické centrály, že profesor Challenger
rozbil svoje naslouchátko. Potom jsme se vzdali dalších
pokusů o spojení.

A teď, trpěliví čtenáři, vás již nebudu přímo
oslovovati. Od té chvíle (dojde-li vás vůbec nějaká další
zpráva), bude to pouze prostřednictvím listu, který
zastupuji. Vkládám do rukou vydavatelových toto
vypravování o událostech, které vedly k
nejpozoruhodnější výpravě všech dob tak, aby nevrátím-li
se již do Anglie, bylo tu nějaké sdělení, jak se věc udála.
Píši tyto poslední řádky v salonu boothského poštovního
parníku »Francisca« a budou poslány na pevninu
lodivodou a doručeny panu M. Ardleovi. Budiž mi
dovoleno nakresliti ještě poslední obraz, než zavru svůj
zápisník — obraz, jenž tvoří poslední vzpomínku na starou
zemi — a který vezmu sebou. Jest vlhké, mlhavé ráno v
pozdním jaru a padá řídký a chladný déšť. Tři postavy v
nepromokavých pláštích, které se mokrem lesknou, kráčejí
po nábřeží, směřujíce k přístavnímu můstku velikého
poštovního parníku, na němž se třepetá modrá vlajka. Před
nimi tlačí nosič vozík, naložený vysoko kufry, uzly a
skříněmi na pušky. Profesor Summerlee, dlouhá to,
melancholická postava, kráčí vlekle a se skloněnou hlavou
jako člověk, jenž již teď má o sebe velikou starost. Lord
John Roxton jde prudce a jeho hubená a dychtivá tvář
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září neustále mezi loveckou čapkou a vlněnou rouškou na
bradě a spodní části obličeje. Pokud se týká mne, jsem rád,
že mám za sebou únavné dny příprav a bolesti rozloučení
a nechybuji ani dosti málo, že je to v mém vzezření také
viditelno. Náhle, právě když docházíme k lodi, ozve se za
námi výkřik. Jest to profesor Challenger, který slíbil, že se
s námi rozloučí. Běží za námi a dosud vidím jeho zlostnou,
odfukující postavu s rudým obličejem.

»Nikoliv, děkuji vám,« praví. »Na palubu raději
nepůjdu. Chci vám říci pouze několik slov a to mohu
učiniti také zde. Prosím, abyste se nedomnívali, že bych
vám byl snad nějak zavázán za to, že se na tuto cestu
vydáváte. Chci, abyste pochopili, že jest mně to věcí úplně
lhostejnou, a odmítám rozhodně každý pocit osobních
závazků. Pravda zůstane pravdou a nic, co byste mohli
sděliti ve svých zprávách, jí nemůže změniti, ačkoliv by
takové zprávy mohly roznítiti davy a ukonejšiti snad
zvědavost několika lidí, naprosto bezvlivných. Moje
poukazy ohledně vašich instrukcí a vedení jsou v této
zapečetěné obálce. Otevřte ji, až budete v jednom městě na
Amazonu, které se jmenuje Manaos. Avšak nikoliv dříve,
až onoho určeného dne a hodiny, jež jsou označeny na
zevní straně obálky. Porozuměli jste mi? Ponechávám vaší
cti, abyste přesně dostáli mým podmínkám. Nikoliv, pane
Malone, vašemu dopisování nechci klásti nijakých mezí,
neboť uveřejnění skutečnosti jest přece jen předmětem vaší
cesty. Avšak žádám, abyste nepsal nic o přesném místě
svého určení a také aby nic nebylo uveřejněno, až po
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vašem návratu. S Bohem, pane. Přece jen jste něco učinil,
abyste smířil moje city k nenáviděnému povolání, jemuž
na neštěstí náležíte. S Bohem, Lorde Johne. Domnívám
se, že jest vám věda zapečetěnou knihou, ale přes to si
můžete blahopřáti k lovišti, které vás očekává. Budete míti
zajisté příležitost popsati v »Loveckých listech«, jak jste
srazil dimorphodona, který vyletuje jako prskavka. A vám
také dávám s Bohem, profesore Summerlee. Jste-li dosud
schopen polepšení, o čemž, abych byl upřímným,
přesvědčen nejsem, vrátíte se zajisté do Londýna jako
člověk zmoudřelý.«

Pak se obrátil na podpatku a o minutu později jsem
viděl z paluby jeho krátkou, zavalitou postavu, hopkující v
dálce, jak si razil cestu ke vlaku. A tak jsme tedy na Kanále
La Manche. Poslední zvonění k odevzdávání dopisu
doznělo a loučíme se s lodivodou. Teď poplujeme dávnou
a starou cestou přes oceán. Bůh žehnej všem, které zde
opouštíme a dejž nám bezpečný návrat.
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Kapitola VII

Zítra zmizíme v Neznámu

Nebudu nuditi čtenáře, kterým se snad dostane do rukou
toto vypravování, popisováním naší pohodlné a
přepychové cesty na boothském parníku a také nebudu
vypravovati o několika týdnech našeho zdržení ve městě
Para (jenom bych rád uznal velikou vlídnost Společnosti
Pereira da Pinta, se kterou nám pomohla uspořádati naše
zavazadla). Také se zmíním jen velmi krátce o naší cestě
po řece, po jejím širokém, zvolna tekoucím a hlínou
zbarveném proudu, na parníku, jenž byl o málo menší,
než onen, který nás přivezl přes Atlantický oceán. Pak
jsme dospěli přes úžiny v Obidosu do města Manaos. Zde
jsme byli zachráněni před omezenými půvaby místních
hotelů, panem Shorthmanem, zástupcem Britické a
Brasilské Obchodní Společnosti. V jeho pohostinné
fazendě jsme ztrávili veškerý svůj čas až do dne, kdy jsme
byli oprávněni otevříti dopis s návodem, který nám dal
profesor Challenger. Než dospěji ku překvapujícím
událostem tohoto dne, chci podati trochu jasnější náčrtek
o svých soudruzích, kteří se účastní tohoto podniku, a o
našich společnících, které jsme v Jižní Americe již získali.
Píši bez obalu a ponechávám Vám, pane Mc. Ardle na vůli
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jakož i Vaší rozvaze, jak mých sdělení použijete, neboť
vím, že než tato zpráva bude předložena světu, projde
dříve Vašima rukama.

Vědecké vymoženosti profesora Summerleea jsou
příliš dobře známy, abych je musil opakovati. Tento muž
se hodí k takové namáhavé výpravě mnohem lépe, než jak
by se na prvý ráz zdálo. Jeho vysoká, hubená a svalnatá
postava jest necitelná ke každé únavě a jeho suché, zpola
sarkastické a naprosto nesympatické chování zůstává
každou změnou okolí nedotčeno. Ačkoliv jest mu již
šestašedesát let, neslyšel jsem přece jen nikdy od něho
nějakého stesku ohledně příležitostných strádání, s nimiž
se setkáváme. Považoval jsem jeho přítomnost za obtíž
pro celou výpravu, avšak ve skutečnosti jsem teď zcela
přesvědčen, že jeho síla odporu a vytrvalost jest právě
taková jako moje. Svoji povahou jest přirozeně zatrpklým
a nevěřícím. Již od počátku neskrýval nikdy svého
přesvědčení, že profesor Challenger jest naprostým
podvodníkem, že jsme se vydali na směšnou honbu za
mátohami a že v Jižní Americe nevytěžíme bezpochyby
nic než zklamání a nebezpečí. — A pak také odpovídající
tomu výsměch v Anglii. Takové jsou názory, které nám
po celou cestu ze Southamptonu do Manaosu cpal do uší,
při čemž rysy jeho hubeného obličeje se vášnivě stahovaly
a jeho řídká, kozlí brada se klátila. Od chvíle, kdy jsme
přistáli, doznal však jakousi útěchu z krásy a různosti
hmyzu a ptáků, které se kolem nás objevují, neboť jest
vědě oddán z celého srdce. Po celý den pobíhá v lesích
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se svou puškou na ptáky a síťkou na motýly, a večery
tráví zase úpravou svých ulovených exemplářů. Mezi jeho
menší zvláštnosti patří také to, že jest naprosto nedbalý
ohledně svého oděvu, že nedbá osobní čistoty, že jest
naprosto roztržitý ve svých zvycích a kromě toho jest
vášnivě oddán kouření z krátké, dřevěné dýmky, kterou
zřídka kdy vyjímá z úst. Za svého mládí se vydal na cestu
s několika vědeckými výpravami (byl také s Robertsonem
na Papua), a život ve stanu a na canoe mu není ničím
novým.

Lord John Roxton se na několika bodech stýká s
profesorem Summerleem, ale na jiných jsou si zase
naprostými protivami. Jest o dvacet let mladší, ale tělesně
má také něco tak sporého a drsného jako profesor. Pokud
se týká jeho zevnějšku, popisoval jsem jej již v oné části
svého vypravování, již jsem zanechal v Londýně. Ve svých
způsobech jest nejvýš čistotným a úpravným, obléká se
vždy s velikou péčí do bílých, cvilinkových šatů a nosí
vysoké boty, které chrání nohy před moskyty. Alespoň
jednou denně se holí. Jako většina lidí hybných, jest v řeči
velmi sporým a rád upadá do vlastních myšlenek. Ale při
tom jest vždy ochotný odpovídati na otázky nebo súčasniti
se rozhovoru, při čemž to činí způsobem podivínským,
přerývaným a zpola humoristickým. Jeho vědomosti o
světě a zvláště o Jižní Americe, jsou překvapující a jest z
plna srdce přesvědčen o možnosti, že se naše cesta vydaří,
při čemž se nedává výsměchem profesora Summerleea
nijak připravovati o odvahu. Jeho hlas je mírný a chování
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je klidného, ale v jeho mžourajících, modrých očích číhá
možnost zuřivého hněvu a neúprosné rozhodnosti, což je
tím nebezpečnější, poněvadž tyto vlastnosti drží na uzdě.
O svých výzkumech v Brazílii a Peru mluvil málo, ale
mně se to jevilo jako zjevení, když jsem se přesvědčil,
že jeho objevení se mezi domorodci v poříčí způsobilo
ohromné vzrušení, neboť na něj pohlíželi jako na svého
vůdce a ochránce. Rekovné činy Rudého Náčelníka, jak
ho nazývají, se staly mezi nimi pověstmi a legendami,
avšak skutečnosti, pokud jsem o nich zvěděl, byly samy o
sobě dosti úžasné.

Stalo se, že se Lord John ocitl před několika lety v
této zemi, nenáležející nikomu, v zemi, jež jest utvořena
neurčitými hranicemi mezi Peru, Brasilií a Kolumbií. V
tomto velikém území se daří divoce rostoucí gumovník,
a tento strom se stal právě tak jako na Kongu, kletbou
domorodců, kterou lze pouze porovnati s pracemi k nimž
byli donucováni ve starých stříbrných dolech darienských
pod Španěly. Hrstka padoušských míšenců zmocnila se
krajiny, odzbrojila Indiány, kteří je chtěli podporovati a
zbytek domorodců zotročila, při čemž jim naháněla hrůzu
nejnelidštějšími mukami, aby je donutila ke sbírání gumy,
která pak byla dovážena po řece do Pary. Lord John
Roxton se ujímal oněch bídných obětí, ale za jeho námahu
se mu nedostalo nic jiného, kromě výhrůžek a urážek.
Potom vyhlásil proti Pedrovi Lopezovi, který byl vůdcem
otrokářů, skutečnou válku, spojil se s tlupou uprchlých
otroků, kteří k němu vstoupili do služeb, ozbrojil je a
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vedl s nimi polní tažení, jež pak skončilo tím, že zabil
vlastní rukou známého míšence a zlomil celou otrokářskou
soustavu, kterou Pedro založil.

Nebylo tudíž divu, že tento přizrzlý muž s hlasem
měkkým jako hedvábí, a s mírným a prostosrdečným
chováním, si získal hlubokého zájmu a že naň pohlíželi na
březích této veliké, jihoamerické řeky jako na ochránce,
ačkoliv pocity, které vnukával, byly přirozeně pomíseny,
neboť vděčnost domorodců byla zase vyrovnána lítostí
těch, kteří chtěli domorodců využitkovati. Avšak jedním
užitečným výsledkem jeho dřívějších zkušeností bylo, že
dovedl plynně mluviti řečí zvanou lingoa geral, což jest
zvláštní jazyk, běžný po celé Brasilii a skládající se z jedné
třetiny z portugalštiny a ze dvou třetin z jazyka
indiánského.

Řekl jsem již shora, že lord Roxton byl přímo šíleně
zamilován do Jižní Ameriky. Nedovedl o této zemi mluviti
jinak, než se zápalem a tento zápal byl nakažlivý, neboť
ačkoliv jsem byl takovým nevědomcem, dovedl jím
upoutati moji pozornost a probuditi moji zvědavost. Jak
bych si přál, abych dovedl vypsati kouzlo těchto rozhovorů
a zvláštní směs přesných vědomostí a osobní
obrazotvornosti, která je činila tak poutavými, takže až
profesorův cynický a nedůvěřivý úsměv s jeho tváře
obyčejně mizel, když nám naslouchal. Obyčejně
vypravoval o dějinách této obrovské řeky, jež byla tak
rychle prozkoumána (neboť první dobyvatelé Peru
procestovali skutečně celou tuto pevninu po vodě) a jež
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zůstává přece tak neznámá ohledně všeho, co leží za jejími
stále se měnícími břehy.

»Co jest tamhle?« volával obyčejně ukazuje k severu.
»Je tam les a bahniska a neproniknutelná džungle. Kdo
může říci, co se tam ukrývá? A zde k jihu? Pustina, porostlá
bahnitými lesy, kde bělocha dosud nebylo. Na všech
stranách jest kolem nás neznámo. Co známe kromě
úzkých oblastí na březích řek? Kdo může říci, co jest v
této krajině možného? Proč by neměl starý Challenger
pravdu?« A po takových přímých vyzývavostech objevoval
se na obličeji profesora Summerleea nanovo jeho zatvrzelý
úsměšek, když sedával nesdílně a mlčky, potřásaje svou
výsměšnou hlavou za oblaky kouře, který vypouštěl z
dýmky, vyřezané z růžového kořene.

Tolik prozatím postačí, neboť oba moji soudruzi,
jakož i jejich povahy a nedostatky budou popsány, právě
tak jako moje, v dalším vypravování. Ale již jsme si také
opatřili jisté soudruhy, kteří v příštích událostech nebudou
hráti úlohy nepatrné. Prvním z nich jest obrovský černoch
jménem Zambo. Je to skutečný černý Herkules, poslušný
jako kůň a skoro také tak rozumný. Získali jsme ho v Para
po doporučení paroplavební společnosti, na jejíž lodích se
naučil mluviti pokulhávající angličtinou.

V Para jsme také najali Gomeza a Manuela, dva
míšence pocházející z poříčí, kteří tam právě přibyli s
nákladem sandálového dřeva. Byli to chlapíci
temnobarevní, vousatí a divocí, pohybliví a houževnatí,
jako pardalové. Oba dva ztrávili veškerý svůj život v
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hořeních vodách řeky Amazonu, které jsme chtěli
probádati a právě toto doporučení způsobilo, že lord John
je najal. Jeden z nich, totiž Gomez, měl další přednost, že
dovedl mluviti výtečně anglicky. Tito muži svolili, že k
nám vstoupí jako naši osobní sluhové, že nám budou vařiti,
veslovati nebo že, nám budou užitečni každým jiným
způsobem za mzdu patnácti dolarů měsíčně. Kromě nich
jsme také najali tři Indiány z Bolívie, náležející kmenu
Mojo. Jsou to lidé nejdovednější ohledně rybaření a
stavění člunů mezi všemi kmeny, sídlícími podél řeky.
Jejich náčelníka jsme nazývali Mojo, podle jeho kmene a
druhé dva jsme pokřtili jmény José a Fernando. Byli jsme
tedy tři běloši, dva míšenci, jeden černoch a tři Indiáni
a tato naše hrstka, určena k malé výpravě, čekala teď na
pokyny v Manaosu, než se vydá k vyplnění svého
zvláštního úkolu.

Konečně, po nudném týdnu, dostavil se určený den
a určená hodina. Prosím, abyste si představil stinný salon
ve fazendě Santo Ignacio, dvě míle ve vnitrozemí od města
Manaos. Venku se prostírá žlutavá, jako mosazná zář
sluneční, se stíny palem, tak tmavými, a určitými, jako
samotné kmeny. Vzduch byl klidný, plný věčného
bzukotu hmyzu, pravý to tropický sbor ve mnohých
oktávách, od hlubokého bručení včely až k vysokému,
pronikavému pískání moskyta. Za verandou byla malá
úpravná zahrada, ohraničená kaktovými ploty a ozdobená
skupinami květin v záhonech, kolem nichž poletovali
velicí, modří motýlové a drobní kolibříci a míhali se v
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přibývajícím světle jako jiskry. Seděli jsme kolem
třtinového stolu, na němž byla zapečetěná obálka. Na ní
byla napsána rozdrásaným rukopisem profesora
Challengera následující slova:

»Instrukce lordovi Johnu Roxtonovi a jeho druhům.
Otevříti v Manaosu dne 15. července, přesně o 12.
hodině.«

Lord John položil svoje hodinky na stůl vedle sebe.
»Máme ještě sedm minut,« pravil. »Náš drahý profesor

jest velmi přesný.«
Profesor Summerlee se uchopil svou hubenou rukou

obálky a usmál se při tom kysele.
»Co na tom může přece záležeti, kdybychom otevřeli

obálku teď anebo až za sedm minut? Zůstane to přece
jen ve všem a vždycky stejně soustavným nesmyslem a
blábolením a lituji, že musím říci, že pisatel toho se vším
tím již tak proslavil.«

»Ale jděte, musíme přece hráti svoji hru podle
pravidel,« řekl lord John. »je to okázalost a vnějším znakem
profesora Challengera a jsme zde z jeho dobré vůle a proto
by to bylo chováním velmi špatným, kdybychom až do
písmeny nezachovávali jeho předpisů.«

»Je to krásná věc!« zvolal profesor hořce. »Již v
Londýně mne to zarazilo jako veliká pošetilost, ale teď
jsem nucen říci, že se mi to zdá býti hloupostí ještě větší,
když jsem to poznal z blízka. Nevím sice, co jest uvnitř
této obálky, avšak neobsahuje-li nic naprosto určitého,
budu opravdu v pokušení sednouti na nejbližší loď,
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jedoucí dolů po řece, abych v Para zastihl ještě parník
»Bolivii«. Mám přece ve světě mnoho důležitější a
zodpovědnější práce, než abych zde běhal a vyvracel
ujišťování nějakého blázna. Nuže, Roxtone, teď jest již
čas.«

»Čas nadešel«, pravil lord John. »Můžete zapískati.«
Pak vzal obálku a rozřízl ji svým kapesním nožem. Vyňal z
ní složený arch papíru. Pak jej opatrně otevřel a rozprostřel
na stůl. Papír byl zcela prázdný. Obrátil jej. Na druhé
straně byl také prázdný. Dívali jsme se mlčky druh na
druha ve zmatku a naše mlčení bylo pak přerušeno
výbuchem pronikavého výsměchu profesora Summerleea.

»To jest zřejmé doznání,« zvolal. »Co ještě chcete?
Ten chlap je podvodníkem a sám se k tomu doznává. Teď
nám nezbývá nic, než vrátiti se domů a podati zprávu, že
jest kovaným šarlatánem.«

»Snad je to neviditelný inkoust!« navrhoval jsem.
»Toho nemyslím!« pravil lord Roxton, drže papír

proti světlu. »Nikoliv, milý hochu, nic z toho nemáte,
když byste se chtěl klamati sám. Dal bych se oběsiti, že na
tomto papíře nebylo nikdy nic napsáno.«

»Smím vstoupiti?« zahřměl nějaký hlas z verandy.
Stín jakési široké postavy se plížil přese skvrnu

slunečního světla. Ale ten hlas! Ta nestvůrná šíře ramen!
Vyskočili jsme s povzdechem překvapení, když Challenger
s kulatým, chlapeckým slamákem s barevnou páskou na
hlavě, — Challenger s rukama v kapsách své kazajky a
v plátěných střevících, jejichž špičky se mu při chůzi
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upejpavě obracely vzhůru — se objevil v otevřených
dveřích před námi. Zvrátil hlavu vzad a tak tu stál ve
zlaté záři slunce se svou starou, mohutnou asyrskou bradou
a s veškerou svou vrozenou nadutostí přimhuřujících se
očních víček a nesnášelivých očí.

»Obávám se,« pravil, vytahuje svoje hodinky, »že jsem
se o několik minut zpozdil. Když jsem vám dal tuto
obálku, doznávám, že jsem neměl nikdy v úmyslu dohnati
věci tak daleko, abyste ji otevřeli, neboť bylo mým
ustanoveným úmyslem sejíti se s vámi před udanou
hodinou. Moje nešťastné zdržení lze přičísti zbloudilému
lodivodovi a dotěrné mělčině. Obávám se, že tím byla
mému kolegovi, profesorovi Summerleeovi, poskytnuta
příležitost ke zlořečení.«

»Jsem nucen poznamenati, pane,« řekl lord John s
jistou přísností ve hlasu, »že vaše objevení se jest nám
značnou úlevou, neboť se již zdálo, že naše vyslání bude
předčasně skončeno. Ba i teď nemohu při všem na světě
pochopiti, proč jste to vše provedl takovým neobyčejným
způsobem.«

Místo odpovědi profesor Challenger vstoupil, potřásl
rukou mně a lordovi Johnovi, poklonil se s vážnou
vzdorností profesorovi Summerleeovi a potom klesl do
proutěného křesla, které pod jeho tíží zapraskalo a
zapotácelo se.

»Jest již vše připraveno pro naši cestu?« tázal se.
»Můžeme vyraziti zítra.«
»Tedy vyrazíte. Nebude vám teď třeba nijaké vůdčí
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mapy, neboť budete míti neocenitelnou výhodu, že budu
vaším vůdcem sám. Již s počátku jsem se rozhodl, že vaši
výzkumnou cestu povedu. Snadno připustíte, že i
nejpečlivěji zhotovené mapy by byly jenom ubohou
náhradou za moji vlastní radu a schopnost vedení. Až na
malý žert, který jsem si s vámi dovolil ohledně oné obálky,
jest přece jasno, že kdybych vám byl sdělil svoje úmysly,
byl bych musil odporovati nevítanému nucení, abych
cestoval s vámi.«

»S mé strany by tomu tak nebylo, pane,« zvolal
profesor Summerlee upřímně. »Alespoň potud, pokud by
bylo na Atlantickém oceanu jiné lodi.«

Challenger odmítl mávnutím své huňaté ruky jeho
další slova.

»Jsem jist, že váš zdravý rozum podepře můj názor a
pochopí, že bylo lépe, když jsem svoji cestu provedl sám a
když jsem se objevil právě v přesném okamžiku, když bylo
mé přítomnosti zapotřebí. Tento okamžik se teď dostavil.
Jste v bezpečných rukou. Teď nemůžete zblouditi, abyste
nedospěli na místo svého určení. Od této chvíle se ujímám
velení výpravy a musím vás žádati, abyste dnes večer
dokonali svoje přípravy tak, abychom mohli zítra časně
ráno vyraziti. Můj čas jest drahocenný a totéž lze také říci
v menší míře i o čase vašem. Proto navrhuji, abychom si
pospíšili, jak jest jen možno, dokud vám neokáži to, co jste
přišli viděti.«

Lord John Roxton nás dal zapsati na veliký parní člun
»Esmeraldu«, jenž nás měl vézti vzhůru po řece. Pokud se
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týče počasí, bylo bezvýznamno, kterou dobu zvolíme ke
své výpravě, poněvadž temperatura kolísá mezi dvacetipěti
a třicetidvěma stupni v zimě i v letě, tak že není znatelného
rozdílu horka. Za deštivého počasí jest tomu ovšem jinak.
Od prosince do května nastává období dešťů a v této roční
době stoupá řeka, až dosahuje výše skoro čtyřiceti stop
nad nejnižší úrovní hladiny. Pak zaplavuje břehy, šíří se ve
velikých lagunách přes obrovské pustiny této země a tvoří
tak nedozírné území, nazývané na těchto místech Gapo. A
toto území jest většinou příliš bahnité pro cestování pěšky
a příliš mělké pro člun. V červnu počíná voda opadávati a
jest nejnižší v měsících říjnu a listopadu. Proto byla naše
výprava podniknuta v době suchého počasí, kdy tato veliká
řeka a její přítoky jsou více méně v poměrech normálních.

Proud řeky jest velmi pomalý, poněvadž její spád
není větší osmi palců na jednu míli. Žádná řeka na světě
nemůže býti vhodnější pro plavbu, poněvadž převládající
vítr přichází z jihovýchodu a plachetní čluny mohou
neustále pokračovati v plavbě, až ke hranicím peruanským
a zpět se dávají unášeti zase proudem. V našem případě
mohly výtečné stroje »Esmeraldy« nedbati vlekoucího se
proudu řeky a proto jsme postupovali tak rychle, jako
bychom se plavili po stojatých vodách jezerních. Po tři
dny jsme pluli směrem severozápadním proti proudu,
který i zde, tisíc mil od ústí, byl tak ohromný, že s jeho
středu se jevily na vzdálené čáře obzorové oba břehy
jenom jako stíny. Čtvrtého dne po odjezdu z Manaosu
obrátili jsme se do jednoho přítoku, který při svém ústí
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byl o málo menší řeky hlavní. Ale úžil se rychle, a po
další dvoudenní plavbě jsme dospěli do jedné indianské
vesnice. Tam trval profesor na tom, abychom vystoupili
na břeh a aby byla »Esmeralda« poslána zpět do Manaosu.
Vysvětloval nám, že záhy doplujeme k proudům a slapům,
které by její další použití učinily nemožným. Soukromě
pak dodával, že se teď již blížíme ke vchodu do
neznámých končin a že bude tím lépe, čím méně lidí
zasvětíme ve svou důvěru. Za tím účelem si vyžádal také
od každého z nás slovo cti, že ani nic neuveřejníme, ani
nic neprozradíme ohledně přesného klíče k našim cestám
a naše služebnictvo bylo pak za stejným účelem zavázáno
přísahami. Z toho důvodu jsem nucen k jistým
nejasnostem ve svém vypravování a varoval bych svoje
čtenáře, aby snad nehledali na mapách nebo nákresech
nějaké vztahy k místům, o nichž se zmiňuji. Jejich
vzájemné položení může sice býti správné, avšak směry
kompasu jsou bedlivě přesunuty, takže mého popisu nelze
jako skutečného vůdce v této končině naprosto použíti.
Ať jsou důvody profesora Challengera ohledně zachování
tajemství platnými či nikoliv, nám nezbývalo jiné volby,
než-li je přijmouti, neboť on byl hotov vzdáti se spíše celé
výpravy, než změniti podmínky, za nichž se uvolil, že nás
povede.

Bylo dne druhého srpna, když jsme vrhli svůj poslední
pohled na zevnější svět, rozloučivše se s »Esmeraldou«.

Od toho dne uplynulý další čtyry dny, v nichž jsme
najali od Indiánů dvě veliké canoe, zbudované z materiálu

Kapitola VII 105

www.eknizky.sk



tak lehkého (z kůže, kterou byla potažena bambusová
kostra), že jsme je mohli přenášeti přes každou překážku.
Do těchto člunů jsme naložili veškerý svůj majetek a pak
jsme si přibrali ještě dva Indiány, aby nám při plavbě
pomohli. Zvěděl jsem, že to jsou právě oba muži —
jmenují se Ataca a Ipetu — kteří doprovodili profesora
Challengera na jeho předešlé cestě. Zdálo se, že jsou
poděšeni vyhlídkou, že jim bude onu cestu opakovati,
avšak v těchto krajinách má náčelník kmene moc
patriarchy a jestliže se mu jeví obchod v jeho očích
dobrým, tu pak příslušníkovi kmene zbývá velmi málo na
rozmýšlenou.

A tak zítra zmizíme v neznámu. Toto sdělení posílám
člunem po řece dolů a možná, že je to naším posledním
slovem těm, kteří se o náš osud zajímají. Posílám tento
dopis, podle naší úmluvy, Vám, milý pane Mc. Ardle, a
ponechávám Vašemu uznání, abyste jej ponechal jak jest,
anebo cokoliv pozměnil, dle své libosti. Podle ujištění
profesora Challengera a také z jeho chování — přes trvalou
nevěru profesora Summerleea — nepochybuji, že náš
vůdce potvrdí svoje výroky, a že jsme opravdu v
předvečeru nějakých velkých, pozoruhodných zkušeností.
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Kapitola VIII

Přední stráže nového světa

Naši přátelé doma se mohou s námi radovati, neboť jsme u
cíle a alespoň do této chvíle se ukázalo, že tvrzení profesora
Challengera lze dokázati. Dosud jsme ovšem nevystoupili
na vysočinu, avšak leží již před námi a také profesor
Summerlee se chová teď trochu ctnostněji. Ne snad že by i
na jediný okamžik chtěl připustiti, že by jeho soupeř mohl
míti pravdu, ale již tolik nesetrvává při svých neustálých
námitkách a většinou upadá do mlčelivého pozorování.
Avšak musím se vrátiti a pokračovati ve svém vypravování
tam, kde jsem ustal. Posíláme domů jednoho ze svých
zdejších Indiánů, který utrpěl zranění a já odevzdávám
tento dopis jeho ochraně, ačkoliv chovám v mysli značné
obavy, zda-li kdy bude opravdu doručen.

Když jsem psal naposledy, opouštěli jsme právě
indiánskou vesnici, kde jsme byli vysazeni z »Esmeraldy«.
Jsem nucen počíti se zprávou špatnou, neboť naše první
vážná nehoda (přecházím přes nepřetržité pošťuchování
mezi profesory) se udála dnešního večera a mohla skončiti
opravdu tragicky. Zmínil jsem se již o našem míšenci,
Gomezovi, který dovede mluviti anglicky — je to velmi
dobrý dělník a člověk poslušný, avšak jak se domnívám,
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jest stižen jistou neřestí, totiž zvědavostí, která jest ovšem u
takových lidí dosti obyčejnou. Posledního večera se ukryl,
jak se zdá, blíže naší chatrče, ve které jsme rozmlouvali o
svých plánech a byl při tom zpozorován naším obrovským
černochem Zambem, který jest věrný jako pes a který s
celým svým pokolením nenávidí míšence. Zambo míšence
vytáhl z úkrytu a vedl ho před nás. Avšak Gomez vytasil
nůž a kdyby nebylo obrovy nesmírné síly, takže ho mohl
jednou rukou odzbrojiti, byl by ho míšenec dojista
probodl. Věc se skončila narovnáním, protivníci si musili
podati ruce a tak máme naději, že vše skončí dobře. Pokud
se týče nepřátelství mezi oběma učenci, je trvalé a hořké.
Musím připustiti, že Challenger jest nejvýš vyzývavý, ale
Summerlee má zase ostrý jazyk a tím činí věci horšími.
Předešlého večera řekl Challenger, že mu na tom nikdy
nezáleželo, aby chodil po březích Temže a díval se na řeku,
poněvadž je vždycky smutné zříti místo svého nenadálého
konce. Tím chtěl ovšem říci, že bude jeho kolega hozen
po smrti do vody. Sám jest ovšem přesvědčen, že jest určen
býti pohřben ve westminsterském opatství. Summerlee
však odpověděl s kyselým úsměvem, že slyšel, že
londýnský blázinec dosud nebude stržen. Ale domýšlivost
Challengerova jest příliš veliká, aby připustila, že by se dal
doopravdy pohněvati. Usmíval se jen do vousů a opakoval
neustále: »Tak! Tak!« A sice takovým dobrosrdečným
tónem, jako by mluvil s dítětem. V pravdě jsou dětmi
oba. Jeden jest děckem svárlivým a vyzáblým a druhý
zase nesnesitelným a nudným, avšak oba při tom mají
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mozek, jenž je umístil do přední řady vědeckého století.
Ano, mozek, povaha, duše! — Ale teprve když vidíme ze
života trochu více, dovedeme pochopiti, jak mohou býti
rozdílnými.

Teprve následujícího dne jsme se doopravdy vydali na
svoji zvláštní výpravu. Přesvědčili jsme se, že veškeré naše
movitosti bylo lze snadno složiti do obou dvou člunů a
pokud se týče osob, rozdělili jsme do každého canoe po
šesti osobách, při čemž jsme byli vzhledem k zachování
míru tak opatrnými, že jsme do každého člunu posadili
jednoho profesora. Sám jsem byl ve člunu s profesorem
Challengerem, který byl ve veselé a blahosklonné náladě
a pohyboval se jako člověk v tichém vytržení a zářil na
každého tvora svojí dobrotivostí. Avšak zažil jsem s ním již
také zkušenosti ohledně jiných nálad a proto bych nebyl
zcela nic překvapen, kdyby z jasného slunce přešel náhle
do bouřky. Není-li možno býti v jeho společnosti v
úplném klidu, tu jest také stejně nemožno býti s ním
v náladě otupělé, poněvadž se nalézáme neustále v
polorozechvění a pochybách, k jakému obratu jeho
nebezpečná povaha dospěje.

Po dva dny jsme se plavili vzhůru po řece dosti veliké,
široké asi sto metrů s vodou temné barvy, avšak
průhlednou, takže jsme obyčejně viděli zcela dobře dno.
Přítoky Amazonu mají skoro z polovice tuto povahu,
kdežto ostatní polovička má vodu bělavou a
neprůhlednou. Tento rozdíl jest způsoben územím,
kterým řeky protékají. Řeky temné poukazují na
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rozkladné látky rostlinné, kdežto druhé označují zase
hlinitou půdu. Dvakrát jsme přešli slapy a pokaždé jsme
musili nésti čluny asi půl míle, abychom se jim vyhnuli.
Lesy po obou stranách řeky jsou prapůvodní. Ale lze jimi
proniknouti snadněji než lesy vzrůstu druhého a proto
jsme neměli přílišných obtíží, když jsme přes ně naše
canoe nesli. Jak bych mohl jen zapomenouti slavného
tajemství těchto krajin? Výše stromů a houštiny utvořené
kmeny, převyšovaly vše, co bych si byl dovedl představiti
ve své hlavě, vychované ve městě. Stromy se vypínaly
vzhůru jako překrásné sloupy až k nesmírné výši a nad
našimi hlavami jsme mohli jen nejasně rozeznávati, jak
rozpínají poboční větve v gotických, vztýčených
obloucích, které se spojovaly, aby tvořily velikou,
propletenou střechu zeleně, skrze níž jenom příležitostný
zlatý paprsek slunečního světla se snášel dolů, aby tak
vykreslil tenounkou, oslňující, světelnou čáru, uprostřed
této majestátní temnoty.

Když jsme bez hluku kráčeli po tlustém měkkém
koberci tlícího rostlinstva, sneslo se na naše duše mlčení,
jaké poznáváme v přítmí chrámů, takže i plný hlas
profesora Challengera klesl k pouhému šepotu. Kdybych
byl sám, nebyl bych znal jmen těchto obrovitých stromů,
avšak naši muži vědy nám ukazovali cedry, veliké,
hedvábné bavlníky a stromy sandalové se všemožnými
druhy rostlin, v ohromném množství, které učinily tuto
pevninu přední zásobárnou lidského pokolení, ohledně
oněch darů přírody, jež řadíme do světa rostlinného, zatím
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kdy zůstává vzhledem k oněm produktům, které nám
poskytuje život zvířecí, tato končina pozadu. Živě
zbarvené orchidee a čarokrásné lišejníky hořely jako
barevné plameny, na temných kmenech stromů a tam,
kde nějaký bludný paprsek světla padal zplna na zlatou
allamandu, na červené, hvězdicovité chumáče
taxonie nebo na bohaté, temně modré kusy ipomaee,
působilo to jako sen z pohádky. V těchto velikých lesních
pustinách zápasí život, jenž nenávidí temnotu, neustále,
aby se dostal vzhůru, ke světlu. Každá rostlina, i ta
nejmenší, se vypíná a vine k zelenému povrchu a ovíjí se
ve své námaze kolem silnějších a vyšších bratří. Popínavé
rostliny jsou zde podivné a plné přepychu. Avšak také
jiné, o nichž nikdy nebylo známo, že by šplhaly, naučí se
tomuto umění, aby unikly temnému stínu, takže obyčejný
jasmín a kopřiva, ba i palma jacitara zde bývá spatřena, jak
ovíjí svůj kmen kolem cedrů a jak se namáhá, dospěti k
jejich korunám. Pod těmito majestátními klenbami, jež se
před námi při naší chůzi šířily, jsme nepozorovali nijakého
pohybu zvířecího života, avšak neustálý ruch nad našimi
hlavami nám prozrazoval mnohotvárný svět hadů a opic,
ptáků a lenochodů, který žil ve slunečním světle a díval
se s údivem na naše trpasličí, temné, klopýtající postavy v
šerých, bezměrných hlubinách pod sebou. Při východu a
při západu slunce ozývaly se křiky vřešťanů a papouškové
se dávali do pronikavého štěbetání, avšak za horkých
denních hodin naplňovalo náš sluch jenom bzučení
hmyzu, jež se podobalo lomozu vzdáleného příboje, ale
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mezi slavnými průhledy, vytvořenými ohromujícími
stromy, které v dálce nás obklopující se stávaly
nezřetelnými, se nic ani nepohnulo. Někdy se plazil jakýsi
číhavý tvor s pruhovanými nohami, nějaký mravencojed
nebo medvěd neohrabaně mezi stíny. Bylo to jedinou
známkou pozemského života, kterou jsem mohl v těchto
velikých amazonských lesích pozorovati.

A přece byly jakési stopy i lidského života v těchto
tajemných úkrytech a to nedaleko od nás. Třetího dne
jsme zpozorovali ve vzduchu jakési zvláštní hluboké bití,
odměřené a slavné, které přicházelo a odcházelo ranním
vzduchem, jako nárazy. Když jsme tyto zvuky poprvé
slyšeli, veslovali naše oba čluny jenom na několik stop od
sebe, a naši Indiány zůstali bez hnutí, jako by se proměnili
v bronzové sochy, naslouchajíce upjatě a s výrazem hrůzy
na svých tvářích.

»Copak je to?« tázal jsem se.
»Bubny,« řekl lord John nedbale, »válečné bubny.

Slyšel jsem je již dříve.«
»Ano, pane, válečné bubny,« řekl Gomez, míšenec.

»Jsou to divocí Indiáni, jsou to lupiči a nikoliv lidé.
Pozorují nás na každé míli naší cesty a kdyby mohli, zabili
by nás.«

»Jak by nás mohli pozorovati?« tázal jsem se, zírají při
tom do nehybné prázdnoty.

Míšenec pokrčil svými širokými rameny.
»Indiáni to znají. Mají k tomu zvláštní způsoby.
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Pozorují nás. A hlasem bubnu se umlouvají. Kdyby mohli,
zabili by nás.«

Odpoledne téhož dne — můj kapesní zápisník mne
poučil, že to bylo ve středu dne osmnáctého srpna —
ozývalo se z různých končin bubnování nejméně šesti
nebo sedmi bubnů. Chvílemi bily prudce a chvílemi
pomalu, chvílemi jako zřetelná otázka a odpověď a jeden
z nich se ozýval z daleka na východě a počínal vysokým
staccatovým vířením, načež pak následovalo, po krátké
přestávce, hluboké dunění ze severu. V tomto neustálém
hluku spočívalo něco nepopsatelně hrozivého a nervy
otřásajícího. A jako by se z těchto zvuků utvářely skutečné
slabiky míšencovy a opakovaly nekonečně: »Budeme-li
moci, zabijeme vás. Budeme-li moci, zabijeme vás.« Ale
v tichých lesích se nic nehnulo. Veškerý mír a konejšivý
klid přírody ležel za onou temnou záclonou rostlinstva,
avšak ze zadu přicházela neustále od našich spolubližních
stejná zpráva: »Budeme-li moci, zabijeme vás,« pravili lidé
na východě. »Budeme-li moci, zabijeme vás,« pravili lidé
na severu.

Po celý den tyto bubny hučely a šeptaly a jejich
hrozba se odrážela na tvářích našich barevných společníků.
Ba i otužilí, chvástaví míšenci se zdání jaksi zastrašeni.
Avšak tehdy jsem zase poznal, že stejně Summerlee jako
Challenger vynikali svou zvláštní statečností, odhodláním
vědeckého ducha. Byl to právě onen duch, jenž dovedl
udržeti Darwina mezi argentinskými gauči nebo Wallace
mezi malajskými lovci lebek. Soucitnou přírodou jest
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ustanoveno, aby lidský mozek nemohl mysliti na dvě věci
zároveň, takže je-li zatopen vědeckou zvědavostí, není v
něm již místa pro obyčejné osobní zájmy. A po celý den,
uprostřed nepřetržitých a tajemných hrozeb, pozorovali
naši oba profesoři každého ptáka v letu a každý keř na
břehu, s mnohými ostrými slovními spory, při nichž se
ozývalo rychle po hlubokém bručení Challengerově
zavrčení Summerleeovo. Avšak při tom nejevili ani stopy
nějakého smyslu pro nebezpečí a nedbali bubnujících
Indiánů právě tak, jako kdyby spolu seděli v kuřáckém
salonu v klubu Královské Společnosti na St. James Streetu.

»Lidožrouti z kmene Miranha nebo Amajuaca,« řekl
Challenger, ukazuje palcem do lesa plného ozvěn.

»Zajisté, pane,« odpověděl Summerlee. »A doufám, že
jako u všech ostatních podobných kmenů, bych také u
nich nalezl jazyk, tvořící složená slova a mongolský typ.«

»Ovšem, že takový jazyk,« pravil Challenger
shovívavě. »Nevím, zda-li by na této pevnině existoval
druh jiného nářečí a mám jich zaznamenáno více než sto.
Avšak nauku o jejich mongolském původu považuji za
hluboce podezřelou.«

»Domníval bych se, že i omezené vědomosti ze
srovnávací anatomie by postačily dokázati ji,« řekl
Summerlee hořce.

Challenger vypjal svoji útočnou bradu, až se jeho
hlava proměnila v samé vousy a střechu klobouku. »Zajisté,
pane, omezené vědomosti by k tomu vedly. Avšak jsou-
li naše vědomosti dokonalé, tu přicházíme k důsledkům
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jiným.« Pak na sebe pohlíželi vzájemně s tichým vzdorem,
při čemž všude kolem se zvedal vzdálený šepot: »Budeme-
li moci, — budeme-li moci, zabijeme vás.«

Této noci jsme zakotvili svoje canoe těžkými kameny
místo kotvami uprostřed řeky a vykonali jsme veškeré
přípravy k možnému útoku. Avšak nic se neudálo a s
jitrem jsme se dali na další cestu a bití na bubny umíralo
ponenáhlu za námi. Asi kolem třetí hodiny odpolední jsme
dopluli k velmi příkrým slapům, více než míli dlouhým,
— byly to právě slapy, na kterých se profesor Challenger
setkal se svojí nehodou při první cestě. Doznávám, že
pohled na ně mne potěšil, neboť tvořily opravdový přímý
a první doklad, třeba že malý, o pravdivosti jeho
vypravování. Indiáni vynesli nejprve naše čluny a pak naše
zavazadla houštinami, které na tomto místě byly málo
prostupné, kdežto my, čtyři běloši, s puškami na ramenou,
jsme kráčeli mezi nimi a každým nebezpečím, jež by
mohlo přijíti z lesů. Před večerem jsme šťastně přešli slap a
pluli jsme asi deset mil od nich, načež jsme na noc poznovu
zakotvili. Počítám, že jsme na tomto místě byli od hlavní
řeky vzdáleni nejméně sto mil vzhůru po přítoku.

Za časného dopoledne následujícího dne jsme se dali
velikou odchylkou. Až do rána jevil profesor Challenger
velikou netrpělivost a neklid, prohlížeje neustále oba břehy
řeky. Náhle vykřikl uspokojeně a ukazoval na jeden strom,
který se vypínal ve zvláštním úhlu na břehu proudu.

»Co myslíte, že to jest?« tázal se.
»Je to dojista palma assai,« řekl Summerlee.

Kapitola VIII 115

www.eknizky.sk



»To jest správné. A byla to tato palma assai, kterou
jsem si zvolil za cestovní známku. Tajný průchod jest půl
míle dále, na druhé straně řeky. Mezi stromy není průlomu
viděti. A to jest právě zázrakem a tajemstvím celé věci.
Tam, kde vidíte světle zelené sítiny místo temně zeleného
podrostu, tam mezi velikými bavlníky, jest můj soukromý
vchod do neznáma. Vjeďme tam a pochopíte to.«

Bylo to skutečně místo čarovné. Když jsme dospěli
na označený bod u čáry světle zelených sítin, poháněli
jsme oba čluny tyčemi skrze ně do vzdálenosti několika set
metrů a náhle jsme se vynořili na mělké a klidné řece, jejíž
voda byla nad písčitým dnem průhledná. Byla asi dvacet
metrů široká a po obou stranách byly její břehy pokryty
nejbujnější vegetací. Nikdo, kdo by nezpozoroval, že na
krátkou vzdálenost toto rákosí si vyměnilo místo s keři, by
byl naprosto neuhodl, že jest zde taková řeka a ani by se
mu nezdálo o pohádkové zemí za ní.

Byla to v pravdě země pohádková, nejčarovnější,
jakou si lidská představa dovede vykouzliti. Husté
rostlinstvo se setkávalo nad hlavou proplétajíc se v
přirozenou záclonu a skrze tuto zelenou chodbu
naplněnou zlatým přítmím, tekla zelená, průhledná řeka,
již sama o sobě krásná, avšak obdivuhodná podivnými
barvami vrhanými s hůry živým světlem, jež při svém
dopadu procházelo clonou a bylo jí umírňováno. Řeka se
táhla v dálku, jasná jako křišťál, nehybná jako tabule skla a
zelená jako okraj ledovce. Tak tekla pod listnatou klenbou
a každý úder našich vesel vysílal tisíceré drobné vlnky přes
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její svítící povrch. Byl to vhodný vstup do země zázraků.
Veškerá znamení Indiánů přešla, avšak zvířecí život byl
zde četnější a krotkost zdejších tvorů dokazovala, že lovce
dosud nepoznali. Rozčepýřené, malé opice, pokryté jako
černým sametem se sněhobílými zuby a se zářícíma,
výsměšnýma očima, pokřikovaly na nás, když jsme šli
kolem. Tu a tam se vrhl s těžkým, temným šplouchnutím
do vody některý kaiman se břehu. Jednou na nás zíral v
mezeře mezi křovinami temný, neohrabaný tapír a pak
se odklátil do lesa. A jednou také žlutá, svalnatá postava
veliké pumy sebou mrskla mezi podrostem a její zelené,
zlovolné oči zíraly na nás s nenávistí přes její osmahlá
ramena. Ptáků zde byla hojnost, zejména ptáků brodivých,
jako čápů, volavek a ibisů, kteří se shromažďovali v malých
skupinách, modrých, purpurových a bílých, stojíce na
každém kmenu, který vyčníval se břehu a křišťálová voda
pod námi byla oživena rybami všech tvarů a barev.

Po tři dny jsme pokračovali v této cestě stinnou
chodbou, do které pronikalo mlhavě zelené sluneční
světlo. Tam, kde se naskytaly delší rozhledy, byli byste
sotva mohli říci, zdali někde vzdálené, zelené vody se
končí a kde zase vzdálená zelená klenba se začíná. Hluboký
mír této podivné vodní cesty nebyl rušen žádnou známkou
člověka.

»Není zde Indiánů. Příliš se bojí kurupuri!« řekl
Gomez.

»Kurupuri jest duch lesů,« vysvětloval lord John. »Jest
to jméno, jímž označují všemožné druhy ďáblů. Ti
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ubožáci se domnívají, že v tom směru jest něco strašlivého
a proto se těmto místům vyhýbají.«

Třetího dne bylo zřejmo, že naše cesta na člunech
nepotrvá již příliš dlouho, neboť řeka rychle mělčila.
Dvakráte ve dvou hodinách jsme narazili na dno. Konečně
jsme vytáhli canoe do podrostu a strávili jsme noc na
břehu řeky. Ráno jsem s lordem Johnem prošel několik mil
lesem, při čemž jsme se drželi rovnoběžně se řekou. Když
jsme však viděli, že jest stále mělčí, vrátili jsme se a podali
jsme o tom zprávu, kterou však profesor Challenger již
očekával. Věděli jsme, že jsme dospěli k nejzazšímu bodu
kam lze dojeti po člunech. Proto jsme lodě vytáhli a skryli
jsme je mezi křoviny, poznamenavše svými sekerami jeden
strom, abychom mohli čluny zase najíti. Pak jsme rozdělili
různá zavazadla mezi sebe — pušky, střelivo, potravu, stan,
pokrývky a ostatní — a naloživše si na ramena svoje věci,
vydali jsme se na další, nepohodlnější oddíl své cesty.

Nešťastná hádka mezi našimi hašteřivci označila
počátek tohoto nového oddílu. Challenger vedl již od
počátku našeho setkání naši celou družinu, což bylo
spojeno se zřejmou nespokojeností Summerleeovou. Když
však teď uložil svému soudruhovi ve vědě jakousi
povinnost (záležela pouze v nesení kovového barometru —
aneroidu), dostoupila tato věc vrcholu.

»Směl bych se otázati, pane,« řekl Summerlee se
zlomyslným klidem, »v jaké hodnosti si osobujete právo
vydávati takové rozkazy?«

Challenger zablýsknul očima a zježil vousy.
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»Činím tak, profesore Summerlee, jako vůdce této
výpravy.«

»Jsem nucen říci vám, pane, že vás v této hodnosti
neuznávám.«

»Tak?« a Challenger se uklonil neohrabaně a
výsměšně. »Snad byste chtěl sám přesně určiti moje
postavení?«

»Ano, pane. Jste mužem, jehož pravdomluvnost
máme posuzovati a zkoušeti, a tato komise jest zde právě k
tomu. Jdete, pane, se svými soudci.«

»Božínku!« řekl Challenger a posadil se na okraj
jednoho člunu. »V tom případě půjdete ovšem svojí cestou
a já zase půjdu podle své libosti. Nejsem-li vůdcem,
nemůžete ode mne očekávati, abych vás vedl.«

Díky nebi, že zde byli dva lidé se zdravým rozumem
— byl to lord John Roxton a já, — kteří zabránili svévoli
a pošetilosti našich učených profesorů a zároveň tomu, že
jsme nebyli s prázdnýma rukama posláni zpět do Londýna.
Jaké to však bylo dokazování a prošení a vysvětlování, než
jsme je mohli obměkčiti! Konečně se dal Summerlee se
svým úsměvem a svou dýmkou na pochod a Challenger
hubuje a vrče, svolil, že půjde za ním. Nějakou šťastnou
náhodou jsme v této době objevili, že oba naši učenci
smýšlejí stejně uboze o doktorovi Illingworthovi z
Edinburgu. Od té chvíle to bylo jedinou naší záchranou
a každá napjatá situace byla ihned zmírněna, jakmile jsme
pronesli jméno tohoto skotského přírodopisce. Potom se
vždy oba naši profesoři spojili k dočasnému přátelství a
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svazku, k čemuž byli vedeni svoji ošklivostí k tomuto
společnému soupeři, kterého oba tupili.

Postupujíce jednoduchou řadou podle břehu řeky,
přesvědčili jsme se záhy, že se dále súžuje v pouhý potok
a že se konečně ztrácí v zeleném bahnisku, pokrytém
houbovitými mechy, v nichž jsme klesali až po kolena.

Toto místo bylo děsně oživeno mraky moskytů a
všeho druhu létající havěti a proto jsme byli rádi, když
jsme zase přišli na pevnou půdu a když jsme mohli
zacházkou mezi stromy obejíti tuto morovou bažinu, která
z dálky bzučela jako varhany — takový hluk se odtamtud
ozýval životem hmyzu. Druhého dne, když jsme opustili
svoje čluny, viděli jsme, že se změnila veškerá povaha
krajiny. Naše cesta neustále stoupala a když jsme
postupovali, byly lesy stále řidčí a ztrácely svoji tropickou
bujnost. Obrovské stromy alluviální planiny u řeky
Amazonu ustoupily palmě fenixové a kokosové, které zde
rostly ve sporých trsech a mezi nimi byl hustý podrost.
Ve vlhčích prohlubeninách skláněly zase palmy
mauriciové svoje půvabné vějíře. Cestovali jsme úplně za
vedení kompasu a jednou nebo dvakrát nastaly jakési spory
ohledně názorů mezi Challengerem a oběma Indiány,
načež pak, abych citoval pohněvaná slova profesorova, se
naše celá společnost sjednotila, že bude »důvěřovati
záludným pudům nevyvinutých divochů na místě
nejvyššímu produktu moderní evropské vzdělanosti«. Že
jsme byli k tomu oprávněni, ukázalo se třetího dne, když
Challenger připustil, že poznává několik známek ze své
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dřívější cesty a na jednom místě jsme opravdu přišli ke
čtyřem kamenům, zčernalým ohněm, kteréž zajisté
označovaly tábořiště.

Cesta, neustále stoupala a přecházeli jsme pak po
úbočí, na němž byly roztroušeny skály. Ku přejití tohoto
úbočí nám bylo třeba dvou dnů. Rostlinstvo se poznovu
změnilo a zbyl jen strom, poskytující rostlinnou slonovinu,
s velikým množstvím podivuhodných orchideí, mezi
nimiž jsem se naučil znáti vzácnou Nuttonia Vexillaria a
skvostnou Cattleya se šarlatovými a růžovými květy a
potom Odontoglossum. Příležitostně jsme překročovali
potůčky, se dnem pokrytým oblásky a se břehy,
porostlými svislým kapradím, Tyto potůčky bublaly dolů
do mělkých propastí a poskytovaly nám každého večera
dobrá tábořiště na břehu některého rybníčka, ve kterém
byly roztroušeny skalní balvany a v nichž hejna malých
ryb s modrými hřbety u velikosti a tvaru našeho
anglického pstruha, nám poskytovaly výtečnou večeři.

Devátého dne po opuštění našich člunů, kdy jsme byli
urazili, jak počítám, asi jedno sto dvacet mil, počínali jsme
pronikati posledními skupinami stromů, které se zatím
staly nižšími a konečně byly pouhými keři. Na jejich místo
nastoupila nezměrná pustina, porostlá bambusem, jenž zde
rostl tak hustě, že jsme mohli pronikati dále jenom tehdy,
když jsme si indiánskými mačetami[3] a sekerami vysekali
stezku. Bylo nám k tomu třeba celého dlouhého dne cesty
od sedmé hodiny ranní až do osmé večer, při čemž jsme
si jenom dvakráte, vždycky hodinu, odpočinuli, abychom
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překonali tuto překážku. Nelze si vůbec představiti nic
jednotvárnějšího neb únavnějšího, neboť i na místech
otevřenějších jsem neviděl dále než na deset nebo dvanáct
metrů. při čemž obyčejně byl můj obzor obmezen v předu
zády bavlněné kazajky lorda Johna a po obou stranách
žlutou stěnou, vzdálenou ode mne jedinou stopu. Shora
na nás dopadal proud slunečního světla, tenký jako ostří
nože a patnáct stop nad hlavami jsme viděli vrcholky třtin,
kývající se pod modrou oblohou. Nevím, jaký druh zvěře
obývá takové houštiny, ale několikráte jsme slyšeli
šplouchání velikých, těžkých zvířat zcela na blízku. Podle
zvuků, které vydávala, soudil lord John, že by to mohl býti
divoký hovězí dobytek. Právě když se počínalo stmívati,
opustili jsme tento pás bambusové houštiny a ihned jsme
se rozložili táborem, jsouce tímto nekonečným dnem
vyčerpáni.

Časně z rána, následujícího dne, jsme byli již zase
na nohou, a viděli jsme, že povaha krajiny se poznovu
změnila. Za námi byla bambusová stěna tak určitá, jako
by označovala tok řeky. Před námi byla otevřena planina,
zvedající se zvolna do výše a porostlá tu a tam jednotlivými
skupinami stromovitých kapradin, při čemž celek se před
námi křivil, až byl konečně uzavřen dlouhým hřbetem v
podobě velrybí páteře. Tohoto hřbetu jsme dostihli kolem
poledne, abychom se přesvědčili, že jest za ním pouze
nehluboké údolí, zvedající se poznovu s mírným
stoupáním, které vedlo k nízké, oblé čáře obzorové. Na
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tomto místě, když jsme přetínali prvý z těchto kopců, se
cosi událo, co mohlo býti po případě věcí velice důležitou.

Profesor Challenger, který se dvěma zdejšími Indiány
byl v předu naší společnosti, se náhle zastavil a ukazoval
rozčileně v pravo. Když tak učinil, viděli jsme ve
vzdálenosti asi jedné anglické míle jakéhosi tvora, který
se podobal obrovskému, šedému ptáku, vzlétnuvšímu
pomalu se země a vzdalujícímu se od nás, při čemž letěl
velice nízko a rovně, až zmizel mezi stromovitými
kapradinami.

»Viděl jste to?« křičel Challenger s nadšením.
»Summerleee, viděl jste to?« Jeho soudruh zíral upřeně na
místo, kde onen tvor zmizel.

»Co myslíte, že to bylo?« tázal se.
»Podle mého nejlepšího přesvědčení to byl

pterodactyl.«
Summerlee vypukl v posměšný smích. »Nějaký

pterozouvák!« řekl. »Byl to čáp, jestliže jsem vůbec něco
viděl.«

Challenger se tak rozzuřil že nemohl ani promluviti.
Hodil si prostě svoje zavazadla na záda a dal se na další
pochod. Avšak lord John se ke mně obrátil a tu jsem viděl,
že jeho obličej byl vážnější než obyčejně. V ruce měl svůj
Zeissův, hranolový, dvojitý dalekohled.

»Zaostřil jsem svoje kukátko na onoho tvora, dříve
než se dostal za stromy,« pravil. »Neodvažuji se říci, co to
bylo, ale dávám v sázku svoji pověst jako sportsman, že to
nebyl pták, jakého bych byl viděl za celý svůj život!«
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Tak se tady věci mají. Jsme teď opravdu na pokraji
neznámá a setkáváme se s předními strážemi tohoto
ztraceného světa, o němž náš vůdce mluvil? Sděluji vám
tuto událost tak, jak se stala a proto z ní budete míti právě
tolik jako já. Bylo to okolností ojedinělou, neboť jinak
jsme nic pozoruhodného nespatřili.

A teď, moji milí čtenářové, jestliže budu jakých míti,
jsem vás dovedl po široké řece a skrze záclony sítiny a pak
zeleným tunelem, a vzhůru po vysočině, porostlé palmami
a přes bambusovou houštinu, jakož i přes planinu
stromovitých kapradin. Konečně leželo místo našeho
určení právě před námi. Když jsme překročili druhý hřbet,
spatřili jsme před sebou nepravidelnou, palmami řídce
porostlou rovinu a pak čáru vysokých, rudých skal, které
jsem viděl na obraze. Když tyto řádky píši, leží tam před
námi a nelze ani v nejmenším pochybovati, že jest to útvar
tentýž. Na nejbližším místě jest vzdálena od našeho ležení
asi sedm mil a zatáčí se do dálky, při čemž se šíří, až kam
zrak může dohlédnouti. Challenger se prochází kolem nás
jako kohout, který dostal první cenu a Summerlee mlčí,
ačkoliv je dosud nevěřící. Ještě den a některé z našich
pochybností budou u konce. Zatím však José, jehož rámě
bylo probodeno zlomenou bambusovou větví, trvá na
tom, aby se mohl vrátiti a proto odevzdávám tento dopis
jeho péči a mám jen slabou naději, že se dostane do vašich
rukou. Jakmile k tomu budu míti příležitosti, budu psáti
zase. Ke svému listu přikládám hrubě načrtanou mapu
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naší cesty, která bezpochyby usnadní pochopení mého
vypravování.
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Kapitola IX

Kdo by to mohl předvídati

Přihodilo se nám něco strašlivého. Kdo by to byl mohl
předvídati? Nevidím opravdu konce našeho utrpení. Jest
možno, že jsme odsouzeni, tráviti celý svůj život na tomto
neobyčejném a nepřístupném místě. Jsem dosud tak
pomaten, že sotva mohu jasně uvažovati o přítomných
skutečnostech a o možnostech ohledně budoucnosti. Mým
otupěným smyslům se zdá to prvé příliš děsivé a to druhé
zase černé jako noc.

Nikdy se lidé neocitli v situaci horší. A také by bylo
bez užitku, kdybych vám chtěl popsati a objasniti naši
přesnou zeměpisnou polohu a kdybych snad chtěl žádati
naše přátele o vyslání pomocné výpravy. I kdyby mohli
takovou výpravu vyslati, bude náš osud bezpochyby, podle
veškeré lidské pravděpodobnosti, rozhodnut dávno před
tím, než by kdo mohl dospěti do Jižní Ameriky.

Jsme opravdu tak vzdáleni každé lidské pomoci, jako
kdybychom byli na měsíci. Kdybychom mohli proraziti,
budou to pouze naše vlastní zkušenosti, které nás zachrání.
Mám zde jako soudruhy tři pozoruhodné muže, lidi
velikých myslících schopností a neochvějné udatnosti. A v
tom spočívá naše jediná naděje. Jenom v okamžiku, když
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pohlédnu na rozhodné tváře svých kamarádů, vidím v této
temnotě jakýsi zásvit. Domnívám se, že zevně vypadám
právě tak nedotčený jako oni. Ve svém nitru jsem naplněn
obavami.

Dovolte, abych Vám se všemi podrobnostmi, pokud
jest mi možno, vypravoval pořad událostí, kterými jsme
dospěli ke katastrofě.

Když jsem dokončil svůj poslední dopis, sdělil jsem,
Vám, že jsme se octnuli asi sedm mil od obrovské čáry
rudých skalin, které zajisté obklopují vysočinu, o které
profesor Challenger mluvil. Výše těchto skal zdála se mi,
když jsme se k nim přiblížili, na některých místech větší,
než jak profesor udával. Zvedala se s části až do výše
nejméně tisíce stop. A při tom byly tyto skaliny podivně
žlábkované, a to způsobem, který jest, jak se domnívám,
charakteristický při čedičových vyvřelinách. Něco
podobného lze spatřiti u Edinburku na sallisburyských
rozsedlinách. Na vrcholu jeví tyto skály veškeré známky
bujné vegetace s křovinami na pokraji a o něco dále s
mnohými vysokými stromy. Avšak pokud jsme mohli
viděti, nebylo tam ani stopy po nějakém životě.

Oné noci jsme rozbili tábor bezprostředně pod
skalami — na místě velmi divokém a pustém. Skaliska nad
námi nebyla jenom kolmá, nýbrž zahýbala se na vrcholu
na zevní stranu, takže nebylo naprosto možno na ně
vystoupiti. Blíže nás byl onen vysoký, štíhlý, skalní
jehlanec, o němž, jak se domnívám, jsem se ve svém
vypravování již zmínil. Vypadá jako široká červená
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kostelní věž a jeho vrchol jest ve stejné rovině s vysočinou,
avšak mezi nimi zeje veliká propast. Na jeho vrcholu roste
vysoký strom. Jehlanec i skály jsou poměrně nízké – asi pět
nebo šest set stop — podle mého odhadu.

»Onen pterodactyl seděl tamhle,« řekl profesor
Challenger, ukazuje na onen strom. »Vylezl jsem až do
poloviny výše, než jsem jej zastřelil. Domníval bych se, že
dobrý lezec po horách, jako jsem sám, by mohl vystoupiti
až na vrchol této skály, ačkoli kdyby tak učinil, by se tím
ovšem nepřiblížil ani o krok k vysočině.«

Když Challenger mluvil o svém pterodactylu,
pohleděl jsem na profesora Summerleea a zdálo se mi, že u
něho poprvé pozoruji jakési stopy svítající víry a lítosti. Na
jeho tenkých rtech nebylo úšklebku, nýbrž naopak, jakýsi
neurčitý, protáhlý, rozčilený výraz úžasu. Challenger to
viděl také, a těšil se, ochutnávaje poprvé svoje vítězství.

»Ovšem,« pravil se svým neohrabaným a
těžkopádným sarkasmem, »profesor Summerlee má za to,
když mluvím o pterodactylu, že tím míním čápa — jenže
jest to takový druh čápů, který nemá peří, nýbrž usňovitou
kůži a v čelistech zuby.« Při tom se usmíval a mrkal očima
a klaněl se, až se jeho kolega obrátil a odešel. Z rána,
po střídmé snídani, složené z kávy a maniocu — musili
jsme šetřiti svoje zásoby — zasedli jsme k válečné radě, jak
bychom nejlépe mohli vystoupiti na vysočinu, jež se před
námi rozkládala.

Challenger nám předsedal se slavnostní tváří, jako by
byl předsedou nějaké poroty. Představte si ho, sedícího
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na skále, se svým směšným, chlapeckým, slaměným
kloboukem, vraženým v týle jeho hlavy, s jeho
domýšlivýma očima, jež nás ovládaly pod jejich zpola
zavřenými víčky, s černými, mocnými vousy na bradě,
jež se mu klátily, když pomalu popisoval naši přítomnou
situaci a naše budoucí podniky.

Pod ním byste byli mohli viděti nás ostatní tři — mne,
opáleného, mladého a posíleného po naší cestě na volném
vzduchu; Summerleea, vážného, ale dosud kritisujícího, s
jeho věčnou dýmkou v ústech a lorda Johna, břitkého jako
ostří břitvy, s jeho bdělou a ohebnou postavou, opírající se
o pušku a s orlíma očima, upřenýma chtivě na mluvčího.
Za námi se seskupili naši dva svalnatí míšenci a malý
hlouček Indiánů, kdežto před námi a nad námi se týčila
ona obrovská, rudá žebra skalin, které nám zabraňovaly
přístup k našemu cíli.

»Netřeba mi připomínati,« pravil náš vůdce, »že když
jsem posledně navštívil tato místa, vyčerpal jsem veškeré
prostředky, jak by bylo lze vyšplhati na tyto skály. A
poněvadž se mně to nepodařilo, nemyslím, že by se kdo
jiný potkal na těchže místech s úspěchem, neboť jsem
trochu vycvičeným lezcem na hory. Tehdy jsem s sebou
neměl lezeckých pomůcek, avšak tentokráte jsem byl dosti
obezřelým, abych mohl vyšplhati až na vrchol tohoto
odděleného jehlance. Ale pokud hlavní část skal se naklání
vpřed, bylo by nadarmo, pokoušeti se o jejich slezení. Při
své poslední návštěvě jsem musil spěchati vzhledem k
blížícímu se deštivému počasí a také vyčerpání svých
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zásob. Tyto okolnosti zkracovaly můj čas a proto mohu
jen tvrditi, že jsem prohlédl asi šest mil těchto skalin
východním směrem, při čemž jsem nenalezl žádné možné
cesty přes ně. Co máme tedy teď počíti?«

»Zdá se, že nám zbývá jenom jediný rozumný
postup,« řekl profesor Summerlee, »když jste probádal
východ, budeme cestovati na úpatí skal směrem západním
a budeme hledati nějaký možný bod pro vystoupení tam.«

»To je to,« řekl lord John. »Jest skoro pravděpodobno,
že tato vysočina není příliš veliká a že ji obejdeme kolem,
dříve než bychom nalezli nějakou snadnou cestu do výše,
nebo že se vrátíme na místo, se kterého jsme vyšli.«

»Vysvětlil jsem již našemu mladému příteli zde,« řekl
Challenger (obrací se ke mně obyčejně způsobem, jako
kdybych byl desetiletým školákem), »že jest zcela
nemožno, aby zde bylo nějakého vzestupu nahoru a sice
z toho prostého důvodu, že kdyby tato vysočina nebyla
osamocena, nebyly by nastaly podmínky, které způsobily
takové rušivé zasáhnutí do všeobecných zákonů, týkajících
se přetrvání jistých živočichů. Avšak připouštím, že zde
přece mohou býti zcela dobře jistá místa, na kterých by
vycvičený lidský lezec mohl dosáhnouti vrcholu a kde by
snad těžké a neohrabané zvíře nemohlo sestoupiti. Avšak
jest jisto, že jest zde nějaký bod, na němž jest vystoupení
možné.«

»Jak to víte, pane?« tázal se Summerlee ostře.
»Poněvadž můj předchůdce, Američan Maple White,

takový výstup opravdu provedl. Jak by byl jinak mohl
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viděti onoho netvora, kterého nakreslil do svého
náčrtníku?«

»Tím chcete podávati jakési důvody předbíhající
dokázané skutečnosti,« pravil Summerlee zatvrzele.
»Připouštím vaši vysočinu, poněvadž jsem ji viděl, avšak
dosud jsem se nepřesvědčil že je na ní vůbec nějaká životní
forma.«

»Co připouštíte, pane, nebo čeho nepřipouštíte, jest
opravdu důležitosti až nepochopitelně malicherné. Avšak
pozoruji s potěšením, že vysočina sama se opravdu vedrala
do vašeho rozumu.« V tom pohleděl vzhůru a pak k
našemu úžasu seskočil s balvanu a uchopiv Summerleea
v týle, zvrátil mu tvář do zadu, »Nuže, pane-« křičel
chraptivě rozčilením. »Mohu vám takto pomoci, abyste
poznal, že vysočina obsahuje zvířecí život?«

Řekl jsem již, že hustá obruba zeleně visela na okraji
skal. A z této obruby se teď vynořil nějaký černý,
lesknoucí se předmět. A když pak vylezl pomalu dále a
visel nad propasti, viděli jsme, že to byl nesmírně veliký
had, s podivně ploskou, lopatovitou hlavou. Klátil se a
kýval asi minutu nad námi a ranní slunce zářilo na jeho
hladkých a svalnatých závitech. Potom se zvolna vtáhl zpět
a zmizel.

Summerlee byl tak uchvácen zájmem, že stál a nekladl
odporu Challengerovi, který mu držel hlavu do výše.
Avšak teď setřásl svého kolegu a nabyl zase své důstojnosti.

»Byl bych rád, profesore Challengere,« pravil,
»kdybyste se naučil činiti svoje poznámky nějakým
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způsobem, abyste mne při tom nebral za bradu. I zjev
velmi obyčejného skalního hroznýše nemůže
ospravedlňovati takové chování.«

»Avšak, buď jak buď, na vysočině jest život přece,«
odpověděl vítězně jeho kolega. »A teď, když jsme dokázali
tuto důležitou okolnost tak, že jest každému jasnou, třeba
byl sebe zatvrzelejší a plný předsudků, jsem toho názoru,
že nemůžeme učiniti nic lepšího, než opustiti naše ležení
a cestovati na západ, až nalezneme nějaké prostředky k
výstupu.«

Půda na úpatí skal byla poseta balvany a rozdrásána,
takže náš postup byl pomalý a obtížný. Avšak náhle jsme
narazili na něco, co nám trochu povzbudilo srdce. Bylo to
místo nějakého starého tábořiště, kde jsme nalezli několik
prázdných chicagských krabic po mase, láhev s nápisem
»Pálenka«, zlomený nůž k otvírání konserv a spoustu
jiných zbytků, které zde zanechali nějací cestovatelé.
Zmačkané, zpola rozpadlé noviny se ukázaly býti číslem
»Chicagského Demokrata«, ačkoliv jejich datum bylo
nečitelné.

»Tyto noviny nejsou moje,« pravil Challenger.
»Musily náležeti Maple Whiteovi.«

Lord John se díval zvědavě na veliký exemplář
stromovité kapradiny. která stínila toto ležení. »Povídám,
pohleďte na tohle,« pravil. »Myslím, že jest to míněno jako
ukazovatel cesty.«

Tříska tvrdého dřeva byla přibita ke stromu takovým
způsobem, že ukazovala na západ.
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»Zajisté jest to ukazovatelem cesty,« pravil
Challenger, »Co by to bylo jiného? Poněvadž náš
předchůdce asi nebezpečně zbloudil, zanechal zde toto
znamení, aby každá výprava, která ho bude sledovati,
věděla, kterou cestou se dáti nejlépe, Možná, že při svém
dalším postupu nalezneme ještě nějaké jiné známky.«

A tak se opravdu stalo. Avšak tyto známky byly
povahy nejvýš neočekávané a strašlivé. Bezprostředně pod
skalou vyrostla značná houština vysokých bambusů,
podobných oněm, kterými jsme prošli postupem naší
cesty. Mnohé z těchto kmenů byly dvacet stop vysoké a
měly ostré, silné vrcholy, takže i při tom, když tu ještě tak
stály, tvořily nebezpečné oštěpy. Kráčeli jsme právě podél
okraje této porostliny, když můj zrak zachytil v houštině
záblesk něčeho bílého. Vsunuv hlavu mezi kmeny, spatřil
jsem před sebou bezmasou lebku. Byla zde ovšem celá
kostra, avšak lebka se od ní oddělila a ležela o několik stop
blíže k volnému místu.

Několikerými seky mačetami našich Indiánů jsme
místo uvolnili a tak jsme mohli pozorovati podrobnosti
této dávné truchlohry. Bylo lze rozeznati jenom ještě
několik cárů oděvu, avšak na kostech nohou byly zbytky
bot a z toho bylo zcela zřejmo, že tento mrtvý člověk
byl Evropanem. Mezi kostmi ležely zlaté hodinky od
Hudsona v New-Yorku a řetízek, na němž bylo připjato
plnící pero. Pak zde bylo ještě stříbrné pouzdro na
cigarety, na jehož víčku byla vyryta písmena »J. C.
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z A. E. S.« Stav těchto kovů zdál se dokazovati, že neštěstí
se neudálo příliš dávno.

»Kdo by to mohl býti?« tázal se lord John. »Ubožák!
Zdá se, jako by byla zlomena v jeho těle každá kost.«

»A bambus roste skrze jeho polámaná žebra,« pravil
Summerlee. »Jest to rostlina rychle rostoucí, avšak zajisté
jest nepochopitelno, že by toto tělo zde leželo tak dlouho,
aby mohly bambusové stonky vyrůsti do výše dvaceti stop.

»Pokud se týče totožnosti tohoto člověka,« řekl
profesor Challenger, »nejsem ani trochu na rozpacích.
Když jsem cestoval po řece, než jsem se ve fazendě připojil
k vám, zavedl jsem velmi podrobné pátrání po Maple
Whiteovi. V městečku Para nevěděli nic. Na štěstí jsem
měl určitý klíč, neboť jsem měl jistý obrázek v jeho
náčrtníku, který ho znázorňoval při snídaní s nějakým
duchovním v Rosariu. Tohoto kněze se mi podařilo najíti.
A ačkoliv se ukázalo, že jest to člověk velice svárlivý,
jenž směšným způsobem považoval za věc nemístnou, a
stále poukazoval na okolnost, že jeho víra by mohla býti
výsledky moderní vědy porušena, přece jen mně podal
jakési určité zprávy. Maple White cestoval přes město
Rosario před čtyřmi léty, nebo tedy dva roky před tím, než
jsem viděl jeho mrtvolu. V té době nebyl sám, nýbrž měl
přítele, jakéhos Američana, jménem Jamesa Colvera, jenž
zůstal ve člunu a s duchovním se nesetkal. Myslím tedy,
že nemůže býti pochyby, že se teď díváme na pozůstatky
tohoto Jamesa Colvera.«

»A také nemusíme pochybovati ani o tom,«
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poznamenal lord John, »jakým způsobem ho zastihla smrt.
Buďto spadl anebo byl svržen s vrchu skály a tak se nabodl.
Jak jinak by se stalo, že by měl zlomeny kosti a jak by mohl
býti proniknut těmito kmeny bambusů; jejichž hroty jsou
tak vysoko nad našimi hlavami?«

A když jsme tu stáli kolem těchto roztříštěných
zbytků a uvědomili jsme si pravdu slov, která lord John
Roxton vyslovil, zmlkli jsme všichni. Svislé vrcholy skal
vyčnívaly nad bambusovou houštinou. Bylo jisto, že spadl
shora. Zdali však spadl? Byla to náhoda? Anebo — — a
již zlověstné a hrozné možnosti se počínaly vytvářeti a
obestírat tuto neznámou zemi.

Odešli jsme tiše a pokračovali jsme ve své cestě kolem
úpatí skal, které byly tak hladké a nepřerušené, jako
některé z oněch příšerných severotočnových, ledových
polí, které jsem viděl vyobrazeny, jak se rozkládají od
obzoru k obzoru a jak se tyčí vysoko nad hroty stěžnů
badatelské lodi. Na vzdálenost pěti mil jsme neviděli ani
trhliny ani přerušení těchto skal. Ale náhle jsme spatřili
cosi a to nás naplnilo novou nadějí. V jedné skalní dutině,
chráněné před deštěm byl hlinkou nakreslen zhruba šíp a
ukazoval k západu.

»Zase Maple White,« pravil profesor Challenger. »Měl
asi nějaké tušení, že záhy v jeho stopách půjdou kroky
hodné jeho výzkumů.«

»Měl tedy křídu, či hlinku?«
»Měl krabici s barevnými pąstelami a tu jsem nalezl s

jinými kusy jeho majetku v jeho tlumoku. Pamatuji se, že
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bíla pastela byla vypotřebována tak, že z ní zůstal pouhý
pahýl.«

»Toť zajisté dobrým důkazem,« řekl Summerlee.
»Můžeme teď beze všeho přijmouti jeho vedení a jíti dále
na západ.«

Postoupili jsme asi o pět mil dále a znovu jsme viděli
na skalách bílý šíp. Bylo to na místě, kde přední stěna
útesu poprvé jevila rozsedlinu v podobě úzké štěrbiny.
Uvnitř rozsedliny byla druhá vedoucí značka se hrotem
trochu uhnutým, ukazující přímo vzhůru, jako by místo
ukazované bylo trochu nad úrovní půdy.

Bylo to místo příšerné, neboť skalní stěny zde byly
tak obrovité a štěrbina, kterou vyzírala modrá obloha, byla
tak úzká a tak zatemněná dvojitým třepením zeleně, že jen
pochmurné a slabé světlo dopadalo na dno. Již po mnoho
hodin jsme nejedli žádné potravy a byli jsme také velice
unaveni kamenitou a nepravidelnou cestou, ale naše nervy
byly příliš přepjaty, aby nám dovolily zastávky. Nařídili
jsme tedy, aby zde byl rozbit tábor a ponechavše
Indiánům, aby jej upravili, pustili jsme se, my čtyři s
oběma míšenci, do výstupu ve skalní úzké rozsedlině.

Při svém ústí nebyla širší čtyřiceti stop, ale rychle se
zavítala a končila pak ostrým úhlem, který byl pro výstup
příliš příkrý a hladký. Jistě to nebylo toto místo, které
mínil náš průkopník naznačiti. Již jsme se vrátili — celá
úžlabina nebyla ani čtvrt míle hluboká — když náhle
bystré oko lorda Johna padlo na místo, které jsme hledali.
Vysoko nad našimi hlavami, uprostřed temných stínů, byl
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okruh temnoty ještě hlubší. Zajisté to mohl býti jedině
otvor do nějaké jeskyně.

Na úpatí úskalí byly nakupeny jednotlivé balvany,
právě pod tímto místem, a proto nebylo obtížno vyšplhati
vzhůru. Když jsme tam dospěli, zmizely veškeré naše
pochybnosti. Nejen, že zde byl otvor do skály, nýbrž po
jedné jeho straně byla učiněna nová značka v podobě šípu.
Zde bylo tedy ono místo a takové byly prostředky, jichž
použili Maple White a jeho nešťastný soudruh při svém
vzestupu.

Byli jsme příliš rozčileni, abychom se vrátili do tábora,
a nutilo nás to, abychom ihned provedli svůj první
výzkum. Lord John měl ve svém tlumoku elektrickou
lampu a ta nám měla poskytovati světla. Lord John
postupoval napřed, vrhaje před sebe malý kruh jasného,
žlutého světla, kdežto my jsme následovali husím
pochodem těsně za ním.

Jeskyně byla zřejmě vyhloubena vodou, poněvadž její
stěny byly hladké a podlaha byla pokryta obroušenými
kameny. Byla tak veliká, že jí mohl projíti jednotlivý
člověk, když se sklonil. Asi padesát metrů běžela skoro
přímo do skály a pak vystupovala v úhlu čtyřicetipěti
stupňů. Náhle se stával tento svah příkřejší, a tak jsme
musili lézti po rukou a kolenou po uvolněné vrstvě
kamení, která se pod námi sypala dolů. Náhle jsme
zaslechli výkřik lord Roxtona.

»Chodba jest uzavřena!« pravil.
Seskupivše se za ním, viděli jsme ve žlutém poli jeho
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lampy stěnu, utvořenou z rozbitých kusů čediče, která se
týčila až ke stropu.

»Strop se zde propadl!«
Nadarmo jsme vytahovali některé kusy kamení.

Docílili jsme pouze toho, že se tím uvolnily kameny větší a
že hrozily svaliti se po svahu a rozdrtiti nás. Bylo jasno, že
tato překážka byla daleko za každou možností a veškerou
námahou, se kterou bychom ji mohli odstraniti. Cesta, po
které vystoupil Maple White, byla pro nás bez užitku.

Byli jsme příliš stísněni, abychom mohli mluviti, a
klopýtali jsme temným tunelem dolů, a vrátili jsme se do
ležení.

Avšak než jsme opustili rozsedliny, stala se jakás
událost, jež má jistou důležitost vzhledem k tomu, co přišlo
později.

Utvořili jsme na dně propasti malou skupinu, asi
čtyřicet stop pod ústím jeskyně, když veliký skalní balvan
se náhle řítil dolů a letěl kolem nás s obrovskou silou.
Jenom o vlas jsme všichni nebo některý z nás ušli záhubě.
Sami jsme neviděli, odkud balvan přiletěl, avšak naši
míšenci, kteří byli dosud u otvoru sluje, nám řekli, že
balvan letěl kolem nich a že tedy musil spadnouti s
vrcholu. Dívajíce se vzhůru, neviděli jsme nad sebou v
zelené džungli, která korunovala skály, nijaké známky
pohybu. Avšak měli jsme jenom málo pochybnosti, že
balvan byl mířen na nás a tak tato událost poukazovala
dojista na přítomnost člověka — na přítomnost lidí
zlých — kteří byli na vysočině!
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Vzdálili jsme se spěšně z propasti a naše duše byly plny
tohoto úkazu a jeho vlivu na naše plány. Naše situace byla
již dosti obtížnou před tím, ale jestliže překážky přírodní
by byly zvětšovány ještě zúmyslným odporem člověka,
byla by naše věc opravdu beznadějnou. A přece, když
jsme pohlíželi vzhůru na krásné třepení vegetace, jevící
se jenom několik set stop nad našimi hlavami, nebylo
mezi námi ani jediného, jenž by se zaměstnával myšlenkou
na návrat do Londýna dříve, než prozkoumáme hlubiny
onoho tajemství nad námi.

Rozmlouvajíce o situaci, rozhodli jsme se, že
nejlepším postupem bude, pokračovati v cestě kolem
vysočiny v naději, že nalezneme nějaké jiné prostředky,
jež by nám pomohly k dosažení vrcholu. Čára skalin, která
se na těchto místech již značně snížila, počínala se již
obraceti od západu na sever a kdybychom mohli tento
záhyb považovati za úsek kruhu, nemohl by býti celý kruh
příliš veliký. Při nejhorším bychom se za několik dní vrátili
zase na místo, odkud jsme vyrazili.

Toho dne jsme vykonali pochod, který činil v celku
asi dvaadvacet mil, aniž se v našich nadějích něco změnilo.
Budiž mi dovoleno poznamenati, že náš kovový tlakoměr
ukazuje, že při neustálém vzestupu, se kterým jsme začali,
jakmile jsme opustili svoje čluny, jsme již vystoupili
neméně než na tři tisíce stop nad mořskou hladinou. Proto
pozorujeme také značnou změnu jak v teplotě, tak i v
rostlinstvu. Zbavili jsme se trochu onoho strašného utrpení
v podobě hemžícího se hmyzu, který jest kletbou
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tropických cest. Zbylo zde ještě něco palem a mnoho
stromovitých kapradin. Ale stromy, které rostly kolem
řeky Amazonu, zůstaly ve všech druzích za námi. Bylo
mi rozkoší, spatřiti zde svlačec, mučenku a begonii. Tyto
rostliny, kvetoucí zde uprostřed nehostinných skal mně
připomínaly domov. Viděl jsem zde jednu červenou
begonii, téže barvy, jaká jest chována v květináči na okně
jisté vily ve Streathamu — avšak zabíhám do soukromých
vzpomínek.

Této noci — mluvím dosud o prvém dnu, kdy jsme
se dali na pochod kolem vysočiny — očekávala nás veliká
zkušenost, jež byla takového druhu, že navždy umlčela
každou pochybu která by v nás byla ještě zbyla, ohledně
divů, jimž jsme byli na blízku.

Až o tom budete čísti, milý pane Mc. Ardle, poznáte,
a to snad po prvé, že náš list mne nevyslal na honbu
divokých kachen, a že svět může očekávati nekonečně
krásné číslo naší ‚Gazety’, jakmile nám profesor dovolí,
abychom svých zkušeností směli použíti. Neodvážil
bych se uveřejniti těchto článků, když bych nemohl
přivésti do Anglie důkazů. Jinak bych byl vysmíván jako
novinářský Prášil všech dob. Nepochybuji, že pociťujete
totéž a že byste nechtěl dáti v sázku veškerou vážnost
‚Gazety’ uveřejněním tohoto dobrodružství, dokud
bychom nemohli čeliti sboru kritiků a nevěřících, který by
byl takovými články nutně probuzen. A proto musí tato
podivuhodná událost, která by v našem starém listě tvořila
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tak krásný, úvodní článek, zůstati v redaktorském stolku,
až nadejde její doba.

A přece se odehrálo vše rychlostí blesku a pak se již
neudálo nic, kromě toho, že nám zbylo naše přesvědčení.

Stalo se totiž tohle: Lord John zastřelil jedno ažuti –
jest to malé zvíře, podobné vepři — a když jsme polovinu
své kořistí dali Indiánům, pekli jsme si druhou polovinu na
ohni. Jakmile se setmí, jest zde dosti chladno a proto jsme
se seskupili všichni blízko ohně. Noc byla bezměsíčná,
avšak svítilo několik hvězd, takže na krátkou vzdálenost
bylo přes planinu přece trochu viděti. A náhle z této tmy
a z této noci vrhlo se něco k nám a šumělo to jako letadlo.
Celá naše skupina byla na okamžik pokryta jakýmsi
baldachýnem kožnatých křídel a já jsem na okamžik
zahlédl dlouhý, hadovitý krk, divé, červené a chtivé oči
a veliký klapající zobák, jenž byl k mému úžasu naplněn
malými lesknoucími se zuby. V příští chvíli to zmizelo — a
zároveň také naše večeře. Veliký černý stín, na dvacet stop
od nás, se vznášel ve vzduchu, na okamžik nám nestvůrná
křídla zastínila hvězdy a pak zmizela přes okraj skály nad
námi. Seděli jsme všichni v úžasu a mlčky kolem ohně
jako Virgilovi hrdinové, když se nad nimi snesly
harpyje. Nejprve z nás promluvil Summerlee.

»Profesore Challengere,« pravil slavným hlasem, jenž
se mu chvěl pohnutím, »jsem povinen žádati vás za
prominutí. Pane byl jsem velice na omylu, a prosím vás,
abyste zapomenul minulého.«

Bylo to krásně řečeno a poté oba muži poprvé potřásli
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si rukama. Takové zkušenosti jsme nabyli, když jsme
poprvé spatřili zřetelně pterodactyla. Ale stálo to za
ukradenou večeři, jen když se takoví dva muži sblížili.

Jestliže však existoval na vysočině život
předhistorických zvířat, nebyl tam dojista příliš hojný,
neboť za následující tři dny se neudálo nic, co by jej
potvrzovalo. V té době jsme přešli krajinu, jež byla jako
zatarasená, pustá, a zakázaná a která se měnila mezi
kamenitou pouští a opuštěnými bařinami, plnými
divokého ptactva a zejména divokých kur, rozkládajíc se
na sever a na východ od skal. Tímto směrem jest toto místo
opravdu nepřístupné. A kdyby nebylo poněkud tvrdého
hřbetu, který se táhl na samém úpatí skal, byli bychom se
musili vrátiti. Mnohokráte jsme se octli až po pás ve slizu
a bahně staré, polotropické bažiny. A aby byla věc ještě
horší, zdálo se, že jest toto místo oblíbeným pařeništěm
hadů jaracaca, nejjedovatějšího a nejútočnějšího plaza Jižní
Ameriky. Znovu a znovu se objevovali tito děsní tvorové,
kroutící se a vrhající se na nás přes povrch onoho
smrdutého kaliště a jenom tím, že jsme měli svoje pušky
stále připraveny, byli jsme před nimi v jakési bezpečnosti.
Jedna nálevkovitá prohlubeň v bahnisku, zbarvená živou
zelení jistého druhu lišejníků, které se v ní dařily, zůstane
navždy v mé paměti jako příšerná vzpomínka. Zdá se,
že to bylo zvláštní hnízdo těchto plazů, a svahy jimi byli
přeplněny. Všichni hadi se vinuli proti nám, neboť jest
zvláštností jaracacy, že ihned útočí na člověka, jakmile
jej spatří. Bylo jich příliš mnoho, abychom mohli na ně
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stříleti. A proto jsme vzali do zaječích a běželi jsme, pokud
jsme nebyli unaveni. Nebudu nikdy moci zapomenouti
toho, co jsme viděli, když jsme se pak ohlédli a viděli,
jak se hlavy a krky našich hrozných pronásledovatelů mezi
třtinami vztyčovaly a klesaly. Na mapě, kterou kreslíme,
jsme nazvali toto místo Bažinou Jaracaca.

Na této vzdálenější straně ztratily skály svoji rudou
barvu a mají nádech spíše čokoládově hnědý. Rostlinstvo
bylo zde na jejich vrcholích spořejší a skály samy se snížily
asi na tři nebo čtyři sta stop. Avšak nikde jsme nemohli
najíti místa, kde bychom mohli na ně vystoupiti.
Dosáhnutí jejich vrcholu bylo zde ještě nemožnější než
na prvém místě, kde jsme k nim přišli. Jejich absolutní
příkrost jest zřejma na fotografii, kterou jsem zhotovil přes
kamenitou poušť.

»Je přece jisto,« řekl jsem, když jsme rozmlouvali o
svém postavení, »že dešťová voda musí někde stékati. Ve
skalách jsou dojista někde vodní průchody.«

»Náš mladý přítel dostává jakési záblesky jasných
okamžiků,« řekl profesor Challenger, klepaje mi na
rameno.

»Déšť musí někde stékati,« opakoval jsem.
»Chápe se pevně skutečností. Ale od nich jsme nuceni

ustoupiti, a to jedině tím, že jsme se postupně přesvědčili
důkazy, že ve skalách žádných vodních průchodů není.«

»Kam tedy voda odchází?« trval jsem na svém.
»Myslím, že se můžeme zcela dobře domnívati, že

neodtéká-li zevně, odchází uvnitř.«
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»Pak by tedy bylo uprostřed vysočiny nějaké jezero.«
»Tak se domnívám.«
»Jest více než pravděpodobno, že toto jezero by

mohlo býti nějakým starým sopečným kráterem,« pravil
Summerlee. »Veškerý útvar jest zde ovšem naprosto
vulkanický. Avšak buď tomu jakkoliv, očekával bych, že se
povrch vysočiny sklání dovnitř a že jest uprostřed značné
množství vody, která snad odtéká nějakým podzemním
průchodem do Bažiny Jaracaca.«

»Anebo zjednává rovnováhu vypařování,«
poznamenal Challenger, a oba učenci se pak pustili do
svých obyčejných vědeckých hádek, které byly laikovi
právě tak srozumitelné, jako čínština.

Šestého dne jsme dokončili naši kruhovitou cestu
kolem skal a octli jsme se zase u svého prvého tábořiště,
blíže osamoceného, skalního jehlance. Tvořili jsme teď
společnost zklamanou, neboť nic nemohlo býti
podrobnějšího našeho pátrání a bylo naprosto jisto, že zde
nebylo ani jediného bodu, kudy by i nejdovednější lidská
bytost mohla pravděpodobně doufati, že se jí podaří výstup
na skálu. Místo, které bylo označeno křídovou značkou
Maple Whiteovou jako jeho vlastní výstup, bylo teď
naprosto neschůdným.

Co jsme teď měli počíti? Naše zásoby potravin, jež
byly doplňovány našimi puškami, slibovaly, že vydrží déle,
avšak zajisté, že musil nastati den, kdy jich bude třeba
obnoviti. Za dva měsíce jsme mohli očekávati deště, a tu
bychom pak byli z našeho tábořiště odplaveni. Skála byla
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tvrdší než mramor a každý pokus vysekati do tak veliké
výše nějakou stezku byl daleko nad naše prostředky a náš
čas. Nebylo tedy divu, že jsme tohoto večera zírali druh
na druha velmi truchlivě a že jsme se pak zabalili do svých
pokrývek skoro bez vyměněného slova. Pamatuji se, že než
jsem usnul, bylo mým posledním dojmem, že Challenger
sedí jako nestvůrná, volská žába u ohně, s velikou svou
hlavou, kterou si držel rukama, při čemž byl patrně
zahloubán v nejhlubší přemýšlení, neboť opomenul
naprosto povšimnouti si mého přání, aby dobře spal.

Avšak ráno nás pozdravil Challenger
zcela proměněný — byl to Challenger spokojený, a z jeho
celé osoby zářilo štěstí a zdar. Když jsme se shromáždili
ke snídani, díval se na nás s jakousi nepravou a prosebnou
skromností jako by chtěl říci: »Vím, že zasluhuji vše, co
mi chcete pověděti, avšak prosím vás, abyste to neříkali
a ušetřili mne zardění.« Jeho vousy se jaksi jásavě ježily,
jeho prsa byla vypjata a ruku měl vloženu mezi knoflíky
své kazajky. Možná, že se tak ve své fantasii vidí někdy,
jak ozdobuje prázdný podstavec sochy na Trafalgarském
náměstí, čímž připojuje k ostatním, již stávajícím hrůzám
na londýnských ulicích ještě novou.

»Eureka!« vykřikl a jeho zuby se mu mezi vousy
zaleskly. »Pánové, můžete mně blahopřáti a také si můžete
blahopřáti vzájemně, záhada jest rozřešena.«

»Nalezl jste cestu nahoru?«
»Odvažuji se tak tvrditi.«
»A kde?«
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Místo odpovědi ukázal na věžovitý jehlanec, stojící po
naší pravici.

Naše obličeje — nebo alespoň můj — zbledl, když
jsem pohlédl oním směrem. Že bylo možno na tento
jehlanec vyšplhati, o tom nás náš soudruh ujistil. Ale mezi
ním a vysočinou zela strašlivá propast.

»Nedostaneme se nikdy na druhou stranu,« povzdechl
jsem.

»Ale můžeme se dostati alespoň všichni nahoru,«
pravil. »Až tam budeme, možná, že vám ukáži, že prameny
vynalézavého ducha dosud vyčerpány nejsou.«

Po snídani jsme rozbalili tlumok, v němž náš vůdce
přinesl svoje lezecké potřeby. Vytáhl z něho svitek
nejpevnějšího a nejlehčího provazu, který byl jedno sto
padesát stop dlouhý, dále lezecká železa, svory a ještě jiné
nástroje. Lord John byl zkušeným horolezcem a
Summerlee vykonal v různých dobách také několik
horských cest, takže ve skutečnosti jsem byl z celé
společnosti jediným novicem v horolezectví sám. Avšak
moje síla a dovednost nahradí snad můj nedostatek
zkušeností.

Ve skutečnosti to nebylo úlohou příliš namáhavou,
ačkoliv byly okamžiky, kdy se mi na hlavě ježily vlasy.
První polovina výstupu byla naprosto snadná, avšak odtud
byla cesta stále příkřejší, až konečně při posledních padesáti
stopách jsme se doslovně drželi prsty a špičkami noh
nepatrných výstupků a rozsedlin ve skále. Nebyl bych
mohl tento výstup dokonati a Summerlee také ne, kdyby
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byl Challenger sám nevystoupil až na vrchol (bylo velice
zvláštní viděti takovou zručnost u osoby tak neohrabané)
a kdyby tam byl neupevnil provaz kolem kmene onoho
stromu, jenž tam rostl. S touto pomůckou jsme dovedli
pak vyšplhati po drsné stěně, až jsme se octli na malé,
travou pokryté rovině o průměru asi dvaceti pěti stop
všemi směry, jež tvořila vrchol.

Prvý dojem, kterého jsem nabyl, když jsem si zase
odechl, byl neobyčejný rozhled přes krajinu, kterou jsme
přešli. Zdálo se, jako by před námi ležela cela brasilská
rovina. šířící se dále a dále, až konečně mizela v nejasné
modré mlze na nejzazší obzorovité čáře. V popředí bylo
dlouhé stoupající území pokryté skalami a poseté
stromovitými kapradinami. Dále, ve střední vzdálenosti,
viděl jsem, dívaje se přes sedlovitý pahorek, žlutavou a
zelenavou spoustu bambusů, kterou jsme prošli a pak
postupně se rostlinstvo množilo, až konečně tvořilo onen
obrovský les, šířící se v dál, pokud oko mohlo dohlédnouti
v délce dobrých dvou tisíc mil.

Opíjel jsem se ještě tímto překrásným panoramatem,
když se ruka profesorova položila těžce na moje rameno.

»Dívejte se tímto směrem, mladý příteli,« pravil.
»Nepohlížejte nikdy zpět, ale vždycky jen k našemu
slavnému cíli.«

Rovina vysočiny byla, jak jsem viděl, obrátiv se,
naprosto v téže výši jako místo, na kterém jsme stáli, a
zelená obruba keřů, promísena tu a tam stromy, byla tak
blízko, že bylo nesnadno uvěřiti, jak zůstávala
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nedostupnou. Podle hrubého odhadu byla propast asi
čtyřicet stop široká, ale jak se mi zdálo, mohlo to býti
také čtyřicet mil. Ovinul jsem ruku kolem kmenu stromu
a naklonil jsem se nad propastí. Daleko dole i byly malé,
temné postavičky našich sluhů, dívajících se vzhůru na nás.
Stěna byla naprosto strmá a právě takovou byla i stěna
protější.

»Tohle jest opravdu zvláštní,« ozval se skřehotavý hlas
profesora Summerleea.

Obrátil jsem se a viděl jsem, že si prohlíží s velikým
zájmem strom, kterého jsem se držel. Jeho hladká kora a
malé žebrovité listy se mi zdály jaksi známými. »Jakže,«
zvolal jsem, »vždyť jest to buk!«

»Zcela správně,« pravil Summerlee. »Je to náš dobrý
známý v daleké zemi.«

»Není to jen náš dobrý známý, milý pane,« pravil
Challenger, »nýbrž také, je-li mi dovoleno rozšířiti vaše
porovnání, náš spojenec prvého řádu. Tento buk bude
naším spasitelem.«

»Božínku!« vykřikl lord John, »most!«
»Výborně, milí přátelé, most! Nebylo nadarmo, že

jsem ztrávil včerejší noci celou hodinu soustřeďováním
své mysle na naši situaci. Trochu se pamatuji, že jsem
jednou poznamenal k našemu mladému příteli zde, že
G. E. Challenger je v nejlepším, když jest v úzkých. A
připustíte, že poslední noci jsme byli v úzkých všichni.
Avšak tam, kde se spojuje síla vůle s rozumem, nalezneme
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vždycky nějaké východisko. Bylo třeba najíti padací most,
který bychom spustili přes propast. Hleďte, zde jest.«

Bylo to dojista skvělou myšlenkou. Strom byl
dobrých šedesát stop vysoký a bude-li jen poražen
správným směrem, překlene snadno celou propast. Když
Challenger počal vystupovati, připjal si také táborovou
sekeru. Teď mně ji podával.

»Náš mladý přítel má svaly a šlachy,« pravil. »Myslím,
že nám při této úloze bude velmi užitečným. Avšak musím
vás prositi, abyste teď přestal sám mysliti a abyste činil
přesně, co vám bude řečeno.«

Za jeho vedení jsem vysekal do kmene stromu takové
zářezy, které nám zajišťovaly, že strom padne žádoucím
směrem. Buk se bez toho již silně a přirozeně skláněl
směrem k vysočině, takže věc nebyla obtížnou. Konečně
jsem se dal, střídaje se neustále s lordem Johnem, opravdu
do díla. Méně než za hodinu se ozval hlasitý praskot, strom
se naklonil v před a pak se svalil, při čemž svoje větve
zabořil mezi křoviny na druhé straně. Uťatý kmen se svalil
až k samému okraji naší plošiny a po dobu děsně vteřiny
jsme se všichni domnívali, že jest ztracen. Avšak pak nabyl,
na několik centimetrů od okraje, rovnováhy a tím jsme
získali most, vedoucí do neznáma.

Všichni jsme pak beze slova podali profesorovi
Challengerovi ruce, jenž na oplátku zvedl svůj slaměný
klobouk a každému z nás se hluboce poklonil.

»Činím nárok na čest,« pravil, »že budu první, jenž
přejde do neznámé země. — Bude to zajisté vhodný
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okamžik ke znázornění na nějakém budoucím historickém
obraze.«

Přiblížil se k mostu, ale v tom se položila na jeho
rameno ruka lorda Johna.

»Milý druhu,« pravil. »Toho nemohu opravdu
dovoliti.«

»Ze toho nemůžete dovoliti, pane?« A jeho hlava se
sklonila vzad a vousy mu trčely do předu.

»Běží-li o věc vědeckou, abyste věděl, tu se podrobuji
vašemu velení, poněvadž jste náhodou mužem vědy.
Avšak, jakmile vstoupíte na moje území, jest zase na vás,
abyste vy následoval mne.«

»Vaše území, pane?«
»Všichni máme svoje povolání a mým jest povolání

vojenské. Podle mého, přesvědčení chceme vniknouti do
nové země, která může nebo nemusí býti nacpána všeho
druhu nepřáteli. Vpadnouti tam slepě nedostatkem trochu
zdravého rozumu a trpělivosti, nebylo by podle mého
názoru správné.«

Tento odpor lorda Johna byl příliš rozumný,
abychom mu nedali sluchu. Challenger potřásal hlavou a
krčil svými obrovskými rameny.

»Nuže, pane, co tedy navrhujete?«
»Pokud se mi zdá, mohl by býti právě tamhle, za těmi

křovinami, nějaký lidožroutský kmen, čekající na snídani,«
řekl lord John, zíraje přes most. »A proto bude lépe naučiti
se moudrosti, než se dostaneme do jejich hrnců na vaření.
Spokojíme se tedy vírou, že tam na nás nečeká žádné
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nebezpečí a zároveň budeme jednati tak, jako by tam bylo.
K tomu cíli slezu zase s Malonem dolů a přineseme naše
čtyři pušky a vezmeme sebou také Gomeza a ostatní.
Potom může jeden muž přejíti a ostatní budou krýti jeho
postup ručnicemi, dokud neuvidí, že jest v bezpečí a že lze
přejíti všem ostatním.«

Challenger se usadil na pařez po uříznutém stromu
a bručel netrpělivostí. Avšak Summerlee a já jsme byli
jednomyslní, že běží-li o takové praktické podrobnosti,
musí býti lord John našim vůdcem. Sestup byl teď
mnohem prostší věcí, když se provaz houpal přes nejhorší
místo skály. Za hodinu jsme přinesli svoje kulovnice i
brokovnici. Míšenci vystoupili také a po rozkazu lorda
Johna přinesli nahoru balík zásob, pro případ, kdyby se
naše prvá výzkumná cesta měla prodloužiti. Každý z nás
byl opatřen pásem, naplněným nábojnicemi.

»Nuže, Challengere, trváte-li opravdu na tom, abyste
byl prvním,« řekl lord John, když byly naše přípravy
dokonány, »můžete jíti.«

»Jsem vám velmi zavázán za vaše laskavé dovolení,«
pravil pohněvaný profesor. Neboť nikdy nebylo muže
nesnášelivějšího když běželo o jakýkoliv tvar autority.
»Když jste tak laskav a dovolujete to, přijímám dojista a
zachovám se při této příležitosti jako průkopník.«

Posadiv se s nohama visícíma po obou stranách kmene
nad propastí a se sekerou na zádech, hopkoval Challenger
přes kmen a záhy byl na druhé straně. Po té se vztýčil a
zamával rukama ve vzduchu.
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»Konečně!« křičel. »Konečně!«
Díval jsem se naň ustrašeně a měl jsem jakousi

nejasnou předtuchu, že ho stihne nějaký strašlivý osud,
ukrytý za zelenou clonou, která byla za ním. Avšak vše
bylo klidné, kromě nějakého podivného,
mnohobarevného ptáka, jenž se mu vznesl pod nohama a
zmizel mezi stromy.

Summerlee byl druhým mužem, jenž přelezl. Jeho
houževnatá síla překvapuje, při jeho těle zdánlivě tak
křehkém. Trval na tom, aby si mohl pověsiti na záda dvě
kulovnice, takže byli po přechodu oba profesoři ozbrojeni.
Pak došlo na mne. Pokoušel jsem se usilovně, abych se
nedíval dolů do strašlivé propasti, když jsem přes ní lezl.
Summerlee mně podával pažbu své kulovnice a okamžik
potom jsem ho mohl uchopiti za ruku. Pokud se týče lorda
Johna, ten šel pěšky — šel opravdu pěšky a neopíral se o
nic. Má dojista železné nervy.

A tak jsme se tedy octli my čtyři na druhé straně, v
zemi snů, ve ztraceném světě Maple Whitea. Všem se nám
to zdálo okamžikem nejvyššího vítězství. Kdo by byl mohl
uhodnouti, že to bylo předehrou k našemu nejvyššímu
neštěstí? Dovolte, abych vám vylíčil málo slovy, jak na nás
dopadla zdrcující rána.

Odvrátili jsme se od okraje skály a pronikli jsme asi
padesát metrů nejbližším podrostem, když se za námi ozval
strašlivý a pronikavý praskot. Hnáni jediným pocitem,
spěchali jsme zpět po cestě, kterou jsme přišli. Náš most
zmizel!
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Daleko dole, na úpatí skály jsem viděl, pohlédnuv
přes okraj, spletenou směsici větví z roztříštěného kmene.
Byl to náš buk. Což pak se okraj plošiny udrtil, takže
strom spadl? Na okamžik jsme asi všichni pomýšleli na toto
vysvětlení. V následující chvíli se objevila na druhé straně
skalního jehlance před námi opálená tvář, obličej Gomeza,
míšence. Ano, byl to Gomez, avšak nikoli již onen Gomez
s pokorným úsměvem a s výrazem na tváři, podobným
masce. Viděli jsme obličej s planoucíma očima a se
skřivenými rysy, obličej skroucený nenávisti a šílenou
radostí z ukojené pomsty.

»Lorde Roxtone!« volal. »Lorde Johne Roxtone!«
»Ano,« řekl náš soudruh, »zde jsem.«
Přes propast k nám dolehl posměšný výkřik.
»Ano, tam jste, anglický pse a tam také zůstanete!

Čekal jsem stále a stále a teď se dostavila moje chvíle.
Bylo vám obtížno dostati se nahoru, ale obtížnější bude
sestoupiti dolů. Prokletí blázni, teď jste chyceni všichni do
jednoho!«

Byli jsme příliš ohromeni, abychom mohli
promluviti. Stáli jsme tu a zírali jsme před sebe úžasem.
Ulomená větev, ležící na trávě, nám prozrazovala, kde jí
použil jako páky, kterou náš most nadzvedl a svalil dolů.
Potom jeho obličej zmizel, avšak ihned na to se zase objevil
s výrazem ještě šílenějším než prve.

»Málem bychom vás byli zabili balvanem u jeskyně,«
křičel, »ale takto jest to lépe. Bude to pomalejší a hroznější.
Vaše kosti se tam nahoře budou bělati a nikdo neví, kde
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budete ležeti, aby je přišel pohřbíti. Až budete ležeti, lorde
Johne, umíraje, vzpomeňte si na Lopeza, kterého jste před
pěti lety zastřelil na řece Putomayo. Jsem jeho bratr a ať se
stane cokoliv, zemřu teď šťasten, neboť jeho památka byla
pomstěna.« Pak nám ještě zahrozila divoce jeho ruka a po
té všechno umlklo.

Kdyby byl míšenec prostě provedl svoji pomstu a
pak uprchl, mohlo vše proň dopadnouti dobře. Byl to
právě onen pošetilý neodolatelný pud románských národů,
ukázati se za všech okolností dramatickým, který přivodil
jeho vlastní pád. Roxton, jenž si získal jména biče Páně, a
to ve třech územích, nebyl člověkem, kterého by někdo
mohl beze všeho tupiti. Míšenec slézal na zadní straně
jehlance, avšak než mohl postaviti nohu na pevnou půdu,
přeběhl lord John na okraji vysočiny na místo, odkud mohl
onoho muže viděti. Pak jsme slyšeli prostě výstřel z jeho
kulovnice a ačkoliv jsme nic neviděli, zaslechli jsme výkřik
a pak vzdálené bouchnutí spadnuvšího těla. Po té se k nám
Roxton vrátil s tváří jako vytesanou ze žuly.

»Byl jsem slepým pošetilcem,« pravil hořce. »Bylo to
moje bláznovství, jež vás uvedlo do těchto nesnází. Měl
jsem býti pamětliv, že tito lidé si velmi dlouho pamatují
krevní mstu a měl jsem býti lépe na stráži.«

»A což onen druhý? Bylo přece k tomu třeba obou,
aby pozvedli onen strom přes okraj.«

»Mohl jsem ho zastřeliti, ale nechal jsem ho. Možná,
že se toho nesúčastnil. Třeba však bylo lépe, kdybych ho
byl zabil také, neboť zajisté, jak pravíte, přiložil také ruky.«
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Teď, když jsme měli klíč k tomuto činu, vzpomínal
jeden každý z nás a upamatoval se na některé podivné
a zlomyslné činy míšencovy — na jeho neustálou tužbu
věděti o našich plánech, na jeho chycení před naším
stanem, když nám naslouchal, na skryté pohledy nenávisti,
při nichž ho někdo z nás chvílemi překvapil. Ještě jsme
mluvili o všech těchto okolnostech, namáhajíce se uklidniti
své mysle vzhledem k novým okolnostem, když
neobyčejný výjev na planině dole upoutal naši pozornost.

Nějaký muž v bílých šatech, který mohl býti jedině
druhým míšencem, jenž zůstal na živu, běžel jako člověk,
jemuž jest v patách smrt. Za ním, jenom na několik metrů,
skákala obrovská, ebenová postava našeho oddaného
černocha Zamba. Právě když jsme tam pohlédli, vrhl se
černoch na záda uprchlíkova a ovinul paže kolem jeho
hrdla. Svalili se oba na zem. Za okamžik potom se Zambo
zvedl, pohleděl na ležícího muže a pak zamávnuv k nám
radostně rukou, běžel zase směrem k nám. Bílá postava
zůstala nehybně ležeti na veliké planině.

Naši dva zrádcové byly zničeni, avšak zločin, který
vykonali, je přežil. Nijakými možnými prostředky jsme
nemohli dosíci zase jehlance. Byli jsme obyvateli světa,
ale teď jsme byli obyvateli vysočiny. Obě dvě ty věci,
vysočina a svět, byly rozdílné a oddělené. Zde byla
planina, přes kterou vedla cesta k naším canoím a tam,
za fialovým, mlhavým obzorem byla řeka, vedoucí do
civilisace. Avšak spojení mezi námi a oním světem nám
chybělo. Žádný lidský důmysl nedovedl vymysliti
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prostředků, jak překlenouti propast, která zela mezi námi
a našimi minulými životy. Jediný okamžik změnil veškeré
podmínky naší existence.

A v takovém okamžiku jsem poznal látku, ze které
jsou stvoření moji tři soudruzi. Byli vážní, toť pravda, a
zamyšlení, avšak při tom byli nepoddajné, klidné mysli.
Pro tento okamžik jsme si mohli jen sednouti mezi
křoviny a trpělivě čekati na příchod Zamba. Záhy pak
se vynořila jeho poctivá, černá tvář nad skalami a jeho
herkulská postava vyšplhala na vrchol jehlance.

»Co mám teď učiniti?« volal. »Řekněte mi to a já to
učiním.«

Bylo to otázkou, kterou bylo lze snadněji položiti, než
ji zodpověděti. Jenom jedno nám bylo jasno. Zambo byl
naším jediným, spolehlivým poutem se zevním světem. Za
žádných okolností nás nesmí opustiti.

»Ne, ne!« volal. »Já vás neopustiti. Ať se děje cokoliv,
naleznete mne vždycky zde. Ale nemohu zadržeti Indiánů.
Již teď říkají, že na tomto místě žije příliš mnoho kurupuri
a že půjdou domů. Teď, když vy odejíti od nich, nemohu
jich zdržeti.«

Bylo skutečností, že naši Indiáni jevili v posledních
dnech velikou únavu ohledně naší cesty a zároveň tužbu k
návratu. Poznali jsme, že Zambo mluvil pravdu a že by mu
nebylo možno, aby je zde zdržel.

»Přemluvte je, Zambo, aby čekali až do zítřka,«
zavolal jsem. »Potom pošlu po nich dopis.«
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»Velmi dobře, pane! Slibuji, že budou čekati až do
zítřka,« pravil černoch. »Ale co mám učiniti pro vás já?«

Měli jsme pro něj dosti práce a náš věrný chlapík ji
vykonal chvályhodně. Nejdříve odvázal za našeho vedení
provaz od pařezu a jeden konec hodil přes propast k nám.
Provaz nebyl tlustší šňůry na prádlo, avšak byl velmi pevný
a ačkoliv jsme si z něho nemohli udělati mostu, mohl
nám přece jen neocenitelně posloužiti, kdybychom musili
někam šplhati. Potom připevnil Zambo provaz k balíkům
zásob, které byly vyneseny nahoru, takže jsme je mohli
vytáhnouti k sobě. To nám poskytlo životních potřeb
alespoň na týden, i kdybychom nenalezli nic jiného.
Konečně černoch slezl a přinesl nahoru dva jiné balíky
různého zboží — bednu se střelivem a množství jiných
věcí, což jsme vše vytáhli nahoru, když jsme dříve
černochovi hodili konec provazu. Byl již večer, když
konečně slezl dolů s konečným ujištěním, že zdrží Indiány
až do následujícího jitra.

A tak se stalo, že jsem ztrávil skoro celou tuto naši
první noc na vysočině vypisováním našich zkušeností při
světle prosté svítilny, opatřené svíčkou.

Večeřeli jsme a tábořili na samém okraji skály, hasíce
svoji žízeň dvěma lahvemi minerální vody, které byly v
jedné bedničce. Naší životní otázkou jest, abychom nalezli
vodu, ale myslím, že i lord John sám měl pro tento den již
dosti dobrodružství za sebou a nikdo z nás nebyl naladěn
vrhnouti se první do neznáma. Vystříhali jsme se každého
nepotřebného zvyku a také jsme nerozdělali ohně.
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Na zítřek (vlastně již dnes, neboť co píši, začíná již
svítati) odvážíme se poprvé do této podivné země. Nevím,
kdy budu zase moci psáti — nebo budu-li vůbec kdy psáti.
Zatím pozoruji, že Indiáni jsou dosud na svých místech
a jsem jist, že za nedlouho zde bude věrný Zambo, aby
obdržel můj dopis. V jeho doručení mohu důvěřovati.

P. S. — Čím více hloubám, tím zoufalejším se jeví
naše postavení. Nevidím nijaké možné naděje na náš
návrat. Kdyby zde bylo nějakého vysokého stromu blíže
okraje vysočiny, mohli bychom spustiti nový most pro
svůj návrat, avšak na padesát metrů zde není žádného.
A naše spojená síla by nedostačila ku přenesení kmene,
který by mohl posloužiti k našemu cíli. Provaz jest ovšem
příliš krátký, abychom po něm mohli sestoupiti. Ne, naše
postavení jest beznadějné — beznadějné!
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Kapitola X

Udály se nejpodivnější věci

Staly se zde nejpodivnější věci, a dějí se stále nové a nové.
Veškerý papír, který zde mám, záleží v pěti starých
poznámkových knížkách a pak ještě v trošce odřezků. K
tomu mám jenom jedinou stylografickou tužku. Avšak
pokud budu moci hnouti rukou, budu pokračovati a
vypisovati naše zkušenosti a dojmy, neboť jsme přece
jedinými lidmi, ze všeho lidského pokolení, kteří mohou
spatřovati takové věci a proto jest ohromně důležito, abych
vše vylíčil pokud to mám v živé paměti a dříve než osud,
který se zdá neustále hroziti, nás opravdu zahubí. Zdali by
konečně mohl Zambo donésti tyto dopisy k řece, nebo
mohl-li bych je snad já sám nějakým zázračným způsobem
vzíti s sebou a vrátiti se, či snad konečně, zda-li nějaký
odvážný cestovatel, který nalezne naši stopu bezpochyby
s výhodou dokonalého létadla, nalezne tento svazek
rukopisů — ve všech těch případech vidím, že to, co píši,
jest určeno k nesmrtelnosti jako klasické vylíčení
opravdových dobrodružství.

Ráno po onom dnu, kdy jsme byli činem bídného
Gomeza zůstaveni na vysočině, začali jsme s novou řadou
našich zkušeností. První událost nebyla taková, aby mně
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poskytla příliš příznivého domnění o místě, po kterém
putujeme. Když jsem se probudil po rozednění z krátké
dřímoty, padly moje oči na jakýsi neobyčejný zjev, který
jsem spatřil na své noze. Moje spodky se trochu skrčily
a tím se objevilo několik centimetrů mé kůže nad mými
ponožkami. A na tomto místě ležela nějaká veliká,
nafialovělá bobule. Jsa překvapen tímto pohledem,
naklonil jsem se, abych ji sejmul, když k mé hrůze praskla
mezi mým ukazováčkem a palcem a všemi směry z ní
vystříkla krev. Můj výkřik ošklivosti přivolal oba profesory
ke mně.

»Velmi zajímavé,« pravil Summerlee, skláněje se nad
moje lýtko. »Bylo to ohromné klíště, které myslím, není
dosud zařaděno.«

»První ovoce našich prací,« řekl Challenger svým
pedantickým a hlučným způsobem. »Nemůžeme nic
jiného než nazvati je Ixodes Maloni. Nepatrná
nepříjemnost, že jste byl bodnut, milý mladý příteli,
nemůže vyvážiti slavnou výsadu, že vaše jméno bude
zapsáno v nesmrtelných spisech přírodovědeckých — tím
jsem si jist. Na neštěstí jste tento krásný exemplář rozdrtil
v okamžiku, když se sytil.«

»Taková špinavá havěť!« vykřikl jsem.
Profesor Challenger zvedl v odporu svoje silné obočí

a položil mi na rameno svoji tlapu, jako by mne chtěl
uklidniti.

»Měl byste pěstovati vědecké oko a neodvislý vědecký
rozum,« pravil, »Člověku filosofické povahy, jakým jsem
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sám, jeví se klíště se svým sosákem v podobě nožíku, a
se svým nabubřelým břichem tak krásným dílem přírody
jako páv, nebo třeba severní záře. Bolí mne, když vás
slyším mluviti o něm způsobem tak znehodnocujícím.
Avšak zajisté si dovedeme opatřiti nějaký jiný exemplář,
budeme-li pilni.«

»O tom nepochybuji také,« pravil Summerlee
zamračeně, »neboť jeden vám právě teď zmizel za límcem
košile.«

Challenger se vymrštil do vzduchu a zařval při tom
jako býk, při čemž rval šíleně svůj kabát a košili, aby je
rozepjal. Summerlee a já jsme se smáli, takže jsme mu sotva
mohli pomáhati. Konečně jsme obnažili jeho nestvůrnou
hruď, která měřila podle krejčovské míry čtyřiapadesát
palců v objemu. Jeho tělo bylo pokryto černými chlupy, ze
kteréžto džungle jsme vyňali putující klíště ještě dříve, než
jej mohlo bodnouti. Avšak křoviny kolem nás byly plny
tohoto děsného moru a proto nám bylo jasno, že musíme
svůj tábor přenésti jinam.

Ale nejdříve bylo nutno domluviti se s naším věrným
černochem, jenž se teď právě objevil na jehlanci s velikým
počtem cínových krabic s kakaem a sušenkami, které nám
házel. Ze zásob, jež zůstaly dole, si ponechal podle našich
rozkazů tolik, aby s nimi vydržel dva měsíce. Indiánům
zůstal zbytek jako odměna za jejich služby a jako náhrada
za to, že donesou naše dopisy k Amazonu. O několik
hodin později jsme je viděli kráčeti daleko na planině
husím pochodem. Každý z nich nesl na hlavě uzlík a tak
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cestovali zpět po stezce, kterou jsme přišli. Zambo se usadil
v našem malém stanu na úpatí jehlance a tam zůstal jako
jediné naše pojítko s dolením světem.

A teď nám bylo rozhodnouti o našich
bezprostředních podnicích. Odstranili jsme svoje ležení
mezi křovinami, jež byly přeplněny klíšťaty a přenesli jsme
je na malou mýtinu, jež byla obklíčena po všech stranách
hustými stromy. Uprostřed mýtiny bylo několik plochých
balvanů a na blízku byl výtečný pramen. Tam jsme se
usadili v čistotě a pohodlí, a kuli jsme svoje první plány
ohledně vpádu do tohoto nového území. Mezi stromovým
lupením se ozývaly ptačí hlasy — zvláště nějaký pták, který
podivně houkal, a jehož hlas byl nám nový — avšak kromě
těchto hlasů zde nebylo nijakých známek života.

Naši první starostí bylo sestaviti jakýsi seznam našich
zásob, abychom věděli, nač můžeme spoléhati. Pokud se
týkalo věcí, které jsme sami přinesli a pak ještě těch, které
nám Zambo poslal po provaze, byli jsme dosti dobře
zásobeni. Nejdůležitější ze všeho bylo vzhledem k
nebezpečím, která nás mohla obklopovati, že jsme měli
sebou čtyry kulovnice a tisíc tři sta nábojů, jakož i
brokovnici, avšak pouze jednostopadesát prostředních
patron s broky. Ohledně zásob jsme měli dosti, aby nám
stačily na několik týdnů. A měli jsme také dostatek tabáku
a několik vědeckých přístrojů, počítajíc k nim veliký
dalekohled a dobrou polní obzorku. Veškeré tyto věci jsme
sebrali a položili na mýtinu a jako první čin z opatrnosti
jsme uřízli naší sekerou a noži několik trnitých keřů, které
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jsme nakupili na sebe v kruh o průměru asi patnácti metrů.
Toto místo mělo býti pro první dobu naším hlavním
stanem, — naším útočištěm před náhlým nebezpečím a
ochranou našich zásob. Nazvali jsme je ‚tvrzí
Challengerovou’.

Bylo již poledne, než jsme se takto zajistili, ale teplota
nebyla příliš tísnivou a všeobecný vzhled vysočiny ohledně
temperatury i vegetace byl skoro umírněný. Buk, dub, ba i
bříza, byly viditelny ve spleti stromů, která nás obkličovala.
Jeden veliký strom gingkový, převyšující všechny ostatní,
týčil svoje veliké větve a listí, podobné ženským vlasům,
nad tvrzí, kterou jsme upravili. V jeho stínu jsme
pokračovali ve své rozprávce a lord John, jenž se ujal v
hodině činu velení, nám sděloval svoje názory.

»Pokud nás neuviděl nebo nezaslechl člověk nebo,
nějaké zvíře, jsme bezpečni,« pravil. »Od chvíle, kdy zvědí,
že jsme zde, počnou naše nesnáze. Dosud není známek, že
by nás byli vypátrali. Proto jest pro nějakou dobu naším
úkolem ukrývati se a slíditi po krajině. Jest nám třeba
prohlédnouti si dříve naše sousedy, než je pozveme k
návštěvám.«

»Avšak musíme přece postupovati,« odvážil jsem se
poznamenati.

»Ovšem že, a to všemi prostředky, milý hochu!
Budeme postupovati, ale s rozumem. Nesmíme nikdy jíti
tak daleko, abychom se nemohli vrátiti ke své základně. A
přede vším nesmíme nikdy, nepůjde-li o život nebo smrt,
vypáliti ze svých ručnic.«
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»Avšak vy jste včera vystřelil,« řekl Summerlee.
»Nu, nebylo jiné pomoci. Avšak vítr byl včera silný

a vanul od nás. Není tedy pravděpodobno, že onen zvuk
výstřelu by byl donesen příliš daleko na vysočinu.
Mimochodem, jak nazveme toto místo? Domnívám se, že
jest naší povinností, abychom je pojmenovali!«

Byly proneseny mnohé návrhy, více méně šťastné, ale
rozhodným byl návrh Challengerův.

»Měl bych pro ně jenom jediné jméno,« pravil. »Budiž
nazváno podle průkopníka, který tuto zemi objevil. Budiž
to Zemí Maple Whiteovou.«

A vysočina byla takto pokřtěna a tak jest také nazvána
na mapě, jejíž vykreslení bylo mojí zvláštní úlohou. A
s tímto jménem se objeví, jak doufám, také v atlasu
budoucnosti.

Klidné proniknutí do Země Maple Whitea bylo teď
naším nutným cílem. Měli jsme důkazy, které jsme spatřili
na vlastní oči, že toto místo jest obýváno nějakými
neznámými tvory a pak zde byl důkaz v Maple Whiteově
náčrtníku, jenž naznačoval, že se nám mohou objeviti
netvorové ještě hroznější a nebezpečnější. Že zde mohli
býti také obyvatelé lidští a že byli povahy zlé, napovídala
kostra, nabodnutá na bambusy, která by se na onom místě
nebyla octnula, kdyby nebyla svržena s výše. Naše situace,
když jsme zde tak uvízli bez možnosti uniknutí a v takové
zemi, byla zajisté plna nebezpečí a zdravý rozum nám
nařizoval všemožnou míru opatrnosti, jakou jen zkušenosti
lorda Johna mohly navrhovati. Avšak bylo naprosto
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nemožno, abychom zůstali na okraji tohoto tajemného
světa, když se naše duše chvěly netrpělivostí, abychom
mohli do něho vniknouti a dosáhnouti jeho skrytého nitra.

Proto jsme zahradili u své ohrady vchod, vyplnivše jej
různými trnitými keři a pak jsme opustili svůj tábor a své
zásoby, obklopené tímto ochranným plotem. Po té jsme
se vybrali pomalu a opatrně na další cestu do neznáma,
sledujíce běh malého potoka, jenž tekl od místa našeho
východiště, jako by nám chtěl vždycky sloužiti jako vůdce,
až se budeme vraceti.

Sotva jsme vyšli, nalezli jsme stopy a známky, které
poukazovaly, že nás opravdu očekávají divy. Po několika
stech metrech cesty hustým lesem, v němž rostlo mnoho
stromů docela mně neznámých, které však profesor
Summerlee, jenž byl botanikem naší družiny, poznal jako
druhy stromů jehličnatých a cykasovitých, které však již
dávno zmizely s tohoto světa, vstoupili jsme do oblasti,
kde se potok najednou značně rozšířil, tvoře dosti rozsáhlé
bahniště. Vysoké rákosí zvláštního tvaru rostlo hustě před
námi a naši učenci nám pověděli, že jest to druh truskavce.
Tu a tam rostly z rákosí vysoké, kapraďovité stromy, které
se prudkým větrem vesměs ohýbaly. Náhle se lord John,
jenž kráčel napřed, zastavil se zdviženou rukou.

»Hleďte na tohle-« pravil. »Při svatém Jiří, to jest jistě
stopa praotce všech ptáků!«

Viděli jsme před sebou ohromnou, tříprstou stopu,
vtisknutou do bahna. Jakýsi tvor, ať byl čímkoliv a
jakýmkoliv, přešel zde bahniště a vstoupil do lesa. Všichni
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jsme se zastavili, abychom si prohlíželi tuto nestvůrnou
stopu. Byl-li to opravdu pták — a jaké zvíře by mohlo
zanechati takové známky? — tu byla jeho noha o tolikrát
větší nohy pštrosa, že jeho výška ve stejném měřítku
musila býti ohromná. Lord John se bedlivě rozhlížel kolem
a vsunul do své pušky na slony dvě nábojnice.

»Sázím svoje dobré, lovecké jméno,« pravil, »že tato
stopa jest zcela čerstvá. Ono zvíře zde nešlo ani před desíti
minutami. Pohleďte, jak ještě teď vniká voda do hlubších
otisků! U Joviše! Hleďte, zde jest stopa mláděte!«

A bylo to pravda. Menší otisky stejného tvaru běžely
souběžně s otisky velikými.

»Ale co říkáte tomuhle?« křičel profesor Summerlee
vítězně, ukazuje na nějaký veliký tvar, který vypadal jako
otisk pětiprsté lidské ruky a jenž se jevil mezi stopami
tříprstými.

»Wealdenské hlíny!« volal Challenger jako u vytržení.
»Viděl jsem je ve wealdenských hlínách. Jest to zvíře, které
kráčí vzpřímeně na nohách tříprstých a které se někdy
opře svojí pětiprstou přední tlapou o zem. Není to pták,
můj drahý Roxtone — není to pták.«

»Jest to snad čtyrnohý dravec?«
»Ne! Je to plaz — je to dinosaurus. Nic jiného by

nemohlo zanechati takové stopy. Asi před devadesáti lety
pomátly takové stopy jednoho ctihodného doktora ze
Sussexu. Ale kdo by mohl na celém světě doufati — ano
doufati — že se mu naskytne takovýto pohled?«

Jeho slova umlkla v šepotu a všichni jsme stanuli bez
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hnutí a jako zkamenělí překvapením. Sledujíce ony stopy,
opustili jsme bahnisko a prošli jsme clonou podrostu a
stromů. Za ní byla otevřená mýtina a na té bylo pět
nejpodivnějších tvorů, jaké jsem kdy spatřil. Krčíce se pod
keři, mohli jsme je zcela pohodlně pozorovati.

Bylo jich, jak jsem řekl, pět — dva byli dospělí a
tři mláďata. Jejich velikost byla obrovská. I ta mláďata
byla veliká jako sloni, kdežto obě zvířata dospělá byla
mnohem větší všech tvorů, které jsem posud viděl. Měla
kůži zbarvenou jako břidlice a pokrytou šupinami jako
u ještěrky a kde na ni dopadalo sluneční světlo, tam se
jejich kůže leskla. Všech pět zvířat sedělo skrčeně, opírajíce
se o své široké, mocné ohony, a o své obrovské tříprsté
zadní nohy, kdežto svými menšími pětiprstými, předními
nohami strhávala větve, na nichž se pásla. Nevím, jak bych
vám vypodobnil jejich zjev jinak a lépe, než když řeknu,
že vypadala jako obrovští klokani, dvacet stop výšky, ale s
kůží jako černí krokodilové.

Nevím, jak dlouho jsme tam zůstali, bez hnutí zírajíce
na toto podivuhodné divadlo. Silný vítr vál proti nám a
byli jsme dobře ukryti, takže nebylo nebezpečí, že budeme
prozrazeni. Každé chvíle si mláďata pohrávala kolem svých
rodičů neobratnými poskoky, při nichž tato veliká zvířata
se vymršťovala do vzduchu a dopadala pak na zem s
tupými nárazy. Síla starých zvířat zdála se býti neomezená,
neboť jedno z nich, když nemohlo jaksi dosáhnouti větve
plné listí, rostoucí na dosti vysokém stromě, položilo svoje
přední tlapy kolem kmene a zlomilo strom jako kdyby
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to byla sazenice. To se zdálo dokazovati, jak jsem se
domníval, nejen obrovskou sílu jeho nesmírně vyvinutých
svalů, ale také nedostatečnou velikost jeho mozku, neboť
celá tíha stromu padla na zvíře, načež vyrazilo řadu
pronikavých výkřiků, podobných štěkotu, čímž ukázalo,
že třeba bylo tak veliké, byly přece jen jisté hranice toho,
co dovedlo snésti. Bezpochyby si zvíře touto nehodou
myslilo, že jest v sousedství nějaké nebezpečí, neboť
pomalu odskákalo do lesa, jsouc sledováno svou družkou
a třemi ohromnými mláďaty. Viděli jsme ještě mihati se
lesknoucí se břidlicovitou kůži těchto zvířat mezi kmeny
stromů a jejich hlavy, kývající se vysoko nad podrostem.
Potom nám zmizela s dohledu.

Pohleděl jsem na své soudruhy. Lord John tu stál jako
na stráži s prstem položeným na spoušti své sloní pušky a
z jeho vášnivých očí vyzírala zářivě jeho lovecká duše. Co
by byl nedal za to, kdyby měl jednu takovou hlavu, aby ji
mohl umístiti mezi dvě skřížená vesla nad krbem ve svém
bytě v Londýně! Ale jeho rozum mu přece jenom bránil,
neboť veškeré naše další výzkumy všech divů této neznámé
země záležely na tom, aby naše přítomnost zůstala jejím
obyvatelům zatajena. Oba profesoři byli pohříženi v tiché
vytržení. Ve svém rozčilení se bezděčně uchopili za ruce
a stáli tu jako dvě malé děti před nějakým zázrakem.
Challengerovy tváře se šířily v andělském úsměvu a
Summerleeův výsměšný obličej změkl na okamžik v samý
údiv a úctu.
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»Tohle přece nikdo nepopře-« zvolal nakonec. »Co
tomu řeknou v Anglii?«

»Můj drahý Summerlee, povím vám s největší
pravděpodobností, co v Anglii řeknou,« pravil Challenger.
»Řeknou tam, že jste prohnaným lhářem a vědeckým
podvodníkem, právě tak, jako vy a jiní jste to řekli mně.«

»A když uzří fotografie?«
»Řeknou, že jsou padělané, Summerlee! Řeknou, že

jsou hrubě padělané!«
»A když uzří ukázky z těchto tvorů?«
»Ach, tady bychom je chytili! Malone a jeho nečistí

soudruzi z redakce by nám přece jen mohli provolati slávu.
Dne dvacátého devátého srpna — to jest onen den, když
jsme spatřili pět živých iguanodonů na mýtině v Zemi
Maple Whiteově. Napište si to do svého deníku,
milý, mladý příteli, a pošlete to svému pokoutnímu listu.«

»A buďte zároveň připraven, že za to dostanete na
pamětnou podpatkem boty od svého šefa,« pravil lord
John. »Z londýnské zeměpisné šířky vypadají tyto věci
trochu jinak, milý hochu. Jest na světě velmi mnoho lidí,
kteří o svých dobrodružstvích mnoho nevypravují,
poněvadž nemohou doufati, že by jim bylo uvěřeno. A
kdo je může za to kárati? Vždyť jest jisto, že za dva měsíce
bude se nám i toto zdáti pouhým snem. Co jste řekl, že to
bylo?«

»Iguanodoni,« pravil Summerlee, »Jejich stopy
nalézají se všude na hastingských písčinách, v Kentu a
v Sussexu. Jižní Anglie se jimi hemžila, dokud tam bylo
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dostatek šťavnaté a dobré zeleně, aby mohli žíti. Ale
poměry se změnily a zvířata vymřela. Zde se však zdá, že
se poměry nezměnily. A proto zde tato zvířata žijí.«

»Dostanu-li se odtud živ a zdráv, musím si s sebou
odnésti alespoň jednu takovou hlavu,« řekl lord John.
»Panečku, jsem jist, že by byl mnohý z oněch chlapů v
Somali-Ugandě sezelenal krásně jako hrášek, kdyby byl
něco takového spatřil! Nevím, co si o tom, milí přátelé,
myslíte, ale napadá mi, že jsme zde neustále na ledě velmi
tenkém.«

A já jsem měl tentýž pocit, jako by kolem nás
zavládalo tajemství a nebezpečí. V temnotě mezi stromy se
zdála číhati neustále nějaká hrozba a když jsme se dívali
do jejich stinného lupení, vnikala nám do srdce neurčitá
hrůza. Jest sice pravda, že tito nestvůrní tvorové, které jsme
právě viděli, byli zvířaty hřmotnými, ale neškodnými, u
nichž nebylo pravděpodobno, že by někomu ublížila. Ale
nevěděli jsme, jací jiní tvorové, přeživší věky, mohli býti
v tomto světě divů — jaké zde mohly býti divé a útočné
hrůzy, připravené vrhnouti se na nás ze svých doupat buď
ve skalách nebo v podrostu. Vím velmi málo o životě
předhistorickém, avšak pamatuji se zřetelně na nějakou
knihu, kterou jsem četl a v níž se mluvilo o tvorech, kteří
by se mohli živiti našimi lvy a tygry, jako kočka myšmi.
Což kdybychom se setkali v těchto lesích Země Maple
Whiteovy s tvory podobnými!

A bylo naším osudem, že již tohoto dopoledne, bylo
to naše prvé dopoledne v této nové zemi — jsme měli
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zvěděti, jaká podivná nebezpečí kolem nás číhají. Bylo to
dobrodružství odporné a takové, že na ně myslím velmi
nerad. Jestliže, jak řekl lord John, nám zůstane v paměti
mýtina iguanodonů jako sen, tu zajisté nás bažina
pterodactylů bude vždycky strašiti jako noční můra.
Dovolte mi, abych vypravoval přesně, jak se vše událo.

Postupovali jsme lesy velmi pomalu, a sice s části
proto, že lord John vyzvídal před námi jako skaut, než nám
dovolil jíti dále, a za druhé proto, že při každém druhém
kroku jeden nebo druhý profesor s výkřikem podivu klekal
na zem buď před nějakou rostlinou nebo hmyzem, který
se mu objevil jako zcela nový druh. Tak jsme cestovali
asi dvě nebo tři míle, držíce se neustále po pravé straně
čáry, kterou nám naznačoval potok, když jsme došli mezi
stromy na prostor dosti otevřený. Pás podrostu vedl
vzhůru ke změti skal — celá rovina byla poseta balvany. Šli
jsme pomalu k těmto skalám, a sice mezi křovinami, které
nám sahaly o něco nad pas když jsme náhle zpozorovali
jakýsi podivný a tichý štěbetavý a pískavý zvuk, jenž plnil
vzduch neustálým hlukem a jenž se zdál přicházeti z
nějakého místa bezprostředně před námi. Lord John zvedl
ruku na znamení, abychom se zastavili a pak běžel rychle,
skláněje se při tom, k čáře, utvořené skalinami. Viděli jsme,
že se dívá přes první balvany a že činí posuňky úžasu. A
pak tam stál bez hnutí a zíral jako by na nás zapomněl, tak
byl uchvácen pohledem, který se mu naskytoval. Konečně
nám pokynul, abychom přišli za ním, ale držel ruku
zdviženou na znamení opatrnosti. Jeho celé chování mně
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způsobilo pocit, že máme před sebou něco
podivuhodného, ale nebezpečného.

Když jsme se připlížili k němu, pohleděli jsme přes
skály. Viděli jsme před sebou jakousi prohlubeň, která snad
byla v dávných dnech některým z menších sopečných
kráterů této vysočiny. Měla podobu mísy a na jejím dně,
asi na sto metrů od místa, kde jsme leželi, byly kaluže se
stojatou vodou, pokrytou zelenavou pěnou, a na březích
těchto rybníčků rostly sítiny. Toto místo bylo i samo o
sobě dosti příšerné, ale jeho obyvatelé z něho činili jakýsi
výjev podobný ‚Sedmi Kruhům’ Danteovým. Bylo to
hnízdiště pterodactylů. Viděli jsme jich zde shromážděno
před sebou na sta. Celé dno této kotliny kolem vody se
hemžilo jejich mláďaty a odpornými matkami, sedícími
na kožnatých, žlutavých vejcích. A onen zarážející hluk,
kterým byla naplněna všechna atmosféra, přicházel od
těchto lezoucích a křídly mávajících spoust ohyzdných
plazů, kteří zároveň vysílali pekelný, děsný a stuchlý
zápach, jímž jsme téměř omdlévali. Ale nahoře na
balvanech seděly po jednom veliké, šedé a jako zvětralé
kusy, které vypadaly spíše jako vyschlé mrtvoly, než
opravdoví živí tvorové. Byli to strašní samečkové, naprosto
nehnutí, kromě toho, že jejich rudé oči se koulely a že
chvílemi chňapli svými zobáky, jež se podobaly železům
na krysy, po nějaké vážce, letící kolem. Jejich veliká,
blanitá křídla byla zavřena sklopením jejich předních
nohou, takže tam seděli jako obrovské babizny, zahalené
v ošklivé šátky barvy pavučin, z nichž vyčnívaly jejích
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zuřivé hlavy. Neméně než tisíc velkých i malých těchto
nečistých zvířat lezlo tu v kotlině před námi.

Naši profesoři byli by zde rádi zůstali v úkrytu celý
den, tak byli uchváceni touto příležitostí, když mohli
studovati život z dob předhistorických. Ukazovali na ryby
a mrtvé ptáky, ležící všude kolem mezi skalinami a
dokazující, jakého druhu byla potrava těchto zvířat a slyšel
jsem, jak si navzájem blahopřejí, že mohli takto vysvětliti
otázku, proč kosti těchto létacích draků nalézáme v
takovém množství na určitých, ohraničených místech,
jako v zeleném pískovci v Cambridgi, neboť teď bylo
dokázáno, že tato zvířata žila pospolitě jako alky.

Avšak konečně Challenger, chtěje dokázati jistý svůj
názor, kterému Summerlee odporoval, vystrčil hlavu přes
balvan a tím málem způsobil zkázu nás všech. V okamžiku
na to vyrazil nejbližší sameček pronikavý pískavý křik a
rozepjav svá kožnatá křídla, o průměru dvaceti stop, vznesl
se do vzduchu. Samičky a mláďata se skrčily k sobě u
vody, kdežto celý kruh stráží vyletěl řadou a vznášel se
pak pod oblohou. Byl to podivný pohled spatřiti takto
nejméně sto těchto tvorů ohromné velikosti a ohyzdného
vzezření, kroužiti jako vlaštovky rychlými údery svých
křídel, pohybujících se jako nůžky nad našimi hlavami.
Ale záhy jsme poznali, že se dlouho nesmíme zdržovati
zíráním na toto divadlo. Nejdříve letěla tato veliká zvířata
ve velikých kruzích, jako kdyby se chtěla ujistiti, v jakém
rozsahu jim hrozí nebezpečí. Potom se jejich let snížil
a kruh se zúžil, až konečně svištěla kolem našich hlav
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a suchý, šustivý třepot jejich velikých křídel barvy
břidlicové plnil vzduch takovými zvuky, že jsem si
vzpomněl na letiště za dne dostihů.

»Dejte se k lesu a držte se pohromadě,« volal lord
John, zvedaje svoji pušku, »Ta zvířata mají v úmyslu něco
zlého.«

V okamžiku, když jsme chtěli ustoupiti, sevřel se kruh
nad námi tak, že hroty křídel nejbližších se dotýkaly skoro
našich tváří. Bili jsme po nich pažbami svých pušek, avšak
nemohli jsme udeřiti do ničeho pevného nebo
poranitelného. Náhle však vyrazil z onoho břidlicovitě
zbarveného svištícího kruhu dlouhý krk a strašlivý zobák
se po nás rozehnal. Po něm následoval jiný a jiný.
Summerlee vykřikl a chytil se rukou za tvář, z níž mu tekla
krev. Sám jsem pocítil v týle jakési bodnutí, jehož nárazem
jsem takměř omdléval. Challenger upadl a když jsem se
sehnul, abych ho zvedl, obdržel jsem od zadu novou ránu
a padl jsem na profesora. V témž okamžiku jsem slyšel
třesknutí sloní pušky lorda Johna a vzhlédnuv, spatřil jsem,
že se zmítá jedna nestvůra s přeraženými křídly na zemi,
při čemž na nás chrlila ze široka otevřeného zobáku sliny
a vyrážela chraptivé skřeky a její vyboulené krví podlité
oči, přispívaly k tomu že vypadala jako nějaký ďábel ze
středověkého obrazu. Její druzi se po náhlém třesku
výstřelu vznesli výše a kroužili nad našimi hlavami.

»Teď,« křičel lord John, »teď běžme, abychom
zachránili životy!«

Klopýtali jsme podrostem a právě, když jsme doběhli
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ke stromům, vrhli se na nás tyto harpyje poznovu.
Summerlee byl sražen, ale chopili jsme se ho a zvednuvše
ho, prchali jsme mezi stromy. Pro tuto chvíli jsme byli
v bezpečí, neboť jejich veliká křídla neměla dosti místa
rozepnouti se mezi větvemi. Když jsme smutně kulhali
domů stlučení a poražení, viděli jsme je ještě dlouho létati
u veliké výši pod hluboce modrou oblohou nad svými
hlavami, a vznášeti se v kruzích, při čemž nebyly větší
lesních holubů, ale jejich oči zajisté stopovaly dále náš
ústup. Konečně, když jsme došli do hustého lesa vzdali se
další honby a již jsme jich neviděli.

»Tohle jest velmi zajímavou a přesvědčující
zkušeností,« pravil Challenger, když jsme stanuli vedle
potoka, ve kterém si koupal oteklé koleno. »Dostalo se
nám výjimečně dobrého poučení, Summerlee, ohledně
zvyků rozzuřeného pterodactyla.«

Summerlee si utíral s rány na čele krev, kdežto já jsem
si obvazoval zranění po ošklivém klofnutí, v týlním svalu.
Lord John měl na rameně roztržený kabát, ale zuby zvířete
se při tom sotva dotkly jeho kůže.

»Není to tak zlé,« pokračoval Challenger, »když náš
mladý přítel utržil pouze lehké klofnutí, a když lord John
unikl s trochu roztrženým kabátem. Já sám jsem byl sražen
křídlem, které mne udeřilo do hlavy a tak máme
pozoruhodný důkaz o různých metodách jejich útoků.«

»Ale s našimi životy bylo již na mále,« pravil lord John
vážně, »a nedovedl bych si věru představiti horší smrti než

Kapitola X 177

www.eknizky.sk



skončiti takovým nečistým plazem. Lituji, že jsem vypálil
ze své pušky, ale u Joviše, nic jiného mi nezbývalo!«

»Kdybyste toho byl neučinil, nebyli bychom zde,«
řekl jsem s přesvědčením.

»Snad nám z toho nevznikne žádná škoda,«
odpověděl. »Zajisté, že v těchto lesích se ozve velmi často
hlasitý praskot lámajících se nebo padajících stromů, což se
zajisté podobá ráně z pušky. Avšak teď, jste-li také mého
mínění, zažili jsme pro dnes již dosti rozčilení a učinili
bychom nejlépe, když bychom se vrátili do tábora k naší
skříni s lékařskými potřebami a použili trochu karbolové
kyseliny. Kdož ví, jaký jed mají tato zvířata ve svých
odporných čelistích?«

Avšak zajisté nezažil nikdo od počátku světa takového
dne, jako my. Měloť nás očekávati ještě další překvapení.
Když jsme sledovali tok potůčku, došli jsme konečně na
svou mýtinu a spatřivše trnité hrazení svého tábora,
domnívali jsme se, že jsou naše dobrodružství skončena.
Avšak než jsme se mohli uložiti k odpočinku, bylo nám
přesvědčiti se o jiném. Branka Challengerovy Pevnůstky
byla nedotčena, její hrazení nebylo prolomeno a přece
jen zde byla za naší nepřítomnosti nějaká návštěva a to
tvora podivného a silného. Nebylo zde nijakých stop, které
by nám prozradily jeho povahu. A jenom svislé větve
ohromného gingkového stromu nám napovídaly, jak asi
ona bytost přišla a odešla. Za to však jsme měli zjevný
důkaz o jeho zlovolné síle ve stavu našich zásob. Byly
rozházeny v nepořadku po zemi, a jedna plechová krabice
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s masem byla rozbita na kusy, aby onen tvor mohl
vytáhnouti její obsah. Jedna bednička s náboji byla
roztříštěna na třísky a jedna mosazná nábojnice ležela
vedle, roztrhaná na kusy. A nanovo se zmocnil našich
duší nejasný pocit hrůzy, takže jsme se dívali kolem sebe
ustrašenýma očima do temných stínů, v nichž mohla kdesi
číhati nějaká děsná bytost. Jak rádi jsme byli, když jsme
slyšeli volající hlas Zamba a když jsme přistoupili na okraj
plošiny, viděli jsme ho seděti a usmívati se na vrcholu
protějšího jehlance.

»Vše jest v pořádku, pane Challengere, vše jest v
pořádku!« volal. »Já zůstati zde, nebát se. Naleznete mne
vždy, když mne budete potřebovati.«

Jeho poctivý, černý obličej a stejně také ohromný
rozhled před námi, jenž nám dovoloval přenésti se v duchu
na polovinu zpáteční cesty k toku Amazonu, dopomohly
nám k novému přesvědčení, že jsme opravdu ještě na této
zemi a ve dvacátém století a že jsme nebyli nějakým
kouzlem přeneseni na kterousi nehotovou planetu, jež jest
dosud ve svém prvotním a nejdivějším stavu. Jak nesnadno
bylo představiti si, že fialová čára na dalekém obzoru byla
blízko oné veliké řeky, po níž jezdily veliké parníky a u níž
lidé rozmlouvali o nepatrných záležitostech života, kdežto
my, připoutáni zde mezi tvory dávnověku, jsme se tam
mohli jen dívati a toužiti po všem tom, co onen svět, teď
tak vzdálený, znamená!

A ještě jedna vzpomínka, spojená s tímto
podivuhodným dnem, mi zbývá, a s ní chci ukončiti tento
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dopis. Oba profesoři, jejichž nálada se zajisté zhoršila
utrpeným poraněním, upadli do sporu, zdali zvířata, která
na nás útočila náležela k rodu pterodactylů nebo
dimorphodonů. Z toho vznikla prudká slova. Abych
nemusil naslouchati jejich hádce, odešel jsem trochu
stranou a posadiv se na padlý kmen stromu, kouřil jsem. V
tom ke mně přistoupil lord John.

»Povídám, Malone« pravil, »pamatujete se na ono
místo, kde byla ta zvířata?«

»Velmi zřetelně.«
»Nevypadalo to jako sopečný kráter?«
»Ovšem že,« odpověděl jsem.
»Všiml jste si půdy?«
»Byly tam skály.«
»Ale kolem vody — kde rostlo rákosí?«
»Byla tam taková modravá země. Vypadalo to jako

hlína.«
»Ovšem. Tedy sopečná prohlubeň, plná modré

hlíny.«
»Co tím chcete říci?« otázal jsem se.
»Ach, nic, nic,« pravil. A vrátil se zase k místu, odkud

se rozléhaly hlasy hádajících se mužů vědy v dlouhém
duetu, při čemž vysoký, skřípavý hlas profesora
Summerleea se zvedal a padal za doprovodu zvučného basu
Challengerova. Nebyl bych si ani vzpomněl na poznámku
lorda Johna, kdybych byl v téže noci nezaslechl ještě
jednou, jak si k sobě mumlá: »Modrá hlína — hlína v
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sopečném kráteru!« Byla to poslední slova, která jsem
slyšel, než jsem únavou usnul.
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Kapitola XI

Náhle jsem se stal hrdinou

Lord John Roxton měl pravdu, když se domníval, že může
býti kousnutí oněch děsných netvorů, kteří na nás útočili,
doprovázeno nějakou otravou. Příštího jitra po našem
prvém dobrodružství na vysočině, byli jsme stiženi,
profesor Summerlee i já, velkými bolestmi, zimnicí a
horečkou. A Challengerovo koleno bylo tak rozbité, že
mohl sotva kulhati. Proto jsme se zdržovali po celý den v
táboře a lord John se zaměstnával s trochou naší pomoci,
kterou jsme mu mohli poskytnouti, zvyšováním a
upevňováním trnitých plotů, jež byly naší jedinou
obranou. Pamatuji se, že po celý tento den jsem byl
pronásledován pocitem, jako bychom byli bedlivě
pozorováni, avšak nemohl jsem uhodnouti kým a odkud.

Tento dojem byl tak mocný, že jsem jej sdělil s
profesorem Challengerem, ale on mu nevěnoval další
pozornosti a vysvětlil jej pouze mozkovým rozrušením,
jež bylo způsobeno horečkou. Znovu a znovu jsem se
rozhlížel rychle kolem s přesvědčením, že něco spatřím, ale
viděl jsem jen temnou spleť našeho plotu, nebo smutnou
a jeskyňovitou temnotu velikých stromů, klenoucích se
nad našimi hlavami. A přece jen onen pocit, že nás něco
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pozoruje, a sice něco zlovolného a že jest nám to velmi
na blízku, vzrůstal více a více a vždy mocněji v mé mysli.
Vzpomínal jsem na indiánskou pověru o Kurupuri — a
onom strašlivém číhajícím duchu lesů a dovedl jsem si
zcela dobře představiti, jak jeho děsná přítomnost
pronásledovala ty, kteří vnikli do jeho nejvzdálenějších a
posvátných útulků.

Této noci (byla to třetí noc v Zemi Maple Whiteově)
jsme prožili zkušenost, jež zanechala v našich myslích
hrůzný dojem a již jsme byli pohnuti k díkům, že se lord
John tak namáhal, aby náš útulek učinil pokud možno
nepřístupným. Spali jsme všichni kolem svého
uhasínajícího ohně, když jsme byli probuzeni — vlastně
bych měl říci, že jsme byli vyděšeni ze spánku — řadou
nejstrašlivějších výkřiků a jekotem, jakého jsem za celý
život nikdy neslyšel. Neznám zvuku, ke kterému bych
mohl porovnati onen úžasný hluk, který se zdál přicházeti
z nějakého místa, vzdáleného několik set metrů od našeho
tábora. Rvalo to uši tak jako řev píšťaly u lokomotivy,
jenže takové pískání jest zvukem jasným, mechanickým
a ostře vyznačeným a onen zvuk byl mnohem hlubší a
zachvíval se jako největším napětím smrtelně úzkosti a
hrůzy.

Zacpali jsme si uši rukama, abychom již neslyšeli
tohoto nervy rozrývajícího volání. Studený pot mně
vyvstal po celém těle a srdce mi usedalo oním strašným a
smutným hlasem. Veškeré bolesti učeného života, veškeré
jeho ohromující žaloby ke vzdálenému nebi, jeho nesčetné
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starosti — vše to zdálo se býti soustředěno a zhuštěno v
onom jediném hrůzném a bolestném křiku. A pak pod
tímto hlučným a vysokým zvukem, se ozval jakýsi jiný,
přerušovaný, a hluboký prsní smích, vrčící, kloktání,
naznačující veselost, které tvořilo prapodivný doprovod k
onomu křiku, se kterým se mísilo. Toto děsné dueto trvalo
tři nebo čtyry minuty, zatím kdy se veškeré listí kolem
nás pohybovalo a šustilo vyletujícími a poplašenými ptáky.
Potom vše náhle utichlo, právě tak, jako se to počalo.
Dlouho jsme seděli mlčky a ve hrůze. Potom hodil lord
John otýpku větví do ohně a jejich červená zář osvětlila
rozčilené tváře mých druhů a zamihala se na velikých
větvích, nad našimi hlavami.

»Co to bylo?« zašeptal jsem.
»Zvíme to ráno,« řekl lord John. »Bylo to velmi

blízko — snad ne dále, než kam sahá mýtina.«
»Dostalo se nám výsady, vyslechnouti předhistorickou

tragédii, takovou, jaké se odehrávaly v rákosí na pokraji
některé laguny z doby jurské, když větší drak se vrhl
v bahništích na menšího,« pravil Challenger s hlubší
vážností, než jaké jsem kdy u něho pozoroval. »Bylo to
zajisté velmi dobře pro člověka, že v řádu stvoření přišel
později. Vždyť v dřívějších dobách tu byly síly, kterým by
nebyla mohla čeliti žádná odvaha ani žádný jeho nástroj.
Co by mu byly pomohly jeho smyčka, jeho vrhací oštěp
nebo šíp proti mocím, které se rozpoutaly dnešní noci?
Vždyť i s moderní puškou by bylo proti takové nestvůře
vše marno.«
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»Myslím, že si svoji malou přítelkyni musím pověsiti
na rameno,« pravil lord John, hladě svoji rychlopalnou
kulovnici. »Ale ono zvíře by přece jen mělo se mnou dosti
co činiti.«

Summerlee zvedl hlavu.
»Ticho!« zvolal. »Něco slyším-«
Z hlubokého ticha bylo slyšeti dutý, pravidelný dusot

Byl to krok nějakého zvířete — byl to rytmus tichého,
avšak těžkého klusu, odpovídající tlapám, jdoucím opatrně
po půdě. Kroky se plížily pomalu kolem tábora a pak
se zastavily blíže našeho vchodu. Pak jsme slyšeli tichý,
sykavý zvuk, jenž se zvedal a padal — byl to dech onoho
zvířete. Jenom náš slabý plot nás dělil od této noční hrůzy.
Všichni jsme se chopili svých ručnic a lord John vytáhl
malý keř, aby tím utvořil v plotě otvor.

»Při svatém Jiří!« zašeptal. »Myslím, že to vidím!«
Sklonil jsem se a zíral jsem otvorem přes jeho rameno.

Ano, viděl jsem to též. V hlubokém stínu stromů jsem
spatřil něco ještě temnějšího. Bylo to temné, nezřetelné
a jako by to vyrůstalo ze země — byla to jakási krčící se
podoba, ale plna divoké síly a hrozby. Nebylo to vyšší
koně, ale nezřetelné obrysy napovídaly, že zvíře je velmi
silné a objemné. A ono syčivé oddechování, tak pravidelné
a plné, jako výfuk stroje, mluvilo o organismu
nestvůrném. Jednou, když se to pohnulo, zdálo se mi, že
jsem viděl záblesk dvou hrozných, zelenavých očí. Pak se
ozval jakýsi nezřetelný šustot, jako by to lezlo blíže.
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»Domnívám se, že to chce skočiti!« řekl jsem,
natahuje kohoutek u své pušky.

»Nestřílejte! Nestřílejte!« zašeptal lord John. »Rána z
pušky by byla v takové tiché noci slyšítelna na míle daleko.
Ponechte si to jako poslední kartu.«

»Jestliže se to dostane přes plot, bude to naše
zkáza,« řekl Summerlee a jeho hlas zachřestil, jak mluvil v
nervosním smíchu.

»Ne, nesmí se to dostati přes plot,« zvolal lord John,
»Ale střelbu si ponechte až do posledního okamžiku.
Možná, že se mi s tím chlapiskem podaří něco jiného. V
každém případě se o to pokusím.«

A to co chtěl lord John učiniti, bylo jedním z
nejstatečnějších skutků, jaké jsem kdy u člověka viděl.
Sklonil se k ohni, zvedl planoucí větev a v okamžiku
proklouzl otvorem, který jsme v plotě udělali. Zvíře se
přiblížilo se strašlivým vrčením. Ale lord John neváhal,
nýbrž běže rychlými a lehkými kroky k nestvůře, udeřil
hořícím dřevem do jejího obličeje. Na okamžik jsem měl
jako vidění děsně masky, podobající se obrovské ropuše,
pak bradavicemi pokryté a jako by malomocenstvím
stižené kůže a široké tlamy, jež vypadala, jako by byla
potřísněna čerstvou krví. V zápětí potom se ozval praskot
podrostu a naše hrůzná návštěva uprchla.

»Myslil jsem si hned, že se bude báti ohně« řekl lord
John se smíchem, když se vrátil a hodil svoji větev mezi
oharky.

»Neměl jste se toho odvažovati!« volali jsme všichni.

Kapitola XI 187

www.eknizky.sk



»Nic jiného nám nezbývalo. Kdyby se byl dostal mezi
nás, mohli jsme se vzájemně postřílet, když bychom ho
byli chtěli skoliti. A jinak zase, kdybychom byli vypálili
skrze plot a poranili ho, byl by se nám dostal velmi snadno
na kůži. — A tu by byl s námi jistě konec. V celku si
myslím, že jsme z toho vyšli velmi krásně. Ale co to vlastně
bylo?«

Naši učenci zírali na sebe s jakýmsi váháním.
»Pokud se týče mne, nemohu ono zvíře nijak určiti s

jistotou,« pravil Summerlee, zapaluje si dýmku od ohně.
»Tím, že se zdraháte zadati si, jevíte pouze docela

vhodnou vědeckou zdrželivost,« pravil Challenger velice
s patra. »Pokud se týká mne, nechci jít dále a řeknu
všeobecně, že jsme dnešní noci byli ve styku s nějakým
tvarem masožravých dinosaurů. Již dříve jsem vyjádřil
svoji předtuchu, že něco podobného asi žije na této
vysočině.«

»A také nesmíme zapomenouti,« poznamenal
Summerlee, »že jest jistě velmi mnoho předhistorických
tvarů, které se nám nezachovaly ani ve zbytcích. Bylo
by ukvapeností, domnívati se, že bychom dovedli
pojmenovati vše, co se nám zde asi naskytne.«

»Toť správné. Při nejlepším se můžeme pokusiti
pouze o roztřídění z hruba. Zítra nám asi pomohou
některé další zřejmé důkazy, abychom mohli zvíře nějak
určiti. Teď však nemůžeme učiniti nic jiného, nežli
pokračovati ve svém přerušeném spánku.«

»Ale nikoliv beze stráže,« pravil lord John rozhodně.
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»V krajině, jako jest tato, nesmíme se vydávati náhodám. V
budoucnu bude každý z nás bdíti střídavě po dvě hodiny.«

»Je-li tomu tak začnu s tím sám a dokouřím si při
tom svou dýmku,« řekl profesor Summerlee a od té chvíle
nadále jsme již nikdy nespali beze stráže.

Ráno netrvalo dlouho a objevili jsme příčinu onoho
děsného povyku, který nás v noci probudil. Mýtina
iguanodonů byla jevištěm strašlivého krveprolití. Z louží
krve a ohromných kusů masa, rozházených všemi směry
po zeleném drnu, jsme se domnívali zprvu, že zde bylo
zabito několik oněch zvířat, ale když jsme zbytky prohlédli
bedlivěji, poznali jsme, že veškeré tyto kusy masa
pocházejí jenom z jediného tohoto neohrabaného netvora,
který byl doslovně roztrhán na kusy, nikoliv snad nějakým
zvířetem větším, ale za to mnohem zuřivějším a divočejším
iguanodona.

Naši dva profesoři se usadili a pohřížili se do svých
důkazů, prohlížejíce kus po kuse, které jevily vesměs
známky litých zubů a obrovských pazourů.

»Náš úsudek zůstává neustále ještě sporný,« řekl
profesor Challenger, drže na koleně veliký kus bělavého
masa. »Tyto známky by se shodovaly s přítomností
nějakého tygra s mečovitými zuby, jehož zbytky dosud
nalézáme v kamenném náhrnu našich jeskyň. Avšak zvíře,
které jsme skutečně viděli, bylo zajisté větší a náleželo
k řádu plazů. Osobně bych se domníval, že to byl
allosaurus.«

»Nebo Megalosaurus,« řekl Summerlee.
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»Ovšem. Mohl by to býti každý větší masožravý
dinosaur. Mezi nimi lze najíti nejhroznější ukázky
zvířecího života které kdy byly prokletím země nebo
ozdobou některého musea.« A zasmál se hlučně nad svým
vlastním nápadem, neboť ačkoliv měl Challenger velmi
málo smyslu pro humor, přece jenom nejhrubší vtip z jeho
vlastních úst ho pohnul k výbuchu vlastního ocenění.

»Čím méně hluku, tím lépe,« řekl lord John úsečně.
»Nemůžeme věděti, kdo nebo co zde je na blízku. Kdyby
se sem mělo to chlapisko zase vrátiti ke snídani a
přistihnouti nás zde, tu bychom se mnoho smáti nemohli.
Ale mimochodem, jaká jest to známka tuhle na
iguanodonově kůži?«

Na temné, šupinaté břidlicově zbarvené kůži, kdesi
nad ramenem, byla zvláštní černá kruhovitá skvrna po
nějaké hmotě, jež vyhlížela jako asfalt. Nikdo z nás
nedovedl uhodnouti, co by to znamenalo, ačkoliv
Summerlee projevil názor, že přede dvěma dny viděl něco
podobného u jednoho z mláďat. Challenger neřekl nic, ale
vypadal nafoukle a důležitě, jako by něco říci mohl, kdyby
chtěl, takže se ho lord John otázal konečně na jeho náhled
přímo.

»Jestliže vaše lordstvo mi milostivě dovolí otevříti
ústa, budu šťasten, když budu moci vyjádřiti svoje mínění,«
pravil profesor, čině se, aby jeho hlas zněl pokud možno
výsměšně. »Nejsem zvyklý, aby kdo se mnou zacházel
způsobem, který jak se zda jest obyčejný u vašeho lordstva.
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Nevěděl jsem, že jest nutno žádati vás o dovolení, než se
zasměji nevinnému žertu.«

A teprve když vyslechl omluvu, ponížil se náš
nedůtklivý přítel tak dalece, že se dal upokojiti. A když se
pak jeho pobouřené pocity uklidnily, oslovil nás se svého
sedadla na poraženém stromě delší řečí, mluvě, jak bylo
jeho zvykem tak, jako by podával nejzávažnější výklad
třídě, čítající tisíc posluchačů.

»Ohledně oné známky,« pravil »jsem nakloněn
souhlasiti se svým přítelem a kolegou, profesorem
Summerleem, že ony skvrny jsou po asfaltu. Poněvadž jest
tato vysočina svou povahou útvarem naprosto sopečným
a poněvadž jest asfalt hmotou, kterou spojujeme s
podzemními silami, nemohu pochybovati že se zde nalézá
ve stavu tekutém, a že tato zvířata s ním nějak přišla do
styku. Ale mnohem důležitější záhadou jest otázka, týkající
se existence onoho masožravého netvora, který zanechal
svoje stopy na této mýtině. Víme zhruba, že tato vysočina
není větší prostředního anglického hrabství. Na tomto
uzavřeném prostoru žije pospolu nespočetnou řadu let jistý
počet zvířat většinou to typů, které ve světě dole již dávno
vyhynuly. A tu jest mi ovšem zcela jasno, že v tak dlouhé
době by se každý domníval, že zvířata masožravá, která se
rozmnožovala neomezeně, by musila vyhubiti svoji zásobu
potravin a že by buď byla nucena změniti svoje masožravá
zvyky, anebo zemříti hladem. Ale jak vidíme nestalo se tak.
Proto se můžeme pouze domnívati, že rovnováha přírody
jest zachovávána nějakým jiným omezováním, které
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stlačuje počet těchto lítých tvorů. Jedním z
nejzajímavějších úkolů, jež očekávají naše rozřešení, jest
objeviti, jaké jest toto omezení a jak působí. Odvažuji se
říci již napřed, že nám bude v budoucnosti poskytnuta
příležitost ku bližšímu studiu masožravých dinosaurů.«

»A já se odvažuji tvrditi, že se nám nenaskytne,«
poznamenal jsem.

Profesor zvedl jenom svoje silné obočí, asi tak, jako
když učitel slyší nezávaznou poznámku ničemného
chlapce.

»Možná, že má profesor Summerlee v záloze některá
pozorování, která by chtěl říci,« pravil pak. A poté
sestoupili oba učenci společně do řídké vědecké atmosféry,
ve kteréž možnosti nějakých změn ohledně poměrů
plození byly porovnávány s úbytkem zásob potravin, jako
omezení v zápasu o život.

Tohoto rána jsem nakreslil mapu celé části vysočiny,
a pak jsme šli dále, vyhýbajíce se bažině pterodactylů a
držíce se více na východ od potoka, místo na západ. V
tomto směru byla krajina dosud hustě zalesněna a to s
takovým podrostem, že náš postup se mohl díti jen velice
zvolna.

Zdržel jsem se až dosud jenom u hrůz Země Maple
Whiteovy, avšak tato krajina měla ještě jinou stránku. Po
celé dopoledne jsme kráčeli mezi nejkrásnějšími
květinami, z nichž, jak jsem pozoroval, byla většina barvy
bílé nebo žluté. A jak naši profesoři vykládali, byly tyto
barvy prvotními odstíny pozemských květů. Na mnohých
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místech byla jimi půda úplně pokryta a když jsme kráčeli
dále, boříce se po kotníky do tohoto podivuhodného,
měkkého koberce, vdechovali jsme omamující vůni těchto
rostlin skoro až k omdlení, tak byla prudká a sladká.
Obyčejná evropská včela bzučela tu všude kolem nás.
Mnoho stromů, kolem nichž nám bylo jíti, mělo větve
obtíženy ovocem, z něhož nám byly některé odrůdy
známé, ale jiné zase zcela nové. Pozorujíce, které ovoce
bylo nazobáno ptáky, vyhnuli jsme se nebezpečí otravy a
tak jsme přičinili ke své zásobě chutnou změnu.

V džungli, kterou jsme procházeli, bylo velmi mnoho
ušlapaných stezek kudy chodila divoká zvířata a na místech
bažinatějších, viděli jsme množství zvláštních stop, čítajíce
v to i stopy iguanodonovy. Jednou jsme pozorovali v
jakémsi háji několik těchto velikých pasoucích se tvorů
a lord John se svou polní obzorkou v ruce nám mohl
oznámiti, že někteří z nich jevili také skvrny asfaltové,
ačkoliv zase na jiných místech, než byla ta kterou jsme
vyšetřovali ráno. Co by tento zjev znamenal, nedovedli
jsme uhodnouti.

Spatřili jsme mnoho menších zvířat, jako dikobrazy,
jednoho šupinatého mravencojeda a divokého vepře pestré
barvy a s dlouhými, ohnutými tesáky. Jednou jsme spatřili
průsekem mezi stromy v jakési vzdálenosti holé úbočí
zeleného pahorku na němž kráčelo nějaké veliké
tmavohnědě zbarvené zvíře, pohybujic se dosti rychle, že
jsme nemohli říci, co by to bylo. Ale kdyby to byl jelen,
jak se domníval lord John, musil by býti tak veliký, jako
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oni nestvůrní, irští losi, kteří bývají čas od času vykopáváni
v bažinatých krajích mé vlasti.

Ale od oné tajemné návštěvy, která platila našemu
tábořišti, vraceli jsme se tam vždy s jakýmisi zlými
předtuchami. A tak i tentokráte. Ale dnes jsme nalezli vše
v pořádku. Tohoto večera jsme měli veliký rozhovor o
své nynější situaci a o budoucích plánech. Tuto rozmluvu
musím popsati trochu rozsáhleji, poněvadž vedla k něčemu
novému, čím jsme mohli získati dokonalejší poznání Země
Maple Whiteovy, než by bylo možno po
několikanedělních výzkumech. Rozhovor zahájil profesor
Summerlee. Po celý den si stýskal a teď, po nějaké
poznámce lorda Johna, co počneme příštího dne,
dostoupila jeho zahořklost vrcholu.

»To, co bychom měli počíti dnes, zítra a vůbec vždy«
pravil, »jest najíti nějaký způsob, jak bychom se dostali z
pasti, do které jsme padli. Všichni se namáháte duševně,
jak bychom se mohli dostati dále do této krajiny, ale já
pravím, že bychom se mohli raditi, jak bychom přišli
odtud.«

»Jsem překvapen, pane« vyhrkl Challenger, hladě si
svoje majestátní vousy, »že se může nějaký muž vědy
poddávati tak nízkému smýšlení. Jste přece s námi v zemi,
která nabízí horlivému přírodozpytci tolik, pohnutek, že
takových nebylo od počátku světa a vy navrhujete,
abychom ji opustil dříve, než nabudeme něčeho více než
pouhou povrchní známost tohoto místa a všeho, co
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obsahuje. Doufal jsem od vás něčeho lepšího, profesore
Summerlee.«

»Vzpomeňte si jen,« řekl Summerlee kysele, »že mám
v Londýně velikou třídu studujících, kteří jsou teď vydáni
na milost a nemilost mých nejvýš nedostatečných
zástupců. Tím jest moje situace poněkud jiná než vaše,
profesore Challengere, poněvadž, pokud vím, nebylo vám
nikdy svěřeno nějaké zodpovědné dílo výchovné.«

»Mate pravdu,« pravil Challenger. »Cítil jsem vždy,
že by to bylo svatokrádeží, odvraceti mozek, schopný
nejvyššího, vlastního bádání k předmětům méně
důležitým. A proto jsem také se vší přísností odporoval
každému školnímu určení.«

»Na příklad?« tázal se Summerlee s úšklebkem, ale lord
John si pospíšil změniti směr hovoru.

»Musím zde říci,« pravil, »že se domnívám, že by bylo
opravdu věcí velmi bídnou, vrátiti se do Londýna dříve,
než poznám toto místo poněkud lépe, než jak se stalo až
dosud.«

»A já bych se nikdy neodvážil vstoupiti do redakce
svého listu a přijíti ke starému Mc. Ardlerovi,« řekl jsem.
(Zajisté, že mi odpustíte upřímnost této zprávy, pane?)
»Neodpustil by mi nikdy, kdybych opustil takovou
krajinu, dosud neprobadanou. A kromě toho, jest to
marné, mluviti o tom, neboť pokud sám vidím, nemůžeme
dolů, i kdybychom chtěli.«

»Náš mladý přítel vyplňuje několik samozřejmých
duševních mezer rozumem zcela obyčejným a prvotním,«
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poznamenal Challenger. »Zájmy jeho žalostného povolání
jsou nám ovšem nezávažny, avšak, jak poznamenává,
nemůžeme dolů nijakým způsobem a proto jest to
pouhým mařením energie, když o tom mluvíme.«

»Naopak, mařením energie jest činiti cokoliv jiného,«
zavrčel Summerlee, drže dýmku v ústech. »Dovolte, abych
vám připomněl, že jsme sem přišli s určitým posláním,
jež nám bylo svěřeno na schůzi přírodovědeckého ústavu
londýnského. Toto poslání záleželo v tom, abychom
dokázali pravdu údajů profesora Challengera. Tyto údaje,
jak musím připustit, můžeme teď podepsati. A proto jest
naše práce zřejmě dokonána. Pokud se týče podrobností,
které zbývá na této vysočině doplniti, jsou tak ohromné,
že pouze veliká výprava se zvláštní výzbrojí, by mohla
doufati, že se s nimi bude moci měřiti. Kdybychom se
snad chtěli pokusit vykonati to sami, bylo by asi jediným
výsledkem, že bychom se s důležitou daní vědě, kterou
jsme již získali, nikdy nevrátili. Profesor Challenger
vymyslil prostředky, jimiž jsme se na tuto vysočinu dostali,
když se zdála býti nepřístupnou. Myslím, že bychom se teď
zase mohli dovolávati jeho dobré vůle, aby použil stejného
důmyslu a pomohl nám dolů, do světa, ze kterého jsme
přišli.«

Přiznávám se, že když Summerlee prohlásil tento svůj
názor, napadlo mně, že jest naprosto rozumný. I sám
Challenger byl dotčen úvahami, že by názory jeho
nepřátel nebyly nikdy vyvráceny, když by potvrzení jeho
údajů nedošlo nikdy k těm, kteří o nich pochybovali.
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»Záhada sestupu jest na prvý ráz strašná,« pravil, »ale
přece nemohu pochybovati, že ji lze rozumem rozřešiti.
Jsem hotov souhlasiti se svým kolegou, že delší pobyt v
Zemi Maple Whiteově by byl nyní věcí, ke které nelze
raditi a že záhy nám bude čeliti otázce našeho návratu.
Avšak nechci naprosto odejíti dříve, dokud
neprohlédneme alespoň povrchně tuto krajinu a dokud
nebudeme moci s sebou vzíti alespoň zběžný nárys její
mapy.« Profesor Summerlee trochu netrpělivě zafuněl.

»Ztrávili jsme dva dlouhé dny výzkumy« pravil,» a
přece nejsme moudřejší ohledně zeměpisu tohoto místa
než jak jsme byli s počátku. Jest jasno, že tato krajina
jest hustě zalesněna a bylo by třeba několika měsíců,
kdybychom ji chtěli proniknouti a poznati vztahy jejich
vzácných části. Kdyby zde bylo nějaké ústřední hory, byla
by věc jiná. Ale pokud vidíme, sklání se krajina všude
určitým směrem čím dále jdeme tím jest
pravděpodobnější, že se nám nedostane všeobecného
rozhledu odnikud.«

V tomto okamžiku jsem obdržel jakés vnuknutí.
Náhodou jsem zvedl oči k obrovskému sukovitému

kmenu stromu gingkového, jenž nad námi rozkládal svoje
větve. Bylo jisto, že jestliže jeho kmen přesahoval svou
tlouškou všechny ostatní, bylo s jeho výší právě tak. A
byl-li okraj vysočiny opravdu nejvyšším bodem, proč by
nemohl tento mohutný strom býti jakousi strážní věží,
ovládající celou krajinu? Vzpomněl jsem si, že již od svého
dětství, když jsem běhal jako chlapec po písku, dovedl jsem
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vždy směle a dovedně šplhati na stromy. Moji soudruzi
mohli nade mnou vynikati na skalách, ale pokud se týče
těchto větví, věděl jsem, že je předčím. Kdybych se jen
mohl postaviti na nejnižší postranní větve tohoto
obrovského stromu, tu by bylo opravdu podivné, abych
nedovedl vyšplhati až k jeho vrcholu. Moji soudruzi byli
touto myšlenkou potěšeni.

»Náš mladý přítel,« pravil Challenger, nadýmaje
červená jablka svých tváří, »dovede prováděti akrobatické
produkce, jež by byly nemožny muži vzezření pevnějšího,
ačkoliv také asi více imponujícího. Schvaluji jeho
rozhodnutí.«

»Při svatém Jiří, milý příteli, chopil jste se toho za
pravý konec-« řekl lord John, poklepávaje mi na zádech.
»Nedovedu si vůbec představiti, proč nikdo z nás na to
nepomyslil již dříve! Zbývá nám jen sice asi hodina
denního světla, ale vezmete-li si s sebou zápisník, budete
moci přece jen načrtati hrubý nárys této krajiny. Jestliže
postavíme tyto tři bedničky se střelivem ke stromu,
vysadím vás velmi brzy na spodní větve.« Stál na
bedničkách, kdežto já jsem přistoupil ke kmenu a lord
John mne pak pomalu zvedal. V tom však přiskočil
profesor Challenger a vysunul mne svojí velikou rukou tak
mocně a náhle, že mi bylo, jako by mne na strom přímo
vystřelil. Chopiv se oběma rukama větve, zachycoval jsem
se namáhavě svýma nohama, až jsem se konečně dostal
nejprve tělem a pak koleny na haluz. Tam rostly tři
skvostné větve vedlejší, jako veliké hříčky žebříků, právě
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nad mojí hlavou. A pletivo pohodlných větví bylo mezi
nimi, takže jsem šplhal vzhůru s takovou rychlostí, že jsem
záhy ztratil půdu z dohledu, a neviděl jsem pod sebou nic,
než listí. Tu a tam jsem se musil zastaviti a jednou jsem
se musil asi na osm nebo deset stop smýkati po jednom
výhonku, ale přes to jsem výborně postupoval a objemný
hlas Challengerův se mi jevil u veliké dálce pode mnou.
Avšak onen strom byl opravdu ohromný. A když jsem
pohleděl vzhůru, nespatřoval jsem posud, že by mně lupení
nad hlavou řídlo. Pak jsem dospěl k nějakému hustému,
keřovitému chumáči listí, který se mi zdál jako cizopasnou
rostlinou, vyrůstající z větve, po které jsem lezl. Naklonil
jsem hlavu za onen chumáč, abych viděl, co jest za ním.
Ale tím, co jsem spatřil, byl bych překvapením a hrůzou
skoro spadl se stromu.

Ve vzdálenosti jedné nebo dvou stop byl přede mnou
nějaký obličej, dívající se na mne! Bytost, které ona tvář
náležela, se krčila za chumáčem cizopasné rostliny, a
vyzírala za ním v témž okamžiku, kdy jsem to činil i
já. Byla to tvář lidská — nebo alespoň se podobala spíše
obličeji lidskému než-li některé známé opici. Byla to tvář
dlouhá, bledá a pokrytá puchýřky; nos byl sploštělý a
spodní čelist vyčnívající. Kolem brady se ježily hrubé
vousy. Oči, jež seděly pod hustým a širokým obočím,
byly zvířecí a divoké a když onen tvor otevřel ústa, aby
na mne zavrčel jako v kletbě, zpozoroval jsem, že má
zakřivené, ostré a šelmovité zuby. Na okamžik jsem viděl
v oněch zlých očích nenávist a hrozbu. Ale pak, jako blesk,
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se v nich objevil výraz nepřemožitelného strachu. Pak se
ozval praskot zlámaných větviček a onen tvor zmizel dolů
v zelenou spleť. Zachytil jsem zrakem ještě na okamžik
chlupaté tělo, podobné narudlému vepři a pak vše zmizelo
uprostřed vířícího listí a větví.

»Co se děje?« křičel na mne Roxton z dola. »Není snad
něco v pořádku?«

»Viděli jste to?« volal jsem, drže se rukama větve a
cítě, jak se mi veškeré nervy zachvívají.

»Slyšeli jsme jakési prasknutí, jako kdyby vám sjela
noha. Co to bylo?«

Byl jsem tak uděšen náhlým a neobyčejným zjevem
tohoto opičího člověka, že jsem váhal, nemám-li zase
slézti, abych svoji zkušenost sdělil se svými soudruhy. Ale
byl jsem již tak vysoko na velikém stromě, že se mi zdálo
pokořujícím, vrátiti se bez provedení své úlohy.

Po dlouhé přestávce, když jsem zase nabral dechu,
a také odhodlanosti, pokračoval jsem ve svém výstupu.
Jednou jsem se postavil na uschlou větev, a visel jsem po
několik vteřin za ruce, ale v celku byl můj vzestup věcí
snadnou. Znenáhla jsem viděl, že lupení kolem mne řídne
a podle větru, který mi vanul do tváře, jsem poznal, že jsem
již nad všemi stromy, rostoucími v okolním lese. Avšak
rozhodl jsem se, že se nebudu dříve rozhlížeti, dokud
nevystoupím na nejvyšší bod, a proto jsem šplhal dále,
až se nejvyšší větev ohýbala pod mojí váhou. Tam jsem
se potom usadil do pohodlné vidlice a ubezpečiv svojí
rovnováhu, viděl jsem, že mám před sebou
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nejpodivuhodnější panorama této zvláštní krajiny, ve které
jsme se octli.

Slunce stálo právě nad západním obzorem a večer byl
neobyčejně jasný a tichý, takže jsem pod sebou viděl celý
rozsah vysočiny.

Jevila se mi z této výše v obrysu oválním, v délce asi
třiceti mil a v šíři asi dvaceti. Všeobecný útvar krajiny se
podobal mělké nálevce, jejíž veškeré strany se skláněly k
dosti velkému jezeru uprostřed. Obvod tohoto jezera mohl
měřiti asi deset mil. A jeho vody vypadaly ve večerním
světle hluboce zelené a krásné, jsouce lemovány na březích
rákosím. Na jeho povrchu vyčnívalo několik žlutých
písčin, které zářily v měkkém slunečním světle barvou
zlatou. Mnoho dlouhých, temných předmětů, které byly
příliš velké, abych je mohl považovati za alligatory a příliš
dlouhé, aby byly čluny, leželo na okraji těchto písčitých
skvrn. Svým dalekohledem jsem mohl docela zřetelně
viděti, že jsou to živí tvorové, ale jakého by byli druhu,
nedovedl jsem si představiti.

Od oné strany vysočiny, na které jsme byli, táhla se
k ústřednímu jezeru zalesněná úbočí, přerušovaná tu a tam
mýtinami, v délce asi pěti nebo šesti mil. Skoro u svých
nohou viděl jsem mýtinu iguanodonů a o něco dále byl
mezi stromy průsek, jenž označoval bahniště pterodactylů.
Ale na straně protilehlé poskytovala vysočina vzezření
zcela rozdílné. Tam se opakovaly čedičové skály, stojící na
straně zevní, také uvnitř, tvoříce tak hradbu, asi dvě stě
stop vysokou, pod níž se rozkládaly zalesněné stráně. Na
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úpatí těchto rudých skal jsem viděl svým dalekohledem v
jisté výši nad zemí velký počet temných děr. Domníval
jsem se o nich, že jsou to otvory do jeskyň. U jednoho
takového otvoru jsem viděl lesknouti se něco bělavého.
Ale nemohl jsem rozeznati, co by to bylo. Seděl jsem
tak, kresle mapu krajiny, dokud nezapadlo slunce a dokud
nebylo tak tma, že jsem již nedovedl rozeznávati
podrobností. Pak jsem sestoupil ke svým soudruhům, kteří
mne na úpatí stromu očekávali s velikou nedočkavostí.
Najednou jsem se stal hrdinou výpravy. Myšlenka na onen
vzestup napadla mne samotného a sám jsem ji vykonal. A
teď jsme měli mapu, která nám uspořila celoměsíční slepé
tápání neznámým nebezpečím. Všichni moji soudruzi
mně slavnostně potřásali rukou. Ale než se pustili do
rozhovoru o podrobnostech mé mapy, musil jsem jim
vypravovati o svém setkání mezi větvemi s lidoopem.

»Je tam po celou tu dobu, co jsme zde,« pravil jsem.
»Jak to víte?« tázal se lord John.
»Poněvadž nebylo ani chvíle, abych neměl onoho

pocitu, že nás něco zlého pozoruje. Zmínil jsem se o tom
vám, profesore Challengere.«

»Náš mladý přítel mi řekl něco podobného. A on jest
také jediným z nás, jenž jest nadán keltickou povahou,
která ho činí schopným a citlivým k takovým dojmům.«

»Celá nauka o telepatii — —« začal Summerlee,
nacpavaje si dýmku.

»Jest příliš veliká, abychom mohli o ní teď hovořiti,«
přerušil ho Challenger rozhodně. »Povězte mi teď,«
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dodával s tváří biskupa, rozmlouvajícího se žákem nedělní
školy, »pozoroval jste snad, zdali onen tvor mohl postaviti
palec přes dlaň?«

»Nikoliv.«
»Viděl jste u toho tvora ohon?«
»Ne.«
»Byla jeho noha chápavá?«
»Nemyslím, že by byl mohl uprchnouti tak rychle

mezi větvemi, kdyby se byl nemohl zachytiti také
nohami.«

»V Jižní Americe jest, jestliže mne neklame paměť
— buďte tak laskav, profesore Summerlee, a tuto moji
poznámku přezkoušejte — asi třicetšest druhů opic, ale
veleopice jsou zde neznámé. Je mi však jasno, že v této
krajině žijí a že exemplář viděný, není druhem osrstěným,
podobným gorille, kterého nenalézáme nikde, kromě v
Africe, nebo na dalekém Východu.« (Když jsem se díval na
profesora, chtěl jsem již podotknouti, že jsem viděl jeho
blízkého příbuzného v Kensingtonském museu.) »Typ zde
žijící jest bezvousý a bezbarvý a tato posled- nější známka
poukazuje ke skutečnosti, že tráví svůj život v ústraní, na
stromech. Nutno však rozhodnouti otázku zdali se blíží
více opici nebo člověku. V poslednějším případě by mohl
snad býti oním tvorem, kterého nevzdělaní lidé nazvali
článkem chybícím. Rozřešení této záhady jest naší
bezprostřední povinností.«

»Nic takového neuznávám,« řekl Summerlee úsečně.
»Teď, když jsme rozumností a činností páně Maloneovou«
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(nemohu jinak, než uváděti jeho vlastních slov!), »obdrželi
mapu, jest naší jedinou a bezprostřední povinnosti
abychom se dostali živi a zdrávi z tohoto děsného místa.«

»K masným hrnkům vzdělanců,« zavrčel Challenger.
»Ke kalamářům vzdělanců, pane. Naším úkolem jest

popsati to, co jsme viděli a ponechati další výzkumy jiným.
Všichni jste s tím souhlasili, než nám pan Malone přinesl
mapu!«

»Dobrá,« pravil Challenger, »připouštím, že budu
klidnější mysli, když budu míti jistotu, že výsledek naší
výpravy bude odevzdán naším přátelům. Ale dosud
nemám ani ponětí, jak se dostaneme z tohoto místa. Přes
to jsem však nestál nikdy před úkolem, kterého by můj
vynalézavý mozek nedovedl rozřešiti a slibuji vám, že zítra
obrátím svoji pozornost k otázce, jak bychom mohli odtud
sestoupiti.«

A tak jsme konečně o této záležitosti dosáhli shody. A
ještě toho večera jsme vypracovali při svitu ohně a jedné
svíčky prvou mapu tohoto ztraceného světa. Každá
podrobnost, kterou jsem byl zhruba naznačil na své strážní
věži byla vkreslena na svém místě. Chalengerova tužka se
vznášela nad prázdnou, velikou plochou, která označovala
jezero.

»Jak pak je nazveme?« tázal se.
»Proč se nechcete uchopiti příležitosti, abyste mohl

svoje jméno zvěčniti?« řekl Summerlee se svým
obyčejným přídechem kousavosti.

»Doufám, pane, že moje jméno bude míti jiné a
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osobitější nároky na vděk potomstva« odpověděl
Challenger vážně. »Každý nevědomec dovede si
zabezpečiti svoji bezcennou památku, když svým jménem
označí nějakou řeku nebo horu. Takového pomníku mně
není třeba.«

Summerlee se chtěl právě chystati s potměšilým
úšklebkem k nějakému novému útoku, když si lord John
pospíšil se svým zakročením.

»Jest přece na vás, milý hochu, abyste jezero
pojmenoval,« pravil. »Viděl jste je první a při svatém Jiří,
budete-li chtíti, pojmenovati je »Jezerem Maloneovým«,
tu nemá k tomu nikdo lepšího práva!«

»Každým způsobem! Ponechme našemu mladému
příteli, aby jezero pojmenoval,« řekl Challenger.

»Pak tedy,« řekl jsem a myslím, že jsem se při tom
zarděl, »je pojmenujme ‚Jezerem Klaudie’.«

»Nemyslíte, že by byl nazev ‚Ústřední jezero’
příhodnější?« poznamenal Summerlee.

»Dával bych přednost Jezeru Klaudie.«
Challenger na mne pohleděl soustrastně a potřásl

výsměšně svou velikou hlavou, jako by mého návrhu
neschvaloval. »Chlapci zůstanou vždycky chlapci,« řekl,
»Budiž tedy, Jezero Klaudie.«
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Kapitola XII

Hrůza v lese

Řekl jsem již — anebo jsem snad neřekl, neboť moje paměť
si se mnou v těchto dnech prapodivně pohrává — že jsem
se nadýmal pýchou, když tři takoví muži, jakými byli moji
soudruzi, mně děkovali, že jsem zachránil situaci, anebo
alespoň pomohl z nejhoršího. S počátku jsem byl jako
nejmladší ze společnosti a to nikoli jen věkem, nýbrž též
zkušenostmi, povahou a věděním a vůbec vším, co činí
uceleného muže, silně zastiňován. Ale teď jsem přicházel
ke svému právu. Při této myšlence jsem se rozehříval.
Ale běda, pýcha předchází pád! Tento malý ohníček
spokojenosti sama sebou, k níž přistupovala ještě
dostatečná míra sebedůvěry, měly mne ještě této noci
přivésti k nejděsnější zkušenosti mého života, končící se
otřesem, který ještě dnes svírá moje srdce, jakmile na něj
vzpomenu.

Stalo se to takto: Byl jsem svým dobrodružstvím na
stromě nenáležitě rozrušen a zdálo se mi, že jest naprosto
nemožno, abych usnul. Summerlee byl na stráži a seděl
skrčeně u našeho malého ohně, vypadaje jako podivná,
hranatá postava. Držel svoji kulovnici napříč přes kolena,
při čemž se jeho kozlí brada kývala sem a tam, jak klímal,
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skláněje únavou hlavu. Lord John, zahalený do
jihoamerického ponča, které teď nosil, ležel tiše, kdežto
profesor Challenger chrápal vrčivě a chřestivě, až se to
ozývalo lesem. Měsíc v úplňku svítil jasně a vzduch byl
svěží a chladný. Jaká by to byla procházka v takové noci!
A pak mne náhle napadla myšlenka: »A proč bych nešel?«
Kdybych se mohl tiše vyplížiti, kdybych snad mohl
proniknouti až k ústřednímu jezeru a kdybych se snad
vrátil ke snídaní s nějakými zprávami o onom místě — zda-
li by mne v takovém případě nepovažovali za společníka
ještě cennějšího? A když by pak Summerlee zvítězil se
svou myšlenkou a nalezli bychom prostředky k uniknutí,
mohli bychom se vrátiti do Londýna se svěžími a prvními
zprávami o tajemství této planiny, do níž bych byl pronikl
jako jediný ze všech lidí.

Myslil jsem na Klaudii a na její slova, »že nás hrdinské
činy všude očekávají.« Zdálo se mi, že slyším její hlas, jak
to kdysi řekla. Vzpomněl jsem také na Mc. Ardlea. Jaký
by to byl třísloupcový článek v našem listu! A základ k
mému životnímu štěstí by byl položen! Místo válečného
zpravodaje při nejbližší velké válce by bylo v mém dosahu.
Chopil jsem se jedné pušky — nábojů jsem měl beztoho
plné kapsy — a pak, odsunuv trnité křoví od vchodu do
naší ohrady, rychle jsem vyklouzl. Svým posledním
pohledem jsem se přesvědčil, že Summerlee nemá o mém
odchodu ani potuchy, neboť byl věru strážcem málo
užitečným a dosud tu klímal před dýmajícím ohněm, jako
nějaká podivná, mechanická hračka.
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Neušel jsem ještě ani sto metrů a již jsem hluboce
litoval svého ukvapení. Zdá se mi, že jsem někde v tomto
svém vypravování učinil zmínku, že jsem nadán přílišnou
obrazotvorností, abych mohl býti mužem skutečně
odhodlaným, že však mám nepřemožitelnou obavu, abych
nevypadal jako bázlivec. A to bylo právě pohnutkou a
mocí, která mne hnala ku předu. Nedovedl jsem se prostě
vrátiti s prázdnýma rukama. I kdyby mne moji soudruzi
nebyli pohřešili, a kdyby nikdy nezvěděli o mé slabosti,
zůstal by přece v mé duši jakýsi nesnesitelný pocit studu
sama před sebou. A přece zase jsem se chvěl poznávaje
svoje postavení, ve kterém jsem se octl a byl bych snad
v onom okamžiku dal vše, co jsem měl, kdyby mne to
mohlo čestně vyprostiti z této situace.

V lese bylo děsno a hrozno. Stromy rostly tak hustě u
sebe a jejich větve, zarostlé lupením, se tak šířily, že jsem
neviděl ani stopy měsíčního světla kromě toho, že tu a
tam tvořily vyšší větve jakousi síťovitou spleť, odrážející
se proti hvězdnaté obloze. Když moje oči trochu uvykly
temnotě, poznal jsem, že mezi stromy byly různé stupně
stínů — že některé z nich byly nezřetelně viditelny, kdežto
mezi nimi a uprostřed nich byly stinné skvrny, černé jako
uhlí, podobající se úzkým slujím před nimiž jsem se chvěl,
když jsem kolem nich kráčel. Vzpomněl jsem na ony
zoufalé výkřiky mučeného iguanodona — na onen
strašlivý povyk, který se byl rozléhal lesy. Myslil jsem také
na onen okamžitý pohled, který se mi naskytl na okamžik
při světle pochodně, již držel lord John, na onu opuchlou,
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bradavicemi pokrytou tlamu, ze které kypěla krev. A teď
právě jsem byl v lovišti tohoto netvora. Každým
okamžikem se mohl ze stínů na mne vrhnouti — co chvíli
mohla přijíti tato bezejmenná a děsná nestvůra. Stanul jsem
a vyňav jeden náboj z kapsy, otevřel jsem závěr své pušky.
Ale když jsem se dotkl páky, ulekl jsem se tak, že se mi
skoro až zastavilo srdce. Vzal jsem totiž s sebou brokovnici
a nikoliv kulovnici.

A zase se mne zmocnil popud, abych se vrátil. V
tomhle byl dojista výborný důvod k mé omluvě — byl to
důvod, kterým bych se byl nijak a před nikým neponížil.
Ale tu zase moje pošetilá pýcha zápasila s rozumem.
Nezdar mne nemohl — nesměl mne potkati. A pak přece
i moje kulovnice by byla bezpochyby zcela neužitečnou,
právě tak jako brokovnice, proti nebezpečí, které mne
mohlo potkati. Kdybych se byl chtěl vrátiti do tábora,
abych si vyměnil zbraň, mohl jsem sotva doufati, že bych
tam vešel a zase odešel, nejsa spatřen. V takovém případě
bych pak musil vysvětlovati a můj pokus by již nebyl zcela
mým. Proto, po krátkém váhání jsem sebral svoji odvahu
a pokračoval jsem ve své cestě, drže svoji nepotřebnou
pušku pod paží.

Temnota v lese byla děsivou, avšak mnohem horší
byla bílá, tichá záplava měsíčního světla a to na volné
mýtině iguanodonů. Díval jsem se tam, jsa ukryt mezi
křovím. Ale neviděl jsem ani jediné z oněch velikých
zvířat. Bezpochyby smutná zkušenost, která jedno z nich
potkala, zahnala je z jejich obvyklého pastviště. V
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zamlžené a jako stříbrem protkané noci jsem neviděl ani
stopy po nějakém živém tvoru. Odhodlal jsem se tedy a
přeběhl jsem rychle přes mýtinu a v džungli na druhé
straně jsem se dal nanovo podél potoka, jenž mně byl
vůdcem. Byl to společník veselý, bublal a šplýchal ve svém
toku jako onen drahý potůček se pstruhy v mé domovině,
ve kterém jsem za svého chlapectví lovíval za noci ryby.
Jakmile jej budu sledovati, musím dojíti až k jezeru a
když se jím budu říditi na zpáteční cestě, dojdu zase do
tábora. Častěji jsem jej ztratil z dohledu pro husté a spletité
křoviny, avšak nevzdálil jsem se od něho alespoň z
doslechu, neboť pak mne vedl jeho šplýchot a bublání.

Když jsem postupoval trochu níže, stával se les řidčím
a potom jenom křoviny, mezi nimiž rostly tu a tam vysoké
stromy, nastoupily na místo lesa. Cesta mi ubíhala dosti
dobře a mohl jsem viděti, nejsa sám spatřován. Šel jsem
blízko kolem bažiny pterodactylů a když jsem se jí dosti
přiblížil, tu vyletěl jeden z těchto velikých tvorů, chřestě
se zvuky suchými a křehkými, kožnatými svými křídly —
měřila v rozpětí od konce ke konci nejméně dvacet stop
— vyletěl, pravím, odněkud blízko mne a vznesl se do
vzduchu. Když letěl přes tvář měsíce, prosvítalo bílé světlo
zcela jasně skrze jeho blanitá křídla a v onom tropickém
světle vypadal jako létající kostra. Skrčil jsem se mezi
křovinami k zemi, neboť jsem věděl ze své poslední
zkušenosti, že toto zvíře by mně jediným svým výkřikem
mohlo přivésti na krk několik set svých odporných
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soudruhů. Teprve, když se netvor někde snesl, odvážil
jsem se plížiti se zase dále.

Noc byla neobyčejně tichá, ale přece jen jsem slyšel
na svém pochodu jakýsi nepřetržitý, tichý a bručivý zvuk,
jakési neustálé mručení a to někde před sebou. Tyto zvuky
se při mém postupu stávaly hlasitější, až konečně byly
patrně zcela blízko přede mnou. Když jsem se zastavil, tu
onen zvuk trval dále a proto se mi zdálo, že vychází z
nějakého nepohnutého místa. Znělo to jako parní kotel
nebo jako bublání velikého hrnce. Záhy jsem přišel na
místo, odkud to vycházelo, neboť jsem nalezl uprostřed
malé mýtiny jakési jezírko — vlastně spíše rybník, neboť
nebyl větší nádrže u fontány na Trafalgarském náměstí —
jezírko bylo naplněno jakousi černou, smolovitou látkou
a jeho povrch se zvedal a klesal ve velikých bublinách,
utvořených plynem, jímž tyto bubliny praskaly. Vzduch
kolem jezírka se chvěl horkem a půda kolem něho byla tak
žhavá, že jsem se jí sotva mohl dotknouti rukou. Bylo mi
zcela jasno, že onen veliký, sopečný výbuch, kterým byla
pozvednuta celá tato podivná vysočina, před mnohými
věky, nepozbyl dosud své síly. Zčernalé skály a balvany
z lávy jsem již před tím viděl všude kolem, když jsem
vyhlížel, jsa ukryt v bujném rostlinstvu, které vroubilo
jeho okolí, ale tento asfaltový rybník v džungli byl prvou
známkou, které se nám dostalo o skutečné činnosti na
úbočích starobylého krateru. Neměl jsem však kdy
vyšetřovati toto jezírko podrobněji, neboť jsem musil
spěchati, chtěl-li jsem se za jitra vrátiti do tábora.
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Byla to cesta strašlivá a pokud mne pamět neopustí,
zůstane hrůzně zapsána v mé mysli. Plížil jsem se přes
veliké, měsícem osvětlené mýtiny, ale ve stínech na jejich
okrajích. Po té jsem kráčel opatrně džunglí, zastavuje se s
tlukoucím srdcem, kdykoliv jsem slyšel — a bylo to velmi
často — praskot lámajících se větví, když kolem kráčelo
nějaké divé zvíře. Chvílemi se tu a tam vztyčovaly veliké
stíny, ale jenom na okamžik a pak zase mizely — byly
to veliké, tiché stíny, které se zdály číhati s lupičským
úmyslem a plížiti se kolem na měkkých nohách. Jak často
jsem se zastavoval s úmyslem, že se vrátím a přece zase
pokaždé zvítězila moje pýcha nad strachem a hnala mne
dále, abych dosáhl svého cíle.

Konečně (podle hodinek jsem se přesvědčil, že byla
jedna hodina z rána) jsem viděl v průsecích džungle
lesknoucí se vodu a o deset minut později jsem již stál v
rákosí na březích ústředního jezera. Měl jsem neobyčejnou
žízeň a proto jsem se položil na zem a napil jsem se
několika dlouhými doušky jeho vody, jež byla svěží a
chladná. Byla tam široká stezka, na níž jsem pozoroval
velmi mnoho stop. Byla blízko u místa, kam jsem přišel
takže jsem ihned poznal, že jest tam napájedlo zvířat. Zcela
blízko vody byl veliký, osamělý balvan z lávy. Vylezl jsem
na něj a když jsem se položil na jeho vrchol, měl jsem
všemi směry výborný rozhled.

První věc, kterou jsem spatřil, mne naplnila
překvapením. Když jsem popisoval rozhled s vrcholu
onoho velikého stromu, zmínil jsem se, že jsem rozeznával
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na vzdálených skalách množství černých skvrn, které se mi
zdály jako vchody do jeskyň. A teď, když jsem se díval na
tytéž skály, spatřil jsem ve všech směrech okrouhlá světla,
jevící se jako rudé, ostře ohraničené skvrny, podobné
lodním střílnám ve tmě. Na okamžik jsem se domníval,
že to tak svítí láva, rozžhavená nějakou sopečnou činností,
ale to bylo nemožno. Každá vulkanická činnost by se děla
zajisté někde dole v dutinách a nikoliv vysoko mezi
skalami. Jaká domněnka mi tedy zbývala? Bylo to sice
podivuhodné, ale přec tomu musilo tak býti. Ony rudé
skvrny musily býti světelným odrazem ohňů, hořících v
jeskyních — ohňů, které mohly býti rozdělány jedině
rukou lidskou. Byly tedy na vysočině lidské bytosti! Jak
slavně se moje výprava vydařila! To bylo přece jenom
novinkou, kterou jsme mohli přinésti do Londýna!

Velmi dlouho jsem tak ležel a pozoroval jsem tyto
rudé, míhající se světelné skvrny. Domnívám se, že byly
ode mne vzdáleny asi deset mil, ale i na tuto vzdálenost
jsem mohl pozorovati, jak se chvílemi míhaly anebo jak se
zatemňovaly, když někdo před nimi přecházel. Co bych
byl nedal za to, kdyby mi bylo bývalo možno dolézti až
k nim, nahlédnouti tam a přinésti pak svým soudruhům
nějakou zprávu ohledně vzhledu a povahy tohoto kmene,
který bydlil na místě tak podivném! Pro tuto chvíli nebylo
o mém objevu pochybnosti a přece zase bylo jisto, že
nebudeme moci opustiti této vysočiny abychom nezvěděli
dříve něco určitého ohledně této okolnosti.

Jezero Klaudino — moje vlastní jezero — leželo přede
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mnou jako rtuťová plocha, odrážejíc měsíc, jenž svítil jasně
nad jeho středem. Bylo mělké, neboť na mnohých místech
jsem pozoroval nízké písčiny, vynořující se z vody. A
všude na jeho povrchu jsem viděl známky života. Někdy
to byly pouhé kruhy nebo čeření vody, někdy záblesk
nějaké veliké ryby se stříbrnými boky, jež se vymrštila
do vzduchu a jindy zase ohnutý, břidlicovitě šedý hřbet
nějakého plovoucího netvora. Také jsem spatřil na jedné
žluté písčině jakéhos tvora, podobného veliké labuti s
nemotorným tělem a s dlouhým, ohýbajícím se krkem,
batolícího se na pokraji vody. Náhle se však vrhl do jezera
a po nějakou dobu jsem viděl jeho zahnutý krk a
vymršťující se hlavu, jak se mihaly nad vodou. Potom se
zvíře ponořilo a již jsem ho nespatřil.

Ale záhy byla moje pozornost připoutána od těchto
vzdálených věcí ku předmětům bližším a k tomu, co se
dělo u mých nohou. Dvě zvířata podobná velikým
pásovcům, přišla k napajedlu a posadila se na okraji vody,
při čemž jejich dlouhé, mrštné jazyky se mihaly jako rudé
stuhy, jak vodu chlemtala. Obrovský jelen s rozvětvenými
parohy, nádherný tvor, který kráčel jako král, přišel pak k
vodě s laní a dvěma kolouchy a napájel se vedle pásovců.
Nikde na zemi nežijí již takoví jeleni, neboť sobi a losi,
které jsem viděl, by mu sotva dosahovali k ramenům.
Náhle však výstražné zařičel a zmizel se svojí rodinou v
rákosí a také pásovci se uchýlili někam do úkrytu. A teď
přicházela stezkou nějaká nová, nejvýš ohyzdná nestvůra.

Na okamžik jsem se divil, kde že jsem viděl tuto
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netvárnou obludu, tento ohnutý hřbet s trojhrannými
třásněmi, táhnoucími se po zádech, a tuto zvláštní ptačí
hlavu, již držel blízko u země. Pak jsem si vzpomněl. Byl
to stegosaurus — právě takové zvíře, které Maple White
nakreslil do svého zápisníku a tak je zachoval. Vždyť bylo
prvním předmětem, který přivábil pozornost
Challengerovu! Zde tedy byl — možná, že to byl tentýž
kus, se kterým se setkal americký umělec. Země se otřásala
pod jeho strašlivou tíží a tichou nocí se ozývalo jeho
polykání vody. Celých pět minut byl tak blízko u mé
skály, že kdybych byl napřáhl ruku, mohl jsem se
dotknouti ohyzdných, kývajících se ostnů na jeho hřbetě.
Potom se zvíře kývavým chodem vzdálilo a zmizelo mezi
balvany.

Podívav se na hodinky, viděl jsem, že jest půl třetí
a svrchovaný proto čas, abych se vydal na cestu domů.
Ohledně směru, kterým bych se měl dáti, jsem nebyl v
nijakých nesnázích, neboť po celou cestu jsem měl potok
po levé ruce a věděl jsem, že se vlévá do ústředního jezera
na vzdálenost hození kamenem od balvanu, na kterém
jsem ležel. Vykročil jsem tedy ve výborné náladě, neboť
jsem cítil, že jsem vykonal dobré dílo a že přinesu svým
soudruhům pěknou snůšku novinek.

Nejpřednější ze všech mých zpráv byla ovšem ta, jež
se týkala mého objevu ohnivých jeskyň a jistoty, že jsou
obývány nějakým poloopičím pokolením. Avšak kromě
toho jsem také mohl mluviti o svých zkušenostech u
ústředního jezera. Mohl jsem dokázati, že tam bylo plno
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podivných tvorů a kromě toho jsem viděl několik
pozemních zvířecích tvarů, s jakými jsme se dříve nesetkali
a pozoroval jsem jejich původní život. Cestou jsem
uvažoval, že jen málo lidí na světě prožilo noc tak
podivnou a že také málo kdo mohl za jedinou noc přidati
tolik nových zkušeností k lidskému vědění.

Lopotil jsem se cestou vzhůru, uvažuje v mysli o
těchto věcech a dospěl jsem k jednomu místu, které bylo
asi na půl cestě domů, když se moje pozornost obrátila
k mému postavení, jakýmsi zvláštním hlukem, jejž jsem
slyšel za sebou. Znělo to jako zpola vrčení a zpola mručení,
znělo to tiše, hluboce a nejvýš hrozivě. Bylo jisto, že jest
mi na blízku nějaký podivný tvor, ačkoliv jsem nic
neviděl. Avšak přece jen jsem více přidal do kroku. Ušel
jsem asi půl míle když jsem náhle zaslechl, že se onen zvuk
opakoval, stále za mnou, ale teď hlasitěji a ještě hrozivěji
než dříve. Srdce mi přestávalo bíti, když mně mozkem
probleskla jistota, že toto zvíře, ať bylo jakékoli, mne
pronásleduje. Kůže po celém těle mne zamrazila a vlasy
se mi při této myšlence ježily. Že se tyto obludy mohly
vzájemně trhati na kusy, to bylo částí jejich podivného
zápasu o život, avšak, že by se mohly vrhnouti na
moderního člověka, že by mohly stopovati a zúmyslně
honiti vládnoucí lidskou bytost, bylo myšlenkou hrůznou
a ohromující. Vzpomněl jsem si zase na krví potřísněnou
tlamu, kterou jsme viděli při svitu pochodně lorda Johna,
jako nějakou hrůznou visí z nejhlubšího kruhu Danteova
pekla. S chvějícími se koleny jsem se zastavil a díval jsem se
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ustrašenýma očima za sebe na cestu osvětlenou měsícem.
Vše bylo klidno jako v krajině jež se zjevuje ve snu. Nic
jiného jsem neviděl kromě stříbrných mýtin a černých
skvrn, jež tvořily keře. A pak se ozval z tohoto ticha
nanovo onen tichý hlas, tak nepřátelský a hrozivý, ono
hrdelní krokání nebo kuňkání, ale mnohem hlasitěji a blíže
než dříve. Teď jsem již neměl pochybnosti. Něco se hnalo
po mě stopě a každou minutou se mi to přibližovalo.

Stál jsem, jako bych byl ochrnut, zíraje dosud upřeně
na cestu kterou jsem prošel. A najednou jsem to spatřil.
Zpozoroval jsem mezi keři, daleko na druhém konci
mýtiny, kterou jsem právě přešel, jakýsi pohyb. Nějaký
veliký stín se vynořil z houštiny a vyskočil do jasného
měsíčního světla, Řekl jsem »vyskočil« zúmyslně, neboť
ono zvíře se pohybovalo jako klokan, vyskakujíc ve
vztýčené posici na svých silných, zadních nohách při čemž
drželo přední nohy zahnuté před sebou. Bylo ohromné
velikosti a síly jako vztyčený slon, ale jeho pohyby, přes
to, že bylo tak mohutné, byly nejvýš mrštné. Na okamžik,
kdy jsem spatřil jeho tělo, jsem doufal, že jest to nějaký
iguanodon, o nichž jsem věděl, že jsou neškodní. Ale
ačkoliv jsem byl v celku velmi nevědomý, viděl jsem záhy,
že to byl tvor zcela jiný. Místo útlé hlavy, podobné hlavě
jelení, jakou měl tento veliký, tříprstý býložravec, mělo
toto zvíře hlavu širokou, podobnou ropuše a stlačenou
jako byla ta, která nás v našem táboře tak poplašila. Jeho
divý křik a strašlivá energie při jeho pronásledování mne
přesvědčily, že jest to dojista některý z oněch masožravých
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dinosaurů, nejstrašlivějších zvířat, která kdy chodila po
naší zemi. Když ono veliké zvíře doskočilo na zem, skleslo
vždy na své přední tlapy a asi po každých dvaceti metrech
se dotklo nosem půdy. Větřilo tak moji stopu. Někdy se
zdálo, že se na okamžik klame. Ale pak zase moji stopu
nalezlo a blížilo se mně skokem velmi rychle po cestě
kterou jsem prchal.

I teď ještě, když pomyslím na onu noční obludu,
vyvstává mi na čele pot. Co jsem měl počíti? Svoji
nepotřebnou brokovnici jsem držel v ruce. Ale jak by
mně mohla pomoci tato zbraň? Rozhlížel jsem se zoufale
kolem po nějaké skále nebo stromě, ale byl jsem právě
v džungli, plné keřů, kde nebylo nic vyššího v dohledu,
kromě nějakého mladého stromku a při tom jsem ještě
věděl, že onen netvor za mnou by mohl zlomiti obyčejný
strom jako třtinu. Moje jediná možná záchrana byla v
útěku. Nemohl jsem ovšem dosti rychle běžeti přes
nerovnou a rozervanou půdu, ale když jsem se díval v
zoufalství kolem sebe, spatřil jsem nějakou velmi dobře
znatelnou a udupanou stezku, která běžela napříč přede
mnou. Takových stezek jsme spatřili na svých výpravách
již několik. Byly to cesty, po nichž se pohybovala různá
divoká zvířata. A na takové cestě jsem se snad mohl
zachrániti, neboť jsem byl rychlým běžcem a při výtečném
tělesném stavu. Odhodiv tedy svoji nepotřebnou pušku,
pustil jsem se do běhu a urazil jsem půl míle tak rychle
jako nikdy před tím v životě. Údy mne bolely, prsa se
mi dmula a cítil jsem, že mi praská hrdlo nedostatkem
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vzduchu, ale přece jen, tuše za sebou onu hrůzu, jsem běžel
dále a dále. Konečně jsem stanul, neboť jsem se již sotva
mohl pohnouti. Na okamžik jsem se domníval, že jsem se
zvířete zbavil. Stezka za mnou byla zcela tichá. Ale náhle,
s praskáním zlomených větví a s dupotem obrovských
nohou a těžkým oddechováním nestvůrných plic, se
zjevilo zvíře za mnou nanovo. Bylo mi již docela v patách.
Byl jsem ztracen.

Že jsem jen byl takový šílencem a zdržoval se tak
dlouho, než jsem se dal na útěk! Až do této chvíle mne
netvor pronásledoval, jsa veden pouze čichem, a jeho
pohyby byly pomalé. Ale teď, jakmile jsem počal utíkati,
mne skutečně viděl. A od toho okamžiku mne štval, jsa
veden zrakem, neboť cesta mu ukazovala, kudy jsem
ubíhal. Když pak dospěl na začátek cesty, vymršťoval se za
mnou velikými skoky. Měsíční záře svítila na jeho veliké,
vyboulené oči, na řadu obrovských zubů v jeho otevřené
tlamě a na lesknoucí se drápy, které měl na svých krátkých
a silných předních nohách. S výkřikem hrůzy jsem se
obrátil a pádil jsem divoce po stezce. Za mnou však zněl
hluboký a těžký zvuk dechu tohoto netvora, vždy hlasitěji
a hlasitěji. Jeho mocný dupot byl již takřka vedle mne.
Každým okamžikem jsem očekával, že pocítím na zádech
jeho tlapu. Ale náhle něco třesklo — pak jsem padal
prostorem a vše kolem bylo náhle obklopeno temnotou a
tichem.

Když jsem se probudil ze svého bezvědomí, —
myslím, že trvala pouze několik minut — pocítil jsem
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nějaký strašlivý a pronikavý zápach. Napřáhnuv ve tmě
ruku, dotkl jsem se něčeho, co se zdálo hmatu jako veliký
kus masa, kdežto moje druhá ruka sáhla na velikou kost.
Nad sebou jsem viděl kruh hvězdnaté oblohy, což mne
přesvědčilo, že ležím na dně hluboké jámy.

Pomalu jsem se zvedl na nohy a pak jsem se
ohmatával. Byl jsem od hlavy do paty všecek ztrnulý a tělo
mne bolelo, ale mohl jsem pohybovati veškerými svými
údy a všechny moje klouby se ohýbaly. Když jsem
vzpomněl na okolnosti, které doprovázely můj pád a když
je můj zmatený mozek pochopil, pohleděl jsem v hrůze do
výše, očekávaje, že spatřím onu strašlivou hlavu odrážeti se
od blednoucí oblohy. Avšak po obludě nebylo ani stopy
a také jsem neslyšel shora žádného zvuku. Pak jsem počal
choditi volně kolem, hmataje ve všech směrech, abych
zvěděl, jaké jest to podivné místo do něhož jsem se tak
včasně sřítil.

Jak jsem již řekl, byla to jáma se stěnami tyčícími se
v ostrém úhlu a s rovným dnem o průměru asi dvaceti
stop. Její dno bylo pokryto velikými kusy masa a většina
jich byla v posledním stupni hniloby. Ovzduší tam bylo
otravné a hrůzné. Když jsem chvíli šlapal a klopýtal přes
tyto kusy zdechlin, došel jsem náhle k něčemu tvrdému a
přesvědčil jsem se, že ve středu dutiny byl vztýčen jakýsi
kůl. Byl tak vysoký, že jsem rukou nemohl dosáhnouti
jeho vrcholu a zdálo se mi že jest pokryt mastnotou.

Náhle jsem si vzpomněl, že mám v kapse plechovou
krabičku s voskovými zápalkami. Škrtnuv jednou z nich,
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mohl jsem konečně poznati, do jakého místa jsem to spadl.
Ohledně jeho povahy nemohlo býti pochybnosti. Byla to
past — a byla zhotovena lidskou rukou. Kůl uprostřed byl
asi devět stop vysoký a na hořením konci byl zaostřený
a černal se sraženou krví oněch tvorů, kteří se na něj
nabodli. Zbytky, roztroušené kolem, byly kusy obětí, jež
byly rozřezány, aby byl kůl volný pro ty, které se do jámy
sřítí v budoucnu. Vzpomněl jsem si, jak se Challenger
vyjádřil, že na této vysočině člověk nemůže žíti, poněvadž
by se svými slabými zbraněmi nemohl obstáti proti
netvorům, kteří se tu potulovali. Ale teď bylo zcela jasno,
jak to bylo možno. Domorodci, ať byli jacíkoliv, měli ve
svých jeskyních s úzkými vchody útulky, do nichž velicí
ještěři nemohli vniknouti. A kromě toho mohli se svými
vyvinutými mozky líčiti takovéto pasti, pokryté větvemi a
zřízené na zteskách, kudy zvířata chodila aby je tak ničili
přes veškerou jejich sílu a obratnost. Člověk byl vždycky
pánem přírody.

Sklánějící se stěny této jámy nebyly takové, aby po
nich obratný muž nemohl vyšplhati, avšak váhal jsem
dlouho, než jsem se odvážil na dosah onoho hrůzného
tvora, který by mne byl málem zničil. Jak jsem mohl
věděti, zdali snad někde nečíhá, za nejbližší skupinou
křoví, čekaje, až se zase objevím? Avšak dodal jsem si
srdce, vzpomenuv si jedné rozmluvy mezi Challengerem a
Summerleem, jež se týkala zvyků těchto velikých ještěrů.
Oba profesoři souhlasili v tom, že tyto nestvůry byly
skutečně jako bez mozku, že v jejich malých lebečních
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dutinách nebylo místa pro nějakou jiskru rozumu a že
jestliže zmizely z ostatních částí světa, stalo se tak jistě
pro jejich vlastní hloupost, která jim znemožňovala,
přizpůsobiti se měnícím se okolnostem.

Kdyby na mne ono zvíře teď někde čekalo v záloze,
znamenalo by to, že dovedlo pochopiti, co se se mnou
stalo, a to by zase dokazovalo nějakou sílu, která dovede
spojovati příčinu s výsledkem. Bylo tedy zajisté
pravděpodobnější, že takový tvor bez mozku, který jednal
jedině podle nejasných, loupežných pudů, se asi vzdal své
honby, když jsem zmizel a po krátké chvíli překvapení,
bezpochyby odešel, aby si hledal oběť novou. Vylezl jsem
tedy na okraj jámy a rozhlížel se. Hvězdy bledly a obloha
se jasnila a chladný ranní vítr vál příjemně do mého
obličeje. Neviděl jsem, aniž jsem slyšel něco podezřelého,
takže jsem soudil, že zde po mém nepříteli není ani stopy.
Pak jsem pomalu vylezl z jámy úplně, a posadil jsem se
na chvíli na zem, jsa hotov skočiti nanovo do svého
útulku, kdyby se objevilo nějaké nebezpečí. Potom, jsa
ubezpečen naprostým tichem a vzrůstajícím světlem,
sebral jsem veškerou svou odvahu a kradl jsem se zpět
stezkou, kterou jsem přišel. Když jsem přešel kus cesty,
zvedl jsem svoji ručnici a krátce potom jsem dospěl k
potoku, jenž mi byl vůdcem. A tak ohlížeje se mnohokráte
ustrašeně, jsem spěchal k domovu.

Náhle však se něco událo, co mně připomnělo moje
nepřítomné soudruhy. V jasném a tichém ranním vzduchu
zazněl náhle v dálce ostrý a tvrdý zvuk jediného výstřelu
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z pušky. Zastaviv se, naslouchal jsem, ale nic dalšího jsem
neslyšel. Za okamžik jsem se poděsil myšlenkou, že snad
upadli do nějakého nebezpečí, ale pak mne napadlo prostší
a přirozenější vysvětlení. Bylo teď jasné denní světlo.
Zajisté, že zpozorovali moji nepřítomnost a domnívali se,
že jsem zabloudil v lesích a vypálili onu ránu z pušky, aby
mne vedla domů. Jest sice pravda, že jsme se rozhodli se
vší přísností nestříleti, avšak zdálo-li se jim, že jsem snad v
nebezpečí, tu by zajisté neváhali, a překročili by toto naše
pravidlo. Bylo teď třeba, abych spěchal co nejvíce, a pokud
mi jen bylo možno a abych je uklidnil.

Byl jsem však unaven a vyčerpán a proto můj postup
nebyl tak rychlý, jak jsem si přál. Ale konečně jsem došel
na místa, která jsem znal. Zde bylo bahniště pterodactylů
po mé levé ruce a tamhle přede mnou byla mýtina
iguanodonů. Teď jsem byl již v posledním pásu stromoví,
který mne dělil od Challengerovy Tvrze. I vykřikl jsem
vesele, abych zahnal jejich obavy. Ale v odpověď na tento
můj výkřik nezaznělo volání z tábora. Při tomto
zlověstném tichu se mi srdce sevřelo. Zrychlil jsem krok
a dal jsem se do běhu. Přede mnou se objevila ohrada
právě tak jak jsem ji opustil, ale branka byla otevřena.
Vběhl jsem dovnitř. V chladném ranním světle se naskytl
mým očím děsivý pohled. Náš majetek byl rozházen v
divokém nepořádku po zemi, moji soudruzi zmizeli a blíže
kouřícího se uhlí po ohni byla tráva potřísněna rudě
ohyzdnou louží krve.

Byl jsem tak ohromen tímto náhlým uleknutím, že
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jsem musil na nějakou dobu ztratiti rozum. Mám jakousi
nejasnou vzpomínku, tak jako se pamatujeme na ošklivý
sen, že jsem pádil kolem po lesích, všude blíže prázdného
tábora, volaje šíleně své soudruhy. Ale z tichých stínů se
neozvala odpověď. Děsná myšlenka, že bych jich snad
neměl již spatřiti, že bych mohl býti opuštěn zcela sám
na tomto hrůzném místě, bez možných prostředků, abych
mohl sestoupiti do světa dole a že bych mohl žíti a zemříti
v této příšerně krajině, to vše mne dohánělo k zoufalství.
Byl bych si rval vlasy a rozbil zoufale hlavu. Teprve teď
jsem poznal, jak jsem si uvykl spoléhati na svoje soudruhy,
na vážnou sebedůvěru Challengerovu a na velitelskou a
podivínskou chladnokrevnost lorda Roxtona. Bez nich
jsem byl nemohoucí a bezmocný jako dítě ve tmě.
Nevěděl jsem, kam se mám obrátiti nebo co nejdříve
podniknouti.

Po nějaké chvíli, ve které jsem seděl ve zmatku, jsem
se rozhodl, že se pokusím vypátrati, jaké to asi bylo náhlé
neštěstí, které moje soudruhy potkalo. Veškeré
nespořádané vzezření našeho tábořiště ukazovalo, že se zde
udál nějaký útok a výstřel z pušky označoval dojista dobu,
kdy se stal. Poněvadž byla vypálena jenom jediná střelná
rána, dokazovalo to, že bylo v okamžiku po všem. Pušky
ležely dosud na zemi, a jedna z nich — byla to puška
lorda Johna — obsahovala v komoře vypálenou patronu.
Pokrývky Challengerova a Summerleeova napovídaly, že
v oné době oba spali. Skříně s náboji a s potravinami byly
rozházeny kolem v divokém nepořádku, spolu s našimi
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nešťastnými fotografickými přístroji a kasetami, ale nic z
nich nechybělo. Na druhé straně zmizely však veškeré
vybalené zásoby — a pamatoval jsem se, že jich bylo
značné množství. Byla to tedy zvířata a nikoliv domorodci,
která učinila tento vpád, neboť zajisté poslednější by zde
nebyli ničeho zanechali.

Jestliže to však byla zvířata, anebo snad jediné hrůzné
zvíře, co se stalo s mými soudruhy? Kdyby to bylo nějaké
zvíře divoké, které je snad rozsápalo, tu by zajisté zůstaly
nějaké zbytky. Bylo sice pravda, že zde byla ona ohyzdná,
krvavá louže, jež vydávala svědectví o násilí a takový
netvor, jaký mne pronásledoval za noci, byl by mohl svoji
oběť odnésti tak snadno, jako kočka myš. V tom případě
jej snad ostatní sledovali a pronásledovali. Ale pak by
zajisté vzali sebou také svoje ručnice. A tak čím více jsem
se namáhal uhodnouti svým zmateným a unaveným
mozkem, co se událo, tím méně jsem nalézal nějaké
rozumné vysvětlení. Hledal jsem ve vůkolí v lese, ale
neviděl jsem nijakých stop, které by mne dovedly k
nějakému závěru. Jednou jsem zabloudil a jenom
náhodným štěstím jsem po celohodinném bloudění nalezl
zase tábor.

Náhle mne napadla jedna myšlenka, která uvedla do
mého srdce trochu útěchy. Nebyl jsem přece jenom na
světě tak zcela sám. Dole, na úpatí skály a tak blízko,
že mne mohl slyšeti, čekal věrný Zambo. Šel jsem tedy
k okraji vysočiny a zíral jsem dolů. Zajisté, seděl tam
na svých rohožkách vedle ohně v malém svém tábořišti.
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Avšak byl jsem velice překvapen, když jsem spatřil, že
před ním sedí ještě nějaký druhý muž. Na okamžik moje
srdce poskočilo radostí, neboť jsem si myslil, že některý z
mých soudruhu se dostal bezpečně dolů. Avšak druhý můj
pohled tuto naději rozčaroval. Slunce svítilo vycházejíc, na
kůži tohoto druhého člověka a viděl jsem, že jest rudá. Byl
to Indián. Vykřikl jsem hlasitě a zamával jsem kapesníkem.
Zambo ihned pohleděl do výše, pokynul rukou a pak se
chystal vylézti na jehlanec. Za krátko stál naproti mně a tak
blízko, že mohl vyslechnouti s hlubokým smutkem příběh,
který jsem mu vypravoval.

»Jistě je odnesl ďábel, massa Malone,« pravil, »Vy
dostati se, pane, do země ďábla a on vás všechny vezme.
Nechte si raditi, massa Malone, a pojďte dolů rychle, jinak
vás vezme také.«

»Ale jak bych mohl dolů, Zambo?«
»Vezměte si liany se stromů, massa Malone. Hodíte je

sem. Já je připevniti k pařezu a vy míti pak most.«
»Pomýšleli jsme na to. Ale není zde lian, které by nás

unesly.«
»Pošlete pro provazy, massa Malone.«
»Koho bych mohl poslati a kam?«
»Pošlete do indiánských vesnic, pane. Mají dosti

kožených provazů v indiánských vesnicích. Indián tamhle
dole, pošlete ho.«

»Kdo je to?«
»Jeden z našich Indiánů. Druzí ho bili a vzali mu jeho
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mzdu. Vrátil se k nám. Je teď ochoten vzíti s sebou psaní,
přinésti provaz — jest ochoten ke všemu.«

Donésti psaní. Proč ne? Možná, že by mohl přivésti
pomoc. Alespoň by v každém případě zajistil to, aby naše
životy nebyly zmařeny pro nic, a aby zprávy o všem,
co jsme pro vědu získali, došly ke sluchu našich přátel
v domovině. Měl jsem již dva hotové dopisy připraveny,
které čekaly, aby byly odeslány. Den ztrávím tím, že budu
psáti dopis třetí, čímž svoje zkušenosti vypíši až do konce.
A Indián může pak moje zprávy donésti do světa. Nařídil
jsem proto Zambovi, aby přišel zase večer a pak
jsem ztrávil tento bídný den v opuštěnosti, vypisováním
svých dobrodružství, jež jsem zažil předešlé noci. Napsal
jsem také lístek, který měl býti dán kterémukoliv bílému
obchodníkovi nebo kapitánovi některého parníku, s nimiž
by se snad Indián setkal s prosbou, aby se postaral, aby nám
byly poslány provazy, poněvadž na tom záleží spása našich
životů.

Tyto listiny jsem hodil večer Zambovi a s nimi také
svoji tobolku, která obsahovala tři anglické
sovereigny. Tyto peníze měl dáti Indiánovi a k tomu mu
měl slíbiti dvakrát tolik, jestliže se vrátí s provazy.

Teď tedy pochopíte, milý pane Mc. Ardle, jak Vás
mohla stihnouti tato moje zpráva a zároveň zvíte také
pravdu, kdybyste snad již nikdy neslyšel o svém
nešťastném zpravodaji. Dnes v noci jsem příliš unaven
a příliš stísněn, abych mohl přemýšleti o jakýchkoliv
plánech. Ale zítra musím přemýšleti, abych došel k nějaké

228 Ztracený svět

www.eknizky.sk



cestě, jak by bylo lze zůstati ve stycích s tímto táborem a
zároveň hledati v okolí nějaké stopy po mých nešťastných
přátelích.
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Kapitola XIII

Pohled, který nikdy nezapomenu

Právě, když slunce toho smutného večera zapadalo, viděl
jsem osamělou postavu onoho Indiána na širé planině pod
sebou a pozoroval jsem ho jako naši jedinou slabou spásu
a naději, dokud nezmizel ve vystupující večerní mlze, jež
ležela, zbarvena růžově zapadajícím sluncem, mezi mnou a
vzdálenou řekou.

Bylo již zcela tma když jsem se konečně vrátil k
našemu neštěstím postiženému táboru a můj poslední
pohled, když jsem odcházel, padl na červenou záři
Zambova ohně, jenž byl jediným světelným bodem v
širém světě dole, pravě tak jako přítomnost tohoto věrného
muže v mé, stínem sklíčené duši. Ale přece jen jsem se
cítil šťastnějším než až dosud od chvíle, kdy mne stihla
tato zdrcující rána, neboť mi bylo příjemno pomýšleti,
že svět zví, co jsme vykonali. Při nejhorším naše jména
nezaniknou zároveň s našimi těly, nýbrž budou sdělena
příštím pokolením ve spojení s výsledkem našich prací.

Spáti v tomto osudem postiženém táboře bylo věcí
velmi hrůznou, ale tím nebezpečnější a více rozčilující
bylo spáti snad v džungli. Jednoho nebo druhého jsem se
musil odvážiti. Po jedné straně mne nabádala opatrnost
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abych zůstal na stráži, ale na druhé straně mně zase
přikazovalo vyčerpané tělo, abych nečinil nic podobného.
Vyšplhal jsem na jednu větev velikého gingkového
stromu, ale na jejím kulatém povrchu jsem se nemohl
nijak bezpečně udržeti a zajisté bych byl spadl a zlomil si
vaz v okamžiku, když bych byl usnul. Proto jsem raději
slezl a uvažoval jsem, co bych měl počíti. Konečně jsem
zavřel vchod do ohrady, rozdělal jsem tři zvláštní ohně v
trojúhelníku a když jsem se řádně navečeřel, upadl jsem v
hluboký spánek z něhož jsem se měl probuditi způsobem
zvláštním a velice vítaným.

Za časného jitra, právě když se rozednívalo, dotkla
se nějaká ruka mého ramene a když jsem vyskočil, s
rozechvěnými nervy a s rukou, sahající po pušce, vyrazil
jsem radostný výkřik, neboť jsem ve chladném a šedém
světle spatřil klečeti lorda Johna.

Byl to on — a přece to nebyl on. Opustil jsem ho
chladného v celém chování, zcela korektního ohledně jeho
osoby a v úpravných, šatech. Teď byl bledý a jeho oči
zíraly divoce a těžce oddychoval, jako člověk, který daleko
a rychle běžel. Jeho vyhublá tvář byla poškrabaná a
krvácela, šaty s něj visely v cárech a byl bez klobouku.
Zíral jsem na něj s velikým údivem, ale on mi neposkytl
kdy k nějakým otázkám. Po celou dobu kdy mluvil, se
hrabal v našich zásobách.

»Rychle mladý příteli, rychle!« volal. »Záleží na
každém okamžiku. Vezměte kulovnice, vezměte obě. Já
mám obě druhé! A teď tolik nábojů, kolik sebéřete.
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Naplňte si jimi kapsy. A teď trochu potravy! Půl tuctu
krabic s konservami postačí. Tak jest to dobře! A
nezdržujte se ani mluvením, ani přemýšlením! Jen rychle a
odtud, jinak jsme ztraceni!«

Dosud zpola ve spánku a neschopen představiti si, co
to vše znamená, pádil jsem za ním v šíleném běhu lesem,
drže pod každou paží po pušce a hromadu různých zásob
v rukou. Lord John činil tu a tam okliku mezi nejhlubšími
křovinami, až se dostal do hustého podrostu. Vřítil se
dovnitř, nedbaje trnů, a postupoval až do středu této
houštiny, při čemž mne, běžícího po jeho boku, neustále
nutil, abych se držel skrčmo.

»Sem!« vyrazil ze sebe udýchaně. »Myslím, že jsme
zde bezpečni. Oni se vrhnou na tábor, toť jisto, jako osud.
Bude to jejich prvou myšlenkou. Ale tohle je splete.«

»Co to vše znamená?« tázal jsem se, když jsem trochu
nabyl dechu. »Kde jsou profesoři? A kdo nás to vlastně
pronásleduje?«

»Lidoopové,« volal. »Bože můj, jaká jsou to zvířata!
Jen příliš nekřičte; neboť mají velmi bystré uši — a také
velmi bystré oči — avšak pokud mohu souditi, nemají
dobrého čichu a proto nemyslím, že by nás vyčenichali.
Kde jste jen byl, mladý příteli? Tak krásně jste tomu ušel.«

Několika krátkými větami jsem mu pošeptal, co jsem
provedl.

»To mohlo dopadnouti pěkně,« pravil, když slyšel o
dinosaurovi a jámě. »Nezdá se, že by zde bylo místo pro
léčbu klidem! Že ne? Ale dokud se nás nezmocnili, ti
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ďáblové, neměl jsem ani ponětí, jaké jsou zde možnosti!
Papuánští lidožrouti mne jednou také zajali, ale ti
jsou pravými anglickými gentlemany u porovnání s touto
zvířecí tlupou!«

»A jak se to stalo?« tázal jsem se.
»Bylo to za časného jitra. Naši učení přátelé se právě

probouzeli. Ani se ještě nepustili do svých obvyklých
hádek. Náhle na nás počaly pršeti opice. Padaly na nás
tak hustě jako jablka se stromů. Domnívám se, že se
shromáždily za tmy, až byl jimi onen vysoký strom nad
našimi hlavami přeplněn. Jedné jsem prostřelil břicho, ale
než jsme se vzpamatovali, měli jsme je všechny na zádech.
Nazývám je opicemi, avšak měly v rukou klacky a kameny
a rozmlouvaly spolu jakousi hatmatilkou a na konec nám
svázaly ruce rostlinnými úponky, takže zajisté vynikají
nad veškerou zvěř, kterou jsem na svých potulkách viděl.
Jsou to lidoopi — »chybící články« v řetězu vývoje — a
přál bych si věru, aby byly zůstaly chybícími. Svého
poraněného kamaráda odnesli — krvácel jako vepř — a pak
se posadili kolem nás. A jestliže jsem někdy viděl ztrnulou
myšlenku vraždy, tu byla zajisté v jejich tvářích. Byli to
velcí chlapi, tak vzrostlí jako muž, ale mnohem silnější.
Mají zvláštní skelnaté, šedé oči, pod rudými chumáči
chlupů. Pak jenom seděli a zírali na nás vyvalenýma očima.
Challenger, to víte dobře, není žádným bázlivcem, ale v
této chvíli byl postrašen i on. Podařilo se mu postaviti se
na nohy, a pak na ně vykřikl, aby dokonali své dílo a aby
to bylo skončeno. Myslím, že náhlostí toho přepadu ztratil
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trochu hlavu, poněvadž zuřil a proklínal je jako šílenec.
Kdyby byli zástupem jeho oblíbených novinářů, nebyl by
jim mohl vynadati hůře.«

»Nu, a co učinili pak?« Byl jsem podivným příběhem,
který mně můj soudruh šeptal do ucha, jako okouzlen,
zatím kdy lord John se po celou tu dobu všemi směry
rozhlížel svýma bystrýma očima, drže v ruce kulovnici s
nataženým kohoutkem.

»Myslil jsem, že jest s námi konec, avšak místo toho
je Challengerovy nadávky přivedly na zcela novou dráhu.
Nejprve spolu žvástali a rozmlouvali, potom se jeden z
nich postavil vedle Challengera. Budete se tomu smáti,
mladý příteli, ale na moji čest, mohl to býti jeho příbuzný.
Ani bych tomu nevěřil, kdybych to byl neviděl na vlastní
oči. Onen starý lidoop, byl to jejich náčelník — byl
jakýmsi druhým, ale rudohnědým Challengerem. Měl
veškeré krásné přívlastky našeho přítele, jenže trochu u
větší míře. Měl právě takové krátké tělo, široká ramena,
vypouklá prsa, neměl krku a na bradě měl mocné,
rudohnědé vousy, jež se mu valily přes prsa; dále měl
huňaté obočí a právě takový pohled v očích, jako profesor
Challenger, když říkává: ‚Co vlastně chcete?’, kromě všeho
ostatního. Když se tento lidoop postavil vedle Challengera
a položil svoji tlapu na jeho rameno, tu celý výjev
vyvrcholil. Summerlee byl trochu rozčilený a pustil se do
hysterického smíchu, až při tom plakal. Lidoopi se smáli
také — nebo alespoň se pustili do ďábelského skřehotání.
A potom se pustili do práce a odvlékli nás lesem. Našich
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pušek a ostatních věcí se nechtěli dotknouti — myslím, že
je považovali za něco nebezpečného — ale za to odnesli
veškeré naše vybalené potraviny. S profesorem
Summerleem a se mnou zacházeli cestou trochu hrubě.
Moje kůže a můj oděv nese toho důkazy — neboť nás táhli
přímo skrze ostružiny. Jejich vlastní kůže je jako vydělaná.
Ale Challengerovi se vedlo velice dobře. Čtyři z nich ho
nesli vysoko na ramenou, takže vypadal jako římský císař.
Slyšte, co jest to?«

V dálce bylo slyšeti nějaký podivný chřestivý zvuk,
nikoliv nepodobný kastanětům.

»To jsou oni!« pravil můj soudruh vsunuje patrony do
druhé, dvouhlavňové, rychlopalné kulovnice.

»Nabijte všechny pušky, milý příteli, neboť živi se jim
nevzdáme, na to nepomýšlejte! Takový hluk činí, když
jsou rozčileni. Při svatém Jiří! Jestliže nás naleznou,
dostane se jim dosti zkušeností, aby se rozčilovali! Tak
snadné by to s námi nebylo — ‚s puškami sevřenými ve
ztrnulých rukách a v kruhu mrtvých a umírajících‘, jak
pěje nějaký náš básník. Slyšíte je teď?«

»Kdesi velmi daleko.«
»Tahle malá smečka nám příliš neublíží, avšak

domnívám se, že jednotlivé slídící tlupy jsou po celém lese.
Nu dopovím vám naši bolestnou povídku. Záhy jsme s
nimi dorazili do jakéhosi jejich města — je tam asi tisíc
chatrčí z větví a listí ve velikém háji, blízko okraje skalin.
Je to od tohoto místa asi tři nebo čtyři míle vzdáleno.
Ta špinavá zvířata mne celého prohledala a teď je mi,
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jakobych se již nikdy nemohl očistiti. Potom nás svázali —
chlap, který se zabýval se mnou, dovedl vázati jako starý
námořník. A pak jsme tam leželi pod stromem a jeden
veliký chlap stál vedle nás na stráži s kyjem v ruce. Pravím-
li ‚my’, tu míním Summerleea a sebe. Starý Challenger
seděl zatím na stromě a jedl ananasy a měl se dobře. Musím
však dodati, že se mu povedlo dáti nám také trochu ovoce
a vlastní rukou uvolnil naše pouta. Kdybyste ho byl viděl
seděti na onom stromě, jak se bratříčkuje se svým
kamarádem a jak si k tomu prozpěvuje svým bručivým
basem ‚Krásný hled jest na ten boží svět’, poněvadž hudba
každého způsobu se je zdála uváděti v dobrou náladu, byl
byste se musil smáti. Avšak nám příliš do smíchu nebylo,
jak dovedete snadno uhodnouti. V jistých hranicích mu
dovolili vše, co si přál, avšak u nás tomu bylo jinak, nám
přitáhli uzdu hodně ostře. Bylo nám to velikou útěchou
všem, že jsme věděli že se vám podařilo uprchnouti a že
máte u sebe zápisky.

»Ale teď vám, mladý příteli, něco povím, co vás
překvapí, Pravíte, že jste viděl stopy lidí a ohně, jakož i
pasti a podobné věci. My jsme viděli tyto domorodce také.
Byli to ubožáci, malého vzrůstu a lidé skroušení, k čemuž
měli dosti příčin. Zdá se, že lidé ovládli jednu stranu této
vysočiny — tamhle na druhé straně, kde jste viděl ony
sluje. A lidoopové drží zase stranu tuto. Ale neustále jest
mezi nimi krvavá válka. Taková jest zde situace, pokud
jsem ji mohl sledovati. Včera zajali lidoopové asi tucet
lidí a přivedli je. Jakživ jste neslyšel takového křiku a
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žvanění. Lidé byli chlapi malého vzrůstu s rudou pletí a
byli tak zbiti a poškrabáni, že mohli sotva jíti. Lidoopové
usmrtili dva z nich a jednomu vytrhli ruku. — Bylo to
přímo ďábelské. Ale jsou to velice smělí hoši, takže při tom
sotva vydali hlásku. Ale na nás to působilo tak, že nám bylo
hrozně. Summerlee omdlel, a i Challenger toho dovedl
sotva snésti. — Myslím, že se zase vzdálili, nedomníváte se
také?«

Naslouchali jsme upiatě, avšak nic, kromě volání
ptáků, nerušilo hluboký mír lesa. Potom lord John
pokračoval ve svém vypravování:

»Domnívám se, že jste unikl životem náhodou, mladý
příteli, jenom ta okolnost že chytili ty Indiány, přivodila,
že zapomněli na vás, jinak by se byli pro vás vrátili do
tábora tak jistě jako osud a byli by vás tam sebrali. Vždyť
přece, jak jste sám řekl, nás pozorovali již od počátku s
onoho stromu a věděli zcela dobře, že jest nás o jednoho
méně. Avšak dovedli mysliti pouze na jediné zatažení sítě
a proto jsem to byl já a nikoliv tlupa opic který jsem
vás ráno zastihl. Avšak později jsme měli ještě hroznou
zkušenost. Bože můj! Jak jest to vše strašlivé! Pamatujete se
na onu velikou houštinu, složenou z ostrých bambusů, tam
dole, kde jsme nalezli kostru onoho Američana? Nuže, ono
místo jest právě pod opičím městem a jest to také místo,
kde shazují svoje zajatce. Myslím, že jsou tam hromady
koster, kdybychom se byli lépe podívali. Lidoopové mají
nahoře jakési volné místo pro svoje slavnosti, ale nečiní
při tom mnoho okolků. Ubožáci zajatci musili jeden po
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druhém seskakovati dolů a zábava lidoopů jest v tom, že
se dívají, zdali se oběti rozbily na kusy, anebo zdali se
nabodly na bambusy. Vzali nás k tomu abychom to viděli
také a celý kmen se seřadil na pokraji skalin. Čtyři Indiáni
skočili a bambusové kmeny je protknuli jako dráty na
pletení kus másla. Není tedy divu, že jsme nalezli kostru
ubohého Američana s vrostlým bambusem mezi jeho
žebry. Bylo to děsně — ale bylo to zároveň ďábelsky
zajímavé. Byli jsme jako očarováni, když jsme je viděli
vrhati se dolů, třeba že jsme si při tom myslili, že na příště
bude řada na nás, vstoupiti na skákací prkno.

»Ale nedošlo k tomu. Šest Indiánů si nechali pro příští
den — alespoň tak jsem tomu rozuměl — avšak domnívám
se, že jsme měli býti při této podívané předními osobami.
Challenger tomu mohl ujíti, avšak Summerlee a já jsme
byli na listině odsouzenců. Jejich řeč se skládá z polovice
posuňků a nebylo příliš obtížné sledovati ji. Myslil jsem
si tedy, že jest již svrchovaný čas, abychom se pokusili o
útěk. Trochu jsem to vymyslil sám a měl jsem na mysli
zcela jasně jednu nebo dvě věci. Vše záleželo na mně,
neboť Summerlee byl nepotřebný a Challenger ne
mnohem lepší. Kdykoliv se spolu setkali, pokračovali ve
svých hádkách, poněvadž se nemohli sjednotiti o
vědeckém zařazení těchto rudohlavých ďáblů, kteří se nás
zmocnili. Jeden z nich říkal, že je to dryopithecus z Jávy
a druhý říkal, že jest to pithecanthropus. Nazval bych to
šílenstvím a zároveň také ničemností. A jak jsem řekl,
vymyslil jsem asi dvě věci, které pomohly. Jednou z nich
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byla okolnost, že tato zvířata nedovedla na otevřeném
prostoru běžeti jako člověk. Mají krátké a křivé nohy, víte,
a těžká těla. I sám Challenger by byl mohl dáti na sto metrů
nejlepšímu lidoopovi několik metrů napřed a vy nebo já
bychom byli u porovnání s nimi nejlepšími běžci. Druhou
věcí bylo, že neznali naprosto pušek. Domnívám se, že
ani nechápali, jak jejich postřelený soudruh byl vlastně
poraněn. Kdybychom mohli dostati svoje pušky, nebylo
pak pochyby, co bychom počli.

»A tak jsem dnes časně ráno vyrazil. Svého strážce
jsem kopl do břicha, takže se převalil a pádil jsem do
tábora. Tam jsem nalezl vás a pušky a teď jsme zde.«

»Avšak profesoři!« zvolal jsem zmateně.
»Nu, musíme se pro ně vrátiti a vyprostiti je. S sebou

jsem je vzíti nemohl. Challenger byl na stromě a
Summerlee nebyl schopen takové námahy. Jedinou
možností bylo dostati pušky a pokusiti se o záchranu. Jest
ovšem možno, že by je mohli z pomsty ihned odpraviti.
Nemyslím, že by se dotkli Challengera. Avšak za
Summerleea bych zodpovídati nechtěl. V každém případě
by ho byli na útěku dostali. Tím jsem si jist. Proto jsem
nechtěl věci zhoršiti a nechtěl jsem ho přemlouvati, aby
prchl. Ale teď máme čestný závazek vrátiti se a buď je
vyprostiti, anebo se se zvířaty vypořádati. Připravte se tedy
na to, mladý příteli, neboť před večerem nám bude
pokusiti se buď o jedno neb o druhé.«

Pokoušel jsem se napodobiti zde úryvkovité
vypravování lorda Roxtona, jakož i jeho krátké a úsečné
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věty i jejich zpola humoristický a zpola neohrožený tón.
Ale on byl opravdu rozeným vůdcem. Čím více nebezpečí
rostlo, tím více rostla i jeho křepkost, jeho řeč se stávala
úsečnější, jeho chladné oči se leskly žhavou živostí a jeho
don quixotovská brada se ježila. Jeho láska k nebezpečí,
jeho prudká náklonnost k dramatičnosti každého
dobrodružství — tím prudší, čím byl více tísněn — jeho
neodvratný názor, že každé nebezpečí života jest jakýmsi
sportem, jakousi divokou hrou mezi vámi a osudem, při
kteréžto hře byla smrt pokutou — to vše ho v takovýchto
chvílích činilo druhem podivuhodným. Kdyby nebylo
našich obav ohledně osudu obou profesorů, bylo by to
skutečnou radostí vrhnouti se s takovýmto mužem do této
záležitosti. Zvedali jsme se ze svého úkrytu v podrostu,
když jsem náhle ucítil jeho uchopení za paži.

»Při svatém Jiří!« zašeptal, »zde jsou!«
S místa, na kterém jsme leželi, mohli jsme viděti dolů,

pod jakousi hnědou klenbu se zeleným stropem utvořenou
kmeny stromů a větvemi. Pod ní kráčela tlupa oněch
lidoopů. Šli v řadě za sebou s ohnutými nohami a
přihrblými zády, při čemž se jejich ruce častěji dotýkaly
půdy a jak postupovali, obraceli hlavy v levo a v pravo.
Jejich skrčená chůze nedovolovala odhadnouti jejich
výšky, avšak domníval jsem se, že dosahují asi pěti stop
nebo podobně, ale měli velmi dlouhé paže a obrovská prsa.
Mnozí z nich měli v rukou klacky a z dálky vypadali jako
řada velice zarostlých a znetvořených lidských bytostí. Na
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okamžik jsem je viděl zcela jasně ale pak zmizeli mezi
křovinami.

»Teď ještě ne,« řekl lord John, jenž se byl před tím
uchopil kulovnice. »Naše nejlepší výhoda jest v tom, když
zůstaneme klidně ležeti, až se vzdají svého slídění. Potom
se pokusíme, zdali bychom se nemohli vrátiti do jejich
města, abychom na ně udeřili tam, kde to nejvíce pocítí.
Dáme jim ještě asi hodinu a pak se vydáme na pochod.«

Zbývající čas jsme vyplnili otvíráním jedné naší
plechové bedničky s potravinami a pak jsme snídali. Lord
Roxton nejedl od předešlého rána nic kromě trochu ovoce
a proto se teď sytil jako člověk, umírající hladem. Pak
jsme se konečně vydali s kapsami nacpanými patronami a
s puškou v každé ruce na svoji záchrannou výpravu. Než
jsme opustili místo svého úkrytu, označili jsme je opatrně
mezi křovím a také jeho polohu k Challengerově Tvrzi,
abychom je mohli když by bylo třeba, zase najíti. Pak jsme
se plížili po tichu mezi křovinami, až jsme došli na samý
okraj skalin, blízko starého tábora. Tam jsme se zastavili a
lord John mně trochu vysvětlil svoje plány.

»Pokud se budeme držeti mezi hustě rostoucími
stromy, jsou tato zvířata našimi pány,« pravil. »Mohou
nás tam viděti, ale my bychom neviděli jich. Na místech
otevřených je tomu jinak. Tam se můžeme pohybovati
rychleji nežli ona. Jest tedy třeba, abychom se pokud
možno drželi na volných prostorách. Okraj vysočiny
vykazuje mnohem méně velikých stromů nežli území
uvnitř. Tam tedy musíme postupovati. Jděte pomalu,
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mějte oči otevřeny a pušku připravenu. A především se
nedejte zajmouti, pokud máte jediného náboje — to jest
moje poslední slovo, mladý příteli.«

Když jsme dospěli na okraj skály, pohleděl jsem vpřed
a spatřil jsem našeho dobrého starého černocha Zamba,
sedícího a kouřícího na skále pod námi. Byl bych dal velmi
mnoho za to, kdybych byl směl na něj zavolati a říci mu
kde jsme, ale bylo to příliš nebezpečné, poněvadž jsme
mohli býti slyšeni. Zdálo se, že jsou lesy plny lidoopů. Stále
a stále jsme slyšeli jejich zvláštní klapavé švitoření. Časem
jsme se musili vrhnouti do nejbližší houštiny a ležeti tam
tiše, dokud se zvuky nevzdálily. Proto byl náš postup velmi
pomalý a uběhly nejméně dvě hodiny než jsem zpozoroval
podle obezřelých pohybů lorda Johna, že musíme býti
velmi blízko u svého cíle. Pokynul mně, abych zůstal tiše
ležeti a sám se plížil vpřed. Za minutu byl zase zpět a jeho
tvář se chvěla chtivostí.

»Pojďte!« pravil, pojďte rychle! Doufám, že jsme se
nezpozdili!«

Cítil jsem, jak se chvěji nervosním rozčilením, když
jsem lezl dále ku předu a když jsem se položil vedle něho.
Díval jsem se skrze křoví na mýtinu, jež se před námi
rozkládala.

Byl to pohled, kterého nezapomenu až do smrti — tak
byl podivuhodný, tak nemožný, že ani nevím, jak jej mam
vylíčiti anebo jak za několik let mu dovedu uvěřiti, jestliže
budu ještě na živu, abych se mohl zase jednou posaditi
do křesla v »Klubu Divokých« a dívati se na zahnědle
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šedou prázdnotu pobřeží. Vím, že se mi pak bude vše zdáti
divokým snem nebo viděním v horečce. Avšak chci to vše
popsati teď ihned, dokud to mám ještě ve svěží paměti a
alespoň jeden člověk, totiž ten, který leží vedle mne ve
vlhké trávě, bude věděti, zdali jsem lhal.

Před námi ležel širý volný prostor — měřil v průměru
asi sto metrů — byl pokrytý všude zelenou travou a
nízkým kapradím, které rostlo až na samý okraj skalin.
Kolem této mýtiny byl polokruh stromů s podivnými
chatrčemi, vystavěnými z listí, nakupeného na sebe mezi
větvemi. Nejlépe by to asi vysvětlilo porovnání, že to
bylo hnízdiště, ve kterém však bylo každé hnízdo malým
domkem. Vchody do těchto chatrčí a větve těchto stromů,
byly oživeny hustými zástupy lidoopů, které jsem podle
jejich velikosti považoval za ženské členy a děti tohoto
kmene. Tvořily pozadí tohoto obrazu a všechny se dívaly
se chtivým zájmem na stejný výjev, který nás samotné
poutal a zároveň uváděl do zmatku.

Na volném místě a blíže okraje skalin se shromáždil
zástup několika set těchto huňatých bytostí s rudou srstí,
z nichž některé byly obrovské velikosti a všechny hrozné
na pohled. Zavládala u nich jistá disciplína, neboť nikdo z
nich se nepokoušel vystoupiti z řady, kterou tvořily. Před
nimi stála malá skupina Indiánů — byli to lidé malého
vzrůstu, chabých údů a rudé pleti, která se leskla v
mocném slunečním světle jako leštěný bronz. Nějaký
vysoký hubený běloch stál vedle nich se skloněnou hlavou
a se založenýma rukama a jeho celé vzezření vyjadřovalo
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hrůzu a odpor. Nebylo možno se klamati, že tato hranatá
postava náležela profesorovi Summerleeovi. Před touto
zarmoucenou skupinou zajatců a kolem ní bylo několik
lidoopů, kteří je bedlivě střežili, takže byl útěk nemožný.
Dále zde byly odděleně od ostatních a blízko okraje skal
dvě jiné postavy, tak podivné a za jiných okolností tak
směšné, že přivábily moji pozornost. Jednou z nich byl náš
soudruh, profesor Challenger. Zbytky jeho kabátu visely
dosud v cárech s jeho ramen, ale košili měl úplně
roztrhanou a jeho mocné vousy se slučovaly s černými
chlupy, které pokrývaly jeho mohutná prsa. Někde ztratil
klobouk a jeho vlasy, které za dobu našeho cestování
vyrostly, mu poletovaly kolem hlavy v divokém
nepořádku. Zdál se, že jediný den postačil, aby se proměnil
z člověka, který stál na nejvyšším stupni moderní
civilisace, v nejnebezpečnějšího divocha Jižní Ameriky.
Vedle něho stál jeho vládce král lidoopů. Jak řekl lord
John, byl tento chlap ve všech věcech skutečným obrazem
našeho profesora, jenže barva jeho srsti byla místo černé
rudá. Jinak to byla stejná krátká, široká postava, měl stejná
mohutná ramena, stejný sklon paží do předu a stejné ježící
se vousy mu spadaly na chlupatá prsa. Jenom nad obočím,
tam, kde se sklánějící čelo a nízká zakulacená lebka lidoopa
odlišovala v ostrém kontrastu od širokého čela a skvěle
vyvinuté lebky Evropanovy — jenom tam jste mohli
zpozorovati rozdíl. Ve všech jiných ohledech byl král
lidoopů směšným napodobením profesora.

Vše to, k čemuž mně bylo třeba tak dlouhého času,
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abych to popsal, se vtisklo v moji paměť za několik vteřin.
Ale pak jsme musili mysliti na zcela jiné věci, neboť se před
námi počínalo rozvinovati skutečné drama. Dva lidoopi
se uchopili jednoho Indiána, který stál ve skupině a vlekli
ho až k okraji skalin. Poté zvedl král na znamení ruku. A
lidoopové chytili onoho muže za nohy a za paže a houpali
ho třikráte vzad a vpřed s velikou prudkostí. A potom se
strašným rozkyvem mrštili ubohou obětí přes okraj srázu.
Vymrštili ho s takovou silou, že než počal padati, vznesl
se obloukem vysoko do vzduchu. Když zmizel s dohledu,
přiskočilo celé shromáždění, kromě stráží k okraji srázu a
pak nastala dlouhá pausa naprostého ticha, již přerušoval
pouze šílený, radostný jekot. Lidoopi skákali kolem,
mávajíce svými dlouhými, huňatými pažemi ve vzduchu a
vyjíce nadšeně. Potom ustoupili od okraje, postavili se zase
do řady a čekali na následující oběť.

Tentokráte to byl Summerlee. Dva z jeho strážníků
ho chopili v zápěstí a vlekli ho surově vpřed. Jeho tenká
postava a dlouhé údy se vzpíraly a kmitaly jako u kuřete,
když jest vlečeno z kurníku. Challenger se obrátil ke králi
a mával před ním šíleně rukama. Žádal a prosil úpěnlivě
za život svého soudruha. Ale lidoop ho odstrčil surově
stranou a zavrtěl hlavou. Byl to jeho poslední vědomý
pohyb, který na této zemi učinil. Kulovnice lorda Johna
třaskla a král se svalil na zem roztáhnuv svoje huňaté rudé
údy.

»Střílejte do nich, kde jest jich nejhustěji! Střílejte!
Synáčku střílejte!« křičel můj soudruh.
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V duši většiny nejobyčejnějších lidí bývají podivné
rudé hlubiny. Svojí povahou jsem měkkého srdce a velmi
často se mi zalévaly oči slzou, když jsem slyšel křičeti
postřeleného zajíce. Ale tentokráte se mne zmocnila touha
po krvi. Cítil jsem, že tu stojím a že vyprazdňuji jednu
zásobnici patron a pak druhou, cítil jsem, že otvírám s
cvaknutím závěr pušky, abych nabil poznovu a že jej pak
zase zavírám, přičemž jsem výskal a křičel z pouhé
divokosti a radosti nad tímto zabíjením. S našimi čtyřmi
kulovnicemi jsme způsobili mezi lidoopy strašlivou
spoustu. Obě stráže, které držely Summerleea padly a
profesor se potácel s nejvyšším překvapením jako opilec a
nemohl pochopiti, že jest volným. Husté zástupy lidoopů
běhaly kolem ve zmatku a v údivu, odkud tato bouře smrti
přichází nebo co znamená. Mávali rukama, činili posuňky,
ječeli a klopýtali přes padlé. A pak jako s náhlým pudem
se vrhli všichni ve vyjícím chumáči ke stromům, aby tam
nalezli útulek, zanechavše za sebou mýtinu pokrytou
svými kamarády, již byli postiženi kulemi. Jejich zajatci
byli na okamžik opuštěni a stáli sami uprostřed mýtiny.

Challengerův chápavý duch poznal ihned situaci.
Chopil pomateného Summerleea za paži a poté k nám oba
běželi. Dva muži z těch, kteří je střežili, se za nimi vrhli
a padli kulemi lorda Johna. My jsme pak pádili vpřed,
na otevřené místo, našim přátelům vstříc, a když jsme se
s setkali, vtiskli jsme každému z nich do ruky nabitou
pušku. Ale Summerlee byl se svojí silou u konce. Již se
jen potácel. A lidoopové se již počínali probírati ze svého

Kapitola XIII 247

www.eknizky.sk



panického strachu. Blížili se k nám houštinami a hrozili nás
odříznouti. Challenger a já jsme běželi vedle Summerleea
a podporovali jsme ho s obou stran, kdežto lord John kryl
náš ústup, stříleje znovu a znovu, jakmile se někde ukázala
z křovin šklebící se divá hlava. Asi dvě míle byla nám
tato povykující zvířata neustále v patách. Potom jejich
pronásledování ustávalo, neboť poznala naši sílu a nechtěla
se již vydávati v nebezpečí nechybující pušky.
Když jsem konečně dospěli do tábora, ohlédli jsme se a
viděli jsme, že jsme sami.

Tak se nám alespoň zdálo. A přece jsme se klamali.
Sotva že jsme zavřeli trnitými keři vchod do svého ležení,
sotva že jsme si navzájem stiskli ruce a vrhli se pak vedle
svého pramene, oddychujíce těžce, na zem, již jsme
zaslechli dupot nějakých nohou a pak tiché žalostivé
výkřiky, přicházející odkudsi před vchodem. Lord Roxton
se vrhl vpřed s puškou v ruce a otevřel. Tam, ležíce na
tváři, byly rudé malé postavy oněch čtyrech Indiánů, kteří
zůstali na živu. Chvěli se strachem před námi a přece zase
jen nás prosili o ochranu. Výrazným máváním rukou dával
nám jeden z nich na jevo, ukazuje k lesům kolem, že jsou
plny nebezpečí. Potom se vrhl vpřed a ovinul svoje ruce
kolem nohou lorda Johna a položil na ně svůj obličej.

»Při svatém Jiři!« zvolal lord John, tahaje se u velikých
rozpacích za vousy, »povídám — copak, u čerta, počneme
s těmito lidmi? Vstaňte přece, hochu, a zvedněte obličej s
mých bot!«

Summerlee tu seděl a cpal si trochu tabáku do své
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staré, dřevěné dýmky. »Musíme je zachrániti,« pravil. »Ale
na moji čest, vyrval jste nás ze samého jícnu smrti! Byl to
krásný kousek práce!«

»Obdivuhodný!« zvolal Challenger, »Obdivuhodný!
A nejen my, jako jednotlivci, nýbrž veškerá evropská věda
v celku vám dluhuje a vděčí hluboce za to, co jste učinil.
Neváhám říci, že zmizení profesora Summerleea a mne
by bylo zanechalo velmi značnou mezeru v moderním
přírodopise. Vy a náš mladý přítel jste vykonali vskutku
výtečný čin.«

A pak na nás zasvitl s jeho tváře jeho starý otcovský
úsměv. Ale evropská věda by byla bývala trochu
překvapena kdyby byla mohla viděti toto svoje vyvolené
dítě, tuto naději budoucnosti s jeho rozcuchanou,
neučesanou hlavou, s jeho obnaženou hrudí, jak tu stál
v roztrhaných šatech. Pak se posadil a drže mezi koleny
krabici s konservovaným masem, vzal si veliký kus
studené, australské skopoviny. Indián naň pohleděl a pak
s lehkým výkřikem se skrčil zase na zem a nanovo objal
nohy lorda Johna.

»Jen se nebojte, můj dobrý hochu,« pravil lord John
a pohladil huňatou hlavu, která se skláněla před ním.
»Nemůže snésti vašeho zjevu, Challengere! A, při svatém
Jiří, nedivím se tomu. Vždyť jest vše v pořádku, milý
hochu, — je právě takovým člověkem jako my všichni.«

»To máte pravdu, pane!« zvolal profesor.
»Nu, jest to pro vás štěstí, Challengere, že jste trochu
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neobyčejný. Kdybyste byl neměl trochu té podobnosti ke
králi — —«

»Na mou čest, lorde Johne Roxtone, dovolujete si
příliš mnoho.«

»Nu, vždyť jest to pravda.«
»Prosím vás, pane, abyste změnil předmět hovoru.

Vaše poznámky nepatří k věci a kromě toho jsou
nesrozumitelné. Teď máme před sebou otázku, jak naložiti
s těmito Indiány? Jest přece jasno, že bychom je měli
doprovoditi domů, kdybychom jen věděli, odkud jsou.«

»V tom není nijakých obtíží,« řekl jsem. »Žijí v
jeskyních za ústředním jezerem.«

»Náš mladý přítel ví, kde žijí. A domnívám se, že je to
odtud dosti daleko.«

»Dobrých dvacet mil,« řekl jsem.
Summerlee si hluboce vzdychl.
»Pokud se týče mne, nedostal bych se tam nikdy.

Vždyť dojista slyším dosud, jak ta zvířata vyjí v našich
stopách.«

Pokud ještě mluvil, zaslechli jsme z temných úkrytů
lesů, ale zdaleka, štěbetavý křik lidoopů. Indiáni propukli
nanovo v tiché štkaní strachem.

»Jest nutno, abychom se dali na pochod, a to rychle!«
řekl lord John. »Vy, mladý příteli, pomůžete
Summerleeovi. A tito Indiáni ponesou zásoby. Pojďte
tedy — nežli budeme spatřeni.«

Za méně než půl hodiny jsme došli do svého úkrytu
v houštinách a tam jsme se skryli. Po celý den jsme slyšeli
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rozčilené volání lidoopů směrem k našemu starému
tábořišti, ale nikdo z nich nám nepřišel do cesty a unavení
uprchlíci rudí i bílí se mohli oddati dlouhému spánku.
K večeru jsem dosud dřímal, když mne někdo zatáhl za
rukáv. Vzhlédnuv, spatřil jsem vedle sebe klečeti
Challengera.

»Píšete si deník o těchto událostech a bezpochyby, že
také doufáte v jeho uveřejnění, pane Malone,« pravil velmi
vážně.

»Jsem zde pouze jako novinářský zpravodaj,«
odpověděl jsem.

»Ovšem. A možná, že jste slyšel několik zpozdilých
poznámek lorda Johna Roxtona, které se zdály
naznačovati, že byla jakási — podobnost — —«

»Ano, slyšel jsem je.«
»Netřeba mně prohlašovati, že každé uveřejnění

takové myšlenky — každá lehkovážnost, se kterou byste se
snad odvážil vyprávěti to, co se stalo — by byla nejvyšší
urážkou mé osoby.«

»Zachovám se ve všem podle pravdy.«
»Pozorování lorda Johna jsou obyčejně přeplněna

obrazotvorností, takže by u něho mohly vzniknouti velmi
pošetilé názory ohledně úcty, kterou jeví kmeny nejníže
stojících divochů, k lidem povahy důstojné a vznešené.
Chápete, co tím míním?«

»Úplně.«
»Ponechávám tuto věc vaší šetrnosti.« Po dlouhé

přestávce dodal:
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»Král oněch lidoopů byl opravdu bytostí nesmírně
vznešenou — byla to osobnost neobyčejně krásná a
rozumná. Nebylo vám to nápadné?«

»Ano, byl tvorem velmi pozoruhodným,« řekl jsem.
Po té profesor, se značnou úlevou v mysli, se nanovo
položil, aby pokračoval ve svém spánku.
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Kapitola XIV

Zde byli skuteční vítězové

Domnívali jsme se, že naši pronásledovatelé, lidoopové,
nemají ani tušení, o našem úkrytu v houštinách, ale záhy
jsme se přesvědčili o svém klamu. V lesích se neozvalo ani
hlásku — na stromech se nehnul ani list a všude kolem nás
byl úplný klid. — Ale přece jen jsme měli dbáti výstrahy,
které se nám dostalo našimi prvními zkušenostmi, jak lstivě
a trpělivě dovedou tito tvorové čekati a bdíti, až se jim
naskytne žádoucí příležitost. Ať mne potká v budoucím
životě cokoliv, jsem naprosto jist, že nikdy nebudu blíže
smrti, jako tohoto jitra. Avšak, budu vám vyprávěti co se
událo, postupně.

Všichni jsme se probudili, znaveni včerejšími
hrůznými událostmi a nedostatkem potravy. Summerlee
byl dosud tak sláb, že se mohl postaviti na nohy jen s
velikou obtíží. Ale přes to byl tento stařec naplněn jakousi
odvahou, která nechtěla naprosto podlehnouti. Poté jsme
se radili a usnesli jsme se, že budeme čekati klidně asi
hodinu nebo dvě ve svém úkrytu, že posnídáme, čehož
nám bylo velice třeba, a poté že se dáme na cestu přes
planinu, a podél ústředního jezera k jeskyním, kde podle
mého pozorování žili Indiáni. Spoléhali jsme na okolnost,
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že můžeme dobře počítati na dobrou přímluvu těch, které
jsme zachránili, což nám zajišťovalo vřelé přijetí jejich
druhů. Když bychom pak tímto způsobem dokončili svůj
úkol, a když bychom nabyli dokonalejších vědomostí o
tajemství Země Maple Whiteově, vrátíme se s plnou silou
k našemu životnímu problému, jak bychom odtud unikli
a vrátili se. I sám Challenger připouštěl rád, že potom
by bylo vykonáno vše, proč jsme sem přišli, že pak bude
naší prvou povinností starati se, abychom přinesli do zemí
civilisovaných úžasné objevy, které jsme učinili.

Teď jsme si mohli také trochu klidněji prohlédnouti
Indiány, jež jsme zachránili. Byli to muži malého vzrůstu,
svalnatí, čilí a dobře vyvinutí, s dlouhými sporými a
černými vlasy, které měli vzadu svázány koženým
řemínkem v uzel. Také jejich zástěry byly zhotoveny z
kůže. Jejich tváře byly bez vousů, pěkných tvarů a veselého
výrazu. Boltce jejich uší, jež byly potrhány a zkrváceny,
dokazovaly, že je měli protknuty aby v nich nosili nějaké
ozdoby, které jim však jejich vítězové vyrvali. Jejich jazyk,
ačkoliv jsme mu nerozuměli, se zdál, když mluvili mezi
sebou, plynný a když ukazovali na sebe a vyráželi slovo
»Aceala« mnohokráte za sebou, pochopili jsme že jest to
jméno jejich národa. Někdy hrozili zaťatými pěstmi k
lesům a volali se staženými tvářemi strachem a nenávisti:
»Doda! Doda!« Bylo to zajisté slovo, jímž označovali svoje
nepřátele.

»Co o nich soudíte, Challengere?« tázal se lord John.
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»Jedno jest mi úplně jasné, totiž to, že onen chlapík, který
má v předu oholenou hlavu, jest jejich náčelníkem.«

A bylo opravdu zřejmou věcí, že tento muž se
ostatních jaksi vzdaloval a že druzí se nikdy neodvážili
promluviti k němu bez mnohých známek hluboké úcty.
Zdáloť se, že jest ze všech nejmladší a přece jen byl ducha
tak pyšného a vznešeného, že když mu Challenger položil
svou velikou ruku na hlavu, trhl s sebou jako pobodnutý
kůň a s rychlým zábleskem v temných očí se od profesora
vzdálil. Potom, položiv ruku na prsa vyslovil několikráte
za sebou s pósou nesmírně vznešenou slovo »Maretas«. Ale
profesor se chopil drze nejbližšího Indiána za rameno a
pokračoval o něm ve své přednášce, jako by byl tento muž
nějakou ukázkou v láhvi ve škole.

»Typ těchto lidí,« pravil profesor svým zvučným
hlasem, »ať jej posuzujeme podle vývinu lebky anebo
lícního úhlu či jiných známek, nemůže býti považován
za typ nízký. Naopak. Jest nutno, abychom jej umístili
mnohem výše, než průměrné jihoamerické kmeny, které
bych mohl uvésti. Avšak nedovedeme nijakými
domněnkami vysvětliti vývin takového kmene na těchto
místech. Pokud se týče toho, dělí i zdejší lidoopy tak veliká
propast od dávných zvířat, která zůstala na této vysočině
na živu, že jest nemožno domnívati se, aby se byli prvně
jmenovaní vyvinuli tam, kde je nalézáme.«

»Odkud tedy, u čerta, spadli?« tázal se lord John.
»To jest otázka, která bude zajisté předmětem

napínavých disputací všech vědeckých společností v
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Evropě i v Americe,« odpověděl profesor. »Můj vlastní
výklad této věci, pokud stojí za zmínku« — při těchto
slovech nadmul obrovsky svoje prsa a rozhlédl se urážlivě
kolem sebe — »jest ten, že vývoj pokračoval za zvláštních
okolností, které zavládají v této krajině vzhůru až ke stupni
obratlovců při čemž staré druhy zvířat žily dále ve
společnosti s novými. Proto zde nalézáme takové moderní
bytosti, jako tapíra — ten jest přece zvířetem, které má
za sebou úctyhodnou řadu předků — velikého jelena a
mravencojeda ve společnosti plazů z doby jurské. Tolik
jest jasno. A teď přicházíme k lidoopům a k Indiánům.
Jak má pohlížeti věda na jejich přítomnost? Dovedu ji
vysvětliti pouze vpádem z venčí. Jest pravděpodobné, že v
Jižní Americe existovali nějací lidoopové, kteří v minulých
dobách dovedli proniknouti na toto místo a vyvinuli se
pak v bytosti, které jsme viděli.« V tom se podíval upřeně
na mne. »A některé z nich mají zevnějšek a tvar, které
kdyby byly doprovázeny souhlasným rozumem, mohly by
— to neváhám říci — býti ctí každému žijícímu pokolení
lidskému. Pokud se týče Indiánů, nemohu pochybovati, že
jsou nedávnými přistěhovalci z dola. Buď tlakem hladu,
anebo puzeni vítěznými nepřáteli, se dostali až sem. Když
se zde setkali s dravými tvory, jakých dosud nikdy
nespatřili, uchýlili se do jeskyň, které náš mladý přítel
popisoval, avšak měli dojista těžké boje, aby se zde udrželi
proti dravé zvěři a zvláště proti lidooopům, kteří je asi
považovali za vetřelce a vedli s nimi nelítostnou válku, a
to dojista se lstivostí, jaká větším zvířatům chybí. Z těchto
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okolností vysvětluji skutečnost, že jest zde jejich počet
obmezený. Nuže, pánové, rozřešil jsem vám tyto záhady
správně anebo snad zbyl nějaký bod, který by vyžadoval
bližšího vysvětlení?«

Profesor Summerlee byl v této chvílí příliš unaven a
stísněn, aby se mohl pouštěti do hádky, avšak přece jen
na znamení nesouhlasu potřásal prudce hlavou. Lord John
se poškrabal pouze na hlavě ve svých řídkých vrkočích s
poznámkou, že se nemůže pouštěti do zápasu, poněvadž
není stejné váhy a stejného odboru. Pokud se týče mne,
chopil jsem se své obyčejné úlohy, uvádějte vše na úroveň
přísně prosaickou a praktickou, a sice prostou poznámkou,
že jeden z Indiánů schází.

»Odešel, aby přinesl trochu vody,« pravil John
Roxton, »Dali jsme mu prázdnou plechovku po hovězím
mase a s tou odešel.«

»Do starého tábora?« tázal jsem se.
»Nikoli, k potoku. Jest zde mezi stromy. Není tam

dojista než asi pár set metrů. Avšak ten chudák se přece jen
zdržuje trochu dlouho.«

»Půjdu a podívám se za ním,« řekl jsem. Chopil jsem
se své pušky a vyšel jsem směrem k potoku, ponechav
svých přátelům, aby připravili sporou snídani. Možná, že
se vám to bude zdáti činem ukvapeným, když jsem opustil
úkryt našich houštin, abych se vzdálil, třeba jen nakrátko.
Avšak připomínám, že jsme byli mnoho mil od města opic,
že, pokud jsme věděli, tato zvířata neobjevila dosud našeho
útulku a pak jsem se jich také s puškou v ruce nikterak
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nebál. Až dosud jsem neznal ani jejich zchytralosti, ani
jejich síly.

Slyšel jsem bublání našeho potoka někde před sebou,
ale mezi mnou a vodou byly husté stromy a podrost. Razil
jsem si cestu oním směrem a sice na místě které bylo právě
mimo dohled mých soudruhů, když jsem pod jedním
stromem zpozoroval krčiti se ve křoví něco rudého. Když
jsem se k tomu přiblížil, ulekl jsem se, spatřiv, že jest
to mrtvé tělo našeho scházejícího Indiána. Ležel na boku
se skrčenými údy a hlavu měl otočenou v úhlu skoro
nepřirozeném, takže se zdálo jako by se díval přímo přes
svoje rameno. Vyrazil jsem výkřik, abych dal svým
přátelům výstrahu, že něco hrozí, a pak běže vpřed, sklonil
jsem se nad mrtvým tělem. Zajisté že v tomto okamžiku
byl můj anděl strážce u mne, neboť z nějakého popudu, ať
to byl již strach, anebo jsem snad slyšel lehký šustot listí,
jsem pohleděl vzhůru. Z hustého, zeleného lupení které
viselo nad mojí hlavou, sestupovaly pomalu dvě dlouhé,
svalnaté paže, pokryté červenavou srsti. V následujícím
okamžiku by se byly sevřely dvě veliké ruce nepozorovaně
kolem mého hrdla. Uskočil jsem, ale, ačkoliv jsem to učinil
velmi rychle, byly přece jen ony ruce rychlejší. Mým
náhlým odskočením chybily, takže se jim nepodařil
osudný hmat, ale jedna přece mne uchopila vzadu v týle,
a druhá mně sevřela obličej. Vztýčil jsem ruce, abych si
chrání hrdlo a v příštím okamžiku mně sklouzla ohromná
tlapa po obličeji a chopila se mých prstů. Byl jsem s velikou
lehkostí zvednut vzhůru a pak jsem cítil nesnesitelný tlak,

258 Ztracený svět

www.eknizky.sk



nutící mne skláněti hlavu vždy dále a dále v zad, až bylo
napětí šíjového obratle takové, že jsem ho již nemohl
snésti. Smysly mne opouštěly, ale přece jen jsem trhal onu
ruku a nutil jsem ji, aby pustila moji bradu. Pohleděv
vzhůru, spatřil jsem strašlivou tvář, s chladnýma,
neúprosnýma světle modrýma očima, které se mi dívaly do
obličeje. V těchto děsných očích bylo něco hypnotického.
A již jsem nemohl déle zápasiti. A když onen tvor cítil,
že v jeho sevření ochabuji, objevily se na okamžik dva
bílé tesáky a zaleskly se v koutcích jeho ničemné tlamy
a jeho tlapy se svíraly ještě pevněji a tiskly moji bradu,
nutíce ji stále vzhůru a zpět. Jakási řídká, ovální mlha se
mi utvořila před očima a v uších mně zaznívaly stříbrné
zvonky. Nejasně a jako v dálce jsem zaslechl třesk pušky a
mdle jsem zpozoroval náraz když jsem spadl na zem, kde
jsem zůstal ležeti beze smyslů a bez pohnutí.

Nabyl jsem vědomí, leže na zádech na trávě v našem
útulku ve křovinách. Někdo přinesl z potoka vody a lord
John mně jí pokropil hlavu, kdežto Challenger a
Summerlee mne podporovali. Viděl jsem v jejich obličeji
účastenství. Na okamžik jsem zahlédl za jejich vědeckými
maskami jakýsi záblesk lidskosti. Bylo to spíše uleknutí,
nežli nějaké poranění, které mne porazilo. A za půl
hodiny, přes bolesti v hlavě a ztuhlou šíji, jsem se posadil,
jsa zase při plných schopnostech.

»Málem byste byl přišel o život, milý mladý příteli,«
pravil lord John. »Když jsem vás slyšel vykřiknouti, vyběhl
jsem a když jsem spatřil že mate zpola zlomený vaz a že
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kopete svými střevíci ve vzduchu, myslil jsem již, že nás
bude o jednoho méně. Ve svém poděšení jsem tu bestii
chybil, ale přece vás jen ihned pustila a zmizela jako blesk.
Při svatém Jiří! Přál bych si, abych zde měl padesát mužů s
ručnicemi. Vyhubil bych všechnu tu pekelnou havěť, takže
by pak tento kraj byl trochu čistší, než když jsme sem
přišli.«

Bylo nám teď jasno, že lidoopové nás nějakým
způsobem vystopovali a že jsme byli ze všech stran
pozorováni. Za dne jsme se jich nemusili příliš obávati, ale
bylo velice pravděpodobno, že se na nás vrhnou, jakmile
nastane noc. Proto bylo radno odejíti z jejich sousedství.
Čím dříve, tím lépe. Na třech stranách kolem nás byl všude
les. A tam bychom byli mohli padnouti do zálohy. Ale na
straně čtvrté — byla to ona strana, která se skláněla k jezeru
— byly jenom nízké křoviny s roztroušenými stromy a tu
a tam otevřenými mýtinami. Byla to tatáž cesta, kterou
jsem se dal při svém osamělém výletu a vedla přímo k
indiánským jeskyním. Veškeré důvody tedy nasvědčovaly
tomu, že se musíme ubírati tímto směrem.

Jenom jedné věci jsme litovali, totiž že musíme
opustiti svůj starý tábor. Litovali jsme nejen zásob které
tam zůstaly, ale také proto, že jsme tím ztráceli spojení
se Zambem, jenž byl naším pojítkem se zevním světem.
Avšak měli jsme přec dobrou zásobu nábojů a veškeré naše
pušky a tak bylo o nás alespoň na nějakou dobu postaráno
a pak jsme také doufali, že se nám naskytne příležitost k
návratu a že zase obnovíme svoje spojení s černochem.
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Slíbil nám věrně, že zůstane, kde byl, a nepochybovali
jsme, že na jeho slovo můžeme spoléhati.

Za časného odpoledne jsme se dali na cestu. Mladý
náčelník kráčel v čele, jako náš vůdce, ale zdráhal se
rozhorleně nésti jakékoliv břemeno. Za ním šli dva zbylí
Indiáni, nesouce na zádech náš nepatrný majetek. A my
čtyři běloši jsme kráčeli vzadu s nabitými a připravenými
puškami. Když jsme vyrazili, ozvalo se za námi z tichých
lesů náhle hrozné vytí lidoopů, které mohlo znamenati
buďto jásavé vítězství, že odcházíme, anebo skřeky,
projevující opovržení nad naším útěkem. Ohlédnuvše se,
viděli jsme pouze hustou oponu stromů, avšak ono
protáhlé ječení nám sdělovalo, kolik našich nepřátel číhá
mezi nimi. Ale přes to jsme nezpozorovali nijakých
známek, že bychom byli pronásledováni, takže jsme záhy
dospěli do oteveřné krajiny a mimo jejich moc.

Když jsem tak cupal jako nejposlednější v řadě,
nemohl jsem se zdržeti smíchu, pozoruje zevnějšek svých
tří soudruhů, kteří šli přede mnou. Byl snad tohle onen
vyfintěný lord John Roxton, jenž seděl onoho večera ve
svém londýnském bytě uprostřed perských koberců a
obrazů, při růžové záři zbarvených světel? A byl snad tohle
onen úctu vzbuzující profesor, jež se nadýmal za velikým
psacím stolem ve své obrovské pracovně v Enmore Parku?
A konečně, zdali mohla býti ona přísná a úpravná postava
která vystoupila na podium před zahájením schůze v
zoologickém ústavu tímto mužem, kráčejícím přede
mnou? Ani tři nejhorší tuláci, se kterými by se člověk
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potkal na některém londýnském předměstí, nemohli
vypadati ubožeji a nešťastněji. Jest pravda, že jsme byli
teprve sotva týden anebo asi podobně na vrcholu planiny,
ale veškeré malé zásoby našich šatů byly v táboře dole a
tento jediný týden se ukázal k nám všem velmi krutým, —
ačkoliv ke mně zase nejméně, neboť jsem nemusil zápasiti
s lidoopy. Moji tři přátelé ztratili vesměs klobouky a měli
teď na hlavách přivázány kapesníky. Jejich oděvy na nich
visely v cárech, a jejich neholené, mrzuté tváře bylo lze
sotva poznati. Summerlee jako Challenger kulhal při
každém kroku. A já jsem za sebou vlekl nohy slabostí,
ještě po onom zděšení z rána a v týle jsem cítil takovou
ztuhlost po onom vražedném hmatu, kterým jsem je měl
sevřeno, jako bych tam měl kus prkna. Byli jsme opravdu
společností pořádně pochroumanou a proto jsem se
nedivil, když jsem viděl naše indiánské společníky ohlížeti
se příležitostně po nás s hrůzou a úžasem ve tvářích. Pozdě
odpoledne jsme dospěli k okraji jezera a když jsme se
vynořili z křovin, a spatřili jsme vodní plochu, rozkládající
se před námi, vyrazili naší domorodí přátelé dlouhý a
pronikavý výkřik radosti a ukazovali dychtivě naproti. A
opravdu se jevil před námi pohled podivuhodný. Veliké
loďstvo člunů se plavilo přes jasnou hladinu a blížilo se
právě ke břehu, na němž jsme stáli. Když jsme je spatřili,
byla canoe ještě několik mil vzdálena, avšak pádila s
velikou rychlostí vpřed a záhy byla tak blízko že veslaři
mohli rozeznati, kdo na břehu stojí. Okamžitě zahřměl
z člunu výkřik radosti a viděli jsme, že lidé ve člunech
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vstávali a mávali ve vzduchu jako šílení vesly a oštěpy.
Potom se zase skonili ke své práci a canoe letěla pak přes
zbývající část vody. Potom zakotvili svoje čluny na
sklánějícím se, písečném pobřeží a řítili se k nám, vrhajíce
se s hlasitými výkřiky pozdravů před mladým náčelníkem
k zemi. Konečně jeden z nich, starší muž s náhrdelníkem
a náramky, zhotovenými z velikých, lesklých, skleněných
perlí, a s kůží nějakého krásného, žíhaného a žlutavě
zbarveného zvířete, ovinutou kolem ramen, vyběhl vpřed
a objal s největší něžností mladíka, kterého jsme zachránili.
Potom pohleděl na nás a něco se otázal, načež pak k nám
přistoupil s velikou důstojností a objal každého z nás také.
Na jeho rozkaz pak klesl před námi celý jeho kmen na
zem, vzdávaje nám tak svůj hold. Osobně jsem měl při
tomto přílišném uctívání pocit nepříjemný, a
nejraději bych byl uprchl. Stejné pocity jsem vyčetl i s tváří
lorda Johna a Summerleea, ale Challenger se nadýmal jako
nějaká kytka na slunci.

»Mohou býti kmenem nevyvinutým,« pravil hladě si
vousy a rozhlížeje se kolem, »avšak jejich chování u
přítomnosti lidí povýšených by mohlo býti dobrou lekcí
naším pokročilejším Evropanům. Jak jest to zvláštní, když
vidíme tyto správné pudy člověka přirozeného!«

Bylo zřejmo, že domorodci se dali na válečnou stezku,
neboť každý muž měl s sebou svůj oštěp — dlouhou
bambusovou tyč, opatřenou kostěným hrotem a také luk
a šípy a pak jakýsi kyj, nebo kamennou válečnou sekeru,
připjatou po boku. Jejich temné, hněvivé pohledy na lesy,
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z nichž jsme přišli a časté opakování slova »Doda«
nám objasnili, že jsme se setkali se záchraným oddílem,
který vyrazil, aby zachránil nebo pomstil syna starého
náčelníka, neboť jsme uhodli, že jím byl mladík, který se s
námi vrátil. Celý kmen pak usedl v kruhu k poradě, zatím,
kdy my jsme seděli na blízku, na čedičovém balvanu, a
pozorovali jsme jejich počínání. Dva nebo tři válečníci
mluvili a konečně se pustil náš mladý přítel do horlivé řeči
a doprovázel ji posuňky a výrazy tak výmluvnými, že jsme
jim rozumněli právě tak jasně, jako kdybychom znali jeho
jazyk.

»Proč bychom se vraceli?« pravil. »Dříve nebo později
musí býti tato věc vyřízena. Vaši soudruzi byli zavražděni.
Co na tom, že jsem se vrátil já a že jsem byl zachráněn?
Ostatní byli odsouzeni k smrti. Nikomu z nás nekyne
bezpečnost. Shromáždili jsme se teď a jsme připraveni.«

Potom ukázal na nás. »Tito cizí muži jsou našimi
přáteli. Jsou to velicí bojovníci a nenávidí lidoopů právě
tak jako my. Ovládají,« při tom ukázal k nebi, »hrom
a blesk. Kdy se nám naskytne podobná příležitost?
Postupujme jen dále a buďto zemřeme, anebo budeme žíti
v budoucnosti v bezpečí. Jak jinak bychom se mohli vrátiti
beze studu ke svým ženám?«

Malí rudí bojovníci naslouchali upjatě slovům
řečníkovým a když skončil, propukli v hromovou
pochvalu, mávajíce ve vzduchu svými hrubě sdělanými
zbraněmi. Starý náčelník pak přistoupil k nám a položil
nám několik otázek, ukazuje zároveň k lesům. Lord John
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mu dal na srozuměnou, aby čekal na odpověď a pak se
vrátil k nám.

»Nuže, teď jest na vás, abyste prohlásili, co chcete
počíti,« řekl. »Pokud se týká mne, mám si s tímto opičím
národem vyrovnati několik vrubů. A jestliže to skončí
jejich vyhubením s povrchu země, nenahlížím, proč by se
země nad tím rmoutila. Půjdu s našimi malými kamarády
a chci jim ze všech sil pomoci. Co tomu říkáte vy, mladý
příteli?«

»Já půjdu ovšem s vámi.«
»A vy, Challengere?«
»Súčastním se dojista také.«
»A vy, Summerlee?«
»Zdá se, že se odchylujeme příliš daleko od účelu této

výpravy, lorde Johne. Ujištuji vás, že mně ani nenapadlo,
když jsem opouštěl svoji profesorskou stolici v Londýně,
že se tak děje proto, abych vedl tlupu divochů proti osadě
lidoopů.«

»K takovým nízkým věcem jsme dospěli,« pravil lord
John s úsměvem. »Ale zdá se, že jste proti tomu, jak se tedy
rozhodnete?«

»Zdá se to býti krokem velmi pochybným,« pravil
Summerlee, odporuje až do poslední chvíle. »Avšak
půjdete-li všichni, tu nevidím opravdu, jak bych se mohl
sám nesúčastniti.«

»Je to tedy umluveno,« pravil lord John a obrátiv
se k náčelníkovi, přikývl a tleskl na svoji pušku. Starý
náčelník nám stiskl ruce, každému zvláště, a jeho lidé zatím
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volali radostně a hlasitěji než dříve. Tohoto večera bylo
již příliš pozdě, abychom postoupili, a proto se Indiáni
usadili ve hrubě zbudovaném táboru. Na všech stranách
počali kouřiti a zářiti jejich ohně. Někteří z nich zmizeli
v džungli a vrátili se pak, ženouce před sebou mladého
iguanodona. Jako ostatní, měl i tento exemplář na rameni
asfaltovou skvrnu. A teprve, když viděli jednoho
domorodce, předstoupiti s tváři, jako by byl majitelem
tohoto zvířete a když jsme pozorovali, že svolil aby bylo
zabito, pochopili jsme teprve, že tato veliká zvířata byla
právě tak soukromým majetkem, jako stádo dobytka, a
že ony známky, které nás tak mátly, nebyly ničím více,
než známkami majitele. Poněvadž byla tato zvířata tak
bezmocná a nemotorná a poněvadž se živila rostlinnou
potravou, a třeba že měla obrovské údy, měla zase malý
mozek, tak že je mohlo pásti a hnáti i dítě. Za několik
minut bylo veliké zvíře rozřezáno na kusy, a jednotlivé
části masa byly pověšeny nad tuctem táborových ohňů,
spolu s velikou šupinatou rybou z čeledi
ganoidních kterou Indiáni nabodli oštěpem v jezeře.

Summerlee si lehl a spal na písku, ale my ostatní jsme
se toulali kolem pobřeží, hledíce poznati z tohoto
podivného kraje ještě něco více. Dvakráte jsme nalezli
jámy s modrou hlínou, takovou, jako jsme již spatřili v
bažině pterodactylů. Byly to staré sopečné průchody a
z nějaké příčiny vzbuzovaly u lorda Johna největší
pozornost. Challengera naproti tomu poutalo něco jiného.
Byl to bublající a kloktající bahenní gejsír, na jehož

266 Ztracený svět

www.eknizky.sk



povrchu tvořil nějaký podivný plyn veliké, praskající
bubliny. Profesor ponořil do gejsíru kus dutého rákosu
a vykřikl radostí jako školák, když přiblížil k trubici
rozsvícenou zápalku a způsobil tak ostrý výbuch, při čemž
na druhém konci trubice vyrazil modrý plamen. Ale jeho
obličej byl ještě potěšenější, když ke konci rákosu přiložil
obrácený kožený vak, který se pak naplnil plynem a když
ho pak mohl vypustiti do vzduchu, ve kterém se vak
vznášel.

»Zápalný plyn a spolu takový, jenž jest lehčí vzduchu.
Skoro bych mohl tvrditi, že obsahuje značné množství
volného vodíku. Prameny profesora Challengera nejsou
ještě vyčerpány, milý, mladý příteli. Možná, že vám ještě
dokáži, jak veliký duch dovede ovládnouti veškerou
přírodu ke svému užitku.« Pak se nadmul, což označovalo
zajisté nějaký tajný úmysl, ale více neřekl.

Na břehu nebylo nic, co by se mi zdálo tak
podivuhodným, jako veliká hladina vody, šířící se před
námi. Poněvadž nás byl veliký počet a poněvadž jsme
způsobovali dosti hluku, zaplašili jsme všechny živé tvory a
nehledě k několika pterodactylům, již se vznášeli v kruzích
vysoko nad našimi hlavami, čekajíce na zdechlinu, bylo
všude kolem tábora ticho. Ale jinak tomu bylo na růžově
zbarvených vodách ústředního jezera. Jeho voda vřela a
zvedala se podivuhodným životem. Veliká záda, zbarvená
břidlicovitě a hrubě pilovité vrchní ploutve vyrážely z
vody spolu se stříbrným třepením, načež pak zase zmizely
v hlubinách. Písčiny ve značné dálce byly pokryty
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nemotornými, lezoucími tvary, velikými želvami,
podivnými ještěry a také jsme tam pozorovali jedno veliké,
ploché zvíře, které se podobalo svíjející se a chvějící
rohožce, udělané z černé mastné kůže. Tento tvor sebou
plácal pomalu a tak se blížil k jezeru. Tu a tam se
vynořovaly z vody dlouhé hadí hlavy a mrskali sebou
rychle, při čemž se kolem nich zpředu tvořil malý límec
z pěny a vzadu zase čeřivá vodní brázda. Zvedaly se a
klesaly při tom s půvabným labutím vlněním. Teprve když
se jeden z těchto tvorů vyplazil na písčinu, vzdálenou od
nás několik set stop a když se objevilo jeho sudovité, tělo
a obrovské ploutve, a dlouhý hadí krk, propukl Challenger
a Summerlee, kteří se k nám připojili, v dueto údivu a
obdivu.

»Plesiosaurus! sladkovodní plesiosaurus!« zvolal
Summerlee. »Jak jest to zvláštní, že jsem se dožil pohledu
na takové zvíře! Drahý Challengere, máme opravdu
největší štěstí ze všech přírodozpytců světa!«

Teprve když nastala noc, a když ohně našich
divošských spojenců zářily rudě na stínech, byli jsme s to,
donutiti oba učence, aby se vzdali kouzelných pohledů, jež
skýtalo toto pradávné jezero. I v temnotě, ležíce na břehu,
slyšeli jsme chvílemi šploucháni a funění těchto velikých
tvorů, kteří v jezeře žili.

Za časného jitra se celý náš tábor probudil a o hodinu
později jsme se vydali na svoji pamětihodnou výpravu.
Často jsem sníval, abych se dožil okamžiku, kdy bych
mohl býti válečným zpravodajem. Ale ani v nejdivočejším
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snu by mne nebylo napadlo, jaké povahy bude válečné
tažení, o němž budu moci podati zprávu! Stůjž zde moje
první depeše z válečného pole:

Náš počet byl za noci zesílen novou tlupou
domorodců, přišlých z jeskyní, takže nás bylo, když jsme
vyrazili, asi čtyry nebo pět set. Napřed byla vyslána řada
vyzvědačů a za ní si razila cestu celá armáda v pevných
řadách a postupovala po dlouhém svahu krajiny, zarostlé
keři, až jsme byli blízko u kraje lesa. Tam se bojovníci
rozšířili v dlouhou rozptýlenou čáru kopinníků a
lučištníků. Roxton a Summerlee se postavili na pravé
křídlo, kdežto Challenger a já jsme byli na levém.
Doprovázeli jsme vlastně do bitvy vojsko z doby
kamenné — my, jsouce opatřeni posledními zbrojířskými
výrobky ze St. James Streetu a ze Strandu.

Na utkání s nepřítelem jsme nemusili dlouho čekati.
Divoký, pronikavý hluk se ozval s okraje lesa a náhle
se vyřítil zástup lidoopů s kyji a kameny a vrhl se na
střed indiánské linie. Byl to pohyb statečný, ale zároveň
pošetilý, neboť tito křivonozí tvorové se pohybovali na
zemi nemotorně, kdežto jejich protivníci byli hbiti jako
kočky. Byl to děsný pohled, viděti tato rozzuřená zvířata
s pěnícími se tlamami a s planoucíma očima útočiti, při
čemž však se jejich nepřátelé neustále vyhýbali jejich
hmatům, kdežto šíp za šípem se vbodával do kůží lidoopů.
Jeden veliký chlap běžel vedle mne a řval bolestí, neboť
mu vězelo asi tucet střel v hlavě a žebrech. Z milosti
jsem mu prohnal lebku kulí a on padl s rozpřaženými
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údy mezi aloeovými keři. Avšak to byl také jediný výstřel,
který jsme vypálili, neboť útok byl veden na střed naší
čáry a Indiáni nepotřebovali naší pomoci, aby jej odrazili.
Myslím, že nikdo z lidoopů, kteří vyrazili na otevřené
místo, se již nevrátil do úkrytu lesa.

Ale když jsme přišli mezi stromy, byla věc děsivější.
Déle než hodinu po našem vstupu do lesa trval zoufalý
zápas, ve kterém jsme se chvílemi sotva dovedli udržeti.
Seskakujíce se stromů mezi křovím vrhali se lidoopi s
velikými kyji na Indiány a dříve než mohli býti usmrceni
oštěpem, zabili sami tři nebo čtyry muže. Jejich strašlivé
rány tříštily vše, kam dopadly. Jeden z nich rozbil
Summerleeovu ručnici na třísky a druhý by mu byl rozbil
lebku, kdyby byl sám neklesl, poněvadž mu jeden Indián
proklál srdce. Jiní lidoopové na stromech vrhali na nás
kameny a klády dříví, při čemž chvílemi slézali také
osobně do našich řad a bojovali divoce, pokud nepadli.
Jednou byly řady našich spojenců tlakem nepřítele
prolomeny a kdyby nebylo našich ručnic, byli by zajisté
Indiáni práskli do zaječích. Ale jejich statečný náčelník je
dovedl znovu spořádati, a vrhl je pak k útoku s takovou
silou, že pak bylo na lidoopech, aby sami ustupovali.
Summerlee byl beze zbraně, ale za to já jsem vyprazdňoval
zásobnici své pušky tak rychle, jak jsem jen mohl páliti a
z druhého křídla jsme slyšeli neustálý třeskot pušek svých
druhů. A pak, v jediném okamžiku nastala panika a
zhroucení. S křikem a vytím prchali tito velicí tvorové
všemi směry podrostem, kdežto naší spojenci ječeli
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divokou radostí, pronásledujíce rychle prchající nepřátele.
Veškeré sváry z nesčetných pokolení, veškerá nenávist a
krutosti jejich krátkých dějin, veškeré vzpomínky na
pronásledování a útisky byly tohoto dne splaceny.
Konečně byl člověk vítězem a člověk-zvíře se musil
navždy spokojiti s místem mu přisouzeným. Ať prchali,
jak chtěli, byli přece jen nepřátely příliš pomalými, aby
mohli uniknouti čilým divochům a se všech stran
neproniknutelných lesů jsme slyšeli radostné výkřiky,
drnčení luků a praskání a údery, jak byli lidoopové
sestřelováni ze svých úkrytů na stromech.

Šel jsem za ostatními, když v tom k nám přicházel
lord John a Challenger.

»Již jest po všem,« pravil lord John. »Domnívám se,
že vyčišťování můžeme ponechati jim. Čím méně z toho
budeme viděti, tím lépe budeme spáti.«

Challengerovy oči zářily horečkou zabíjení.
»Dostalo se nám výsady,« volal, vykračuje si jako

závodní kohout, »abychom byli přítomni typické
rozhodné bitvě dějin — takové bitvě, které rozhodovaly o
osudu světa. Čím jest, milí přátelé, vítězství národa nad
druhým? Nemá to významu. Každé takové vítězství má
stejný výsledek. Avšak tyto divoké boje, kdy v soumraku
věků obyvatelé jeskyň dovedli zvítěziti nad tlupami tygrů,
nebo kdy se sloni poprvé přesvědčili, že jest člověk jejich
pánem — to byly pravé vítězné boje — to byla vítězství
cenná. A podivným obratem osudu jsme viděli a také jsme
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pomohli rozhodnouti takový zápas. Od této chvíle bude
tato vysočina náležeti navždycky člověku.«

Bylo k tomu třeba mocné víry v konečný cíl, aby
byly ospravedlněny takové tragické prostředky. Když jsme
pokračovali společně lesy, nalézali jsme lidoopy ležící
všude hustě; byli probodeni oštěpy nebo šípy. Tu a tam
označovaly malé skupiny Indiánů s roztříštěnými lebkami
místo, kde byl některý lidoop zahnán do úzkých a kde
prodal draze svůj život. Před sebou jsme neustále slyšeli
výkřiky a řvaní, což nám prozrazovalo směr, kudy bylo
vedeno pronásledování. Lidoopové byli zahnáni do svého
města a tam se naposledy postavili na odpor, který byl
však nanovo zlomen a teď právě jsme přišli včas, abychom
viděli poslední děsnou scénu. Asi osmdesát nebo sto samců,
posledních to zbylých lidoopů, bylo hnáno přes tutéž
malou mýtinu, která vedla na okraj skal a jež byla jevištěm
našeho vlastního rekovného činu před dvěma dny. Když
jsme přišli, tu tvořili právě Indiáni ze svých kopinníků
půlkruh, který se kolem lidoopů sevřel a za minutu bylo
po všem. Třicet nebo čtyřicet jich zahynulo tam, kde byli.
Ostatní, s křikem a bráníce se tlapami, byli svrženi přes
sráz a padali, narážejíce na vyčnívající balvany, dolů, právě
tak jako dříve jejich zajatci a nabodávali se v hloubce
šesti set stop na ostré, bambusové kmeny. Bylo to tak,
jak řekl Challenger. A vláda člověka byla v Zemi Maple
Whiteově na vždy zajištěna. Samci byli vyhubeni, město
opic bylo zničeno, a samice a mláďata byla vyhnána, aby

272 Ztracený svět

www.eknizky.sk



žila v otroctví a tak dlouhé soupeřství, trvající nesčetné
věky, dospělo ke krvavému konci.

Nám přineslo toto vítězství mnoho výhod. Mohli
jsme se poznovu vrátiti do našeho starého tábora a
zmocniti se svých zásob. Nanovo jsme také mohli navázati
styky se Zambem, který byl hrozně ustrašen, jsa z dálky
svědkem divadla, když opice padaly jak lavina s okraje skal.

»Odejděte, massas, odejděte!« křičel s vyvalenýma
očima. »Jestliže tam zůstanete, odnese vás jistě ďábel!«

»Tohle jest hlas zdravého rozumu!« řekl Summerlee
s přesvědčením. »Teď jsme zažili již dosti dobrodružství,
a sice takových, která se nehodí ani k naší povaze ani k
našemu postavení. Připomínám vám váš slib, Challengere.
Od této chvíle věnujete svoje duševní síly tomu, abyste nás
dostal z tohoto děsného kraje a vrátil nás civilisaci.«
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Kapitola XV

Viděli jsme veliké divy

Píši tyto poznámky den za dnem, ale doufám, že než
skončím, budu moci říci, že našimi mraky konečně
zasvitlo světlo. Jsme zde zajati beze všech známých nám
prostředků, jak uniknouti a hořce proti tomu zuříme.
Avšak dovedu si velmi dobře představiti, že by mohl nastati
den, kdy bychom snad byli rádi, že jsme zde zdržováni
proti své vůli a kdy snad spatříme ještě více divů tohoto
zvláštního místa a zvířat, která je obývají.

Vítězství Indiánů a zničení lidoopů označovalo v
našem dobrodružství jistý obrat. Od této chvíle byli jsme
v pravdě pány vysočiny, neboť domorodci na nás zírali s
jistou směsí strachu a vděčnosti, poněvadž jsme jim svou
neobyčejnou mocí pomohli potříti dědičného nepřítele.
Bezpochyby, že by byli rádi viděli odchod takových
hrozných a nevyzpytatelných lidí, za něž nás považovali.
Ale sami nám nemohli navrhnouti žádného prostředku,
kterým bychom se mohli dostati dolů, na planinu. Pokud
jsme mohli rozuměti jejích znamením, býval zde kdysi
jakýsi tunel, kterým bylo možno sestoupiti dolů a jehož
spodní východ jsme také dole viděli. Tímto tunelem, to
bylo nepochybno, dostali se stejně lidoopové jako Indiáni
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v různých dobách nahoru a také Maple White i jeho
soudruh užili téže cesty. Avšak teprve před rokem zde bylo
strašlivé zemětřesení a hoření konec tunelu se propadl a
úplně zmizel. Indiáni teď dovedli pouze potřásati hlavami
a krčiti rameny, kdykoliv jsme jim dávali znameními na
jevo, že bychom chtěli sestoupiti. Jest možno, že
nemohou, ale také jest možno, že nám nechtějí pomoci,
abychom se dostali odtud.

Ke konci vítězného polního tažení byli lidoopové
zahnáni přes vysočinu (jejich nářek při tom byl děsný) a
byli umístěni v sousedství indiánských jeskyň, kde budou
nadále pokolením otrockým, jsouce střeženi svými pány.
Byl to stejný, ale ovšem hrubý a původní případ, jako
osud Židů babylonských nebo Israelských v Egyptě. V
noci jsme slyšeli z lesních houštin protahovaný křik. To
snad nějaký prvotní Ezechiel naříkal pro padlou velikost
opičího města a snažil se nanovo přivolati jeho zašlou
slávu. Od této chvíle měli býti jeho soukmenovci pouze
nosiči vody a drvaři.

Dva dny po bitvě jsme se vrátili se svými spojenci
přes planinu a utábořili jsme se na úpatí jejich skal. Byli by
chtěli, abychom s nimi sdíleli pobyt v jeskyních, avšak lord
John se tím nechtěl nijak spokojiti, maje na zřeteli úvahu,
že kdybychom to byli učinili, byli bychom se vydali v
jejich moc, jestliže snad měli nějaké zrádné úmysly.

Proto jsme si zachovali svoji neodvislost, a pro případ
jakékoliv nahodilé potřeby jsme měli své zbraně
připravené, ale při tom jsme zachovávali neustále přátelské
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vztahy. Také jsme nepřetržitě navštěvovali jejich jeskyně,
kteréž byly velmi zajímavé, ačkoliv jsme nemohli nikdy
rozhodnouti, zdali byly vytvořeny člověkem, nebo
přírodou. Veškeré tyto jeskyně byly v jedné vrstvě a byly
vyhloubeny v téže měkké skále, ležící mezi sopečným
čedičem, který vytvořoval rudé skály kolem nich a tvrdou
žulou, jež byla jejich základnou.

Jejich vchody byly asi osmdesát stop nad zemí, a
přístup k nim byl umožněn všude dlouhým kamenným
schodištěm, jež však bylo tak uzké a příkré, že po něm
nemohlo vyšplhati žádné větší zvíře. Uvnitř byly tyto
jeskyně teplé a suché, a rozprostíraly se v rovných
chodbách různé délky do nitra kopce a jejich hladké, šedé
zdi byly ozdobeny různými krásnými obrazy,
provedenými zuhelnatělými třískami a představujícími
různá zvířata vysočiny. A tak, kdyby i každý živý tvor byl
z tohoto kraje zapuzen, nalezl by přece budoucí badatel
na zdích těchto slují jasný a nepopíratelný důkaz zdejšího
podivného tvorstva — dinosaurů, iguanodonů a
ryboještěrů — kteří žili na zemi v době ještě tak nedávné.

Od chvíle, kdy jsme zvěděli, že obrovití
iguanodonové byli svými majiteli chováni v krotkých
stádech a že vlastně byli pouze chodícími zásobárnami
masa, domnívali jsme se, že člověk si dovedl založiti i
se svými primitivními zbraněmi na této vysočině svou
převahu. Ale záhy jsme měli zvěděti, že tomu tak nebylo a
že zde byl člověk jen trpěn. Bylo to třetího dne po rozbití
našeho tábora, blíže indiánských jeskyň, když se odehrála
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tragédie. Challenger a Summerlee odešli toho dne spolu k
jezeru, kde se zaměstnávalo několik domorodců za jejich
vedení harpunováním několika velikých ještěrů. Lord
John a já jsme zůstali v táboře, kdežto několik Indiánů
bylo roztroušeno na travnatém úbočí před jeskyněmi,
zabývajíce se různými pracemi. Náhle vznikl pronikavý,
poplašný křik, při němž slovo »stoa« se rozléhalo ze sterých
úst. Se všech stran pádili muži, ženy i děti, hledajíce v
divém úprku úkryt a tísnili se na schodištích v šíleném
spěchu a hleděli dosáhnouti jeskyní.

Vzhlédnuvše vzhůru, viděli jsme, že na nás kývají
nahoře na skalách rukama a že nám naznačují, abychom se
k nim přidružili v jejich útulku. Chopili jsme se oba svých
opakovaček a běželi jsme, abychom viděli, jaké nebezpečí
vlastně hrozí.

Náhle vyrazila z blízké lesní houštiny skupina asi
dvanácti nebo patnácti Indiánů, kteří prchali, jako by jim
šlo o život a jim v patách byly dvě z oněch hrůzných
nestvůr, které zničily náš tábor a z nichž jedna mne
pronásledovala na mém osamělém výletu. Svým tvarem se
podobaly hrozným ropuchám a pohybovaly se neustálými
skoky, avšak jejich velikost byla neuvěřitelná, neboť
předstihovaly v tom největšího slona. Nikdy jsme jich před
tím neviděli, leda v noci, neboť to jsou vskutku zvířata
noční a vycházejí za dne jenom tehdy, když byla ze svých
brlohů vyplašena, jako se stalo nyní. Stanuli jsme při
pohledu na ně v úžasu, neboť jejich hrboly a bradavicemi
pokrytá kůže měla zvláštní měnivé zbarvení, jako bývá u
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ryb a sluneční světlo na ně dopadalo při každém jejich
pohybu se stále měnící se, duhovitou pestrostí.

Ale měli jsme málo kdy, abychom je mohli
pozorovati, neboť v okamžiku dostihly uprchlíky a
způsobily mezi nimi kruté krveprolití. Jejich metodou bylo
vrhnouti se na každého z nich celou váhou svého těla
a když zůstal ležeti rozdrcený a znetvořený, skočiti pak
na jiného. Ubozí Indiáni ječeli strachem, ale třeba utíkali
sebe více, byli před nelítostným útokem a děsnou hbitostí
těchto potvorných zvířat bezmocni. Jeden za druhým
klesal a v době, kdy jsem se svým společníkem mohl
přispěchati k jejich pomoci, nebylo jich již ani půl tuctu
naživu. Ale naše pomoc byla málo platna. A vlastně nás
uvrhla do stejného nebezpečí. Ze vzdálenosti několika set
metrů jsme vyprazdňovali nábojnice svých opakovaček,
pálíce do zvířat kuli za kulí. Ale výsledek toho nebyl větší,
než jako kdybychom na ně byli házeli papírovými
kuličkami. Lenivá těla těchto plazů si nijak nevšímala ran
a střediska jejich života, jimž chybělo jakékoliv mozkové
ústředí, neboť místo toho měli roztroušeny v páteři
nervové zauzliny, nemohla býti zasažena nijakou moderní
zbraní.

Jedině se nám podařilo zastaviti jejich postup
odvracením jejich pozornosti záblesky a hřměním našich
pušek, čímž jsme poskytli stejně domorodcům, jako sobě,
dosti kdy, že jsme mohli dosáhnouti bezpečně schodů,
vedoucích do úkrytu. Ale tam, kde kuželovité
výbušné koule dvacátého století byly bez účinku, dovedly
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působiti otrávené šípy domorodců, ponořené do šťávy
nějakých jedovatých popínavých rostlin a poté zase do
hnijící mršiny. Takové šípy účinkovaly ovšem nepatrně,
jestliže byl lovec zvířetem napaden, neboť jejich působení
bylo při lenivém krevním oběhu těchto zvířat velmi
pomalé, takže než zvíře opustila síla, dohonilo zajisté svoje
útočníky a přemohlo je. Ale teď, kdy nás oba netvorové
pronásledovali až k samému úpatí schodiště, přiletěla se
sykotem skutečná zavěj šípů s každého cimbuří skal
nahoře. V minutě byla jimi obě zvířata jako opeřena, ale
přece jen bez každé známky bolesti se namáhala v
bezmocném vzteku vyšplhati a vylézti na schody, kterými
by byla dospěla ke svým obětem. Ale vylezla neohrabaně
jenom na několik metrů a pak zase sklouzla na zem.
Konečně však jed účinkoval. Jedno zvíře vyrazilo bručivý
sten a sklonilo svoji obrovskou, zavalitou hlavu na zem.
Druhé skákalo kolem v kruzích stále širších s pronikavým a
naříkavým křikem, potom kleslo a svíjelo se ve smrtelných
křečích po několik minut a zůstalo konečně ztuhlé a
nehybné ležeti.

S vítězným pokřikem vyrazili pak Indiáni v zástupech
ze svých jeskyň a pustili se do šíleného, vítězného tance
kolem mrtvých těl. Byli naplněni bláznivou radostí, že byli
zabiti zase dva z jejich nejnebezpečnějších nepřátel. Ještě
této noci rozřezali a odstranili mrtvá těla, ne snad aby je
jedli — neboť jed by byl ještě účinkoval — nýbrž proto, že
by v mrtvolách vzniklo pařeniště morové nákazy. Avšak
veliká srdce těchto plazů, z nichž každé bylo jako polštář,
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ležela zde dosud, a neustále pomalu bila zvedajíce se mírně
a zase klesajíce svým hrůzným neodvislým životem.
Teprve třetího dne ustala životní činnost nervových
zauzlin a tyto strašlivé bytostí zůstaly v klidu.

Jednou až budu míti lepší psací stůl nežli plechovou
krabici a dokonalejší psací nástroj než kousek opsané tužky
a poslední roztrhanou notiční knížku,
vypíši podrobější zprávu o těchto Indiánech kmene Akkala
— o našem životě mezi nimi a také o zběžném názoru,
který jsme získali ohledně zvláštních poměrů v této
báječné zemi Maple Whiteově. Doufám alespoň, že mne
paměť neopustí, neboť pokud bude ve mně živého dechu,
bude přede mnou státi každá hodina a každý čin této doby
tak jasně a zřetelně, jako se nám jeví první, neobyčejné
událostí z našeho dětství. Žádné jiné dojmy nemohou
smazati ty, které jsou tak hluboko vryty v našem mozku.
Až nadejde vhodná doba, popíší onu podivuhodnou,
měsícem osvětlenou noc na velikém jezeře, když mladý
ichthyosaurus — podivná to bytost na hled zpola tuleň
a zpola ryba, s očima po obou stranách svého rypáku,
pokrytýma kostí a s třetím okem, umístěným na vrchu
hlavy — když takový mladý netvor se chytil do indiánské
sítě a málem nám převrhl člun, než jsme ho mohli dovléci
ku břehu. Bylo to téže noci, kdy se vyřítil z rákosí zelený
vodní had a unesl ve svých závitech kormidelníka na
Challengerově loďce. Také Vám povím o onom nočním
velikém a bílém tvoru, — až do dnešního dne nevíme, zdali
to byl ssavec anebo plaz, — který žil v jednom ohavném
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bahnisku, jež leželo východně od jezera a jenž planul v
temnotě slabou fosforečnou září.

Indiáni se tohoto zvířete báli tak hrozně, že se k
onomu místu nechtěli přiblížiti a ačkoli jsme tam podnikli
dvakráte výpravu a pokaždé jsme zvíře spatřili, nedovedli
jsme se prodrati hlubokou bažinou, ve které onen tvor žil.
Mohu říci jenom tolik, že byl větší krávy a že vydával
nejpodivnější pižmový zápach. Také vám budu vyprávěti
o velikém ptáku, který honil Challengera a pronásledoval
ho jednoho dne až do skalního úkrytu. — Byl to veliký
opeřenec, náležející k běžcům, mnohem větší pštrosa a
měl hrdlo jako sup a hroznou hlavu, takže vypadal jako
kráčející smrt. Když Challenger šplhal nahoru, aby se
dostal do bezpečí, utnulo mu jediné divoké klofnutí
ohnutým zobákem podpatek jeho boty tak, jako kdyby
jej odřízl dlátem. Avšak alespoň tentokráte zvítězily naše
moderní zbraně a onen veliký tvor, měřící od hlavy k
nohám dvanáct stop — jmenoval se fororachus, jak nám
sdělil náš udýchaný, ale jásající profesor — se svalil před
puškou lorda Roxtona, se splašeným máváním křídel a
kopaje nohami, při čemž se na nás díval svítícíma, krutýma
a žlutýma očima. Kéž bych se dožil toho, abych viděl
sploštělou, ohavnou lebku tohoto ptáka ve zvláštním
výklenku mezi ostatními loveckými trofejemi v
londýnském bytu našeho předního lovce. A konečně
popíši také dojista toxodona, ohromné morče, deset stop
dlouhé, s vyčnívajícími zuby jako dláta, které bylo zabito,
když se napájelo za časného jitra na břehu jezerním.
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Vše to jednoho dne popíši obšírněji a za těchto
pohnutých dnů jsem si činil zběžné pozámky o
překrásných letních večerech, když jsme lehávali, s
hluboce modrou oblohou nad hlavami, v dobrém přátelství
mezi vysokou travou u lesa a když jsme se divili
podivnému ptactvu, jež nad námi poletovalo a neznámým,
novým tvorům, kteří vylézali ze svých doupat, aby nás
pozorovali, při čemž se nad námi skláněly větve keřů,
obtížené chutným ovocem, a pod námi rostly podivné
a krásné květiny. Anebo zase za dlouhých, měsícem
osvětlených nocí, kdy jsme leželi u světélkujícího povrchu
velikého jezera a pozorovali s podivením a hrůzou veliké
čeřící se kruhy vzniklé po náhlém vyšplouchnutí některé
fantastické obludy anebo zase zelenavý záblesk jevící se
hluboko ve vodě, a náležející nějakému podivnému tvoru,
žijícímu v žaláři temnoty. Takové jsou výjevy, jimiž se
bude moje mysl a moje pero zaměstnávati podrobně
některého budoucího dne.

Avšak, budete se tázati, k čemu nám prospěly tyto
zkušenosti a tento průtah, když jsem se měl vlastně se
svými soudruhy starati ve dne v noci a vymýšleti nějaký
prostředek, kterým bychom se mohli navrátiti do zevního
světa? Odpovídám k tomu, že mezi námi, nebylo ani
jediného, kdo by k tomuto cíli nepracoval, že však naše
práce byla marná.

K jedné skutečnosti jsme však velmi rychle dospěli.
Byla to okolnost, že Indiáni nechtěli učiniti nic k naší
pomoci. V každém jiném směru byli našimi přáteli —
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skoro bych mohl říci, našimi oddanými otroky — ale když
jsme navrhli, aby nám pomohli zhotoviti, a přenésti nějaké
prkno, které by překlenulo propast, anebo když jsme si
přáli, aby nám dali řemeny nebo lianové provazy, z nichž
by bylo možno uplésti lano, které by nám pomohlo, setkali
jsme se s dobromyslným, avšak neoblomným odmítnutím.
Obyčejně se smáli, mrkali očima a potřásali hlavami. A tak
to skončilo vždy. Ba i sám starý náčelník nám vycházel
vstříc se stejným, zatvrzelým odmítnutím a pouze Maretas,
onen mladík, kterého jsme zachránili, se díval na nás
významně a řekl nám posuňky, že ho souží okolnost, že
naše přání jsou zamítána. Již od našeho velikého vítězství
nad lidoopy se na nás dívali jako na bytosti vyšší, nadlidi,
kteří měli v rourách svých podivných zbraní vítězství a
věřili, že pokud u nich zůstaneme, bude je doprovázeti
štěstí. Každému z nás byla dobromyslně nabídnuta malá
žena s rudou koží, spolu s vlastní jeskyní, jestliže jenom
zapomeneme svého národa a zůstaneme navždy na
vysočině. Až potud se dělo vše po přátelsku, třebaže naše
přání byla od těchto jejich tužeb velmi daleko. Ale měli
jsme plnou jistotu že naše skutečné plány o sestupu
musíme přísně tajiti, neboť jsme měli dosti příčin k
obávám, že by se mohli na konec pokoušeti zadržet nás
mocí.

Přes nebezpečí, hrozící dinosaury (které není veliké,
kromě v noci, neboť jak jsem snad řekl již dříve jsou
to většinou noční zvířata), byl jsem za třech posledních
týdnů dvakráte u našeho starého tábora, abych se tam
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setkal s našim černochem, jenž byl stále ještě pod skalním
útesem na stráži. Namáhal jsem chtivě svoje oči, dívaje se
přes velikou planinu, v naději, že někde v dálce spatřím
pomoc, o kterou jsme prosili. Avšak dlouhé roviny poseté
kaktovými stromy, se rozkládaly stále jen až ke vzdálené
čáře rákosové houštiny prázdné a pusté.

»Teď již přijdou záhy, massa Malone. Než uplyne
ještě týden, vrátí se Indiáni a přinesou provaz a pomohou
vám dolů.« Takovým radostným výkřikem mne vždy
uvítal náš výtečný Zambo.

Když jsem se vracel ze své poslední návštěvy, zažil
jsem zvláštní zkušenost, jež mne donutila, abych po celou
noc zůstal vzdálen svých soudruhu. Vracel jsem se právě
po cestě velmi dobře známé a došel jsem na jedno místo,
vzdálené as míli od bažitny pterodactylů, když jsem spatřil
blížiti se k sobě nějaký neobyčejný předmět. Byl to muž,
jenž kráčel uvnitř jakéhos lešení, udělaného z ohnutých
třtin, takže jím byl na všech stranách uzavřen, jako ve
zvonovité kleci. Když jsem se k němu přiblížil, byl jsem
ještě více překvapen spatřiv, že jest to lord John Roxton.
Když mne viděl, vylezl ze spoda své zvláštní ochrany a
přistoupil ke mně se smíchem, avšak přece zase, jak jsem si
myslil, s jistým zmatkem ve svém chování.

»Nuže, mladý příteli,« pravil »kdo by si byl pomyslil,
že se s vámi zde setkám?«

»Co to, pro pána, tropíte?« tázal jsem se.
»Byl jsem na návštěvě u našich přátel, pterodactylů«

odpověděl mi.
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»Ale proč?«
»Nemyslíte, že jsou to zajímavá zvířata? Ale nejsou

společenská! Chovají se k cizincům, jak se jistě pamatujete,
hrubě a ohavně. A proto jsem si sestrojil toto lešení, které
jim zabraňuje, aby mne přílišně netísnila svojí pozorností.«

»Ale co vlastně v té bažině hledáte?«
Díval se na mne s otázkou v očích a při tom jsem četl

na jeho tváři jistou váhavost.
»Nemyslíte, že také jiní lidé kromě obou profesorů,

by chtěli něco vypátrati?« řekl konečně. »Studuji ta krásná
zvířátka. To vám musí postačiti.«

»Ovšem, bez urážky,« řekl jsem.
Jeho dobrý rozmar se vrátil a on se zasmál.
»Ano, bez urážky, mladý příteli. Chci chytiti pro

Challengera nějaké takové ďábelské kuře. To jest jedním
z mých cílů. Nikoliv, vaší společnosti nepotřebuji. V této
kleci jsem v bezpečí, ale vy nikoliv. Nejdéle za soumraku
budu v ležení.«

Pak se obrátil a já jsem ho opustil, kráčejícího se svou
neobyčejnou kleci kolem sebe, lesní cestou.

Jestliže bylo chování lorda Johna v této době podivné,
tu bylo chování Challengerovo ještě podivnější. Mohl
bych skoro říci, že se zdálo, jako by měl nějakou
neobyčejnou poutavost pro Indiánky a že vždycky s sebou
nosil dlouhou širokou, palmovou větev, kterou je zaháněl,
jako by byly mouchami, jestliže naň svou pozorností
přílišně dotíraly. Viděti ho tak kráčeti jako operetního
sultána s jeho vladařským žezlem v ruce, při čemž se mu
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jeho černé vousy ježily a prsty na jeho nohou se při
každém kroku vztyčovaly, v patách se zástupem
velkookých indiánských děvčat, oděných ve skrovné
zástěry, zhotovené ze stromově kůry — toť jedním z
nejgrotesknějších obrazů, které si přinesu s sebou. Pokud
se týče Summerleea, byl úplně zaneprázdněn hmyzem a
ptáky, žijícími na planině a ztrávil veškerý svůj čas (kromě
toho že značná jeho část byla věnována plísnění
Challengera, poněvadž nás dosud nevyvedl z našich
obtíží), očišťováním a úpravou svých exemplářů.

Challenger měl ve zvyku odcházeti každého jitra a
vracel se pak chvílemi s výrazem důležité vážnosti jako
člověk, nesoucí plnou váhu velikého břemene na
ramenech. Jednoho dne nás vedl s palmovou větví v ruce
a se zástupem svých zbožňovatelek za sebou do své ukryté
dílny a zasvětil nás do tajemství svých plánů.

Jeho dílna byla na malé mýtině uprostřed palmového
háje. Zároveň tam byl také jeden z těch vroucích
bahnitých gejzírů, které jsem byl již popsal. Kolem jeho
okraje bylo roztroušeno množství řemenů, nařezaných z
iguanodonovy kůže a oškrabaný žaludek z jednoho
velikého ryboještěra, jací žili v jezeru. Tento veliký pytel
byl na jednom konci sešit a na druhém konci byl ponechán
jenom velmi malý otvor. Do tohoto otvoru bylo zasunuto
několik bambusových stvolů a druhé konce těchto stvolů
byly spojeny s kuželovitými hliněnými nálevkami, v nichž
se shromažďoval plyn, unikající v bublinách bahnem
gejzíru. Ochablý měch se počal záhy, ale velmi pomalu
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rozpínati a jevil takový sklon k pohybu do výše, že
Challenger připevnil provazy, jež jej držely, ke kmenům
okolních stromů. Asi za půl hodiny se utvořil dosti veliký
vak, naplněný plynem a trhání a napínaní řemenů
dokazovalo, že jest schopen pozoruhodného vznosu.
Challenger, jako šťastný otec, dívající se na svého
prvorozence, stál tu a usmíval se a hladil si svoje vousy s
tichou spokojeností a zíral na tento výtvor svého mozku.
Byl to Summerlee, jenž první přerušil mlčení.

»Snad nás nechcete v této věci snésti dolů? Jak,
Challengere?« pravil mrzutě.

»Ba chci, můj drahý Summerlee, a chci vám
poskytnouti takový důkaz její síly, že až to uvidíte,
nebudete ani chvíli váhat svěřiti se jí. Tím jsem jist!«

»Něco takového byste mohl ihned pustiti z hlavy,«
řekl Summerlee s rozhodností. »Nic na světě by mne
nepřemluvilo, abych se dopustil takového bláznovství.
Lorde Johne, doufám, že nebudete přihlížeti k takovému
šílenství?«

»Nazval bych to zatroleně důmyslným,« řekl náš lord.
»A velmi rád bych viděl, jak to bude pracovati.«

»To také uvidíte,« řekl Challenger. »Po několik dní
jsem napínal mohutnost svého mozku k rozřešení záhady,
jak máme sestoupiti s těchto skal. Přesvědčili jsme se, že
slézti nemůžeme a že tu také není tunelu. Také nemůžeme
sestrojiti nějakého mostu, kterým bychom přešli na vrchol
jehlance, se kterého jsme se sem dostali. Jak jsem měl
tedy najíti prostředků, které by nás dopravily dolů? Před
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krátkou dobou jsem prohlásil k našemu přítomnému
mladému příteli, že se z gejsírů vyvinuje volný vodík.
Zatím přirozeně následovala myšlenka na balon,
Připouštím ovšem, že jsem byl poněkud v nesnázích a
obtížích, jak nalézti obal, který by plyn obsahoval, avšak
pozorování ohromných vnitřností těchto plazů mně
poskytlo rozřešení oné záhady. Vizte teď výsledek!«

Při tom položil jednu ruku na prsa své roztrhané
kazajky a druhou rukou pyšně ukazoval.

Tou dobou se vak s plynem nadýmal již dosti kulatě a
mocně trhal svými provazy.

»Minul jste se s rozumem!« zavrčel Summerlee.
Ale lord John byl veškerou touto myšlenkou

uchvácen. »Že jest to chytrý staroch?« zašeptal ke mně. A
pak řekl hlasitě k Challengerovi: »A co bude s loďkou?«

»O loďku budu pečovati ihned. Již jsem si učinil plán,
jak bude zhotovena a připevněna. Zatím vám chci prostě
ukázat, jak bude můj přístroj schopný unésti váhu každého
z nás.«

»Snad nás všech?«
»Nikoliv. Jest totiž části mého plánu, že sestoupíme

jeden za druhým, jako padákem a balon bude vždy vytažen
zpět a to prostředky, s kterými nebudu míti přílišných
obtíží. Jestliže unese váhu jednoho z nás a spustí ho pomalu
dolů vykoná můj přístroj vše, co od něho požadujeme.
Teď vám ukáži jeho schopnost v tomto směru.«

Pak přinesl čedičový balvan, dostatečné velikosti,
který byl uprostřed upraven tak, že k němu bylo lze
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snadno přivázati provaz. Byl to onen provaz, který jsme s
sebou byli přinesli nahoru na vysočinu, když jsme ho byli
použili při svém výstupu na skalní jehlanec. Byl přes jedno
sto stop dlouhý a ačkoliv byl tenký, byl přece jen velmi
pevný. Profesor připravil jakýsi kožený límec, z něhož
viselo mnoho řemenů. Tento límec připevnil na
balonovou báň a visící s něho řemeny byly dole spojeny,
takže tlak každého závaží se musil rozšířiti na dostatečnou
plochu. Poté jsme připevnili čedičový balvan k řemenům
a provaz jsme nechali viseti s balvanu a otočili jsme ho
třikráte kolem profesorovy paže.

»Teď vám budu demonstrovali mocnou sílu svého
balonu,« řekl Challenger s úsměvem radostného
očekávání. A jedva to řekl, přeřízl nožem různá pouta,
která přístroj držela.

Nikdy předtím nebyla naše výprava tak blízká
nebezpečí naprostého zničení. Sploštělá blána vyrazila s
ohromnou rychlostí do vzduchu. V okamžiku byl
Challenger zdvižen a tažen vzhůru. Měl jsem právě dosti
kdy, abych mohl objati oběma rukama jeho pás, když se
počal vznášeti, ale sám jsem byl ihned na to unášen do
vzduchu také. Lord John se mne chopil za nohy a sevřel
mně, je jako pasť na chytání krys. Ale přes to jsem cítil,
že i on pozbyl půdy pod nohama. Na okamžik jsem měl
jakési vidění čtyř dobrodruhů, vznášejících se jako věnec
uzenáčů nad zemí, kterou prozkoumali. Avšak na štěstí
byly hranice napětí, kterému mohl provaz odolati, ačkoliv
zde zevně nebylo žádného omezení, ohledně zdvižné síly
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onoho pekelného přístroje. Zaslechli jsme ostré prasknutí
a hned na to jsme byli na hromadě, na zemi, a kolem nás
byly závity provazů. Jakmile jsme zase mohli vstáti, spatřili
jsme daleko nad sebou na modré obloze temnou skvrnu
kde čedičový balvan unikal svojí cestou.

»Výtečné!« zvolal neohrožený Challenger a třel si
svoji pohmožděnou paži. »Nejvýš uspokojivý a důkladný
pokus! Takového výsledku jsem nemohl ani
předpokládati! Pánové, za týden, to vám slibuji, bude
připraven druhý balon, a můžete se spolehnouti, že
bezpečně a pohodlně vykonáte první oddíl své cesty k
domovu.«

Až potud jsem napsal veškeré předcházející události,
podle toho, jak se sběhly. Teď však končím svoje
vypravování ve starém táboru, kde Zambo tak dlouho
čekal a veškeré naše obtíže a všechna nebezpečí jsou již za
námi jako sen. Zůstaly na vrcholu rudých úskalí, tyčících
se nad našimi hlavami. Sestoupili jsme bezpečně, ačkoliv
způsobem neočekávaným a vede se nám dobře. Za šest
týdnů nebo za dva měsíce budeme zase v Londýně a
možná, že tento dopis Vás nestihne o mnoho dříve než
sami přibudeme. Naše srdce již touží a naše duše již letí
vstříc našemu mateřskému městu, v němž žije tolik našich
drahých.

Právě onoho večera, kdy se přihodilo naše
nebezpečné dobrodružství s Challengerovým po domácku
urobeným balonem, se na nás usmálo štěstí. Řekl jsem již,
že jedinou osobou, která nám prokazovala jakési známky
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sympatie při našich pokusech dostati se dolů, byl mladý
náčelník, jehož jsme zachránili. On jediný nás nechtěl
proti naší vůli zdržovati v cizí zemi. Tolik nám alespoň
svými výraznými posuňky sdělil. Onoho večera, jakmile
se setmělo, přišel dolů do našeho ležení, a dal mně (z
nějaké příčiny prokazoval vždycky svoje pozornosti mně,
snad proto, že jsem mu byl věkem nejbližší), malý svitek
stromově kůry, a ukázav pak slavně nahoru, na řadu
jeskyň, položil si prst na rty na znamení tajemství a odplížil
se zase mezi svůj lid.

Vzal jsem onen kousek kůry ke světlu ohně a pak
jsme jej společně prohlíželi. Byl u velikosti asi čtvereční
stopy a na jeho vnitřní straně byla řada čar v podivném
uspořádání, které zde napodobuji:

Byly pěkně provedeny dřevěným uhlím na bílé ploše,
a na prvý ráz mně připomínaly jakousi hrubou řadu not.

»Ať jest to cokoliv, přísahal bych, že jest to pro nás
velmi důležité,« pravil jsem. »Viděl jsem to na jeho tváři,
když mi to podával.«

»Jestliže jsme totiž nenarazili na nějakého
primitivního humoristu,« poznamenal Summerlee, »což by
mohlo býti, podle mého mínění, jedním z nejprvnějších
vývojových stupňů u člověka.«

»Jest jasno, že jest to nějaké písmo,« pravil Challenger.
»Vypadá to jako hádanka o ceny,« poznamenal lord John
natahuje krk, aby se mohl také podívati. Náhle však vztáhl
ruku a chopil se oné hádanky.

»Božínku!« zvolal, »myslím, že to již mám. Náš mladý

292 Ztracený svět

www.eknizky.sk



přítel hádal dobře ihned na poprvé, podívejte se! Kolik
známek je na té kůře? Osmnáct. Nuže, rozpomenete-li se,
jest také osmnáct otvorů nad námi ve skalním úbočí.«

»Ukazoval na jeskyně, když mně to podával,« pravil
jsem.

»Dobrá, tím jest to potvrzeno. Tohle jest mapa jeskyň!
Jest jich osmnáct v řadě a některé jsou krátké a jiné
hluboké a jiné se rozvětvují, právě tak, jak jsme je viděli.
Je to mapa a zde jest jakýsi křížek. K čemu jest ten křížek?
Jest umístěn tak, že označuje jednu jeskyni mnohem hlubší
než ostatní.«

»Jeskyni, která vede na veskrz,« zvolal jsem.
»Domnívám se, že náš mladý přítel záhadu rozřešil,«

pravil Challenger. »Kdyby snad jeskyně nevedla skrze
skály, nechápal bych, proč onen člověk, jenž má každou
příčinu smýšleti s námi dobře, by k ní chtěl upoutati naši
pozornost. Jestliže však vede na veskrz a jestliže vychází
na přiměřeném místě na druhé straně, tu bychom nemusili
sestoupiti hlouběji než asi sto stop.«

»Sto stop!« zavrčel Summerlee.
»Dobrá – náš provaz je mnohem delší než sto stop,«

vykřikl jsem. »Dojista bychom se dostali dolů.«
»A co by bylo s Indiány v jeskyni?« namítal

Summerlee.
»V žádné z jeskyň nad našimi hlavami není Indiánů,«

řekl jsem. »Užívají jich jako mlatů a zásobáren. A proč
bychom nešli ihned nahoru, abychom toto území
prozkoumali?«
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Na vysočině roste jistý druh smolnatého stromu —
náš botanik je označil jako druh andské jedle — jehož
dřeva používají Indiáni vždycky jako pochodní. Každý
z nás zvedl takovou větev a pak jsme se dali na cestu
po schodech, zarostlých travou, k oné zvláštní jeskyní jež
byla v kresbě označena. Jak jsem již řekl, byla prázdná,
kromě velikého počtu ohromných netopýrů, kteří při
našem postupu nám poletovali kolem hlav. Poněvadž jsme
nechtěli přivábiti pozornost Indiánů ke svému počínání,
klopýtali jsme dále potmě, až jsme prošli několika
zatáčkami a vnikli jsme na značnou vzdálenost do jeskyně.
Pak jsme konečně rozsvítili svoje pochodně. Byla to pěkná
suchá chodba, s hladkými, šedými stěnami, pokrytými
symboly domorodců se zakřiveným stropem, jenž se nám
klenul nad hlavami a s bílým třpytícím se pískem pod
nohama. Spěchali jsme zvědavě dále, až jsme se konečně s
hlubokým zamručením hořkého zklamání musili zastaviti.
Před námi se objevila kolmá, skalní stěna bez jediné
rozsedliny, kterou by mohla proklouznouti třeba myš. Zde
jsme nemohli nijak uniknouti.

Stáli jsme tak se zarmouceným srdcem, zírajíce na
tuto neočekávanou překážku. Nebyla zde výsledkem
nějakého otřesu, jako se stalo s oním vystupujícím
tunelem. Konečná stěna vypadala přesně tak, jako stěny
postranní. Tato jeskyně byla a bývala vždycky slepou
uličkou.

»Na tom mně nesejde, milí přátelé,« řekl

294 Ztracený svět

www.eknizky.sk



nepřekonatelný Challenger, »máte dosud můj pevný slib
balonu.«

Summerlee si těžce vzdychl.
»Nejsme snad v nepravé jeskyni?« poznamenal jsem.
»Darmo veškeré uvažování, mladý příteli,« řekl lord

John ukazuje prstem na mapu. »Jest to sedmnáctá od pravé
strany a druhá od levé. Jest zcela jisto, že jsme v jeskyni
označené.«

V tom jsem pohleděl na značku, na kterou ukazoval
prstem a vyrazil jsem radostný výkřik.

»Myslím, že to mám! Pojďte za mnou! Pojďte za
mnou!«

Pak jsem spěchal cestou, kterou jsme přišli s pochodní
v ruce zpět.

»Zde« řekl jsem, ukazuje na několik zápalek na zemi,
»zde jsme rozsvítili. pochodně.«

»Zajisté.«
»Dobrá tedy, jeskyně jest označena jako sluj, která se

rozvětvuje. A ve tmě jsme přešli ono místo, kde se tak děje,
dříve, než jsme zapálili pochodně. Když se budeme vraceti,
nalezneme po pravé straně ono delší rameno.«

A bylo tomu tak, jak jsem řekl. Neušli jsme ještě ani
třicet metrů a již se před námi tyčil veliký černý otvor ve
zdi. Vešli jsme tam a přesvědčili jsme se, že jsme v chodbě
mnohem větší než prve. Spěchali jsme jí s bezdechou
netrpělivostí několik set metrů vpřed. A pak náhle jsme
spatřili v černé tmě klenutí jež se táhlo před námi, jakýsi
záblesk tmavočerveného světla. Dívali jsme se tam s
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překvapením. Jakási plocha klidného plamene zdála se
uzavírati chodbu a zamezovati nám cestu. Spěchali jsme
tam. Ale nevycházelo odtamtud ani zvuku, ani tepla, ani se
nic nehnulo, nýbrž jenom tichá a veliká světelná záclona
zářila před námi, postříbřujíc celou jeskyní a proměňujíc
písek v drobné drahokamy a až teprve když jsme přišli
blíže, zpozorovali jsme, že ono světlo má zaokrouhlený
okraj.

»Při svatém Jiří, vždyť je to měsíc!« zvolal lord John.
»Přátelé, prošli jsme na druhou stranu! Jsme na druhé
straně!«

A byl to opravdu měsíc v úplňku, svítící přímo do
otvoru, který zel na druhé straně skal. Byla to malá
puklina, ne větší obyčejného okna, ale byla ke všem našim
úmyslům dostatečně veliká. Když jsme natahovali krky
oním otvorem, viděli jsme, že sestup zde nebyl příliš
obtížný a že rovná půda nebyla pod námi příliš hluboko.
Nebylo divu, že jsme tohoto místa zdola nepozorovali,
poněvadž se nahoře skály nakláněly a poněvadž výstup na
tomto místě se zdál býti tak nemožným, že odstrašoval od
bližšího pátrání. Přesvědčili jsme se, že s použitím svého
provazu můžeme slézti dolů a pak jsme se s radostí vrátili
do ležení, abychom provedli přípravy pro následující
večer.

Vše, co bylo nutno podniknouti, musilo býti
provedeno rychle a tajně, neboť ještě v této poslední
hodině by nás byli mohli Indiáni zadržeti. Svoje zásoby
jsme chtěli zůstaviti na místě a jedině svoje pušky a náboje
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jsme chtěli vzíti s sebou. Ale Challenger měl jakási
neohrabaná zavazadla, která si vřele přál vzíti na cestu
s sebou, a zvláště jednu věc, o které teď nechci mluviti
a která nám dala více práce, nežli vše ostatní. Den se
vlekl pomalu, ale když nastávala temnota, byli jsme již
připraveni k odchodu. S velikou námahou jsme vynesli
svoje věci nahoru a pak, ohlédnuvše se rozloučili jsme
se posledním dlouhým pohledem s touto podivnou zemí,
jež, jak se obávám se stane záhy obyčejnou a bude kořistí
lovce a podnikatele. Ale každému z nás byla tato země
krajinou kouzelných snů a romantiky, zemí ve které jsme
se mnohého odvážili, kde jsme mnoho trpěli a mnohému
se naučili — byla to naše země a tak ji budeme vždy rádi
nazývati. Po naší levici svítily sousední sluje svými
červenavými ohni do temnoty. Pod stráněmi dole slyšeli
jsme zvedající se hlasy Indiánů, kteří se smáli nebo zpívali.
Vzadu byl dlouhý pás lesů a uprostřed, zaříc nejasně v
temnotě, bylo veliké jezero, otčina podivných nestvůr.
A právě, když jsme se tak dívali, pronikl k nám zcela
jasně temnotou vysoký, řičivý výkřik, volání některého
příšerného zvířete. Byl to opravdu vhodný hlas Země
Maple Whiteovy, jež se s námi loučila. Pak jsme se obrátili
a vnikli jsme do jeskyně, kterou vedla naše cesta k
domovu.

Za dvě hodiny později jsme byli my, naše zavazadla
a vše, co jsme měli na úpatí skalin. Nehledě k zavazadlům
Challengerovým, neměli jsme obtíží. Nechavše veškeré
věci na místě, kde jsme sestoupili, vydali jsme se ihned
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na cestu do Zambova ležení. Za časného jitra jsme tam
došli, ale ke svému úžasu nenalezli jsme tam jednoho ohně,
nýbrž hned celý tucet. Záchranná výprava sem právě
přišla. Bylo tam dvacet Indiánů z řeky, s provazy, tyčemi
a vším potřebným ku překlenutí propasti. Alespoň, až se
zítra vydáme na zpáteční cestu k Amazonu, nebudeme
míti obtíží při nesení svých zavazadel. A tak končím toto
vypravování pokorně a s díkem. Naše oči viděly veliké
divy a naše duše se tím, co viděly, očistily. Každý z nás se
stal po svém způsobu lepším a hlubším člověkem. Možná,
že až dospějeme do Pary, zastavíme se tam, abychom se
znovu upravili. Učiníme-li to, půjde tento dopis o jednu
poštu napřed. Jinak dojde do Londýna téhož dne jako já.
V obou případech doufám milý pane Mc. Ardle, že Vám
záhy budu moci potřásti rukou.
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Kapitola XVI

Průvod! Průvod!

Bylo by zde na místě, abych se zmínil o naší vděčnosti
ke všem přátelům na Amazonu, za velikou laskavost a
pohostinnost, jež nám byly prokazovány při našem
návratu. Zvláště bych chtěl poděkovati signorovi
Penalosovi a jiným úředníkům brazilské vlády za zvláštní
přípravy, kterými nám byla usnadňována cesta a také
signorovi Pereirovi z Pary, jehož předvídavostí vděčíme za
svůj dokonalý výstroj, tak že jsme se mohli slušně objeviti
v civilisovaném světě, který nás očekával v tomto městě.
Zdá se to býti chudičkou odsluhou za veškerou zdvořilost,
se kterou jsme se setkali, když jsme při všem svoje hostitele
a dobrodince oklamali, avšak za daných okolností nám
vskutku nic jiného nezbývalo, a tak jim při této příležitosti
sděluji, že by jen mařili čas a mrhali penězi, když by se
chtěli pokoušet vyhledávati naše stopy. I samotná jména
byla v našich zprávách změněna a jsem jist, že nikdo,
kdyby je třeba nejpečlivěji studoval, se nepřiblíží naší
neznámé zemi ani na tisíc mil.

Rozčilení, které vzniklo v oněch částech Jižní
Ameriky, jimiž jsme musili cestovati, se nám zdálo býti
čistě lokální a ujišťuji svoje přátelé v Anglii, že jsme

299
www.eknizky.sk



nepozorovali nic z onoho rozruchu, který způsobila v celé
Evropě pouhá zpráva o našich zkušenostech. Teprve když
naše loď »Ivernie« byla asi pět set mil od Southamptonu,
ukázaly nám jiskrové telegramy jednoho časopisu po
druhém a depeše agentury po agentuře, nabízející nám
ohromné sumy za krátkou zprávu v odpověď, ohledně
našich docílených výsledků a přesvědčily nás, jak napiatou
byla pozornost nejen světa vědeckého, nýbrž i veškerého
obecenstva. Avšak umluvili jsme se mezi sebou, že
nepodáme novinám žádného určitého prohlášení, dokud
se nesetkáme s členy zoologického ústavu, neboť jako jeho
vyslancům bylo naší zřejmou povinností, podati prvou
zprávu Společnosti, která nás vyslala na naši badatelskou
cestu. A tak, ačkoliv jsme se setkali v Southamptonu se
zástupem novinářů, odmítli jsme naprosto podati jakékoliv
zprávy, což mělo přirozený výsledek, že pozornost
obecenstva se soustředila ke schůzi, která byla oznámena
na večer dne sedmého listopadu. K tomuto shromáždění
byla dvorana zoologického ústavu, jež byla jevištěm
zahájení naší úlohy příliš malá, a jedině v Královské
Dvoraně v Regent Streetu bylo lze najíti dostatečného
prostoru. Jest teď všeobecně známo, že naši příznivci by se
byli pokusili o dvoranu Albertovu, ale že i tam bylo příliš
málo místa.

Druhého večera po našem příjezdu bylo ustanoveno
veliké shromáždění. Prvého dne nebylo zajisté pochyby,
že každý z nás se musil věnovati naléhavým osobním
záležitostem. O svých nemohu ještě mluviti. Možná, že
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až mne budou vzdálenější, budu moci o nich mysliti a
také mluviti s menším pohnutím. Na počátku svého
vypravování jsem prozradil čtenáři, kde byla pera mých
činů. A jest tudíž snad správno, že ke konci své povídky
mu také sdělím výsledky. A přece snad nastane den, kdy
bych si nepřál, aby to bylo jinak. Alespoň mne to dohnalo
k tomu, že jsem se súčastnil podivuhodného dobrodružství
a nemohu jinak, než býti vděčným síle, která mne hnala.

A teď se vrátím k poslednímu, nejvyššímu a
památnému okamžiku našeho dobrodružství. Když jsem
si namáhal mozek, jak bych jej nejlépe popsal, padl můj
zrak na číslo mého vlastního časopisu, které vyšlo ráno,
dne osmého listopadu s dokonalým a výtečným popisem
od mého přítele a soudruha ve zpravodajství, Macdona. Co
bych mohl učiniti lepšího, než opsati jeho vypravování —
i s titulem a se vším? Připouštím, že byl náš list v této
věci velice obsažný, nehledě ani k pokloně, kterou složilo
jeho podnikatelství tím, že vyslalo do schůze zvláštního
zpravodaje, ale také ostatní veliké denníky přinesly zprávy
sotva méně rozsáhlé. Přítel Mac popsal věc následovně:
NOVÝ SVĚT

VELKÁ SCHŮZE V KRÁLOVSKÉ DVORANĚ
BOUŘLIVÉ SCÉNY
NEOBYČEJNÁ UDÁLOST
CO TO BYLO?
NOČNÍ ROZRUCH V REGENTSTREETU.

(Od našeho zvláštního zpravodaje.)

Kapitola XVI 301

www.eknizky.sk



»Schůze zoologického ústavu, o níž se tolik mluvilo,
svolaná, aby vyslechla zprávu badatelského výboru, jenž
byl vyslán předešlého roku do Jižní Ameriky, aby potvrdil
ujišťovaní profesora Challengera, týkající se trvání
předhistorického života na oné pevnině, odbývala se
předešlého večera ve větší Královské Dvoraně. Můžeme
bezpečně tvrditi, ze toto datum bude zapsáno rudými
písmeny v dějinách vědy, neboť jednání bylo povahy tak
pozoruhodné a sensační, že nikdo z přítomných ho zajisté
nikdy nezapomene.« (Ach, bratře písaři Macdone, jakou
to nestvůrnou větou začínáte!) »Vstupenky se omezovaly
teoreticky pouze na členy a jejich přátele, avšak poslednější
slovo jest výraz velmi pružný, takže dlouho před osmou
hodinou, jež byla ustanovena jako doba k zahájení jednání,
byly veškeré prostory veliké síně jako nabity. Avšak
obyčejné publikum, které se nejvýš nerozumně pohoršilo
nad tím, že bylo z jednání vyloučeno, vyrazilo o čtvrt
na osmou dveře po dlouhé bitvě, při níž někteří lidé byli
poraněni čítajíc v to i dozorce Scoblea v oddělení H, jemuž
byla na neštěstí zlomena noha. Po tomto neoprávněném
vpádu, jímž byly nejen naplněny veškeré chodby, ale při
kterém lidé vnikli i do prostory oddělené a vyhrazené
novinářům, páčili jsme množství přítomných lidí,
očekávajících příchod cestovatelů, na pět tisíc osob. Když
se posléze objevili, usedli na svá místa v průčelí podia, kde
byli shromážděni veškeří čelní učenci a to nejen zdejší,
nýbrž i z Francie a Německa. Také Švédsko bylo
zastoupeno a sice osobou profesora Sergia, slavného
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přírodopisce z upsalské university. Vstup čtyř hrdinů byl
znamením ku pozoruhodné demonstraci uvítací, při čemž
celé shromáždění vstalo a po několik minut volalo s
bouřlivým jásotem. Přísný pozorovatel byl by však mohl
znamenati při této pochvale jisté známky nesouhlasu. A
byl by snad uhodl, že jednání bude poněkud živější, než
aby zůstalo naprosto harmonickým. Avšak s bezpečností
mohlo býti předpověděno, že nikdo by byl nepředvídal
neobyčejný obrat, jaký se skutečně udál.

»Jenom málo jest třeba pověděti o zevnějšku čtyř
cestovatelů, neboť jejich fotografie se po nějakou dobu
objevovaly ve všech listech. Na jejich tvářích jest zjevno
jenom málo stop námah, které podle jejich sdělení jim bylo
podstoupiti. Možná, že jest brada profesora Challengera
ještě o něco rozcuchanější, že jsou rysy profesora
Summerleea ještě více asketické a snad jest postava lorda
Johna Roxtona ještě hubenější a snad také všichni tři mají
opálenější pleť, než když opustili naše břehy. Avšak všichni
se zdají býti při nejvýtečnějším zdraví. Pokud se týče
našeho zástupce, dobře známého siláka a mezinárodního
hráče kopané v Rugby,) E. D. Malonea, lze říci, že vypadá
jako by byl vytrenován až k nehtům a když si prohlížel
zástupy, objevil se na jeho poctivé, třeba že nehezké tváři,
dobrosrdečný a spokojený úsměv.« (Dobře, Macu,
počkejte jen, až budeme sami!)

»Když zase nastal klid a když obecenstvo se zase po
ovaci, prokázané cestovatelům posadilo, oslovil předseda,
vévoda z Durhamu, shromáždění. ‚Nechce ani na
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okamžik,’ pravil, ‚státi mezi velikým shromážděním a
jednáním, jež je očekává. Není také na něm, aby předbíhal
profesora Summerleea, jenž jest mluvčím výboru, pokud
by chtěl shromáždění něco říci, avšak podle všeobecných
zpráv byla jejich výprava korunována výsledky
neobyčejnými.’ (Pochvala.) ‚Jak se zdá, nezahynul dosud
věk romantičnosti a zároveň byla nalezena společná půda,
na níž se mohly setkati nejblouznivější fantasie
romanopiscovy se skutečným vědeckým badáním učence,
hledajícího pravdu. Chtěl by jen připojiti, než zase usedne,
že se raduje — a že se všichni radujeme — že tito pánové
se vrátili zdrávi a živi od svého nebezpečného a obtížného
úkolu, neboť nelze popírati, že každá nehoda, která by
byla tuto výpravu postihla, mohla málem přivoditi
nenahraditelnou ztrátu vědě přírodopisné. (Veliká
pochvala, při níž se súčastnil, jak bylo pozorováno, také
profesor Challenger.)

»Když se zvedl profesor Summerlee, bylo to
znamením k novému neobyčejnému výbuchu nadšení,
kteréž pak propukávalo chvílemi při veškeré jeho řeči.
Tuto řeč nebudeme v těchto sloupcích uváděti ani ve
výtahu, poněvadž úplný popis veškerých dobrodružství
výpravy bude vydán jako dodatek z pera našeho zvláštního
zpravodaje. Proto postačí, když uvedeme několik
všeobecných poznámek. Když profesor Summerlee popsal,
jakým způsobem jejich cesta vznikla, a když učinil pěknou
poklonu svému příteli profesorovi Challengerovi,
spojenou s omluvou, pro nedůvěřivost, se kterou se
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setkávala jeho tvrzení, teď úplně oprávněná, popsal pak
skutečný směr cesty, vyhýbaje se opatrně takovým
sdělením, jež by snad mohla veřejnost vésti k nějakému
pokusu, určiti zeměpisnou polohu oné pozoruhodné
vysočiny. Když dále popsal všeobecně jejich cestu od
hlavní řeky až k době, kdy skutečně dospěli k úpatí skalin,
připoutal posluchače svým vypravováním o obtížích, s
nimiž se výprava setkala při svých opětovaných pokusech
dostati se nahoru a konečně sdělil, jak se jim to se zoufalou
námahou podařilo, a jak to stálo život dvou oddaných
sluhů, míšenců. (Tento překvapující popis událostí byl
výsledkem Summerleeovy námahy, aby zabránil při schůzi
všem otázkám.)

»Když pak dovedl obecenstvo v duchu na vrchol
vysočiny, kde pak výprava zůstala uvězněna, poněvadž
jí spadl most, pokračoval profesor v popisu hrůz i krás
této pozoruhodné země. O osobních dobrodružstvích se
zmiňoval jen málo, spíše kladl důraz na bohatou kořist
vědeckou, týkající se pozorování podivuhodných zvířat,
ptáků hmyzu a rostlin na vysočině. Neobyčejně bohatá
byla kořist ohledně brouků a motýlů, neboť prvních bylo
nasbíráno čtyřicet šest nových druhů, kdežto druhých
devadesát čtyři, o to za několik málo týdnů. Zájem
obecenstva se ovšem soustředil — a zcela přirozeně — k
zvířatům větším a zvláště k těm velikým tvorům, o nichž
jsme se domnívali, že dávno vyhynuli. Profesor jich uvedl
obsažný seznam a při tom nepochyboval ani trochu, že
tento seznam bude velice rozšířen, až bude ono místo
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podrobeno výzkumům širším. On sám, i jeho druzi, viděli
alespoň tucet zvířat většinou z dálky, která se nesrovnávají
s ničím, co jest až dosud vědě známo. Tato zvířata budou
časem správně určena a prozkoumána. Jako příklad uvedl
jednoho hada, jehož odhozená kůže barvy temně
purpurové měřila padesát jednu stopu a zmínil se také
o nějakém zvířeti, bezpochyby ssavci, který vydával v
temnotě zcela dobře patrné fosforečné světélkování. Také
učinil zmínku o velikém černém, nočním motýlovi, jehož
bodnutí podle domněnek Indiánů bylo velice jedovaté.
Nehledě k těmto naprosto novým životním formám, byla
vysočina plna známých předhistorických tvarů, které žily
v některých případech v časných periodách jurských.

»Mezi těmi se zmínil o obrovských a podivuhodných
stegosaurech, které jednou viděl pan Malone na březích
jezera u napajedla a z nichž byl jeden vykreslen v
náčrtníku dobrodružného Američana který poprve pronikl
do tohoto neznámého světa. Přednášející popsal také
iguanodona a pterodactyla, kteří byli oba z prvních divů,
s nimiž se výprava setkala. Potom rozechvěl shromáždění
vyprávěním o strašlivých, masožravých dinosaurech, kteří
více než jednou pronásledovali členy společnosti a již byli
také nejděsnějšími všech tvorů, se kterými se výprava
setkala. Potom přešel k obrovskému a zuřivému ptáku
jenž sluje fororachus, a k velikému losu, jenž se až dosud
potuluje na této vysočině. Avšak teprve, když narýsoval
tajemství ústředního jezera, byly probuzeny zájem a
nadšení obecenstva. Bylo třeba píchnouti se špendlíkem,
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abychom se ujistili, že bdíme, když jsme slyšeli tohoto
střízlivého a praktického profesora chladným a
odměřeným hlasem popisovalti nestvůrné, tříoké
ryboještěry a ohromné vodní hady, obývající tyto zakleté
vody. Dále se dotkl také Indiánů a zvláštní osady lidoopů,
na něž lze pohlížeti jako na další vývojový článek
Pithecanthropů z Jávy a kteří se přibližují více než
kterýkoliv tvar známý onomu domnělému tvoru, který
nazýváme článkem chybícím. Konečně popsal, jsa
doprovázen veselostí obecenstva, důmyslný, avšak nejvýš
nebezpečný větroplavecký vynález profesora Challengera
a po té rozvinul velice pozoruhodný popis, jakým
způsobem se výboru konečně podařilo nastoupiti zpáteční
cestu k civilisaci.

Každý doufal, že jednání bude teď skončeno a že
díky a blahopřání, které pronesl profesor Sergius z upsalské
university, se setkají se souhlasem. Avšak záhy bylo
zřejmo, že běh událostí se neměl skončiti tak hladce. Jisté
známky odporu se jevily každou chvíli po celý večer a teď
se konečně zvedl uprostřed dvorany Dr. James Illingworth
z Edinburku. Tento učenec se otázal, zdali před resolucí
nebude připuštěn opravný dodatek.

»Předseda: ‚Ano, pane, jestliže jest opravný dodatek
nutný.’

»Dr. Illingworth: ‚Excellence, opravný dodatek býti
musí.’

»Předseda: ‚Budiž tedy proveden ihned.’
»Profesor Summerlee (vyskočiv s křesla): ‚Směl bych
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snad vysvětliti Vaší Excellenci že tento muž jest mým
osobním nepřítelem již od našeho sporu ve »Vědeckém
čtvrtletníku« ohledně pravé podstaty Bathybia?’

»Předseda: ‚Obávám se, že k osobním věcem nemohu
přistoupiti. Pokračujte.’

»V některých částech svých poznámek bylo doktora
Illingwortha slyšeti jenom nedokonale, poněvadž mezi
přáteli badatelů vznikl veliký odpor. Také bylo učiněno
několik pokusů, aby byl se svého místa svržen. Poněvadž
jest však mužem ohromné tělesné síly a kromě toho velmi
mocného hlasu, překonal tento povyk a podařilo se mu
svoji řeč dokončiti. Od tohoto okamžiku bylo jasno, že má
veliký počet přátel a příznivců, přítomných ve dvoraně,
ačkoliv tvořili v obecenstvu menšinu. Větší část obecenstva
lze označiti jako pozorně neutrální.

Dr. Illingworth počal svoje poznámky tím, že vysoce
ocenil vědecké dílo profesora Challengera i profesora
Summerleea. Litoval velice, že v jeho poznámkách někdo
vyčetl osobní úmysl, neboť jeho zákrok byl mu diktován
pouze a jedině touhou po vědecké pravdě. Jeho stanovisko
bylo ve skutečnosti totéž, jako ono, které zaujal profesor
Summerlee při schůzi poslední. Při této schůzi vyslovil
profesor Challenger jistá tvrzení, o nichž někteří jeho
kolegové pochybovali. A teď předstupuje tento jeho
kolega sám s tvrzením podobným a doufá, že o nich
pochybováno nebude. Zdaliž by to bylo rozumné? (Po té
se ozvalo s mnoha stran mnohokráte ‚ano’ a zase ‚ne’, čímž
nastalo dlouhé přerušení, ve kterém bylo slyšeti profesora
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Challengera, jak ze žurnalistické lože prosí předsedu, aby
dal doktora Illingwortha vyvésti na ulici.) Před rokem
vyslovil kdosi jisté věci. Teď vyslovují čtyři muži jiné věcí
a to ještě více překvapující. Zdaliž to má býti základem
konečného důkazu, když dotyčné záležitosti mají povahu
tak převratnou a neuvěřitelnou? Měli jsme nedávno dosti
příkladů cestovatelů, kteří přišli z neznámých končin s
jistými pohádkami, které byly přijaty příliš ochotně. Chce
se snad londýnský zoologický ústav přivésti do podobného
postavení? Mluvčí připouštěl, že členové
výboru, vyslání na výpravu, jsou muži charakterními. Ale
lidská přirozenost jest velice složitá. I samotní profesoři se
mohou dát svésti touhou po slávě. Tak jako můry létáme
nejraději ke světlu. Lovci vysoké zvěře rádi přetrumfnou
povídky svých soupeřů a novináři se často uchýlí k
sensačním »kachnám« i tehdy, když jest při tom třeba
dovolávati se služeb obrazotvornosti. Všichni členové
výboru mají každý svojí vlastní pohnutku, aby co nejvíce z
výsledků výpravy vytěžili. (‚Hanba! Hanba!’) ‚Přednášející
nechce nikoho urážeti. (‚Chcete!’ A poté přerušení.)
‚Podepření těchto podivuhodných báchorek bylo opravdu
nejvýš chabé. Čím byly podepřeny? Nějakými
fotografickými snímky. Jest snad možno, v tomto století,
kdy manipulace s fotografiemi je tak dovedná, aby byl
takový důkaz přijat? A co více? Slyšeli jsme jakousi
povídku o vzletu a potom cestu po provaze, čímž byla
vyloučena ukázka větších zvířat. Bylo to sice důmyslné,
ale nikoliv přesvědčující. Slyšeli jsme, že lord John Roxton
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prohlašoval, že má lebku fororacha. Mohl bych pouze říci,
že bych si přál tuto lebku viděti!’

»Lord John Roxton: ‚Nazývá mne ten chlap snad
lhářem?’ (Vzrušení.)

»Předseda: ‚Prosím, aby byl zachován klid! Doktore
Illingworthe, musím vás napomenouti, abyste přednesl
svoje poznámky a skončil je a abyste sdělil svůj opravný
dodatek.’

»Dr. Illingwordh: ‚Vaše Excellence, mám ještě mnohé
na mysli, co bych řekl, avšak skláním se před vaši vůlí.
Navrhuji tedy, aby bylo profesorovi Summerleeovi
poděkováno za jeho zajímavou přednášku a aby byla věc
považována za »nedokázanou«, a aby byla odevzdána
nanovo většímu a možno-li spolehlivějšímu výboru
badatelskému.’

Jest nemožno popsati zmatek, který povstal po tomto
dodatku. Veliká část obecenstva projevila svoje rozhorlení
proti takovému hanobení cestovatelů hlasitými výkřiky a
voláním nesouhlasu, jakož i pokřikem: ‚Nepřijímejte to!’
‚Odvolejte!’ ‚A vyveďte ho!’ Na druhé straně jásali
nespokojenci po tomto dodatku — a nelze popírati, že
jich bylo velmi mnoho — a volali ‚Ticho!’ ‚Předsedo!’ a
‚Poctivou hru!’ V zadních lavicích vznikla šarvátka a mezi
studujícími lékařství, kteří zaujali tuto část dvorany, byly
rozdávány hojné rány. Jenom mírnící vliv mnohých dam,
které byly přítomny u velikém počtu, zabránil naprostému
odboji. Náhle však nastala přestávka, poté uklidnění a pak
úplné ticho. Profesor Challenger se zvedal se svého křesla.
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Jeho vzezření a způsoby jsou neobyčejně poutavé, a
jakmile zvedl ruku, aby bylo ticho, posadilo se veškeré
obecenstvo, aby ho vyslechlo, jsouc naplněno očekáváním.

»Většina přítomných se dojista rozpomene,« řekl
profesor Challenger, »že podobné pošetilé a nezřízené
výjevy se odehrávaly také při poslední schůzi, ve které
jsem pronesl svoji řeč. Při oné příležitosti byl předním
útočníkem profesor Summerlee a ačkoliv se teď polepšil, a
lituje toho, nelze přece celé věci zapomenouti. Dnešního
večera jsem slyšel podobné, ale ještě urážlivější výroky od
muže, který se právě posadil, a ačkoliv jest to vědomou
námahou, jež jest spojena s vlastním snižováním, chceme-
li sestoupiti k duševní úrovni onoho muže, vynasnažím se
to učiniti, abych tím mohl ukonejšiti každou rozumnou
pochybnost, jež by snad mohla u kohokoliv dosud stávati.«
(Smích a přerušení.)

»Nemusím připomínati ctěnému shromáždění, že
ačkoliv profesor Summerlee jako hlava badatelského
výboru, byl dnes vyvolen, aby promluvil, jsem to já, jenž
jest skutečným prvním činitelem v této zaležitosti, a že
každý úspěšný výsledek musí býti připisován jedině mé
osobě. Dovedl jsem bezpečně tyto tři pány na zmíněné
místo, a jak jste slyšeli, přesvědčil jsem je o přesnosti svého
předcházejícího tvrzení. Doufali jsme, že při svém návratu
nenalezneme nikoho, kdo by byl tak tupý, aby odporoval
naším společným závěrům. Poněvadž jsem však měl
výstrahu ze svých předešlých zkušeností, nevrátil jsem se
bez důkazů, které mohou přesvědčiti každého rozumného
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člověka. Jak profesor Summerlee již vysvětlil, byly naše
fotografické přístroje porušeny lidoopy, když brakovaly
v našem ležení a většina našich negativů byla zničena’.
(Výkřiky, smích a ze zadu: ‚Řekněte nam ještě jinou lež!’)
‚Zmínil jsem se právě o lidoopech a nemohu jinak, než
říci teď, že některé z oněch zvuků, jež mně teď dolehly
k uším, připomínají mně velice živě moje zkušenosti s
těmito zajímavými tvory’. (Smích.) ‚Ale přes zničení
tolikerých neocenitelných negativů zůstává přece v naší
sbírce jistý počet potvrzujících fotografií, na nichž jsou
patrny životní okolnosti na vysočině. Žalují na nás, že jsme
fotografie padělali?’ (Nějaký hlas: ‚Ano’. Po té následovalo
veliké přerušení, které skončilo vyhozením několika mužů
ze dvorany.) ‚Negativy jsou po ruce, aby si je prohlédli
znalci. Ale mají-li mojí soudruzi ještě důkazy jiné? Za
okolností, při nichž jim bylo uniknouti, bylo ovšem
nemožno, vzíti s sebou zavazadla velikého objemu, ale
zachránili jsme přece sbírku motýlů a brouků profesora
Summerleea, která obsahuje mnoho nových druhů. Zdali
to nebylo důkazem? (Několik hlasů: ‚Nikoliv’.) ‚Kdo řekl
nikoliv?’

»Dr. Illingworth (vstávaje): ‚Náš názor jest ten, že
taková sbírka mohla býti sestavena na jiných místech než
na předhistorické vysočině.’ (Pochvala.)

»Profesor Challenger: ‚O tom není pochyby, pane,
musíme se skloniti vaší vědecké autoritě, ačkoliv musím
připustiti, že vaše jméno není dostatečně známo.
Odkládaje teď fotografie i sbírku hmyzu, přicházím k
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různým a přesným zprávám, které přinášíme ohledně věcí,
jež až dosud nebyly osvětleny, na příklad o životních
zvycích pterodactyla —’ (Nějaký hlas: »‚Podvod!’ — a
výkřiky.) — ‚pravím, že ohledně životních zvyků
pterodactyla přinášíme celou záplavu světla. Mohu vám
ukázati ve svém zápisníku obraz tohoto tvora,
nakresleného podle skutečnosti, obraz, který vás
přesvědčí — —’

»Doktor Illingworth: ‚Žádný obraz nás nepřesvědčí o
ničem!‘

»Profesor Challenger: ‚Chtěl byste snad viděti tvora
samotného?‘

»Doktor Illingworth: ‚Zajisté.‘
»Profesor Challenger: ‚A to byste přijal jako důkaz?‘
»Doktor Illingworth (se smíchem): ‚Beze vší

pochyby.’
»V této chvíli to bylo, kdy vznikla sensace tohoto

večera — sensace tak dramatická, že v celé historii vědy
není jí rovno. Profesor Challenger zvedl ruku do vzduchu
jako by dával znamení a ihned po té jsme zpozorovali
svého soudruha, pana E. D. Malonea, který vstal a kráčel k
pozadí podia.

Za okamžik později se objevil v průvodu obrovského
černocha. Oba muži nesli velikou čtyřhrannou bednu.
Bylo zřejmo, že jest velice těžká. Přinesli ji v popředí a
postavili ji před profesorovo křeslo. Ticho bylo takové, že
se neozvalo v celém obecenstvu ani hlásku a každý byl
zaujat divadlem před sebou. Profesor Challenger odtáhl
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víko bedny, které se dalo zasunovati. Nahlédnuv dovnitř,
luskl několikrát prsty a se sedadel novinářů bylo slyšeti,
že řekl: ‚Pojď tedy, krásné zvířátko!’ A řekl to hlasem
lichotivým. O chvíli později se ozval chřestivý a škrablavý
zvuk a nejodpornější a nejděsnější zvíře se objevilo z vnitra
bedny a posadilo se na jednu její stěnu. I nepředvídaný
pád vévody z Durhamu do orchestru, který se udál v této
chvíli, nedovedl odvrátiti pozornosti velikého obecenstva,
jež bylo jako zkamenělé. Hlava onoho tvora se podobala
nejdivějšímu chrliči u gotického okapu, jaký by mohla
vymysleti obrazotvornost nějakého šíleného, středověkého
stavitele. Tato hlava byla zlomyslná, děsná, byly v ní dvě
malé, rudé oči, které hořely jako kousky žhavého uhlí.
Jeho dlouhá zuřivá tlama, jež byla zpola
otevřena, obsahovola dvě řady zubů, podobajících se
chrupu žraločímu. Jeho ramena byla nahrblá a kolem nich
bylo ovinuto něco, co se podobalo nějakému vybledlému,
šedému shawlu. Byl to ďábel z našeho dětství ve vlastní
osobě.

»V obecenstvu nastal hluk — někdo vykřikl — dvě
dámy v přední řadě omdlely a spadly se svých židlí a na
podiu vznikl všeobecný poplach, jako by všichni chtěli
následovati předsedu do orchestru. Na okamžik bylo
nebezpečí, že vznikne všeobecná panika. Profesor
Challenger zvedl ruce, aby uklidnil rozčilení, ale tento
pohyb poplašil tvora, který seděl na bedně. Jeho podivný
shawl se najednou zatřepetal, rozestřel se a ihned na to
zamával jako pár kožitých křídel. Majitel zvířete chňapl po
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jeho nohách, ale příliš pozdě, aby je mohl zadržeti. Zvíře
vyskočilo z bedny a kroužilo pak pomalu kolem Královské
Dvorany, mávajíc svými kožitými, deset stop dlouhými
křídly, při čemž vznikal suchý zvuk a jakýsi pronikavý a
zákeřný výpach se rozšířil místností.

Výkřiky lidi na galeriích, kteří se sděsili, když se jim
ony žhavé oči přibližovali spolu s vražedným zobákem
zvířete, rozčílily tvora až k šílenosti. Poletoval rychleji a
rychleji, narážeje při tom do zdí a lustrů zběsile a ve slepém
poplašení.

»Okno! Pro Boha, zavřete okno!« zařval profesor s
podia, tanče při tom, a spínaje ruce ve smrtelném strachu
svých předtuch. Ale běda, jeho výstraha přišla pozdě! Za
okamžik potom přiletělo zvíře, narážejíc a bouchajíc na zdi
jako veliký motýl pod skleněným příklopem, k volnému
otvoru, protáhlo jím svoje ohyzdné tělo a zmizelo.
Profesor Challenger klesl zpět do svého křesla a zakryl
si rukama tvář, kdežto obecenstvo si ulevilo dlouhým a
hlubokým oddechem, jakmile poznalo, že tato událost se
skončila.

»A pak — ach, jak máme popsati, co se událo potom
— když celé množství většiny a když všechna přesvědčená
menšina se spojily k veliké vlně nadšení, jež se vzdouvala
od zadu dvorany, nabývajíc svým postupem velikosti,
převalila se přes orchestr, zatopila podium a odnesla pak na
svém hřebenu čtyry hrdiny?« (Dobře pro vás, Macu, že jste
to tak řekl!) »Jestliže obecenstvo učinilo něco méně, než co
bylo spravedlivé, dojista, že projevilo úplné zadostiučinění.
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Všechno povstalo. Každý činil posuňky, křičel a byl v
pohybu. Kolem čtyř cestovatelů se utvořit hustý zástup
výskajících lidí.

»Vzhůru s nimi! Vzhůru s nimi!« křičelo sta hlasů.
V okamžiku se nad zástupem objevily čtyry postavy.
Nadarmo se chtěly vyprostiti. Byly drženy na svých
vysokých čestných místech. A také by bývalo věcí
namáhavou, spustiti je dolů, kdyby si toho bylo
obecenstvo přálo, neboť zástup kolem nich byl příliš hustý.

»Na Regent Street! Na Regent Street!« zněly hlasy.
Pak nastal v tlačenici jakýsi vír a volný proud, nesoucí
čtyry cestovatele na ramenou, se pohyboval ke dveřím.
Venku na ulici nastal neobyčejný výjev. Shromáždění,
čítající ne méně než stotisíc lidí, zde čekalo. Hustě nacpaný
zástup se šířil od druhé strany Langhamova Hotelu až
k Oxfordskému Cirku. Pochvalný řev pozdravil čtyry
dobrodruhy, jakmile se objevili v prudkém světle
elektrických lamp, před dvoranou, vysoko nad hlavami
lidstva.

»Průvod! Průvod!« ozvalo se pokřikem. V hustém
klínu, který zatarasoval ulice od jedné strany ke druhé,
se dal zástup na pochod a sice směrem Regent-Streetu,
Pall Mall, St. James’s Streetu do Piccadilly. Celý ústřední
londýnský ruch byl zaražen a mnoho zpráv bylo podáno
o srážkách mezi demonstrujícími s jedné strany a policií a
drožkáři se strany druhé. Až teprve po půl noci byly čtyři
cestovatelé propuštěni u vchodu do bytu lorda Johna
Roxtona v Albany, kde se teprve rozjařený zástup rozešel
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po zapění ve sboru ‚Jsou to všichni švarní hoši’, s
připojením národní hymny. A tak se skončil jeden z
nejpozoruhodnějších večerů, jakého byl za dlouhou dobu
Londýn svědkem.«

Potud můj přítel Macdona. Toto líčení lze považovati
za přesný, třeba že trochu květnatý popis onoho jednání.
Pokud se týče přední události, vzniklo tím v obecenstvu
zmatené překvapení, avšak netřeba podotýkati, že tak
nebylo u nás. Čtenář si vzpomene, jak jsem se setkal s
lordem Johnem Roxtonem, právě při příležitosti, když si
ve své ochranné krinolině vyšel, aby profesorovi
Challengerovi přinesl nějaké »ďábelské kuře«, jak nazýval
pterodactyly. Také jsem poukázal na obtíže, které nám
vznikaly profesorovými zavazadly, když jsme opouštěli
vysočinu. A kdybych byl popisoval naši cestu, byl bych
mohl vyprávěti velmi mnoho o práci, kterou jsme měli,
když jsme chtěli shnilými rybami ukonejšiti hlad svého
ohyzdného společníka.

Nezmínil-li jsem se příliš mnoho o tom dříve, stalo se
tak ovšem po profesorově vážné žádosti, aby se nerozšířila
žádná pověst o tomto nezvratnému důkazu, který jsme
přinášeli s sebou, až do okamžiku, kdy měli býti jeho
nepřátelé usvědčeni.

Ještě slovo o osudu londýnského pterodactyla. O této
věci nelze říci nic určitého. Máme sice zprávu o dvou
postrašených ženách, že zvíře se posadilo na střechu
Královské Dvorany, a že tam zůstalo seděti jako ďábelská
socha po několik hodin. Následujícího dne se objevilo ve
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večernících, že svobodník Miles od gardového pluku, jenž
byl ve službě před Marlborough House opustil svoje místo
bez dovolení a byl proto postaven před vojenský soud.
Vypravovaní svobodníka Milesa, že pustil svoji pušku, a
dal se na útěk ulicí Mall, poněvadž pohlédnuv vzhůru,
spatřil náhle mezi sebou a měsícem satana, nebylo
vojenským soudem přijato, ačkoliv mohlo býti v souhlase
s tím, co se událo. Jediný další důkaz, který mohu připojiti,
pochází z kapitánova denníku lodi »Friesland«, holandsko-
amerického poštovního parníku. V těchto poznámkách se
ujišťuje, že o deváté hodině příštího dne, kdy byl Start
Point vzdálen deset mil za pravobokem lodi, přeletělo
kolem nich něco, podobající se zpola letícímu kozlu a
zpola ohyzdnému netopýru. Onen tvor směřoval značnou
rychlostí k jihozápadu. Jestliže byl veden správným
směrem a svým pudem, aby se vrátil do vlasti, tu nelze
pochybovati, že poslední evropský pterodactyl skončil
kdesi v pustinách Atlantického Oceánu.

A Claudie — ach, moje Claudie! — Claudie od
mystického jezera, které bude teď zase překřtěno na jezero
Ústřední, poněvadž nikdy nepřipustím, aby se jí dostalo k
vůli mně nesmrtelnosti!

Zdaliž jsem nepozoroval vždycky v její povaze jakýsi
tvrdý rys? Zdaliž jsem i v době, kdy jsem byl pyšný, že
mohu uposlechnouti jejího pokynu, nepociťoval, že jest
to dojista ubohá láska, která může hnáti milence k smrti
anebo alespoň k jejímu nebezpečí? Zdaliž jsem ve svých
nejpravdivějších myšlenkách, když jsem se stále vracel a
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stále jsem byl odmítán, neviděl za krásou jejího obličeje a
nahlížeje do její duše, dvojitý stín sobeckosti a nestálosti,
který se vzadu temnil? Zdaliž milovala hrdinské činy a
podnikavost jen pro jejich ušlechtilé vlastnosti, anebo
jednala jenom pro slávu, která by se mohla bez námahy a
oběti odrážeti na ní? Či jsou snad tyto myšlenky marnou
moudrostí, která přichází až po událostech? Můj život tím
byl otřesen. Na okamžik jsem se stal cynickým nevěrcem.
Ale zatím, kdy píši, přešel již týden a již jsme měli závažný
rozhovor s lordem Johnem Roxtonem a — nu, mohlo se
státi něco horšího.

Nechť mi čtenář dovolí, abych to několika slovy
pověděl. V Southamptonu jsem neobdržel ani dopisu ani
depeše, a oné noci jsem přišel do malé vily ve Streathamu
kolem desáté hodiny, jsa horečně poplašen. Byla mrtva
nebo živa? Kde byly veškeré moje noční sny o otevřené
náruči, o usměvavé tváři, o pochvalných slovech,
věnovaných muži, který se odvážil života, aby ukonejšil
její vrtoch? Ba, již jsem se vrátil se svých výšin a stál jsem
na tvrdé zemi. Avšak některé dobré důvody by mne byly
dovedly nanovo vynésti do oblak. Spěchal jsem zahradní
stezkou, zaklepal jsem na dvéře a zaslechl jsem uvnitř
Claudiin hlas. Poté jsem odstrčil vyjevenou služku a
vstoupil jsem do přijímacího pokoje. Seděla tam v nízké
lenošce pod zastíněnou velikou lampou u klavíru. Třemi
kroky jsem přešel pokoj a uchopil jsem ji za obě ruce.

»Claudie!« zvolal jsem. »Claudie!«
Zvedla hlavu a v jejím obličeji bylo překvapení.
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Trochu se jaksi změnila. Výraz jejích očí a její tvrdý
pohled a sevřené rty mně byly novými. Vyprostila svoje
ruce.

»Čeho si přejete?« pravila.
»Claudie!« vykřikl jsem. »Co se stalo? Vždyť jste přece

moje Claudie, — či nikoliv? Nejste malou Claudií
Hungertonovou?«

»Ne,« odpověděla, »jsem Claudií Pottsovou. Dovolte,
abych vám představila svého manžela.«

Jak jest lidský život směšný! Zpozoroval jsem, že se
mechanicky ukláním a že podávám ruku nějakému
malému muži s nazrzlými vlasy, jenž se krčil hluboko ve
křesle, kteréž bývalo kdysi zasvěceno jenom mně. Ukláněli
jsme se a šklebili jsme se pak na sebe.

»Otec nás nechává bydliti zde. Náš dům se zatím
připravuje,« řekla Claudie.

»Ach, tak,« řekl jsem.
»Neobdržel jste tedy mého dopisu který jsem poslala

do Pary?«
»Nikoliv, neobdržel jsem žádného psaní.«
»Ach, jaká škoda! Bylo by to vše vysvětlilo.«
»Vždyť jest již vše vysvětleno,« řekl jsem.
»Williamovi jsem pověděla o vás vše,« pravila.

»Nemáme mezi sebou tajemství. Tolik toho lituji. Avšak,
nemohlo to býti přece tak hluboké, že ne, když jste mohl
odejíti na druhý konec světa a zanechati mne zde v
opuštěnosti? Nehněváte se přece, že ne?«

»Ne, ne, vůbec ne, Myslím však, že již půjdu.«
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»Přijměte trochu občerstvení,« řekl malý mužík a
dodával potom jaksi důvěrně: »Je to vždycky takhle, že
ano? A musí to tak býti, když není dovoleno
mnohomužství — jest to jediným východiskem — to přece
chápete.« Pak se zasmál jako idiot, zatím, kdy já jsem kráčel
ke dveřím.

Sotva jsem jimi prošel, již mne napadlo náhle něco
fantastického a já jsem se vrátil ke svému soupeřovi jenž
měl více úspěchů a díval se teď nervosně na elektrické
tlačítko.

»Chtěl byste mi zodpověděti jednu otázku?« tázal
jsem se.

»Ano, pokud bude rozumná,« pravil.
»Jak jste to provedl? Hledal jste nějaké tajné poklady,

či objevil jste točnu, nebo jste potřel nějakého piráta či jste
přeletěl Kanál, či co? Kde jest kouzlo romantičnosti? Jak
jste k tomu dospěl?«

Zíral na mne upřeně s beznadějným výrazem na své
dobrosrdečně, prázdné a ošumělé, drobné tváři.

»Nemyslíte, že vše to jest trochu příliš osobní?« pravil
pak.

»Nuže, jenom jedinou otázku,« zvolal jsem. »Čím
jste?! Jaké jest vaše zaměstnání?«

»Jsem úředníkem u advokáta,« pravil, »Jsem druhým
úředníkem u pánů Jonsona a Merivalea, číslo 41, Chancery
Lane.«

»Dobrou noc!« odpověděl jsem a zmizel jsem jako
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všichni zklamání hrdinové se zlomeným srdcem do tmy a
lítost a hněv a smích vřely ve mně jako v hrnci na vaření.

Ještě jeden drobný výjev a budu u konce. Včera večer
jsme byli pozváni do bytu lorda Johna Roxtona a když
jsme po jídle seděli pospolu a kouřili v dobré shodě,
rozmlouvali jsme o svých dobrodružstvích. Jak to bylo
podivné, viděti v těchto změněných okolnostech tyto
staré, tak dobře známé tváře a postavy!

Byl zde Challenger se svým blahosklonným
úsměvem, svými přivírajícími se očními klapkami, a s
nesnášenlivým pohledem, se svými výbojnými vousy,
ohromnou hrudí, jež se mu nadýmala a odfukovala, jak
vykládal Summerleeovi některé přírodní zákony. A zrovna
tak Summerlee zde seděl se svou krátkou; dřevěnou
dýmkou, trčící mezi jeho řídkým knírem a šedou kozí
bradkou, a jeho unavený obličej se vypínal v živé debatě,
při které pochyboval o veškerých Challengerových větách.
A konečně byl zde náš hostitel se svým zarudlým, orlím
obličejem a chladnýma, modrýma očima barvy ledovce, v
nichž byl neustále jakýsi ďábelský záblesk, ačkoliv v jejich
hlubinách bylo vždy něco humoristického. A právě takový
jest poslední jejich obraz, který jsem si v paměti odnesl.

Bylo to po večeři, ve vlastní svatyni lorda Johna —
v pokoji růžově osvětleném, kde má uloženy nesčetné
lovecké trofeje — a tam nám chtěl lord John Roxton něco
říci. Přinesl starou skřínku na doutníky, kterou vyňal z
kredence a postavil ji před sebe na stůl.

»Jest jedna věc,« pravil, »o které jsem snad měl mluviti

322 Ztracený svět

www.eknizky.sk



dříve, ale chtěl jsem dříve zvěděti trochu lépe, na čem
vlastně jsem. Není to k ničemu, když vzbudíme nějaké
naděje a pak je zase necháme padnouti. Teď však máme
skutečnosti a nikoliv jenom naděje. Pamatujete se na onen
den, kdy jsme nalezli hnízdiště pterodactylů v bahništi, —
že ano? Nuže, něco ve formaci onoho kusu země vzbudilo
moji pozornost. Možná, že vám to ušlo a proto vám to
povím. Byl to sopečný průduch, plný modré hlíny.«

Profesoři přisvědčovali.
»Nuže, tedy — na celém světě jsem viděl jenom jediné

místo, se sopečným průduchem, plným modré hlíny. Byly
to veliké diamantové doly De Beersovy v Kimberleyi —
pochopujete? Z toho můžete viděti; že jsem si vzpomněl
na diamanty. Sestrojil jsem si potom prostředek, jímž jsem
mohl zadržeti ta páchnoucí zvířata a ztrávil jsem tam
šťastný den se zahradnickým nožem v ruce. A tohle jsem
získal.«

Poté otevřel skřínku na doutníky a obrátiv ji dnem
vzhůru, vysypal z ní na stůl asi dvacet nebo třicet hrubých
kamínků různících se velikostí od obyčejného bobu až ke
kaštanu.

»Možná, že si budete mysliti, že jsem vám to měl
říci již tehdy. Ano, měl jsem, avšak vím, že pro člověka
nezkušeného jest zde mnoho záludů a že kameny mohou
míti každou velikost a přece jenom mají malou cenu, když
chybí barva a tvrdost. Proto jsem je přinesl až sem, a
prvého dne ve vlasti jsem donesl jeden z nich ke Spinkovi
a požádal ho, aby jej dal zhruba obrousiti a oceniti.«
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Pak vyňal z kapsy krabičku po pilulkách a vyňal z ní
krásný blýštící se diamant, jeden z nejkrásnějších kamenů,
jaký jsem kdy viděl.

»A zde máte výsledek,« pravil, »Oceňuje veškeré
kameny při nejmenším na dvě stě tisíc liber. Rozdělíme
se ovšem spravedlivě. O něčem jiném nechci ani slyšeti.
Nuže, Challengere, co učiníte se svými padesáti tisíci?«

Jestliže opravdu trváte na svém velikomyslném
názoru,« řekl profesor, »založím soukromé museum, jež
bylo již dávno jedním z mých snů.«

»A vy, Summerlee?«
»Vzdám se vyučování a tak budu míti kdy ke

konečnému roztřídění svých vápencových zkamenělin.«
»A já použiji svých padesáti tisíc,« pravil lord John

Roxton, »k uspořádání dobře zřízené výpravy a k novému
výletu na naši drahou, starou vysočinu. A vy, mladý příteli,
vy použijete svých peněz ovšem k tomu, abyste se oženil.«

»Teď právě nikoli,« řekl jsem s lítostným úsměvem.
»Myslím, že vzal-li byste mne s sebou, šel bych raději s
vámi.«

Lord Roxton neřekl nic, ale přes stůl se ke mně
napřáhla jeho snědá ruka.
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