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I.

M

yslíte snad, že Toma Sawyera uspokojily všechny ty jeho
dobrodružné příhody? Mám totiž na mysli dobrodružství,
jež jsme zažili na dolním toku řeky, osvobodivše černocha
Jima, při kteréžto výpravě Tom byl do nohy střelen Nikoli, ty příhody
ho neuspokojily. Vzbudily v něm jen chuť k dalšímu cestování. A to
byl také jediný jejich účinek. Když jsme se my tři vrátili po řece ve
slávě, jak byste snad řekli, z té své daleké výpravy, tu nám vystrojila
naše ves pochodňový průvod s chvalořečmi, při kterých každý jásal a
slávu provolával, a několik účastníků na mol se zpilo, — proslavila
nás tedy ta cesta, jak sami uznáte, a po slávě toužil právě Tom Sawyer
již od svého dětství.
Na nějaký čas byl uspokojen. Každý si ho vážil, i chodil Tom se
vztyčenou hlavou a vykračoval si po městě, jako by celé patřilo jemu.
Někteří zvali jej Tomem Sawyerem, Cestovatelem, a to jej skoro
nadulo, div že nepukl. Snadno nahlédnete, že vynikl slávou nade
mne i Jima značně; vždyť my jsme po vodě pluli jen po prámu, a
teprve domů jsme jeli parníkem, kdežto Tom obě cesty po parníku
konal. Kluci záviděli ovšem mně i Jimovi značně, před Tomem však.
Pane Bože! div že do bláta nepadli!
Nuže, nemohu to sice tvrditi, ale zdá se mi, že by byl býval
spokojen, kdyby nebylo jistého starého poštmistra, jehož jméno bylo
Nat Parsons; byl to hrozně vytáhlý, hubený, dobrosrdečný a
prostičký pán, který byl holohlavý — žádný to div v jeho letech —
a mluvka největší, jakého jsem kdy poznal. Po celých téměř třicet
let muž ten samojediný měl jakousi pověst — myslím totiž pověst
cestovatele — a ovšem byl na ni pyšný, až jedna hrůza; bylo
všeobecně známo, že během těch třiceti let vyprávěl nejméně
millionkráte o své cestě, a po každé měl úspěch; a tu přijde klučina,
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ani ne zcela patnáctiletý, a přivede každého v úžas a obdiv
vypravováním o svých cestách, a to právě starého chudáka k smrti
trápilo. Div neonemocněl, když slyšel, jak Tom vypravuje, a jak se
lidé křižují. Rány boží ! Jak že to bylo? Pane na nebesích! a podobně;
při tom se však nemohl z místa hnouti, právě tak, jako se nemůže
vyprostiti moucha, jež uvázla zadní nohou v melasse. A kdykoli Tom
přerušil své vypravování, tu chtěl starý, chuděrka vplésti také
vypravování o svých dávných cestách a vylíčiti je, jak jen bylo
možno; ale Božíčku! jak zatím vybledly ty příběhy, nestály za mnoho,
a byl chudák opravdu k politování. A potom začal Tom s novými
příhodami, a potom zase stařeček, a tak to šlo dál a dál, hodinu i dvě,
a při tom jeden chtěl překonati druhého.
Slyšte, jaké cesty podnikl Parsons: Když nastoupil
poštmistrovský úřad, nevyznal se ovšem ještě ve službě; a tu přišlo
mu jedenkráte psaní s adresou, muže, jehož neznal a jenž vůbec ani
nežil v osadě. Nu, a tu nevěděl co dělati a co počíti, a ono psaní
leželo na poště jeden týden, leželo dva týdny, až konečně při pouhém
pohledu na ten kus papíru cítil v životě bolestné ujímání. Ani
poštovné nebylo na tom psaní zaplaveno, a to byla druhá starost. Jak
sehnati těch deset haléřů ? a přece věděl, že ho vláda za to požene
k zodpovědnosti, a že snad z úřadu ho vyžene, shledá-li, že jich
nesehnal. Nu, a konečně to nemohl déle snésti. Celé noci nemohl
spáti, nemohl jisti, byl již kost a kůže, a přece ani na radu nemohl
jíti k nikomu ; vždyť právě ten, jehož by se o radu tázal, mohl jej
zraditi a vládě dáti zprávu o tom psaní. Uschoval pod podlahu ono
psaní, ale ani to nedělalo dobrotu; stál-li náhodou někdo na tom
místě, mráz mu přebíhal po zádech, a hned byl pln podezřívavosti; i
rozhodl se vyčkati, až bude v noci ticho a temno, a potom se přikrášli
na to místo, vyňati dopis a schovati jej jinam. Ovšem že se mu lidé
vyhýbali, hlavami potřásali a i osi sobě šepotali, poněvadž dle jeho
vzezření a jeho jednání jistě za to měli, že někoho zabil, neb cosi
tajemného spáchal — a kdyby byl býval cizincem, jistě by ho byli
lynchovali.
Nu, a jak jsem pravil, déle již to snésti nemohl; odhodlal se
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tedy odcestovati do Washingtonu, předstoupiti před presidenta
Spojených Států, vylíčiti celou tu věc, se všemi podrobnostmi, potom vyňati to psaní a předložití je celé vládě k posouzení a na to
promluviti následovně: »Tak, nyní leží před vámi — dělejte se mnou
cokoli, ač, Bůh jest mým soudcem! jsem nevinen a nezasluhuji trestu
zákonem stanoveného, a mám rodinu, která musí zemříti hladem
a která zi nic nemůže, a to jest svatá pravda, kterou mohu
odpřisáhnouti.«
A rozhodnutí své také provedl. Chvilku jel parníkem, chvilku
dostavníkem, zbytek cesty však koňmo, a tak se dostal za tři neděle
do Washingtona. I spatřil mnoho polí, mnoho vesnic a čtyři města.
Skoro osm neděl byl v cizině, a když se vrátil domů, nebylo
pyšnějšího muže nad něho v celé vesnici. Jeho cesty jej povznesly
a proslavily v celé té krajině; třicet mil cesty z kraje i z dalekých
illinoiských niv, i více ještě podnikli lidé, jen aby ho spatřili. — A
potom stáli a dívali se naň, a on vypravoval. To stálo opravdu za
podívanou. Nu, a tu bylo opravdu nesnadno rozhodnouti, kd i je
cestovatelem slavnějším; jedni pravili, že Nat, jiní zase, že Tom.
Každý doznával, že Nat, pokud jde o zeměpisnou délku, viděl nejvíce,
dodával však, že Tom vynahradil zase na šířce a podnebí, čeho se mu
nedostává na délce. Bylo to ostatně sporno; i musili oba vyvolávati
své nebezpečné příběhy a tak se pokusiti o vítězství. Ta kulka v noze
Toma, to bylo ovšem trochu mnoho, pro tu se Nat Parsons něco
nazlobil činil se však jen což; ostatně ta rána Tomovi také škodila;
vždyť již nesedával pěkně tiše jako dříve, nýbrž, každou chvilku vstal,
coural se sem i tam, a belhal, zatím co Nat líčil svoje příběhy z
Washingtona; neboť Tom nepřestal belhati, ani když se mu rána na
noze zahojila, nýbrž cvičil se v belhání doma v noci a znamenitě
belhal jako by právě byl střelen.
Příhoda Nata sběhla se asi takto — a musím uvésti na jeho
prospěch, že ji opravdu uměl vypravovati. Když vypravoval, tu až zle
se člověku dělalo, a člověk bledl i dech tajil a někdy ženy a děvčata tak
to vypravování strhalo, že se ani na nohou neudržely. Nu, a pokud se
pamatuji sběhla se celá věc asi takto:
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Cvalem přijel do Washingtona, dal do stáje svého koně a
namířil přímo s dopisem k domu presidentovu; tu mu bylo řečeno, že
p. president jel na Kapitol a že se právě chystá na cestu do
Filadelfie — nesmí se prý ani minutu omeškati, chce-li ho ještě
zastihnouti. Nat div nepadl, jak ho ta zpráva ohromila. Koně měl ve
stáji a nevěděl, co počne. Ale tu právě přijíždí jakýsi černoch s hrozně
starou, rozbitou drožkou a v něm spatřil Nat svoji spásu. Vyskočil
tedy a zvolal:
»Půl dolaru dostanete, dovezete-li mne v půl hodině na Kapitol,
a tři čtvrti dolaru, dokážete-li to ve dvaceti minutách.
»Ujednáno !« pravil černoch.
Nat skočil do vozu, přirazil dvéře, a již jeli, zmítáni a házeni
se strany na stranu, po kostrbaté cestě, jakou kdy jen lidské oko
spatřilo, a hluk způsobený tou jízdou přímo byl strašlivý. Nat se
chytil řemenů oběma rukama a visel takto připraven k zápasu na
život a na smrt; tu však náhle drožka narazila na veliký kámen, vylétla
vzhůru, dno vypadlo, a když zase drožka dopadla, měl Nat nohy na
zemi, i zpozoroval, že se ocitne v zoufalém nebezpečí, nestačí-li v
běhu té najaté drožce. Byl děsně přestrašen, vpravil se však ve svůj
úkol, seč byly jeho síly, i držel se pevně rukama za řemeny a pěkně
třepetal nohama. Křičel, řval na vozku, aby zarazil, a rovněž křičel i
řval pouliční dav; vždyť viděl každý, jak se kmitají pod vozem jeho
nohy a okny drožky bylo viděti, jak se klátí ve voze jeho hlava a
jeho ramena; i poznali všichni, v jakém hrozném nebezpečí se nalézá;
čím více však všichni řvali, tím více křičel a ječel vozka, a práskal
koně, a volal: Nebojte se. — Musíme přijeti v čas. Hned tam budem,
milostpane!
Myslil totiž, že ho všichni pobízejí k rychlejší jízdě a nemohl
ovšem slyšeti ničeho pro hluk, jejž působila jeho drožka. I jeli takto
dále, a každý kdo to viděl, byl jako přimražen a celý ztrnulý; a když
již dojížděli na Kapitol, tu jeli tak rychle jako nikdo na světě, jak
každý dosvědčoval. Kůň klesl, i Nat padl, znaven tou trýzní; tu jej
lidé vytáhli z vozu, i byl celý zaprášen, roztrhán a bos; přijel však
ještě v čas, i zastihl presidenta, odevzdal mu ten dopis; vše se dařilo,
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jak náleží; president mu ihned prominul trest a Nat dal černochovi
místo tří čtvrtí dolaru, dolar celý, poněvadž nahlédl, že by jistě byl
zmeškal, kdyby byl nejel drožkou.
To bylo znamenité dobrodružství, a Tom Sawyer musil hodně
živě představovati střeleného, by povznesl své vypravování a uhájil
vítězství.
Ponenáhlu začala blednouti Tomova sláva, poněvadž se zatím
sběhly jiné věci, o nichž se mluvilo mezi lidmi — především koňské
dostihy, na to požár domu, potom cirkus, potom velká dražba na
otroky, a potom zatmění slunce; a tu vše jaksi oživlo, jak to bývá, a
v tu dobu nemluvil nikdo o Tomovi, aby to přece stálo za řeč, i byl
smuten a mrzut Tom, jako nikdo na světě. Potom den ze dne více a
více se hněval a zlobil, a když jsem se ho ptal, co se mu přihodilo,
tu pravil, že ho u srdce bolí, pomyslí-li jak ten čas prchá, a jak sám
stárne více a více, a ve světě stále žádná válka a vůbec nic, co by
mohlo proslaviti jeho jméno. Takové ostatně jsou myšlenky všech
hochů, on však byl prvním, který se mně s nimi vytasil a je pronesl.
Jal se tedy vymýšleti něco, co by ho mohlo proslaviti, a když
byl se svými plány hotov, nabídl mně i Jimovi, že nás do nich také
zasvětí. Co se takových věcí týče, byl Tom Sawyer vždy ochotný
a šlechetný. Jest též mnoho takových chlapců, kteří jsou náramně
hodní a přátelští, měli li jste vy v něčem štěstí, podaří-li se však něco
jim, ani se vám o tom nezmíní a chtějí sami všecko shrábnout. Ale
Tom Sawyer nebyl z nich — to mohu říci na jeho prospěch. — Jest
mnoho takových chlapců, kteří k vám přijdou, žebroníce i žadoníce,
máte-li jablko, a kteří vás prosí za ohryzek; když však oni mají jablko,
a vy prosíte za ohryzek, připomínajíce jim, jak jste jim kdysi také dali
ohryzek, tu se na vás ušklíbnou a řeknou, že vám budou vděčni až do
smrti, že však z jejich jablka žádný ohryzek nezbude. Ale na takové
hochy vždycky dojde; třeba jen dočkati času. Kubík Hookerů vždy se
tak choval a ve dvou letech se utopil.
Nu, a tenkráte tedy jsme vyšli do lesa na vršek, a Tom nám
vyložil, oč se jedná. Jednalo se o křižácké tažení.
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»Co pak to je křižácké tažení ?« povídám. Pohlédl na mne hněvivě,
jako vždy, kdykoli se za někoho styděl, a pravil:
Frantíku Finnů, snad mně nechceš tvrditi, že nevíš, co je
křižácké tažení?
»Ale ne,« pravím, »nikoli. Ani mně nenapadne. Byl jsem bez
toho také až dosud živ a zdráv. Až mně to řekneš, budu to vědět, a na
to je dosti času. Nevidím v tom žádného prospěchu, honí-li se někdo
za novými vědomostmi, cpe-li si jimi hlavu, nevěda ani, budou-li mu
co platný. Žil jednou jakýsi Lance Williams; ten se naučil čínsky,
a po celý život se nesetkal s Číňanem, až přece jeden přišel a
hrob jemu vykopal. Nu, tak tedy co to je křižácké tažení? Ale to ti
povídám napřed, je-li to nějaký patent, nic z toho nekouká. Vilík
Thompsonů také. —«
»Patent?!« pravil. »Takového blbce jsem jakživ neviděl. Křižácké
tažení jest přece jakási válka.« Myslil jsem, že blázní; avšak nebylo
tomu tak, mluvil zcela vážně, a úplně klidně pokračoval :
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»Křižácké tažení je válka směřující k osvobození Svaté země od
pohanství.«
»A které Svaté země?«
»Inu, Svaté země — vždyť jest jen jedna.«
»A co je nám do toho?«
»Inu, což nechápeš? Ta země se nalézá v moci pohanů a jest naší
povinností zemi tu jim vyrvati.«
»Jak jsme jen mohli dopustiti, by se zmocnili té země?«
»My jsme nikterak nedopustili, by se jí zmocnili. Oni zemi tu již
měli.«
»Nu, a tu jim snad, Tome, ta země patříř«
»Inu, ovšem, že ano. Co pak říká někdo, že jim nepatří ?«
Přemýšlel jsem o tom chvilku, nemohl jsem to však nijak v hlavě
srovnati. I pravil jsem:
»To je na mne trochu mnoho, Tome Sawyere. Dejme tomu, že
mám statek, a ten statek je můj, a tu by chtěl někdo ten statek; bylo
by snad správným jednáním, aby on
«
»I mlč! nepochopíš věc, byť byla sebe jednodušší. Nejedná se o
žádný statek — to je zcela něco jiného. Má se to asi takto, poslyš.
Země náleží ovšem jim, ale jen země, a jen nad tou jsou pány; avšak
naši národové, židé i křesťané, posvětili tu zemi, a nesmí tedy déle
jí poskvrňo- vati svojí přítomností. To nás hanobí, i nesmíme toho
déle trpěti. Musíme táhnouti proti nim do pole a vyrvati jim tu zemi.«
»Inu, je to, jak se mi zdá, šlakovitá věc. Tak dejme tomu, že mám
statek, a tu by někdo —«
»Což pak jsem neřekl, že to s hospodářstvím pranic nesouvisí?
Rolnictví jest zaměstnání prosté, praobyčejné, zcela světské
zaměstnání, a více nic, o tom se nedá říci více ani slova; avšak ta
křižácká výprava jest vznešenější — jest to věcí náboženství a to je
zcela něco jiného.«
»Táhnouti do pole a vžiti zemi národu, jemuž náleží, to že je
pobožností?«
»O všem že, vždy se posuzovala křižácká výprava s tohoto
stanoviska.«
7
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Jim potřásl hlavou a pravil:
»Pane Tome, zdá se mně, že v tom je někde mýlka, musí být. Já
jsem taky pobožný člověk a znám mnoho pobožných lidí, ale žádný z
těch pobožných lidí, s nimiž jsem se setkal, by tohle neudělal.«
Tom se rozpálil i pravil:
»Na mou duši, člověk by padl z těch vašich hloupých řečí. Kdyby
jeden nebo druhý z vás věděl něco z dějepisu, musil by věděti, že
Richard Lví srdce, i papež, i Bohumír z Bouillonu a mnoho jiných,
nej šlechetnějších a nejzbožnějších mužů z celého světa více než dvě
stě let střílelo i poráželo pohany, jen aby jim vyrvali jejich zemi, musil
by věděti, že se po krk v krvi brodili po celý ten čas — a teď najednou
dva o nezení, venkovští zálesáci z pralesů missourských budou se
kasati, že spíše než oni lidé vědí, co se patří a co nikoli! Jděte mně k
šípku se svými řečmi !«
Ovšem, tím byla věc objasněna, i cítili jsme oba, já i Jim, svoji
nepatrnost i svoji hloupost, a mrzelo nás, že jsme se tak dali
zahanbiti. Nemohl jsem ani promluviti, a Jim z počátku také nemohl,
potom však pravil:
»Nu, tak tedy dobře, uznávám, že to je takto v pořádku,
poněvadž, nevěděli-li oni lidé, co se patří, nemohou se takoví hloupí
chuďasové, jako jsme my, o to ani pokusiti; a je-li to tedy naší
povinností, půjdeme na ně a spořádáme je, jak se patří. Teď již mne
mrzí ti pohané právě jako pana Toma. Nejhorší věcí při tom ovšem
ale zdá se mně, zabíjeti lidi, kterých neznám a kteří mně nijak
neublížili. A v tom to vězí, jak vidíte. Dejme tomu, že přijdeme mezi
ně, právě jen my tři a řekneme jim, že máme hlad, a poprosíme je o
nějaké to sousto, tu možná, že to jsou právě takoví lidé, jako ti druzí,
a jako černoši — myslíte, že ne? A což kdyby nám dali to sousto, jsem
přesvědčen, že dají; nu a tu —«
»Nu, což pak?«
»Nuže, pane Tome, soudím následovně. Vždyť je to nesmysl,
vždyť my přece nemůžeme zabíjeti ubohé ty cizince, kteří nám ničím
neublížili, dokud se tomu nenaučíme — o tom jsem opravdu přesvědčen zcela pevně, pane Tome — zajisté, zcela pevně jsem o tom
8
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přesvědčen. Však dejme tomu, že vezmeme sekeru, jednu neb dvě,
právě pro tebe, mne i Frantíka, a že proklouzneme dnes v noci, až
měsíc nebude svítiti, na druhou stranu řeky a že pobijeme ubohou tu
rodinu, která tam bydlí na Sinaji, a že spálíme její příbytky a že —-«
Ale mlč, prosím tě. Darmo mne rozčiluješ svými řečmi. Nemám
chuti hádati se s lidmi, jako jsi ty a Frantík Finnů, kteří stále v
rozhovoru zabíhají a kteří tak jsou omezeni, že se snaží věc rázu ryze
božského vymudrovati prostředkem zákonů, jež se týkají
pozemkového vlastnictví.
Nu, a v této věci se mně Tom Sawyer nelíbil. Vždyť Jim nemyslil
nic zlého, a já rovněž ne. Věděli jsme až tuze dobře, že Tom má úplně
pravdu, my však že se mýlíme, a jednalo se nám jen o to, pokud
se mýlíme, a o nic jiného; a jedinou překážkou, která mu bránila
vysvětliti věc tak, bychom ji mohli pochopiti, byla naše hloupost —
ano obrovská hloupost, znám se k tomu otevřeně; ale Bože můj! to
přece není nic zlého, jak myslím.
O tom však nechtěl slyšeti již ani slova; pravil, kdybychom byli
pochopili řádně svůj úkol, že by byl sehnal několik tisíc žoldnéřů,
že by je byl býval oděl do brnění ocelového od hlavy k patě, a mne
jmenoval poručíkem a Jima markytánem, a že by byl sám velení
převzal a pohany všechny do moře jako mouchy smetl, a že by se byl
z druhého konce světa ve slávě vrátil, jako zapadnuvší slunce Pravil
pak, že nedovedeme použiti okolností, které se nám naskytnou, a že
vícekráte se nám o tom ani nezmíní. A skutečně se nezmínil. Jakmile
jednou přestal, ani slova jste z něho nedostali.
Mne to však mnoho nermoutilo. Mám rád klid, a nerad si
začínám mrzutosti s lidmi, kteří mně ničím neublížili. Myslil jsem si,
jsou-li spokojeni pohané, proč bych nebyl spokojen já, a na tom mělo
zůstati.
Tom čerpal všechnu tu podivnou znalost z románů Waltera
Scotta, které četl ustavičně. A byla to znalost opravdu podivná;
vždyť dle mého úsudku nebyl by sehnal ono žoldnéřstvo, a kdyby se
mu to bylo podařilo, mohl snadno utržit výprask. Vzal jsem si knihy,
přečetl vše, co s tím souviselo a rozuměl-li jsem tomu dobře, tedy
9
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většinou lidé, kteří odvrhli pluh a vzali kříž, mnoho útrap za to musili
snésti.
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om vymýšlel plány, jeden po druhém, každý však měl nějakou
tu slabou stránku, a musil se jich tudíž vzdáti. Konečně byl již
na pokraji zoufalství. Tenkráte začaly časopisy města St. Louis
mnoho psáti o balonu, který měl letěti do Evropy, a Tom ovšem rád
by se byl tam šel na něj podívat, nemohl se však k tomu odhodlati.
Noviny však psaly stále o tom balonu, a tu se mu zdálo, že sňati v
životě svém nespatří takového balonu, nestane-li se to tentokráte.
Konečně se dověděl že Nat Parsons též se jede na balon podívat a to
u něho rozhodlo. Zhrozil se totiž pouhého již pomyšlení, že se Nat
Parsons vrátí a že bude chlubně vypravovati, jaký jest ten balon, on
sám však že bude musit poslouchati jeho vypravování a ani slova
nebude moci říci. I vyzval tedy mne i Jima, abychom tam také šli, a šli
jsme.
Byl to krásný, velký balon, který měl křídla, peruti a všelijaké
jiné věci, a který se nijak nepodobal různým těm malovaným
balonům. Nalézal se na konci města, na osamělém, pustém nároží
Dvanácté ulice a tam se nahromadil dav lidí dělajících vtipy na balon
i vtipy na majitele jeho — byl to hubený, bledý chlapík s jakýmsi
něžným odleskem měsíčního jasu v očích — a ti lidé trvali na svém
mínění, že prý to nepůjde. Takové řeči ho rozpalovaly, i obrátil se
proti nim, hrozil jim pěstí, nazývaje je všechny slepými hlupci, kteří
prý jednoho dne zvědí, že stáli tváří v tvář jednomu z mužů,
povznášejících jména celých národů a šířících osvětu, a že toho
neviděli ve své omezenosti, a právě na tom místě prý, na kterém nyní
stojí, jejich děti i vnuci vystaví mu pomník, který přetrvá tisíciletí,
jeho jméno prý však přetrvá ještě ten pomník; tu vypukli všichni
zas ve smích, i pokřikovali naň, tázajíce se ho, jak mu říkali před
svatbou a co stojí jeho jméno, dále jak říkali babičce sestřiny kočky
11
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a na podobné věci, jak to tak činívají lidé, padnou-li na chlapíka,
na něhož se dají dělati vtipy. Nu, a ti lidé dělali vtipy, a mohu říci
— dosti dobré vtipy; přece však to nebylo nic hezkého a nebylo v
tom pražádné statečnosti, doráželi-li takto všichni hladce a prudce
na jediného muže, nepouštějíce ho ani k slovu. Však, Bože můj I co
by byl také mohl říci? Tím by si byl, jak nahlédnete, nepomohl, a
to byla voda na jejich mlýn. Dostali jej, a to je vše. Takový to byl
člověk; nemohl si pomoci, myslím; to již byl tak jeho osud, jak se
mně zdá. Byl to dosti hodný človíček, který neměl snad ani jediné
špatné myšlénky, a který byl geniem, jak aspoň psaly noviny, a za to
ovšem také nemohl. Všichni nemažeme býti stejně zdrávi, musíme
býti, jak nás Pán Bůh stvořil. Dle mého úsudku geniové mají za to,
že vše sami znají, i neposlouchají rad druhých lidí, nýbrž kráčejí vždy
svou vlastní cestou, čímž každého odpudí a popudí, a to je přece
zcela přirozené. Kdyby se pokořili a dali si říci a se poučiti, lépe by
udělali.
Ona část balonu, v které byl professor, představovala jakýsi
velký, prostorný člun, v němž byly kolem do kola neprostupné
skříně, hodící se na věci všeho druhu; na ty skříně si mohl člověk
pohodlně sednouti, ale také vyspati se na nich člověk mohl. Vešli
jsme do loď ky, v níž bylo již asi dvacet lidí, kteří vše prohlíželi a
zkoumali, a starý Nat Parsons byl také mezi nimi. Professor hlučně
pobíhal sem a tam, chystaje všecko k plavbě, lidé vycházeli jeden
po druhém z loď ky, a posledním byl starý Nat. Ale my jsme přece
nemohli dopustiti, aby tam byl déle než my. A proto jsme se ani
nehnuli, dokud neodešel, jen abychom šli naposled.
Teď však již odešel, i bylo na nás jíti též. Tu jsem zaslechl velký
křik, ohlédl jsem se — město v tom jediném okamžiku jako střela
ztratilo se pod námi. Až na mne slabost přišla, jak jsem se zalekl, Jim
zbledl, a nemohl pronésti ani slova, také Tom nemohl promluviti, a
byl rozčilen.
A město mizelo pod námi, hlouběji a hlouběji, níž a níže, my
však, jak se nám zdálo, viseli jsme jen ve vzduchu, nehýbajíce se
z místa. Domy se zdály menšími a menšími, město se ponenáhlu
12
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scvrkalo a scvrkalo, místo lidí a vozů viděli jsme jen mravence a
štěnice, a místo ulic cosi jako trhliny a šňůrky; potom vše splynulo
v jedno, a města pod námi již nebylo: viděli jsme na zemi jen jakýsi
veliký strup, a zdálo se nám, že můžeme přehlédnouti krajinu na tisíc
mil, široko daleko po vodě i proti vodě, ač ve skutečnosti ta rozloha
jistě nebyla tak značná. Země se nám zdála býti míčem, zcela kulatým,
temně zbarveným, s lesklými proužky, které se po něm točily a vinuly
— byly to řeky. Začínalo nás již hezky mraziti. Douglasova vdova
vždy mně říkávala, že jest svět kulatý jako míč, já však jsem nevěřil
těm babským tlachům a ani jsem o tom nepřemýšlel, poněvadž jsem
na své vlastní oči viděl, že svět má tvar jakési ploché mísy. Chodíval
jsem na vršek, rozhlížel jsem se do krajiny a sám jsem se o tom
přesvědčil; mám totiž za to, že každý si zjedná nejlépe o věci jistotu,
jde-li sám a sám věc vyšetří, nedbaje ledajakých žvastů. Teď jsem
však musil dáti za pravdu oné vdově. Měla totiž pravdu, ale jen pokud
jde o zbývající část světa, nikoli však, pokud jde o krajinu, v níž leží
naše vesnice: tato krajina má tvar ploché mísy, jed bych na to mohl
vzíti.
Až posud stál professor mlčky, jakoby spal; teď však zlostně
přerušil mlčení, a trpce promluvil asi takto:
»Blbci! říkali, že to nepůjde. A to jen proto, aby mohli všecko
prošťárati, proslíditi a mé tajemství ze mne vylákati. Však jim ukáži…
Nikdo nezná toho tajemství, leč já jediný! Nikdo nezná hybné síly
toho balonu kromě mne; a je to nová síla. Nová síla, která tisíckráte
předčí každou jinou. Pára jest hračka proti ní. Pravili, že s tím
nepoletím do Evropy. Jak že, ani do Evropy?! Vždyť vystačím celých
pět let tou svou silou, a potravy vezu s sebou na tři měsíce. Jsou to
hlupci jak by mohli oni o tom všem míti ponětí? Ano, a říkali, že
prý je ta vzduchová loď ka trochu křehká; ta mně musí vydržeti padesáte let. Mohu létati po celý život v oblacích, budu-li chtíti a směrem
jakýmkoli, třeba se tomu smáli ti hlupci a říkali, že to nemožno. Ze
prý nemohu balon libovolně říditil Pojď sem, hochu uvidíme. Stiskni
vždy ten neb onen knoflík, jak ti přikáži.
I naučil Toma, jak lze říditi balon sem i tam libovolným směrem,
13
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a zkrátka v okamžiku vyložil mu vše, a Tom pravil, že to je zcela
jednoduché. Naučil jej sraziti balon téměř až k zemi, a letěti nad
rovinami státu Illinois tak nízko u země, že jsme promluviti mohli
téměř s tamnějšími statkáři a slyšeti zcela jasně každé jejich slovo;
i házel jim tištěná návěští, oznamující, že náš balon koná cestu do
Evropy. Tom se vycvičil do té míry, že dovedl namířiti přímo na
kterýkoli strom, až zcela blízko k němu, a potom vzlétnouti jako
šipka a vznésti se nad samým jeho vrškem. Dále naučil Toma, jak
lze přistati s balonem; a přistal znamenitě, snesl se na rovinu lehce
jak pírko. Když jsme se však chystali vyskákat z loď ky, tu pravil
professor: To nesmíte, a vzlétl jako šipka do výše. To bylo děsné. I jal
jsem se prošiti, podobně též Jim, ale to ho jen rozzlobilo, i začal zuřiti,
divoce koulel očima i měl jsem z něho opravdu strach.

Nu a potom začal zase hubovat a huhňal i bručel cosi o tom, jak se
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prý lidé k němu ošklivě chovají, a zvláště jim nemohl zapomenouti
jejich řeči, jakoby jeho balon byl chatrný. Uškliboval se tomu stále,
zvláště pak se posmíval jejích mínění, že to není přece tak
jednoduché létati v balonu, a že každou chvíli může něco prasknouti.
Prasknouti! — to ho dopalovalo; tu by již musilo prasknouti všechno
na světě, pravil. Vedl si stále zuřivěji a zuřivěji, i neviděl jsem nikdy
před tím člověka tak rozzlobeného, jako byl on v tu chvíli. Až mně
mráz přeběhl po zádech, kdykoli jsem naň pohlédl, a podobně se
vedlo Jimovi. Konečně začal křičeti a řváti, a zapřísahal celý svět,
že teď teprve nikomu neprozradí svého tajemství, když s ním tak
sprostě jednají. Pravil též, že svým balonem vykoná cestu kolem
světa, jen tak na zkoušku, a potom že pohrouží balon do moře a nás
všechny s ním. A v tom právě vězela ta nejstrašnější hrůza; a zatím
nastávala noc.
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Na to nám dal večeři, poslal nás na druhý konec loď ky, sám lehl
na skříň, na místo, odkud mohl dostati na všecky své přístroje, pod
hlavu vložil starý svůj revolver a prohlásil, že zastřelí každého, kdo by
se připlížil a pokusil přistat s balonem k zemi.
Seděli jsme skrouštně, myšlénky jsme měli všelijaké, mlčeli jsme
však, a jen chvilkami jsme prohodili sem tam nějaké slovo, jež se už
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www.eknizky.sk

CESTY TOMA SAWYERA

nedalo zadržet — byli jsme polekáni a zdrceni. Zatím se blížila tichá,
teskná noc. Byli jsme hezky nízko, měsíční záře osvětlovala jemně a
mile kde jaký předmět, přívětivě a útulně hleděly do světa statky, z
nichž všeliké zvuky zaléhaly až k nám, i přáli jsme si, kéž bychom byli
tam dole, však nastojte! jen jako duch jsme se mihli nad tím vším,
beze stopy.
Pozdě v noci, když již ztichly všechny zvuky a zavanul pozdní
hodinu připomínající a pozdní hodinou páchnoucí vonný vzduch
noční — mohly býti asi dvě hodiny z rána, jak se mi zdálo — Tom
pravil, že professor chvíli již ani se nehýbe, že snad usnul, a že
bychom nejlépe udělali.«
Nu, co bychom nejlépe? pravil jsem šeptem, celý přestrašen, neb
věděl jsem dobře, co as zamýšlí.
»Bylo by nejlépe, přikrásti se nyní k němu, a svázati ho, a přistati
s balonem k zemi,« pravil Tom.
Na to já:
»Jen to ne, prosím tě o to! Ani se nehni, Tome Sawyere!«
A Jim — ten těžce oddychoval, jak se zalekl.
I pravil:
»Oh, pane Tome, to se nesmí stát! Vzbudíte-li ho, pak je veta po
nás — opravdu veta po nás!. Bojím se ho, jako samého ďábla. Pane
Tome, vždyť to je střešténý chlap.«
Na to odpověděl Tom šeptem:
»Právě proto se musí něco stát. Kdyby nebyl střeštěn, ani za nic
bych se nepokusil opustiti balon; kdyby byl při smyslech, nedostali
byste mne za nic na světě z balonu, zvláště když všemu již rozumím,
a nebojím se nad pevnou zemí se vznášeti; není to však příliš chytré
podnikrtouti takovou cestu kolem světa s bláznem, který říká, že tu
cestu vykoná a pak nás všechny utopí. Musíme se něčeho odvážili,
věřte, a sice dříve ještě, než se probudí; vždyť možno, že se nám
taková příležitost iž nenaskytne. Nuže, k činu!«
Vsak pouhá myšlénka na něco podobného nahnala nám husí
kůži, i prohlásili jsme, že se ani nehneme. Tom tedy plížil se sám,
chtěje se sám přesvědčiti, je-li možno dostati se k hlavnímu řídidlu
17
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stroje a přistati s balonem k zemi. Prosili jsme, zapřísahali jsme ho, by
toho nechal, ale marně; i začal tedy po čtyřech lézti, krůček za krůčkem, a my jsme ho pozorovali s utajeným dechem. Jakmile se ocitl
uprostřed lodky, začal lézti ještě pomaleji, a mně se zdálo, že to již trvá
věčnost. Konečně ale, jak jsme viděli, dostal se až k hlavě professora,
tiše se poněkud zdvihl, pozoroval chvilku jeho obličej a naslouchal.
Potom jal se zase lézti k professorovým nohám, k místu, kde byly
knoflíky, jimiž se řídil stroj. I dostal se až k nim šťastně, i sáhal právě
pomalu a opatrně po jednom z knoflíků, tu však shodil cosi na zemi,
až to zašramotilo, a jak jsme viděli, vrhl se přímo, tiše na zemi, a bez
pohnutí ležel. Professor sebou pohnul a pravil: Co se to děje?
Rázem bylo ticho jako v hrobě, i počal bručeti, huhňati a
mumlati ze sna, jakoby se probouzel, i měl jsem duši na jazyku — tak
jsem byl poděšen a polekán.
Potom mrak zastřel měsíc, málem bych byl vykřikl radostí. Měsíc
zahalil se hlouběji a hlouběji v mračna, i nastala taková tma, že jsme
Toma již ani neviděli.
Potom počalo pršeti, i slyšeli jsme, jak professor chvatně
upravuje svá lana a přístroje a jak proklíná deštivý ten čas. Báli jsme
se, že může každou chvíli chytiti Toma, a pak bychom byli bývali
ztraceni, veta by bylo po nás; Tom však zatím již lezl zase domů,
a když jsme pocítili jeho ruce na svých kolenech, dech se ve mně
zatajil, a srdce se mi utrhlo a spadlo do ostatních útrob; vždyť jsem v
té tmě nemohl věděti, není li to professor sám, a myslil jsem opravdu,
že jest to on.
Božíčku! byl jsem tak potěšen z jeho návratu a cítil jsem se tak
šťastným, pokud ovšem může mluviti o štěstí člověk, jenž se nalézá
vysoko ve vzduchu, ve společnosti pomatence. Za tmy nelze přistati
s balonem, i těšil jsem se nadějí, že hned tak pršet nepřestane; nepřál
jsem si totiž, aby Tom zas něco podnikl a tak strašlivě nás poděsil.
Nu a moje přání se splnilo. Pršelo a pršelo po celou noc, až do rána,
jež nastalo dosti záhy, ač mně ta doba ukrutně dlouhou se zdála; nastalo svítání, obloha se vyjasnila, svět se nám zdál býti zas útulným
a pěkně šedým, a lesy i pole tak milými a stáda koní i skotu stála tak
18
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vážně, skoro zádumčivé. Brzy na to vysvitlo veselé a zářivé slunce, a
tu jsme v sobě pocítili smutek i únavu, a nežli jsme se nadáli, všichni
jsme spali.
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olem čtvrté hodiny jsme se uložili k spánku, a kolem osmé
jsme se probudili. Professor seděl ve svém koutě, a smutně
hleděl před sebe. Předložil nám snídaní, přikázal nám však,
bychom nechodili dále než ku kompasu, který se nalézal uprostřed
loď ky. Má-li člověk hlad jako vlk a strach a nají li se potom a upokojí,
tu vezme vše rázem na sebe jinou tvářnost. Člověk se cítí zas volným,
třeba se nalézal v baloně s nějakým tím geniem. I jali jsme se hovořit
vespolek. Jedna věc mne zarážela, i pravil jsem:
»Tome, což jsme nevyjeli směrem na východ ?«
»Ovšem. «
»Jakou rychlostí jsme letěli?«
»Slyšel jsi přec, co řekl professor, když se rozčertil; za hodinu,
pravil, urazíme jednou padesát mil, podruhé devadesát, někdy
konečně i sto mil; je-li příznivý vítr, tu může prý uraziti až tři sta mil,
a konečně, potřebuje-li prý vítr vanoucí určitým směrem, tu může
prostě vzlétnouti
výše nebo snésti se níže, až přijde na větry, jež se mu hodí.«
»To jsem měl právě na mysli. Professor lhal. « »Proč pak? «
»Poněvadž, kdybychom byli letěli takovou rychlostí, dávno
bychom byli již musili přeletěti přes stát Illinois, není-li pravda? «
»Ovšem. «
»Nu, a my jsme jej ještě nepřeletěli. «
»Podle čeho tak soudíš? «
»Podle barvy. Ted jsme právě nad státem Illinois. Podívej se sám,
stát »Indiana« není ještě ani na obzoru. «
»Nevím, co se to s tebou děje, Frantíku Tedy dle barvy poznáš
stát ?«
»Ano — ovšem že.«
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»Jakou pak úlohu hraje zde barva ? «
»Hlavní. Stát Illinois je barvy zelené, Indiana však růžové. A
ukaž mně zde na té krajině růžovou barvu, můžeš-li ! Hleď, nemůžeš;
tahle krajina je zelená. «
»Stát ,Indiana‘ že je barvy růžové? Jaká to je lež! «
»To není žádná lež; viděl jsem to na mapě, a je růžový ten stát. «
Byl mrzut a nevěděl si rady. Potom pravil:
»Opravdu, kdybych byl takový troup, jako jsi ty, Frantíku Finne,
dolů bych raději skočil. On to viděl na mapě! Což to myslíš vážně,
Frantiku, že mají státy ve skutečnosti takovou barvu, jako na mapě?«
»Tak, k čemu jsou tedy mapy, Tome Sawyere? Což nás nemají
poučiti o skutečnosti?«
»Ovšem «
»Nu a jak pak tedy, lhou-li opravdu? — to bych vskutku rád
věděl «
»I mlč, hlupáku, vždyť ony nelhou.«
»Ze nelhou? opravdu ne?«
»Ovšem, že nelhou.«
»Tak tedy dobře; nelhou-li, tedy vím zcela určitě, že má každý
stát jinou barvu. To přece musíš uznati, Tome Sawyere.«
Poznal, jak jsem ho »chytil«, a Jim to poznal také, a přiznám se, že
jsem cítil tenkráte opravdovou rozkoš; neboť na Toma Sawyera musil
si člověk přivstati, chtěl-li ho »lapit«. Jim pleskl do kolena i pravil:
»Slyšte! to je dobré, opravdu, velice dobré! Žádná pomoc, pane
Tome, ten vás dneska »do- stal, « na mou duši, ten vás dnes, dostal !«
I pleskl ještě jednou přes koleno, a pravil: »Hrome, to se dnes
opravdu povedlo!«
Bylo mně blaze, jako nikdy před tím; a přece jsem skoro ani
nepozoroval, že jsem pronesl něco tak velikého, až teprve, když to již
bylo venku. Neměl jsem v tu chvíli vlastně ani žádných myšlenek,
byl jsem zcela bez starostí, i nečekal jsem ani, že se něco přihodí, a
nepomyslil jsem si vůbec na nic podobného, — a najednou mně to
vylítlo z úst. Lekl jsem se těch slov, skoro jako oni sami. Vedlo se
mně asi jako člověku, který pojídá hltavě krajíc chleba, pr tom na
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nic nepomyslí a najednou kousne do diamantu. Takový člověk na
první pohled má za to, že kousl do zrnka písku, a teprve když vyjme
z úst to zrnko a otře je a drobty odstraní a pak se na ně zahledí,
tu pozná, že to je diamant, i skáče potěšením a překvapením. Ano,
a spolu cítí také pýchu, ačkoliv, přihlédnete-li k věci z blízka, poznáte snadno, že nemá k tomu tolik práva jako v případě tom, že by
byl diamanty »hledal«. Pochopíte snadno ten rozdíl, rozvážíte-li celou
věc. Taková nahodilá událost, nahlédnete snadno, nemůže se přec
vyrovnati činu zúmyslně předsevzatému. V oné skyvě byl by leckdo
našel ten diamant; myslíte však, že by také leckdo dovedl nalézti
takovou skývu ? A na tom byla založena pýcha onoho chlapíka a
podobný základ má také moje pýcha. Nečiním nároků na velké
nějaké skutky; ani mně na mysl nepřijde, že bych kdy mohl ještě
jednou něco takového provést, tentokráte však se to stalo — a o
nic jiného mně prozatím nejde. Nepomyslil jsem si nikdy, že jsem
něčeho takového schopen, myslil jsem na to a pokoušel jsem se o to
právě tak málo, jako kdokoli jiný na světě. Byl jsem zcela klidným,
tak klidným, že snad nebylo v tu chvíli na světě člověka klidnějšího,
a přece najednou, vylítla mně z úst ona slova.
Vzpomínám často na tu dobu, pamatuji se zcela dobře, jakou vše
mělo právě tvářnost, jakoby se to bylo stalo teprve před týdnem. Vše
se vynořuje znova před můj zrak: krajina s lesy, plány a jezery, na sta
a sta mil, široko daleko, krásně se vinoucí, i všude pod námi sem i
tam roztroušené vesničky, dále též professor, jak zádumčivé sedí u
svého malého stolku nad jakousi mapou schýlen, a konečně Tomova
čapka visící na lanu, by lépe uschla, jak divě sebou třepotá a klátí;
zvláštností při tom všem byl pták jakýsi, ne celých deset stop od nás
vzdálený, který letěl týmž směrem jako my, nás však nikdy nedostihl
a konečně vlak, který si vedl podobně tam dole, vina se mezi různými
stromy a statky, a vydávaje chvílemi celé mračno černého dýmu,
občas též kotouč bílého; a teprve když již se bílý dým dávno ztratil,
že jsme naň už zapomněli, zaslechli jsme jakési stlumené šepnutí —
to stroj tak tam dole pískl; uletěli jsme onomu ptáčeti i vlaku velice
rychle a beze všeho namáhání.
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Tom si však vedl hrdě, nazvav mne i Jima hloupými babami,
které se prý znamenitě k sobě hodí, a potom pravil:
»Představ si, že máš před sebou hnědé tele a velkého hnědého
psa, a teď si představ, že nějaký malíř chce malovati obě ta zvířata. Oč
pak se musí v takovém případě umělci hlavně jed- nati? Zajisté o to,
by divák na první pohled rozeznal ta zvířata, není-li pravda? Ovšem.
A myslíte, že bude malovati obě ta zvířata barvou hnědou? Zajisté,
že nikoli. Jedno z nich namaluje modře, a pak se jistě divák nezmýlí
Podobně se to má i s mapami. Proto má na mapě každý stát jinou
barvu; to nesmí diváka mýliti, nýbrž naopak má jej před mýlkou
chránit «
Já však v tom všem neviděl jsem důvodu přesvědčujícího, a
podobně se vedlo Jimovi. Jim potřásl hlavou i pravil:
»AIe pane Tome, kdybyste věděl, jací to jsou hlupci, tihle malíři,
dal byste si jistě pozor a nedokládal se jedním z nich, jedná-li se
o potvrzení nějaké skutečnosti. Povídám vám to, a sám se můžete
přesvědčiti. Viděl jsem jedenkráte jednoho z nich v zadním dvorku
starého Hank Wilsona, i šel jsem se naň podívat; maloval právě onu
starou, jednorohou straku — víte snad, kterou míním. I ptám se
ho, proč ji maluje, i odpověděl, že za ten obraz dostane sto dolarů.
Pane Tome, za patnáct mohl mít krávu, i řekl jsem mu své mínění.
Pomyslete si však, potřásl jenom hlavou a pokračoval klidně ve své
práci. Na mou duši, pane Tome, ti lidé nemají o ničem ani ponětí.«
Tom pozbyl klidné rozvahy; stává se tak každému, kdo jest důkazem
usvědčen. Pravil nám, bychom mlčeli a tu míchanici ve svých
hlavách nechali s pokojem — a dále bychom ani nepípali, dokud
se neustojí, a snad se nám prý povede lépe. Potom spozoroval věžní
hodiny jistého pod námi ležícího města, vyňal dalekohled a upřel na
ně pohled, a potom pohlédl na své kapesní stříbrné hodinky, potom
zase na věž, a zase na své, i pravil :
»Podivno, — na věži jest o celou hodinu více než na mých
kapesních.«
I postrčil svoje hodinky. Potom spatřil jiné hodiny, pohlédl na
ně, a zas ta hodina. To ho již překvapilo.
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»To je opravdu něco zvláštního,« pravil; »tomuhle nerozumím «
Tu vyňal dalekohled, vyhlédl si jiné hodiny, a zase se objevil ten
rozdíl. Tu již vypoulil oči, oddechl poněkud z těžká, i pravil:
»Nebesa! vždyť to je zeměpisná délka!«
Byl jsem velice postrašen, i pravil jsem:
»Nu, co jest, co pak se přihodilo?«
»Inu, asi tolik, že tento puchýř starý hravě přelétl přes státy
Illinois, Indiánu a Ohio, a že se teď nalézáme někde nad východním
krajem Pensylvánie, neb u New-Yorka, nebo tam někde.«
»Tome Sawyere, to snad ani není možná.«
»Již je to tak, na mou duši Od včerejšího odpoledne, kdy jsme
opustili St. Louis, přeletěli jsme patnáct stupňů zeměpisné délky, a
ony hodiny na věži jdou zcela dobře. Urazili jsme téměř osm set mil.
Nemohl jsem tomu uvěřiti; studený pot skoro v proudech mně
crčel po zádech. Ze zkušenosti jsem věděl, že tu cestu po řece
Mississipi nelze uraziti v době kratší čtrnácti dnů.
Jim přemýšlel a přemítal v duchu. Po chvilce řekl:
»Pane Tome, ty hodiny že tedy jdou dobře ?«
»Ovšem že ano.«
»Co pak vaše nejdou také dobře?«
»Ukazují správný čas, pokud jde o St. Louis, pro zdejší krajinu
však jdou o hodinu pozdě.«
»Pane Tome, vždyť přece nebudete tvrditi, že není jeden a týž čas
na celém světě?«
»Inu, ovšen že není všude týž čas, ani pomyšlení ! «
Jim byl skormoucen i pravil:
»To mne mrzí, pane Tome, že vás slyším takto mluviti; skoro se
za vás stydím, že můžete mluviti takto vy, který jste přece byl tak
vychován. Vězte, že by vaší tetě Márince srdce puklo, kdyby slyšela
vaše řečj.«
Tom se lekl. I změřil Jima pohledem plným obdivu, neřekl však
ničeho a Jim pokračoval:
»Pane Tome, kdo vykázal sídla těm lidem tam v St. Louis? Zajisté
Bůh. A kdo vykázal sídla lidem ve zdejší krajině? Zase Bůh. Nejsou
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všichni ti lidé jeho dětmi? Ovšem že ano. Nu, a tedy, činí Bůh rozdílu
mezi svými dětmi?«
»Ale jaký pak rozdíl I Jak živ jsem neslyšel tak hloupé řeči. Zde
přece nelze narážeti na rozdíl. Jak pak mně vysvětlíš, že dal Bůh tobě
a jiným ještě svým dětem pleť černou, nám pak ostatním bílou ?«
Jim věděl již, oč tu jde. Byl zaražen. Nemohl dáti odpovědi. Tom
pravil:
»Činí tedy někdy i sám Bůh rozdíl; v našem případě však
nepovstal ten rozdíl vinou Boha, — nýbrž vinou samého člověka.
Bůh stvořil den a Bůh stvořil noc; hodiny však lidem nevynalezl Bůh,
ani jich nerozdělil; to učinil člověk sám.«
»Opravdu, pane Tome? Člověk to tedy zavinil ?«
»Ovšem.«
»A kdo mu takovou věc dovolil ?«
»Nikdo. Neprosil se o dovolení.«
Jim chvilku přemítal, potom pravil:
»To mne opravdu překvapuje. Já bych se nikdy neodvážil něčeho
podobného. Někteří lidé se však ničeho nezaleknou. Zenou se jen ku
předu, nedbajíce, co se všechno může přihoditi. Tak tedy pane Tome,
to je všude na světě v čase o hodinu rozdíl ?«
»Ale, kdež pak! Na každý stupen zeměpisné délky připadá rozdíl
čtyř minut. Při patnácti stupních zeměpisné délky činí rozdíl již celou
hodinu, a při třiceti stupních činí dvě hodiny, a tak dále. Mají-li v
Anglii v úterý ráno jednu hodinu s půlnoci, tož mají touž dobou v
New Yorku pondělek, a osmou hodinu z večera «
Jim popošel kousek podél skříně, a bylo na něm viděti, že se
hněvá. Potřásal stále hlavou, bručel cosi, a tu jsem tedy k němu
přistoupil, popleskal jsem mu přes koleno, pohladil jsem ho trochu,
a tak mu pomohl z nejhoršího; na to pravil:
»Ale, pane Tome, takovéhle řeči — na jednom místě prý je
úterek, a na druhém pondělek, a to v jeden a týž den. Frantíku, to
přece není nic k smíchu — hle na čem jsme! Dva dni v jeden a týž
den! Jak můžete stěsnati dva dny v jediný den — což pak můžete
stěsnati dvě hodiny v hodinu jedinou? Což pak jest možno vstrčiti
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dva černochy do kůže z černocha jediného, je to možná? Což pak
můžete dva čtvrťáky kořalky
vliti v nádobu čtvrtlitrovou. O ne, to, panečku, nejde; to není
možná, nikdy ne, to by to prasklo, a ještě by to nešlo! Dej přece pozor,
Frantíku, představ si, že na onen úterek připadne Nový rok — tak,
co potom! Vždyť mně přece nebude nikdo povídat, že mohou lidé
psáti na jednom místě rok ten a ten, a na jiném již rok následující,
— v jedné a téže minutě ! To je prasprostý žvast — rozzlobí mě vždy
taková řeč, opravdu rozzlobí.« Tu se začal chvěti, blednul; i promluvil
Tom:
»Oč pak se jedná? Co se děje?
Jim sotva mohl promluviti, přece však pravil: »Pane Tome, není
to vše jen žert, a je to pravda?«
»Ovšem, že to není žert, a j e to pravda.« »Jim se znovu zachvěl i
pravil:
»Tak dejme tomu, že v pondělí bude soudný . den, a v Anglii
tedy nebude soudného dne, a mrtví nebudou, povoláni z hrobů.
Zůstaňme jen při tomto příkladu. A teď obraťme ten příklad; rád
bych opravdu — —«
Tu jsme náhle cosi spatřili, všichni jsme vyskočili, na vše
zapomněli i vytřeštili jsme zrak: Tom pravil:
»Není to snad« a sotva dechu popadaje doložil: »Ano, jest — na
mou duši, je to oceán!« Ve mně i Jimovi až se dech zatajil při těchto
slovech. Stáli jsme jako přimraženi, však šťastni, neb žádný z nás až
do té chvíle neuzřel moře, ani se nenadál, že je kdy v životě uzří.
Tom pak dále mumlal:
»Atlantický oceán — atlantický. Bože! jak božský to zvuk !…
A zde před námi se prostírá a my na ně patříme — my ! Opravdu,
nevěřím ani svému zraku!«
Potom jsme spatřili jakousi vysokou hráz černého dýmu; když
jsme se ocitli blíže, poznal jsme, že to je město jakési, obrovské, hustě
vroubené po jedné straně loďmi; myslili jsme, že to je snad NewYork, i počali jsme se hněvati a hádati, hovoříce o něm; tu však již
jediným takřka mžikem nám zmizelo s očí a prchlo jako by letem, my
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pak jsme se ocitli nad mořem, ženouce se s větrem o závod. Tu jsme
teprve na mou věru řádně prohlédli!
Tu jsme obrátili, začali jsme bědovati, a prositi professora, by
se nad námi slitoval a vrátil se s námi a přistal zas k pevné zemi a
pustil nás domů ke svým milým, kteří pro nás tolik truchlí, teskní a
úzkostí trnou, že se nám snad přihodilo nějaké neštěstí; on však vzal
bambitku, i odehnal nás od sebe, i musili jsme se vzdálit; těžko však
říci, jak nám tenkráte bylo.
Země nám zmizela, zbyl z ní jen nepatrný, úzky pruh, jako had
nějaký, vroubící z jedné strany velikou tu spoustu vody, a pod námi
bylo samé moře, a jen moře a moře — milliony a milliony mil široko
daleko moře, které se dmulo, zdvihalo i se kmitalo, a bílá pěna, jež
tryskala z hřebenů ohromných vln, a na obzoru jen několik málo
lodí sem i tam rejdících a svými boky a kormidly hladinu vodní
brázdících; brzy však zmizely všechny koráby, i osaměli jsme mezi
nebem a mořem, a ocitli se v prostoru pustém a prázdném, že jsem
jaktěživ nic takového neviděl.
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prostor ten pustl čím dále tím více. Nad námi vysoko klenulo
se nebe, prázdné a hrozně hluboké, a pod námi nalézalo se
moře pusté, se svými vlnami. Kol dokola byl kruh — zcela kulatý kruh — tam, kde obloha i moře spolu se sbíhá; ano, hrozně veliký
kruh to byl, a my právě v jeho středu. Na mou duši, zcela uprostřed.
Letěli jsme jako o závod, rychlostí požáru v prériích, při tom se však
kolem nás nezměnilo pranic — zdálo se, že ani nevycházíme z onoho
středu; nemohl jsem ani postřehnouti, že bychom byli postoupili
třeba jen o píď v tom kruhu. Stesk nás napadal, — tak zvláštní a
nepochopitelné bylo vše kol nás.
Panovalo tak děsné ticho, že jsme se neodvážili hlasitěji
promluviti, i napadal nás stále větší a větší stesk, smutek, hovořili
jsme pomaleji a pomaleji, až konečně hovor uvázl naprosto, i seděli
jsme a dumali, jak říká Jim, a po dlouhou chvíli jsme ani
nepromluvili.
Professor pohnul sebou na svém loži, teprve když již slunce se
zaskvělo nad našimi hlavami; tu vstal, přiložil k oku jakýsi
trojúhelník — Tom pravil, že to je sextant, a že jím pozoruje slunce,
aby poznal, v kterých asi končinách se nalézá balon. Potom napsal
nějaké číslice, pohlédl do jakési knihy a jal se znovu vyvádět.
Namluvil mnoho podivných řečí a mezi jiným pravil, že hodlá
pokračovati v tom stomílovém letu až do pozdního zítřejšího
odpoledne, a v tu dobu že hodlá přistati v Londýně.
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I pravili jsme, že mu budeme velice za to vděčni.
Jižjiž se od nás odvracel; jakmile jsme však pronesli ona slova,
zase se otočil a podíval se po nás dlouhým pohledem, tím
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nejšerednějším, jakého byl jen schopen, pohledem zlomyslným a
podezřívavým, jaký si lze jen představiti. Na to pravil:
Chcete mne opustiti Nezapírejte !
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Nevěděli jsme, co bychom na to řekli, i stáli jsme tudíž a vůbec ni
slova nepromluvili.
Odešel sice stranou, usedl si, avšak nemohl, jak se zdálo,
zapuditi z hlavy ony myšlenky. Chvilkami vyrazil cosi takového, a
pokoušel se příměti nás k odpovědi, neměli jsme však dosti odvahy.
Prostor tichl více a více, i zdálo se mně, že toho déle nesnesu.
Ještě hůře nám bylo, když nadcházel soumrak. Tu mne Tom štípl i
pošeptal :
»Pohleď!«
Pohlédl jsem v tu stranu, i spatřil jsem professora, jak si přihýbá
z láhve kořalky. Nepotěšil mne valně ten obraz. Potom ještě jeden
doušek, a již se jal zpívati. Zatím se setmělo, i bylo nebe zachmuřeno
a bouře se rozzuřila. Prozpěvoval dále s větší ještě divokostí, a hrom
začal hučeti, a vítr fičel i skučel v lanoví — vše to dohromady bylo
děsné. Setmělo se tak, ze jsme ho ani neviděli i přáli jsme si, bychom
ho také neslyšeli, přes to jsme ho však slyšeli dobře. Potom se utišil;
uplynulo asi deset minut, i pojali jsme proti němu podezření, i přáli
jsme si. aby zase raději začal hučeti, abychom takto věděli aspoň, v
kterých místech se asi nalézá. Chvilkami šlehl plamen blesku, i viděli
jsme, jak se pokouší povstati, byl však zpit a zavrávoral, a konečně
upadl. Slyšeli jsme, jak zařval v temnotu noční:
»Nechtějí letěti do Anglie — nuže dobře; pojedeme tedy jiným
směrem. Chtějí mne opustiti. Nuže, ať mne tedy opustí, a hněd!«
Div jsem strachem neumřel při těch slovech. Potom se zase
utišil; to ticho snésti bylo již nad mé síly, i zdálo se mně, že blesk
nikdy nešlehne již temnotou. Konečně svitl spasný plamen, i spatřil
jsem profesora, jak ve vzdálenosti necelých čtyř stop k nám se po
čtyřech plíží. Bože můj ! a jak strašlivé měl oči. I skočil po Tomovi a
vzkřikl: Teď poletíš ty dolů! tu však již zase zavládla tma jako v hrobě,
i neviděl jsem ani, zdali ho chytil čili nic, a Tom při tom ani nehlesl.
Nastalo zase dlouhé, strašlivé čekání; potom se zase zablesklo, i
uzřel jsem, jak Tomova hlava přes okraj loď ky padla a hned zmizela.
Nalézal se na provazovém žebříku, který připevněn jsa ku
spojovacímu můstku, klátil se vzduchem. Professor vykřikl, skočil za
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ním a hned na to zase nastala čirá tma; tu vykřikl Jim: »Ubohý pan
Tom, již je nebožtíkem!« i vrhl se skokem na professora; professor
však byl zatím zmizel.
Potom jsme zaslechli několik strašlivých výkřiků, — a potom
ještě jednou temněji a posléze znova tam z dola, sotva, že jsme je
zaslechli; i slyšel jsem Jima, jak pravil: »Chudák, pan Tom!«
Potom nastalo hrozné ticho, a myslím, že by byl člověk lehce
do čtyř set tisíc napočítal do té chvíle, kdy se zase zablesklo. V tom
okamžiku však uviděl jsem Jima, a klečí rukama opřen o skříň, a
skrývaje obličej, naříká. Ani jsem neměl času pohlédnouti dolů přes
okraj, a již zase nastala tma, i byl jsem sám poněkud tomu rád,
poněvadž jsem mnoho chuti neměl. Nejblíže následující blesk jsem
však vyčíhal, i uviděl jsem, jak se na žebříku cosi klátí vzduchem a to
byl Tom «
»Polez jen nahoru,« křičel jsem — »polez, Tome!«
Jeho hlas zněl tak slabě, a vítr burácel tak mocně, že jsem mu
nerozuměl, co mluvil, zdálo se mně však, že se ptá, je-li nahoře v
balonu professor. I odpověděl jsem:
»Není; padl do moře! Polez jen! Snad ti můžeme pomoci ?«
To vše se dálo ovšem za čiré tmy.
»Frantíku, na koho pak to tak voláš?«
»Volám Toma.«
»Ale, Frantíku, jak můžeš tropiti takové žerty, když přece víš, že
chudák pan Tom — —« Tu vykřikl náhle strašlivě, trhl zpět hlavou
i rameny a vykřikl ještě jednou; vždyť v tu chvíli právě zasvitl blesk,
a Jim pozvedl hlavu právě v tom okamžiku, když Tomova, bledá jako
stěna, vytahovala se na můstek a tváří v tvář jemu hleděla. A myslil,
že to je duch zemřelého Toma.
Tom přelezl přes okraj člunku, a když se Jim přesvědčil, že je
to Tom sám, nikoli jeho duch, poceloval ho, zlíbal, nazýval svým
miláčkem, a podobná jména mu dával a vedl si tak, jako by byl
rozumu pozbyl radostí. Tu jsem pravil:
»Nač pak jsi čekal, Tome? Proč jsi nevylezl sem nahoru hned?«
»Bál jsem se, Frantíku. Věděl jsem, že kdosi podle mne do moře
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sletěl, nerozeznal jsem však ve tmě, kdo to byl. Vždyť jsi to mohl býti
též ty, anebo snad Jim.«
Takový byl Tom Sawyer, — stále při smyslech. Vylezl nahoru
teprve, když uslyšel, kam se poděl professor.
»Bouře se zatím rozzuřila v celé své síle, hrom strašlivě hučel
i praskal, blesky šlehaly, vítr skučel a fičel lanovím a z mračen se
spustil liják.
Brzy člověk nerozeznal vlastní své ruky, jak se zatmělo, a hned
na to mohl již zase nitě spočítati na rukávech a za dešťovým jakýmsi
závojem shlédnouti celou tu nekonečnou poušť, po níž se vlny staví
a valí.
Překrásný to obraz, taková bouře ! to vše však uzří ve světle zcela
jiném člověk letící vzduchem v dešti a poušti, v okamžiku, kdy právě
smrt byla u něho návštěvou.
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Sedli jsme si stranou, všichni pohromadě, a mluvili jsme tiše o
nebohém professorovi a každý z nás ho najednou litoval, a to zvláště
proto, že si svět z něho šašky stropil a tak drsně se k němu zachoval
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za všechnu jeho dobrou vůli, dále též proto, že neměl přítele a vůbec
nikoho, kdo by mu dodal odvahy i zaháněl jeho chmurné myšlenky a
nedal mu zpustnouti. V loďce byla hojnost všelikých šatů i pokrývek,
to vše se však nalézalo na druhé straně loď ky, a my jsme raději
promokli, než bychom se byli v tu stranu odebrali. Pochopíte snadno,
že nás mrazilo; vždyť je to strašné jiti v místa, jež po nebožtíku skoro
ještě, jak se říkává — ani nevychladla. Jim říkal, že promokne raději
skrz na skrz, než by šel v ona místa se strachem, že snad za svitu
blesků vrazí tam do ducha. Div nepadnu, vidím-li ducha, pravil, co
by se teprve stalo, kdybych naň sáhl.
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okoušeli jsme se stanovití nějaký plán, nemohli jsme se však na
ničem shodnouti. Já a Jim jsme navrhovali, obrátiti se a jeti
domů, Tom však říkal, že již musí den ihned rozbřesknouti, pak
prý uvidíme, kde jsme, možná prý, že nejsme již daleko od Anglie, i
můžeme prý jeti tam, a po lodi se vrátiti domů a proslaviti se tou
cestou.
Asi o půlnoci utichla bouře, i vyšel měsíc a ozářil moře, a tu jsme
teprve zase nabyli klidu a cítili ospalost; i natáhli jsme se na skříň a
usnuli jsme; až do východu slunce ani jsme se neprobudili. Moře se
třpytilo, jako by poseto bylo diamanty, panovala milá pohoda, a brzy
nám naše šaty zase uschly.
I poohlédli jsme se po nějaké snídani a především jsme si všimli
matného světla, jež ozařovalo přikrytý kompas. Tom se poněkud lekl.
I pravil:
Chápete snad, co to znamená. Tolik asi, že musí někdo stále státi
na stráži a říditi celý přístroj, právě jako nějakou loď, sice bloudí sem
i tam, a letí tím směrem, kterým jej žene vítr.
»Nuž,« pravil jsem, »jak pak letěl balon od té chvíle, co jsme zažili
ono dobrodružství?«
»Všelijak,« pravil poněkud zarmoucen, — »zdá se, že všelijak.
Teď právě jest hnán větrem, vanoucím jihovýchodně. Nevíme však,
jak dlouho to již trvá.«
I nařídil balon k plavbě směrem východním i pravil, že bude stát
na stráži, zatím co my seženeme snídaní. Professor vzal s sebou vše,
na co si jen člověk pomyslil: nemohl se ani lépe zásobiti. Neměli jsme
ovšem mléka na kávu, měli jsme však vodu i všemožné jiné potřeby,
i kamínka se vším příslušenstvím, i dýmky, i doutníky, i sirky; a víno
i likéry, nápoje to, jež nám vlastně ani nepatřily; dále knihy a mapy
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zemí i moří a harmoniku; konečně kožešiny i přikrývky, a spoustu
maličkostí, jako skleněné korále a mosazné tretky, jež, jak Tom říkal,
nasvědčovaly tomu že professor mínil podívat se mezi divochy. Také
peníze měl s sebou. Ano, professor se připravil na cestu velice dobře.
Po snídaní Tom naučil mne i Jima, jak říditi balon, i stanovil, že
se budeme každé čtyři hodiny ve stráži střídati; když odbyl si hlídku,
tu jsem nastoupil já, on pak vyňal professorův papír a péra i jal se
psáti domů své tetě Márince, sděluje jí vše, co se s námi stalo a dopis
ten nadepsal: »Z blankytu nebeského, na cestě do Anglie,« i složil jej
a zapečetil červenou oplatkou, napsal adressu, a nad tuto velikým
písmem: »Posílá Tom Sawyer, Vzduchoplavec,« i pravil, že to psaní,
až dojde na poštu, notně as dopálí starého poštmistra Nata. Tu jsem
prohodil:
»Ale poslechni, Tome Sawyere, to přece není žádný blankyt,
vždyť to je balon «
»Inu ovšem, kdo pak říká, blázne, že to je blankyt?«
»V onom dopise jsi to napsal.«
»A co z toho? Z toho přec ještě nenásleduje, že balon i blankyt
jest totéž.«
»Arci, že následuje. Nu, a co pak jest vlastně blankyt?«
Poznal jsem rázem, že neví, kudy kam. Přemýšlel i hloubal
chvilku, nevyhloubal však ničeho i musil se přiznati:
»To nevím já, a to neví nikdo. Jest to právě jen takové slovo. A
opravdu, velice případné slovo. Neznám slova, které by se mu v tom
ohledu mohlo rovnati, a snad ani neexistuje takové slovo.«
»Ale, co to mluvíš,« pravil jsem já; »vždyť se jedná o to, co
znamená to slovo.«
»Povídám ti, že nevím, co znamená. Je to slovo, jehož se užívá, —
ano, ano, jen tak pro
okrasu. Vždyť přece manšetky u košile také nemají hřáti
člověka, či snad ano?«
»Ovšem, že nikoli.«
»A přece je dávají ke košilím, není-li pravda?«
»Ovšem.«
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»Nuže tedy; to moje psaní je taková košile, a ten blankyt to je
taková manšetka.«
Věděl jsem hned, že to na Jima bude trochu silně účinkovati, a
skutečně. I pravil:
»Ale, pane Tome, to jsou marné řeči, a nad to jest hříchem takto
mluviti Víte zajisté sám: psaní není košile, a také žádných manšetek
psaní nemívá. Vždyť byste je neměl ani kam přišiti, ani byste nemohl
přišiti, a kdybyste i mohl, jistě by nedržely.«
»Ale mlč, prosím tě, a sečkej, až se přihodí něco, o čemž aspoň
trochu budeš míti ponětí.«
»Ale, pane Tome, snad nechcete tvrditi, že nemám ponětí o
košili, vždyť přece, na mou duši, já doma vždycky prádlo již od té
doby — —«
»Povím ti ještě jen tolik: to vše nemá co činiti s košilemi. Já jsem
toliko — —«
»Jak že, pane Tome! Vždyť vy jste přece sám pravil, že je psaní —
—«
»Chceš mne připraviti o rozum? Mlč! Užil jsem jen metafory.«
To slovo nás na chvilku omámilo. Potom však Jim se optal
poněkud bázlivě, vida, že se Tom již opravdu začíná hněvati:
»Pane Tome, co pak je to metafora ?«
»Metafora jest, — ano, metafora, ano — jest obraz jakýsi.« Cítil
sám, že to nestačí; i pokračoval znova:
»Řeknu-li na příklad: Černý pták k černému vždy sedá, užívám
metafory, místo abych. «
»Ale vždyť on nesedá, pane Tome. Inu ne, ovšem, že ne. Co se
peří týče nezadá sobě přec mnoho vrána s kavkou, kdybyste je však
chtěl zastihnouti pospolu, musil byste si přivstat. «
»Ale mlč, prosím tě. Sebe jednodušší věc nepronikne tou tvou
tvrdou kotrbou. A už mne nezlob.«
Jim s radostí umlkl. Byl hrozně potěšen v duchu, že na Toma
vyzrál. Jakmile začal Tom řeč o ptácích, věděl jsem hned, že je po
něm veta, poněvadž o ptácích věděl Jim více než my oba dohromady.
Sta a sta ptáků pobil, a jen tak lze nabýti o nich zkušeností. Tak
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činí také lidé, kteří píší o ptácích knihy, a kteří tak milují ptáky,
že necítí hladu, ani únavy a žádných obtíží, jen když mohou nalézti
nového nějakého ptáka a střeliti ho. Nazývají ornithology takové
muže, a myslím, že bych byl též dobrým ornithologem, poněvadž
jsem vždy měl rád ptáky a živé tvory vůbec; i chtěl jsem se vyučiti na
ornithologa; jedenkráte spatřil jsem na suché větvi vysokého stromu
ptáka, jenž zpíval, s hlavičkou na zad a otevřeným zobáčkem, a než
jsem mohl opanovati své myšlenky, již jsem střelil, — jeho zpěv ztichl
i spadl přímo s větve, zcela bez vlády jako nějaký kus cáru, i běžel
jsem, zdvihl jej, a chudák byl mrtev; tělíčko jeho hřálo však ještě
moji ruku, a hlavička jeho sebou klátila sem i tam, poněvadž patrně
vaz jeho byl zlomen; bílá blána zastřela jeho oči a malá kapka krve
objevila se na skráni, a hle! Více jsem neviděl pro slzy; a od té doby
jsem nezabil tvora, jenž mi neublížil, a nikdy nezabiji.
Však onen blankyt mne zbavoval klidu, byl bych se rád na to
pozeptal. I zavedl jsem zase řeč na blankyt, a tu mně Tom vysvětlil
vše, jak uměl nejlépe. Pravil: promluví-li nějaký řečník znamenitou
řeč, tu napíší noviny na příklad: volání lidu zachvělo nebes
blankytem. Pravil, že noviny vždy užijí v podobném případě onoho
výrazu, že však nikdy není vysvětleno, co se tím chce říci, i myslil
tedy, že to značí asi tolik, jako vzhůru a vysoko. Nu, a to se mně zdálo
býti dosti zřetelným, byl jsem tedy upokojen, a zmínil jsem se též o
tom. Ovšem, že ta moje poznámka potěšila Toma, a dodala jemu zase
veselé mysli, i pravil:
»Inu, a tak je to v pořádku: co se stalo, stalo se. Nevím zcela
určitě, co je blankyt, avšak až přijedeme do Londýna, tedy se jistě
blankyt zachvěje, a vzpomenete na moje slova.«
Tom pravil, že vzduchoplavcem jest ten, kdo létá v balonech;
pravil dále, že mnohem lépe zní: Tom Sawyer, vzduchoplavec, než
Tom Sawyer cestovatel, a jméno to prý bude se rozléhati po celém
světě, dospějeme-li šťastně k cíli, i nebude prý potom státi již o to, by
jej zvali cestovatelem.
Pozdě odpoledne jsme byli hotovi s přípravami ku přistání, i
byli jsme tomu velice rádi, a cítili jsme v sobě hrdost; a ustavičně
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jsme dalekohledy pátrali po obzoru, jako Kolumbus, když objevil
Ameriku. Neviděli jsme však, leč moře. Nastával večer, slunce
zapadalo a země se neobjevovala. Divili jsme se, čím to jest, myslili
jsme však, že ji musíme co nevidět uzříti, i vzlétli jsme o něco výše,
bychom snad nenarazili na nějakou tu horu neb věž.
Až do půlnoci měl jsem já míti hlídku, od půlnoci pak Jim; Tom
však sám se také postavil na stráž; vždyť, jak pravil, to činí každý
kapitán, je-li již na blízku země, a v tom případě nezachovává se prý
pravidelná hlídka.
Když pak nastal den, Jim vzkřikl, i vyskočili jsme, vytřeštili zrak
a opravdu — byla to země; kol do kola, po celém obzoru země —
rovná planina.
Nevěděli jsme ani, jak dlouho již jsme letěli nad ní. Nebylo tu ni
stromů, ni hor, ni skal, ni měst, a Tom i Jim mínili, že to snad moře.
Bylo to zcela pochopitelné; vždyť jsme byli tak nesmírně vysoko a
kdyby to skutečně bylo moře, a třeba rozbouřené, bylo by se jistě
zdálo rovinou, a zvláště v noci.
Byli jsme všichni nesmírně vzrušeni, i popadli jsme
dalekohledy, i hledali jsme všude Londýn, po Londýně však, neb
vůbec po nějaké osadě ani památky. A nikde nebylo stopy po
nějakém jezeru neb řece. Tom byl ohromen v pravém slova smyslu.
Tak prý si nepředstavoval Anglii — myslil prý, že se Anglie zcela
podobá Americe, a nikdy si o tom nedovolil ani pochybovati. Pravil,
že učiníme nejlépe, když se nasnídáme, k zemi se sneseme, a po
nejkratší cestě do Londýna se poohlédneme. Byli jsme velice
netrpěliví, i odbyli jsme rychle snídani. Když jsme se spouštěli dolů,
oteplilo se znenáhla, a brzy na to odhodili jsme kožichy. Čím níže
jsme však letěli, tím nám bylo tepleji, a v krátké chvilce nám bylo až
přes příliš teplo. Pot se s nás řinul proudem. Byli jsme téměř již u
země, však zpoceni jsme byli strašlivě!
Přistali jsme s balonem k zemi as na třicet stop.
Byla to totiž země, lze-li písek nazvati zemí; vždyť široko daleko
nebylo nic leč písek. Tom a já slezli jsme po lanovém žebříčku, i
dali jsme se do běhu, bychom protáhli svoje údy, a bylo nám ku
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podivu příjemně; totiž běh nám dělal dobře, nikoli však onen písek,
který nás pálil v nohy jak řeřavý popel. Tu jsme spatřili, jak kdosi
k nám se blíží; i chtěli jsme jíti naproti; v tom jsme však zaslechli
Jima, jak vykřikl, i ohlédli jsme se; zrovna do výše skákal, všeliké
posuňky dělal a řval. Nerozuměli jsme jeho volání, byli jsme však
přece poděšeni i upalovali jsme k balonu zpět. Když jsme již přiběhli
dosti blízko, slyšeli jsme volání, jež mne ohromilo:
Poběžte! je-li vám život milý! —Je to lev — vidím jej
dalekohledem! Poběžte hoši! Upalujte, jak jen umíte nejlépe I Utekl
asi ze zvěřince, a nikdo ho nepronásleduje!

Tom se dal do běhu, moje nohy však byly jako ze dřeva. Sotva jsem
cestou dechu popadal, jako člověk ve spaní, když se mu zdá, že ho
honí nějaký duch.
Tom doběhl k žebříku, vyšplhal se poněkud do výše a čekal
na mne; a jakmile jsem na žebřík vystoupil, vzkřikl na Jima, aby
s balonem vzlétl do výše. Jim však byl zcela popleten i pravil, že
zapomněl, jak se to dělá.
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I vylezl Tom výše a volal na mne, bych lezl za ním; zatím však již lev
byl nedaleko, i řval strašlivě cestou; nohy se pode mnou třásly, tak že
jsem se ani neodvážil nohu zdvihnouti ze příčky žebříku, obávaje se,
že snad ta druhá pode mnou klesne.
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Tom však zatím již přelezl přes okraj loď ky, pustil poněkud do
výše balon, rázem však zase s ním stanul, jakmile konec žebříku ocitl
se ve výši desíti neb dvanácti stop. A pod námi byl lev, který sebou
škubal, i řval a vyskakoval, chňapaje po žebříku, a vždy jen asi o čtvrt
palce chybil, jak se mně aspoň zdálo. Byla to rozkoš, být tak zcela z
dosahu jeho drápů — opravdová rozkoš — i pociťoval jsem radost
i vděčnost zároveň; visel jsem tam však bez pomoci, i nemohl jsem
vylézti výše a tu jsem zase cítil bídu i žal nad svým osudem. Jest to
skoro zvláštností míti takový dvojí pocit zároveň; nepřeji však takový
pocit nikomu.
Tom se mne ptal, co pro mne má učiniti, nevěděl jsem však, co
bych mu odpověděl. I ptal se mne, udržím-li se ještě chvilku, že by
zatím odlétl s balonem dále na bezpečné místo a prchl tak před oním
lvem. Tu jsem odpověděl, že se udržím, nepoletí-li výše, než právě
jest, kdyby se však vznesl výše, tu že by se mně jistě zatočila hlava, a
že bych sletěl. Pravil tedy:
»Tak se dobře chyť!« a vzletěl.
»Neleť tak rychle,« volal jsem na něho; »dostávám závrať.«
Však vyletěl rychlostí blesku. I zmírnil let, i vznášeli jsme se
pomaleji nad tou pouští, byla to však přece jen žalostná cesta, neboť
vždy vzniká tísnivý pocit, vidí-li člověk, jak se vše pod ním plíží, a
neslyší-li ni jediného zvuku.
Brzy jsme však uslyšeli mnoho zvuků; onen lev totiž nakazil a
přilákal své druhy svým řevem. Viděl jsem je, jak přichvátali skokem
se všech stran, a v kratičké chvilce jich bylo pode mnou plno, a
všichni vyskakovali do veliké výše, chňapajíce a lapajíce jeden přes
druhého; tak jsme prchali, vznášejíce se nad pouští, a ti chlapíci
přičiňovali se ze všech svých sil, bychom nepustili z mysli trudné
svoje postavení; potom se dostavilo bez pozvání ještě několik tigrů,
kteří strhli tam dole pekelný ryk.
Seznali jsme, že jsme zvolili špatný plán. Tak mírným letem
bychom se jich byli nezbavili, a já jsem se nemohl udržeti déle na
žebříku za nic na světě. I zadumal se Tom a připadl na jinou myšlénku. Odhodlal se totiž zastřeliti revolverem jednoho lva, a potom
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uletěti, až ostatní lvi začnou se rvát o mrtvého druha. I zastavil balon,
učinil tak, potom jsme odletěli, — dole se zatím vzmáhala vřava —
přistali jsme k zemi asi o čtvrt míle dále, i pomohli mně přes okraj
loď ky; jakmile jsme jim však prchli, ta sběř pustila se ještě jednou
za námi. Když však poznali, že jsme skutečně uletěli, a že nás již
nemohou dohoniti, sedli si na zadní nohy a pohlíželi na nás tak jaksi
zmateně, že se člověk sotva ubránil přání, pohlednouti na věc také s
jejich stanoviska.
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VI.

B

yl jsem tak sláb, že jsem cítil především potřebu odpočinouti
si, i lehl jsem si na skříň, kde bylo mé lože a natáhl jsem svoje
údy. Byli jsme jako v nějaké rozžhavené peci, tu ovšem nemohl
člověk pohověti svému tělu, i dal Tom rozkaz ku vzlétnutí a Jim
vypustil do výše balon. A pomyslete si, musil míti sílu ten balon,
měl-li vzlétnouti se všemi těmi blechami, jež se nachytaly na něj, a
Tom si při té příležitosti vzpomněl na Marii, která měla jehňátko,
jehož blechy byly bílé jak padlý sníh. Ty naše blechy však nebyly z
nich; byl to tmavý jakýsi druh, — druh blech, jež mají stále hlad, a jež
nejsou vybíravý: dají se do čehokoli jiného, nemohou-li právě na
člověka. Kdekoli jest písek, tam najdete jistě také to zvířátko; a čím
více písku, tím více je blech. Zde bylo plno písku a dle toho také
blech. Jaktěživ jsem neviděl takové stádo.
Musili jsme vzlétnouti do výše na celou míli cesty, bychom se
dostali do snesitelného ovzduší; a musili jsme postoupiti o další ještě
míli, bychom se zbavili těch zvířátek; jakmile však na ně uhod.il
mrazík, seskákaly do jedné přes okraj loď ky. Potom jsme zase se
snesli o míli níže, kde vanul jen mírný větřík a bylo zcela milé a
přiměřené teplo, a krátce na to bylo mně zase zcela dobře. Tom seděl
tiše, o čemsi přemítaje, náhle však vyskočil i pravil:
»Vsadil bych na to tisícovku, že vím, v kterých místech se právě
nalézáme. Jsme právě na Velké Sahaře, jako že se jmenuji Tom!
Byl tak rozčilen, že se nedovedl déle přemáhati. Já však nikoli; i
pravil jsem:
»Nu, a kde pak je ta Velká Sahara? V Anglii či ve Skotsku?«
»Ani zde, ani onde, Sahara jest v Africe.«
Jim vyvaloval oči, i začal se upřeně rozhlížeti s ohromným
zájmem, poněvadž z této země pocházeli jeho předkové; já však jsem
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tomu tak zcela nevěřil. Nemohl jsem také jinak, přiznám se, vždyť
se mi zdálo příliš hrozným, že bychom se byli dostali tak strašlivě
daleko.
Tom však byl zcela zaujat svým objevem, jak to nazýval a pravil,
že také lvi a písek tomu nasvědčují, že to je »Veliká poušť«. Pravil, že
by byl mohl již dříve, než jsme ještě uzřeli zemi, s určitostí říci, že jsme
bloudili kdesi po světě, kdyby si byl jen jediné věci povšiml; a když
jsme se ho tázali, co tím myslí, pravil:
»Těchto hodin. Jest to chronometr. Dočtete se o něm v každé
povídce, jež jedná o námořních cestách. Jedny z nich ukazují čas
dle poledníku Greenwichského, ty druhé pak ukazují čas města St.
Louis, právě jako moje kapesní hodinky. — Když jsme opustili St.
Louis, byly na mých hodinkách a na těchto druhých hodinách čtyři
hodiny odpoledne, a deset hodin před půlnocí dle těchto hodin
Greenwichských. Nu, a v tento roční čas zapadá slunce kol sedmé
hodiny. Včera jsem si pamatoval dobu, kdy slunce zapadalo, bylo
půl šesté dle Grenwiche a na mých hodinkách a oněch druhých
hodinách bylo půl dvanácté. Jak vidíte, shodoval se východ i západ
slunce s mými hodinami v St. Louis, a hodiny Greenwichské šly
proti oněm o šest hodin napřed; teď jsme se však dostali tak na
východ, že neshoda činí již jen půl druhé hodiny dle
Greenwichského času a máme tedy rozdíl již o čtyři a půl hodiny.
To znamená totiž asi tolik, že jsme byli již blízko zeměpisné
délky, ve které leží Irsko, a byli bychom tam již v krátce dospěli,
kdybychom byli zachovali správný směr — a to se nestalo. Ovšem
že ne; bloudili jsme světem — bloudili jsme jihovýchodně — a jsem
přesvědčen, že jsme teď v Africe. Pohleďte na tuto mapu. Vizte, jak
výběžek Afriky směřuje na západ. Považte, jak rychle jsme letěli;
kdybychom byli zachovali východní směr, byli bychom dávno již
touhle dobou přeletěli Anglii.
Vyčkejme poledne, potom se postavíme, a až nebude postava
naše vrhati stínu, tu se přesvědčíme, že Greenwichské hodiny budou
ukazovati téměř na dvanáctou. Ano, tak je to; myslím, že jsme v
Africe; to se nám opravdu povedlo.«
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Jim se díval dalekohledem. I potřásl hlavou a pravil:
»Pane Tome, zdá se mně, že je tu snad přece mýlka v něčem.
Vždyť jsem neviděl ještě ani jednoho černocha.«
»To nic neznamená — ti přece nežijí v poušti. Co pak jest to
tamhle? Dej sem dalekohled.« Hleděl dlouho v onu stranu, i pravil,
že se zdá, jako by tam byl po písku natažen černý provázek, že však
nemůže tušiti, co as to je.
»Nuže,« řekl jsem, »myslím, že se ted snad pohodlně dovíte, v
kterých asi končinách se nalézáme s balonem, poněvadž, jak se zdá,
tamto jest jedna z oněch čar, jež jsou na mapě, a jež zovete stupni
zeměpisné délky, i potřebujeme jen vystoupiti, podívati se na jeho
číslo a — —«
»I mlč, Frantíku! Jaktěživ jsem neviděl takového tulipána jako
jsi ty. Což pak myslíš, že stupně zeměpisné délky skutečně jsou na
zemi«? »Tome Sawyere, jsou přece naznačeny na mapě, víš to dobře,
zde jsou, přesvědč se sám.«
»Ovšem, že jsou na mapě, to však není ještě vše; ale nejsou na
zeměkouli.«
»Tome, víš jistě, že to je pravda?«
»Ovšem že ano.«
»Nuž, tak tedy mapa lže zase. Nepoznal jsem v světě většího lháře
nad mapu.«
Ta slova jej rozehřála, i chystal jsem se na něho, a také Jim rovnal
si v hlavě své důvody, a v nejbližší chvíli byli bychom vytrhli do pole
s novým dokladem, když tu Tom náhle odložil dalekohled a začal
tleskati rukama jako šílenec, a volal:
»Velbloudi I — velbloudi!«
I vzal jsem dalekohled a Jim též, pohlédl jsem v tu stranu, byl
jsem však sklamán, i pravil jsem:
»Velbloudi, i ty blázne, — vždyť to jsou pavouci !«
»Pavouci v poušti, pošetilče? Pavouci snad chodí v průvodech?
Ty snad ani nemyslíš, Frantíku Finne, a zdá se mi, že vůbec ani nemáš
čím myslit. Což nevíš, že jsme ve výši jedné míle, a že celá tato řada
lezoucích tvorů je na dvě neb tři míle vzdálena? Pavouci — Pane
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Bože! Pavouk velký jako kráva ? Snad bys rád podojil jednoho z nich.
To jsou však velbloudi a nic jiného. Jest to karavana, ano, karavana,
na míli dlouhá.«
»Nuže, snesme se níže a podívejme se. Nevěřím tomu ještě a
přesvědčím se teprve, až sám to uvidím a vlastníma očima poznám.«
»Tedy dobře,« pravil a kázal: »Spusťte níže balon !«
Spustivše se dolů do horkého ovzduší, poznali jsme, že to jsou
velbloudi, zcela jistě, nekonečná řada velbloudů, pracně v před
postupujících a nesoucích vaky na sobě řemeny přivázané, a několik set lidí v dlouhých, bílých šatech, s jakýmisi šátky přes hlavu
ovázanými, z nichž visely třapce a řásně; jedni z těch mužů byli
opatřeni dlouhými puškami, jiní nikoli, a jedni z nich jeli na koních,
jiní šli pěšky. A to vedro — div člověka neusmažilo. A jak pomalu se
plazili v před! I spustili jsme se náhle níže a stanuli jsme asi na 100
loket nad jejich hlavami.
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Všichni ti lidé vzkřikli, někteří z nich padli přímo na břicho, jiní
začali proti nám střílet ze svých pušek, ostatní pak se rozprchli a
práskli do bot, každý zvláště, a rovněž tak učinili velbloudi.
Pozorovali jsme, že jsme je přeplašili, vzlétli jsme zase as o míli
výše, do studeného ovzduší, a odtud jsme je pozorovali. Trvalo to
celou hodinu, než se zase seřadili a průvod znovu utvořili; potom se
dali zase na pochod, viděli jsme však dalekohledy svými, že výhradně
nám věnují i dále svoji pozornost. Jeli jsme pomalu dále, pohlížejíce
na ně dalekohledy, a tu jsme uviděli vysokou, písečnou hráz a cosi
jako lidi za ní, a na temeni hráze ležel jakýsi muž, pozvedající chvílemi
hlavu, a jak se zdálo, buď karavanu, neb nás pozorující. Jakmile se
karavana přiblížila, slezl na druhou stranu, přiskočil k ostatním
mužům a koním — také koně byli za tou hrází — i spozorovali jsme,
s jakým spěchem na své koně vyskakovali, a hned na to jako oheň
vyjeli, jedni ozbrojeni kopím, druzí dlouhou puškou, a všichni
křičeli, pokud jen stačilo hrdlo.
Zuřivě hnali se proti karavaně, a krátce na to srazily se obě
strany, vše se pomísilo, a tu se rozzuřila ohlušující palba, a vzduch se
tak naplnil dýmem, že stěží bylo lze rozeznati obrysy zápasníků. Bylo
na šest set lidí v té bitce, a hrozný to byl pohled. Potom se rozrazili na
tlupy a skupiny, zápasíce na život i na smrt, a divoce se při tom točíce,
sem a tam pobíhajíce a strašlivě jeden na druhého dorážejíce; jakmile
se poněkud rozptýlil dým, bylo viděti zabité i zraněné lidi, a velbloudy široko daleko kolkolem rozptýlené a různými směry pádící.

52
www.eknizky.sk

CESTY TOMA SAWYERA

Konečně poznali lupičové marnost dalšího boje, i dal tedy vůdce
jejich znamení trubkou, a všichni z nich, kdož ostali na živu v té seči,
rozprchli se> pryč se ženouce pouští. Poslední z nich uchopil ještě
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jakési dítě, a unesl je, posadiv si je před sebe na koně; a žena jakási
hnala se za ním s nářkem i prosbami, a běžela za ním po poušti, až
se konečně ocitla daleko od svých krajanů to vše bylo však marno,
i musila se vzdáti pronásledování ; na to klesla v písek a zakryla si
rukama tváře. Tu se pustil Tom rychlým letem za oním divochem, i
snesli jsme se dolů, jen to zafičelo, a srazili jej se sedla i s dítětem;
pěkně se pohmoždil, dítě však zůstalo bez úrazu, a leželo tu před
námi, třepetajíc do vzduchu ručkama i nožkama jako nějaký
brouček, který se na zad převrátil a který se nemůže v původní
polohu dostati. Vrávoravým krokem dostihl onen muž svého koně,
nevěda, co jej srazilo s koně, neboť my jsme se zatím již ocitli zase ve
výši tří neb čtyř set loket.
Čekali jsme, že ta žena teď snad půjde si pro své dítě, nestalo
se to však. Dalekohledem jsme uviděli, jak sedí stále na témž místě,
s hlavou na kolena skloněnou; to jistě asi neviděla, co se mezi tím
událo, a měla za to, že dítě její pryč uneseno bylo oním mužem. Byla
as na půl míle vzdálena od ostatních i odhodlali jsme se přistati s
balonem k onomu dítěti, jež bylo as o čtvrt míle dále než ona žena,
odnésti k ní dítě rychle, aby nás nedostihla karavana a nám
neublížila; ostatně, věděli jsme, že jsou pro tu chvíli zaujati svými
raněnými.

54
www.eknizky.sk

CESTY TOMA SAWYERA

Chtěli jsme se o to pokusiti, a vskutku jsme se také pokusili. Spustili
jsme se zcela nízko, stanuli jsme; Jim slezl po žebříku pro toho
caparta; bylo to opravdu milé boubelaté děťátko, a bylo ku podivu v
dobré náladě, povážíme-li, že právě vyvázlo z bitky a že bylo sraženo s
koně; potom jsme se dali na cestu k matce. I stanuli jsme zcela blízko
za jejími zády; Jim slezl, připlížil se opatrně, ale když již byl u ní zcela
blízko, tu náhle dítě zamrnkalo svým dětským způsobem, ona je uslyšela, obrátila se rychle, vykřikla radostí, vyskočila a chopila se dítěte,
55
www.eknizky.sk

MARK TWAIN

objala jo, na to pustila dítě a objala Jima, potom strhla se sebe zlatý
řetěz, a zavěsila jej Jimovi na krk, a znova jej objala; konečně chytila
zase dítě, a na prsa tiskla, ustavičně vzlykajíc a slova díků pronášejíc;
Jim pospíšil zatím k žebříku, a po tomto k nám nahoru, a v okamžiku
jsme již zase byli v oblacích, a žena s hlavou na zad skloněnou, a
s dítětem zavěšeným na její šíji, zírala vyjeveně k nebesům. I stála
takto, pokud jsme nezmizeli v oblacích jejímu zraku.
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P

oledne ! zvolal Tom, a skutečně bylo poledne. Stín scvrkl se na
nepatrnou skvrnu vroubící jeho paty. Pohlédli jsme na hodiny;
Greenwichské hodiny ukazovaly tak blízko ku dvanácté, že se
tu o nějakém rozdílu nedalo vůbec ani mluviti. I řekl Tom, že Londýn
leží od nás přímo na sever nebo přímo na jih, a dle vedra, písku a
velbloudů soudil, že leží severně; a mnoho mil na sever, — tolik asi
jako z New-Yorku do Mexika, jak Tom počítal.
Jim pravil, že uznává balon za věc daleko nejrychlejší na světě,
nehledíme-li k jistým druhům ptáků — na příklad divokým
holubům neb železnici.
Tom však pravil, že četl kdysi o anglických železnicích, jež prý
jako nic urazí skoro sto mil za hodinu, a není prý na světě ptáka,
který by to dokázal, kromě jediného — totiž blechy.
»Kromě blechy? Především není blecha žádný pták, vezme-li se
to přísně — —«
»Blecha že není pták, že ne? Nu, a co pak tedy ?«
»Nevím to tak zcela určitě, pane Tome, chci však říci asi tolik, že
blecha náleží vůbec jenom mezi zvířata. Uznávám však, že ani to není
správné — aby se mohla pokládati za zvíře, musila by býti větší Bude
to asi brouk. Ujišťuji vás, že ano — ano, blecha jest brouk. «
»Vsadil bych se, že nikoli, ale připusťme to. Nu, a co chceš
namítnouti za druhé?«
»Nu a za druhé, ptáci jsou tvorové, kteří konají daleké cesty,
blecha však nikoli.«
»A blecha nikoli? Teď mně řekni, co nazýváš dalekou cestou!«
»Inu, několik mil, mnoho mil cesty — to se rozumí.«
»Nemůže jíti také člověk několik mil cesty?«
»Ovšem že ano.«
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»Tolik jako železnice ?«
»Ovšem že, dopřeje-li se mu dosti času.«
»A blecha nemůže ?«
»Inu, snad také — ale musil byste jí popřáti hromadu času.«
»Nahlédneš snad, že vzdálenost není věcí naprosto rozhodující;
za to však čas, v kterém se ona vzdálenost urazí, padá na váhu, není-li
pravda?«
»Inu, zdá se, že tomu tak, nikdy bych si to byl ale nepomyslil,
pane Tome.«
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»Při tom rozhoduje vždy poměr, ano; a budeš-li posuzovati rychlost
nějaké věci neb tvora dle velikosti, čím je pták, člověk, železnice proti
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té bleše? Člověk sebe rychlejším během neurazí více než deset mil
za hodinu, — to činí něco více než deset tisíc délek vlastního těla.
Všechny přírodopisné knihy se shodují v tom, že sprostá, obyčejná
blecha třetí třídy skočí sto a padesátkráte delší vzdálenost, než obnáší
délka jejího těla; ano, při tom může skočiti pětkráte v jediné vteřině
— což činí za vteřinu sedm set padesát délek vlastního těla; blecha
totiž nemaří času, ustávajíc ve skoku a k novému se chystajíc — nýbrž
činí obé zároveň; o tom se lehce přesvědčíte, zkusíte-li prst na ni
položit. Nu, a to je skok sprosté, obyčejné blechy třetí třídy; teď však
vezměte blechu první třídy, jež byla po celý život hýčkána urozeným
panstvem, a jež nepoznala bídy, nemoci, ani nebezpečí, a taková ti
skočí více než třistakráte dále, než obnáší délka jejího těla, a bude
skákati třeba celý den, pět takových skoků za vteřinu — to jest jeden
tisíc pět set délek jejího těla. Nuže, dejme tomu, že by člověk urazil
za vteřinu tisíc pět set délek vlastního těla, — to by bylo půl druhé
míle. To je devadesát mil za minutu; za hodinu činí to již o mnoho
více než pět tisíc mil. Nu, kde pak teď ostal ten tvůj člověk, tvůj pták,
tvůj vlak a tvůj balon? Nuž, kam se poděli vedle blechy? Blecha, to je
taková kometa ve zmenšeném vydání.«
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Jim velice užasl a já rovněž. Jim pravil:
»Jsou ty číslice zcela správné; není to žert ani lež, pane Tome?«
»Ovšem že ano; zcela pravdivé.«
»Nu, tu tedy musí člověk vzdáti blechám všechnu čest, jen co je
pravda. Nevážil jsem si jich až do dnes příliš, teď ky však, jak vidím,
nic naplat — to se ví, že zasluhují úcty «
»Ovšem že ano. Blechy byly obdařeny také poměrně bystřejšími
smysly, schopnostmi i obratností než kterýkoli jiný živočich na světě.
Blechy lze naučiti skoro všemu; a naučí se tomu rychleji než kterékoli
jiné zvíře. Naučí se v postroji ta- hati malé kočárky a jezdi sem a
tam na povel; také vojenskému pochodu a cvičení se naučí, konajíce
vše tak přesně dle povelu jako skuteční vojáci. Lze je naučiti vůbec
všelikým obtížným a nesnadným věcem.
Dejme tomu, že by se podařilo bedlivým ošetřováním dochovati
se blechy tak veliké, jako je člověk, a připusťme, že by při tom
přirozená její čilost v témž poměru víc a více rostla a se bystřila — co
myslíte, kde by se ocitlo lidské pokolení?
Taková blecha by se musila státi presidentem Spojených Států,
a ty bys proti tomu nic nesvedl, zrovna jako nic nesvedeš, proti
blesku.«
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»Můj Bože, pane Tome! to jsem opravdu nevěděl, že blecha zaujímá
mezi ostatními zvířaty tak význačné místo. Opravdu; ani bych si to
nikdy nebyl pomyslil, a přece je tomu tak.«
»Blecha předčí poměrně daleko všecky ostatní tvory, lidi i
zvířata. Jest to tvor nejzajímavější ze všech. Lidé mluví ustavičně o
práci a síle mravence, slona, lokomotivy a hle! blechu nikdy neberou
do toho počtu. Blecha zdvihne dvěstěkrát až třistakráte váhu svého
těla, a žádný z tvorů se jí v tom ani přibližně nevyrovná. A nad to zná
také své »já«, jest velmi vybíravá, a nedá se ošáliti; její pud neb snad
úsudek, ať to nazveme jakkoli, jest zcela zdravý a jasný, a nikdy se
nezmýlí Lidé obyčejně myslí, že bleše je člověk jako člověk. To však
není pravda. Jsou lidé, na něž blecha nejde, ať má hlad čili nic, a já
jsem jedním z takových lidí. Ve svém životě ni jediné blechy jsem
neměl.«
»Ale, pane Tome!«
»Mluvím pravdu; nežertuji.«
»Nu, tyhle věci slyším opravdu dnes poprvé.« Jim tomu nevěřil,
a já také ne; i bylo nám přistati k písku, nabrati zásobu a přesvědčiti
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se. Tom měl pravdu. Na mne i na Jima se jich nahrnulo na tisíce,
na Toma se však neusadila ni jediná. Vysvětlení nebylo sice po ruce
žádné, byla to však skutečná událost a proti té se nedalo nic namítati.
Pravil, že se mu vedlo vždy tak, a že ani v místech, kde jich je na
milliony, žádná se ho netkne, ani ho neštípne.
Vzlétli jsme poněkud do vyšších, studených vrstev
vzduchových, kde trochu mrzlo, stanuli jsme na chvilku a potom
jsme se zase vrátili do milého, teplého ovzduší a letěli jsme pomalu
rychlostí dvaceti až dvaceti pěti mil za hodinu, směrem, kterým jsme
se brali po několik posledních hodin. Činili jsme to proto, že čím
déle jsme byli v té velebné, klidné Poušti, tím více jaksi mizol všechen
náš chvat a zmatek, a tím větší štěstí, klid a spokojenost jsme cítili a
tím více se nám líbila poušť, tím více jsme ji milovali. Zmírnili jsme
tedy rychlost balonu, jak jsem již podotkl, a tu jsme prožili velice milé
a klidné chvíle, dívajíce se dalekohledy do krajiny, nebo jsme četli,
hovíce sobě na skříních, nebo jsme si také trochu zdřímli.
Zdálo se, že to snad ani nejsou tíž lidé, kteří tak toužebně pátrali
po zemi, aby na břeh mohli vystoupiti, — a přec to byli skutečně
oni. Jako bychom na vše to již byli zapomněli — ano, v pravém slova
smyslu zapomněli. Nyní jsme již přivykli balonu, nebáli jsme se již a
netoužili ani po jiném životě. A což, byli jsme v baloně jako doma
; mně aspoň se zdálo, že jsem se v baloně narodil i vyrostl, a Jimovi
i Tomovi vedlo se podobně. A všude jinde bych byl měl kol sebe
špatné lidi, kteří by mne trápili a trýznili, vadili se se mnou a výtky
činili, a křičeli i strkali do mne, a popoháněli mne i stopovali i kázali
by mně činiti to i ono a kteří vždy by mně vybrali práci, jež se mně
protiví a potom by mně láli ničemů, jakmile bych se dopustil
taškářství, nebo vůbec něco jiného provedl, a takovým způsobem
ustavičně člověku život ztrpčovali; nahoře v oblacích však naopak
bylo ticho, jasno a milo, a dosti jídla, dosti spaní, a podivné věci
jsem stále viděl, a nic mne netrýznilo, netrápilo, a nebylo tu oněch
dobrých lidiček a každý den byl svátkem. Bože můj! nepospíchal
jsem vystoupit na pevnou půdu a zase upadnout do civilisace.
Nejvíce z toho všeho, co s sebou nese civilisace, se mně protiví ten
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ošklivý zvyk, že dostane-li někdo truchlivou nějakou zprávu v
dopise, hned přiběhne k tobě a hned ti všecko vypravuje a k smutku
naladí tvoji duši, a noviny ti oznamují, kde komu na světě se co
smutného událo, a rozteskní i zkormoutí tě každou chvíli, — a to vše
tíží člověka strašlivě. Nenávidím novin, nenávidím dopisů; a kdyby
se dělo po mém, nedovolil bych, aby kdokoli uvaloval takto svůj
zármutek na lidi, s nimiž se ani nezná a kteří bydlí třeba na protějším
konci světa. Nu, a zde v baloně neděje se nic takového, a jest to vůbec
nejí ozkošnější místo na světě.
Povečeřeli jsme; i nastala noc, nejkrásnější, jakou jsem kdy
poznal. Měsíc svítil jak slunce, jen že daleko jemněji; pojednou jsme
spatřili lva, jenž tu stál sám, na celé zemi sám, jak se aspoň zdálo a
stín, který na písek vrhal, podobal se kaluži inkoustu. Takový bývá
měsíční stín.
Chvílemi jsme si lehli na znak a hovořili; nechtělo se nám spáti.
Tom pravil, že se nalézáme právě v ovzduší povídek »Tisíc a jedna
noc«. Právě v těch místech prý se stal jeden z nejzajímavějších
příběhů uvedených v té sbírce; pohlíželi jsme tedy v ona místa a
pozorovali je, zatím co on vypravoval; vždyť neznám lepší zábavy než
pozorovati místo, o němž se vypravuje v nějaké knize.
Byla to povídka o velbloudáři, který ztratil velblouda; i šel
pouští, potkal jakéhosi muže, a tázal se ho:
»Nepotkal jste dnes zbloudilého velblouda ?«
A muž onen odpověděl:
»Nebyl slepý na levé oko?«
»Byl.«
»Nechybil mu hořejší přední zub?«
»Chybil.«
»Nekulhal na zadní nohu?«
»Kulhal.«
»Neměl na sobě náklad jáhlí po jedné a medu po druhé straně?«
»Ovšem že měl, nechte však již těch podrobností, — jest to on,
hořím již nedočkavostí. V kterých místech jste ho viděl?«
»Ani jsem ho nespatřil,« pravil muž.
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»Že jste ho ani nespatřil? Jak jste ho tedy mohl tak do
podrobností popsati?«
»Dovede-li člověk řádně zraku užívat, vše má pro něho
důležitost; většině lidí však zrak neslouží. Poznal jsem, že velbloud
pouští šel, poněvadž jsem viděl jeho stopu. Poznal jsem, že na zadní
nohu napadal, poněvadž nadlehčoval tu nohu, jen lehce na ni
dostupoval, a to bylo viděti na jeho stopě.
Poznal jsem, že jest slepý na levé oko, poněvadž okusoval trávu
jenom po pravé straně. Poznal jsem, že mu chybí hořejší, přední zub,
poněvadž kdekoli kousl do drnu, otisk jeho zubů mně to prozrazoval.
Jáhlí sypalo se po jedné straně — mravenci mne o tom poučili; med
kapal po druhé straně — mouchy mne o tom poučily. Znám úplně
vašeho velblouda, ale neviděl jsem ho.«
Jim pravil:
»Pokračujte, pane Tome; to je velice pěkná povídka, a náramně
zajímavá.«
»Jsem u konce,« řekl Tom.
»U konce?« pravil Jim překvapen. >Co se stalo s velbloudem ?«
»Nevím «
»Pane Tome, povídka to neříká ?«
»Nikoli.«
Jim byl chvilku zaražen, potom pravil:
»Inu, to je přece jedna z nejhroznějších povídek, jež jsem kdy
slyšel. Vypravování dospěje k místu, kde zájem posluchačstva je nej
živější, a pak jako by uťal. Vždyť přece, pane Tome, takové
vypravování nemá smyslu. A netušíte ani, dostal-li onen muž toho
velblouda čili nic?«
»Nikoli, nemám ani tušení «
Pozoroval jsem také, že to vypravování nemá smyslu, skončí-li
rázem, dříve ještě, než k hlavní věci dospěje, nepronesl jsem však
svého mínění, poněvadž jsem pozoroval, jak se Tom mrzí, že se to
vypravování tak hloupě ztratilo a že Jim tak rázem uhodil na slabou
stránku té povídky a vždy se řídím zásadou, že se nesluší, aby člověk
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dorážel na kamaráda, je-li v koncích se svým uměním. Tom však se
na mne obrátil i pravil:
»A co říkáš ty tomu vypravování?«
Tu jsem tedy musil s pravdou vystoupiti, vyznati vše a říci, že
jsem téhož mínění jako Jim, totiž že povídka, která skončí, když je
vypravování v nejlepším, opravdu ani za vypravování nestojí.
Tom svěsil hlavu; nezlobil se však, jak jsem původně myslil nad
tím, že jsem tak hanobil tu povídku, nýbrž byl toliko smuten; i pravil:
»Někteří lidé vidí, jiní nevidí — právě, jak pravil ten muž. Vy
hlupáci ! Po cyklonu, kdyby se mimo vás prohnal, stopy byste
nespozorovali nerci-li po velbloudovi…«
Nevím, co tím mínil, on sám to neřekl; byla to jen jedna z jeho
podivnůstek, tuším — jimiž oplýval někdy, zvláště když byl v úzkých
a neviděl východu ze svého postavení — nic jsem si z toho však
nedělal. Poskvrnili jsme krůtě slabinu toho vypravování — nemohl
zapomenouti na tu nepatrnou skutečnost. Tížilo jej to přenáramně,
myslím, jakkoli se ostýchal přiznati se k svému bolu.
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áno jsme časně posnídali i seděli jsme zírajíce na poušť; a
vzduch byl tak okouzlující a milý, ač jsme nebyli příliš vysoko.
Po západu slunce jsme balon spouštěli níže, poněvadž poušť
rychle vychladne; a tak lítáme za soumraku nevysoko nad pustinou.
Pozorovali jsme, jak stín balonu po zemi prchá, a chvilkami jsme
se dívali po poušti, neděje-li se nic podezřelého, a potom zase na
onen stín; tu však náhle jsme spatřili pod sebou mnoho lidí, i
velbloudů, kteří tu leželi rozptýleni, zcela klidni, jako by spali.
Zmírnili jsme poněkud rychlost, a ustali v letu, i stanuli jsme
nad nimi, a tu jsme ale zpozorovali, že jsou mrtvi. Až nám mráz
přeběhl po zádech. Odmlčeli jsme se, a jen chvílemi šeptli, jako lidé
o pohřbu. Pomalu jsme se snesli, stanuli; já a Tom jsme slezli a vešli
jsme mezi ně. Byli tu muži, ženy i děti. Byli vysušeni sluncem,
opáleni, scvrklí, — kost a kůže — právě jako mumie na obrázcích, jak
je vídáte v knihách. A vyhlíželi přece tak po lidská, že by to byl nikdo
ani nevěřil ; právě jako by spali — někteří položeni na znak, s rukama
na písku rozpjatýma, jiní ležíce na straně, jiní obličejem k zemi, zcela
jako živí, jen zuby jejich se skvěly poněkud jasněji než obyčejně. Dvě
neb tři osoby seděly Mezi nimi jakás žena se sklopenou hlavou a s dítětem v klíně; dále seděl též jakýs muž, maje ruce přes kolena spjaty
a zíraje mrtvým svým zrakem na mladou dívku, jež ležela před ním;
pohled jeho byl tak smutný, že budil opravdovou lítost. A ticho bylo
v těch místech, jako snad nikde na světě. Muž ten měl černý vlas,
splývající přes tváře, a kdykoli větřík zavanul a pohnul jeho vlasem,
vždy jsem se zachvěl, poněvadž se mně zdálo, že muž ten kývá hlavou.
Někteří z lidí i velbloudů pokryli byli poněkud pískem, ostatní
však nikoli; neboť písku zde nebylo mnoho a půda byla křemenitá
a tvrdá. Šatstvo ponejvíce již zetlelo, i byla těla z části obnažena ; a
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dotkl-li se člověk nějakého toho cáru, roztrhl se pouhým dotknutím
jak pavučina. Tom soudil, že tu již celá léta tak leží.
Někteří z mužů byli opatřeni rezavými, puškami, jiní zase měli
meče a kol beder ovinuté šátky na způsob pasů, za nimiž trčely
dlouhé stříbrem vykládané bambitky. Všichni velbloudi měli na sobě
ještě náklad, avšak vaky se roztrhaly neb zetlely a obsah jich rozsypal
se po zemi. Soudili jsme, že meče nemají ceny pro mrtvé, i vzal každý
z nás meč a několik bambitek. Také jednu malinkou krabičku jsme si
vzali, poněvadž byla tak hezoučká a jemně vykládaná; pak jsme chtěli
pochovati ty lidi; nevěděli jsme však, kterak to učinit, a nebylo to ani
možné, poněvadž tu byl jen písek a ten by byl jistě vítr zase odvál. I
jali jsme se zakrývati především onu ubohou dívku, kladouce na ni
všelijaké šátky, jež jsme vzali z jednoho prasklého vaku; když jsme
však začali na ni sypati písek, vlas onoho muže zase sebou hnul, i lekli
jsme se a ustali v práci, poněvadž se nám zdálo, jako by nám chtěl říci,
že si nepřeje, bychom ji zasypali pískem, aby již nemohl na ni patřiti.
Myslím, že ji měl velice rád, a jistě by se mu stýskalo po ní.
Potom jsme vzlétli do výše, i letěli jsme dále; v kratičké chvilce
nám zmizel z obzoru onen černý bod v poušti — i nechtěli jsme již
v životě nikdy spatřiti ubohých těch lidí. Přemýšleli jsme, uvažovali
i hádali, jak se tam dostali ti lidé, a co se jim přihodilo, — avšak
nedařilo se nám. Nejprve jsme myslili, že snad zbloudili, a že chodili
po poušti sem a tam, až jim potrava a voda došla a pak — hladem
zemřeli; Tom však pravil, v tom případě, že by jistě byli divou zvěří
i supy přepadeni — i neujalo se tedy ono mínění. Konečně jsme
přestali sobě hlavu tím lámati, i rozhodli jsme se, že nebudeme již na
to ani mysliti; vždyť nás plnily steskem takové myšlénky.
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Potom jsme otevřeli krabici; bylo v ní mnoho perel i drahokamů, a
závoje zcela takové, jaké na sobě měly ony mrtvé ženy, s řásněmi,
složenými ze zvláštních zlatých penízků nám neznámých. Byli jsme
v rozpacích, nemáme-li se snad vrátiti, a vyhledat ony lidi, a krabici
jim vrátit; ale Tom rozvážil vše a pak rozhodl, že se nevrátíme; krajina hemžila se lupiči, i nalezl by to některý z nich, ukradl by to, a
my bychom takto na sebe uvalili hřích, že jsme jemu položili v cestu
pokušení. I jeli jsme dále; já však litoval, že jsme nevzali všechno
jejich bohatství, aby vůbec žádné pokušení ani nezbylo.
Dvě hodiny jsme strávili tam dole v úpalném vedru, a měli jsme
ukrutnou žízeň, když jsme se ocitli zase v loďce. Hnali jsme se přímo
po vodě, ta však byla zkažená a trpká; a nad to horká, div že člověku
jazyk neopařila. Nemohli jsme ji píti. Byla to voda z řeky Mississipi,
nej lepší na světě; i pohnuli jsme blátem, jež se usadilo na dně,
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doufajíce, že to snad pomůže; však nikoli, bláto bylo právě takové
jako voda.
Neměli isme tak přílišně, přílišně ukrutnou žízeň dříve, dokud
jsme cítili soustrast s oněmi ubohými ztracenými lidmi, však teď
jsme opětně měli strašnou žízeň, a jakmile jsme zpozorovali, že se
nemůžeme napiti, měli jsme pocit horší než sama žízeň — pětkráte
horší žízeň než před jedinou čtvrtí minuty. Za chvilku každý z nás již
otevřel ústa a supěl jako pes.
Tom kázal, bychom bystře se rozhlíželi všude kolkolem, po
nějaké oase; v té prý spočívá nyní naše jediná naděje a spása.
Zachovali jsme se dle rozkazu. Vzali jsme dalekohledy, míříce jimi
na všecky strany po celý ten čas, až se ruce naše do té míry unavily,
že jsme jich ani ovládati déle nemohli. Dvě hodiny — tři hodiny —
ustavičného pátrání a pátrání, a nic leč písek, a jenom písek, a bylo
skoio vidět, jak se rozpálený, kmitavý vzduch třepotal nad pískem.
Bože můj ! člověk pozná opravdovou bídu teprve když dostane strašlivou žízeň a při tom jest přesvědčen, že vůbec již nepřijde k vodě.
Konečně se mně stalo nesnesitelným zírat po rozpálených těch
pláních; lehl jsem si na skříni a vzdal jsem se vší naděje.
Tu však náhle strhl Tom pokřik a vskutku — oasa tu ležela
před námi. Bylo to jezero, rozsáhlé, zářivé, s palmami na březích, jež
jako ve spánku nad ně se skláněly, a jejichž stíny se v hladině vodní
zrcadlily, rozkošně a půvabně, jak jen si lze představiti. Nepoznal
jsem obrazu krásnějšího. Vše to bylo sice velmi vzdáleno, pro nás
však vzdálenost ta neměla významu; i pustili jsme se ihned rychlostí
sto mil za hodinu, i počítali jsme, že dorazíme v sedmi minutách k
jezeru; oasa však stála ustavičně v téže vzdálenosti, zdálo se nám, že
se jí nelze přiblížiti; ano, stále stejně vzdálená a zářivá, a jak obra, ve
snu, nemohli jsme se jí však přiblížit; a konečně rázem zmizela.
Tom vyvalil oči i pravil:
»Hoši, to byla fata morgana!«
Řekl to, jako by z toho měl radost. Nepochopoval jsem, co je na
té věci veselého. Pravil sem tedy:
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»Snad. Nezáleží mně vůbec na jménu: rád jen bych věděl, kam se
to podělo.«
Jim se chvěl na celém těle a zalekl se tak, že nebyl s to slova
pronésti; jistě by však byl položil touž otázku, kdyby byl mohl
promluvit. Tom pravil:
»Kam se to podělo? Vidíš přece, že to zmizelo ?«
»Ovšem že ano; ale kam to zmizelo?«
Podíval se na mne i pravil:
»Nuž, Frantíku Finne, kam to asi mohlo zmizeti? Což pak nevíš,
co to je fata morgana?«
»Nikoli, nevím. Co je to tedy?«
»Fata morgana není leč přelud. Nic vlastně na ní není.*
Rozčilila mne poněkud slova ta, i pravil jsem: »Proč pak mluvíš
tak pošetile, Tome Sawyere? Což jsem neviděl ono jezero vlastníma
očima ?«
»Ovšem; to si myslíš, že jsi viděl.«
»Jaké pak myšlení; viděl jsem je.«
»Pravím ti ještě jednou, že jsi jezera neviděl; poněvadž tu žádné
jezero nebylo.«
Tato slova překvapila Jima, i vpadl do řeči, a pravil, pln
zármutku a jako by řečnil před soudem:
»Prosím vás, pane Tome, nemluvte takové řeči v strašlivém
našem postavení. Vždyť nyní nevydáváte ve zkázu jedině sebe sama,
nýbrž také nás všechny — podobně jako kdysi Annaniáš a Saffira.
Jezero zde bylo — viděl jsem je právě tak jako vidím teď vás a
Frantíka.«
Na to já:
»Vždyť sám je také viděl! On je spatřil nejdříve. Nu, tak tedy.«
»Ovšem že, pane Tome, tak je to pravda — to přece nemůžete
popříti. Viděli jsme jezero všichni a to je důkazem, že zde také
skutečně bylo.« »To že tedy je již důkazem? A kterak toř« »Máme zde
týž důkaz, pane Tome, jako na soudě nebo kdekoli jinde. Jedna osoba
může býti snadno opilá, nebo snivá, nebo podobně, i možno tedy, že
se mýlí; jsou-li osoby dvě, také snad se mohou ještě mýliti; dovolím
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si však tvrditi: viděly-li tři osoby nějakou věc, ať již ve stavu opilém nebo střízlivém, jest mýlka vyloučena. Proti tomu se nedá nic
namítati, pane Tome, a sám to dobře víte.«
»Nic takového nevím. Ctyřicet millionů lidí vidělo kdysi, jak
slunce den co den postupuje na obloze od jednoho konce ke
druhému. A dokazuje ta okolnost již sama o sobě, že slunce skutečně
po obloze postupovalo ?«
»Ovšem, že dokazuje. A ostatně k tomu nebylo ani potřebí
důkazu. Rozumný člověk o tom ani pochybovati nikdy nebude. A
ještě dnes přece — stále postupuje slunce po obloze právě tak, jak to
vždy činívalo.«
Tom se potom obrátil na mne, i pravil:
»Co pak ty myslíš? — stojí slunce na témž místě ř«
»Tome Sawyere, k čemu pak klásti tak hloupé otázky? Kdo není
slepý, vidí přece, že nestojí slunce na jednom místě.«
»Nuže dobře,« pravil, »vidím už, že se nalézám v oblacích, ve
společnosti hloupých tvorů, kteří neznají více, než znal každý primus
na universitě před třemi neb čtyřmi sty lety. Ano, na mou duši,
Frantíku Finne, papežové věděli tenkráte více než ty.«
To byl špatný vtip, i netajil jsem se tím. Pravil sem tedy:
»Hází-li člověk blátem, nepodává tím ještě důkazu, Tome
Sawyere.«
»Kdo pak hází blátem?«
»Ty sám.«
»Není pravda. Myslím, že se nedopouštím křivdy, přirovnávámli hlupce z pralesů Missouriských, jakým jsi na příklad ty, k papeži,
třeba to byl jeden z nejpovedenějších papežů, kteří kdy seděli na
stolci. To dělá tobě čest, troupe, papeži se stala křivda a nikoli tobě;
nesměl bys se naň horšit, kdyby tě za to proklel; papežové však
neproklínají.«
»A dříve proklínali, Tome?«
»Ve středověku. Bylo to jejich denní zaměstnání.«
»I mlč! Papežové že tedy kleli?«
Ta slova jej přivedla do proudu, i pronesl řádnou řeč, jak se
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stávalo vždy, kdykoli cítil, že přišla jeho doba; i pohnul jsem ho k
tomu, by napsal z části druhou polovici té řeči pro mne; vždyť to byla
řeč, jako v knihách bývají a těžko si ji člověk vštípil v pamět; byla v ní
slova, jež mně byla cizí a jež hezky nesnadno se vyslovují:
»Ovšem, že proklínali. Nechci snad říci, že si vedli stejně jako
Ben Miller a že řadili v kletbách svých slova, právě jako činí on.
Nikoli; užívali sice týchž slov, avšak řadili je jinak, poněvadž právě
byli vyučeni nejlepšími mistry, i naučili se způsobu, jak klásti
jednotlivá slova, čemuž se Ben Miller nenaučil; vždyť ten sehnal své
vědomosti, kus zde, kus onde, a neměl vůbec schopných učitelů. Oni
však vyznali se ve věci. Neměli snad titěrných, nahodilých nadávek
jako Ben Miller, který něčím počíná a ničím končí, — byly to
nadávky vědecké a systematické; byly vážné, slavnostní, přímo
hrozné — ne snad takové, při nichž se lidé po straně musí smáti,
jak se to děje, když začne nadávati ubohý, nevzdělaný Ben Miller.
Vystoupili jakýsi Ben Miller, tu, byť celý týden člověka proklínal,
dojme posluchače asi tak, jako když husa zaštěbetá; jinak se však
měla věc, spořádal-li ve středověku nějaký papež v proklínání sběhlý
svoji kletbu a začal kázati proti králi neb království, nebo proti kacíři,
nebo židovi, nebo vůbec proti někomu, kdo živote n svým
neuspokojoval a nápravy potřeboval. V řeči své neskákal s jednoho
předmětu na druhý, nýbrž obral si onoho krále neb jinou osobu za
předmět své rozmluvy, začal od počátku a rozebral do nejmenších
podrobností. V kletbě té shrnuto bylo vše: jeho vlasy, kosti jeho
lebky, jeho sluch, jeho zrak, dech jeho nozder, jeho útroby, jeho žíly,
jeho údy, nohy i ruce, jeho krev, maso a kosti celého jeho těla; i dále
láska jeho srdce a přátelství; i vyhnal ho do světa a proklel každého,
kdož by mu dal potravu k jídlu nebo přístřeší, neb lože, neb vodu k
pití, neb hadry ho přikryl v mrazu. Božíčku I to byla kletba, jež přece
stála za řeč; to bylo jediné důstojné proklínání na světě — muži,
proti němuž směřovalo neb krajině, proti níž směřovalo, daleko lépe
by bylo v hrobě. Ben Miller! Jaká to šílenost, domnívati se, že umí
klíti! Nejbídnější, chudičký, středověký biskup z kterékoli krajiny
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byl by ho překonal v proklínání. Dnešního dne nemáme vůbec o
proklínání ani ponětí.«
»O tom však,« pravil jsem, »nemusíš se šířiti; můžeme, tuším,
pokračovati. Zdali pak dovede biskup teď proklínati jako dříve?«
»Ovšem, učí se tomu, poněvadž je proklínání částí pěkných
umění náležející k celku — jakýmsi krásným písemnictvím snad by
se mohlo nazvati — a ačkoli toho potřebuje právě tak málo jako
potřebují děvčata z Missouri znalosti frančiny, přece se musí v
proklínání cvičiti, poněvadž děvče z Missouri, neumí-li francouzský
štěbetati a biskup, neumí-li proklínati, neobstojí v lidské
společnosti.«
»A vůbec teď již neproklínají, Tomeř«
»Jen velmi zřídka. Snad ještě někdy v Peru; mezi lidmi však,
kteří něco znají, vyšlo proklínání z mody; lidé mu věnují takovou
asi pozornost, jako by mluvil nějaký Ben Miller. To snad proto,
poněvadž dospěli dnes již tak daleko, že znají tolik jako kobylky ve
středověku.«
»Kobylky ?«
»Ovšem. Ve středověku, ve Francii, kdykoli se kobylky zažraly
do úrody, vyšel do polí biskup, vzal na se slavnostní vzezření a jal se
náramně krásně proklínati. Právě jako by měl před sebou žida neb
kacíře neb krále, jak jsem se již zmínil.«
»A co učinily kobylky, Tome?«
Smály se pěkně, žraly dále a zpustošily do posledního zrna
úrodu s touže chutí, s jakou se do ní pustily. Rozdíl mezi mužem a
kobylkou ve středověku záležel v tom, že kobylka nebyla blázen.«
»Och, pro umučenou hodinu, pro umučenou hodinu, již je zde
zas to jezero!« zvolal právě Jim.
»Nu tak, pane Tome, co tomu říkáte teď?«
Opravdu holečku ! zase bylo před námi ono jezero, daleko v
poušti, zcela jasné, se stromy a vším, právě jako dříve. Pravil jsem :
»Teď snad jsi přesvědčen, Tome Sawyere.« On však odvětil zcela
klidně:
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»Ovšem že, přesvědčen, že v poušti žádné jezero není.V Jim
pravil:
»Nemluvte tak, pane Tome — taková řeč mne leká. Jest takové
vedro, člověk má žízeň, a tu není divu, že nemá vše v hlavě v pořádku,
pane Tome. Jak krásné je to jezero! Rád si počkám, ale nevím, zda do
té doby neumru žízní.«
»Ovšem že si počkáš; a vše bude marné, poněvadž, jak pravím, v
poušti není žádné jezero.«
I pravil jsem:
»Jime, ani očí nespusť s toho obrazu, a já dám také pozor.«
»Ovšem, že očí nespustím; a na mou duši, nemohl bych ani,
kdybych chtěl.«
Rychle jsme letěli směrem k obrazu, a hračkou míjeli jednu míli
po druhé, však ani o coul blíže jsme se nedostali k oase — a náhle
zmizela nám zase! Jim zavrávoral a div neklesl. Teprve když zase
dechu popadl, pravil, lapaje po vzduchu jako ryba na suchu:
»Pane Tome, to je duch, nic jiného, a, dá Bůh! snad jej vícekráte
neuvidíme. Bylo zde jezero, něco se však přihodilo, jezero zmizelo,
a pouze jeho duch se nám zjevil; viděli jsme toho ducha dvakráte a
takový důkaz stačí. V poušti straší, ovšem že straší. Oh, pane Tome,
leťme pryč z těchto míst, — raději bych zemřel, než bych se dal zase
v noci chytit, než bych připustil, aby duch toho jezera přišel k nám s
nářkem, a my spali a neviděli ani svého nebezpečí.«
»Duch! blázne! není to leč vzduch, horko i žízeň, vše pomíseno
lidskou obrazotvorností. Kdybych. Sem dalekohledy !«
Chopil se téhož i zahleděl se v právo.
»Jest to hejno ptáků,« pravil; letí k západu a přeletí řadou naši
dráhu. To něco znamená — snad hledají potravy, nebo vody, nebo
obého. Zaměřte spíše v pravo! Spusťte balon níže! Zmírněte rychlost
a leťte stále touž rychlostí.«
Vypustili jsme něco hnací síly, bychom jich nepředstihli, a dali
jsme se za nimi. Letěli jsme za nimi as ve vzdálenosti jedné čtvrti míle,
a když jsme je tak asi půl druhé hodiny sledovali a vší naděje téměř
již pozbývali a žízní nesnesitelnou zmírali, tu náhle Tom pravil:
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»Jeden z vás vezmi dalekohled a podívej se, co je to tamo, zrovna
před oněmi ptáky.«
Jim se podíval první, i padl bez sebe na skříň. I pravil, ano
bědoval:
»Už to je zase zde, pane Tome, — už to je zase zde, a vidím již,
že musím umříti, poněvadž vidí-li člověk ducha po třetí, nemohou
o tom býti pochybnosti. Kéž bych byl nikdy nevkročil do tohoto
balonu, ano, kéž by se to bylo nikdy nestalo. «
Již se tam nechtěl ani podívati, a jeho slova polekala také mne,
poněvadž jsem věděl, že to je pravda ; vždyť opravdu vždy se tak
duchové zachovali; i nechtěl jsem se tam tedy také podívati. Oba
jsme prosili Toma, aby se vrátil a jiným směrem se dal, on však
nechtěl i pravil, že jsme hloupé, pověrčivé baby. Nu dobře, pravil
jsem sám k sobě, budeš-li takto šašky si tropiti z duchů, možná, že se
brzy sám mezi nimi ocitneš. Snad snesou na chvíli jeho chování, na
vždy však jistě ne, neb každý, kdo jen trochu duchy zná, ví, jak lehce
jsou popudliví a jak se dovedou mstíti.
Všichni jsme zachovávali klid a ticho. Jim a já jsme pociťovali
hrůzu, Tom pak nepokoj. Tu Tom zastavil balon a pravil:
»Tak vstaňte a hleďte, troupové!«
Učinili jsme tak, a hle! — pod námi spousta vody ! — jasné,
modravé, a chladné a hluboké a lehce se vlnící vánkem a zkrátka
— nejrozkošnější to obraz, jaký se kdy naskytl lidskému zraku. A
kol kolem byly travnaté břehy a květiny, a stinná loubí z vysokých
stromů, mezi nimiž se na způsob třásní ovinula réva, a vše to tak
klidné a milé a pěkné, že člověk při tom pohledu div nezajásal.
Jim zajásal a trhal sebou i křepčil a podobně si vedl; tak
projevoval svoji vděčnost a byl radostí téměř bez sebe. Právě jsem měl
hlídku, i musil jsem tudíž zůstati u strojů, Tom však i Jim slezli dolů,
i vypili oba po soudečku vody; mně také podali, i dostalo se mně v
životě již mnoho dobrých věcí, nic však z toho ze všeho nevyrovná
se oné vodě. Potom se spolu koupali, a na to Tom zase vylezl do
loď ky, by mne vystřídal, a tu jsem se vykoupal spolu s Jimem, potom
Jim vystřídal Toma, a já s Tomem jsem se zatím honil i boxoval, a
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nepamatuji se vůbec, že bych se kdy v životě byl cítil šťastnějším. Nebylo právě tak přílišné vedro, poněvadž již nastával večer a my byli
zcela svlečeni. Šaty dají se ještě jakž takž nositi do škol, do města,
do plesu, jsou však naprosto bezúčelnou věcí, nenalézá li se člověk
uprostřed civilisace, aniž jiných strastí a trampot.
»Lvi se sem ženou!«—lvi! Rychle, pane Tome! Frantíku, skoč
rychle, sice jsi synem smrtil«
»Oh, jak bychom také neskočili! Ani šatů jsme nezvedli, nýbrž
drápali jsme se, tak jak nás Pán Bůh stvořil po žebříku. V tom ale
ztratil Jinv hlavu — ztratil ji vždy, kdykoli byl rozčilen a
polekán: tak také tentokráte, místo aby s balonem trochu dc
výše vzlétl, by na nás nemohli ti dravci, pustil plnou parou balon,
a již jsme jako šipka vyletěli, a těla naše klátila se sem i tam v oblacích — tu se teprve vzpamatoval a poznal, jakou to provedl hloupost.
Tu tedy s balonem stanul, nevěděl však naprosto, co teď počíti; a my
zatím ve výši, z níž se nám lvi zdáli býti malými psíky, vydáni byli na
milost a nemilost větrům.
Tom však vyšplhal vzhůru, postavil se ke stroji, a začal pomalu
spouštěti balon, zpět směrem k jezeru, kde právě ti dravci jako k
táboru nějakému se scházeli, i myslil jsem nejinak, než že také on
ztratil hlavu; vždyť věděl, že jsem tak přestrašen, že nemohu ani po
žebříku lézti, a chtěl mně snad hlavu napraviti tam mezi těmi tigry a
ostatní havětí ř
Avšak nikoli; v hlavě své všecko měl zcela v pořádku — věděl
dobře, co dělá. Snesl se as na třicet neb čtyřicet stop nad jezero,
stanul právě nad středem jezera a zvolal:
»Tak, teď skoč do vody!«
Poslechl jsem i skočil jsem rovnou do jezera, a jak se mně zdálo,
letěl jsem as na míli cesty ke dnu; když jsem se zase na povrchu
objevil, pravil:
»Teď musíš plavati na znak, dokud si neodpočineš a trochu se
nezotavíš; potom spustím žebřík do vody a vylezeš nahoru k nám.«
Tak se také stalo. To měl Tom opravdu chytrý nápad, neboť
kdyby byl zamýšlel přistati kdesi jinde na poušti, tu by se byl celý ten
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zvěřinec na totéž místo seběhl, a tak dlouho nás po bezpečném místu
pátrající pronásledoval, až bych konečně veškerých sil pozbyl a jim
do tlamy sletěl.
A zatím lvi i tigři pohrabovali se v našich šatech, pokoušejíce se
rozděliti je tak mezi sebe, by se na každého z nich dostalo, a nemohli
jaksi dosíci shody, poněvadž někteří z nich chtěli urvati více než
obnášel jejich podíl; a tu povstala nová vřava, jíž se sotva co na světě
vyrovná.
Bylo jich as padesát, všichni v jediné hromadě, a všichni funěli
a řvali a chňapali a kousali a trhali, vzhůru nohama, s ohony
vzpřímenými, a těžko bylo lze říci, čí jest ten který úd, a daleko široko
létal písek a jejich chlupy. A když bylo po všem, leželo na zemi
několik mrtvých, několik zmrzačených z bojiště kulhalo, ostatní pak
seděli kolkolem na bojišti; z těchto jedni lízali svoje rány, jiní zase
se dívali po nás, jakoby nás zvali svými pohledy, bychom mezi ně
sestoupili a trochu si k nim šli pohrát; my jsme však po tom tuze
netoužili.
Přišli jsme o všechny své šaty. Všechny ty cáry zmizely v jejich
útrobách; myslím, že nebyli as tuze skokojeni s tou stravou; neboť
bylo na nich slušné množství mosazných knoflíků, a v kapsách byly
také nože, tabák, hřebíky, vápno, mramor, udice na ryby a
podobných věcí více. To mne však málo trápilo. Více mne rmoutilo,
že jsme kromě šatů professorových neměli žádného oděvu — měli
jsme dosti značný výběr, ale z toho všeho nic se nám nehodilo pro
případ, že bychom se ještě s lidmi setkali, poněvadž rukávy u kabátů
a podobné věci byly dlouhé jako podzemní tunely. Měli jsme však
veškeré krejčovské potřeby s sebou a Jim, který, když bylo nejhůře,
také krejčovinu provozoval, slíbil, že nám jeden neb dva přiměřené
obleky na rychlo z toho pořídí.
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dhodlali jsme se, stanout na zemi ještě na chvilku, za jiným
však účelem. Největší část zásob professorových naložena
byla v konvích, zcela dle nového způsobu, který právě byl
vynalezen, ostatek však sestával z čerstvých zásob. Vezme li člověk
řízek z Missouri na Velkou Saharu, musí býti opatrný a meškati jen
ve studených vrstvách. Našim zásobám vedlo se dobře až do té doby,
kdy jsme se zdrželi tak dlouho u oné skupiny mrtvých lidí. Tu
přivedena voda do varu, a maso se v ní uvařilo zcela vhod, jak Tom
pravil, pro Angličana, avšak tuze mnoho pro Američany; i rozhodli
jsme se přistati tam dole na lví trh, a poohlédnouti se, co by se zde
dalo dělati.
I natáhli jsme žebřík a spustili jsme balon nízko, však přece
tak, že jsme byli z dosahu drápů těch dravců, potom jsme spustili
provaz, na jehož konci se nalézala klička, i vytáhli jsme takto nahoru
jednoho zcela útlého zabitého lva a potom jedno tygří mládě. Musili
jsme udržovati revolverem opodál shromáždění, aby nepodalo nám v
našem počínání ruku pomocnou.
Z obou kusů jsme si nasekali masa do zásoby, uschovali kůži, a
ostatek přehodili přes okraj člunu. Potom jsme udice, jež zbyly po
professorovi, opatřili vnadidly z čerstvého masa a dali jsme se do
lovení ryb. Skanuli jsme s balonem nad jezerem, v přiměřené výši
nad hladinou, a chytili jsme veliké množství rozkošných ryb, jaké
si lze jen představiti. Potom jsme měli velice skvostnou, výtečnou
večeři: lví řízek, tigří řízek, smaženou rybu a teplý chléb. Nezatoužím
nikdy po lepší hostině.
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Po tom všem pojedli jsme trochu ovoce. Natrhali jsme je na vrcholku
ohromného, štíhlého stromu. Byl to velice tenký strom, který neměl
na sobě od země až k vrcholku, větvičky, na konci však se rozvětvoval
jako smeták z peří. Byla to palma, zajisté; každý pozná palmu na
první pohled dle obrázků. Chtěli jsme si natrhati na některé z nich
kokosových ořechů, nebylo tu však žádných. Byly tam toliko velké
hrozny poněkud většího vína, a Tom mínil, že to jsou datle,
poněvadž, jak pravil, docela se shodují s tím, co se o nich praví
ve sbírce »Tisíc a jedna noc«, a jiných knihách. To ovoce ovšem
nemusilo, ale mohlo býti jedovaté; musili jsme tedy chvilku sečkati
a dáti pozor, budou-li je zobati ptáci. Ptáci skutečně zobali ovoce; i
učinili jsme dle jejich příkladu, a ovoce znamenitě nám chutnalo.
Zatím ohromní, velcí ptáci sletěli se na mrtvoly. Byli to statní
tvorové; zmocnili se lva za jeden konec, byť do druhého konce jiný
lev se zahryzl. Jestliže lev zahnal ptáka, bylo to marné; pták se zase
vrátil, jakmile lev se dal zase do své práce.
Velcí ti ptáci slétli se se všech stran světa; — mohli jsme je
vypátrati dalekohledem, třeba ještě byli tak daleko, že je nebylo lze
spatřiti pouhým okem. Mrtvoly byly zcela čerstvé, i nemohly tudíž
nijak páchnouti — aspoň nemohl onen zápach cítit i pták vzdálený
na pět mil cesty; i pravil Tom, že ptáci nevypátrali tuto svou potravu
čichem, — nýbrž očima musili ji uzříti. Ach, Bože, je to ale zrak!
Tom pravil, že na vzdálenost pěti mil zabití lvové mají as velikost
lidského nehtu, a pravil, že si nedovede představiti, jak mohou ptáci
zpozorovati tak malou věc na takovou vzdálenost.
Byl to podivný a nepřirozený obraz představující, jak lev požírá
lva, i měli jsme za to, že snad spolu nebyli spřízněni. Jim však pravil,
to že u nich nikterak nerozhoduje. Pravil, že vepř miluje své
potomstvo, a podobně též pavouk, pokládal však za to, že lev jest
skoro snad beze všech zásad, ač přec zase ne tak docela. Tak myslil
na příklad, že lev nikdy nesežere vlastního otce, ví-li, koho má před
sebcu, soudil však, že někdy sežere švakra, má-li neobyčejný hlad, a
někdy snad též svoji tchyni. Soudí-li však někdo, nikterak tím ještě
nepodává důkazů. Člověk soudí někdy od rána do večera a přec
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nedojde ku kloudnému rozhodnutí. I pustili jsme to z mysli a nechali
to plavat.
Obyčejně bývalo v noci naprosté ticho na poušti, tentokráte
však rozléhala se hudba. Mnoho všelikých jiných zvířat sešlo se k
hostině; plížící se hafani, šakalové to, jak pravil Tom, a hrbaté hyeny;
a celá ta cháska řvala bez přestání. V měsíčním jasu vše to
představovalo obraz, jenž se lišil ode všech obrazů, které kdy člověk
viděl. I přivázali jsme balon k vrcholku stromů; ani na stráž se nikdo
z nás nepostavil, nýbrž všichni jsme se schoulili a usnuli. Já však jsem
se probudil dvakráte neb třikráte,bych se podíval dolů na ona zvířata
a poslechl jejich hudbu. Zdálo se mně, jako bych měl zadarmo první
místo ve zvěřinci — nikdy jsem neměl toho štěstí, — a zdálo se mně,
že by jen blázen mohl spáti a opominouti takové příležitosti; vždyť
nikdy snad se mně nenaskytne taková příležitost.
Ráno za šera jali jsme se zase loviti ryby, a potom jsme strávili v
nečinnosti celý den v hlubokém stínu na ostrůvku jakémsi, střídajíce
se v hlídce a pečlivě pozor dávajíce, aby žádný z dravců nás
nevyčenichal a k pánům vzduchoplavcům na oběd nezavítal. Chtěli
jsme opustiti ta místa následujícího dne, nemohli jsme však — bylo
tam tuze krásně.
Druhého dne, když jsme vzlétli k oblakům a letěli směrem na
východ, ohlíželi jsme se zpět a pozorovali jsme ono místo, až konečně
patrna byla toliko malá skvrna na poušti, a věřte mně, bylo nám, jako
bychom s Bohem dávali příteli, s nímž se nikdy již neshledáme.
Jim přemýšlel u sebe a pravil:
»Pane Tome, teď už snad, tuším, budeme brzy na konci pouště.«
»Proč pak?«
»Vždyť to přece rozum nese. Víte přec, jak dlouho již letíme přes
poušť. Vždyť snad bude tomu písku také jednou konec. Divím se
opravdu, je ho již až přes příliš mnoho.«
»I mlč! ještě spousta písku nás čeká, buď bez starosti.«
»Ale, pane Tome, já jsem bez starosti, já se jen divím.
Nepochybuji o tom, že měl Pán Bůh spoustu písku, zdá se mně však,
že jej přec jen tak bez příčiny takto nerozházel; teď právě, jak myslím,
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je ta poušť přiměřeně velká, a jen marnotratným rozhazováním dala
by se zvětšiti.«
»I mlč; vždyť jsme teprve na samém počátku pouště. Spojené
Státy zaujímají hezký kus země, není-li pravda? Není-li pravda,
Frantíku?«
»Ovšem že,« pravil jsem; »myslím, že snad není větší země na
celém světě.«
»Nuže,« pravil, »tato poušť dosahuje as podoby Spojených Států
a kdyby vzal tu poušť a položil ji na Spojené Státy, zcela na sebe, tu
by zmizely tyto naprosto, jako kus šátku. Toliko u Maine by kousek
vyčníval, a potom též na straně severozápadní, a Florida by
vykukovala jako želví ocásek, jinak však zcela nic. Před dvěma neb
třemi lety jsme dobyli Kalifornie na Mexikánech, i náleží nám teď
ona část pobřeží pacifického; a kdyby se teď Velká Sahara jedním
koncem přiložila na krajinu pacifickou, zakryla by naprosto Spojené
Státy a zasahovala by ještě na šest set mil přes New-York do
Atlantického
Oceánu.«
Na to jsem pravil:
»Pane Bože! a můžeš to dokázati, Tome Sawyere ?«
»Ovšem že, a mám právě po ruce důkazy, právě jsem se jimi
obírah Přesvědč se sám. Z New-Yorka do Pacifika máme 2600 mil; od
jednoho konce Velké Sahary ke druhému máme 3200 mil. Spojené
Státy zaujímají 3,000.000 čtverečných mil; poušť zaujímá 4,162.000
čtverečných mil. Plochou Sahary mohl bys zakrýti Spojené Státy do
posledního koutečku, a pod ona přebývající místa mohl bys nastrkati
Anglii Skotsko, Irsko, Francii, Dánsko a celé Německo. Ano, Velkou
Saharou zakryl bys všechny ty hrdé krajiny, a ještě by ti zbylo 2000
čtverečných mil pouště.
»Inu,« pravil jsem, »to mne opravdu překvapuje. Inu, Tome, z
toho vyplývá, že si dal Bůh s tou pouští právě tolik práce jako se
Spojenými Státy a se všemi těmi zeměmi dohromady. Myslím, že
pracoval dva neb tři dny na té poušti, než byl hotov.«
Jim pravil:
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»Frantíku, o tom nebudeme ani uvažovati. Myslím, že na té
poušti Bůh ani nepracoval. Dejte pozor trochu, dejte pozor a hleďte,
nemám-li pravdu. K čemu je poušť? K ničemu. Vždyť ji ani nelze
nijak zpeněžiti. Není-li pravda, Frantíku?«
»Ovšem. Tak jest.«
»Není-li pravda, pane Tome?«
»Myslím, že tomu tak. Jen pokračuj.«
»Není-li nějaká věc na prospěch, tedy byla urobena nadarmo,
není-li pravda?«
»Ovšem.«
»Nu tak tedy! A tvoří Bůh něco nadarmo? Odpověz mně na tu
otázku.«
»Ovšem že nikoli. Netvoří nadarmo.«
»Nu tak, a jak tedy stvořil poušť?«
»Inu, pokračuj jen. Jak mohl stvořit tedy poušť?«
»Pane Tome, myslím, že jí vůbec ani nestvořil; totiž že poušť
vůbec ani nepojal ve svůj plán, ani nezamýšlel stvořiti něco
podobného. Dokáži vám to a uvidíte sami. Myslím, že se to má podobně, jako se stavbou budovy nějaké; vždy ostane po stavbě
hromada smetí a rumu. A co teď s tím počnete? Nebude nejlépe,
odvézti to vše pryč a naházeti do nějakého odlehlého, prázdného
kouta? Ovšem. Nu, tak tedy, myslím, že zde je něco podobného. Když
chtěl Bůh stavěti svět, tu stvořil nejprve množství skal, složil je na
hromadu, na to stvořil spoustu země a složil ji blíže těch skal, potom
stvořil hromadu písku a nasypal opodál. Potom se dal do práce. I
odměřil trochu skal, země i písku, spojil vše to v jedno i pravil: »To je
Německo;« nalepil na to cedulku a dal to uschnout. Potom odměřil
trochu více skal i země i písku, spojil vše v jedno i pravil:
»To jsou Spojené Státy,« i přilepil na ně cedulku i dal to
uschnout; a tak to šlo dál a dále, až nastal posléze sobotní večer,
a tu se rozhlédl kolem i viděl, že je vše hotovo a opravdu stvořil
velice pěkný svět za ten kratičký čas. I zpozoroval, že sobě sice zcela
správně rozpočetl zemi i skály, že však hrozná spousta písku jemu
přebyla, i nedovedl si vysvětliti, jak se to jen mohlo stát. Tu se roz84
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hlédl kolem po nějakém prázdném, odlehlém koutě, i shlédl tento
prostor, zaradoval se a kázal andělům, aby vzatí ten písek a sem jej
rozsypali. Nu, tak védy soudím o věci já — Velká Sahara vůbec
nebyla stvořena, nýbrž vznikla náhodou«
Pravil jsem, že to jest opravdu dobrý výklad, i byl jsem
přesvědčen, že se mu žádný tak nepovedl, jako právě tento. Tom
pravil totéž, mínil však, že každý výklad má svou slabou stránku, tu
totiž, že obsahuje pouhou theorii, a theorie prý nedokazuje ničeho;
ona poskytne člověku toliko místečko, kde může na okamžik
spočinouti, je-li již zmořen pochybnostmi, sem i tam sebou zmítaje a
usiluje vypátrati cosi nemožného. I pravil:
»Ještě jinou chybu mívají theorie; podíváte li se na ně z blízka,
poznáte, že každá z nich má obyčejně ještě zvláštní svou slabinu.
Právě tak také theorie Jimova. Pohleďte na ty billiony a billiony
hvězd. Jak to přijde, že tu bylo zrovna dost látky na hvězdy, a tudíž nic
nezbylo? Jak to přijde, že tu nezbyla žádná hromada písku ?«
Jim však pohlédl na něho upřeně i pravil:
»A co pak je mléčná dráha? — to bych opravdu rád věděl. Co je
mléčná dráha? Odpovězte mně na tuhle otázku !«
Dle mého mínění byla to kapitální trefa. To jest ovšem jen
mínění — jen mé mínění — a jiní lidé snad smýšlejí jinak; pronesl
jsem však svoje mínění tenkráte a trvám na něm i nyní — byla to
kapitální trefa. A k tomu ještě usadila Toma Sawyera. Nemohl ani
slova promluviti. Díval se tak překvapeně, jako by mu byl někdo
střelil soudek hřebíků do zad. Pravil toliko, že by byl lépe pochodil,
kdyby se byl s rozumnou rozpravou svojí obrátil spíše na kteréhokoli
sebe hloupějšího tvora než na nás. To však každý dovede říci — a
zpozoroval jsem, že vskutku každý tak mluví, jestliže na něho druhý
vyzraje. S toho stanoviska o věci mluviti omrzelo Toma Sawyera.
I jali jsme se opět mluviti o velikosti pouště Sahary a čím více
jsme ji porovnávali s tím i oním, tím vznešenější zemí a rozsáhlejší i
větší se nám zdála býti. A takto, probíraje se číslicemi Tom vypátral,
že je právě tak velká jako čínská říše. Potom nám ukázal, kam až se
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prostírá čínská říše a jaký prostor ve světě zaujímá. Bylo to opravdu
podivuhodné, mysliti na takové věci, i pravil jsem:
»Slyšel jsem přec častokráte mluviti o této poušti, nevěděl jsem
však až dosud, že má takovou důležitost.«
Tom pak promluvil:
»Důležitost! Sahara má důležitost! Ale takoví jsou právě někteří
lidé. Je li nějaká věc veliká, tedy má důležitost. A dále nejde již jejich
rozum. Vidí toliko velikost. Pohleď na příklad na Anglii. Jest to snad
jedna z nejdůležitějších zemí na světě; a přec by se vešla Číně do
vestové kapsičky; a potom — člověk by měl šlakovitě na spěch, kdyby
ji chtěl zase nalézti v okamžiku potřeby. A pohled na Rusko. Země
ta prostírá se kolkolem na všechny strany, a přece nemá větší
důležitosti na světě než »Rhode Island« a ani z polovice se mu
nevyrovná, by to poněkud jen stálo za řeč.
Strýček Abner, který byl presbyteriánským kazatelem a to
jedním z nejvybarvenějších, říkával pravidelně, kdyby o důležitosti
každé věci se soudilo dle velikosti, kam by se podělo nebe vedle
pekla? Tvrdil stále, že pro záhrobní život znamená nebe tolik asi, jako
pro pozemský život »Rhode Island«.
O něco dále spatřili jsme nízký pahorek, který se zvedal právě
na konci pouště. Tom přerušil hovor, vzal dalekohled, chvěje se
rozčilením, podíval se jím v tu stranu i pravil:
»Je to on — ano je to týž, který hledám Nemýlím li se, je to
týž pahorek, do kterého uvedl muže derviš, by mu ukázal všechny
poklady světa.«
I jali jsme se rozhlížeti, on pak začal vyprávěti příběh ze sbírky
»Tisíc a jedna noc«.
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říběh ten udál se as takto.
Jednoho dne ubíral se v úpalném vedru po poušti derviš
jakýsi, i urazil již na tisíc mil i seslábl velice, vyhladověl, a byl již
zmořen, znaven; v těch místech právě, kde se teď nalézáme, setkal se
s velbloudářem, majícím sto velbloudů i prosil ho o almužnu.
Velbloudář však jal se vymlouvati, že mu nemůže poskytnouti
ničeho.
Derviš pravil:
»Což nejsou tvým majetkem tihle velbloudi?« »Ano, jsou.«
»Jsi snad zadlužen?«
»Kdo — já? Nikoli.«
»Nuž tedy, člověk, jenž má sto velbloudů a není zadlužen, jest
bohat, a nejen bohat, nýbrž nesmírně bohat. Není-li pravda?«
Velbloudář přisvědčil. Na to pravil derviš: »Bůh tě učinil
boháčem, mne však chuďasem. Má proto své důvody, a důvody ty
jsou moudré — budiž požehnáno jeho jméno! On však vyslovil
přání, by boháč pomáhal chuďasovi; ty však, bratr můj, odvrátil jsi
se ode mne v mé nouzi, i bude toho Bůh pamětliv, a jistě tím utrpíš
ztráty.«
Velbloudář ulekl se těchto slov, byl však od narození již hrabivý
i nevydal bez potřeby jediného haléře. I jal se tedy naříkati a
vysvětlovati, pravil, že jsou teď špatné časy, a jakkoli prý dopravil
plný náklad zboží do Balsory a dosti na tom vyzískal, nemohl potom
sehnati tam žádného zpětného nákladu zboží, i neměl prý velkého
užitku z té cesty. Derviš se dal zase na cestu i pravil ještě: »Ovšem
tak se stává, vydává-li se člověk v nebezpečí; myslím však, že jsi se
tenkráte přepočítal a dobrou příležitost propásl.«
Velbloudář ovšem velice rád by byl věděl, jakou to příležitost
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propásl, poněvadž to snad mohl býti peněžitý zisk; i běžel za dervišem
a prosil ho tak naléhavě a vážně, by se nad ním slitoval a více mu
pověděl, že derviš konečně povolil i pravil:
»Vidíš tamhle ten pahorek? Nuže, v něm jsou všeliké poklady
světa, i hledal jsem právě člověka s obzvláště dobrým srdcem a
krásnou, vznešenou povahou, poněvadž až naleznu takového
člověka, mastí jakousi, kterou u sebe mám, pomaži jeho oči, i uvidí
poklady a odveze ven z toho kopce.«
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Velbloudář hořel rozčilením při těchto slovech ; i volal, prosil,
naříkal, ba i na kolena padl, i pravil, že on jest takový člověk, jakého
hledá, a může prý přivésti na tisíce lidí, již mu dosvědčí, že se popis
člověka, jehož hledá, jako žádný jiný, znamenitě na jeho povahu
hodí.
»Nuže tedy,« pravil derviš, »dobře. Bude-li na sto velbloudů toho
našeho zboží, dáš mně polovinu z toho všeho?«
Velbloudář tak se zaradoval, že stěží mohl utajiti svoje vzrušení,
a pravil:
»Inu ovšem, to se rozumí.«
Rukou dáním stvrdili ten obchod; derviš vyňal krabici, natřel
mastí pravé oko velbloudáři, kopec se otevřel i vešel do vnitř a hle!
byly zde hromady a hromady zlata i šperků, a vše to zářilo, jako by
všecky hvězdy snesly se s nebes.
I dal se spolu s dervišem hned do práce; na každého velblouda
naložili, co jen mohl unésti; potem se spolu rozloučili a dal se každý
svou cestou se svými padesáti velbloudy. Za chvilku však se rozběhl
velbloudář, dohonil derviše i pravil: »Ty žiješ sám, není-li pravda, i
nepotřebuješ opravdu všeho toho bohatství. Nebyl bys tak laskav
a nepřenechal bys mi deset velbloudů?« »Nuž tedy,« pravil derviš,
»nevím sice. zdá se mně však, že máš pravdu.«
I stalo se, jak si velbloudář přál, potom se rozloučili, a derviš“
dal se na cestu se svými čtyřiceti velbloudy. Za chvilku však přiběhl
zase velbloudář volaje za dervišem, i plakal, naříkal a prosil ještě o
deset velbloudů, podotýkaje, že třicet velbloudů poklady obtížených
docela postačí derviši, poněvadž, jak známo, derviši žijí velice prostě
a nemají vlastní domácnosti, nýbrž stravují se mezi lidmi a žijí na
účet.
Na tom však nebylo ještě dosti. Povedený ten bídník běhal za
dervišem stále a stále, až konečně na něm všecko vyprosil a sám sto
velbloudů měl. Tu teprve byl spokojen, ba cítil též vděčnost k derviši,
i pravil, že co živ bude, nezapomene na jeho dobrodiní; nikdo prý až
do těch dob nezachoval se k němu tak krásně a štědře. Na to si podali
ruce na rozloučenou, rozešli se, a každý se dal zase svou cestou.
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Po desíti však minutách, považte, velbloudář zase pocítil
nespokojenost — byl to ničemnik hanebný, jemuž nebylo rovného
široko daleko — i přiběhl zase. Tentokráte snažil se pohnouti dirviše
k tomu, by onou mastí také druhé oko jemu potřel.
»K čemu toř« tázal se derviš.
»Však ty dobře víš,« odpovídal velbloudář.
»Že vím? A co?« pravil derviš.
»Inu, mne neoklameš,« na to zase velbloudář.
»Chceš cosi skrýti přede mnou, — však ty víš dobře. Víš
bezpochyby, že bych viděl mnohem více pokladů, kdybys mně také
druhé oko potřel onou mastí. Nuže, prosím tě, učiň tak.«
Derviš pravil:
»Nechci před tebou ničeho zakrývati. Snad jsem ti dosud neřekl,
co by se stalo, kdybych ti natřel onou mastí druhé tvé oko.
Neprohlédl bys již nikdy. Na vždy bys oslepl.«
Považte však, ten chlap jemu nevěřil.
Ne a ne; prosil a prosil, plakal a naříkal, až posléze dervis otevřel
krabici a dovolil jemu, by si natřel oko mastí, chce li. I učinil to ten
muž a hle! oslepl na dobro rázem.
Potom se derviš ušklíbl na něho, vysmál se jemu i stropil si žert
z něho, prohodiv:
»Šťastnou cestu — slepý člověk nepotřebuje klenotů.«
I zmizel se všemi velbloudy a opustil onoho muže, jenž musil v
bídě a nouzi a bez přítele v poušti až do smrti bloudit.
Jim pravil, že jistě as pro poučení ho stihl ten trest.
»Ano, ano,« pravil Tom, »jako tak mnohá poučení, jež člověka
stihnou. Nemají významu, poněvadž táž událost dvakráte stejně
člověku ani se nepřihodí — ani nemůže. Tak na příklad, když spadl
jednou Jindra Scovilů s komínu a zmrzačil si na vždy kříž, tu říkal
každý, že dostal tentokráte Jindra pro poučenou. Jaké pak poučení?
Co pak z toho má? Vždyť nemohl již lézti na komíny a více křížů ku
zlámání také již neměl.«
»A přece, pane Tome, člověk zkušenostmi zmoudří. V Pokladu
Maličkých čteme: Dítě, jež se spálí, štítí se ohně.«
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»Inu, nezapírám, že nějaká událost může býti pro poučenou, je-li
toho způsobu, že se může podruhé zcela stejně přihoditi. A takových
je mnoho na světě a ony opravdu člověka vychovávají — to říkával
vždy strýček Abner; jest však také hrůza millionů věcí jiného druhu,
— těch totiž, jež nestihnou člověka dvakráte — a takové věci nejsou k ničemu: poučí tě asi tolik jako neštovice. Je-li jimi člověk
postižen, tu si nemá člověk činiti výčitky, že se měl dáti očkovati,
ani se nemá dáti očkovat později, poněvadž neštovice stihnou člověka jen jedenkráte. Naproti tomu však říkal zase strýček Abner,
že ten, kdo chytil jednou býka za ocas, naučil se šedesátkráte až
sedmdesátkráte více, než ten, kdo takového pokusu neučinil, a říkal,
že člověk, jenž chtěl donésti domů kočku za ocas, znamenitě poznal,
co mu bude sloužiti k prospěchu a nikdy již nejednal tak hloupě a
nebyl v nejistotě. Mohu tě však ubezpečiti, Jime, že strýček Abner
opravdu horlil proti těm lidem, kteří ustavičně se pokoušejí poučení
vyšťárati ze všeho, cokoli se přihodí, bez ohledu na to, zda —«
Jim však spal. Tom byl poněkud zahanben, poněvadž, jak každý
nahlédne, člověku vždy je trochu nevolno, když neobyčejně jemně
vykládá cosi v tom jsa přesvědčení, že onen druhý obdivuje jeho řeč,
a one.i druhý zatím takto mu usne. Nemusil ovšem usnouti; vždyť to
není hezké; avšak čím jemněji kdo mluví, tím jistěji uspí posluchače
jeho řeč a nepadá tedy na žádného z nich obzvláštní vina, uvážíte-li
věc zcela z blízka — oba zasluhují výtky.
Jim začal chrápati — zprvu mírně a slabě, potom dlouze
zachrněl, na to silněji, konečně pak šestkráte hrozně, jako když kručí
zbytek vody, jež kohoutkem ode dna vytéká z vany, potom taktéž
o trochu mocněji a konečně se ozvalo k tomu několikeré zakašlání
a zachroptění, jako by se kráva dusila; v této chvíli vede se spáči
nejlépe, i může probuditi muže, který bydlí přes ulici a který snad
na noc vypil hrneček uspavácího odvaru, sám se však probuditi
nemůže, ač všechen ten hrozný hřmot sotva na tři palce od vlastních
jeho uší je vzdálen. A to je, jak se mně zdá, jedna z nejdivnějších
věcí na světě. Rozškrtne-li však člověk sirku, by rozsvítil svíčku, tu
jej malý ten šramot probudí. Přál bych si věděti, v čem vězí příčina
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toho úkazu, zdá se však, že ji nelze nikterak vypátrati. Tak také Jim
pobouřil celou poušť a vyburcoval všechny tvory, tak že tito na
mnoho mil široko daleko vybíhali, chtějíce se přesvědčiti, co se děje
v národě; žádný tvor a vůbec nic nebylo tak blízko u onoho hřmotu
jako on sám, a přece jeho ediného ze všeho tvorstva hřmot ten
nevytušoval. Křičeli jsme na něj, řvali jsme — ale marně; v tom však
cosi poněkud nezvykle zašramotilo a rázem jej ze spaní vzbudilo.
Příčinu toho nelze holečku vypátrati; uvažoval jsem o tom všem, a
Tom rovněž uvažoval, avšak nelze vskutku zodpověděti otázku, proč
chrapoun sebe sama neslyší chrápat
Jim pravil, že nespal: přivřel prý tcliko oči, aby mohl lépe
poslouchat.
Tom řekl na to, že mu nikdo nic nevyčítá.
Po těchto slovech přijal na se vzezření, jako by ho mrzelo, že
vůbec něco prohodil. I chtěl trvám začíti řeč o jiném, poněvadž začal
láti onomu velbloudáři, jakož činívá vždy ten, kdo se dal v něčem
chytiti a chce si zlost na druhém schladiti. I spustil nejprudší
nadávky, jaké jen znal, proti velbloudáři, i musil jsem s ním
souhlasiti; potom zase jal se chváliti derviše, jak jen uměl nejlépe, i
musil jsem s ním zase souhlasiti. Tom však pravil:
»Nejsem o tom tak zcela přesvědčen. Nazýváte toho derviše tak
hrozně štědrým, dobrým a nezištným člověkem, já však nic takového
nevidím. Pátral po nějakém chudém derviši? Nikoli, nepátral. Byl-li
tak nezištný, proč pak nevešel sám do toho kopce a proč si nevzal do
kapes klenotů a spokojeně neodešel?
Nikoli, toho neučinil; hledal muže, který by měl sto velbloudů.
Chtěl odnésti všechny poklady, seč jen byly jeho síly.«
»Ale pane Tome, vždyť se s ním ochotně po bratrsku rozdělil;
chtěl toliko padesát velbloudů.«
»Poněvadž věděl, jak si má věsti, by je dostal všechny.«
»Ale pane Tome, on řekl přece tomu muži, že po té masti
oslepne.«
»Ovšem, poněvadž znal povahu toho člověka. Takového muže
právě hledal — totiž muže, jenž nevěří v ničí slovo a v ničí čest,
93
www.eknizky.sk

MARK TWAIN

poněvadž sám žádné nemá. Mám za to, že je mnoho takových lidí,
jako ten derviš. Podvádějí, kde mohou, při tom však vždy zařídí vše
tak, jako by onen oklamaný byl sám sebe oklamal. Při tom vždy se
pohybují v mezích litery zákona a nelze jim vůbec přijít na kůži.
Takový člověk nepotře ti oko mastí — kde pak; vždyť to by byl hřích
— ale takový člověk dobře ví, jak tě poblázniti, bys sobě sám oko
potřel, a pak jsi se sám připravil o zrak. Myslím, že se onen derviš
dobře hodil k onomu velbloudáři — na jedné straně prohnaný,
obratný, zchytralý taškář, na druhé taškář hloupý, hrubý a
nevzdělaný, při tom však přece jen oba stejní taškáři.«
»Pane Tome, co myslíte, jest na světě ještě dnes nějaká podobná
mast?«
»Ovšem, strýček Abner říká, že ano. V New-Yorku mají prý
cosi podobného; venkovským lidem prý tím natírají oči, a ukáží jim
železnice celého světa, i vejdou dovnitř, vezmou si je, a když ještě
druhé oko potrou si onou mastí, řeknou jim oni lidé: s Bohem! a
odjedou domů s železnicemi. Již jsme u onoho pahorku, kde byl ten
poklad. K zemi s balonem!«
Přistali jsme, nebylo to však tak příliš zajímavé, jak jsem čekal,
poněvadž jsme nemohli nalézti žádné místo, kudy vešli k pokladu.
Však pohled sám na onen kopec, kde se tak podivná věc přihodila,
měl v sobě dosti zajímavosti. Jim pravil, že by se byl ani za tři tollary
nedal připravit! o ten pohled, a já jsem byl téhož mínění.
Já i Jim jsme se nejvíce divili tomu, jak může Tom v tak cizí, velké
zemi, v jaké jsme právě byli, přímo jíti a nalézti takový malý pahorek,
u něhož jsme právě stanuli, a rozeznati jej rázem od millionu jiných
skoro zcela stejných kopečků, ač při tom při všem neměl po ruce leč
vlastní toliko svoje vědomosti a svoji přirozenou bystrost. Mluvili
jsme o tom znova a znova, nemohli jsme však tomu přijíti na kloub.
Hlavou předčil opravdu všechny lidi na světě; a jedině věk mu v tom
ještě bránil, že neproslavil svoje jméno stejně jako kapitán Kidd neb
Jiří Washington. Dal bych vše v sázku, že by oba tito tak nadaní muži
něco se nalopotili, než by ten kopec vypátrali, Tomovi Sawyerovi
však to bylo maličkostí: letěl přes Saharu a ukázal prstem hned na
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ten kopec tak prostě, jako by se jednalo o vyloučení černocha ze
shromáždění andělů.
Poblíže jsme našli jezírko se slanou vodou i naškrabali jsme po
okrajích hromadu soli a nacpali do lví a tygří kůže, by se nezkazily,
pokavad Jim nebude je moci vydělati.
Poblíže jsme našli jezírko se slanou vodou i naškrabali jsme po
okrajích hromadu soli a nacpali do lví a tygří kůže, by se nezkazily,
pokavad Jim nebude je moci vydělati.
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XI.

J

eli jsme hravě dále, den neb dva dny, a tu právě, když plný měsíc
skláněl se k zemi na druhé straně pouště, uzřeli jsme řadu malých,
černých postaviček, postupujících po jeho velké, stříbrné tváři.
Bylo je viděti lak zřetelně, jako by byly namalovány na měsíci
inkoustem. Byla to zase karavana. Zmírnili jsme rychlost i vlekli jsme
se pomalu za ní, jen abychom měli společnost, ač nešla stejným s
námi směrem. Byla to opravdu pořádná karavana, a velice
překvapující byl na ni pohled druhého dne z rána, když slunce
zazářilo po poušti a velbloudi vrhali dlouhé stíny na zlatý písek, jako
by to byl nějaký tisíc nohatých pavouků čítající průvod. Tentokráte
jsme se karavaně vůbec nepřiblížili, neb jsme byli již poučeni, že
bychom byli takto poplašili jejich velbloudy a rozptýlili karavanu. Co
se týče bohatství látek a krásného uspořádání, nelze si opravdu
představiti průvodu rozkošněji upraveného. Několik náčelníků jelo
na dromedárech, — viděli jsme je tenkráte poprvé, byla to velice
štíhlá zvířata, jež kráčela jako po chůdách; výtečně as protřesou
člověka, jenž na nich sedí, a znamenitě as stlukou jeho oběd, o tom
není pochyby; ale hezky si vykračují a co se týče rychlosti, obyčejný
velbloud ani dívat se za nimi nestačí.
Karavana položila se v poledne táborem a pozdě odpoledne zase
vykročila. Slunce vzalo na se zatím náramně podivný vzhled. Zprvu
přijalo barvu mosazi, potom barvu mědi a konečně nabylo podoby
krvavě rudé koule, vzduch se rozpálil a utišil, a krátce na to celá
obloha na západě se zatemnila a nabyla vzhledu kalného a
mlhovitého, však zároveň hrozného a příšerného, jako když se na ni
dívá člověk kouskem červeného skla. I hleděli jsme dolů, a tu jsme
viděli velký zmatek, který se rozmáhal v karavaně: poděšeni rozutekli
se na všechny strany, každý jinam, potom sebou mrskli rovnou do
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písku a zcela tiše leželi. Krátce na to uzřeli jsme, jak se blíží cosi,
jako nějaká podivná, ohromná stěna, jež v poušti stála a od země
až k oblakům sahala a slunce zakrývala, a stěna ta jako divá rychle
postupovala. Potom nás ovanul mírný vánek, jenž mohutněl víc a
více, až konečně zrnka písku nám začal metati v tváře a jak oheň
páliti; tu Tom zvolal:
»To je samum — obraťte se zády proti větru!«
Učinili jsme tak a v tom okamžiku již rozpoutala se vichřice a v
tváře nám metala písek, jako když
někdo lopatou proti nám písek hází, a vzduch byl jím přeplněn
do té míry, že jsme kol sebe vůbec neviděli. V pěti minutách byla
loď ka až po okraj plná, i seděli jsme na skříních až po bradu pokryti
pískem; jen hlavy vyčnívaly z písku a sotva jsme dýchali.
Potom vichr slábl, i viděli jsme, jak ona ohromná stěna
postupuje po poušti, hrozná to stěna, věřte mně, na pohled. I
vyhrabali jsme se z písku, pohlédli dolů, a v místech, kde dříve byla
karavana, bylo nyní jen moře písku, a všude ticho a klid. Všichni
ti lidé a velbloudi se zadusili, zhynuli a v písku jsou pochováni —
pochováni na deset stop hluboko v písku, jak jsme aspoň soudili — a
Tom mínil, že teprve po letech snad vítr je odkryje, a že přátelé jejich
po celý ten čas ani se nedovědí o osudu té karavany. Tom pravil:
»Teď také víme, co se stalo oněm lidem, u nichž jsme si vzali
meče a bambitky «
Ano, byl to právě takový osud. O tom nemůže býti pochyby.
Byli zasypáni písečnou bouří, divoká zvířata na ně nemohla, a vítr
odkryl jejich těla teprve, když již byla vyschla na kůži a za potravu
se nehodila. Myslil jsem, že jsme nad ubohými těmi lidmi cítili lítost
a zármutek, jaký jen člověk pro člověka může pocítiti, mýlili jsme se
však; zhouba této druhé karavany dotkla se nás více — ano daleko
více. Ona první karavana, nahlížíte přec, nám byla zcela cizí a
nikterak jsme se s ní neseznámili, jedině snad trochu s oním mužem,
jenž upřeně hleděl na svoje děvče, jinak však tomu bylo při této
druhé karavaně. Celou noc a skoro celý den jsme je obletovali a v
duchu jsme se pokládali za jejich přátele a známé. Přesvědčil jsem
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se, že lze nejspolehlivěji zjistiti, miluji-li ty neb ony lidi, dám-li se v
jich společnosti na cesty. Právě tak tomu bylo u oněch lidí. Hned od
počátku jsme si je jaksi oblíbili a měli jsme je rádi po celou cestu. Čím
déle jsme s nimi cestovali a čím více jsme znali jejich zvyky, tím více
jsme je milovali a tím větší radost jsme měli z toho setkání. Některé z
nich jsme poznali posléze tak dobře, že jsme je zvali jménem mluvíce
o nich, a v brzku jsme se s nimi tak dobře, po kamarádsku seznámili,
že jsme v řeči vypouštěli dokonce »slečna« a »pan« a užívali prostých
jmen zcela bez obalu, a neviděli jsme v tom nic neslušného, nýbrž
zdálo se nám to zcela přirozeným. Ovšem nebyla to jejich vlastní
jména, nýbrž jména, jež jsme jim dali sami. Mezi nimi byl na př.
p. Alexandr Robinson a sl. Adéla Robinsonová, dále setník Jakub
Mc Dougal a sl. Jindřiška Mcdougalová, sudí Jeremiáš Butler atd.—
a to byli většinou mocní pánové, kteří měli skvělé, velké turbany,
sametový šat a vůbec oděv jako Velký Mogul — s nimi šly jejich
rodiny. Jakmile jsme je však dobře poznali a sobě velice oblíbili,
nebylo tu žádných »pánů«, ani »sudích«, a ničeho podobného, nýbrž
toliko Lexa, Adda, Kubík, Netty, Jerry atd.
A jak známo, čím více sdílíme s lidmi jich radosti i strasti, tím
bližšími i dražšími se nám stávají. Nu, a my jsme nebyli chladni a
lhostejni jako většinou cestovatelé bývají — nýbrž chovali jsme se
zcela družně a přátelsky a brali jsme na všech událostech účast; a
karavana mohla býti jista, že jí budeme napomocni, nechť se stane
cokoli.
Stanula-li karavana, stanuli jsme zrovna nad nimi, ve výši desíti
neb dvanácti set stop. Kdykoli jedli oni, jedli jsme též a bylo nám
mnohem útulněji v té jejich společnosti. Když slavila Adda sňatek,
tu jsme na se vzali professorovy hadry, jež byly naškrobeny nejvíce,
jen abychom svatbu důstojně oslavili; a když se dali do tance, skočili
jsme si nahoře též.
Nejvíce však sblíží lidi soustrast a zármutek, a nás sblížil
tentokráte pohřeb. Bylo to následujícího jitra, ještě za soumraku.
Neznali jsme nemocného, nebyl z našeho středu, to však pranic
nevadilo — náležel ku karavaně, a to stačilo; a jistě neprolil nad ním
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nikdo vřelejších slz nad ony, jež jsme nad ním uronili my ve výši jedenácti set stop.
Ano, rozloučili se s touto karavanou bylo pro nás bolestnější než
loučení s onou karavanou první, která nám byla poměrně cizí a která
byla již tak dlouho mrtva. Tyto lidi jsme znali, dokud byli na živu, a
měli jsme je rádi, i zabolelo nás, když smrt právě před naším zrakem je
lapila a nás v opuštěnosti, bez přítele zanechala na té veliké poušti, i
netoužili jsme již získati si přátel na té cestě, bylo li nám souzeno zase
tak záhy je ztratiti.

Nemohli jsme se zdržeti, i mluvili jsme o nich ustavičně a stále jsme je
viděli v duchu; měli tutéž podobu, jako dokud jsme byli všichni ještě
na živu a pospolu šťastni. Viděli jsme, jak kráčeli řadou, a jak zářící
hroty oštěpů kmitaly se na slunci, viděli jsme arabské velbloudy, v
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před se kolébající, viděli jsme svatbu i pohřeb, ale nejčastěji jsme je
vídali na modlitbách, poněvadž nic nemohlo je zdržeti od modlení;
kdykoli zavzněl povel, tedy několikráte denně, stanuli na místě a
začali se modliti obličejem k východu se obrátivše, a hlavy na zad
zvednuvše a ruce rozepjavše; čtyřikráte až pětkráte mezi modlením
klesli na kolena a potom padli zpříma v před, tak že se čelem dotkli
země.
Avšak pokračovati v rozhovorech o nich se nedoporučovalo, ač
jsme je, dokud živi byli, tak velice milovali a jich si vážili, jak za života,
tak též po jejich smrti, poněvadž nám rozhovory ony nesvědčily,
nýbrž nás přes příliš kormoutily. Jim mínil, že začne žíti, pokud
možno, ctnostný život, by se s nimi zase setkal na onom světě; a
Tom mlčel při těch slovech a neprozradil mu, že jsou oni ubožáci
mohamodánské víry — k čemu ho ještě znepokojovati, byl již tak
dost smuten.
Když jsme se následujícího jitra probudili, byli jsme zase již
poněkud veselejší; vyspali jsme se totiž znamenitě, dobře, neb písek
jest nejpohodlnějším ložem na světě, a nechápu, proč lidé, kteří si
jej mohou opatřiti, více písku si nepopřejí. A ukrutně dobrým
prostředkem k zatížení jest také písek; nikdy před tím neletěl náš
balon tak stejnoměrně, jak tehda.
Tom soudil, že máme v balonu na dvacet tun písku a nevěděl,
co bychom s ním měli pocítí; byl to pěkný písek a zdálo se nám tudíž
nerozumem, vyházeti jej pryč. Jim pravil:
»Pane Tome, což kdybychom s ním jeli domů a písek doma
prodali? Kolik by to dělalo celkem?«
»Podle toho, jak by se nám vedlo.«
»Nu, dejme tomu, že stojí doma fůra písku čtvrt dolaru a myslím,
že zde mátne na dvacet for písku, není li pravda? Kolik by to dělalo
celkem ?«
»Pět dolarů.«
»I u všech čertů, pane Tome, pojeďme hned domů! To přijde na
každého přes půl druhého dolaru, není-li pravda ?«
»Ovšem.«
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»Ale lakovým způsobem získají se opravdu ještě nejlehčeji
peníze! Vždyť nám ten písek zrovna do balonu napršel — ani slova
nás nestál. Tak tedy zrovna, pane Tome —«
Tom však právě přemítal a počítal cosi s takovým chvatem a
rozčilením, že ho ani neslyšel. Po chvilce však pravil:
»Inu — pět dolarů! Hleďte, tento písek všechen stojí — stojí —
inu nekonečně mnoho peněz «
»Jak že, pane Tome? Pokračujte, miláčku, pokračujte!«
»Nuže tedy, jakmile lidé se dovědí, že to je opravdový písek z
opravdové pouště Sahary, tu si každý rád k jakékoli potřebě koupí
láhvičku písku, na níž bude nalepena zvláštní cedulka. Zbývá nám
tedy toliko nasypati do láhviček tento písek, létati po Spojených
Státech a po desíti centimech láhvičku prodávati. A pak má cenu
desíti tisíc dolarů písek v tomto člunu.«
Já i Jim div jsme se nerozpadli radostí a jali jsme se hned »hurrá«
provolávati; Tom pak pravil: »Můžeme se zase vrátiti a naložiti zase
písek, a zase se vrátiti a zase naložiti a tak dále a dále, až konečně
odvezeme písek z celé té pouště a jej vyprodáme; a při tom se nám
nikdo nebude moci ani postav iti na odpor, poněvadž si na to
vyzvedneme patent.«
»Rány boží!« zvolal jsem. »A tu zbohatneme jako Creosote, neníli pravda, Tome?«
»Ovšem, jako Croesus, chceš snad říci. Onen derviš v tom
malém kopečku se sháněl po pokladech země, a nevěděl, že po
opravdovských pokladech kráčel na tisíc mil cesty. Jednal zaslepeněji, než později jeho přičiněním onen velbloudář. »Pane Tome,
jakou to asi bude míti cenu?«
»Inu nevím ještě. Musím to vypočítati, a není to tak snadné,
poněvadž zde máme přes čtyři milliony čtverečných mil písku a při
tom počítáme láhvičku za deset centimů.«
Jim byl hrozně rozechvěn; to však značně zmírnilo jeho rozčilení
i potřásl hlavou a pravil:
»Pane Tome, my si ale nemůžeme opatřiti všechny ty láhvičky,
ani král by to nemohl učiniti. Lépe, kdybychom se ani o to
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nepokoušeli sebrati celou poušť, pane Tome — vždyť by se nám ty
láhvičky nevyplatily.«
Tomovo rozčilení teď také pominulo, i myslil jsem, že v tom vězí
ony láhvičky, avšak nikoli. Seděl zadumán, výraz jeho obličeje stával
se stále a stále smutnějším, a konečně pravil:
»Hoši, nepůjde to; musíme se té myšlénky vzdáti.«
»A proč, Tome?«
»Poněvadž tu jsou povinnosti.«
Nerozuměl jsem, co tím míní, a Jim rovněž nerozuměl. I pravil
jsem:
»Jaká pak je to povinnost ? Proč pak bychom jí nepodnikli, když
bychom si nemohli pomoci.
Člověk často musí takto jednati.«
Tom však odvětil:
»O takovou povinnost se zde nejedná. Mám hlavně na mysli clo.
Kdekoli přijdeš na pomezní čáru — totiž na hranici země — všude
nalezneš celnici, i přijdou státní úředníci, prohrabou ti tvé věci, uloží
velmi vysoké clo, které zovou povinným poplatkem, poněvadž jest
jejich povinností s našincem naložiti co nejhůře, a nezaplatíš-li
povinného poplatku, tedy ti vyhází všechen písek. Zovou to
konfiskací, to slovo však nesmí nikoho mýliti — jest to opravdové
rabování, ano, nic leč rabování. Pokusíme-li se dopraviti domů tento
písek směrem, kterým teď letíme, dostaneme opravdu co proto —
hranice vedle hranice — Egypt, Arábie, Hindostan a tak dále — a
všude samý poplatek, i nahlédnete přece sami, že to takhle nepůjde.«
»Ale, Tome,« pravil jsem, »můžeme přece přeletěti přes jejich
hloupé hranice; jak pak nás budou chytati?«
Pohlédl na mne smutně i pravil velice vážně: »Frantíku Finne,
myslíš, že by to bylo čestné jednání ?«
Nemiluji takových otázek. Neodpověděl jsem ani a Tom
pokračoval:
»Ale také druhá cesta je nám zatarasena. Poletíme-li zpět cestou,
kterou jsme sem dospěli, dostaneme se až k Novo-Yorkské celnici,
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která je daleko horší než všecky ostatní dohromady, zvláště pokud
jde o náklad, jejž vezeme.«
»Jak to ?«
»Inu, v Americe přece nemohou dobývati Saharský písek, a
nemohou-li tam některých věcí dobývati, tu musí ten, kdo přiveze tu
věc z krajiny, kde se dobývá, do Ameriky, zapraviti na čtrnáct set tisíc
procent cla.«
»To nemá smyslu, Tome Sawyere.«
»A kdo říká, že to snad má smysl? K čemu pak mi to povídáš,
Frantíku? Cekej vždycky, až řeknu, že ta či ona věc má smysl, a pak
teprve mne můžeš obviniti, že jsem něco takového řekl.« »Inu dobře,
dobře; abys věděl, že se pro to mrzím a hněvám. Mluv jen dále.«
Jim pravil:
»Pane Tome, ukládají to clo na všecko, čeho nemůžeme dobýti v
Americe, a nečiní vůbec mezi takovými věcmi rozdílu?«
»Ano, právě tak si počínají, nečiní rozdílu.«
»Pane Tome, je milost Boží opravdu nejcennější věcí na světě?«
»Ovšem že ano.«
»Je pravda, že kněz na kazatelně prosí o milost Boží pro věřící?«
»Ovšem.«
»A odkud ta milost přichází ?«
»Z nebes.«
»Tak, teď je to dobře, máte pravdu, miláčku — z nebes přichází
milost a to je přece cizina. Nu tak tedy, ukládají nějaké clo na tuto
milost?«
»Nikoli, neukládají.«
»Ovšem že nikoli; a rozumí se tedy samo sebou, že jste se zmýlil,
pane Tome. I neuložili by tedy také cla na takovou maličkost, jako
je písek, který přec nemusí míti nikdo na světě, nechají-li bez cla
největší poklad, bez něhož se ve světě nikdo neobejde.«
Tom Sawyer byl překvapen; pozoroval, že na něho Jim řádně
vyzrál. I pokoušel se vykroutiti se z nesnází namítaje, že zapomněli
uložiti ono clo, že však jistě se v příštím shromáždění kongressu
upamatují a clo na milost Boží uloží; to však byla ubohá vytáčka; sám
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to dobře věděl. Pravil, že všechny věci z ciziny podléhají clu, kromě
té jediné výjimky, a že také v tomto případě musí clo uložiti, chtějíli býti důslednými; a důslednost byla vždy jedním z prvních zákonů
dobrých politiků. Trval na tom, že beze všeho úmyslu, nevědomky
opominuli uložiti clo, a jistě prý je ustanoví, dříve ještě, než je někdo
dopadne a jim se vysměje.
Takové věci mne však nezajímaly, nemohli-li jsme přepraviti
svůj písek, i padl na mne smutek a na Jima rovněž. Tom pokoušel
se rozveseliti nás, slibuje nám, že vymyslí pro nás něco právě tak
výhodného neb ještě výhodnějšího, však marně; nevěřili jsme, že by
se dalo cos jiného s tak velikým ziskem podniknouti. Byl to krutý
osud; před krátkou chvílí byli jsme tak bohati, že bychom byli mohli
celou zemi koupiti, království založiti, a slaveni bychom byli a šťastni,
teď však byli jsme zase tak chudí a ubozí a spoustu písku jsme měli
po ruce. Ten písek byl dříve tak krásný, jako zlato a diamanty, a zdál
se tak jemným, měkkým a roztomilým; teď však nemohl jsem se na
něj ani podívali, již pouhý pohled na ten písek mne trápil, i pozoroval
jsem, že se zase upokojím, teprve až se písku zase zbavíme a až mně
nebude svojí přítomností připomínati ten rozdíl, čím jsme byli a čím
jsme se zase stali. Druzi moji zabývali se as týmiž myšlénkami jako já.
Pozoroval jsem to dle radosti jakési, již dali na jevo, když jsem zvolal:
»Sházejme dolů to smetí.«
Nastávala nám práce a věřte, opravdu notná práce; Tom tedy
rozdělil práci poctivě, dle síly jednoho každého z nás. Pravil, že my
dva, já a on, každý jednu pětinu toho písku vyházíme, Jim pak tři
pětiny. Jimovi nelíbilo se takové spořádání. I pravil:
»Jsem z vás ovšem nejsilnější, a chci podle toho pracovati; ale u
čerta, pane Tome, vy snad nebudete chtíti, všecko na starého Jima
uvalit?«
»Nikterak, Jime, nikterak; stanov tedy sám nějaký díl a uvidíme.«
Jim soudil, že by se nedalo nic proti tomu namítati se stanoviska
slušnosti, kdybychom my dva, já a Tom, každý jednu desetinu písku
si vzali na starost. Tom se odvrátil, aby měl pokoj a byl sám se svými
myšlénkami, potom se usmál úsměvem, jenž se rozlil kolkolem a
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pokryl celou Saharu směrem na západ, zpět k Atlantickému břehu,
odkud jsme právě vyletěli. Potom se zase obrátil a pravil, že je to
zcela dobré rozdělení práce, s nímž souhlasíme, je-li jen Jim sám s ním
spokojen. Jim pravil, že je spokojen.
Tom tedy naměřil při okraji dvě naše desetiny a ostatek nechal
Jimovi, i překvapil Jima velice značný ten rozdíl i překvapila jej ta
strašná spousta písku, která na něho připadla; pravil, že je teď
náramně potěšen z toho, že v čas promluvil a první ono rozdělení
zvrátil; neboť, jak mínil, i takto dle jeho ujednání na něho připadne
více písku, než si lze přáti.
Hned jsme se do toho dali. Byl to kus tuhé, perné práce; tak
perné, že jsme se musili vznésti do chladnějšího ovzduší, chtěli-li
jsme to zastati. Já jsem se s Tomem střídal, jeden z nás pracoval, zatím
co druhý odpočíval; nebylo tu však nikoho, kdo by byl vystřídal
ubohého starého Jima, i svlažil celou tu část Afriky, jak se potil.
Pro smích jsme ani dobře pracovati nemohli; Jim se zlobil a ptal
se ustavičně, co je nám tolik k smíchu, i musili jsme vymýšleti všeliké
věci, jež mu měly vysvětliti náš smích; byly to velice ubohé nápady,
avšak stačily — Jim jich neprohlédl. Když jsme byli hotovi s prací, div
jsme nepadli; ne však námahou, nýbrž smíchem. Jim by byl málem
též padl, však námahou; potom jsme ho jeden po druhém vystřídali
i děkoval nám, jak jen uměl nejlépe; i seděl na můstku, utíraje si s
čela pot, a těžce oddechoval, hekal a říkal, jak se pěkně chováme
k ubohému, starému černochovi, a jak nikdy prý nezapomene na
naši laskavost. Děkoval vůbec jako žádný černoch na světě za každou
sebe menší maličkost, již člověk pro něho učinil. Byl jen na povrchu
černý; uvnitř byl tak bílý jako my.
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ěkolik následujících jídel bylo pěkně promíseno s pískem, to
však nevadí nic, má-li člověk hlad; a nemá-li člověk hladu,
pak nechutná vůbec jídlo, a takové zrnko písku v jídle není,
dle mého aspoň náhledu, opravdu nic tak zlého.
Potom jsme se dali na východ, plujíce směrem severovýchodním
nad pouští. Daleko na konci pouště, v jemném růžovém světle, uzřeli
jsme tři ostré střechy jakési, jako stany nějaké, a Tom pravil:
»Hle, to jsou egyptské pyramidy.«
Radostí mi srdce poskočilo Viděl jsem již tolik mnoho
namalovaných pyramid, slyšel jsem o nich vypravovati na stokráte
a přirozeně tedy, když jsem se takovýmto způsobem náhle k nim
přiblížil a uzřel ne pouhý obraz, nýbrž skutečnost, div se mně dech
nezatajil překvapením. Jest to zjev opravdu zvláštní, že, čím více slyší
člověk o nějaké mocné, obrovské a významné věci neb osobě, tím
více ustupuje do říše snů, abych tak řekl, a osoba ona neb věc přijímá
na se podobu nejasného a těkavého obrazu, vytvořeného měsíční
září a pevného podkladu postrádajícího. Zcela stejně vede se při tom
člověku, jedná-li se o Jiřího Washingtona nebo o pyramidy.
A k tomu ještě, mimochodem řečeno, věci, jež mi o nich lidé
vypravovali, byly, jak se mně aspoň zdálo, přehnány. Tak přišel kdysi
jistý chlapík, kamarád do nedělní naší školy s vymalovanými
pyramidami, a dal se do vypravování, a vypravoval, že největší
pyramida se prostírá na ploše třinácti jiter a dosahuje výše téměř
pěti set stop, jako nějaká hora celá z kamenných kvádrů, velikých
jako skříň, a srovnaných v pravidelných vrstvách na způsob schodů.
Jediná stavba na ploše třinácti jiter: dvorec nezaujme větší prostory.
Kdybych to byl neslyšel v nedělní škole, byl bych myslil, že to
je lež; i tvářil jsem se, jako bych tomu věřil. I vyprávěl, že je v každé
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takové pyramidě díra, do níž může člověk vejiti se světlem, a
postupovati jakousi dlouhou, šikmou chodbou až k rozsáhlému
prostranství, jež se nalézá ve středu této kamenné hory, a tam prý
člověk uvidí velkou kamennou skříň s nějakým králem — starým
čtyři tisíce let. I řekl jsem si tenkráte v duchu, není-li to lež, budu
stravovat toho krále, jestliže mi ho přinesou, neboť ani Methusalem
nebyl tak stár, a nikdo o to nestojí.
Když jsme se poněkud přiblížili, zpozorovali jsme, jak žlutý písek
přechází na jedné straně v dlouhou ostrou hranu jako prostěradlo
jakési; a těsně k té hraně pojila se širá krajina pokrytá svěží zelení,
a v té se vinul hadovitě jakýsi pruh, Tom pravil, že to je Nil. Srdce
mé zase poskočilo, neboť Nil byl zase jednou z oněch věcí, jichž až
dosud oko mé nebylo spatřilo. Teď mohu pronésti pravdu nad slunce
jasnější: bloudíte-li přes tři tisíce mil po žlutém písku a hoříte-li
téměř vedrem, tak že se vám při tom pohledu až oči ve vodu
rozplývají, a trvá-li to již několik dnů, tu se vám zdá svěží, zelená
krajina tak milou, jako nebe nějaké, div že se vám oči znovu ve vodu
nerozplynou. Tak se vedlo mně a rovněž tak se vedlo Jimovi.
A když konečně Jim uvěřil, že má před sebou Egypt, tu se
rozhodl, že nestane nohama na té půdě, nýbrž že padne na kolena
a sejme klobouk, poněvadž prý ani se nesluší pro nepatrného,
ubohého černocha, aby se jinak dotkl té země, ze které vzešli takoví
mužové, jako Mojžíš, Josef, Farao a ostatní proroci. Byl
presbyteriánem a měl v obzvláštní vážnosti Mojžíše, který byl dle
jeho mínění též presbyteriánem. Byl velice pobouřen dojmem i
pravil:
»Hle! země egyptská, Egypt, a mně je popřáno vlastníma očima
shlédnouti tu zemi. A zde je ta řeka, jejíž vody proměněny byly v
krev, a zde vidím táž místa, kde byla morová rána, vši, žáby, kobylky,
krupobití, táž místa, kde byly znamenány veřeje dveří, a kudy andělé
Boží obcházeli noční temnotou a vraždili prvorozené po celé zemi
egyptské. Starý Jim ani není hoden toho pohledu.«
Potom nezdržel se již déle, a zajásal vděčností. Mnoho hovořil
Jim s Tomem, rozrušen nad tím, že tak bohatou na dějiny byla ta
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země — Josef a jeho bratří, Mojžíš v rákosí, Jakub přicházející do
Egypta nakoupit obilí, stříbrný pohár v pytli, a všecky ty ostatní
zajímavosti; a Tom byl rovněž tak rozechvěn, poněvadž země ta oplývala historickými příběhy, jež se jemu zamlouvaly — jmenuji jen
Noureddína, Bedreddina a podobné hrozné obry, — při pouhé
zmínce o nich ježily se kudrny Jimovy— a mnoho jiných hrdin ze
sbírky »Tisíc a jedna noc«, z nichž jistě polovina, jak myslím,
neprovedla, co se o nich mluví.
V tom jsme však narazili na nesnáze; nastala totiž ranní mlha,
i nedoporučovalo se letěti balonem nad ní, poněvadž bychom byli
takto snadno mohli minouti Egypt; i rozhodli jsme se naříditi
prostředkem střelky balon přímo v ona místa, kde se v dálce nejasně
a neurčitě ztrácely pyramidy, potom slétnouti níže, vznášeti se
nevysoko nad zemí a řádně se rozhlížeti. Tom jal se říditi stroj, já jsem
se připravoval k zakotvení balonu, Jim pak usedl si na samý okraj
člunu, by pronikali zrakem svým mlhu a upozornili nás na hrozící
nebezpečí. Postupovali jsme stejnoměrně, ne však tuze rychle, mlha
houstla víc a více, tak že Jim viděl vše velmi nejasně, bez souvislosti
a jako v dýmu. Panovalo strašlivé ticho, i mluvili jsme jen šeptem, a
bylo nám úzko. Chvílemi zvolal Jim:
»Trochu výše, pane Tome, jen výše!« i vzlétl balon o stopu neb
dvě, a jen jsme se mihli nad barákem z bláta stavěným s plochou
střechou, na níž spali nějací lidé, kteří právě se začínali obraceti,
zívati a natahovati svoje údy; a jednou také, když jakýsi chlapík se
postavil na nohy, by mohl lépe zívati a lépe se protáhnouti, dostal
od nás do zad herdu, až se svalil. V tom as po hodině — bylo mrtvé
ticho kolkolem, i napínali jsme sluch, bychom uslyšeli nějaký zvuk a
tajili jsme dech — mlha zřidla poněkud náhle a Jim zvolal v hrozném
zděšení:
»Oh! pro rány Boží, leťme zpátky, pane Tome, hle! zde na nás
běží největší obr z »Tisíce a jedné noci!« a skočil po zpátku do loď ky.
Tom uvedl stroj ve zpětný pohyb, a když jsme pomalu zaráželi,
tvář lidská tak velká jako náš barák dívala se přes můstek do člunu,
právě jako se dívá na nás barák svými okny, i padl jsem a omdlel.
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Ležel jsem jako zabitý jednu neb více minut; na to jsem nabyl
dřívějšího vědomí, Tom vetknul obrovi hák na dolení pysk, připevnil
k němu balon, položil trochu na zad hlavu a upřímným, dlouhým
pohledem zadíval se do té strašlivé tváře.
Jim klečel s rukama sepjatýma, pohlížeje prosebně na nestvůru,
hýbal pysky, nemohl však pronésti ani slova. Já pak sotva jsem
prohlédl, zase jsem omdléval, Tom však pravil:
»Vždyť není živý, blázni; je to jen sfinx « Jaktěživ se mi nezdál
Tom tak maličkým jako nějaká muška; to však jen proto, že obrova
hlava byla tak veliká a strašlivá. Strašlivá! ano, strašlivá byla, ač již
nebyla hrozná; pozorovali jsme totiž, že to je vz tešená tvář, trochu
smutná, která nemyslila vůbec na nás, nýbrž na věci jiné, daleko
důležitější. Byla z kamene, — z červeného kamene — nos i uši byly
otlučeny; to ji hyzdilo a budilo více ještě naši lítost.
Stanuli jsme dále na chvilku, obletovali kol ní i nad ní a byla
opravdu ohromná. Byla to hlava muže neb snad ženy, ostatní tělo
však bylo tigří zdéli sto dvaceti pěti stop, s pěkným malým kostelíkem v předních tlapách. Vše až na hlavu bylo as sta a sta let, snad i
tisíce let ukryto v písku ; nedávno teprve odházen byl písek a nalezen
malý ten kostelík. Bylo potřebí ohromného množství písku, by
zakryt byl ten tvor; myslím, že skoro aspoň tolik jako k zakrytí
parníku.
Postavili jsme Jima na temeno hlavy té obludy, a dali jsme mu
k ochraně americkou vlajku, ježto jsme se nalézali v cizině; potom
jsme odlétli brzy v tu, brzy zase v onu vzdálenost, bychom, jak Tom
říkal, nabyli pravého dojmu, perspektivy a posoudili rozměry, a Jim
se namáhal, seč byly jeho síly, by provedl všeliké pohyby a zaujal všeliké posice, na jaké si jen vzpomněl: nejlépe se mu však povedlo státi
na hlavě, a nohama třepat jak žába. Čím více jsme se vzdalovali, tím
menším stával se Jim, a tím více zvětšovala se sfinx, až konečně zbylo
cosi jako špendlíková hlavička na báni; nevím, jak byste to jinak
znázornili. Takovým způsobem lze pomocí perspektivy, jak pravil
Tom, posouditi správně rozměry; otroci Julia Caesara nedovedli prý
posouditi jeho velikost, poněvadž prý příliš blízko u něho stáli.
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Na to jsme letěli ještě dál a dále, až jsme posléze Jima vůbec
již neviděli, a tu teprve budila veliká ta socha dojem nejvznešenější,
zírajíc samotná tiše a slavnostně přes údolí řeky Nilu a všechny malé,
roztrhané chatrče, i všechny předměty ostatní kolkolem rozptýlené
ztratily se, zmizely na čisto, a široko daleko prostírala se toliko jemná,
širá plocha žlutého sametu — písek to pouště.
V těch místech teprve se doporučovalo stanouti s balonem, i
učinili jsme tak. As na půl hodiny jsme zde stanuli upřeně se dívajíce
a u sebe přemítajíce, beze slova; neboť jsme cítili klid a slavnostní
jakousi náladu při vzpomínce, že se ten tvor stále stejně, pohřížen ve
své vznešené myšlénky, sám a sám přes ono údolí dívá, již tisíce a
tisíce let, a že dnes není po nich stopy.
Posléze jsem vzal dalekohled a tu jsem uzřel několik malých,
černých skvrn, jež jako by lezly po tom sametovém koberci, a jiné
zase jako by se drápaly na záda té obludy, dále jsem spatřil dva neb tři
kotouče bílého dýmu, i pobídl jsem Toma, by také dalekohledem v
tu stranu pohlédl.
Učinil tak i pravil:
»To jsou štěnice. Nikoli — počkej; to jsou — ano, myslím, že
to jsou lidé. Ano, muži — muži i koně. Vlekou dlouhý žebřík,
vytahujíce jej na záda té obludy — opravdu, ku podivu! A teď chtějí
postaviti žebřík… a hle! několik kotoučů dýmu, — to jsou rány z
ručnic! Frantíku, chtějí čapnout Jima!«
Zrychlili jsme let a bleskurychle jsme se k nim hnali. V
okamžiku jsme k nim dorazili i snesli jsme se mezi ně, jen to zafičelo;
rozprchli i rozptýlili se každý jinam, a kteří právě po žebříku k Jimovi
šplhali, pustili se rázem a spadli. I vznesli jsme se k Jimovi: ležel
chudák na temeni hlavy té obludy, těžce oddychuje, a vysílen, jednak
voláním o pomoc, jednak zděšením. Vzdoroval dlouho obležení —
týden, jak pravil, ovšem že ne ve skutečnosti, tak se mu však zdál
dlouhým čas ve strachu před tou rotou, jež se tak na něho sběhla.
Stříleli na něho a kulky jen pršely kolkolem, nebyl však střelen
žádnou, a když poznali, že Jim nevstane, a že tedy žádná rána ho
nezasáhne, dokud bude ležeti, šli pro žebřík a tu pochopil již Jim,
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že vše je ztraceno, nevrátíme-li se rychle. Tom byl velice rozčilen
a vytýkal jemu, proč nevztýčil svoji vlajku a nehlásal mír jménem
Spojených Států. Jim se omlouval, že to učinil, že však toho oni
nedbali. Tom pravil, že tu věc dá ve Washingtonu vyšetřit a pokračoval :
»Uvidíte, hoši, že se ti lidé budou musiti zodpovídat z urážky
vlajky a nad to ještě dáti odškodné, i když ze všeho ostatního lehce
vyváznou.«
Na to Jim:
»Co pak je to odškodné, pane Tome?«
»To jsou peníze — ano, peníze «
»A kdo je dostane, pane Tome?«
»Inu my.«
»A komu se musí zodpovídati z urážky?« »Spojeným Státům.
Ostatně nám přísluší právo zvoliti jedno či druhé. Mohou po případě
také nám z urážky se zodpovídati, chceme-li na to přistoupiti, a vláda
by pak dostala peníze.«
»Jak velký to bude obnos, pane Tome?«
»Inu v případě s přitěžujícími okolnostmi, jako je náš případ,
dostal by každý z nás nejméně tři dolary a snad i více.«
»Tak tedy vezměme, pane Tome, raději peníze, — čert vezmi to
zodpovídání! Nesouhlasíte snad se mnou? A neuhlasíš se mnou ty,
Frantíku?« Rozmlouvali jsme o tom chvilku, i shodli jsme se na tom,
že to je moudré, i rozhodli jsme, že vezmeme peníze. Celá ta věc
mne zajímala i ptal jsem se Toma, zdali země vždy se zodpovídaly a
omlouvaly, spáchaly-li křivdu, a Tom pravil:
»Ovšem že malé země se omlouvají.«
Obletovali jsme pyramidy, zkoumajíce je ovšem, potom jsme
vzlétli i spočinuli na plochém vrcholku pyramidy nejvyšší i
přesvědčili jsme se, že je vše právě takové, jak to vypravoval onen
muž v nedělní naší škole. Byly to jakési čtveré schody, jež počínají
u samé země a zvedají se a ve vrcholku v jediné místo se sbíhají; po
těchto schodech však nemohlo se stoupati jako po schodech obyčejných; vždyť každý ten schod sahal vám až k bradě, i musili sobě
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vzájemně ze zadu napomáhati, kdož chtěli nahoru vylézti. Druhé dvě
pyramidy stály opodál; s té výše, v níž jsme se nalézali, se nám zdálo,
jako bychom místo lidí, kteří nedaleko mezi pyramidami po poušti
chodili, viděli jen sem a tam lezoucí štěnice.
Tom nedovedl skrýti svoje pohnutí; byl překonán radostí i
úžasem nad tím, že se nalézá v místech tak slavných a jak se mně
aspoň zdálo, z každého svého póru ukápl nějakou historickou
vzpomínku. Nevěřil ani svému zraku, že stojí zcela na témž místě,
s něhož kníže vzlétl na bronzovém oři. Stalo se to v dobách »Tisíce
a jedné noci«. Kdosi dal onomu princovi bronzového koně se
zvláštním hřebem v plecích i mohl sednouti na koně i létati jako pták
vzduchem celým světem, a mohl říditi koně otáčeje hřebem, i mohl
vznésti se výše i snésti se níže a přistati kdekoli.
Když domluvil, nastalo mezi námi ono mlčení, jaké se obyčejně
dostavuje, jak snad známo, řekne-li někdo kolosální nesmysl; tu je
vám líto toho člověka, rádi byste něco vymyslili, řeč na jiný předmět uvedli, jemu pomohli, náhle však se zarazíte, nevidíte východu z
nesnáze, a dříve než se zase trochu seberete a něco podniknete, ono
mlčení se vžije zatím, rozmůže se a opanuje úplně. Bylo mně nevolno,
Jimovi bylo rovněž nevolno, i nemohl žádný z nás dvou pronésti
slova. Tom se na mne na chvilku zahleděl a pravil:
»Tak jen ven s tím. Co tomu říkáš?« I odpověděl jsem:
»Tome Sawyere, vždyť ty sám asi tomu nevěříš.«
»Proč bych tomu nevěřil? Co mi brání tomu věřiti ?«
»Jedna věc ti brání: že se totiž ten příběh vůbec ani nemohl
přihoditi.«
»A proč by se byl nemohl přihoditi?«
»Řekni mně dříve, proč a jak se mohl přihoditi ?«
»Myslím, že ten náš balon dostatečně dokazuje, že se mohl
přihoditi.«
»Jak to?«
»Jak to? Jaktěživ jsem neviděl takového hlupce. Což není tenhle
balon a onen bronzový kůň v podstatě jedna a táž věc pod různými
názvy?«
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»Ovšem že není. Balon je jiná věc a kůň je zase jiná věc. To je
velký rozdíl. Snad řekneš ještě, že dům a kráva je totéž.«
»I u čerta, Frantík zase na něho vyzrál. Inu, z té bryndy teď
nevyvážné!«
»Mlč, Jime; nevíš ani, co mluvíš. A Frantík také neví. Hleď,
Frantíku, vysvětlím ti to, bys tomu porozuměl. Slyšte, o tom, jsou-li
ty věci sobě podobny neb nepodobny, nerozhoduje nikterak pouhá
podoba, nýbrž vůdčí myšlénka, na níž se zakládají; a ta myšlénka je
přece stejná u obou těch věd. Chápeš již ?«
Rozmýšlel jsem se chvilku a pak jsem pravil: »Ale Tome, to je
všecko marné. Jsou ovšem takové vůdčí myšlénky, přece však jimi
nelze obejiti tu velikou pravdu, že tím, co dokáže balon, není možná
dokazovat, co dokáže kůň.«
»Mlč, Frantíku, o tom nemáš ani ponětí. Pohleď tedy — vždyť je
to přece zcela jasné. Letíme vzduchem čili nic?«
»Ovšem.«
»Nuže tedy dobře. Což pak neletíme vysoko neb zase nízko, jak
nám právě libo?«
»Ovšem.«
» Nemůžeme voliti směr, jaký chceme ?«
»Ovšem.«
»A nemůžeme přistati, kde a kdy nám libo?«
»Ovšem.«
»Jak přivádíme balon do pohybu a jak řídíme jeho směr?«
» Stisknutím knoflíků.«
»Ted konečně, myslím, všemu již rozumíš. V onom případě
uváděl se kůň v pohyb a řídil se jeho směr otáčením jakéhosi hřebu.
My stiskneme knoflík, princ otočil hřebem. Pražádný v tom není
rozd.l, jak vidíš. Věděl jsem, že ti konečně přece tu věc v kotrbu
vpravím, dám-li si ptáci.«
Pocítil takové štěstí v tu chvíli, že se jal hvízdati. Já a Jim však
jsme mlčeli, i ztichl překvapením a zvolal:
»Ale, Frantíku Finne, což pak ještě nechápeš?«
Tu jsem odpověděl:
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»Tome Sawyere, rád bych se tě ještě na něco zeptal.«
»Začni jenom,« pravil i všiml jsem si, jak Jim nastavil uši.
»Pokud celé věci rozumím, jedná se při tom ovšem jen o knoflíky
a onen hřeb — ostatek vše jsou věci vedlejší. Knoflík je těleso, jež má
tvar jakýsi, hřeb pak má jiný tvar, to však nerozhoduje nikterak.«
» Ovšem že nerozhoduje, vyznačují-li se obě ta tělesa touže silou
«
»Dobře tedy. Jakou silou se vyznačuje svíčka a sirka?«
»Ohněm «
»Jest to týž oheň v obou případech?«
»Ano, zcela týž.«
»Nuže dobře. Dejme tomu, že založím sirkou oheň v tesařském
skladě, co se stane s tesařským skladem?«
» Shoří.«
»A dejme tomu, že svíčkou založím oheň v téhle pyramidě —
shoří též?«
»Jistě nikoli.«
»Dobře tedy. Oheň zde jest v obou případech týž. Proč tesařský
sklad shoří a pyramida nikoli.« »Poněvadž pyramida shořeti nemůže.«
»Aha! a kůň nemůže létati.«
»I pro Pána Boha! Frantík ho už zase dostal! Na mou věru,
tentokráte na něho Frantík kapitálně vyzráli To je čertův chlapík,
rovnéhc na světě mu není — a kdybych «
Jim div se neudusil smíchem a pro smích ani pokračovati
nemohl; Tom však rmoutil se velice nad tím, že jsem ho tak pěkně
usadil a jeho vlastním důvodem porazil a týmže důvodem na padrť
rozbil, i nemohl ze sebe nic kloudnějšího vypraviti, leč že prý vždy,
kdykoli mne a Jima slyší rozumovati, musí se styděti za lidské
pokolení.
Nepromluvil jsem ni slova — cítil jsem se tak šťastným v té
chvíli. Vyzraji-li časem takto na někoho, nepošklebuji se mu, jak to
někteří lidé činívají, neboť vždy si připomenu, že by mne také asi
netěšily úšklebky druhého, kdybych se ocitl jednou na jeho místě.
Lépe jest býti velkomyslným, to jest mé přesvědčení.
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XIII.

I

nechali jsme Jima v baloně, by kroužil nad pyramidami, sami pak
jsme slezli až k díře vedoucí do chodby, i vešli jsme dovnitř s
několika Araby a svíčkami, a tu v pravém středu pyramidy nalezli
jsme prostornou síň s velikou kamennou schránou, v níž chovali
onoho krále dle vypravování onoho muže z naší nedělní školy; krále
tu však nebylo — někdo jej asi odnesl. Mně však se na tom místě tuze
nelíbilo, poněvadž tam mohli býti duchové, ovšem že ne čerství; jsou
mně však z duše protivní všichni — bez rozdílu.
Potom jsme vyšli ven, najali několik oslíků a jeli na nich kus
cesty, na to jsme zase chvíli po člunu se plavili, potom zase jsme
jeli na oslech, až jsme konečně dorazili do Kahiry; byla to má nejkrásnější a nejrozkošnější cesta na světě; po obou stranách cesty
stály v řadách datlové palmy a všude nahé děti, a muži byli osmahlí,
barvy měďové, a jemní byli, silní a pěkní. A město bylo opravdovou
zvláštností.
Tak těsné ulice — byly to opravdu uličky v nichž hemžili se muži
s turbany, ženy v závojích, a každý z chodců vystrojen ve světlých,
zářivých šatech všemožných barev a bylo opravdu ku podivu, jak
se velbloudi i lidé mohli vzájemně vyhnouti v tak těsných malých
průlinách, vyhýbali se však vskutku — způsobena tu opravdová
tlačenice a pořádná vřava. Sklady byly příliš malé, než aby se v nich
člověk mohl otočití, nebylo však také třeba vstupovati dovnitř; ob, chodník tamější rozložil své krejčovské vzorky po krámském stolci,
pokuřuje si ze své dlouhé, hadovité dýmky, a zboží, jež měl na prodej,
umístil tak, by rukama jeho v čas potřeby dosáhl, a byl skoro jako na
ulici; neboť velbloudi se zavazadly otírali se o něho, jak se ulicí brali.
Chvilkami projela ulicí znamenitá osobnost v kočáře, před nímž
běželi střeštěně odění muži, kteří pokřikovali cosi a mrskali dlouhou
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tyčí každého, kdo se nevyhnul z cesty. A občas jede ulicí sultán
koňmo v čele průvodu, až se člověku dech zatají při pohledu na jeho
skvostné šaty; každý sebou mrskl jak byl dlouhý a široký na zemi,
když jel mimo. Zapomněl jsem tak učiniti, jistý chlapík mě však na
moji povinnost upamatoval. Měl hůl a běžel napřed.
Též kostely byly v tom městě, neslaví tam však neděli —
bohoslužbu začínají v pátek a přestávají v sobotu. Kdo chce jíti
dovnitř, musí se dříve zouti. Bylo tam mnoho mužů i hochů, kteří ve
skupinách všichni na kamenné podlaze seděli, strašný hluk tropíce
— učili se totiž na paměť, jak mínil Tom, jednotlivým místům z
koránu, který za bibli pokládají; a rozumnější lidé jsou tak rozumní,
že je při tom nechají. Nikdy před tím jsem nespatřil v životě kostel
tak veliký a tak hrozně vysoký, jako byl tam; až závrať dostával
člověk, pohledl-li vzhůru. Náš kostel doma nedá se s ním ani
porovnati; kdyby byl přenesen a vložen do onoho kostela, tu by lidé
myslili, že to je škatule na střižné zboží.
Toužil jsem hlavně spatřiti nějakého derviše, neb jsem se o
derviše zajímal zvláště po onom vypravování o derviši, jenž tak vyzrál
na velbloudáře.
V jakémsi chrámě jsme jich uzřeli velké množství; sluli »derviši
vířící«; a vířili opravdu — nikdy před tím jsem neviděl takový tanec.
Na hlavách měli velké klobouky na způsob homolí a plátěné sukně;
všichni zde vířili, vířili a vířili kolkolem jak vlk, sukně jejich šikmo
odstávaly; byl to opravdu na ně překrásný pohled, který mne v
pravém slova smyslu omamoval. Byli to, jak Tom pravil, sami
moslemíni a na moji otázku, co jest to moslemín, odpověděl, že
moslemínem je ten, kdo není presbyteriánem. Jest jich tedy mnoho
též v Missouri; o tom jsem nevěděl.
Neprohlédli jsme ani polovinu znamenitostí kahirských,
poněvadž Tom se jen honil po místech v dějinách proslavených.
Naběhali jsme se hezkou chvilku, než jsme nalezli sýpku, v níž Josef
složil obilí pro případ velkého hladu, a když jsme ji posléze nalezli,
nestála ani za podívanou ta stará zbořenina, Tom však byl spokojen a
natropil při té příležitosti větší hluk, než natropím já, když si do nohy
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vrazím hřebík. Jak nalezl to místo, ovšem jsem nemohl pochopiti.
Nejméně čtyřicet právě takových sýpek jsme minuli, než jsme
dospěli k oné, a byl bych se s leckterou z nich spokojil, jemu však
nehodila se žádná z nich, leč ona pravá. Nepoznal jsem nikdy v životě
člověka tak zvláštního, jako byl Tom Sawyer. Jakmile nalezl pravou
věc, poznal ji tak snadno, jako bych byl já poznal vlastní svoji košili,
kdybych jakou měl; ale jakým způsobem ji nalezl, toho říci nedovedl;
to spíše by dovedl lítat; sám to říkal.
Potom jsme běhali hodnou chvíli hledajíce dům, v němž bydlil
kdysi onen hoch, jenž poučil kadiho, jak rozhodnouti rozepři,
týkající se oliv starých i nových i pravil, že to je příběh ze sbírky
»Tisíc a jedna noc«, který mně a Jimovi, až bude míti pokdy, jednou
bude vypravovati. Tak jsme běhali a běhali, div jsem nepadl, i žádal
jsem Toma, aby toho nechal, a vzal druhého dne nějakého průvodce,
který se vyzná ve městě, a který umí missoursky; ten by nás dovedl
přímo na to které místo; ale kde pak — chtěl všecko sám nalézti,
a jiného nic ho nedovedlo uspokojiti. Hledali jsme tedy dále. Tu
posléze jsem byl svědkem nejznamenitějšího příběhu, jaký jsem kdy
spatřil. Domu zde nebylo — před mnoha sty lety zašel — zašel do
posledního kousku, jen jediná cihla z bláta z něho zbyla. Nikdo by
nevěřil, že je možná, by takový zálesácký chlapík z Missouri, který je
ve městě pouze cizincem, půjde, vyhledá ono místo a nalezne tu cihlu
— Tom Sawyer to však dokázal. Vím jistě, že to dokázal, vždyť jsem
to viděl na vlastní oči. Vždyť jsem byl právě po jeho boku, i viděl
jsem, jak pohlíží na tu cihlu a jak ji poznává. Nuž, pravil jsem sám k
sobě v mysli, jak to dělá? Jedná se tu o znalost či snad o pouhý pud?
Tak se vše sběhlo; nechť každý svým způsobem si vysvětlí ten
příběh. Přemýšlel jsem o tom hezkou chvilku a nabyl jsem
přesvědčení, že v tom je trochu znalosti, že však hlavní roli při tom
hraje pud. Mám následující důvod pro svoje mínění. Tom dal cihlu
do kapsy, chtěje ji opatřiti svým jménem, jakož i jinými různými údaji
a dáti ji doma do musea; tu jsem ji pokradmu z kapsy jemu vytáhl,
i dal na její místo jinou cihlu, silně podobnou oné první, a Tom si
nevšiml té změny — a byla zde přece změna, jak každý nahlédne. To,
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myslím, potvrzuje moje mínění — jedná se zde spíše o pud než o
znalost. Pouhý pud jej vede právě v ono místo, kde se nalézá cihla,
i pozná on takto cihlu dle místa, nikoli však pouhým pohledem na
cihlu samu. Kdyby se zde jednalo o znalost a ne o pud, byl by na
první pohled musil poznati zase onu cihlu — on však jí nepoznal. Z
toho vidíme tedy, že, byť se mnoho mluvilo o znalosti uznávané za
tak znamenitou lidskou schopnost, přece také pud lidský zaslouží si
část takové chvály pro svoji skutečnou neomylnost, jim souhlasí se
mnou.
Když jsme se vrátili, Jim snesl se k zemi, vzal nás. do loď ky, a tu
jsme tam spatřili mladého muže, který měl na hlavě červenou čapku
s třapcem, a oděn byl v krásný modrý hedvábný kabátec a široké
spodky, a kol beder měl pás a za pasem bambitky; mluvil anglicky
a rád by byl k nám vstoupil do služby jako průvodce a dovedl nás
do Mekky, neb Mediny, neb do středu Afriky neb kamkoli jinam,
začež jsme mu měli dávati půl dolaru denně a stravu; i přijali jsme
ho, vzlétli jsme s balonem a nahromadili jsme plnou páru a než jsme
poobědvali, již jsme se ocitli nad místem, kde Israelité přešli přes
Rudé moře prchajíce před Faraonem, který je pronásledoval a který
v těch místech vodami byl pohlcen. Tu jsme stanuli a dlouho jsme
pohlíželi v ta místa, která mocně dojala Jimovu mysl. Pravil, že vidí
v duchu celý ten příběh; jak Israelité ku předu kráčejí mezi stěnami
z vodních vln a jak z druhé strany Egypťané vší silou se ženou, a
jak skákají do řeky, když již Israelité vystoupili na břeh, a tu, když
již se ocitli všichni v řece, jak stěny vodní se srazily a všechny do
posledního muže potopily. Potom jsme zase nahromadili páry, i
vzlétli jsme pryč a vznesli se nad horu Sinai a nad ono místo, kde
Mojžíš rozbil kamenné desky a kde synové israelští na rovině se
položili táborem a zlatému teleti se klaněli; vše to bylo nad míru
zajímavé, a průvodce náš znal tu každé místo, jako já doma znám naši
ves.
Tu nás však potkala nehoda, která zhatila všecky naše plány.
Tomova stará, řádná dýmka z kukuřičné paličky sestárla, nabobtnala
a zkřivila se do té míry, že již nedovedla déle vzdorovati času, přes
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všecky ony šňůrky a provázky, jimiž byla sdrátována, nýbrž praskla
a rozsypala se na kousky. Tom si nevěděl rady. Professorova dýmka
se nehodila — byla to jen pěnovka, a kdo si navykl kouřiti z
»kukuřičnice«, ví dobře, jak daleko předčí taková »kukuřičnice«
všecky jiné dýmky na světě a nedá se pohnouti k tomu, by si z jiné
dýmky zakouřil. Mou dýmku také zamítl, nemohl jsem ho pohnouti,
by si z ní zakouřil. Takový byl Tom.
Přemýšlel chvíli a potom nám kázal, bychom se poohlédli, zdali by se nedala vyčenichati nějaká kukuřičnice v Egyptě neb Arábii,
neb v jiné z tamějších zemí; průvodce však řekl, že nikoli — že je
vše marné — dýmky takové tam neměli. Tu se Tom na chvilku
zachmuřil, brzy se však rozveselil i zvolal, že již přišel na dobrou
myšlénku a že již ví, co počít. Pravil:
»Mám ještě jednu kukuřičnici, také znamenitou a skoro novou.
Leží u nás doma v kuchyni na polici nalézající se zrovna nad kamny
ve vsi. Jime, tys průvodcem leť s balonem pro tu dýmku, já zatím s
Frantíkem si sednu na horu Sinai a budu čekati, až se vrátíš.«
»Ale, pane Tome, vždyť my nenalezneme naši vesnici. Dýmku
bych nalezl, což je o to, vždyť tu kuchyň znám, ale, Pane Bože!
Nenalezneme vesnici ani St. Louis a žádnou z oněch známých osad.
Vžyť neznáme cestu, pane Tome.«
To byla skutečná pravda, i překvapila v prvním okamžiku Toma.
Potom však pravil:
»Pohled, přece se to dá provésti; ukáži vám cestu. Nařiďte sobě
kompas a leťte jako šipka přímo na západ, až se dostanete do
Spojených Států. Poznáte je hravě, poněvadž to je první země, s
kterou na druhé straně Atlantického oceánu se setkáte. Dorazíteli za dne v ta místa, leťte jen dále rovnou na západ od severního
břehu poloostrova Floridy a za jednu hodinu a tři čtvrti ocitnete se
u ústí řeky Mississippi — zachováte-li rychlost, jakou vám nařídím.
Poletíte v takové výši, že budete zemi viděti značně vypuklou — asi
jako obrácené umyvadlo, i uzříte mnoho řek sem i tam se plazících,
než se ocitnete u cíle své cesty, ale Mississippi poznáte snadno mezi
všemi. Potom budete moci as hodinu a tři čtvrti letěti severně nad
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řekou, až uzříte přítok Ohio; tu již musíte bystře pozorovati krajinu,
poněvadž odtud již k nám není daleko. Po levici uzříte jiný přítok
— to je Missouri, jež se vine blízko nad St. Louis. Na to se snesete
níže, byste mohli pozorovati vesnice cestou. V následujících na to
patnácti minutách uzříte jich aspoň pět a dvacet a poznáte naši na
první pohled — a nepoznáte-li jí, zavolejte dolů a zeptejte se.«
»Když je to tak jednoduché, pane Tome, tu myslím, že to
dokážeme; opravdu, vím, že to dokážeme.«
Průvodce byl o tom též pevně přesvědčen a byl toho mínění, že
se ve chvilce naučí státi na stráži.
»Jim vás tomu naučí v půl hodině,« pravil Tom »Tenhle balon se
dá říditi jako kocábka.«
Tom vyňal mapu, označil cestu, změřil ji a pravil:
»Letěti směrem západním zajisté je nejkratší. Asi tak jenom
sedm tisíc mil cesty. Kdybyste se dali na východ kolem zeměkoule,
byla by ta cesta více než dvakráte delší.« Potom pravil k průvodci:
»Bylo by dobře, kdybyste oba v čas hlídky řádně pozor dávali
na ukazovatele a neukazuje-li rychlost 300 mil za hodinu, můžete se
vznésti výše neb snésti níže, až přijdete na vhodný proud. Sto mil za
hodinu letí tento starý střep sám, i když mu nepomáhá žádný vítr.
Naleznete větry vanoucí rychlostí 200 mil, kdykoli se vám zachce po
nich se poohlédnout.
»K službám, pane, poohlédneme se po nich.«
»Dejte tedy pozor. Často budete se musiti vznésti mnoho mil
do výše, do studených, chladných vrstev, obyčejně však naleznete
vhodný vítr zcela nízko. Kdybyste tak mohli náhodou přijíti na
cyklon — to by mohlo býti vaším štěstím! V knihách profesorových
se dočtete, že vanou západně v této zeměpisné šířce, a obyčejně také
zcela nízko.«
Potom chvilku počítal, i řekl:
»Sedm tisíc mil, počítám-li 300 mil za hodinu, — můžete ten
výlet vykonati za den ve čtyři a dvaceti hodinách. Dnes je čtvrtek;
v sobotu odpoledne můžete býti zase zde. Tak teď pojďte, vyhledejte
několik přikrývek, nějakou potravu, a trochu knih a podobných věcí
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pro mne a Frantíka, a můžete se hned dáti na cestu. Není právě
času nazbyt — rád bych si zakouřil, a čím dříve mně přinesete tu
»kukuřičnici«, tím lépe pro vás i pro mne.«
Dali jsme se všichni do práce, v osmi minutách jsme měli své
věci a balon byl připraven na cestu do Ameriky. Potřásli jsme si
rukama na rozloučenou, a Tom dal poslední ještě rozkazy, »Teď
máme za pět minut čtvrt na dvě odpoledne dle zdejšího sinajského
času. Za čtyři a dvacet hodin budete doma, a sice v šest hodin ráno
podle tamnějšího času. Až přijedete ke vsi, tu přistaňte trochu
opodál, za návrším, stranou v lesích; potom, pospěš, Jime, do vsi, vlož
tohle psaní na poštovní úřad, a uvidíš-li nějakou podezřelou osobu,
naraž si svoji bučku do tváře, aby tě nikdo nepoznal. Po té odběhni
a hned do kuchyně, vezmi dřevěnku, dej tento kus papíru v kuchyni
na stůl, polož na něj něco těžkého, aby se udržel na stole, potom
se opatrně vytrať z kuchyně, ale to ti povídám, ať tě neshlédne teta
Márinka, aniž kdo jiný. Potom pospěš k balonu a vyraz s balonem
rychlostí 300 mil za hodinu směrem k hoře Sinaji. Za hodinu můžeš
vše obstarati. Zpáteční cestu nastoupíte tedy v sedm neb osm hodin
ráno dle tamnějšího času, za čtyři a dvacet hodin budete zde, tedy
sem dorazíte ve dvě neb tři hodiny odpoledne dle času sinajského.«
Tom nám přečetl ono psaní. Znělo následovně: »Ve čtvrtek
odpoledne — Tom Sawyer v z d u ch o p lav ec posílá srdečný pozdrav tetě Márince s hory Sinaje, na níž Archa stávala, a rovněž ji
zdraví
Frantík Finn, a psaní to dostane zítra o půl sedmé hodině ranní.«
»Tom Sawyer, vzduchoplavec.«
»Ta asi, chudák, vyvalí oči a jistě že zapláče,« pravil. Potom zvolal:
»Na svá místa! Jedna — dvě — tři — vzhůru!«
A vzhůru vzlétl balon! v okamžiku, jak se zdálo, zmizel nám z
obzoru, jen to zafičelo.
Tom jal se nejprve hledati ono místo, kde byly rozbity kdysi
kamenné desky zákona, a jakmile je nalezl, označil je, bychom na
tom místě vystavili pomník. Na to jsme objevili velice pohodlnou
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jeskyni, z níž byl rozhled na celou onu velikou rovinu, a tam jsme se
usadili, čekajíce na dýmku.
I vrátili se s balonem zcela řádně a přinesli onu dýmku; avšak
teta Márinka chytila Jima, právě když tento ruku vztahoval po dýmce
věnce a každý uhodne, co se přihodilo: poslala pro Toma. Jim
sděloval Tomovi:
»Pane Tome, tetička vyšla na zápraží ven, zrak svůj toužebně k
nebesům obracejíc a vás tam na hoře očima hledajíc, a pravila, že se
nehne z toho místa, dokud vás zase nedostane. Trápí se velice, pane
Tome — opravdu se tam pro vás trápí.«
I jeli jsme tedy domů; žádného z nás tuze netěšila ta cesta.
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