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Pověst o kralevici
Ahmedu al Kamelovi

Byl jednou jeden maurský král v Granadě a ten měl
jediného syna jménem Ahmeda, k čemuž dvořané přidali
příjmení al Kamel, t. j. dokonalý, pro neklamné známky
převýbornosti, které u něho už v dětství pozorovali. V této
předtuše potvrzovali je hvězdopravci věštíce v jeho
prospěch všecko, co vůbec je s to učiniti kralevice
dokonalým a vladaře šťastným. Jen jedinký mráček vznášel
se nad jeho osudem a i ten byl barvy růžové; bude, pravili,
láskyplné povahy a pro tuto něžnou náruživost dostane se
do velikých nebezpečenství. Nicméně, kdyby byl uchráněn
vábení lásky až k letům dospělým, byla by tato nebezpečí
odvrácena a jeho další život byl by nepřetržitou řadou
samého štěstí.

Král, aby předešel všecka nebezpečí toho druhu, rozhodl
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ve své moudrosti, že dá kralevice vychovati v osamělosti,
kde by nikdy nespatřil mladé tváře, ba ani nezaslechl jména
lásky. Za tím účelem vystavěl krásný palác na pahorku proti
Alhambře uprostřed nádherných zahrad, kolkolem však
vysokými zdmi obehnaný. Do toho paláce zavřen byl
mladičký kralevic a svěřen pod dozor a k vychování Ebenu
Bonabbenovi, jednomu z nejučenějších a nejvyschlejších
mudrců arabských, který většinu svého života strávil v
Egyptě luštěním starých nápisů a zkoumáním hrobů a
pyramid, a více krásy nacházel u egyptské mumie než u
nejpůvabnějšího živého tvora. Mudrci bylo přikázáno
vyučovati kralevice ve všelikých vědomostech vyjma jedné
jediné — neměl se ani slůvka dověděti o lásce. „Použij k
svému účelu každé opatrnosti, kterou uznáš za dobrou,“
pravil král, „ale buď pamětliv, ó Ebene Bonabbene, že zvi-
li co syn můj pod tvým dohledem o této zapovězené
vědomosti, svou hlavou jsi mi za to zodpověděn.“ Mdlý
úsměv zahrál svadlým obličejem moudrého Bonabbena při
této hrozbě. „Nechť je tvé královské srdce tak bez obav o
svého syna, jako já o svou hlavu; jsem-li já mužem, jenž je s
to vyučovati této plané vášni?“

Pod bedlivým dozorem mudrce vyrůstal kralevic v
odloučenosti paláce a jeho zahrad. K obsluze měl černé
otroky — ošklivé a němé tvory, kteří nevěděli ničeho o
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lásce, a i kdyby byli věděli, neměli slov, jimiž by to jiným
sdělili. Eben Bonabben pečoval zvláště o jeho duševní
vlohy a snažil se zasvětiti jej v tajnou učenost egyptskou;
avšak kralevic nevelmi v ní prospíval a brzy bylo patrno, že
nemá pražádné náklonnosti k mudrování.

Nicméně jako mladý kralevic byl ku podivu povolný, rád
poslouchal každé rady a řídil se zpravidla posledním
rádcem. Přemáhaje zívání trpělivě poslouchával
dlouhatánské učené výklady Bonabbenovy, z nichž nabyl
jakés takés znalosti přerozmanitých odvětví vědění a dosáhl
takto Šfastně dvacátého roku svého věku, jsa zázrakem
moudrosti princovské — ale o lásce nevěděl zhola ničeho.

V té době stala se však změna v chování kralevicově.
Zanedbával své učení docela, toulal se jen stále po
zahradách a sedával zamyšlen vedle vodotrysků. Mezi
rozličnými jinými dovednostmi naučil se taky trochu
hudbě; tou zabýval se nyní skoro po celý den a projevil i
schopnost k básnění. Moudrého Ebena Bonabbena začalo
to znepokojovat i snažil se vypuditi mu z hlavy takové da-
remné vrtochy vážným vykládáním o počtářství — ale
kralevic s nechutí odvrátil se od něho. „Počtářství je mi
protivné,“ pravil, „nenávidím je. Potřebuji něco, co mluví
vice k srdci.“

Moudrý Eben Bonabben vrtěl při těchto slovech suchou
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svou hlavou. „Tady přestává mudrování,“ pomyslil si,
„kralevic objevil, že má srdce.“ Bděl nyní s největší úzkostí
nad svým svěřencem a shledal, že skrytá něžnost jeho
povahy probudila se k činnosti a že hledá jen předmět.
Bloudil po zahradách paláce opojen city, jejichž příčiny ne-
znal. Někdy sedával pohřížen v sladké snění; potom se
chápal loutny a vyluzoval z ní nejtklivější melodie, pak ji
odhodil a dal se do vzdychání a sténání.

Znenáhla začala se tato jeho náklonnost k lásce
vztahovati k neživým předmětům; měl své zamilované
květiny, které s něžnou pečlivostí ošetřoval; pak si oblíbil
některé stromy a zvláště k jednomu půvabného vzrůstu a
dolů splývajícího listoví obracel svou láskyplnou
příchylnost, věnčil jeho větve a pěl písně k jeho chvále
loutnou je doprovázeje.

Moudrý Eben Bonabben byl znepokojen touto
rozrušeností svého svěřence. Viděl ho již u samé brány
zapovězeného vědění — nejjemnější pokyn stačil k
vyzrazení osudného tajemství. Boje se o zachování
kralevicovo i o bezpečnost vlastní hlavy bez prodlení odtrhl
jej od svodů zahrady a zavřel v nejvyšší věž paláce. V ní byly
krásné komnaty a poskytovala skoro neobmezený rozhled,
čněla však vysoko nad říší sladkých vůní a čarovných loubí,
jež byly tak nebezpečny citům příliš vnímavého Ahmeda.
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Než co počíti, aby se smířil se svým uvězněním a dlouhou
chvíli si ukrátil ? Vyčerpal již téměř všecky příjemné vědy
a o počtářství nechtěl ani slyšet. Na štěstí Eben Bonabben
za svého pobytu v Egyptě naučil se řeči ptačí od jednoho
židovského rabína, jenž tuto učenost zdědil rovnou po
moudrém Šalamounovi, kterého v ní vyučila královna ze
Sáby. Již při pouhé zmínce o takové vědě zahořely králevici
oči nedočkavostí a vrhl se na ni s takovou dychtivostí, že v
brzku byl zasvěcen v toto umění zcela jako jeho učitel.

Věž nebyla teď proň více samotou. Měl po ruce
společníky, s nimiž se mohl baviti. Nejprve seznámil se s
jestřábem, jenž měl hnízdo v puklině vysokého cimbuří,
odkud daleko široko slídil po kořisti. Avšak kralevic shledal
u něho málo hezkého nebo úctyhodného. Byl to pouhý
lupič ve vzduchu, chlubný a chvástavý, který ustavičně jen
tlachal o loupeži, krveprolévání a hrozně hrdinských
činech.

Druhou jeho známostí byla sova, náramně učeně
vyhlížející to pták s velikánskou hlavou a vyvalenýma
očima, který sedal po celé dny v díře ve zdi mžouraje a
šilhaje, na večer však vyletoval. Sova mnoho si domýšlela
na svou moudrost, klábosila cosi o hvězdopravectví a o
měsíci a narážela na černé umění, jenže se poddávala příliš
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hloubáni a kralevici zdály se její nudné výklady dokonce
ještě temnější než ony moudrého Ebena Bonabbena.

Pak tu byl netopýr, který po celý den visel za nohy
pověšen v tmavém koutě jednoho sklepení, ale za soumraku
začínal svůj klikatý let. Měl však toliko soumračné názory
o všech předmětech, posmíval se věcem, kterých ani řádně
neznal, a, jak se zdálo, neměl v ničem zalíbení.

Potom seznámil se kralevic s vlaštovkou, která se mu s
počátku velmi líbila. Byla to neúnavná repetilka, ale beze
stání a klidu a pořád v povětří; jen zřídka na chvilku se
zastavila, aby s ní mohl pořádně si porozprávět. Na konec
se ukázalo, že je pouhou štěbetalkou, která se dotýkala jen
povrchu věcí, ujišťovala, že všecko ví, ale ničeho důkladně
neznala.

To byli jediní opeření společníci, s nimiž bylo kralevici
možno cvičiti se v nově naučeném jazyku; věž byla příliš
vysoko, než aby ji byli mohli jiní ptáci navštěvovat. Brzy
omrzeli jej noví jeho známí, jejichž řeči mluvily k rozumu
tak málo a k srdci nic, a upadl znenáhla zase ve své bý-
valé samotářství. Minula zima, a jaro slavilo slavný vjezd se
všemi svými květy, svou zelení a svou vonnou líbezností a
nadešla šťastná doba, kdy ptáci se druží a hnízda si staví.
Najednou takřka zavzněla všeobecná hudba zpěvu a
melodií z hájů a zahrad palácových a dolehla k uchu
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kralevicově v odloučenosti jeho věže. Se všech stran slyšel
zpívati a odpovídati ve všech tóninách tutouž jedinou věc
— láska — láska — láska. Kralevic naslouchal v tichosti a
zmatku. „Co to jen asi je ta láska,“ přemýšlel, „kterou, jak
se zdá, celý svět je tak naplněn a o níž já ničeho nevím?“
Obrátil se o poučení k svému příteli jestřábu. Dravec
odpověděl pohrdlivě: „To se musíš ze ptat obyčejných
pokoje milovných ptáků dole na zemi, kteří stvořeni jsou
za kořist pro nás, knížata vzduchu. Mé zaměstnání je boj a
válčení mým potěšením. jsem bojovník a nevím ničeho o té
věci, které říkají láska.“

Kralevic odvrátil se od něho a vyhledal sovu v jejím
útulku. „To je pták tichých mravů,“ pravil si, „a bude mi
dojista moci odpovědět na mou otázku.“ I žádal tedy sovu,
aby mu pověděla, co je ta láska, o níž pějí všichni ptáci dole
v hájích.

Sova pohlédla naň s výrazem uražené důstojnosti. „Noci
své,“ pravila, „trávím v bádání a zpytování, a ve dne
přemítám ve své komůrce o všem, čemu jsem se naučila. Co
se týká oněch zpěvných ptáků, o kterých mluvíš, těch nikdy
neposlouchám — opovrhuji jimi i jejich zpěvem. Alláh buď
pochválen, zpívati neumím; zabývám se mudrctvím a
ničeho nevím o té věci, které říkají láska.“

Kralevic zašel si tedy do sklepení, kde jeho přítel netopýr
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visel za nohy, a dal mu touž otázku. Netopýr pokrčil nos
velmi uštěpačně. „Proč mě vytrhuješ takovou zahalečskou
otázkou z mého ranního spánku?“ řekl nevrle. „Létám jen za
soumraku, kdy všichni ptáci spí a nestarám se o to, jak žijí.
Nejsem ani ptákem ani čtvernožcem a děkuji za to nebesům.
Poznal jsem špatnost jich všech a všecky je nenávidím.
Slovem, jsem světa omrzelý — a nevím ničeho o té věci,
které říkají láska.“

Jako poslední útočiště vyhledal kralevic vlaštovku i
zastavil ji právě, když kroužila kolem špičky věže. Vlaštovka
měla jako obyčejně velmi na spěch, sotva že měla kdy
odpovědět. „Na mé čestné slovo,“ pravila, „mám tolik
veřejného řízení na starosti a tolik povinností na práci, že
mi ani nezbývá času, abych o té věci přemýšlela. Denně
musím tisíc návštěv vykonat, tisíc důležitostí obstarat, takže
mi chvilky nezbude pro takové nepatrné trety. Zkrátka,
jsem světoobčanka — a nevím ničeho o té věci, které říkají
láska.“ S těmi slovy spustila se vlaštovka dolů do údolí a
mžikem zmizela mu z očí.

Kralevic stál tu zklamán a zmaten, ale jeho zvědavost jen
vzrůstala s potížemi, ji ukojit. V tomto duševním stavu
zastihl ho právě starý jeho učitel. Kralevic vykročil mu
bystře v ústrety. „O moudrý Bonabbene,“ zvolal, „tys
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odhalil mi tolik z pozemské moudrosti; jest však jedna věc,
o níž nevím docela ničeho a toužím po jejím vysvětlení.“

„Nechť jen se táže můj kralevic, a vše, co obsaženo v
obmezeném oboru vědomostí jeho siuhy, jest mu k
službám.“

„Pověz mi tedy, ó nejmoudřejší ze všech mudrců, jaká je
to věc, které se říká láska?“

Eben Bonabben zůstal jako bleskem zasažen. Třásl se a
zblednul, a již se mu zdálo, jakoby se mu hlava viklala na
ramenou.

„Jak připadl můj kralevic na takovou otázku? Kde zaslechl
tak daremné slovo?“

Kralevic vedl ho k oknu věže. „Poslouchej, ó Ebene
Bonabbene,“ pravil. Mudrc naslouchal. Slavík seděl v keři
pod věží a zpíval své milé růži; z každé kvetoucí snitky, z
každého zeleného hájku vznášely se libozvučné písně, a
láska — láska — láska neustále ve všem se opakovala.

„Alláh Akbar!“ zvolal moudrý Bonabben. „Kdož by se
chtěl odvážiti toto tajemství srdci lidskému skryti, když i
ptáci ve vzduchu se spikli, aby je vyzradili?“

Pak obrátil se k Achmedovi. — „O, můj kralevici,“ zvolal,
„zavři ucho své před těmito svůdnými zvuky! Zamkni mysl
svou před tímto nebezpečným poznáním! Věz, že tato láska
je příčinou polovice všeho zla ubohých smrtelníků. Ona to
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jest, která rozsévá nenávist a sváry mezi bratry a přáteli,
která způsobuje úkladné vraždy a záhubné války. Starost a
hoře, truchlivé dny a bezesné noci jdou v jejím průvodu. Jí
vadne květ a hynou radosti mládí, ona přivádí zlo a bídu
předčasného stáří. Alláh tě zachovej, ó můj kralevici, při
úplné nevědomosti o té věci, kterou nazývají láskou!“

Moudrý Eben Bonabben prudce odešel a zanechal
kralevice ještě u větším zmatku. Nadarmo snažil se zapuditi
myšlenky na tu věc, ona zaujímala ustavičně první místo
mezi všemi a trápila a unavovala jej lichými domněnkami.
„Dojista,“ pravil sám k sobě, naslouchaje líbeznému zpěvu
ptactva, „není žádného hoře v těchto zvucích; ze všeho, jak
se zdá, dýše něžnost a radost. Je-li láska příčinou tolika běd
a svárů, proč pak netruchlí tito ptáci o samotě, nebo proč
se netrhají na kusy místo veselého poletování po hájích a
dovádění mezi květinami?“

Jednoho rána odpočíval na svém lehátku a přemýšlel o
této nepochopitelné věci. Okno komnaty bylo otevřeno
jemnému vánku rannímu, který nasycen libou vůní
kvetoucích pomorančů zalétal sem z darského údolí. Z dálky
bylo jemně slyšeti hlas slavíka, opěvujícího obvyklou věc.
Když tak kralevic naslouchal a povzdychoval, z nenadání
zašustilo něco v povětří; krásný holub, jestřábem
pronásledovaný, vlítnul do okna a padl bez dechu na
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podlahu, zatím co pronásledovatel, o kořist připraven,
ulétal k horám.

Kralevic zdvihl těžce oddychujícího ptáka, uhladil mu
peří a tiskl jej něžně na svá prsa. Když ho upokojil svým
láskáním, posadil ho do zlaté klece a vlastnoručně mu
předkládal nejbělejší a nejjemnější pšeničný chléb a
nejčistší vodu. Ale pták zamítal potravu, seděl smuten a
ztrápen a žalostně vzdychal.

„Co je ti ?“ řekl Ahmed. „Nemáš-li vše, co jen srdce ráčí?“
„Ach, nikoli!“ odvětil holub. „Což nejsem odloučen od

družky svého srdce, a to právě v šťastném čase jarním, pravé
to době lásky?“

„Lásky!“ opakoval Ahmed. „Prosím tě, milý můj ptáčku,
můžeš mi povědět, co je to láska?“

„To mohu docela dobře, milý kralevici. Je to strast
jednoho, štěstí dvou, svár a nepřátelství mezi třemi, je to
kouzlo, které k sobě víže dvě bytosti a je spojuje blaženými
city, štěstím činíc soužití a neštěstím odloučení. Což není
bytosti, k níž by tě vázalo takové pouto něžné náklonnosti?“

„Mám rád svého starého učitele moudrého Ebena
Bonabbena nade všecky ostatní; bývá však často omrzelý a
někdy cítím se šťastnějším bez jeho společnosti.“

„To není cit, jejž míním. Mluvím o lásce, největším
tajemství a podstatě života, opojné slasti mládí, klidné
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radosti stáří. Rozhlédni se, můj kralevici, a popatř, jak v
této blažené době roční celá příroda plna jest lásky. Každé
stvoření má svého druha; nejnepatrnější ptáček zpívá své
milé družce; ba i brouk uchází se o svou družku v prachu a
oni motýlové, které vídáš poletovat vysoko nad věží a hráti
si spolu ve vzduchu, šťastni jsou v obapolné své lásce. Ach,
můj kralevici, což jsi strávil tolik drahocenných dnů své
mladosti, aniž bys co věděl o lásce ? Či není žádné krásné
princezny, jež zaujala tvé srdce ?“

„Již počínám pochopovat,“ pravil kralevic s povzdechem,
„nejednou jsem pocítil takovou bouři, aniž bych znal její
příčinu; — a kde mám hledat to, co mi popisuješ, zde v této
smutné samotě?“

Rozmluva trvala ještě dlouho a první kralevicovo
ponaučení se končilo.

„Ach!“ pravil, „je-li láska skutečně takovou slastí, a její
přerušení takovým trápením, chraň mě Alláh, abych zničil
snad radost jednoho z jejích vyznavačů.“ Otevřev klec,
vyndal holuba a donesl k oknu. „Leť, šťastný ptáku,“ pravil,
„a těš se s družkou svého srdce za dnů mládí a jara. Proč
bych tě měl činit spoluvězněm v této smutné věži, do níž
láska nemá přístupu?“

Holub radostně zatřepetal křídly, vznesl se do povětří a
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spustil se pak na šumících křídlech dolů ke kvetoucím
hájům darským.

Kralevic sledoval jej zrakem, pak se oddal trpkému
stesku. Ptačí zpěv, který ho dříve těšíval, zvětšoval teď jeho
smutek. Láska! láska! láska! Ach, ubohý jinoch! Nyní
rozuměl té písni.

Jeho oči zahořely ohněm při nejbližším spatření
moudrého Ebena Bonabbena. „Proč jsi mě choval v tak
nedůstojné nevědomosti?“ zvolal. „Proč jsi ukrýval přede
mnou to veliké tajemství a podstatu života, kterou
nejposlednější brouček zná tak dobře? Hleď, celá příroda
je v radostném opojení. Každé stvoření těší se se svým
druhem. To — to je láska, o níž hledal jsem poučení. Proč
jedině já nesmím požívati jejího štěstí ? Proč jsi nechal
uplynouti tak velkou část mého mládí bez vědomí o jejích
radostech?“

Moudrý Bonabben viděl, že všecko další tajení je
marným; neboť kralevic byl již došel nebezpečného a
zapovězeného poznání. Vyjevil mu tedy předpovědi
hvězdářů a jakých prostředků opatrnosti bylo použito při
jeho vychování k odvrácení hrozícího neštěstí. „A nyní,
můj kralevici,“ dodal, „můj život je v tvých rukou. Doví-li
se tvůj otec, král, žes pod mým dozorem poznal vášeň lásky,
svou hlavou musím za to pykati.“

POVĚST O KRALEVICI AHMEDU AL KAMELOVI
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Kralevic byl rozumnější než většina mladíků jeho věku
a lehce naklonil ucho své vývodům svého pěstouna, proti
nimž nebylo námitek. Kromě toho měl moudrého Ebena
Bonabbena skutečně rád a poněvadž znal vášeň lásky dosud
jen ze slov, umínil si, že raději uzavře vědomost tuto v srdci
svém, než aby uváděl v nebezpečí hlavu mudrcovu.

Osud však tomu chtěl, aby jeho velkodušnost přestála
ještě další zkoušky. Několik dnů na to, když stál v
myšlenkách na cimbuří věže, vzlétl nad nim onen holub,
kterému daroval svobodu, a spustil se bez bázně na jeho
rámě.

Kralevic přitiskl ho k svému srdci. „Šťastný ptáčku,“
pravil, „který můžeš létati k nejvzdálenějším končinám
země jakoby křídlem jitra. Kdes byl od té doby, co jsme se
rozloučili?“

„V daleké zemi, můj kralevici, odkud ti přináším zprávy
v odměnu za to, žes mi dal svobodu. Když jsem se vznášel
vysoko ve vzduchu v nespoutaném letu, který mě nese
daleko přes hory a doly, spatřil jsem pod sebou překrásnou
zahradu se všemi možnými plody a květinami. Ležela na
zeleném luhu, na březích vinoucí se řeky; a uprostřed
zahrady stál nádherný zámek. Spustil jsem se do jednoho
loubí, abych si odpočinul po únavném letu. Na drnovém
sedátku pode mnou seděla mladá princezna v celé líbeznosti
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a květu svého mladičkého věku. Obklopena byla dívkami,
mladými jako ona sama, jež ji zdobily pletenci a věnečky
z kvítí; ale žádné polní ani zahradní kvítko nemohlo se
rovnati její líbeznosti. Zde však kvetla v skrytu, neboť
zahrada byla obehnána vysokými zdmi. Pomyslil jsem si: to
je ona bytost, určená mému kralevici.“

Tento popis padl jako plamenná jiskra do vznětlivého
srdce Ahmedova; všecka v jeho povaze skrytá touha po
lásce nalezla najednou předmět. I napsal list, z něhož
dýchala jeho oddanost, ale zároveň vyzníval stesk
nešťastného jeho zajetí. Připojil verše plné jímavé
výmluvnosti, neboť byl básníkem od přírody. List svůj
nadepsal: „Neznámé krásce od uvězněného kralevice
Ahmeda“; pak napustil jej pižmem a růžemi a dal jej holubu.

„Vzhůru, nejvěrnějši ze všech poslů!“ pravil. „Leť přes
hory a doly, řeky a roviny; neodpočívej v hájích, aniž usedej
na zemi, dokud neodevzdáš tento list princezně.“

Holub vznesl se vysoko do vzduchu, určil si směr a
rovnou cestou pustil se v let. Kralevic sledoval ho zrakem,
až už se jevil jen jako tečka na obláčku a pomalu zmizel za
horou.

Den po dni očekával návratu svého posla, ale čekal
marně. Už jej začal viniti ze zapomnětlivosti, když tu
jednoho večera, právě když slunce za hory zapadalo, věrný
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pták vlétnul do jeho komnaty, padl mu k nohám a skonal.
Šíp nějakého svévolného střelce byl mu proklál prsa, on
však sebral všecky síly prchajícího života, aby vyplnil své
poslání. Když se kralevic v zármutku sklonil k tomuto
útlému mučeníku věrnosti, zahlédl na jeho hrdle šňůru
perel, na níž byl pod křídlem zavěšen malý smaltový
obrázek. Zobrazoval milokrásnou princeznu v prvním
rozkvětu mládí. Byla to bezpochyby neznámá kráska z oné
zahrady; ale kdo a kde byla — kterak přijala jeho list a byl-li
tento obrázek poslán opravdu na znamení její přízně ? Smrtí
věrného holuba na neštěstí zůstalo toto vše tajemstvím a
záhadou.

Kralevic díval se dlouho na obrázek, až se mu oči slzami
zalily. Díval se naň po celé hodiny s dojemnou téměř
něžností. „Rozmilý obrázku!“ pravil, „ach, tys jen obrazem.
A přece rosné tvé oči laskavě září mi vstříc; tyto růžokvěté
rty jakoby mi chtěly dodávati zmužilosti: liché přeludy! Kde
v tomto široširém světě mohu doufat nalézti jeho živý vzor?
Kdož ví, jaké hory, jaké země leží mezi námi — jaké nehody
mohou se mezitím přihodit? Nyní, právě nyní snad usilují
uchazeči o její ruku, zatím co já zde sedím zavřen ve věži a
marním čas obdivováním namalovaného stínu.“

I rozhodl se kralevic Ahmed. „Chci prchnouti z tohoto
paláce,“ pravil, „jenž se mi stal nenáviděným žalářem, a jako
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poutník hledat tuto neznámou princeznu v širém světě.“
Prchnouti z věže ve dne, když všecko bdělo, byla těžká věc;
ale v noci palác byl jen slabě střežen, neboť nikdo se nenadál
takového pokusu od kralevice, jenž se choval tak trpně ve
svém zajetí. Ale jak měl při svém útěku nalézti v temnotách
pravou cestu, když neznal krajiny? Vzpomněl si na sovu,
která byla zvyklá nočním potulkám a dojista že znala každou
pěšinu a tajnou cestičku. Navštívil ji v její poustevně a tázal
se jí, jak se vyzná v krajině. Sova tvářila se velmi důležitě.
„Věz, kralevici,“ pravila, „že my sovy pocházíme z velmi staré
a rozšířené, ačkoli poněkud schudlé rodiny a máme zbořené
zámky a paláce po celém Španělsku. Není jediné věže na
horách, ani tvrze na rovině, ani starého hradu v městě, kde
by nebydlil nějaký můj bratr nebo strýc, nebo bratranec;
při svých návštěvách tak četného příbuzenstva proslídila
jsem každý kout a každou díru a seznámila se se všemi taj-
nostmi krajiny.“ Kralevic se velmi zaradoval, když shledal,
jak je sova znamenitě zběhlá v zeměpise a svěřil jí tedy v
důvěrnosti svůj zamýšlený útěk a naléhavě ji žádal, aby ho
provázela a svou radou mu pomáhala.

„I to se podívejme !“ pravila sova nevrle, „což jsem já
pták, který se zabývá milostnými pletkami ? Já, jejíž veškeren
čas posvěcen je hloubání a luně?“

„Neurážej se, ctihodná sovo,“ odvětil kralevic; „odtrhni
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se jednou na chvilku od hloubání a luny a pomoz mi v mém
útěku a dostane se ti, čeho jen srdce tvoje žádá.“

„To již mám,“ řekla sova, „několik myší stačí pro můj
skromný stůl a tato díra ve zdi poskytuje dosti místa pro má
bádání; a čeho více může si mudrc, jako já, žádati?“

„Považ, velemoudrá sovo, že když sníš ve své komůrce
a hledíš do měsíce, všecky tvé schopnosti sou pro svět
ztraceny. Jednoho dne stanu se králem a mohu tě povýšiti ke
cti a důstojenství.“

Sova, ačkoli byla mudrc a povznešena nad obyčejné
potřeby života, přece nebyla bez ctižádosti; i dala se konečně
pohnout k tomu, že s kralevicem uteče a že mu bude
vůdcem a rádcem na jeho pouti.

Kralevic sebral všecky své klenoty a schoval je na cestu
ve svých šatech, ještě téže noci spustil se po svém opasku s
věžního pavlánu, přelezl přes zdi paláce a provázen sovou,
dostihl ještě před jitrem šťastné k horám.

Nyní se radil se svoji průvodkyní o další cestě, kterou
měli před sebou.

„Mám-li ti radit,“ řekla sova, „doporučovala bych ti, aby
ses odebral do Sevilje. Musím ti povědět, že jsem byla před
mnoha lety návštěvou u jednoho svého strýce, ptáka to
vysoké důstojnosti a veliké vážnosti, který bydlel v onom
městě ve zbořené části tamějšího hradu. Při svých nočních
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potulkách městem vídala jsem často v jedné osamělé věži
hořeti světélko. Jednou konečně spustila jsem se na cimbuří
a shledala, že pochází od lampy arabského kouzelníka;
kolem dokola obklopen byl svými kouzelnými knihami a na
ramenou seděl mu důvěrný jeho přítel, starý havran, jehož
si byl před časem přinesl s sebou z Egypta. Jsem známa s
tímto havranem a jsem mu povděčna za velkou část svých
vědomostí. Čaroděj však už umřel, ale havran dosud bydlí
ve věži, neboť tito ptáci mají ku podivu dlouhý život. Radila
bych ti, o kralevici, abys vyhledal toho havrana; neboť je
hadačem a zaklínačem a zabývá se černým uměním, jímž
proslulí jsou všichni havrani, zvláště však egyptští.“

Kralevic podivil se moudrosti té rady, i zamířil tedy
cestou k Sevilje. Putoval jen v noci k vůli své společnici
a za dne odpočíval v některé tmavé jeskyni nebo rozpadlé
hlásné věži, neboť sova dobře znala všecky takové skrýše a
měla zalíbení ve zříceninách jako starožitník.

Konečně jednoho jitra za svítání dorazili k městu Sevilje,
sova však, poněvadž měla v ošklivosti ruch a hřmot
lidnatých ulic, zůstala před branou a ubytovala se v dutém
stromě.

Kralevic vešel do brány a zcela lehce nalezl kouzelnickou
věž, jež strměla nad městskými domy jako ční palma nad
křovím v poušti.

POVĚST O KRALEVICI AHMEDU AL KAMELOVI
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Kralevic vystoupil po dlouhých, točitých schodech až na
vrchol věže, kde nalezl starého tajemného ptáka s šedivou
hlavou, rozčechraným peřím a bělmem na jednom oku,
takže vypadal jako strašidlo. Stál na jedné noze, hlavu měl
na stranu a hleděl právě zbývajícím okem upřeně na obrazec
vykreslený na podlaze.

Kralevič blížil se k němu s úctou a vážností, jakou
bezděky vzbuzovalo jeho důstojné vzezření a nadpřirozené
vědění.

„Odpusť, starý mistře černého umění,“ zvolal, „vytrhuji-
li tě na okamžik z těchto bádání, jež vzbuzují obdiv celého
světa. Vidíš před sebou poutníka, jenž se tě přišel zeptat, jak
by mohl dosáhnouti předmětu své touhy.“

„Jinými slovy,“ pravil havran s významným pohledem,
„chceš vyzkoušeti mou zběhlost v hádáni z ruky. Přistup a
ukaž mi svou ruku, abych rozluštil tajemné čáry štěstí.“

„Odpusť,“ pravil kralevic, „nepřicházím nahlédnouti v
ustanovení osudu, jež Alláh ukryl před očima smrtelníků;
jsem poutník lásky a pátrám toliko po niti vedoucí k cíli mé
bludné pouti. Hledám neznámou krásnou princeznu, živý
vzor tohoto obrázku; i žádám tě snažně, velemocný havrane,
jestli je to v dosahu tvého vědění nebo umění, abys mi
pověděl, kde ji naleznu.“

„Což já vím,“ odpověděl havran suše, „o mladosti a kráse?
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Chodím navštěvovati jen staré a sešlé, a ne mladé a krásné;
já jsem zvěstovatel osudu, krákorám s komínu věštbu smrti
a biji křídly v okna nemocného. U jiného musíš hledati
zprávy o své neznámé princezně.“

„A u koho jiného mohu hledati, než u synů moudrosti,
kteří se vyznají v knize osudu? Věz, že jsem královský princ,
hvězdami vyvolený a vyslaný na tajemnou cestu, od niž
může záiežeti osud mého království!“

Když havran uslyšel, že jde o věc veliké důležitosti, které
se hvězdy ujímají, změnil tón i chování, a naslouchal s
hlubokou pozorností vyprávění kralevicovu. Když bylo u
konce, odpověděl: „O této princezně já sám nemohu ti dáti
žádné zprávy, neboť nelétám zahradami ani loubím; ale
pospěš do Kordový a hledej palmu velikého Abderahmana,
která stojí na dvoře hlavní modlitebny. Pod ní najdeš
velikého cestovatele, který navštívil všecky země a dvory a
stal se miláčkem královen a princezen. Ten ti dá zprávu o
předmětu tvého pátrání.“

„Tisíceré díky za toto vzácné poučení,“ pravil králevic.
„Zdráv buď, veledůstojný čaroději.“

„Zdráv buď, poutníče lásky,“ řekl havran suše a znovu
pohřížil se v zpytování obrazce.

Kralevic chvátal ihned ze Sevilje, zašel pro svou
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společnici sovu, která dřímala dosud v dutém stromě, a
vydal se do Kordový.

Visutými zahradami, pomorančovými a citrónovými háji,
které se zdvihaly nad utěšeným údolím řekou protékaným,
blížil se k městu. Když přišli k bráně, sova vlezla si do tmavé
díry v hradbách a kralevic vešel sám do města, aby vyhledal
palmu, kterou zasadil za dávných časů velký Abderahman.
Stála uprostřed velikého nádvoří modlitebny a pnula se
vysoko nad pomorančové a citrónové stromy. Mnichové a
čaroději seděli ve skupinách pod sloupovými chodbami
dvora a množství věřících omývalo se v studnici před
vstoupením do modlitebny.

Pod palmou stál zástup lidí poslouchajících slova někoho,
jenž mluvil, jak se zdálo, velmi hbitě. „Dojista,“ pravil k
sobě králevic, „je to onen velký cestovatel, jenž mi může
dáti zprávu o neznámé princezně.“ Vmísil se do zástupu, ale
s úžasem shledal, že všichni poslouchají papouška, jenž v
zeleném svém kabátě, s čilým okem a skvělým chocholem
prozrazoval, že má sám v sobě veliké zalíbení.

„Čím to,“ tázal se kralevic jednoho z poslouchajících, „že
tolik vážných mužů libuje si v žvástech povídavého ptáka?“

„Vždyť nevíš, o kom mluvíš,“ řekl tázaný, „tento
papoušek je potomkem slavného perského papouška, jenž
proslul svou dovedností ve vyprávění pohádek. Všecku
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učenost východní má na špičce svého jazyka a umí z paměti
odříkávati verše právě tak rychle, jako mluví. Navštívil
rozličné cizí dvory a všude byl obdivován jako zázrak
učenosti. Byl také všeobecně miláčkem paní a dívek, které
mají velikou zálibu v učených papoušcích, již umějí
odříkávat verše.“

„Dosti,“ pravil kralevic; „chci promluviti v soukromí s
tímto slavným cestovatelem.“

Požádal o důvěrnou rozmluvu a vyložil mu příčinu své
bludné pouti.

Sotva se však o ní zmínil, dal se papoušek do suchého,
křečovitého smíchu, až mu vstoupily slzy do očí. „Odpusť
mé veselosti, pravil, „ale pouhá zmínka o lásce nutí mě
vždycky k smíchu.“

Kralevice zarazila tato nevčasná veselost. „Není-li láska,“
pravil, „velikým tajemstvím přírody, skrytou podstatou
života, všeobecným poutem soucitu ?“

„K smíchu!“ vskočil mu papoušek do řeči; „prosím tě,
kde ses naučil těmto citlivůstkářským tlachačkám? Věř
mně, láska už není v obyčeji; ve společnosti vtipných a
vzdělaných lidí nikdy se o ní nemluví.“

Kralevic vzdychnul, vzpomínaje na zcela jinou řeč přítele
svého holoubka. „Avšak tento papoušek,“ pomyslil si, „žil
při dvorech; hraje si na důvtipného a uhlazeného pána; neví
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ničeho o té věci, které se říká láska.“ Poněvadž nechtěl dále
vydávati v posměch své city, které naplňovaly jeho srdce,
přešel nyní na vlastní účel své návštěvy.

„Pověz mi,“ pravil, „vysoce vzdělaný papoušku, jenž jsi
měl všude přístup do nejtajnějšíeh přístřeší, zdali nepotkal
ses na svých cestách se vzorem tohoto obrázku ?“

Papoušek vzal obrázek do pazourku, vrtěl sem tam hlavou
a zkoumal jej zvědavě oběma očima; „Na mou čest,“ pravil,
„velmi hezká tvářička, velmi hezká; ale na cestách vidí
člověk tolik krásných žen, že nelze — ale počkej — na mou
pravdu! Nemýlí-li mě zrak — zcela jistě, je to princezna
Aldegonda; že jsem jen mohl na ni zapomenout, když jsme
spolu tak za dobré ?“

„Princezna Aldegonda!“ opakoval kralevic, „a kde ji lze
nalézti?“

„Jen pomalu, pomalu,“ odpověděl papoušek; „lehčeji lze
ji nalézti než získati. Jest jedinou dcerou křesťanského krále,
panujícího v Toledě, který ji chová zavřenu přede vším
světem až do sedmnáctého roku jejího pro jakousi věštbu
těch pletichářských hvězdopravců. Nepotěšíš se pohledem
na ni — žádný smrtelník nemůže ji spatřit. Byl jsem k ní
předpuštěn, abych ji bavil, a ujišťuji tě čestným slovem
papouška, který viděl kus světa, že jsem ve svém životě
mluvil s princeznami mnohem hloupějšími.“
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„Promluvme důvěrné slovo, můj milý papoušku,“ pravil
kralevic, „jsem dědicem království a jednoho dne budu
seděti na trůně. Vidím, žes nadaný pták a znáš svět. Pomoz
mi k dosaženi princezny, a já tě povýším k vynikající
hodnosti při svém dvoře.“

„Od srdce rád,“ řekl papoušek, „ale, pokud možno, ať to
je místo bezstarostné a pohodlné, neboť nám duchaplným
práce se velmi nechutí.“

Všecko bylo rychle ujednáno; kralevic spěchal z Kordový
toutéž branou, kterou byl přišel, zavolal sovu z její díry ve
zdi, představil ji svému novému průvodci jako učenou
společnici a vydali se na cestu.

Putovali mnohem pomaleji, než bylo po chuti
netrpělivému kralevici, ale papoušek byl přivyklý
vznešeným mravům a nerad se dal časně z rána bouřit. Sova
naproti tomu spávala ráda v poledne a strávila mnoho času
svými dlouhými odpočinky. Také její záliba ve
starožitnostech zdržovala je na cestě; neboť se chtěla
zastavovat při každém zbořeništi, až by je ohledala a
vypravovala dlouha tánské pohádky a pověsti o každé staré
věži nebo hradu v té krajině. Kralevic myslil, že ona a pa-
poušek, oba učení a vzdělaní ptáci, budou se obapolně těšiti
ze své společnosti; ale nikdy se více nezklamal. Hádali se
spolu ustavičně. Jeden byl vtipkář, druhý mudrc. Papoušek
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odříkával z paměti verše, dělal učené poznámky o nových
knihách, a byl výřečným v učených drobnostech; sova
pokládala všecky takové znalosti za daremnost a v ničem si
tak nelibovala jako v bádání.

Za to papoušek zpíval písně, opakoval vtipné nápady,
tropil si žerty ze své vážné společnice a náramně se smál
svým vlastním vtipům; všecko toto chování pokládala sova
za hrubou urážku své důstojnosti, mračila se, zlostně
bručela a zlobila se, a třebas celé dny nepromluvila slova.

Kralevic nevšímal si hádek svých společníků, neboť byl
úplně pohřížen ve sny své obraznosti a stále jen hleděl na
obrázek krásné princezny. Tak brali se drsnými úžinami
horskými, slunečním žárem vyprahlými rovinami, podél
břehů zlatonosné řeky Tacho, jež vine svůj čarokrásný
bludný tok polovicí Španěl a Portugal. Konečně spatřili
pevné město s náspy a věžemi, vystavěné na skalnatém
výběžku horském, jehož patu obtékal Tacho s pěnivou
prudkostí.

„Hle, zvolala sova, „starobylé město Toledo, pověstné
četnými svými památkami. Hle, ty báně a věže věkem šedé,
tisícerými bájemi obestřené, v nichž předkové moji druhdy
přemýšleli.“

„Dej pokoj,“ přerušil papoušek radostný výbuch jejího
starožitnického nadšení. „Kdo pak se bude ostouzet
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starožitnostmi, pohádkami a svými příbuznými? Dívej se
na to, co se nás blíže týká — hle, sídlo mládí a krásy —
hle, konečně, ó kralevici, příbytek tvé dlouho hledané prin-
cezny.“

Kralevic pohlédl, kam papoušek ukazoval, a spatřil
uprostřed utěšené zelené lučiny na březích Tacha nádherný
palác, jenž se pnul nad loubí překrásné zahrady. Bylo to
právě takové místo, jaké mu popsal holub jako příbytek
živého vzoru jeho obrázku. S tlukoucím srdcem hleděl na
ně. „V tomto okamžiku snad,“ přemítal, „dlí krásná
princezna v těchto stinných loubích, nebo útlým krokem
prochází se po těchto pyšných terasách, nebo odpočívá pod
těmito vysokými střechami.“ Když lépe popatřil, viděl, že
zdi okolo zahrady jsou velmi vysoké, takže je není možno
přelézti, a mimo to kolem obcházely četné ozbrojené stráže.

Kralevic obrátil se k papouškovi. „Nejdokonalejší ze
všech ptáků,“ pravil, „ty máš dar lidské řeči. Zaleť do oné
zahrady, vyhledej princeznu a rci jí, že kralevic Ahmed,
provázen hvězdami, přišel ji hledat na květnatých březích
řeky Tacho.“

Papoušek pyšný na své poselství odletěl k zahradě,
přenesl se přes vysoké zdi a vznášel se chvíli nad lukami a
háji, pak se spustil na pavlán letohrádku, který se vypínal
nad řekou. Odtud nakoukl oknem dovnitř a spatřil
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princeznu odpočívající na sedátku, kterak oči své upírá na
nějaký list a tiše slza za slzou kane jí po bledé tváři.

Papoušek urovnal křídla, upravil si světlozelený svůj
kabátek, načesal si chocholku do výšky a s dvornou
vážností usadil se po jejím boku; pak laskavě promluvil:
„Setři slzy své, nejkrásnější, z princezen, přicházím potěšit
srdce tvé.“

Princezna sebou trhla, zaslechnuvši hlas, ale když se
ohlédla a uviděla jen malého ptáka v zeleném kabátku,
který se jí dvorně ukláněl, pravila: „Ach! Jakou potěchu
můžeš ty mně dáti, když jsi pouhý papoušek?“

Papouška zamrzela tato otázka. „Za svého života potěšil
jsem již nejednu krásnou paní,“

pravil; „ale to nechrne stranou. Nyní přicházím jako
vyslanec královského prince. Věz, že Ahmed, králevic
granadský, přišel tě hledat a teď právě čeká na květnatých
březích řeky Tacho“.

Oči krásné princezny zazářily při těchto slovech jasněji
skoro než démanty v její koruně. „Ó nejsladší z papoušků,“
zvolala, „radostná je vskutku zpráva tvá, neboť jsem byla již
vysílena a malomyslná a téměř na smrt chorá ustavičným
pochybováním o věrnosti Ahmedově. Leť k němu zpátky a
pověz mu, že slova listu jeho vryla se do srdce mého a jeho
verše staly se pokrmem duše mé. Ale pověz mu také, aby se
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připravil získat mne silou zbraně; zítra jsou mé sedmnácté
narozeniny a král, můj otec, chystá velké sedání; mnoho
rytířů vystoupí na kolbišti, neboť ruka má bude odměnou
vítězi.“

Papoušek rozpjal perutě, zašuměl hájem a letěl zpátky k
místu, kde jej králevic očekával. Radost Ahmedovu, že
nalezl vzor drahého sobě obrázku a zvěděl, jak věrně je mu
oddána, mohou pochopiti jen ti šťastlivci, jimž bylo
dopřáno sny své obraznosti ve skutek uvésti a stínu
propůjčiti život; něco však kalilo jeho radost — ono nastá-
vající sedání. Vskutku blýskaly se již břehy zbraněmi a
ozývaly se hlaholem trub četných rytířů, kteří s pyšným
komonstvem ubírali se k Toledu na slavnost. Táž hvězda,
která ustanovila osud kralevicův, bděla i nad sudbou
princezny, jež chována byla v odloučenosti ode všeho světa
až k sedmnáctým svým narozeninám, aby ušla nebezpečí
jí hrozícímu. Tím více však rozhlásila se pověst o jejích
půvabech. Mnoho mocných kraleviců ucházelo se o její
ruku; její otec, král podivuhodné chytrosti, odkázal je k
brannému rozhodnutí, aby si nikoho neznepřátelil, kdyby
snad dal jednomu přednost. Mezi uchazeči byli někteří
vyhlášeni pro svou sílu a udatnost, jaké to postavení pro
nešťastného Ahmeda, který ani zbraně neměl, ani se
nevyznal v rytířských cvičeních. „Ó já nešťastný kralevic,“
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zvolal, „že jsem byl vychován v samotě pod dohledem
mudrce! Co mi prospěje počtářství a mudrování. Ach,
Ebene Bonabbene, proč jsi mě nevycvičil v užívání zbraní?“
Tu přerušila sova svou zamlklost a začala nejdříve
nábožným výkřikem, neboť byla přísná mohamedánka.

„Alláh Akbar!“ zvolala, „v jeho rukou leží všecky skryté
věci — on sám řídí osudy knížat! Věz, ó králevici, že země
tato plna jest tajemství, skrytých přede všemi, kteří
nedovedou jako já pátrati po vědomostech ve tmách. Věz,
že nedaleko odtud v horách je jeskyně, v té jeskyni železný
stůl, na tom stole kouzelné brnění a vedle stolu stojí
začarovaný kůň, což všecko tu zavřeno již po mnohá
pokolení.“

Kralevic žasl podivením a sova blikala velikýma kulatýma
očima, uši vzpřímila a pokračovala :

„Před mnoha lety provázela jsem svého otce do této
krajiny, když prohlížel svá panství, i zastavili jsme se v oné
jeskyni; tak jsem se dověděla o tom tajemství. Už jako malá
sovička slýchala jsem od svého dědečka, že ono brnění
náleželo kdysi nějakému maurskému čaroději, který po
dobytí Toleda křesťany hledal útočiště v této jeskyni a tam i
zemřel, a koně i brnění tak začaroval, aby jenom Maur mohl
jich použiti a i ten pouze od slunce východu až do poledne.
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Ale každý, kdo jich v tom čase použije, zvítězí nade všemi
protivníky.“

„Dosti; vyhledejme tu jeskyni!“ zvolal kralevic.
Veden svou rádkyní, která se tak vyznala v báchorkách,

nalezl kralevic jeskyni, jež byla skryta v nejdivočejší roklině
skalnatých hor, zdvihajících se kolem Toleda; jen slídivé
oko soví nebo starožitníkovo bylo s to nalézti její otvor.
Náhrobní lampa, v níž oleje nikdy neubývalo, šířila
prostorou posvátné šero. Na železném stole uprostřed
jeskyně leželo kouzelné brnění, o stůl bylo opřeno kopí a
vedle něho stál arabský kůň osedlaný k boji, ale bez hnutí
jako socha. Brnění třpytilo se bez nejmenší poskvrny jako za
starých časů, kůň jakoby byl právě přišel z pastvy; a když ho
Ahmed pohladil po šíji, zahrabal kopytem a radostí hlasitě
zařehtal, až se třásly stěny jeskyně. Takto dokonale opatřen
koněm i zbraní, rozhodl se kralevic, že směle postaví se k
boji v nastávajícím turnaji.

Nadešlo rozhodné jitro. Ohrada k sedání upravena byla
na rovině hned pod skálopevnými zdmi toledskými, na
nichž vystavěna byla pro diváky lešení a patra ověšená
drahými čalouny a chráněná proti slunci hedvábnými
záclonami. Krásky z celé země shromáždily se na těchto
sloupových patrech, dole zase projížděli se hrdí rytíři se
svými panoši a zbrojnoši, mezi nimi pak zvláště vynikali
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princové, kteří měli se potýkati v turnaji. Leč všecky krásky
byly zastíněny, když se zjevila v královském stanu princezna
Aldegonda a poprvé ukázala se zrakům žasnoucích davů.
Šepot obdivu ozval se v zástupu při pohledu na ni; a
princové, kteří se ucházeli o její ruku a znali proslavenou
její krásu jen z pověsti, rozplamenili se desateronásobnou
bojechtivostí.

Ale princezna hleděla smutně. Tváře její se rděly a zas
bledly a oko její bloudilo s výrazem neklidu a znepokojeni
po pyšných řadách rytířů. Již měly zaznít polnice na znamení
k zápasu, když tu hlasatel oznámil příjezd nějakého cizího
rytíře a Ahmed vjel na zápasiště. Ocelová přílba drahokamy
ozdobená kryla jeho turban, pancíř jeho vykládán byl
zlatém, meč a dýka byly díla vzácného a třpytily se
drahocennými kameny. Kulatý štít visel mu na rameni a v
ruce držel kopí divotvorné moci. Pokrývka jeho arabského
koně byla bohatě vyšívaná a metla půdu, a pyšné zvíře se
vzpínalo, frkalo a řehtalo radostí při pohledu na třpytící
se zbraně. Hrdé a ušlechtilé chování princovo zarazilo
každého, a když byl oznámen jeho název „Poutník lásky“,
povstal všeobecný šepot a pohnutí mezi krásnými paními
na pavláčkách.

Když však Ahmed žádal, aby byl připuštěn k zápasu, bylo
mu odepřeno; jenom princové, jak mu bylo řečeno, mohou
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být připuštěni. Oznámil své jméno i stav. Tím hůře! — byl
mohamedán a nemohl se účastnit turnaje, při němž byla od-
měnou křesťanská princezna.

Princové, kteří vystupovali jako uchazeči o ruku
princezny, obklopili ho s pohrdlivými a výhružnými
pohledy; a jeden z nich drzého chování a obrovské postavy
posmíval se útlému a mladistvému jeho vzezření a tropil si
žerty z jeho milostného názvu. V kralevici vzkypěl hněv.
Vyzval svého soka na zápas. Ustoupili k náběhu, rozehnali
se proti sobě a srazili se; při prvním doteku kouzelným
kopím vyletěl svalnatý posměváček ze sedla. Na tom by byl
nyní kralevic rád přestal, ale ach! byl ovládán čarovným
koněm a čarovnou zbraní — jakmile byli jednou v činnosti,
nemohlo je nic už zadržet. Arabský kůň vrhl se do
nejhustšiho zástupu, kopí kácelo vše, co mu přišlo do cesty;
jemnocitný kralevic byl štván sem tam po bojišti a porážel
vysoké i malé, urozené i prosté, zarmoucen při tom nad
svými bezděčnými hrdinnými činy. Král kypěl a zuřil pro
tuto potupu svých poddaných a hostí. Poslal svou tělesnou
stráž — ale jak přišla, už se válela s koní. Král odhodil
slavnostní své roucho, uchopil štít a kopí a vyjel v seč, aby
ohromil cizince přítomností samotného královského
veličenstva. Ale ach! veličenstvu nevedlo se o nic lépe než
prostým — kůň a kopí nehleděli na osoby; Ahmed proti
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své vůli hnán byl s největší prudkostí přímo proti králi a v
tu chvíli byly královské paty vzhůru a koruna se kutálela v
prachu.

V tom okamžiku vstoupilo slunce do poledníku;
čarodějné kouzlo pozbylo své moci; arabský kůň uháněl
plání, přeskočil ohradu, vrhl se do řeky Tacho, přeplaval
hučící proud, donesl bezduchého a úžasem trnoucího
kralevice do jeskyně a opět zaujal své stanovisko vedle
železného stolu bez pohnutí jako socha. Kralevic slezl tuze
rád, uložil brnění zase na místo a očekával zde další usta-
novení svého osudu. I sedl si v jeskyni na zem a rozjímal o
zoufalém stavu, v nějž uvrhli jej čarovný kůň a toto brnění.
Již nikdy nesmí se v Toledu ukázat, když způsobil jeho
rytířstvu takovou potupu a králi takovou ostudu. A co si
pomyslí princezna o takovém hrubém, odbojném skutku ?
Pln obav vyslal své okřídlené posly na výzvědy. Papoušek
navštívil všecka veřejná místa a četně navštěvované
místnosti v městě a vrátil se brzy se spoustou novinek. Celé
Toledo bylo zděšeno. Princeznu odnesli v bezvědomí do
paláce; sedání skončilo zmatkem; každý mluvil o náhlém
zjevení se, zázračných činech a podivném zmizeni
mohamedánského rytíře. Jedni měli jej za maurského
čaroděje: druzí pokládali ho za ďasa, který vzal na sebe
podobu lidskou, a zase jiní vypravovali pověsti o zakletých
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bojovnících, ukrytých v jeskyních horských, a mínili, že to
snad jeden z nich náhle vyrazil ze své skrýše. V tom však
srovnávali se všichni, že žádný obyčejný smrtelník ne-
dokázal by tolik divů a nevyhodil by ze sedla tolik
dokonalých a statečných rytířů.

Sova vylétla v noci, vznášela se městem v temnotu
zahaleným a usedala na střechy a komíny. Pak zaletěla ke
královskému paláci, jenž stál na skalnatém vrchu uprostřed
města a prolézala po jeho terasách a cimbuřích, naslouchala
u každé skuliny a šilhala svýma velikýma vyvalenýma očima
do každého okna, kde hořelo světlo, takže dvě nebo tři
dvorní dámy dostaly z toho křeče. Teprve když se začalo
rozednívat, vrátila se ze své noční obhlídky a vypravovala
kralevici, co všecko viděla.

„Když jsem slídila kolem jedné z nejvyšších věží
palácových,“ pravila, „spatřila jsem oknem krásnou
princeznu. Ležela na lůžku, služebnice a lékaři stáli kolem
ní, ona však nepřála si jejich služeb ani jejich pomoci. Když
ji opustili, viděla jsem, jak vyňala ze zaňadří nějaký list,
četla jej a hořce se rozplakala, což mě, třebaže jsem mudrc,
nejinak než hluboce dojalo.“

Další noviny z Toleda potvrzovaly zprávy soviny. Celé
město bylo vzhůru. Princezně vykázána byla nejvyšší věž
paláce, k níž přístup byl pilně ostříhán strážemi. V té době
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upadla v hlubokou zádumčivost, jejíž příčiny nikdo
nedovedl uhodnout — zamítala potravu a nedala se nikým
utěšit. Nejdovednější lékaři nadarmo zkoušeli své umění; i
myslilo se konečně, že ji někdo očaroval a král dal veřejně
rozhlásit, že ten kdo by ji vyléčil, dostane za odměnu
nejvzácnější klenot z královského jeho pokladu.

Když sova, která dřímala právě v koutku, zaslechla o
tomto prohlášení, začala koulet svýma velkýma očima a
vyhlížela tajuplněji než kdy jindy.

„Alláh Akbar!“ zvolala, „šťastný člověk, který by ji dovedl
uzdravit, pakli by jen věděl, co si vyvolit z královského
pokladu.“

„Co tím míníš, vysoce vážená sovo?“ tázal se Ahmed.
„Slyš, ó kralevici, co ti budu vyprávět. My sovy, jak ti

povědomo, jsme cech učený a velmi oddaný temnému,
zaprášenému bádání. Když jsem slídila minulé noci kolem
bání a věží toledských, uviděla jsem shromáždění
starožitnostmi se zabývajících sov, které měly právě schůzi
ve veliké klenuté věži, kde je uschován královský poklad.
Zde rokovaly o podobách, nápisech a znameních
starodávných drahokamů a klenotů, jakož i stříbrných a
zlatých nádob všech národů a všech věků, jež
nashromážděny jsou v královské pokladnici. Nejvíce však
je zajímaly jisté ostatky a kouzelné skřínky, jež leží v
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pokladnici již od časů Roderika Gótského. Mezi nimi je
skřínka ze sandálového dříví, pobitá ocelovými sponami vý-
chodního díla s nápisem tajného písma, povědomého jen
několika málo učencům. Touto skřínkou a nápisem jejím
obíralo se shromáždění již po několik sezení a vedly se
dlouhé a učené hádky. Za mé návštěvy seděla právě na jejím
víku nějaká stará sova, která nedávno teprve přicestovala z
Egypta a přednášela o nápisu, i dokázala z něho, že skřínka
obsahuje hedvábný koberec z trůnu moudrého Šalamouna,
který přinesli do Toleda nepochybně židé, když se sem
utekli po pádu Jerusaléma.“

Když sova ukončila svou starožitnickou řeč, kralevic na
chvíli se zamyslil. „Slyšel jsem,“ pravil, „od moudrého
Ebena Bonabbena o podivuhodných vlastnostech tohoto
koberce, který zmizel po dobytí Jerusaléma a pokládán byl
za ztracena pro člověčenstvo. Nepochybně zůstane skrytým
tajemstvím toledským křesťanům. Kdybych dostal tento
koberec ve svou moc, bylo by mé štěstí zcela jisté.“

Příštího dne kralevic odložil svůj drahocenný oděv a
oblékl se v prostý šat Araba z pouště. Obarvil si obličej na
hnido a nikdo nebyl by v něm poznal slavného bojovníka,
který na turnaji vzbudil tolik obdivu a hněvu. S holí v ruce,
mošnou po boku a malou pastýřskou píšťalou odebral se
do Toleda, objevil se před branou do královského paláce
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a hlásil se jako uchazeč o cenu, ustanovenou za uzdravení
princezny. Stráže chtěly ho odehnati ranami. „Co pak může
takový potulný Arab, jako ty,“ pravili, „dokázati tam, kde
nejučenější v zemi ničeho nepořídili ?“ Ale král zaslechl
hluk a kázal k sobě Araba přivésti.

„Nejmocnější králi,“ pravil Ahmed, „vidíš před sebou
Araba Beduina, který strávil většinu svého života v
samotách pouště. Tyto pustiny, jak ti snad známo, jsou
rejdištěm skřítků a zlých duchů, kteří nás ubohé pastýře
zaplétají v osidla na osamělých našich hlídkách, plaší naše
stáda, ba někdy rozzuří i trpělivého velblouda; proti nim
užíváme jako kouzla hudby, i máme pověstné od rodu k
rodu děděné staré nápěvy, které zpíváme a pískáme,
abychom zahnali tyto zlé duchy. Náležím k rodu zvláště
nadanému a dokonale znám tato kouzla. Moří-li tedy dceru
tvoji nějaká taková zlá moc, hlavu svou sázím, že sílu její
zlomím.“

Král, jenž byl rozumný muž a věděl, jaká divotvorná
tajemství jsou v moci Arabů, nabýval naděje při
sebevědomých slovech kralevicových. Bez odkladu vedl jej
do vysoké věže mnohými vraty uzavřené, v jejímž nejvyšším
patře byla komnata princeznina. Okna vedla na ochoz s mří-
žovým zábradlím, odkudž bylo viděti na Toledo a na celou
okolní krajinu široko daleko. Okna byla zastřena, neboť
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princezna ležela uvnitř oddána vysilujícímu hoři a zamítala
každou útěchu.

Kralevic usedl na ochoze a pískal na svou pastýřskou
flétnu několik divokých arabských nápěvů, jimž se byl
naučil od svých služebníků ještě v Granadě. Princezna
zůstala netečnou, a lékaři, kteří byli přítomni, vrtěli hlavami
a usmívali se pochybovačně a pohrdlivě; na konec odložil
kralevic flétnu a jednoduchou melodií zpíval verše ze svého
psaní.

Princezna poznala píseň — srdce její zabušilo náhlou
radostí, zdvihla hlavu a naslouchala; slzy vyhrkly ji z očí a
kanuly jí po tvářích; prsa se dmula náhle vzbouřenými city.
Byla by ráda požádala, aby byl přiveden pěvec k ní, ale dívčí
ostýchavost zamkla jí ústa. Král však četl toto přání v její
tváři a na jeho rozkaz uveden byl Ahmed do komnaty. Oba
byli opatrní; vyměňovali toliko pohledy, ale tyto pohledy
pravily velmi mnoho. Nikdy neslavila hudba dokonalejšího
vítězství. Růžový květ vrátil se něžným líčkům
princezniným, svěžest rtům, rosná jasnost nyjícím očím.

Všichni přítomní lékaři hleděli na sebe v úžase. Král
pozoroval arabského pěvce s obdivem a úctou.
„Podivuhodný jinochu !“ zvolal, „ode dneška budeš prvním
lékařem na mém dvoře a nechci užívati jiného léku kromě
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tvého zpěvu. Zatím vezmi přislíbenou odměnu, nejdražší
klenot z mého pokladu.“

„Ó, králi,“ odpověděl Ahmed, „neptám se po stříbře a
zlatě nebo drahém kamení. Máš však ve svém pokladě
památku pocházející ještě od mohamedánů, kteří byli kdysi
pány v Toledu — skřínku ze sandálového dříví s
hedvábným kobercem; dej mi tu skřínku a já budu
spokojen.“

Všichni byli překvapeni skromností Arabovou, a
podiveni jejich ještě vzrostlo, když byla skřínka přinesena
a koberec vyndán. Byl z jemného zeleného hedvábí, pokryt
hebrejskými a chaldejskými písmenami. Dvorští lékaři
mrkali na sebe, krčili rameny a usmívali se nad přihlouplostí
svého nového soudruha, který se spokojil tak hubenou
mzdou.

„Tento koberec,“ pravil králevic, „pokrýval kdysi trůn
moudrého Šalamouna; hoden jest, aby byl rozprostřen u
nohou krásy. “

Při těch slovech rozestřel jej na ochoze pod odpočívadlo,
jež bylo přineseno pro princeznu; pak usedl u jejích nohou
a pravil:

„Kdo je s to, aby zabránil tomu, co psáno jest v knize
osudu? Hle splněna jest věštba hvězdářů. Věz, ó králi, že
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dcera tvá a já dávno sme sobě souzeni. Což nepoznáváš
poutníka ásky?“

Sotva dořekl tato slova, koberec vznesl se do vzduchu,
odnášeje kralevice i princeznu. Král a lékaři hleděli za ním
s otevřenými ústy a vyvalenýma očima, až už byl malou
tečkou na okraji bílého obláčku a pak zmizel v modru
klenby nebeské.

Král ve vzteku kázal předvolati svého pokladnika.
„Kterak mohls dopustit,“ řekl, „aby do rukou nevěřícího
dostalo se takové vzácné kouzlo ?“

„Ach, pane, neznali jsme jeho kouzelné moci a nedovedli
jsme přečíst nápis na skřínce. Jestli je to opravdu koberec
s trůnu moudrého Šalamouna, tedy má divotvornou moc a
může přenášeti svého pána povětřím s místa na místo.“

Král sebral silné vojsko a táhl do Granady, aby stíhal
uprchlíky. Tažení jeho bylo dlouhé a obtížné. Položil se
táborem před Granadou a vyslal hlasatele, aby žádal za
vydání jeho dcery. Avšak král sám vyšel mu v ústrety s
celým svým dvorem. V králi poznal sama pěvce, neboť
Ahmed byl nastoupil po smrti svého otce na trůn a krásná
Aldegonda stala se jeho manželkou.

Křesťanský král lehko se udobřil, když viděl, že dceři jeho
je volno zůstati při svém vyznání; ne snad že by byl právě
příliš nábožný, ale proto, že u knížat víra počítá se vždy
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k mravnosti a dvorním způsobům. Místo krvavých bitev
slavily se hody a radovánky, načež král zcela spokojen vrátil
se do Toleda a mladí manželé královali v Alhambře dlouhá
léta nejen šťastně, ale i moudře.

Nutno dodati, že sova a papoušek následovali kralevice
do Granady každý zvlášť dle svého pohodlí; sova cestovala
v noci a zastavovala se na četných dědičných statcích své
rodiny; papoušek zase veselými kruhy obletoval každé
město nebo městečko na své cestě.

Ahmed vděčně se jim odměnil za služby, které mu
prokázali na jeho pouti. Sovu ustanovil prvním ministrem
a papouška svým obřadníkem. Netřeba podotýkat, že nikdy
žádné království nebylo tak moudře spravováno, a při
žádném dvoře nepanovala tak přísná společenská slušnost.
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Odporúčané knihy

VÁNOČNÍ POVÍDKA S DUCHY.

Charles Dickens

GULLIVEROVY CESTY A DOBRODRUŽSTVÍ V
ZEMI TRPASLÍKŮ A OBRŮ

Jonathan Swift

ROBINSON CRUSOE

Daniel Defoe

KNIHA DŽUNGLÍ

Rudyard Kipling
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