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POHAN.

P oprvé jsem se s ním setkal v orkánu; a ačkoliv jsme
projeli orkánem na témže schooneru, spočinuly
na něm mé zraky teprve, když se schooner rozpadl

pod námi na kusy. Nepochybně jsem ho spatřil mezi
ostatním kanackým mužstvem na palubě, nepovšiml
jsem si ho však zvláště, neboť „Petite Jeanne“ byla dosti
přeplněna. Kromě svých osmi neb deseti kanackých
plavců, bílého kapitána, matea, supercarga a osmi
kajutních cestujících vezla z Rangiroa asi osmdesát pět
palubních cestujících — Paumoťanů a Tahiťanů, mužů,
žen a dětí, z nichž každý měl s sebou bednu, rohože a
pokrývky k noclehu a balíky šatů.

Období lovu perel na ostrovech Paumotu bylo
ukončeno, a všecko se vracelo na Tahiti. My, kajutní
cestující, počtem šest, byli jsme kupci perel. Dva byli
Američané, jeden byl Ah Choon (nejbělejší Číňan, je-
hož jsem kdy poznal), jeden byl Němec, jeden byl polský
žid a já jsem doplňoval půl tuctu.

Bylo to výnosné období. Nikdo z nás neměl příčiny
k stížnosti, z osmdesáti pěti palubních cestujících
rovněž nikdo. Všichni měli úspěch a všichni se těšili na
odpočinek a dobré časy v Papeete.

Ovšem „Petite Jeanne“ byla přetížena. Byla to loď
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jen o sedmdesáti tunách, a neměla práva nésti
nadbytečný dav na palubě. Pod svým trámovím byla
nacpána perletí a koprou. I obchodní místnost byla
přeplněna lasturami. Byl to zázrak, že ji plavci mohli
ovládati. Na palubě nebylo k hnuti. Šplhali prostě sem a
tam po zábradlí.

V noci chodili po spáčích, kteří leželi na palubě,
přísahám, ve dvou vrstvách. Byli též vepři a drůbež na
palubě, pytle chlebovníku a na všech možných místech
visely šňůry zelených kokosových ořechů a svazky
banánů. Po obou stranách, mezi předními a zadními
plachtami byla napjata lana, právě tak vysoko, co by
prošlo přední ráhno; a na každém z těchto lan bylo
zavěšeno asi padesát svazků banánů.

Zdálo se, že cesta bude obtížná, i kdybychom ji
vykonali ve dvou neb ve třech dnech, jichž by bylo
zapotřebí, kdyby jihovýchodní passát vál ostře. On však
nevál ostře. Po prvních pěti hodinách odumřel vítr asi v
tuctu závanech. Tišina trvala po celou tu noc a po celý
následující den — jedna z oněch třpytných, skelných
tišin, kdy pouhé pomyšlení, otevřití oči a podívati se na
ni, způsobuje bolest hlavy.

Následujícího dne zemřel jeden muž — domorodec
z Velikonočních ostrovů, jeden z nej lepších potápěčů
v laguně v onom období. Neštovice to byly; ačkoliv
nemohu pochopiti, jak se neštovice mohly dostat na
palubu, když se nevědělo o žádném případě na pobřeží
při našem odjezdu z Rangiroa. Tu však byly —
neštovice, jeden muž mrtev a tři jiní zachváceni nemocí.

Nedalo se tu nic dělat. Nemohli jsme oddělovati

JACK LONDON
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nemocné a nemohli jsme je ani ošetřovati. Byli jsme
namačkáni jako sardinky. Nedalo se nic dělat, než hnít
a mřít — totiž, nedalo se nic dělat, když uplynula noc,
jež následovala po prvním úmrtí. Za oné noci mate,
supercargo, polský žid a čtyři domorodí potápěči
uprchli tajně ve velkém velrybářském člunu. Nikdy již
jsme o nich neslyšeli. Ráno kapitán ihned provrtal
zbývající čluny a byli jsme hotovi.

Onoho dne zemřeli dva lidé; následujícího dne tři,
potom vystoupil počet úmrtí náhle na osm. Bylo
zajímavé pozorovati, jak to na nás působilo.
Domorodci, na příklad, byli zachváceni němým, tupým
strachem. Kapitán — Francouz to, jménem Oudouse
— stal se velice nervosním a těkavým. Dostal skutečné
křeče. Byl to veliký, tělnatý muž, vážící nejméně dvě stě
liber a velmi záhy se podobal třaslavé hoře z rosolu.

Němec, oba Američané a já skoupili jsme všecku
skotskou whisky a udržovali jsme se stále v opilosti.
Theorie byla krásná — že totiž, budeme-li stále prosáklí
alkoholem, každý zárodek neštovic, který s námi přijde
ve styk, spálí se okamžitě v troud. A theorie se
osvědčovala, ačkoliv musím doznati, že ani kapitán
Oudouse, ani Ah Choon nebyli zachváceni nemocí.
Francouz nepil vůbec, kdežto Ah Choon se omezoval
na jeden doušek denně.

Byl to krásný čas. Slunce, blížíc se k severní
deklinaci, bylo právě nad hlavou. Nebylo větru, vyjma
časté prudké závany, které vály divoce pět minut až půl
hodiny a končily lijákem, který nás zaplavil. Po každém
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závanu vycházelo strašné slunce, pod jehož paprsky
vyvinovaly se oblaky páry na prosáklé palubě.

Ta pára nebyla pěkná. Byl to výpar smrti, obtížený
milliony a milliony zárodků. Vždy jsme pili novou
sklenici, když jsme viděli, jak vychází z mrtvých a
umírajících a obyčejně jsme pili o dvě neb tři sklenice
neobyčejně silného nápoje více. Učinili jsme též
pravidlem, napíti se dodatečně ještě, když házeli mrtvé
žralokům, kteří se kolem nás hemžili.

Týden to trvalo a pak whisky došla. Je to dobře,
neboť bych teď nebyl na živu. Musil být střízlivým ten,
kdo chtěl vydržeti to, co následovalo, v čemž budete se
mnou souhlasiti, zmíním-li se o malém faktu, že jen dva
muži to vydrželi. Druhý muž byl pohan — aspoň tak
ho nazýval kapitán Oudouse v okamžiku, kdy jsem si
poprvé pohana všiml. Vraťme se však.

Bylo to ku konci týdne; whisky došla a kupci perel
vystřízlivěli, když jsem se náhodou podíval na tlakoměr,
který visel u schodů do kajuty. Obyčejně ukazoval na
Paumotu 29.90 a bylo zcela obvyklým, že kolísal mezi
29.85 a 30.00, nebo dokonce 30.05; ale vidět ho tak, jak
já jsem ho viděl, se sloupcem skleslým na 29.62, stačilo
k vystřízlivění nejopilejšího kupce perel, který kdy spa-
loval mikroby neštovic ve skotské whisky.

Upozornil jsem na to kapitána Oudousea, on však
mi pravil, že pozoroval jak klesá po několik hodin. Málo
co se dalo dělat, ale to málo provedl velmi dobře,
vzhledem k okolnostem. Dal stáhnouti lehké plachty,
ponechal jen plachty silné pro případ bouře, dal
natáhnouti ochranná lana a očekával vítr. Jeho omyl

JACK LONDON
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záležel v tom, co učinil, když vítr přišel. Obrátil loď
levou stranou proti větru, což bylo správné, poněvadž
jsme pluli jižně od rovniku, kdyby — a v tom byl háček
— kdybychom nebyli bývali právě v cestě orkánu.

Byli jsme mu právě v cestě. Pozoroval jsem to dle
stálého vzrůstání větru a právě tak stálého klesání
tlakoměru. Chtěl jsem, aby obrátil a plul s větrem z levé
strany tak dlouho, až by tlakoměr přestal klesati a pak
aby obrátil loď proti větru. Hádali jsme se, až byl téměř
zachvácen hysterií, ale polinouti se nedal. Nejhorší
bylo, že jsem nemohl pohnouti ostatní kupce perel, aby
mne podporovali. A vůbec, kdo jsem byl já, že jsem
věděl více o moři a jeho vlastnostech, než řádně
kvalifikovaný kapitán? To si myslili, vím to.

Ovšem, moře se zdvihalo s větrem strašně; a nikdy
nezapomenu první tři vlny, které zalily „Petite Jeanne“.
Odchýlila se od své dráhy, jak to dělávají lodi, jsou-li
obráceny proti větru, a první vlna se o ni roztříštila.

Záchranná lana byla jen pro silné a zdravé a i těmto
málo prospěla, když ženy a děti, banány a kokosové
ořechy, vepři a obchodní bedny, nemocní a umírající
byli smeteni vlnou v husté, křičící a sténající masse.

Druhá vlna zaplavila palubu ,,Petite Jeanne“ v
úroveň se zábradlím; a poněvadž její záď klesla a její
přidá se vyhoupla k nebi, celý bídný náklad lidí a zboží
svezl se vzad. Byla to lidská bystřina. Řítili se tu hlavou
napřed, tu zase nohama, bokem, převalujíce se, kroutíce
se, svíjejíce se a mačkajíce se. Tu a tam se někdo chytil
trámu neb lana, avšak váha těl vzadu ho odtrhla.

Pozoroval jsem, jak jeden muž narazil hlavou o
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stojan k upevňování lan. Hlava mu praskla jako vejce.
Viděl jsem, co se blíží, vyskočil jsem na střechu kajuty
a odtud do hlavní plachty. Ah Choon a jeden z
Američanů chtěli mne následovati, já jsem však byl o
jeden skok před nimi. Američan byl spláchnut přes záď
jako pleva. Ah Choon zachytili se špice kormidelního
kola a skryl se za ním. Avšak veliká vahine (žena) z
Rarotongy — vážila jistě dvě stě padesát liber — byla
k němu přiražena a objala ho jednou rukou kolem šíje.
On se zachytil svojí druhou rukou kanackého
kormidělníka a právě v tom okamžiku se naklonil
schooner v právo.

Příval těl a moře, který se blížil po levé straně
paluby mezi kajutou a zábradlím, obrátil se náhle a hnal
se v právo. Pryč byli odplaveni — vahine, Ah Choon
a kormidelník; a přísahám, že jsem viděl, jak se Ah
Choon na mne ušklíbl s filosofickou resignací, když byl
nesen vlnou přes zábradlí a potopil se.

Třetí vlna — největší z těch tří — nezpůsobila tolik
škody. V tu dobu, když přišla, byli již skoro všichni v
lanoví. Na palubě snad tucet po vzduclur lapajících,
zpola utopených a zpola omráčených ubožáků se
převalovalo nebo pokoušelo se, odlézti na bezpečné
místo. Byli spláchnuti s paluby rovněž tak, jako trosky
dvou zbylých člunů. Ostatním kupcům perel a mně
podařilo se mezi jednotlivými vlnami dopravit asi pat-
náct žen a dětí do kajuty, kdež jsme je zabednili. Málo to
prospělo těm ubožákům na konec.

Vítr! Při vší své zkušenosti nemohl jsem uvěřiti, že
by bylo možno, aby vítr vál tak, jako tenkrát. Nedá se

JACK LONDON
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to popsati. Jak může někdo popsati noční přízrak? Totéž
bylo s oním větrem. Trhal nám šaty s těla. Pravím, trhal
je pryč a také to myslím. Nežádám vás, abyste tomu
věřili. Vypravuji vám jen něco, co jsem viděl a cítil. Jsou
někdy časy, kdy tomu nevěřím sám. Já jsem to zažil a
to stačí. Člověk nemohl čeliti tomu větru a žiti. Bylo to
hrozné, a nejhroznější při tom bylo, že vzrůstal a stále
vzrůstal.

Představte si nesčíslné milliony a billiony tun
písku. Představte si, že tento písek se žene rychlostí
devadesáti, sta, stodvaceti neb jakéhokoli množství mil
za hodinu. Představte si dále, že tento písek je nevidi-
telný, nehmatatelný a že přece podržuje všecku tíži a
hustotu písku. Představte si toto všecko a možná, že si
učiníte mlhavý pojem o tom, jaký to byl vítr.

Snad písek není správné přirovnání. Považujte jej
za bahno, neviditelné, nehmatatelné, avšak tak těžké
jako bahno. Ne, nedá se to popsati. Považujte každý
jednotlivý molekul vzduchu za kupu bahna. Potom
zkuste představiti si mnohonásobný náraz kup bahna.
Ne; jest to nad moji sílu. Možná, že řeč dovede vyjádřiti
obvyklé okolnosti života, nemůže však vyjádřiti okol-
nosti tak nesmírné vichřice. Bylo by lépe, kdybych byl
setrval při původním záměru, že se totiž nepokusím o
popis.

Řeknu jen tolik: Moře, které se nejdříve vzedmulo,
bylo stlačeno oním větrem. Více ještě: zdálo se, že celý
oceán byl vssát v jícen orkánu a vrhán onou částí
prostoru, kterou dříve zaujímal vzduch.

Ovšem, naše plachty byly dávno zničeny. Avšak
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kapitán Oudouse měl na „Petite Jeanne“ něco, co jsem
nikdy před tím neviděl na jihomořském schooneru —
mořskou kotvu. Byl to kuželovitý vak z plachtoviny,
jehož ústí tvořila ohromná železná obruč. S mořskou
kotvou zacházelo se asi tak, jako s papírovým drakem,
takže se zachycovala ve vodě tak, jako se drak zachycuje
ve vzduchu, avšak poněkud různým způsobem. Mořská
kotva zůstávala právě pod povrchem oceánu v kolmé
poloze; dlouhé lano spojovalo ji se schoonerem.
Následkem toho plula „Petite Jeanne“ přídou proti
větru a do klidnějšího moře.

Situace byla by vskutku příznivá, kdybychom
nebyli v cestě bouři. Pravda, vítr nám strhal plachty,
vyvrátil nám stěžně a zapletl nám lanoví, přece však byli
bychom mohli pěkně vyváznouti, kdybychom nebyli
bývali právě proti blížícímu se centru bouře. To o nás
rozhodlo. Byl jsem omráčen, omámen, paralysován
následkem nátlaku větru a myslím, že jsem byl právě
hotov vzdát se a zemřít, když nás zasáhl střed vichřice.
Ranou, která nás stihla, bylo úplné bezvětří. Nebylo ani
vánku. Účinkovalo to na člověka velice nepříjemně.

Vzpomeňte si, že po celé hodiny byly naše svaly
strašně napjaty, nehledě k hroznému tlaku toho větru.
A potom náhle tlak přestal. Vím, že mi bylo, jako
kdybych se měl rozšířiti, rozlétnouti na kusy na všecky
strany. Zdálo se, jako kdyby každý z atomů, tvořících
mé tělo, zapuzoval všecky jiné atomy a jako kdyby chtěl
odlétnouti nezadržitelně do prostoru. To však trvalo jen
okamžik. Zkáza nás stihla.

Poněvadž nebylo větru a tlaku, moře se zdvihlo.

JACK LONDON
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Vyskakovalo, vyletovalo, vznášelo se přímo k oblakům.
Pamatujte si, z každého bodu kompasu vál ten
nepochopitelný vítr směrem k středu tišiny. Výsledek
byl ten, že vlny vyskakovaly ze všech bodů kompasu.
Nebylo větru, který by je zdržoval. Vyskakovaly jako
zátky vyproštěné ze dna džberu vody. Neměly systému
ani stálosti. Byly to duté, šílené vlny. Byly nejméně
osmdesát stop vysoké. Nebyly to vůbec vlny.
Nepodobaly se žádné vlně, kterou kdy člověk viděl.

Byly to záplavy, obrovské záplavy — to je vše.
Záplavy, jež byly osmdesát stop vysoké. Osmdesát! Byly
vyšší než osmdesát. Vyletovaly nad špice našich stěžnů.
Byly to smršti, výbuchy. Byly opilé. Dopadaly kamkoliv,
jakkoliv. Strkaly jedna do druhé: srážely se. Hnaly se
pospolu a řítily se jedna na druhou, nebo se tříštily jako
tisíc vodopádů najednou. Byl to oceán, o kterém nikdo
ani nesnil, ten střed orkánu. Byl to zmatek třikrát
zmatený. Byla to anarchie. Byla to pekelná propast
mořské vodv, která sešílela.

,,Petite Jeanne“? Nevím. Pohan mi řekl později, že
rovněž neví. Byla doslovně rozbita na kusy, úplně
roztříštěna, rozmačkána na kaši, rozdrcena v třísky,
zničena. Když jsem přišel k sobě, byl jsem ve vodě a
ploval jsem automaticky, ačkoliv jsem byl ze dvou třetin
utopen. Jak jsem se tam dostal, nemohl jsem si
vzpomenouti. Upamatoval jsem se, že jsem viděl, jak se
,,Petite Jeanne“ rozpadla na kusy, nejspíše v okamžiku,
kdy jsem pozbyl vědomí. Tu jsem byl však, nemaje nic
jiného na práci, než vybrati si to nejlepší ze své situace,
což však málo slibovalo.Vítr vál opět, moře bylo
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mnohem klidnější a pravidelnější a viděl jsem, že jsem
prošel středem. Na štěstí nebylo vůkol žraloků. Orkán
rozptýlil hlavou hordu, která obklopovala loď smrti a
živila se mrtvými.

Bylo kolem poledne, když se ,,Petite Teanne“
rozpadla na kusy a asi za dvě hodiny na to zachytil jsem
se jednoho z jejích krytů, jimiž se uzavíraly otvory v
palubě. Tou dobou hustě pršelo; jen pouhou náhodou
jsem se s krytem srazil. Krátký kus lana, přivázaný ke
kruhu, vlékl se za ním a věděl jsem, že jsem aspoň na
den zachráněn, nevrátí-li se žraloci. Tři hodiny na to,
nebo možná trochu později, tiskna se těsně ke krytu a se
zavřenýma očima, soustřeďuje celou svoji sílu duševní
na to, abych vdechnul tolik vzduchu, co bych se udržel
na živu a zároveň abych nevdechl příliš mnoho vody,
abych se neutopil, zaslechl jsem hlasy, jak se mi zdálo.
Déšť ustál a vítr a moře tišily se podivuhodně. Necelých
dvacet stop ode mne, na jiném krytu, byl kapitán
Oudouse a pohan. Bojovali o kryt — aspoň Francouz.

„Paien noir!“ slyšel jsem ho vykřiknouti a zároveň
jsem viděl, jak kopá kanaku.

Kapitán Oudouse ztratil všechen svůj oděv, vyjma
střevíce, které byly velice těžké. Byla to krutá rána,
neboť zasáhla pohana do úst a do špičky brady, zpola
ho omráčivši. Očekával jsem odvetu z jeho strany, on
však se spokojil tím, že ploval opuštěn ve vzdálenosti asi
deseti stop. Kdykoliv ho moře přihnalo blíže, Francouz,
drže se rukama, kopal po něm oběma nohama. Při
každém kopnutí nazýval též kanaku černým pohanem.

JACK LONDON
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,,Za dva centimy bych tam na tě šel a utopil tě, ty
bílá bestie!“ zařval jsem.

Jediným důvodem , proč jsem tam neploval, bylo,
že jsem se cítil příliš unaveným. Pouhá myšlenka na
námahu přeplutí působila ve mně odpor. Zavolal jsem
tedy na kanaku, aby ke mně připlul, a sdílel jsem pak s
ním kryt. Řekl mi, že se jmenuje Otoo (vyslov ó-tó-ó);
řekl mi dále, že pochází z Bóra Bóra, nej západnějšího to
z ostrovů Společenských. Jak jsem se dozvěděl později,
chytil se krytu první a za nějakou dobu, naleznuv
kapitána Oudousea, nabídl mu, že jej bude s ním sdíleti
a byl za svoji námahu odkopnut.

A tak jsme se, Otoo a já, poprvé sešlii. Nebyl
rváčem. Byl to jemný a mírný, laskavý člověk, ačkoliv
byl téměř šest stop vysoký á měl svaly jako gladiátor.
Nebyl rváčem, nebyl však též zbabělcem. Měl srdce lví;
v následujících létech viděl jsem ho prováděti tak
odvážné činy, jakých bych se já ani ve snách neodvážil.
Chci tím říci, že ačkoliv nebyl rváčem a ačkoliv se vždy
chránil vyvolati rvačku, nikdy neutekl, když nastala. A
pak to znamenalo „Pozor na mělčinu!“, když se Otoo
jednou vložil do věci. Nezapomenu nikdy, co udělal
Billu Kingovi. Stalo se to v německém Samoa. Billu
Kingovi říkali Champion těžké váhy v boxu
amerického válečného námořnictva.. Byl to veliký
chlap, pravá gorilla, jeden z oněch silnými ranami
vynikajících, drsně k tělu jdoucích hochů a též vládl
obratně pěstmi. Začal hádku a kopl Otooa dvakrát a
udeřil ho jednou, než Otoo považoval za nutné biti se.
Myslím, že to netrvalo ani čtyři minuty, ku konci nichž
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byl Bili King nešťastným majitelem čtyř zlomených že-
ber, zlomeného předloktí a vymknuté lopatky. Otoo
neznal nic z vědeckého boxu. Byl pouhým samorostlým
zápasníkem; a Bili King zotavoval se asi tři měsíce z
výprasku, který dostal tenkrát odpoledne na pobřeží u
Apie.

Předbíhám však ve svém vypravování. Sdíleli jsme
spolu kryt kajutní. Střídali jsme se stále; mezitím co
jeden ležel na krytu a odpočíval, druhý, ponořen až po
krk, držel se jen rukama. Po tři dny a noci, střídavě na
krytu a ve vodě, pluli jsme oceánem. Ku konci jsem byl
většinou v deliriu a časem jsem slyšel též Otooa žvatlati
a blouznit! v mateřském jazyku. Tím, že jsme byli stále
ponořeni, ubránili jsme se smrti žízní, ačkoliv jsme byli
střídavě naloženi v soli a střídavě se pekli na slunci.

Na konec mi Otoo zachránil život; neboť když jsem
přišel k sobě, ležel jsem na pobřeží ve vzdálenosti
dvaceti stop od vody, chráněn jsa před sluncem párem
kokosových listů. Nikdo jiný než Otoo nemohl mne
tam odvléci a upevniti listy k vůli stínu. Ležel vedle
mne. Opět jsem pozbyl vědomí a když jsem podruhé
přišel k sobě, byla chladná a hvězdnatá noc a Otoo tiskl
kokosový ořech se šťávou k mým rtům.

My jediní jsme zůstali na živu z mužstva ,,Petite
Jeanne“. Kapitán Oudouse podlehl asi vysílení, neboť
několik dní na to byl jeho kryt připlaven ku břehu bez
něho. Otoo a já jsme žili s domorodci na atollu týden;
pak jsme byli vysvobozeni francouzským křižníkem a
dopraveni na Tahiti. Mezitím jsme provedli obřad
výměny jmen. V Jižním moři poutá takový obřad dva
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muže k sobě úžeji než krevní bratrství. Počátek jsem
učinil já; Otoo byl unešen radostí, když jsem to navrhl.

„Jest to dobře,“ pravil v tahitštině. „Neboť jsme byli
po tři dny pospolu na rtech Smrti.“

„Avšak Smrt koktala,“ pravili jsem s úsměvem.
„Statečný čin jsi vykonal, pane,“ odpověděl, „a

Smrt nebyla tak podlá, aby promluvila. “
„Proč mi říkáš „pane“?“, tázal jsem se, tváře se, jako

bych byl nemile dotknut.
„Vyměnili jsme si jména. Tobě jsem Otooem. Mně

jsi Charleyem. A mezi tebou a mnou, navždy a navždy,
budeš Charleyem a já budu Otooem. Jest to tak zvykem.
A po smrti, stane-li se, že budeme zase žiti někde nad
hvězdami a Oblohou, stále ještě mi budeš Charleyem a
já tobě Otooem.“

„Ano, pane,“ odpověděl s očima zářícíma radostí.
„Co záleží na tom, co pronášejí mé rty?“ dokazoval.

„Jsou to jen mé rty. Ale budu si vždy mysliti ,,Otoo“.
Kdykoli budu myslit na sebe, budu myslit na tebe.
Kdykoli mne budou lidé volat jménem, budu myslit na
tebe. A nad oblohou a nad hvězdami, vždy a na věky,
budeš mi Otooem. Jest to dobře, pane?“

Skryl jsem svůj úsměv a pravil jsem, že to je tak
dobře.

Rozloučili jsme se v Papeete. Zůstal jsem na
pevnině, abych se zotavil; a on odjel v cutteru na svůj
rodný ostrov Bóra Bóra. Za šest neděl se vrátil. Byl jsem
překvapen, neboť mi vypravoval o své ženě a řekl, že se
k ní vrací a že zanechá dlouhých plaveb.

„Kam jdeš, pane?“ tázal se, když jsme se pozdravili.
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Pokrčil jsem rameny1. Tato otázka se dala těžko
zodpověděti.

„Do celého světa,“ zněla má odpověď — „do
celého světa, do všech moři a na všecky ostrovy, které
jsou v moři.“

„Půjdu s tebou,“ pravil prostě. „Alá žena zemřela.“
Neměl jsem nikdy bratra; pokud jsem však mohl

posouditi bratry jiných lidi, pochybuji, že měl kdy který
muž bratra, jenž by mu byl tím, čím byl Otoo mně. Byl
mi zároveň bratrem, otcem a matkou. A to vím: stal
jsem se poctivějším a lepším člověkem k vůli Otoovi.
Dbal jsem málo o jiné lidi, musil jsem však žíti poctivě
před zraky Otoovými. K vůli němu jsem se neodvážil
poskvrniti se. Učinil mne svým ideálem, který vytvořil,
jak se obávám, hlavně ze své lásky a zbožňování; a byly
doby, kdy jsem stál těsně u příkrého srázu pekla a byl
bych se tam vrhl, kdyby mne myšlénka na Otooa
nezadržovala. Pyšnil se mnou, a to na mne působilo tak,
že jedním z hlavních pravidel mého zákonníku bylo,
nečiniti ničeho, co by jeho pýchu zmenšilo.

Ovšem, nepoznal jsem hned, jaké city ke mně
chová. Nikdy neposuzoval, nikdy nekáral, a pomalu mi
svítalo poznání

jak vznešené místo zaujímám v jeho očích a
pomalu jsem počínal chápati, jakou bolest bych mu
způsobil, kdybych nebyl zcela dokonalým.

Po sedmnáct let jsme byli pospolu; po sedmnáct let
byl mi po boku, bdě, když jsem já spal, ošetřuje mne
při horečce a ranách — ano, a přijímaje rány v boji za
mne. Vstupoval do služby na těchže lodích co já a spolu
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jsme se toulali Tichým oceánem z Hawaii k mysu
Sydneyskému a od průlivu Torresova až k ostrovům
Galapagos. Pluli jsme z nových Hebrid na západ
Louisadami, Novou Britannií, Novým Irskem a Novým
Hannoverem. Stroskotali jsme třikrát — u ostrovů
Gilbertových, u skupiny Santa Cruz a u Fidži. A
obchodovali jsme a střádali, kdykoli kynul dollar
výdělku při perlách, perleti, kopře, trepangu, želvách,
želvovině a vracích u břehů se stroskotavších.

Počalo to v Papeete, hned po jeho prohlášení, že
mne bude provázeti po celém moři a po ostrovech v
něm. Tenkrát byl v Papeete klub, kdež se scházeli kupci
perel, obchodníci, kapitáni a sběř dobrodruhů z Jižního
moře. Hrálo se o vysoké sázky a pilo se nesmírně;
obávám se velice, že jsem chodil domů později, než se
slušelo. Ať jsem odešel z klubu kdykoli, vždy mne
očekával Otoo, aby mne doprovodil v bezpečí domů.

Poprvé jsem se smál; podruhé jsem mu vyhuboval.
Potom jsem mu řekl zkrátka, že nepotřebuji žádného
opatrovníka. Na to jsem ho nespatřil, když jsem vyšel
z klubu. Pouhou náhodou, asi o týden později, objevil
jsem, že mne dosud doprovází domů, plíže se po ulici ve
stínu mangovníků. Co jsem mohl dělat? Vím, co jsem
udělal.

Znenáhla jsem počal docházeti domu dříve. Za
deštivých a bouřlivých nocí, uprostřed víru pošetilostí a
žertů, ustavičně jsem musil mysliti na to, jak Otoo koná
svoji smutnou hlídku pod promoklými mangovníky.
Vskutku, udělal ze mne lepšího člověka. A přece nebyl
puritánem. Nevěděl ničeho o běžné křesťanské morálce.
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Všichni lidé na Bóra Bóra byli křesťané; on však byl
pohan, jediný nevěřící na ostrově, hrubý materialista,
který věřil, že, až umře, bude mrtev. Věřil jen v poctivou
hru a přímé jednání. Malicherná nízkost byla v jeho
zákonníku téměř tak závažnou jako svévolná vražda; a
jsem přesvědčen, že si vážil vraha více než člověka,
užívajícího drobných úskoků.

Co se mé osoby týče, byl proti tomu, abych dělal
něco, co by mi škodilo. Hra byla úplně v pořádku. On
sám byl náruživým

hráčem. Ale pozdní hodiny, vysvětloval, škodí
zdraví. Viděl, že lidé, kteří na sebe nedbali, zemřeli
zimnicí. Nebyl abstinentem a silný doušek byl mu vždy
vítaným při práci v mokru na lodích. Byl však pře-
svědčen, že lihoviny se mají píti střídmě Viděl mnoho
lidí, kteří se připravili o život neb o čest kořalkou neb
skotskou whisky.

Otooovi leželo mé blaho vždy na srdci. Myslil
předem za mne, uvažoval o mých plánech a zajímal se o
ně více než já sám.

Z počátku, když jsem nevěděl, že se takto zajímá o
mé záležitosti, musil hádati, jaké jsou mé záměry, jako
na příklad v Papeete, když jsem uvažoval, mám-li
vstoupiti do spolku s podvodným krajanem při
guanovém podniku. Nevěděl jsem, že je to podvodník.
Rovněž to nevěděl žádný běloch v Papeete. Otoo to též
nevěděl, ale viděl, jak důvěrně se přátelíme a vyzvěděl to
pro mne, aniž bych ho byl o to žádal. Domorodí plavci z
dalekých moří potloukají se po pobřeží na Tahiti; Otoo,
který jen podezříval, chodil mezi ně, až nasbíral
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dostatečných důkazů k ospravedlnění svého podezření.
Ó, byla to pěkná historie o Randolfu Watersovi.
Nemohl jsem jí uvěřiti, když mi ji Otoo poprvé
vypravoval; když však jsem ji sdělil Watersovi, svolil bez
reptání a odjel prvním parníkem do Aucklandu.

Doznávám, že z počátku mne mrzelo, že Otoo strká
nos do mých záležitostí. Věděl jsem však, že je úplně
nesobecký a brzy jsem musil uznati jeho moudrost a
diskrétnost. Vždy číhal na nějakou příležitost mně
příznivou a byl jak bystrozraký, tak i dalekozraký.
Časem se stal mým rádcem, až konečně znal více z mého
obchodu než já sám. Můj prospěch ležel mu vskutku
více na srdci než mně samému. U mne to bylo
velikolepá bezstarostnost mládí, neboť jsem dával
přednost romantice před dollary a dobrodružství před
pohodlným životem. Bylo tedy dobře, že jsem měl
někoho, kdo by na mne dohlížel. Vím, že kdyby nebylo
bývalo Otooa, že bych tu dnes nebyl.

Dovolte mi, abych vám podal jeden z četných
příkladů. Měl jsem jistou zkušenost v rekrutování negrů
dříve ještě, než jsem se vydal na lov perel u Paumotu.
Otoo a já jsme byli na pobřeží v Samoa — byli jsme
vskutku na pobřeží a v nouzi — když jsem náhodou
obdržel místo najímače na brize, která měla za úkol
rekrutování negrů pro plantáže. Otoo se dal najmouti
•za plavce na téže lodi a v následujícím půltuctu let,
na rovněž tolika lodích, jsme se potloukali nejdivočejší
částí Melanesie.

Otoo dbal na to, aby byl vždy předním veslařem
v mém člunu. Dle našeho zvyku při rekrutování byl
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najímač vysazen na břeh. jeden člun stál vždy v záloze
ve vzdálenosti několika set stop od břehu, kdežto
najímačův člun stál těsně u pobřeží. Když jsem
vystoupil na břeh, opustiv kormidlo, Otoo přestoupil
ze svého místa na záď, kdež byla winchesterka po ruce
pod plachtou. Mužstvo člunu bylo též ozbrojeno, majíc
sniderovky ukryty pod plachtami, které byly
připevněny podél boků člunu. Mezitím, co jsem
přemlouvali vlnovlasé kanibaly, aby šli pracovat na
plantážích v Queenslandu, Otoo byl na stráži. A často
a často jeho tlumený hlas mne varoval při podezřelém
jednání a hrozící zradě. Někdy byl první výstrahou
rychlý výstřel z jeho pušky, jímž srazil negra. A když
jsem spěchal ke člunu, byla tu vždy jeho ruka, aby mne
vhoupla dovnitř. Jednou, jak se pamatuji, u Santa
Anna, ocitl se člun na suchu, právě když nastalo
nebezpečí. Záložní člun nám spěchal na pomoc, avšak
přesila divochů byla by nás pobila, než by byl přijel.
Otoo vyskočil na břeh, zaryl obě ruce do zboží a
rozhazoval tabák, korály, sekery, nože a kartouny na
všechny strany.

To bylo příliš mnoho pro divochy. Mezitím co se
rvali o poklady, člun byl odstrčen na vodu, my jsme byli
v něm a čtyřicet stop od břehu. A já jsem získal třicet
rekrutů právě z toho pobřeží, v následujících čtyřech
hodinách.

Případ, který mám zvláště na mysli, stal se na
Malaitě, nejdivočejším to ostrově z východního
souostroví Šalamounova. Domorodci byli nápadně
vlídní; jak jsme mohli věděti, že celá vesnice sbírá přes
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dva roky peníze, za něž se měla koupiti hlava bělocha?
Ti darebáci jsou všichni lovci hlav a zvláště si váží hlavy
bělochovy. Muž, který ukořistil hlavu, měl obdržeti
celou sbírku. Jak pravím, vyhlíželi velmi přívětivě: a
toho dne vzdálil jsem se plných sto kroků od člunu.
Otoo mne varoval a jako obyčejně, když jsem na něho
nedbal, stihla mne nehoda.

Než jsem se nadál, vyletěl na mne mrak oštěpů z
mangrovníkového močálu. Aspoň tucet jich uvázlo ve
mně. Chtěl jsem utéci, klopýtl jsem však o jeden oštěp,
který mi vězel v lýtku a skácel jsem se k zemi. Divoši
se na mne vyřítili se širokými sekerami o dlouhých
násadách, jimiž mi chtěli useknouti hlavu. Tak dychtili
po ceně, že se jeden druhému pletl do cesty. Ve zmatku
jsem se vyhnul několika ranám, vrhaje se v právo a v
levo na písek.

Potom přišel Otoo — Otoo zápasník.
Nějakým způsobem se zmocnil těžkého válečného

kyje, který byl z blízka daleko účinnější zbraní než
puška. Vskočil právě mezi ně, takže ho nemohli
probodnouti oštěpem, kdežto jejich sekery se zdály být
úplně nepotřebnými. Bojoval za mne a byl rozzuřen jako
pravý Bersekr. Zacházel oním kyjem úžasně. Jejich lebky
praskaly jako přezrálé pomeranče. Teprvé když je zahnal
zpět, vzal mne do náruče a dal se na útěk, byl poprvé
zraněn. Dostihl člunu se čtyřmi ranami kopím, vzal
svoji winchesterku a každým výstřelem z ní srazil
jednoho muže. Potom jsme přirazili k schooneru a léčili
jsme se.

Sedmnáct let jsme byli pospolu. On ze mne udělal
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to, čím jsem. Byl bych dnes supercargem, najímačem,
nebo bych již nežil, kdyby nebylo bývalo jeho.

Utratíš peníze, vyjedeš a vyděláš nové,“ pravil
jednoho dne. „Teď je lehko, vydělat peníze. Ale až
sestárneš, utratíš peníze a nebudeš moci vyjeti a vydělati
nové. Vím to, pane. Zkoumal jsem způsoby bělochů. Na
pobřežích je mnoho starců, kteří bývali kdysi mladí a
dovedli vydělávati peníze právě tak jako ty. Teď jsou
staří, nemají ničeho a čekají, až mladí lidé jako ty, při-
jdou na břeh a zaplatí za ně nápoje.

Černoch je otrokem v plantážích. Dostává dvacet
dollarů ročně. Pracuje těžce. Dohlížitel nepracuje těžce.
Jezdí na koni a dohlíží na černocha při práci. Dostává
dvanáct set dollarů ročně. Jsem plavcem na schooneru.
Dostávám patnáct dollarů měsíčně. A sice proto,
poněvadž jsem dobrým plavcem. Pracuji těžce. Kapitán
má dvojí kajutu a pije pivo z dlouhých láhví. Neviděl
jsem ho nikdy vytáhnouti lano neb veslovati. Dostává
stopadesát dollarů měsíčně. Jsem plavcem. On jest
ředitelem lodi. Pane, myslím, že by bylo velice dobré pro
tebe, kdybys znal nauku o plavbě.“

Otoo mne k tomu pobídl. Plavil se se mnou jako
druhý mate na mém prvním schooneru a byl daleko více
hrd na mé velení než já sám. Později následovalo:

„Kapitán je dobře placen, pane; má však loď na
starosti a nezbaví se nikdy toho břemene. Majitel je lépe
placen — majitel, který sedí na břehu s mnohým
služebnictvem a přehrabuje se ve svých penězích.“

„Pravda, avšak schooner stojí pět tisíc dollarů — a
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starý schooner k tomu,“ namítal jsem. „Sestárl bych, než
bych uspořil pět tisíc dollarů.“

„Běloši si dovedou opatřiti peníze za krátko,“
pokračoval, ukazuje na pobřeží vroubené kokosovými
palmami.

Byli jsme tenkrát u Šalamounových ostrovů,
nakládajíce rostlinnou slonovinu podél východního
pobřeží Quadalcanaru.

,,Vzdálenost mezi ústím této řeky a ústím nejbližší
řeky obnáší dvě míle,“ pravil: „Rovina se tu táhne
daleko na zad. Teď nemá žádnou cenu. Příští rok — kdo
ví? — nebo za dva roky zaplatí lidé mnoho peněz za
tu zemi. Přístav je dobrý. Velké parníky mohou těsně
přistáti. Můžeš koupiti zemi do dálky čtyř mil od
starého náčelníka za deset tisíc štůček tabáku, deset
lahví kořalky a sniderovku, což tě bude možná státi sto
dollarů. Potom si dáš sepsati smlouvu u kommissionáře
a příštího roku, nebo rok na to prodáš a staneš se
majitelem lodi.“

Následoval jsem jeho rady a jeho slova se vyplnila,
třebaže za tři léta, na místě za dvě. Potom jsem pronajal
dvacet tisíc akrů travnatého území na Quadalcanaru
vládě na devět set devadesát devět let. Měl jsem nájemní
smlouvu právě devadesát dní a pak jsem ji prodal jisté
společnosti za poloviční jmění. Otoo vždy viděl do
budoucnosti a zpozoroval příležitost, když se naskytla.
Jeho přičiněním byl zachráněn „Doncaster“ — koupili
jsme jej ve dražbě za sto liber a vydělali jsme tři tisíce
po zaplacení všech útrat. Jeho přičiněním stal jsem se
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majitelem plantáže na Savaii a provedl jsem spekulaci s
kokosem na Upolu.

Nevydávali jsme se často na moře jako za starých
časů. Vedlo se mi přiliš dobře. Oženil jsem se a žil jsem
nákladněji; Otoo však zůstal týmž starým Otooem,
procházeje se po domě nebo po kanceláři s dřevěnou
dýmkou v ústech, maje na sobě košili za shilling a kolem
kyčli lava-lava za čtyři shillingy. Nemohl jsem ho
příměti, aby vydával peníze. Nebylo možno odměniti se
mu jinak než láskou a Bůh ví, že jsme mu ji všichni
plnou měrou věnovali. Děti ho zbožňovaly; a kdyby
bylo možno ho zkaziti, byla by bývala jistě má žena jeho
zkázou.

Děti! On jim skutečně ukazoval, k čemu jim slouží
nohy v praktickém světě. Počal je učit chůzi. Seděl u
nich, když byly nemocné.

Jednoho za druhým, když se dosud sotva batolily,
bral dolů k laguně a udělal z nich obojživelníky. Naučil
je více než jsem já kdy věděl o zvycích ryb a jak se mají
chytati. V houštinách bylo totéž. Ve věku sedmi let
věděl Tom více o lovu než jsem já kdy snil. V šesti létech
věku přešla Mary Kluzkou Skálu bez záchvěvu, a viděl
jsem silné muže, kteří se zdráhali to provésti. A právě
když bylo Frankovi šest let, dovedl loviti shillingy ze dna
v hloubce tří nití.

„Moji krajané z Bora-Bora nemilují pohanu — jsou
všichni křesťané; a já nemiluji křesťanů z Bóra Bora,“
pravil jednou, když já, chtěje ho příměti, aby utratil
něco z peněz, které mu právem náležely, přemlouval
jsem ho, aby navštívil svůj rodný ostrov v jednom z
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našich schoonerň — k zvláštní to cestě, o níž jsem
doufal, že zlomí rekord v ohledu marnotratných výdajů.

Pravím v jednom z našich schoonerů, ačkoliv dle
zákona patřily tenkrát mně. Měl jsem s ním velikou
práci, než jsem ho přemluvil, aby se stal mým
společníkem.

„Jsme společníky ode dne, kdy se „Petite Jeanne“
potopila,“ pravil posléze. „Přeje-li si toho však tvé srdce,
staneme se společníky dle zákona. Nemám nic na práci,
a přece jsou má vydání veliká. Piji, jím a kouřím v
hojnosti — stojí to mnoho, vím to. Neplatím za
kulečník, neboť hraji na tvém; přece však to stojí peníze.
Rybaření na úskalí jest zábavou jen pro bohatého. Je to
strašné, co stojí udice a vlasy. Ano; je nutno, abychom
byli společníky dle zákona. Potřebuji peníze. Budu si je
vybírati od prvního písaře v kanceláři.“

Byly tedy listiny vyhotoveny a zaznamenány. O rok
později byl jsem nucen si stěžovati.

„Charleyi,“ pravil jsem, „ty jsi zlý starý podvodnik,
bídný lakomec, ničemný pozemní krab. Hleď, tvůj
společnický podíl za tento rok obnáší tisíce dollarů.
První písař dal mi tuto listinu. Ta praví, že jsi si za tento
rok vyzdvihl právě osmdesát sedm dolarů a dvacet
centů.“

„Mám něco k dobru?“ tázal se úzkostlivě.
,,Pravím ti, tisíce a tisíce,“ odpověděl jsem.
Jeho tvář se vyjasnila, jako kdyby se mu nesmírně

ulevilo.
„To je dobře,“ pravil. „Dbej na to, aby první písař
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vedl o tom dobré účty. Až to budu potřebovati, budu to
žádati a pak nesmí ani cent chyběti.“

„A kdyby chyběl,“ dodal prudce za chvíli, „musí se
sraziti s platu písařova.“

A po celý ten čas, jak jsem se později dověděl, jeho
poslední vůle, sepsaná Carruthersem a ustanovující
mne jediným dědicem, ležela v pokladně amerického
konsula.

Nastal však konec, jako musí nastati konec všem
lidským svazkům. Přihodilo se to u ostrovů
Šalamounových, kdež jsme prováděli své nejdivočejší
dílo v divokém mládí a kamž jsme ještě jednou přišli —
hlavně pro zábavu, při tom však, abychom dohlédli na
své pozemky na ostrově Floridě a vyzkoumali, hodí-li
se úžina Mboli k lovu perel. Kotvili jsme u Sávo, kamž
jsme zajeli, abychom nakoupili kuriosit.

Sávo se však hemží žraloky. Zvyk divochů,
pochovávati své mrtvé v moři, nepřispíval k tomu, aby
žraloci ztratili chuť číhati v okolních vodách. Náhodou
se stalo, že jsem plul k lodi v malém, přeplněném,
domorodém kanoe, když v tom se převrhlo. Čtyři negři
a já jsme byli v něm, či spíše drželi jsme se ho. Schooner
byl vzdálen sto yardů. Právě jsem volal po člunu, když tu
jeden z černochů počal křičeti. Byl zatáhnut několikrát
pod vodu i s koncem kanoe, jehož se držel. Potom se
pustil a zmizel. Žralok ho chytil.

Tři zbylí negři pokoušeli se vyšplhati z vody na dno
kanoe. Řval jsem a klel jsem a udeřil jsem nejbližšího z
nich pěstí, nebylo to však nic plátno. Byli slepí a hluší
strachem. Kanoe mohlo stíží unésti jednoho z nich. Pod
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tíží tří zdvihlo se koncem do výše a převrátilo se na bok,
při čemž je svrhlo zpět do vody.

Opustil jsem kanoe a jal jsem se plovati ke
schooneru, doufaje, že budu zachráněn člunem ještě
než se tam dostanu. Jeden z negrů se pustil se mnou a
plovali jsme mlčky, bok po boku, noříce chvílemi tváře
do vody a rozhlížejíce se po žralocích. Z výkřiků muže,
který zůstal u kanoe, poznali jsme, že byl chycen. Hleděl
jsem do vody, když jsem v tom spatřil, jak právě pode
mnou proplul veliký žralok. Byl plných šestnáct stop
zdéli. Viděl jsem celý průběh. Chopil negra v pasu a
vlékl ho pryč, při čemž ubožák, jehož hlava, ramena a
paže vyčnívaly z vody po celý ten čas, křičel srd-
cervoucím způsobem. Byl takto unášen několik set stop
daleko, pak byl vtažen pod hladinu.

Ploval jsem vytrvale dále, doufaje, že to byl
poslední nezaměstnaný žralok. Byl tu však ještě jeden.
Byl-li to ten, který útočil před tím na negry, nebo
některý jiný, který se dobře nažral jinde, nevím. Ať
tomu bylo jakkoli, neměl tak na spěch jako ostatní.
Nemohl jsem teď tak rychle plovati, neboť většinu
svého úsilí jsem vynaložil na to, abych vypátral, kudy
pluje. Pozoroval jsem ho, když učinil první útok.
Šťastnou náhodou opřel jsem se oběma rukama o jeho
nos a ačkoliv mne svým nárazem téměř strhl pod vodu,
podařilo se mi, že jsem ho odehnal. Otočil se a počal
opět kroužiti kolem. Podruhé jsem mu unikl týmž ma-
névrem. Při třetím útoku zmýlili jsme se oba. Uhnul se
v okamžiku, kdy mu mé ruce měly dopadnouti na nos,
avšak o jeho kůži, pískovému papíru podobnou (měl
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jsem na sobě košili bez rukávu), sedřel jsem si kůži s paže
od lokte až k rameni.

V tu dobu jsem byl vysílen a vzdal jsem se naděje.
Schooner byl dosud dvě stě stop vzdálen. Měl jsem tvář
ve vodě a pozoroval jsem ho, jak se chystá k novému
útoku, když jsem v tom viděl, jak mezi námi proplulo
hnědé tělo. Byl to Otoo.

„Pluj k schooneru, pane!“ pravil. A mluvil vesele,
jako kdyby ta záležitost byla pouhým žertem. „Znám
žraloky. Žralok je mým bratrem.“

Uposlechl jsem, pluje pomalu ku předu, kdežto
Otoo ploval kolem mne, zdržuje se stále mezi mnou a
žralokem, maře jeho útoky a povzbuzuje mne.

„Chtějí spustit člun,“ vysvětloval asi za minutu a
pak se potopil, aby odvrátil nový útok.

Když jsem se přiblížil k schooneru asi na třicet stop,
byl jsem téměř úplně vyčerpán. Sotva jsem se mohl
hnouti. Házeli nám lana s paluby, avšak stále příliš
krátká. Žralok, vida, že mu nikdo neubližuje, stal se
smělejším. Několikrát mne téměř chytil, ale pokaždé tu
byl Otoo právě v okamžiku, než bylo příliš pozdě.
Ovšem, Otoo se mohl zachrániti kdykoliv. On však se
držel při mně.

„S bohem, Charleyi! Se mnou je konec!“ jen to
jsem mohl ze sebe vypraviti.

Věděl jsem, že se přiblížil konec a že v následujícím
okamžiku zdvihnu ruce a potopím se.

Avšak Otoo zasmál se mi do očí, pravě:
,,Ukáži ti nový kousek. Chci, aby se ten žralok

rozmrzel!“
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Zůstal vzadu za mnou, kdež se žralok chystal
vrhnouti se na mne.

„Trochu v levo!“ zvolal pak. „Jest tam lano na vodě.
Na levo, pane — na levo!“

Změnil jsem směr a vyrazil jsem slepě ku předu.
Tou dobou jsem byl téměř v bezvědomí. Když má ruka
sevřela lano, uslyšel jsem výkřik na palubě. Obrátil jsem
se a pohlédl jsem. Otooa nebylo viděti. V následujícím
okamžiku vynořil se nad hladinu. Obě ruce měl
ukousnuty v zápěstí a pahýly chrlily krev.

„Otoo!“ zvolal něžně. A viděl jsem v jeho zraku
lásku, kterou se chvěl jeho hlas.

Tenkrát, a jen tenkrát, v nej poslednějším ze všech
našich let, nazval mne tím jménem.

„S bohem, Otoo!“ zvolal.
Potom byl vtažen pod vodu a já jsem byl vyzdvižen

na palubu, kdež jsem omdlel v náruči kapitánově.
A tak zahynul Otoo, který mne zachránil a udělal

ze mne muže a který mne zachránil i na konec. Setkali
jsme se v žaludku orkánu a rozloučili jsme se v žaludku
žraloka, po sedmnácti létech přátelství, jaké — což
odvažuji se tvrditi — se nikdy nepřihodilo u dvou
mužů, jednoho hnědého a druhého bílého. Nespadne-
li bez vůle Jehovy ani vrabec se střechy, nebude
nejmenším v Jeho království Otoo, jediný pohan z Bóra
Bóra.
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BÍLÍ A ŽLUTÍ.

Z áliv u San, Francisca jest tak veliký, že často jeho
bouře jsou záhubnější námořním lodím než oceán
sám ve svých prudkých okamžicích. Vody zálivu

obsahují všecky druhy ryb, proto jeho povrch jest
brázděn kýly rybářských lodí všeho druhu, osazených
všemi druhy rybářů. Aby byly ryby chráněny před tímto
pestrým plovoucím obyvatelstvem, bylo vydáno mnoho
moudrých zákonů a jest ustanovena rybářská hlídka k
dozoru, aby tyto zákony byly dodržovány. Vzrušující
časy jsou údělem rybářské hlídky: v její historii více než
jeden mrtvý strážce značil porážku a ještě častěji mrtví
rybáři u svých nezákonných sítí značili úspěch.

Za nej divočejší z rybářů možno pokládati čínské
lovce krabů. Jest zvykem kraba, že leze po dně v
obrovských armádách, až dojde k sladké vodě, pak se
obrátí a leze zase zpět do slané. A kde se střídá příliv s
odlivem, spouštějí Číňané ke dnu veliké vaky ze sítí, se
zejícím ústím, do nichž krab zaleze a z nichž je přenášen
do hrnce k vaření. To by samo o sobě nebylo zlé, kdyby
nebylo malých ok sítí, tak malých, že nejdrobnější,
nedávno vylíhlé rybky, sotva čtvrt palce dlouhé,
nemohou jimi projiti. Krásná pobřeží mysů Pedro a
Pablo, kde jsou vesnice lovců krabů, působí hrůzu ná-

29

www.eknizky.sk



sledkem zápachu myriad hnijících ryb, i bylo vždy
povinností rybářské hlídky, působiti proti tomuto
marnotratnému hubení.

Když jsem byl mladíkem šestnáctiletým,
ovládajícím dobře šalupu a dokonale obeznalým v
zálivu, byla moje šalupa, R e i n d e e r, najata porybní
komissí a já jsem se stal dočasným náhradním strážcem.
Po práci mezi řeckými rybáři v horním zálivu a řekách,
kde se blýskaly nože při počátku hádky a mužové dávali
se zatýkati jedině na to, když jim byl revolver namířen
do tváře, vítali jsme s rozkoší výpravu do dolního zálivu
proti čínským krabolovcům.

Bylo nás šest ve dvou člunech a abychom nebudili
podezření, vypluli jsme za soumraku a zakotvili jsme
za výběžkem země, známým pod jménem mys Pinole.
Když východ bledl prvním úsvitem, dali jsme se opět na
cestu a pluli jsme po větru, vanoucím od země, míříce
šikmo přes záliv k mysu Pedro. Ranní mlhy se válely a
lnuly k vodě, takže jsme neviděli nic, vyháněli jsme však
horlivě zimu z těla horkou kávou. Musili jsme se též
věnovati bídnému úkolu vylévání vody, neboť nějakým
nepochopitelným způsobem dostal Reindeer značnou
trhlinu. Polovinu noci strávili jsme přehlížením přítěže
a zkoumáním štěrbin mezi prkny, byla to však
bezúspěšná práce. Voda se dosud vlévala dovnitř, i byli
jsme nuceni opět ji vylévati z podpalubí.

Po kávě tři muži přestoupili na druhou loď,
lososový to člun z řeky Columbie, zanechavše tři z nás
na R e i n d e e r u. Potom obě lodi pluly vpřed společně,
až se slunce objevilo na východním obzoru. Jeho ohnivé
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paprsky rozptýlily lnoucí páry a tu, před našima očima,
leželo jako obraz loďstvo krabolovců, rozestavené ve
velikém půlměsíci, jehož rohy byly plné tři míle od sebe
vzdáleny a každá džunka byla zakotvena u boje rybářské
sítě. Nebylo tam však žádného ruchu, žádné známky
života.

Počínali jsme chápati situaci. Očekávajíce dobu
mezi přílivem a odlivem, kdy chtěli zdvihnouti své těžké
sítě ze dna zálivu, odebrali se všichni Číňané do kajuty
k spánku. Naše mysli se povznesly a náš bitevní plán byl
rychle sestaven.

„Vysaď ze svých dvou mužů každého na jednu
džunku,“ šeptal mi Le Grant z lososového člunu. „A
sám vyskoč rychle na třetí! My uděláme totéž a není
důvodu na světě, proč bychom neměli zajmouti aspoň
šest džunk.“

Potom jsme se rozdělili. Obrátil jsem Reindeera,
připlul jsem k závětmi straně jedné džunky, povolil jsem
hlavní plachtu, zmírnil jsem rychlost a plul jsem kolem
zádi džunky tak pomalu a v takové blízkosti, že jeden ze
strážců vstoupil lehce na palubu. Potom jsem se vzdálil,
napjal jsem hlavní plachtu a zamířil jsem k druhé
džunce.

Až posud nebylo žádného hluku, avšak na první
džunce, polapené lososovým člunem, povstal teď
povyk. Bylo slyšeti pronikavý orientálský křik, výstřel z
pistole a ještě více křiku.

„Vše je vzhůru. Varují ostatní,“ pravil George,
zbylý strážce, stoje vedle mne v podpalubí.

Tou dobou byli jsme uprostřed loďstva a poplach
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šířil se neuvěřitelnou rychlostí. Paluby počaly se hemžiti
zpola probuzenými a polonahými Číňany. Výkřiky
varovné a hněvivé nesly se po klidné vodě a nékde
troubil kdosi na lasturu s velikým úspěchem. Viděl jsem
na právo od nás, jak kapitán džunky přesekává sekerou
kotevní lano a přiskakuje svému mužstvu ku pomoci
při vytahování obrovské, cizozemské plachty. Avšak na
levo, na jiné džunce vykukovaly první hlavy zdola, i
zatočil jsem Reindeera podél jejího boku, takže George
mohl vskočiti na palubu.

Celé loďstvo chystalo se teď k odplutí. Kromě
plachet vystrčili ještě dlouhá vesla a záliv byl brázděn
všemi směry prchajícími džunkami. Byl jsem teď sám
na Reindeeru, horečně se snaže ukořistiti třetí loď. U
první džunky, za kterou jsem se pustil, setkal jsem se s
úplným neúspěchem, neboť napjala plachty a odplula
s úžasnou rychlostí proti větru. Předstihla o celou půl
bodu Reindeera a já jsem počal míti respekt k
nemotorné lodi. Poznávaje, že by stíhání bylo
beznadějným, obrátil jsem, vytáhl hlavní plachtu a plul
jsem dolů před větrem k džunkám ze závětmi strany,
kdež byly proti mně v nevýhodě.

Džunka, kterou jsem si vybral, kolísala přede
mnou nerozhodně a když jsem otáčel loď velikým
obloukem, abych mohl zvolna přistáti, napjala náhle
plachty a odjížděla, při čemž snědí Mongolové křičeli
v divokém rhytmu, sklánějíce se k veslům. Na to jsem
však byl připraven. Obrátil jsem náhle loď proti větru.
Stlačiv silně kormidlo a drže je svým tělem, otočil jsem
hlavní plachtu dovnitř, abych podržel všecku sílu k
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nárazu. Dve vesla po pravé straně džunky byla roz-
drcena a pak obě lodi se srazily s praskotem. Ležatý
stěžeň na špici Reindeera zasáhl jako obrovská ruka
stožár džunky a vyrazil jej i s vysokou plachtou.

To bylo sledováno vzteklým výkřikem. Veliký
Číňan, vyhlížející neobyčejně zlovolně, s hlavou
zahalenou žlutým hedvábným šátkem a tváří silně
rozrytou neštovicemi, zasadil bodec na přídě Reindeera
a počal odstrkovati zapletené lodi od sebe. Vyčkávaje
tak dlouho, dokud jsem nepovolil lana u přední plachty
a právě, když se R e i n d e e r vyprostil a byl hnán k
zádi, skočil jsem na palubu džunky s lanem a přivázal
jsem ji. Muž se žlutým šátkem a do- líčkovitou tváří
blížil se ke mně hrozivě, já jsem však vstrčil ruku do
kyčelní kapsy a on váhal. Byl jsem beze zbraně, avšak
Číňané naučili se být velice na pozoru před americkými
kyčelními kapsami, a rozhodl jsem se, že budu tím
udržovati jeho a jeho divoké mužstvo ve vzdálenosti.

Poručil jsem mu, aby spustil kotvu u přídy džunky,
načež odpověděl:

„No sabbe.“ Mužstvo odpovědělo podobným
způsobem, a ačkoliv jsem vysvětloval své mínění
posuňky, zdráhali se rozuměti. Poznávaje, že
rozmlouvání o věci bylo by bezvýsledným, šel jsem sám
do předu a spustil jsem kotvu.

„Teď jděte čtyři z vás na palubu,“ pravil jsem
hlasitě, ukazuje prsty na čtyři z nich, kteří měli jiti se
mnou, a na pátého, který měl zůstati na džunce. Žlutý
Šátek váhal; já jsem však opakoval rozkaz hněvivě
(mnohem hněvivěji, než jsem smýšlel), současně sahaje

NA SUCHU I NA MOŘI

33

www.eknizky.sk



ke kyčli. Žlutý Šátek byl opět zastrašen a s nevrlým
pohledem zavedl tři ze svých lidí na palubu Reindeera.
Ihned jsem odrazil a spustiv přední plachtu, zamířil
jsem ke Georgeově džunce. Tam bylo snáze, neboť jsme
tam byli dva a George měl pistoli, k níž jsme se mohli
uchýliti, kdyby došlo k nejhoršímu. A jako z mé džunky
byli odtamtud převedeni čtyři Číňané na šalupu a jeden
ponechán na místě, aby se staral o loď.

Čtyři další byli přidáni k našemu seznamu
cestujících ze třetí džunky. Tou dobou shromáždil
lososový člun svých dvanáct zajatců a připlul po bok,
značně jsa přetížen. Ještě horší bylo to, že, poněvadž to
byl malý člun, strážcové byli tak stěsnáni se svými
zajatci, že by byli měli malou naději v úspěch v případě
nějaké nesnáze.

„Budete nám musit pomoci,“ pravil Le Grant.
Přehlédl jsem své zajatce, kteří se natlačili do kajuty

a na její střechu. „Mohu vžiti tři,“ odpověděl jsem.
„Vezmi čtyři,“ navrhoval, „a já vezmu Billa s sebou.“

(Bill byl třetí strážce.) „Nemůžeme se zde hnouti a v
případě rvačky jeden běloch na dva z nich bude asi
právě přiměřený poměr.“

Výměna byla provedena a lososový člun vytáhl
svoji přední plachtu a mířil dolů zálivem k močálům
u San Rafaela. Já jsem též vytáhl přední plachtu a
následoval jsem s Reindeerem. Do San Rafaelu, kdež
jsme měli odevzdati svoji kořist úřadům, bylo možno se
dostati ze zálivu po dlouhém, vinoucím se močálu, či
bahenní říčce, kteráž byla splavná jen za přílivu. Nastalo
právě období mezi přilivem a odlivem a poněvadž
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počínal odliv, bylo nutno si pospíšiti, nechtěli-li jsme
čekati půl dne na příští příliv.

Avšak vánek od země počal odumírati při východu
slunce a přicházel teď jen v nedostatečných závanech.
Lososový člun vystrčil vesla a zanechal nás brzy daleko
vzadu. Někteří Číňané stáli v přední části dolní paluby
a jednou, když jsem se nahnul přes zábradlí, abych
urovnal trochu přední plachtu, cítil jsem, že se někdo
otřel o moji kyčelní kapsu. Dělal jsem, jakobych toho
nepozoroval, avšak koutkem oka jsem viděl, že Žlutý
Šátek objevil prázdnotu kapsy, která mu až dosud
naháněla strach.

Věc nabývala vážného rázu, poněvadž při
rozčilujícím zajimání džunk nebyl R e i n d e e r
vyčerpán a voda počínala se rozlévati po podlaze
podpalubí. Krabolovci ukazovali na ni a hleděli na mne
tázavě.

„Ano,“ pravil jsem. „Všichni se utopíme, velmi
brzy, nebudete-li teď vylévat vodu. Sabbe?“

Ne, oni nerozuměli, nebo aspoň to naznačovali
potřásáním hlavy, ačkoliv mluvili spolu velice
srozumitelně svojí hatlaninou. Vytrhl jsem tři neb čtyři
prkna z podlahy, vzal jsem ze skřině pár věder a
posuňky, jimž musili rozuměti, jsem je vybízel k prá-
ci. Oni se však smáli a někteří se nahrnuli do kajuty a
někteří vyšplhali na ni.

Jejich smích neznamenal nic dobrého. Tajila se v
něm hrozba, zloba, kterou jejich zamračené pohledy
potvrzovaly. Žlutý Šátek, od té doby, co objevil, že moje
kapsa je prázdná,, stal se nanejvýš drzým v chování a
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popuzoval tajně ostatní zajatce, mluvě s nimi velice
vážně.

Potlačuje svůj hněv, sestoupil jsem do podpalubí
a počal jsem vyhazovati vodu. Sotva jsem však počal,
přehodilo se mi ráhno nad hlavou, hlavní plachta se na-
pjala s trhnutím a Reindeer se naklonil. Denní vítr se
zdvihal. George byl pravý ,,landlubber“, byl jsem tedy
nucen zanechati čerpání a chopiti se kormidla. Vítr vál
přímo do mysu Pedro a vysokých hor za ním a proto
byl trhavý a nejistý, časem napínaje plachty a časem je
nechávaje nečinně vláti.

George byl snad nejvšestranněji bezmocný člověk,
s kterým jsem se kdy setkal. Mimo jiné neschopnosti
byl souchotitiářem a věděl jsem, že, pokusí-li se čerpati,
může si přivoditi chrlení krve. Přece však stoupající
voda mi připomínala, že se něco musí dělat. Opětně
jsem rozkázal krabolovcům, aby vypomohli s vědry.
Smáli se vzdorovitě a ti, kteří byli v kajutě, stojíce po
kotníky ve vodě, křičeli na onv, kteří byli nahoře.

,,Měl bys raději vytáhnout svůj revolver a přinutiti
je k čerpání,“ pravil jsem ke Georgeovi.

On však potřásl hlavou a jevil příliš patrně, že se
bojí. Číňané to mohli viděti právě tak dobře jako já
a jejich drzost se stala nesnesitelnou. Ti, kteří byli v
kajutě, vylomili schránky s potravinami a ti, kteří byli
nahoře, sešplhali dolů a pochutnávali si společně s nimi
na našich sucharech a konzervách.

,,Co nám na tom záleží?“ pravil George chabě.
Zuřil jsem bezmocným vztekem. „Vymknou-li se
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nám z ruky, bude příliš pozdě. Nejlépe uděláš, když je
skrotíš hned teď.“

Voda stoupala výše a výše a závany, předcházející
stálý vánek, se stále sesilovaly.

A mezi jednotlivými závany zajatci, spotřebovavše
potravu na týden vyměřenou, tlačili se nejdříve na
jednu stranu a pak na druhou, až se R e i n d e e r
kolébal jako skořápka. Žlutý Šátek ke mně přistoupil a
ukazuje na svoji vesnici na pobřeží u mysu Pedro, dal mi
na srozuměnou, že, obrátím-li Reindeera tím směrem a
vysadím-li je na břeh, oni navzájem se dají do čerpání.
Tou dobou sahala voda v kajutě k lůžkům a ložní prádlo
se máčelo. Na podlaze podpalubí byla voda na stopu
vysoko. Nicméně jsem odmítl a viděl jsem v tváři
Georgeově, že je zklamán.

Nedáš-li na jevo trochu odvahy, vrhnou se na nás a
shodí nás s paluby,“ pravil jsem mu. „Dej mi raději svůj
revolver, chceš-li být v bezpečí.“

„Nejbezpečnější jest,“ žvatlal zbaběle, „vysadit je na
břeh. Já za prvé nechci se utopiti k vůli hrstce špinavých
Číňanů.“

„A já, za druhé, nechci povoliti hrstče špinavých
Číňanů, abych unikl utopení,“ odpověděl jsem prudce.

„Potopíš pod námi Reindeera tímto způsobem,“
kňoural. „A k čemu to bude dobré, nemohu
nahlédnouti.“

„Každý dle své chuti,“ odsekl jsem.
Neodpověděl, viděl jsem však, že se chvěje

žalostně. Mezi hrozivými Číňany a stoupající vodou byl
bez sebe strachem; a více než Číňanů a vody obával
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jsem se toho, k čemu by ho mohla dohnati jeho bá-
zeň. Viděl jsem, že vrhá toužebné pohledy na loďku,
přivázanou na zádi, odtáhl jsem tedy za následujícího
bezvětří loďku po bok lodi. Když jsem to učinil,
vyjasnily se mu oči nadějí; dříve však než mohl
uhodnouti můj záměr, prorazil jsem křehké dno seke-
rou, a člun se naplnil vodou až po okraj.

„Jest nutno, abychom se buď potopili, anebo pluli
společně,“ pravil jsem. „A dáš-li mi svůj revolver, bude
R e i n d e e r vyčerpán v okamžiku.“

„Je jich příliš mnoho na nás,“ řekl plačtivě.
„Nemůžeme proti nim všem bojovati.“

Obrátil jsem se k němu zády s odporem. lososový
člun zmizel dávno z dohledu za malým souostrovím,
známým pod jménem Marin Islands, takže z té strany
nebylo možno očekávati pomoc. Žlutý Šátek přišel ke
mně nenuceně, při čemž mu voda v podpalubí
šplouchala kolem nohou. Jeho výraz se mi nelíbil. Cítil
jsem, že pod příjemným úsměvem, který se snažil
vynutiti na tváři, skrýval se zlý úmysl. Poručil jsem mu,
aby ustoupil a sice tak ostře, že poslechl.

,,Zůstaň tam,“ rozkazoval jsem, „a nepřibližuj se!“
,,K čemu?“ tázal se rozhořčeně. „Myslím, že

povídat, povídat moc dobré.“
„Povídat, povídat,“ odpověděl jsem trpce, neboť

jsem teď věděl, že rozuměl všemu, co se odehrálo mezi
mnou a Georgem. ,,K čemu povídat, povídat! Ty
nerozumíš povídat, povídat.“

Ušklíbl se slabě. „Ano, já rozumět moc dobře. Já
poctivý Číňan.“
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,,Dobrá,“ odpověděl jsem. „Ty rozumíš povídat,
povídat, tedy budeš čerpat vodu moc, moc. Potom my
povídat, povídat.“

Potřásl hlavou, současně ukazuje přes rameno na
své druhy. „Moc špatní Číňané, náramně špatní.
Myslím —“

„Odstup!“ vykřikl jsem, neboť jsem spozoroval, že
jeho ruka zmizela za bluzou a že jeho tělo se chystá ke
skoku.

Vrátil se rozpačitě do kajuty, patrně, aby se tam
poradil, dle žvatláni, jež se ozvalo. R e i n d e e r byl
velmi hluboko ponořen a jeho pohyby se staly velice
těžkopádnými. Při rozbouřeném moři by se byl
nevyhnutelně potopil; avšak vítr, když vál, přicházel od
země a povrch zálivu byl sotva zčeřen.

„Myslím, že bys měl raději zamířiti ke břehu,“ pravil
George úsečně a takovým způsobem, dle něhož jsem
poznal, že jeho strach ho donutil rozhodnouti se k
nějakému činu.

„Nemyslím,“ odpověděl jsem krátce.
„Poroučím ti,“ pravil vyzývavým tonem.
„Dostal jsem rozkaz, abych dopravil tyto zajatce do

San Rafaelu,“ zněla má odpověď.
Naše hlasy byly zvýšeny a ozývající se hádka

vylákala Číňany z kajuty.
„Zamíříš ku břehu?“
To pravil George a já jsem shledal, že hledím do

ústí jeho revolveru — revolveru, jehož použiti proti mně
se odvážil, nepoužil ho však proti zajatcům z přílišné
zbabělosti.
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Zdálo se, že můj mozek je zaplaven oslňujícím
jasem. Celá situace, v úplném dosahu, vystoupila ostře
před mýma očima — hanba, že ztratím zajatce,
ničemnost a zbabělost Georgeova, setkání s Le
Grantem a ostatními strážci a nedostatečné vysvětlení;
pak tu byl boj, který jsem tak ztuha vybojoval, vítězství,
jež mi bylo vyrváno právě když jsem myslil, že je v mém
dosahu. A koutkem oka jsem viděl Číňany, kupící se u
dveří kajutních a pošilhávající vítězoslavně. Nesmělo se
to nikdy stát.

Vymrštil jsem ruku do výše a sklopil jsem hlavu.
Prvním pohybem jsem zdvihl ústí a druhým jsem uhnul
hlavu z dráhy kule, jež přelétla hvízdajíc. Jedna ruka se
sevřela na Georgeově zápěstí, druhá na revolveru. Žlutý
Šátek a jeho rota vrhli se proti mně. Znamenalo to: teď
anebo nikdy. Sebrav pojednou veškerou svou sílu. strčil
jsem jim tělo Georgeovo vstříc. Pak jsem jím právě tak
náhle trhl zpět, při čemž jsem mu vyrval revolver z prstů
a podrazil mu nohy. Narazil na kolena Žlutého Šátku,
jenž o něj klopýtl a oba se váleli v díře, kde byla podlaha
podpalubí vytržena. V následujícím okamžiku jsem na
ně mířil revolverem a divocí krabolovci se krčili a plazili
pryč.

Objevil jsem však záhy, že je veliký rozdíl mezi
střelci, kteří útočí a lidmi, kteří nedělají nic více, než
že prostě odpírají poslušnost. Neboť nechtěli
uposlechnouti, když jsem jim poručil, aby vylévali
vodu. Hrozil jsem jim revolverem, oni však seděli zarytě
v zaplavené kajutě a na střeše a nechtěli se hnouti.

Minulo patnáct minut, mezitim co Reindeer klesal

JACK LONDON

40

www.eknizky.sk



hlouběji a hlouběji a jeho hlavní plachta poletovala v
bezvětří. Viděl jsem však, že u pobřeží mysu Pedro tvoří
se temná čára na vodě a blíží se k nám. Byl to stálý
vánek, který jsem očekával tak dlouho. Zavolal jsem
Číňany a ukázal jim to. Vítali vánek výkřiky. Potom
jsem ukázal na plachtu a na vodu v Reindeeru a naznačil
posuňky, že se převrhneme následkem vody v lodi,
zasáhne-li vítr plachtu. Oni se však posmívali vyzýva-
vě, neboť věděli, že jest v mé moci otočití kormidlo a
povoliti hlavní plachtu, abychom ztratili vítr a unikli
škodě.

Byl jsem však rozhodnut. Přitáhl jsem hlavní
plachtu o jednu neb dvě stopy, otočil jsem ji a opřev se
nohama, podržel jsem zády kormidlo. Následkem toho
mohl jsem ovládati jednou rukou plachtu a druhou re-
volver. Temná čára se blížila a viděl jsem, že se dívají
střídavě na mne a na ni s bázní, kterou se jim nepodařilo
zakrýti. Můj mozek, vůle a vytrvalost čelily mozku, vůli
a vytrvalosti jejich a jednalo se o to, kdo vydrží déle
napjetí následkem hrozící smrti a nepoddá se.

Pak nás zasáhl vítr. Provaz u hlavní plachty se
napjal s praskotem, ráhno se zdvihlo, plachta se
nadmula a Reindeer se klonil — níže a níže, až se
zábradlí na závětmi straně potopilo, paluba se potopila,
okna kajutní se potopila a voda počala se vlévati přes
zábradlí v podpalubí. Tak prudce se naklonil, že lidé v
kajutě byli vrženi hromadně na lůžka na závětmi straně,
kdež se kroutili a svíjeli a byli plaveni sem a tam, při
čemž ti, kteři se nalézali dole, byli ve velikém nebezpečí,
že se utopí.
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Vítr se trochu sesílil a Reindeer se klonil hlouběji
než dříve. Na okamžik jsem myslil, že se potápí a věděl
jsem, že přijde-li ještě jeden takový závan větru, potopí
se jistě. Mezitím, co jsem řídil loď a uvažoval, mám-li
povoliti, čili nic, volali Číňané o milost. Myslím, že to
byl nejsladší zvuk, který jsem kdy slyšel. A teprve pak
a dříve ne, obrátil jsem loď proti větru a povolil jsem
provaz u hlavní plachty. Reindeer se vzpřímil velmi
pomalu a když byl v kolmé poloze, byl tak zatopen, že
jsem pochyboval o jeho záchraně.

Avšak Číňané sešplhali šíleně do podpalubí a jali
se vylévati vodu vědry, hrnci, pánvemi a vším, co jim
přišlo do ruky.

Byl to krásný pohled, jak lítala voda přes zábradlí !
A když se Reindeer zase vznášel pyšně na vodě, odpluli
jsme rychle s vánkem, přicházejícím od zadu a v
posledním možném okamžiku projeli jsme bahnitými
mělčinami a vpluli jsme do říčky v močále.

Odvaha Číňanů byla zlomena a stali se tak
učelivými, že dříve než jsme dorazili do San Rafaela,
vyňali vlečné lano se Žlutým Šátkem v čele. Co se
Georgea týče, byl to jeho poslední výlet s rybářskou
hlídkou. Nedbal o takové věci, jak vysvětloval, a myslil
si, že písařské místo na pevnině je pro něho dosti dobré.
A my jsme si to myslili též.
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ZLATÁ ZÁŘE.

L on Mc. Fane byl trochu mrzutý, protože ztratil
svůj váček na tabák, jinak by mi byl něco řekl o
domku u jezera Surprise (Překvapeni), dříve než

jsme se k němu dostali. Po celý den jsme se střídali v
předu a prošlapávali jsme cestu psům. Byla to těžká
práce na sněžnicích a nepřispívala k tomu, aby se člověk
stal hovorným, přece však Lon Mc. Fane mohl nalézti v
poledne, kdy jsme se zastavili a vařili kávu, dosti dechu
k tomu, aby mi to řekl. On však toho neučinil. Jezero
Překvapení? — pro mne to byl domek Překvapení.
Nikdy před tím jsem o něm neslyšel. Doznávám, že jsem
byl trochu znaven. Očekával jsem, že Lon zastaví
kdykoli a utáboří se na hodinu; byl jsem však příliš
hrdý, než abych mu navrhl, aby se utábořil, nebo abych
se dotazoval na jeho záměry; a byl to přece můj člověk,
najatý za pěkný plat, aby mi ošetřoval psy a poslouchal
mých rozkazu. Myslím, že jsem byl sám trochu mrzutý.
Neříkal ničeho a já jsem se rozhodl, že se nebudu na nic
tázati i kdybychom šlapali ku předu celou noc.

Přišli jsme náhle k domku. Po celý týden jsme
nepotkali na stezce nikoho, a dle mého náhledu bylo
málo pravděpodobným, že někoho potkáme v příštím
týdnu. A přece tu byl právě před mýma očima domek
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s tlumeným světlem v okně a kouřem, vznášejícím se z
komína.

„Proč jste mi neřekl —“ počal jsem, byl jsem však
přerušen Lonem, který bručel:

„Jezero Surprise — leží půl míle dále, při malém
potoku. Je to jen rybník.“

„Ano, avšak domek — kdo v něm bydlí?“
„Žena,“ zněla odpověď a v následujícím okamžiku

zaklepal Lon na dvéře a ženský hlas ho vyzval, aby
vstoupil.

„Viděl jste nedávno Davea?“ tázala se.
„Ne,“ odpověděl Lon nedbale. „Byl jsem na opáčné

straně, dole směrem k Circle City. Dave je nahoře,
směrem k Dawsonu, není-li pravda?“

Žena přikývla a Lon se jal vypřahovati psy, kdežto
já jsem odvázal saně a odnesl jsem polní výstroj do
domku. Vnitřek jeho pozůstával z jednoho velikého
pokoje a žena byla patrně v něm sama. Ukázala na
kamna, kde se již vařila voda, Lon se dal do přípravy
večeře, kdežto já jsem otevřel pytel s rybami a nakrmil
jsem psy. Očekával jsem, že nás Lon vzájemně představí
a mrzelo mne, že toho neučinil, neboť byli patrně staří
přátelé.

„Vy jste Lon Mc. Fane, není-li pravda?“ slyšel jsem,
jak se ho tázala. „Vzpomínám si teď na vás. Posledně
jsem vás viděla na parníku, není-li pravda? Vzpomínám
si . . .“

Zdálo se, že její řeč náhle ztuhla při strašném
divadle, které, jak jsem poznal z výrazu hrůzy v jejích
očích, viděla zajisté v duchu. K mému úžasu byl Lon
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dojat jejími slovy a chováním. Jeho tvář vyhlížela
zoufale, přes to, že jeho hlas zněl srdečně a vesele když
pravil:

„Posledně jsme se setkali v Dawsonu, o královnině
jubileu, nebo narozeninách, nebo při něčem takovém
— nepamatujete se? — závody kanoí na řece a závody s
překážkami na hlavní třídě?“

Hrůza vymizela z jejích očí a její celé tělo ocháblo.
„Ó ano, pamatuji se,“ odpověděla. „A vy jste vyhrál
jeden ze závodů kanoí.“

„Jak se vede Daveovi poslední dobou? Mívá
bohatou kořist jako vždy, myslím?“ tázal se Lon, jako
kdyby nebyl dostatečně zpraven.

Usmála se a přikývla a potom všimnuvši si, že jsem
rozvázal štůčku s ložem, ukázala na konec pokoje, kde
jsem ji měl rozestříti. Její vlastní lože, jak jsem
pozoroval, bylo připraveno na protilehlém konci.

„Myslila jsem, že to přichází Dave, když jsem slyšela
vaše psy,“ pravila.

Potom nemluvila nic, spokojujíc se tím, že
pozorovala Lonovo kuchaření a mezitím, jak se zdálo,
naslouchala, neblíží-li se psi po stezce. Ulehl jsem na
pokrývky, kouřil jsem a pozoroval. Bylo tu tajemství, to
jsem dovedl vypátrati, více však ne. Proč k čertu mne
Lon nepoučil, než jsme přišli? Hleděl jsem na její tvář,
aniž by o tom věděla a čím déle jsem hleděl, tím těžší
mi bylo, odtrhnouti oči. Byla to podivuhodně krásná
tvář, nadpozemská, mohu říci, a měla v sobě světlo, neb
výraz, neb něco, co nikdy nebylo na zemi neb na moři.
Strach a hrůza zmizely úplně a byla to klidně krásná tvář
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— může-li člověk slovem „klidný“ charakterisovati to
nehmatatelné a tajemné něco, o čem nemohu říci, že to
byla záře neb světlo, právě tak, jako nemohu říci, že to
byl výraz.

Náhle, jako kdyby to bylo poprvé, zpozorovala moji
přítomnost.

„Viděl jste Davea nedávno?“ tázala se mne. Měl
jsem na jazyku: „Kterého Davea ?“, když v tom zakašlal
Lon v kouři, vycházejícím ze škvařící se slaniny. Možná,
že zavinila slanina ten kašel, já jsem jej však považoval
za pokyn a nechal jsem si otázku pro sebe. „Ne, neviděl
jsem,“ odpověděl jsem. „Nejsem dlouho v této části
země —“

„Nechcete však říci,“ přerušila mne, „že jste nikdy
neslyšel o Daveovi — Velikém Dave Walshovi?“

„Vidíte,“ omlouval jsem se, „že nejsem dlouho v
zemi. Strávil jsem většinu času v dolním kraji, směrem k
Nome.“

„Vypravujte mu o Daveovi,“ pravila k Lonovi.
Lon vyhlížel jako kdyby byl v rozpacích, počal však

oním srdečným, veselým způsobem, který jsem
pozoroval před tím. Zdál se být trochu příliš srdečným a
veselým a to mne dráždilo.

„Ó, Dave je krásný muž,“ pravil. „Je to muž každým
coulem a je vysoký šest stop čtyři palce v punčochách.
Jeho slovo je tak dobré jako jeho úpis. Ten člověk lže,
který říká, že Dave někdv lhal a ten člověk bude se musit
bít se mnou též — zůstane-li něco z něho, až se s ním
Dave vypořádá. Neboť Dave jest zápasník. Zastřelil
grizzlyho dětskou puškou kalibru 38. Byl trochu
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poškrábán, ale věděl, co dělá. Vešel do jeskyně s tím
úmyslem, aby toho grizzlyho dostal. Nebojí se ničeho.
Vypomůže rád penězi nebo poslední košilí a sirkou,
nemá-li peněz. Vyrýžoval jezero Surprise zde ve třech
týdnech a vybral devadesát tisíc, není-li pravda?“
Zarděla se a kývla hlavou pyšně. Při jeho vypravování
sledovala každé slovo s nej bystřejším zájmem. „A mu-
sím říci,“ pokračoval Lon, „že jsem byl trpce sklamán,
když jsem se zde dnes večer s Davem nesetkal.“

Lon předložil večeři na konci stolu z hrubě
řezaného dřeva a dali jsme se do jídla. Vytí psů přivábilo
ženu ke dveřím. Otevřela je na palec a poslouchala.

„Kde je Dave Walsh?“ tázal jsem se tlumeným
tonem. „Mrtev,“ odpověděl Lon. „V pekle, možná.
Nevím. Mlčte.“

„Právě jste však řekl, že jste očekával, že se s ním
dnes večer zde setkáte,“ namítal jsem.

„Ó mlčte, což nemůžete?“ zněla Lonova odpověď v
témže opatrném tonu tlumeném.

Žena zavřela dvéře a vracela se, a já jsem seděl a
uvažoval o faktu, že tento muž, který mi řekl, abych
mlčel, dostává ode mne plat dvěstěpadesátí dollarů
měsíčně a stravu.

Lon myl mísy, kdežto já jsem kouřil a pozoroval
ženu. Zdála se být krásnější než před tím — podivně a
příšerně krásná, to je pravda. ‚Když jsem na ni hleděl
upřeně pět minut, byl jsem nucen vrátiti se do skuteč-
ného světa a pohlédnouti na Lona Mc. Fane. Jen tak
mi bylo možno poznati bez hloubání, že ta žena je též
skutečná. Z počátku jsem ji považoval za ženu Davea
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Walshe; byl-li však Dave Walsh mrtev, jak řekl Lon,
mohla být jen vdovou po něm.

Musili jsme jít časně na lože, neboť jsme měli
dlouhý zítřejší den před sebou a když Lon zalezl vedle
mne pod pokrývky, odvážil jsem se otázky.

„Ta žena je bláznivá, není-li pravda?“
„Nadobro bláznivá,“ odpověděl.
A než jsem mohl pronésti další otázku, Lon Mc.

Fane, přísahám, usnul. Vždycky takto usínal — jen
zalezil do pokrývek, zavřel oči a spal, při čemž vážné,
těžké oddychování stoupalo do vzduchu. Lon nikdy
nechrápal.

A ráno musili jsme rychle posnídati, nakrmiti psy,
naložiti saně a pustiti se po stezce. Rozloučili jsme se,
když jsme odcházeli, a žena stála ve dveřích a pozorovala
náš odchod. Odnášel jsem vidění její nadpozemské
krásy s sebou, právě pod víčky a nemusil jsem dělati
nic jiného, než kdykoli je zavřítí a viděl jsem ji zase.
Cesta byla neprošlapaná, poněvadž jezero Surprise bylo
daleko od živých stezek a Lon a já jsme se střídali,
udupávajíce kyprý sníh svými velikými střevíci, aby psi
mohli ku předu. „Ale, vy jste řekl, že jste očekával, že
se setkáte s Davem Walshem v domku,“ chvělo se mi
několikrát na špičce jazyka. Nepronesl jsem však toho.
Chtěl jsem čekati, až se zastavíme v poledne. A když
se přiblížilo poledne, šli jsme dále, neboť, jak Lon
vysvětloval, u stoku Teelee byl tábor lovců losů a tam
jsme se mohli dostati za soumraku. Nedostali jsme se
tam však za soumraku, neboť Bright, první pes, zlomil
si lopatku a ztratili jsme s ním hodinu, než jsme ho
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zastřelili; potom, když jsme přecházeli zaklínované dříví
na zamrzlém řečišti Teelee, saně se prudce převrhly a
bylo nutno utábořiti se a opraviti sanici. Uvařil jsem
večeři a nakrmil jsem psy, kdežto Lon provedl opravy, a
společně jsme opatřili večerní zásobu ledu a paliva. Pak
jsme seděli na svých pokrývkách, mezitím co se kouřilo
z našich mokassinů, nastrčených na holích před ohněm
a kouřili jsme jako obyčejně večer.

„Vy jste ji neznal?“ tázal se Lon náhle. Potřásl jsem
hlavou.

„Pozoroval jste barvu jejího vlasu, očí a pleti, nuže,
proto dostala své jméno — byla jako první teplá záře
zlatého východu. Byla nazvána Zlatou Září. Slyšel jste o
ní někdy ?“

Někde jsem choval zmatenou a mlhavou
vzpomínku, že jsem to jméno slyšel, neznamenalo však
pro mne nic. „Zlatá Záře,“ opakoval jsem; ,,zní jako
jméno děvčete z tančírny.“ Lon potřásl hlavou. „Ne, byla
to hodná žena, aspoň v onom smyslu, ačkoliv zhřešila
také velice.“

„Ale proč o ní mluvíte stále v minulém čase jako
kdyby byla mrtvá?“

„Pro temnotu v její duši, která je táž, jako temnota
smrti. Zlatá Záře, kterou jsem já znal, kterou Dawson
znal, kterou znalo Fořty Mile před tím, jest mrtva, Onen
němý, šílený tvor, kterého jsme viděli minulé noci,
nebyla Zlatá Záře.“

„A Dave?“ tázal jsem se.
„Vystavěl onen domek,“ odpověděl Lon. „Vystavěl

jej pro ni . . . a pro sebe. Jest mrtev. Ona tam čeká na
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něho. Věří napolo, že není mrtev. Kdo však může znáti
nápady šíleného ducha? Možná, že věří úplně, že není
mrtev. Ať je tomu jakkoli, čeká tam na něho v domku,
který postavil. Kdo by budil mrtvé? Potom, kdo by budil
živé, kteří jsou mrtvi? Já ne, a proto jsem se tvářil minulé
noci, jakóbych očekával, že se tam s Davem setkám.
Sázím se, že bych byl býval překvapenější než ona,
kdybych se byl s ním tam skutečně setkal minulé noci.“

„Nerozumím“ pravil jsem. „Začněte od začátku, jak
se sluší na bělocha a povězte mi celý příběh.“

A Lon začal. „Viktor Chauvet byl starý Francouz
— zrozený na jihu Francie. Přišel do Kalifornie v dnech
zlata. Byl průkopníkem. Nenalezl zlata, za to však se stal
výrobcem sluneční záře, uzavřené v láhvích — krátce,
vinařem. Sledoval též rozčilení zlatokopů. To ho
přivedlo do Aljašky v dřívějších dobách a přes Chilcoot
a dolů po Yukonu dávno před nálezem Carmackovým.
Stavební místo pro město Ten Mile patřilo Chauvetovi.
Přinesl první poštu do Arctic City. Vymezil uhelné doly
na řece Porcupine před dvanácti léty. Náhodou byl
Viktor Chauvet dobrým katolíkem, který miloval dvě
věci na tomto světě: víno a ženu. Všecky druhy vína
miloval, z žen však jen jednu a ta byla matkou Marie
Chauvetovy.“

Tu jsem zabručel hlasitě, nemoha se již déle
ovládnouti při úvaze, že platím tomuto člověku dvě stě
padesát dollarů měsíčně.

„Co je vám teď?“ tázal se.
„Co mi je?“ stěžoval jsem si. „Myslil jsem, že

vypravujete příběh Zlaté Záře.

JACK LONDON

50

www.eknizky.sk



Nechci životopis vašeho starého francouzského
pijáka vína.“

Lon si klidně zapálil dýmku, jednou řádně zabafl,
pak dýmku odložil. „A vy jste mne žádal, abych začal od
začátku,“ pravil.

„Ano,“ pravil jsem; ,,od začátku.“
,,A začátek Zlaté Záře je starý francouzský piják

vína, neboť on byl otcem Marie Chauvetovy a Marie
Chauvetova byla Zlatá Záře. Co chcete více? Viktor
Chauvet neměl nikdy tolik štěstí, aby to stálo za řeč.
Dovedl uhájiti život, protloukati se a dobře se starati o
Marii, která se podoba jediné ženě, již miloval. Velmi
dobře o ni pečoval. Zlatá Záře bylo lichotivé jméno, jež
jí dal. Říčka Zlatá Záře byla nazvána po ní — staveniště
města Zlatá Záře též. Stařec byl velikým v zakládání
měst, jenže je nikdy nezalidnil.“

„Teď mi řekněte poctivě,“ pravil Lon s jednou ze
svých bleskorychlých změn v řeči, „vy jste ji viděl, co o
ní myslíte — o její tváři, míním? Jak působí na váš smysl
pro krásu?“

„Jest nápadně krásná,“ pravil jsem. „Nikdy jsem
neviděl něco podobného v životě. Minulé noci, přes to,
že jsem uhodl, že je šílená, nemohl jsem od ní očí
odtrhnouti.

Nebyla to zvědavost. Byl to obdiv, čistý obdiv, že
byla tak neobyčejně krásná.“

,,Byla ještě neobyčejněji krásná, než ji obklopila
temnota,“ pravil Lon něžně. ,,Byla to opravdu Zlatá
Záře. Pomátla všem mužům srdce … a hlavy. Vzpomíná
si s námahou, že jsem kdysi vyhrál závod kanoí v
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Dawsonu — já, který ji kdysi miloval a kterému vyznala
svoji lásku. Pro její krásu ji všichni muži milovali. Byla
by dostala od Parisa jablko na požádání a nebylo by troj-
ské války a k dovršení všeho byla by Parisa zničila. A
teď žije v temnotě, a ona, jež byla vždy nestálá, je poprvé
věrna — a věrna stínu, mrtvému muži, o němž si neuvě-
domí, že je mrtev.“

„A takto se to stalo. Pamatujete se, co jsem řekl
minulé noci o Dave Walshovi — Velikém Dave
Walshovi? Tím vším byl, co jsem o něm řekl a více,
mnohem více. Přišel do tohoto kraje v pozdních létech
osmdesátých — to je u vás průkopník. Bylo mu tenkrát
dvacet let. Byl to mladý býk. Když mu bylo dvacet pět,
dovedl zdvihnouti od země třináct padesátiliberních
pytlů mouky. Z počátku ho každého roku na podzim
vypudil hlad. Byla to pustá země v těch dobách. Žádné
parníky na řece, žádné rýžování, nic než břicha lososů a
stopy po králících. Když však ho hlad vyhnal po tři roky,
řekl, že má té honby dost a v následujícím roce zůstal.
Živil se jen masem, měl-li dosti štěstí, že je dostal; snědl
jedenáct psů té zimy; zůstal však. A zůstal i následující
zimu a následující též. Nikdy již neopustil kraj. Byl to
býk, veliký býk. Dovedl zdolati nejsilnějšího muže v
kraji tuhou prací. Dovedl svými výkony na suchu i na
vodě překonati chilcatského i stickského Indiána a
dovedl jiti celý den s mokrýma nohama, když teploměr
vykazoval padesát stupňů pod nulou a to vám říkám,
že to svědčí o ‚životní síle. Vám by umrzly nohy při
pětadvaceti stupních pod nulou, kdybyste si je smáčel a
chtěl jít dále.
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„Dave Walsh byl býkem co do síly. A přece byl
jemný a dobrácký. Ošiditi ho dovedl kdokoliv, poslední
nováček v táboře dovedl z něho vylhati poslední dollar.
„Netrápí mne to však,“ smával se svému dobráctví;
„nepůsobí mi to bezesné noci.“ Nemyslete si však, že
neměl páteře. Vzpomeňte si na medvěda, za nímž šel
s dětskou puškou. Když došlo k boji, byl Dave vždy
nejstatečnější. On byl mezí, mohu-li tím popsati jeho
neomezenost, přešel-li k činu.

Byl mírný a laskavý k slabým, silní však musili
ustoupiti s cesty, šel-li on kolem. A byl mužem, který se
líbil mužům, což jest . . nejkrásnější slovo ze všech: muž
mužů.

„Dave se nikdy nesúČastnil velikého sběhu do
Dawsonu, když Carmack objevil naleziště u Bonanzy.
Vidíte, Dave byl tenkrát právě u říčky Mammonu, kdež
učinil sám nález. Objevil říčku Mammon. Vytěžil osm-
desát čtyři tisíce té zimy a rozšířil svůj podíl země tak,
že sliboval pár set tisíc v příští zimě. Potom, poněvadž se
blížilo léto a půda byla rozmoklá, udělal si výlet vzhů-
ru po Yukonu do Dawsonu, aby si prohlédl naleziště
Carmackovo. A tam spatřil Zlatou Záři. Pamatuji se na
tu noc. Budu na ni vždy pamatovati. Bylo to něco
náhlého, a člověk se zachvěje, pomyslí-li na silného
muže, jehož všecka síla zmizela při jediném pohledu
jemných očí slabé, plavé ženské bytosti jako byla Zlatá
Záře. Bylo to v domku jejího otce, starého Viktora
Chauveta. Některý přítel přivedl tam Davea, aby si
pohovořili o staveništích měst na říčce Mammonu.
Mluvil však málo a co mluvil, bylo nesouvislé. Pravím
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vám, že pohled na Zlatou Záři Davea nadobro pomátl.
Starý Viktor Chauvet trval po odchodu Daveově na
tom, že byl opilý. A také byl. Byl opilý, Zlatá Záře byla
však tím silným nápojem, který ho opojil.

,,To rozhodlo; ten první pohled na ni.
Nevrátil se dolů po Yukonu za týden, jak zamýšlel.

Prodléval měsíc, dva měsíce, celé léto. A my, kteří jsme
trpěli, jsme tomu rozuměli a byli jsme zvědavi, jaký
bude výsledek. Zdálo se nám nepochybným, že se Zlatá
Záře setkala se svým pánem. A proč ne? Dave Walsh byl
obestřen romantikou. Byl králem Mammonu, objevil
naleziště u říčky Mammonu; byl starým zákyslým
těstem, jedním z nej starších průkopníků v zemi —
mužové se obraceli, aby se na něho podívali, když šel
kolem a říkali si navzájem hlasem uctivě tlumeným:
„Tamhle jde Dave Walsh.“ A proč ne? Byl šest stop, čtyři
palce vysoký; měl plavý vlas, který se mu kadeřil na šíji
a byl to býk — býk s plavou hřívou, jenž byl právě třicet
jeden rok stár.

„A Zlatá Záře ho milovala a když s ním byla tančila
po dobu námluv, trvajících celé léto, oznámili posléze
své zasnoubení. Podzim se přiblížil, Dave se musil vrátiti
k zimní práci na říčce Mammonu a Zlatá Záře nechtěla
se hned provdati. Dave svěřil Dušky Burnsovi rýžoviště
u říčky Mammonu a sám prodléval v Dawsonu. Málo
to bylo plátno. Chtěla mít svobodu déle; musila ji mít
a nechtěla se vdávati dříve než v příštím roce. A tedy,
když se objevil první led, odešel Dave Walsh sám dolů
po Yukonu za svými psy, dohodnuv se před tím, že
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svatba se vykoná, jakmile se on navrátí prvním
parníkem v příštím roce.

„Dave byl tak stálý jako polární hvězda a ona byla
tak klamná jako magnetická jehla u nákladu magnetů.
Dave byl právě tak stálý a pevný, jako ona byla nestálá
a těkavá a nějak se stalo, že Dave, který nikdy o nikom
nepochyboval, pochyboval o ní. Byla to snad žárlivost
jeho lásky a možná, že to bylo tušení, jež se přenášelo
z její duše do duše jeho; ať tomu bylo však jakkoliv,
Dave byl trápen strachem před její nestálostí. Bál se jí
důvěřovati až do příštího roku, musil jí tak dlouho
důvěřovati a byl téměř smyslů zbavený. Něco jsem se
dověděl později od starého Viktora Chauve- ta a dle
všeho, co jsem si sestavil, domnívám se, že se odehrála
jakási scéna, než Dave vyrazil se svými psy na sever.
Stál před starým Francouzem se Zlatou Září po boku a
oznamoval, že jsou zasnoubeni. Byl velmi dramatický, s
ohněm v očích, pravil starý Viktor. Mluvil něco o tom
„až smrt nás rozloučí“; starý Viktor pamatoval si zvláště,
že jednou ji vzal Dave za rameno svojí velkou tlapou a
téměř jí zatřásl, řka: „Až do smrti jsi mojí a vstal bych
z hrobu, abych se o tě přihlásil.“ A řekl mi později, že
Zlatá Záře byla velice poděšena a že později vzal Davea
stranou a řekl mu v soukromí, že takto neudrží Zlatou
Září — že k ní musí být shovívavým a jemným, chce-li si
ji uchovati.

„Nemohl jsem o tom souditi jinak, než že Zlatá Záře
byla poděšena. Ona sama chovala se vždy jako divoška
k mužům, kdežto muži zacházeli s ní jako s něčím příliš
jemným a něžným, čemu se nesmělo ublížiti. Nevěděla,
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co je drsnost… až Dave Walsh, vysoký svých šest stop
čtyři palce, veliký býk, ji uchopil svojí tlapou a ujišťoval
ji, že je jeho až do smrti a ještě více. A mimo to, v
Dawsonu byl té zimy hudebník — jeden z oněch
makarony pojídajících, italských tenoristů — a Zlatá
Záře ztratila srdce u něho. Snad to bylo jen omámení
— nevím. Někdy se mi zdá, že skutečně milovala Davea
Walshe. Snad to bylo k vůli jeho řečem, že mu bude
náležeti až do smrti a že vstane z hrobu, že se na konec
přiklonila k hudebníkovi. To však je všecko domněnka
a fakta stačí. Nebyl to dobrodruh; byl to ruský hrabě —
to je pravda; a nebyl to pianista z povoláni, neb něco
podobného. Hrál na housle a klavír a zpíval — zpíval
dobře — avšak pro své potěšení a pro potěšení těch,
jimž zpíval. Měl též peníze — a dovolte mi, abych právě
zde podotkl, že Zlatá Záře nedbala ani dost málo o
peníze. Byla nestálá, nebyla však nikdy špinavá.

„Musím však pokračovati. Byla zasnoubena
Daveovi a Dave přijížděl po prvním parníku, aby si ji
vzal — bylo to v létě roku 1898 a první parník očekávali
uprostřed června. A Zlatá Záře se bála odmítnouti
Davea a setkati se s ním pak. Celý plán byl sestaven
náhle. Ruský hudebník, hrabě, byl jejím poslušným
otrokem. Ona sestavila plán, vím to. Dověděl jsem se to
později od starého Viktora. Hrabě přijal od ní rozkazy
a chytil onen první parník, plující dolů. Byla to Zlatá
Raketa. Zlatá Záře chytila jej též. A já též. Odjížděl jsem
do Circle City a byl jsem překvapen, když jsem shledal
Zlatou Záři na palubě. Neviděl jsem jejího jména v
seznamu cestujících. Byla po celý čas s hrabětem,
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šťastna a usmívajíc se a pozoroval jsem, že o hraběti bylo
napsáno v seznamu, že má svoji ženu ssebou. Bylo to
tam, kabina, číslo a všecko. Bylo to poprvé, kdy jsem
se dověděl, že je ženat, jenže jsem neviděl vůbec jeho
ženu .. . leda že by považovali Zlatou Záři za ni. Byl jsem
zvědav, zda byli oddáni na břehu před odjezdem.
Mluvilo se o nich v Dawsonu, vidíte, a sázelo se, že
hrabě předešel Davea.

„Mluvil jsem s pokladníkem. Nevěděl o tom více
než já, neznal vůbec Zlatou Záři a mimo to byl uštván
téměř k smrti. Víte, co je yukonský parník, nemůžete
však uhodnouti, co byla Zlatá Raketa, když opustila
Dawson onoho června r. 1898. Byla namačkána.
Poněvadž byla prvním parníkem, který odjížděl,
odvážela všecky nemocné skorbutem a nemocniční
vraky. Potom odvážela jistě za pár‘ milionů klondiekého
prachu a kousků zlata, ani nemluvě o přeplněném
seznamu kajutních cestujících, hojnosti palubních
cestujících a Indiánech, jejich ženách a psech bez konce.
A byla obtížena až dolů nákladem a zavazadly. Těch byla
hora na přední palubě, a cestou jí na každé stanici
přibývalo. Viděl jsem, jak ta bedna přišla na palubu u
Teelee Portage a věděl jsem, k čemu je, ačkoliv jsem
netušil, jaký je v ní čtverák. A položili ji na vrchol všeho
ostatního na přední palubě, a nepoložili ji příliš
bezpečně. Mate se k ní chtěl ještě jednou vrátiti a pak na
ni zapomněl. Myslil jsem si tenkrát, že ten veliký, chrap-
tivý pes, který vylezl nahoru po zavazadlech a nákladu
a ulehl těsně u bedny, je mi nějak povědomý. A pak
jsme minuli Glend a l e, plující vzhůru k Dawsonu. Když
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nás pozdravil, myslil jsem si, že je Dave na jeho palubě
a že spěchá k Dawsonu pro Zlatou Záři. Obrátil jsem
se a pohlédl na ni, stojící u zábradlí. Její oči byly jasné,
vyhlížela však, jako kdyby ji pohled na druhý parník
trochu postrašil a tulila se těsně k hraběti, jako kdyby
hledala ochranu. Neměla zapotřebí, opírati se o něho
tak bezpečně a já jsem si nemusil tak jistiti, že sklamaný
Dave Walsh přijíždí do Dawsonu. Neboť Dave Walsh
nebyl na G l e n d a l e. Bylo mnoho věcí, o nichž jsem
nevěděl, o nichž však jsem se měl brzy dověděti, — na
příklad, že párek nebyl dosud oddán. V půlhodině byly
vykonány přípravy k sňatku. Poněvadž v hlavní kajutě
byli nemocní a Zlatá Raketa byla přeplněna, shledalo
se, že nejvhodnější místo k obřadu je v předu, na dolní
palubě, na volném prostoru u zábradlí a můstky,
stíněném horou nákladu s velkou bednou na vrcholu
a spícím psem vedle ní! Na palubě byl missionář, který
chtěl vystoupiti v Eagle City, což byla nejbližší stanice,
musil ho tedy použiti rychle. To měli v plánu: uzavřití
sňatek na lodi.

„Předbíhám se však ve vypravování. Dave Walsh
nebyl na Glendale z toho důvodu, poněvadž byl na Zlaté
Raketě. Stalo se to takto. Když byl otálel nějaký čas v
Dawsonu k vůli Zlaté Záři, odešel k říčce Mammonu po
ledě. A tam shledal, že Dušky Burns spravuje tak dobře
naleziště, že nebylo jeho přítomnosti zapotřebí. Naložil
tedy saně, zapřáhl psy, vzal s sebou Indiana a vydal se
k jezeru Surprise. Měl vždy zálibu v tom kraji. Možná,
že nevíte, že říčka sklamala očekávání; tenkrát však byly
vyhlídky dobré, a Dave jal se stavětí domek pro sebe a
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pro ní. Jest to ten domek, ve kterém jsme spali. Když jej
dostavěl, odešel na honbu losů ke stoku Teelee, vzav s
sebou Indiana.

,,A přihodilo se toto. Přišel náhle krutý mráz.
Teploměr klesal na čtyřicet, padesát, šedesát stupňů
pod nulu. Pamatuji se na ten mráz — byl jsem ve Fořty
Mile; a pamatuji se i na ten den. V jedenáct hodin do-
poledne klesl lihový teploměr u skladiště N. A. T. &
T. Společnosti na sedmdesát pět stupňů pod nulu. A
onoho jitra, blíže stoku Teelee, vyšel si Dave Walsh na
losy s tím svým blahoslaveným Indiánem. Dověděl jsem
se všecko později od Indiana — udělali jsme si spolu
výlet po ledě do Dyea. Toho jitra probořil se pan Indián
na ledě a smáčel se až po prsa. Ovšem že počal ihned
mrznout. Správné bylo rozdělat oheň. Avšak Dave
Walsh byl býk. Bylo jen půl míle do tábora, kde již hořel
oheň. K čemu rozdělávat nový? Hodil si pana Indiana
přes rameno — a běžel s ním — půl míle — když
teploměr ukazoval sedmdesát pět stupňů pod nulou.
Víte, co to znamená. Sebevraždu. Není pro to jiného
názvu. Nuže, ten Indián vážil sám přes dvě stě liber a
Dave s ním běžel půl míle. Ovšem že mu zmrzly plíce.
Musily mu zmrznout téměř na kost. Byl to pošetilý
kousek, ať by to byl udělal kdokoliv. Každým způsobem
Dave Walsh zemřel, když se byl před tím hrozně trápil
několik týdnů.

Indián nevěděl, co má dělat s mrtvolou. Za
obyčejných okolností byl by ji pohřbil a tím by byl věc
odbyl. Věděl však, že Dave Walsh je veliký muž, který
stojí za mnoho peněz, náčelník hi-yu skookum. Viděl
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též, že těla jiných hi – yu -skookumů byla vožena po
kraji, jako kdyby měla nějakou cenu. Razjhodl se tedy,
že odveze tělo Daveovo do Fortv Mile, kdež bvlo hlavní
sídlo Daveovo. Víte, že je led na koříncích trávy v tomto
kraji — nuže, Indián pokryl Davea vrstvou půdy, na
stopu silnou — krátce, naložil Davea do ledu. Dave byl
by tam mohl zůstati tisíc let a byl by stále týmž starým
Davem. Rozumíte — totéž, jako refrigerator. Potom
Indián přinese pilku z domku u jezera Surprise a nařeže
dostatek prken pro bednu. Také, očekávaje oblevu,
vyjde a nastřílí asi deset tisíc liber losů. Ty dá k ledu
též. Přišla obleva. Teelee se uvolnila. Sestavil vor, naložil
na něj maso, velikou bednu s Davem uvnitř, Daveovo
spřežení psů a vypluli dolů po Teelee.

„Vor se zachytil o zaklínované kmeny a vězel tam
dva dny. Bylo palčivé horko a pan Indián přišel téměř o
své losí maso. Když se tedy dostal k Teelee Portage, my-
slil, že se parník dostane do Forty Mile rychleji než jeho
vor. Přenesl svůj náklad, a zde ho máte na přední palubě
Zlaté Rakety. Zlatá Záře se měla vdávat a Dave W^alsh
ve své veliké bedně ji stínil. A na jednui věc jsem úplně
zapomněl. Není divu, že se mi zdál povědomým
chraptivý pes, který přišel na palubu u Teelee Portage.
Byl to Pee-lat, Davea Walshe první pes a oblíbenec —
též strašný bojovník. Ležel vedle bedny.

„Zlatá Záře mne zahlédla, zavolala mne k sobě,
potřásla mi ruku a představila mne hraběti. Byla krásná.
Šílil jsem po ní tenkrát jako kdy jindy. Usmála se mi
do oči a pravila, že se musím podepsati jako svědek. A
nebylo možno jí to odepříti. Byla vždy jako dítě, krutá,
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jako jsou děti kruté. Řekla mi též, že jí náleží jediné
dvě lahve šampaňského v Dawsonu — nebo které byly
v Dawsonu předešlého večera a než jsem se nadál, byl
jsem určen k tomu, že mám pít na zdraví její a hraběte.
Všichni se tlačili kolem, v čele kapitán parníku; myslím,
že se chtěl súčastnit pití vína. Byla to směšná svatba.
Na horní palubě shromáždily se nemocniční vraky, s
jednou nohou v hrobě, a hleděly dolů. Mačkali se tu
též všichni Indiáni v kruhu, dorostlí muži a jejich ženy
a děti, nemluvě o pětadvaceti vrčících vlčích psech.
Missionář si oba zaznamenal a započal s obřadem. A
právě v tu chvíli nastal boj psů, vysoko na kupě nákladu
— Pee-lata, ležícího vedle veliké bedny, s bílým psem,
patřícím jednomu z Indiánů. Boj nebyl naprosto
prudký. Zvířata jen na sebe vrčela v jisté vzdálenosti —
a chňapala po sobě z dálky, víte. Hluk byl dosti rušivý,
bylo však možno při něm slyšeti hlas missionářův.

„Ke psům nebyl žádný zvláště lehký přístup, vyjma
s druhé strany kupy. Nikdo však nebyl na té straně —
poněvadž všichni pozorovali obřad, vidíte. I tak mohlo
být vše v pořádku, kdyby kapitán nebyl hodil klackem
po psech. To urychlilo všecko. Jak říkám, kdyby nebyl
kapitán hodil tím klackem, možná, že by se nebylo stalo
nic.

„Missionář právě došel k místu, kde říkal : „V
nemoci i v zdraví“ a „Až smrt nás rozdělí.“ A tu právě
hodil kapitán klackem. Viděl jsem všecko. Dopadl na
Pee-lata a v tom okamžiku skočil naň bílý pes. Klacek to
způsobil. Jejich obě těla narazila na bednu a tato počala
klouzati, svažujíc se dolním koncem k zemi. Byla to
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dlouhá, podlouhlá bedna a klouzala dolů pomalu, až se
dostala do kolmé polohy a pak dopadla rázem k zemi.
Diváci na té straně kruhu měli čas uskočiti. Zlatá Záře
a hrabě, na opačné straně kruhu, byli obráceni tváří k
bedně; missioniř byl k ní obrácen zády. Bedna spadla
jiste s výše deseti stop a dopadla koncem.

„Teď si pomyslete: nikdo z nás nevěděl, že je Dave
Walsh mrtev. Myslili jsme, že je na G l e n d a l e,
plujicím k Dawsonu. Missionář uskočil stranou, takže
Zlatá Záře byla obrácena tváří k bedně, když dopadla.
Bylo to jako na divadle. Nemohlo to být lépe
vymyšleno. Dopadla koncem, a pravým koncem; celá
přední stěna bedny odlétla a vyrazil Dave Walsh na
nohou, částečně zahalen pokrývkou a jeho plavý vlas
poletoval a leskl se na slunci. Přímo z bedny, na no-
hou, mířil ke Zlaté Záři. Nevěděla, že je mrtev, bylo však
patrno, že, když vězel dva dny na zaklínovaných
kmenech, vstává přímo z mrtvých, aby se o ni hlásil. To
možná myslila. Ať tomu bylo jakkoliv, při tom pohledu
ztuhla. Nemohla se hnouti. Zvadla přímo a pozorovala
Dave Walshe, jak pro ni přichází. A dostal ji. Vyhlíželo
to skoro, jako kdyby ji byl objal, ať se to však již stalo,
nebo ne, skáceli se oba spolu na palubu. Musili jsme
odtáhnouti tělo Dave Walshe, než jsme se jí mohli
chopiti. Byla v mdlobách, bylo by však bývalo právě tak
dobře, kdyby se nebyla bývala z těch mdlob probrala;
neboť když se probrala, dala se do křiku, jak to dělají
šílenci. Prováděla to po celé hodiny, až byla vysílena.
Ó, ano, uzdravila se. Viděl jste ji minulé noci a víte, do
jaké míry je uzdravena. Není zuřivá, to je pravda, žije
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však v temnotě. Myslí, že čeká na Davea Walshe a čeká
tedy v domku, který on pro ni postavil. Není již nestálá.
Je tomu teď devět let, co je věrna Dave Walshovi a dle
všeho mu bude věrná až do konce. “

Lon Mc. Fane odhrnul pokrývky a chystal se vlézti
pod ně.

„Dopravujeme jí každého roku potřeby,“ dodal, „a
vůbec na ni dohlížíme. Minulé noci bylo to však poprvé,
kdy mne poznala.“

„Kdo jsou ti my?“ tázal jsem se.
„Ó, zněla odpověď, hrabě, starý Viktor Chauvet

a já. Víte, myslím, že hrabě je jediný, skutečně
politováníhodný člověk. Dave Walsh se nikdy
nedověděl, že mu byla nevěrná. A ona netrpí. Její
temnota je k ní milosrdná.“

Ležel jsem mlčky pod pokrývkami asi minutu.
„Je hrabě dosud v kraji?“ tázal jsem se.
Tu však se ozval tichý zvuk těžkého oddechování a

já jsem poznal, že Lon Mc. Fane usnul.
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