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I.

— V Charlestonu, 27. září 1869. — Odrazili jsme od nábřeží baterie
o třetí hodině odpoledni a pluli na širé moře. Odliv unáší nás rychle
na moře. Kapitán Huntly dal rozvinout svrchní i spodní plachty a
severní vítr pohání „Chancellora“ zálivem ku předu. Brzy minuli
jsme tvrz Sumter nechavše postranní baterie v levo. O čtvrté hodině
proplula loď vjezdem přístavu, kdež bylo možno pozorovati silný
odboj. Avšak širé moře jest ještě vzdáleno a bychom ho dostihli,
třeba sledovati rozlehlé ty průlivy, jež vlny proryly mezi písčinami.
Kapitán Huntly dal se tudíž průlivem jihozápadním a minul maják
před přístavem v levo od tvrze Sumter. Plachty „Chancellora“ byly
nyní nařízeny přímo proti větru a o sedmé hodině večerní minula
naše loď poslední písčitý výběžek a vplula plnými plachtami do
Atlantického oceanu.

„Chancellor“, pěkný to trojstěžník o devíti stech tun, náleží
bohatému závodu bratří Leardů v Liverpoolu. Je to loď vystavená
přede dvěma lety, pobitá měděným plechem, s palubou z tvrdého
dřeva a nízké stožáry její, mimo zadní stěžeň, jsou ze železa, též
lánoví je z drátu. Tato pevná, úhledná loď pojištěná v první třídě u
ústavu „Veritas“, koná v tu chvíli třetí svoji cestu mezi Charlestonem
a Liverpoolem. Když jsme vypluli z průlivů Charlestonských, byla
anglická vlajka spuštěna, avšak námořník, vida tuto loď, nemohl býti
nikterak na omylu o jejím původu: bylať zajisté tím, čím se zdála být,
anglickou od kýlu až ku špici stožárů.

Povím hned, proč jsem se odhodlal odplouti na palubě
„Chancellora“, jenž se vrací do Anglie.

Mezi Jižní Karolínou a Velkou Britanií není přímého
paroplavebního spojení. Chceme-li dosící přímého spojení přes
oceán, musíme bud jeti vzhůru na sever Spojených Států, do New-
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Yorku, nebo dolů na jih do New-Orleansu. Mezi New-Yorkem a
starým světem sprostředkuje dopravu několik společností, anglická,
francouzská a hamburská, a nějaká ta „Scotia“, „Pereire“ neb
„Holsatia“ byly by mne rychle dopravily k cíli mé cesty. Mezi New-
Orleansem a Evropou plují velmi rychle lodě „National Steam
navigation Co.“, jež jsou ve spojení s francouzskou společností
transatlantickou od Colonu a Aspinwallu. Avšak když jsem se
procházel po nábřežích Charlestonských, spatřil jsem „Chancellora“.
Loď ta se mi zalíbila a cos neznámého mne pudilo na palubu této
lodě, jejíž vystrojení bylo velice vkusné. Mimo to jest plavba lodi
plachetní, jsou-li příznivy vítr a moře, skorem tak rychlá jako
paroplavba, a v každém ohledu výhodnější. Na počátku podzimu v
těchto již velice nízkých šířkách jest počasí ještě příjemné. Odhodlal
jsem se tudíž přeplaviti se na „Chancelloru“.

Učinil jsem dobře, čili nic? Měl jsem litovati svého rozhodnutí?
O tom mne poučí budoucnost. Píšu tyto poznámky den ode dne, a
v tu chvíli, co je píšu, nevím to rovněž tak jako oni, kdož čtou tento
denník, — nalezne-li tento denník kdy jakých čtenářů.
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II.

— 28. září. — Pravil jsem, že kapitán „Chancellora“ nazývá se Huntly
— příjmení jeho jest John Silas. Jest to Skot z Dundee, jest stár asi
padesát let a má pověst jakožto obratný plavec Atlantickým oceanem.
Jest vzrůstu prostředního, širokých ramen, hlava jeho malá a ze zvyku
nakloněná poněkud v levo. Aniž bych byl fysiognomem prvního
řádu, zdá se mi přec, že již mohu posoudit kapitána Huntlye, ačkoli
jej znám toliko od několika hodin.

Nepopírám, že Silas Huntly snad má pověst, že je dobrým
námořníkem, že se zná dokonale ve svém oboru, avšak že by byl muž
ten povahy, rázný fysicky i moralně v každém případě, to se mi nezdá
pravdě podobným.

Vskutku také jest vzezření kapitána Huntlye těžkopádné a tělo
jeho jeví jakous unavenost. Jest netečný, což dokazuje neurčitý jeho
pohled, lhostejný pohyb jeho rukou a kolísavá jeho chůze, když kráčí
jen co noha nohu mine. Není to, nemůže to býti muž rázný, ba ani
člověk tvrdošíjný, neboť oči jeho se nesvírají, čelisti jeho neskřípají
zuby a pěstě jeho nemají ve zvyku zatínat se. Ostatně pozoruji na
něm podivné spůsoby, které si ještě nedovedu vysvětlit, avšak budu
ho pozorovat s onou bedlivostí, jaké zasluhuje velitel lodě, ten jemuž
se říká „první po Bohu!“

Avšak, nemýlím-li se, jest mimo Boha a Silase Huntlye ještě
jiný člověk na palubě, jenž se mi zdá, že by v případu potřeby
dovedl zaujati důležité místo. Jest to zástupce kapitána „Chancellora“,
kterého jsem dosud dostatečně neprostudoval a o němž si
ponechávám promluviti později.

Mužstvo „Chancellora“ skládá se z kapitána Huntlye, zástupce
jeho Roberta Kurtise, poručíka Waltera, člunaře a čtrnácti marynářů,
Angličanů neb Skotů, celkem tedy z osmnácti námořníků, — což
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stačí k řízení trojstěžníka o devíti stech tun. Tito lidé, jak se zdá,
velmi dobře rozumějí své věci. Vše, o čem dosud mohu být ujištěn,
jest to, že lidé ti pod velením zástupce kapitánova velmi obratně si
počínali v průlivech charlestonských.

Doplňuji vypočítání osob nalézajících se na palubě
„Chancellora“ tím, že připomínám ještě domácího správce Hobbarta
a kuchaře, černocha Jynxtropa, a podávám dále seznam cestujících.

Cestujících jest celkem osm, mne v to počítaje. Znám je sotva
dle jména, avšak jednotvárnost plavby, každodenní příhody, neustálé
styky mezi lidmi stěsnanými na úzké prostoře, ona tak přirozená
potřeba výměny myšlenek a zvědavost vrozená srdci lidskému, vše to
nás as velmi brzy sblíží. Až posud nás vřava při vstupování na lod,
zaujímání kabin, přípravy, jichž je třeba ku cestě, která potrvá snad
dvacet nebo pětadvacet dní, a různá zaměstnání od sebe vzdalovaly
Včera a dnes ani všichni cestující nepřišli ku stolu, snad že někteří
trpí mořskou nemocí. Neviděl jsem je tudíž všechny, ale vím, že mezi
cestujícími nalézají se dvě dámy, jež obývají kabiny v pozadí, jichž
okna nalézají se v zadním průčelí lodi.

Tuto podávám seznam cestujících, jak jsem ho nabyl v listinách
lodních:

Pán a paní Kearova, Amerikáni z Buffala;
miss Herbeyova, Angličanka, společnice pí. Kearovy;
pan Letourneur a jeho syn, André Letourneur, Francouzové z

Havru;
William Falsten, inženýr z Manchesteru a John Ruby,

obchodník z Cardiffu, oba Angličané;
J. R. Kazallon z Londýna, — pisatel těchto řádek.
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III.

— 29. září. — Connaissement kapitána Huntlye, nebo listina, ve
které udán náklad „Chancellora“ a podmínky dopravy tohoto zboží,
obsažen jest v následujících ustanoveních:

„Bronsfield & spol., komisionáři v Charlestonu.
„Já, John Silas Huntly z Dundee (ve Skotsku) velitel lodi

„Chancellor“ as o devíti stech tun, nalézající se v tu dobu v
Charlestonu, aby jakmile nastane příhodná doba, odplula přímou
cestou, s pomocí Boží až ku městu Liverpoolu, kdež stojím —
dosvědčuji, že jsem přijal na svou loď a sice do jejího prázdného
podpalubí, od vás, firmy Bronsfield & spol., komisionářů ve zboží
v Charlestonu, sedmnáct set balíků bavlny v ceně dvaceti šesti tisíc
liber sterlingu v celku a v dobrém stavu, znamenané a číslované
jak naznačeno; kteréžto zboží slibuji odvésti v dobrém stavu, vyjma
nebezpečí a nehody na moři a dodati je do Liverpoolu firmě bratří
Leardů nebo na jich řad, proti zaplacení částky dvou tisíc liber a nic
více, podle smlouvy nákladní, mimo to pro případ nehody náhradu
dle obyčejů a zvyků na moři. Na dotvrzení svrchupsaného jsem zavá-
zán a zavazuji se svou osobou, svým jměním a jmenovanou svou lodí
se vším příslušenstvím.

Na důkaz toho podepsal jsem trojí přiznání téhož znění, a bude-
li jedno splněno, pozbývají ostatní platnosti.

Dáno v Charlestonu, 13. září 1870.
J. S. Huntly.“
Plaví tudíž „Chancellor“ do Liverpoolu sedmnáct set balíků

bavlny. Zasýlatelé: Bronsfield a spol. v Charlestonu. Místo určení:
Bratří Leardové v Liverpoolu.

Náklad ten uskutečněn s největší pečlivostí; bylať loď schválně
stavěna pro dopravu bavlny. Balíky naplňují celé podpalubí vyjímaje
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toliko malou část vyhrazenou pro zavazadla cestujících, a tyto balíky,
jež zde byly složeny pomocí zvedacích strojů, tvoří nyní toliko
jedinou spojitou hmotu. Nuže, ani místečka v podpalubí nebylo
ztraceno — což jest znamenitou výhodou pro loď, jež se takto může
naplnit zbožím.
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IV.

— Od 30. září do 6. října. — „Chancellor“ velmi rychle pluje a velmi
snadno by předhonil nejednu loď podobně stavěnou, a od té doby,
co vítr sesílil, táhne se za ním až do nedohledna pruh rozčeřené vody.
Řekli byste, že to dlouhá bílá krajka, prostřená na moři jako na modré
půdě. —

Atlantický ocean není příliš zmítán větrem. Nikdo na palubě,
pokud vím, netrpí více hourácením nebo kýmá- cením lodi. Ostatně
žádný z cestujících nekoná první svou cestu po moři, všichni jsou
více méně uvyklí na moře. Také není jediného místa neobsazeného
u stolu, když přijde hodina obědu.

Styky mezi cestujícími počínají býti užšími a život stává se
méně jednotvárným. Francouz pan Letourneur a já velmi často spolu
hovoříme.

Pan Letourneur jest muž pětapadesátiletý, vysokého vzrůstu,
bílých vlasů a prošedlého vousu. Zdá se rozhodně příliš starým na
svůj věk, což patrně pochází od toho, že velmi mnoho zkusil. Zakusil
hluboký zármutek, a já dokládám, že ho dosud zakouší. Tento muž
má patrně ve svém nitru nevyčerpatelný zdroj smutku, možno to
pozoro- vati na těle jeho, poněkud unaveném, i dle toho, že hlava
často bývá skloněna k prsoum. Nikdy se nesměje, jedva že se usmívá,
a to jen na svého syna. Oči jeho jsou mírné, avšak zdá se mi, jako
by pohled jich musil prónikati teprv vlhkým závojem. Tvář jeho jeví
směsici trpkosti a lásky a všeobecný výraz jeho obličeje jest výrazem
lichotné dobroty.

Zdá se skorem, jako by si pan Letourneur musil vy- čítati jakés
nezaviněné neštěstí.

A vskutku tomu tak! avšak kdo by nebyl hluboce dojat zvěděv
ty zajisté přehnané výčitky, které si činí tento „otec“!
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Pan Letourneur jest tu na lodi se svým synem An- drém, as
dvacetiletým, s tváří jemnou a zajímavou. Mladý tento muž jest
podobou poněkud setřenou pana Letourneura, — avšak, a toť jest
příčinou nevyhladitelné bolesti jeho otce — on jest mrzákem. Levá
jeho noha, bídně vymknutá na venek, nutí jej, aby kulhal, on nemůže
chodit aniž by se podpíral o hůl.

Otec zbožňuje toto dítě, a jest vidět, že celý život jeho náleží
tomu ubohému stvoření. Trápit se pro vrozenou chorobu synovu
více než syn sám a prosí ho snad proto i za odpuštění! Jeho oddanost
vůči Andréovi jest neobme- zena. On ho neopouští, on dovede
uhodnout nejmenší jeho přání, dohlíží na nejnepatrnější jeho
výkony. Rámě jeho náleží více jeho synovi než jemu, on jej objímá,
on jej podporuje, zatím co mladík se prochází na palubě
„Chancellora.“

Pan Letourneur obcuje se mnou velice rád a mluví se mnou o
svém dítěti.

Dnes jsem mu pravil:
„Právě jsem byl u pana Andréa. Je to mladík in- telligentní a

vzdělaný.“
„Ano, pane Kazallone,“ odpověděl pan Letourneur, jehož rty

přeletí úsměv, „jest to krásná duše uvězněná v bídném těle, — jest to
duše nebohé jeho matky, jež zemřela davši mu život!“

„On vás miluje, pane!“
„To drahé dítě!“ zašeptal pan Letourneur skloniv hlavu. „Ach,“

počal opět, „nedovedete si pomyslit, kterak trpí otec, vidí-li, že dítě
jeho jest mrzákem, … mrzákem od narození!“

„Pane Letourneure,“ odpověděl jsem, „v neštěstí, jež se dotklo
vašeho dítěte a následkem toho také vás, nejste stejně spravedliv k
oběma stranám. Pan André zajisté jest k politování, ale což jest to
ničím, býti od vás milovánu tak, jak on? Choroba tělesná snáší se lépe
než trýzeň duševní, a zejména smutek váš. Pozoruji bedlivě vašeho
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syna, a dotýká-li se ho cos bolestně, mohu vás ujistiti, že to je váš
vlastní smutek … “

„Nedávám toho před ním na sobě znát!“ odpověděl živě pan
Letourneur. „Mám toliko jedinou péči: abych ho bavil v každé chvíli
jeho života. Poznal jsem, že dítě mé, vzdor své chorobě, jeví
náklonnost k cestování. Duch jeho má nohy, ba křídla, a po několik
let již cestujeme pospolu. Projeli jsme nejprve celou Evropu a právě
jsme procestovali nejčelnější státy Unie. Já sám jsem pečoval o
vychování Andréovo, neboť jsem ho nechtěl poslat do ústavu a nyní
doplňuji toto vychování cestováním. André jest nadán živou
chápavostí a plamennou obrazností. On jest velice vnímavý a někdy
si lichotím myšlenkou, že dovede zapomínat na své neštěstí, rozjařuje
se před velkolepými výjevy přírodními!“

„Ano, pane …, zajisté …,“ pravím.
„Avšak zapomíná-li on,“ počal opět pan Letourneur tiskna mi

ruku, „nezapomínám já! Drahý pane, myslíte, že syn můj může
odpustit své matce a mně, že jsme ho učinili mrzákem?“

Bolest tohoto otce, jenž se viní z neštěstí, za něž nikdo nemůže
být zodpověden, mne dojímá. Chci ho potě- šiti, avšak v tom
přichází jeho syn. Pan Letourneur spěchá k němu a pomahá mu
vystoupit po schodech vedoucích na palubu, jež jsou poněkud příkré.

Nahoře usedl André Letourneur na jednu z laviček, upravených
nad kurníky, a otec jeho přisedl k němu. Oba dali se do hovoru, a
též já účastnil se jich rozprávky. Mluvilo se o plavbě „Chancellora“,
o možné rychlosti přeplutí, o rozvrhu života na palubě. Pan
Letourneur, rovněž jako já považuje kapitána Huntlye za Člověka
prostředního. Nerozhodnost tohoto člověka, jeho ospalé vzezření
nepříjemně ho dojaly. Naopak smýšlí pan Letourneur velice lichotivě
o jeho zástupci, Robertu Kurtisovi, jenž jest muž as třicetiletý, pěkné
postavy, velké síly svalů, povždy v činnosti a jehož čilá vůle jak se zdá
povždy jest hotova projevit se skutky.

Robert Kurtis právě v tu chvíli vstoupil na palubu. Pozoruji ho
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bedlivě a jsem udiven nad známkami, v nichž se jeví jeho mohutnost
a životní síla. Stojí zde se vzpřímeným tělem, s klidným vzezřením,
znamenitým pohledem, s obočím poněkud svraštěným. Jest to muž
rázný a má zajisté onu chladnou odvahu, jež jest nezbytna pravému
námořníku. Jest to zároveň člověk dobrý, neboť si všímá mladého
Letourneura a snaží se posloužit mu při každé příležitosti.

Když byl prohledl oblohu a plachtoví lodě, přiblížil se zástupce
kapitána k nám a účastnil se našeho hovoru.

Pozoroval jsem, že mladý Letourneur rád s ním hovoří.
Robert Kurtis podává nám některé podrobnosti o oněch

cestujících, s nimiž jsme dosud jen málo přišli v styk.
Pán a paní Kearova jsou Amerikáni ze Spojených
Států, kteří získali značné jmění vykořisťováním petrolejových

pramenů. Jest vůbec známo, že to jest původem velikých těch
bohatství ve Spojených Státech. Avšak tento pan Kear, muž
padesátiletý, jenž se zdá spíše zbohatlým, než bohatým, jest smutným
společníkem, staráť se toliko o své pohodlí. Cinkání kovu vychází
každou chvíli z jeho kapes, v nichž má stále pohrouženy obě ruce.
Jsa pyšný, ješitný, maje u velké vážnosti sebe a pohrdaje jinymi staví
na odiv úplnou lhostejnost ku všemu, co není on. On se naparuje
jako páv, „on se očichává, on se ochutnává“ mám-li užit výrazu
učeného fysiognomika Gratioleta. Zkrátka, je to hlupák a zároveň
sobec. Nemohu si vysvětlit, proč se chtěl přeplavit právě na palubě
„Chancellora“, prosté to obchodní lodi, jež mu nemůže poskytnouti
pohodlí velkých transatlantických parníků.

Paní Kearova jest žena bezvýznamná, netečná, na níž jest již
znáti čtyřicítku, bez ducha, nečte a nebaví se. Ona se dívá, ale nevidí,
poslouchá, ale neslyší. Myslí-li? nemohl bych to tvrdit.

Jediným zaměstnáním této ženy jest, že se při každé příležitosti
dá obsluhovati svou společnicí, miss Herbeyovou, mladou
dvacetiletou Angličankou, jemnou a klidnou, jež ne bez pokoření
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vydělává si několik těch liber sterlingu, které dostává od obchodníka
petrolejem.

Tato mladá dívka jest velice krásná. Jest to blondýnka s
temněmodrýma očima, a roztomilá její tvář nejeví onu
bezvýznamnost, jakou pozorujeme u mnohých Angličanek. Její ústa
by byla rozkošná, kdyby vůbec měla čas nebo příležitost usmívati se.
Ale k čemu, proč by se usmívala. nebohá ta dívka, jež musí neustále
zápasit s nedůtklivostí a směšnými vrtochy své velitelky ? Přece však,
třeba že miss Herbeyova potají trpí, aspoň nereptá a tváří se, jako by
byla spokojena se svým osudem.

William Falsten jest inženýrem z Manchesteru, jest to typ ryze
anglický. Řídí rozsáhlý závod vodárenský v Jižní Karolíně a cestuje
do Evropy, by prohlédl nové zdokonalené stroje, mimo jiné též
centrifugalní mlýny závodu Callova. Jest to muž pětačtyřicetiletý,
jakýsi druh učence, jenž myslí toliko na stroje, jehož mechanika nebo
výpočty zaměstnávají úplně, a jenž mimo ně nezná ničeho jiného.
Jakmile se s námi zabere do hovoru, nedovedete se ho zbavit a drží
vás jako v klestích.

Co se týče pana Rubye, ten jest vzorem všedního kupčíka, bez
velikosti, bez originality. Po celých dvacet let nečinil člověk ten nic
jiného, než že kupoval a prodával, a poněvadž obyčejně prodával
dráže než byl koupil, získal značné jmění. Jak se to stalo, nevěděl
by sám povědět. Tento Ruby, jehož celý život zhruběl v drobném
obchodě, nemyslí, nepřemýšlí více; mozek jeho jest již nepřístupný
jakémukoli dojmu, on nikterak neospravedlňuje výroku Pascalova:
„Člověk jest patrně stvořen k myšleni. Toť veškerou jeho důstojností
a veškerou jeho zásluhou.“

IV. 11





V.

— 7. října. — Již tomu deset dní, co jsme opustili Charleston a zdá se
mi, že jsme vykonali dobrou a rychlou cestu. Mívám často příležitost
mluviti se zástupcem kapitánovým a spřátelili jsme se poněkud.

Dnes mi oznámil Robert Kurtis, že nebudeme as příliš vzdáleni
od ostrovů Bermudských, to jest as ve směru mysu Hatteras. Shledali
jsme, že se nalézáme pod 32° 20′ severní šířky a 64° 50′ západní
délky od poledníku Greenwichského.

„Uvidíme ostrovy Bermudské a zejména ostrov svátého Jiří
dříve než nastane noc,“ pravil mi zástupce kapitánův.

„Jakže,“ odpověděl jsem, „my se dotkneme ostrovů
Bermudských? Ale já jsem myslil, že lod, jež pluje z Charlestonu
směrem k Liverpoolu, má plout k severu a sledovat směr proudu
Golfového!“

„Zajisté, pane Kazallone,“ odpověděl Robert Kurtis, „toť směr,
jakým se pluje obyčejně, avšak zdá se, že kapitán tentokráte nehodlá
plouti tímto směrem.“

„Proč?“
„To nevím, ale on nařídil, aby se plulo na východ, a

„Chancellor“ pluje tak na východ.“
„A vy jste ničeho nepřipomenul? …“
„Připomenul jsem mu, že to není obvyklá cesta, on mi však

odpověděl, že ví, co má činit!“
Mluvě takto svraštil Robert Kurtis několikrát obočí, přejel

bezděčně rukou čelo, a zdálo se mi, že neřekl vše, co chtěl říci.
„Avšak, pane Kurtise,“ počal jsem opět, „máme již sedmého

října, a tu není příhodná doba zkoušet nové cesty. Nemáme k
ztracení jediného dne, chceme-li přibýt do Evropy, než nastane
nepříznivá pohoda.“
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„Ovšem, pane Kazallone, ani jediného dne!“
„Pane Kurtise, směl bych býti tak neskromným a tázati se, co

soudíte o kapitánu Huntlyovi?“
„Soudím,“ odpověděl mi zástupce kapitánův, „soudím, že. .. že

jest mým kapitánem!“
Tato vyhýbavá odpověď neustále mne zaměstnává.
Robert Kurtis se nemýlil. Ke třetí hodině oznámil nám lodník na

stráži zem na severovýchodě, avšak jevila se nám dosud jen co lehký
obláček.

O šesté hodině vyšel jsem na palubu s pány Letourneury a
pozorovali jsme skupení Bermud, ostrovů to poměrně málo
vyvýšených, obklopených hrozivým řetězem skrytých pod mořem
skalisk.

„Hledme to zaklené souostroví,“ pravil André Letourneur, „tuto
malebnou skupinu, kterou Tomáš Moore, váš básnik, pane
Kazallone, proslavil ve svých ódách. Již roku 1643 podal
vypovězenec Walter nadšený popis těchto ostrovů, a nemýlím-li se,
nechtěly dámy anglické po nějakou dobu nosit jiných klobouků než
těch, které byly zhotoveny z listí jakés bermudské palmy.“

„Máte pravdu, drahý André,“ odpověděl jsem, „souostroví
Bermudské bylo velice v modě ve století sedmnáctém, avšak teď
upadlo v úplné zapomenutí.“

„Ostatně, pane André,“ připomenul Kurtis, „oni básníci, kteří
s nadšením mluví o tomto souostroví, nikterak nedojdou souhlasu
námořníků, neboť místa ona, jichž pohled je tak okouzlil, jsou velmi
těžko přístupna lodím, a mělčiny, as dvě nebo tři míle od země tvoří
kolem ostrova polokruhový pás skrytý pod vodou, jehož se plavci
velice obávají. Třeba jen ještě dodat, že jasné to nebe, kterým se
Bermudy tak pyšní, bývá velmi často zakaleno prudkými bouřemi.
Ostrovy tyto leží v ohonu oněch bouří, jež trýzní souostroví
Antillské, a tento ohon, jako ohon velryby jest velice nebezpečný.

14 Chancellor



Neradím tudíž nikterak plavcům Oceanem, aby se spoléhali na
báchorky Waltera neb Tomáše Moora. „

„Pane Kurtise,“ pravil s úsměvem André Letourneur, „máte snad
pravdu; ale básníci jsou jako přísloví: jeden povždy odporuje
druhému. Velebil-li Tomáš Moore a Walter toto souostroví jakožto
báječné místo, učinil z něho naopak největší z vašich básníků,
Shakespeare, jenž je znal zajisté lépe, jevištěm nejhroznějších výjevů
své „Bouře“!

A vskutku sousedství Bermudských ostrovů jest velice
nebezpečné. Angličané, jimž skupina ta náležela bez přestání od těch
dob, co byla objevena, užívají jí toliko jakožto vojenské strážnice
mezi Antillami a Novým Skotskem. Ostatně jest údělem tohoto
souostroví stálý vzrůst a snad do značných rozměrů. Časem — což
jest hlavní podmínkou prací přírody — bude toto souostroví, které již
nyní čítá stopadesát ostrovů neb ostrůvků, čítati jich mnohem více,
neboť korálovití kořenonožci neustále tvoří nové Bermudy, jež se
konečně mezi sebou spojí a utvoří tak ponenáhlu novou pevninu.

Ani tři ostatní cestující, ani paní Kearova neuznali za dobré
vystoupit na palubu a podívat se na podivné to souostroví. Co se
týče slečny Herbeyovy, ta nepřišla na palubu, neboť táhlý hlas paní
Kearovy se ozval a přiměl mladou dívku, aby zaujala místo svoje u ní.
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VI.

Od 8. do 13. října. — Vítr počínal vát od severovýchodu s jakousi
neobyčejnou silou a „Chancellor“ maje vrchní plachty na polo
spuštěné musel plout po větru.

Moře jest velice zmítáno a loď velice kolísá. Zavírky oken
stenají a skřípají, že to až rozčiluje. Cestující většinou zůstávají pod
palubou.

Co se týče mne, setrvávám raději na palubě, ačkoliv jemný déšť
proniká mne svými jako prášek jemnými krůpějemi.

Po dva dny plujeme takto za nepříznivého větru. Silný vítr
následkem změn v ovzduší změnil se ve vichřici. Čásť plachet jest
shrnuta. Síla větru jest v tu chvíli padesát až šedesát mil za hodinu. )

„Chancellor“ přes všechny svoje výtečné vlastnosti značně se
uchyluje od dráhy, a my jsme hnáni k jihu. Stav oblohy, zachmuřené
mraky, nedovoluje nám zjistiti kde se nalézáme, tak že jsme odkázáni
na pouhé odhady.

Moji společníci, jimž byl zástupce kapitánův ničeho neřekl,
nemohou tušit, že sledujeme směr nadobro nepochopitelný. Anglie
leží severovýchodně, a my plujeme k jihovýchodu ! Robert Kurtis
nikterak nechápe tvrdošijnost kapitánovu, jenž by měl aspoň změnit
postavení plachet a vrhnuv se k severozápadu hledat opět příznivé
větry. Avšak nikoliv! Od té doby co vítr věje od severovýchodu,
zajíždí „Chancellor“ tím více na jih.

Dnes, jsa samoten na palubě s Robertem Kurtisem, tázal jsem se:
„Což pak šílí, ten váš kapitán?“
„Chtěl jsem se vás na to tázat, pane Kazallone,“ odpověděl mi

Robert Kurtis, „neboť vy jste jej již bedlivě pozoroval.“
„Nevím, co bych vám na to odpověděl, pane Kurtise, avšak
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přiznávám se, že jeho podivné vzezření, oči jeho, mnohdy vytřeštěné
. . .! Plavil jste se již s ním?“

„Nikoliv, jest to poprvé.“
„A vy jste mu opětoval svoje poznámky ohledně směru naší

plavby?“
„Ano, avšak on mi odpověděl, že to směr správný.“
„Pane Kurtise,“ počal jsem opět, „kterak smýšlí poručík Walter a

kormidelník o tomto jednání?“
„Smýšlí, jako já.“
„A kdyby kapitán Huntly chtěl plouti se svou lodí do Číny?“
„Poslechli by jako já.“
„Avšak, poslušnost má své meze.“
„Nikoliv, pokud jednání kapitánovo neuvádí loď v nebezpečí.“
„Avšak, je-li šílencem?“
„Je-li šílencem, pane Kazallone, uvidím co mám činit.“ Hle,

na tuto nehodu jsem nejméně pomýšlel, když jsem se ubytoval na
palubě „Chancellora“.

Zatím se stávalo počasí čím dále tím horší a pravá vichřice
se rozpoutala v této části Atlantického oceanu. Loď byla nucena
shrnout hořejší plachty na nej vyšším stožáru a na malém stěžni, což
je tolik, jako postavit se čelem proti větru. Avšak, jak jsem již pravil,
loˇf se značně odchyluje od směru své cesty a my jsme stále hnáni
dále k jihu

Jest patrno, že od noci na 12. října pluje „Chancellor“ přímo k
moři Sargassovému.

Toto moře, obklopené teplým proudem Golfovým, jest rozsáhlé
prostranství vodní pokryté oněmi řasami, jimž Španělé říkají
„sargasso“, a koráby Kolumbovy na první své cestě propluly tudy
nikoliv bez namahání.

Když nastal den, jevilo se nám moře v podivném vzezření, a
páni Letourneurové přišli se na ně podívat vzdor prudké vichřici,
která zněla v kovovém lánoví jakoby hrál na struny nějaké harfy. Šaty
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naše, přiléhající těsně k tělu, byly by se roztrhaly na cáry, kdyby byly
poskytovaly vichru nejmenšího prostoru k zachycení. Loď činila
skoky na tomto moři, shuštělém sliznatými těmi rostlinami z rodiny
řas, po té širé travnaté pláni, kterou kýl její brázdil jako rádlo pluhu.
Někdy dlouhé ty stuhy, neseny větrem, ovinuly se kolem lánoví jako
trsy divokého vína a utvořily tak síť zeleně, pnoucí se od jednoho
stožáru k druhému. Některé z těchto dlouhých řas — nekonečných
to stuh, jež měly délky neméně než tří neb čtyr set stop — ovinuly se
až na samých vrcholcích stožárů jako vlající korouhvičky. Po několik
hodin muselo se bojovat proti tomuto útoku mořského býlí a v
některých chvílích podobal se „Chancellor“ s tím lánovím pokrytým
vodními rostlinami, jež spojeny byly pitvornými ůponkami,
pohyblivému křovisku uprostřed ohromné lučiny.
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VII.

14. října. — „Chancellor“ konečně opustil rostlinný ten ocean a
prudkost větru značně se zmírnila. Stalť se opět řádným větrem a my
plujeme rychle s dvojnásobnými plachtami.

Slunce se dnes opět objevilo a září značným leskem. Počíná být
velice horko. Měření vykonané za nejlepších podmínek, ukazuje 21°
33′ severní šířky a 50° 17′ západní délky. „Chancellor“ dostal se tudíž
o celých deset stupňů níže na jih.

A směr jeho jest dosud jihovýchodní!
Hleděl jsem si vysvětlit tuto neomluvitelnou tvrdošíjnost

kapitána Huntlye a hovořil jsem s ním několikrát. Má zdravý rozum
či nemá? nevím, co si mám myslit. Celkem mluví rozumně. Jest snad
pod vlivem částečné choroby duševní, jakés „nepřičetnosti“, jež se
jeví pouze v záležitostech jeho úřadu? Podobné fysiologické případy
byly již pozorovány, a mluvil jsem o tom s Robertem Kurtisem, jenž
mne chladně vyslechl. Zástupce kapitánův mi pravil, a opakuje stále:
že nemá práva odepříti poslušnosti svému kapitánovi, pokud loď není
v nebezpečí následkem činu vyplývajícího z choromyslnosti určitě
zjištěné. Jest to vskutku opatření velice povážlivé, jež by uvalilo naň
velikou zodpovědnost.

Vrátil jsem se do své kabiny k osmé hodině večerní a při svitu
lampy strávil jsem as hodinu čtením a také přemýšlením. Pak jsem
ulehl a usnul.

Po několika hodinách byl jsem probuzen neobyčejným
šumotem. Těžké kroky zněly na palubě a bylo slyšet hlučné otázky.
Zdá se mi, že mužstvo běhá sem tam s jakýmsi chvatem. Co as jest
příčinou tohoto neobyčejného ruchu? Bezpochyby obracení rahen
proti větru, nutnost nějaké změny na palubě . . . Avšak nikoliv! Tak
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tomu zajisté není, neboť loď stále se bere týmž směrem a tudíž také
nebyla učiněna nějaká změna v plachtoví.

Měl jsem chvíli v úmyslu vystoupit na palubu, avšak hluk
umlknul brzy. Slyším pak, kterak kapitán Huntly vrací se do své
kabiny na přídi lodě a já znovu ulehl. Patrně byla příčinou tohoto
chození nějaká změna na palubě. Přes to přese všecko neurychlil se
pohyb lodě. Není tedy vichřice.

Na palubě se ničeho nezměnilo — tak se zdá. „Chancellor“
pluje s plachtami v levo obrácenými, maje spuštěny plachty spodní,
hořejší i poboční. Jest v řádné poloze a nese se znamenitě na tomto
moři, které čeří svěží, příhodný vánek. Rychlost jeho jest v tu chvíli
značna, nemůže být menší než jedenáct mil za hodinu.

Pan Letourneur a jeho syn brzy se objevili na palubě. Pomahám
mladému muži při vystupování na vyvýšenou čásť paluby. André
všecek šťasten dýše ranní ten vzduch, tak osvěžující a prosycený vůní
mořskou.

Táži se pánů, zdali nebyli této noci probuzeni hlukem
způsobeným jakous činností na palubě.

„Co se mne týče, nikoliv,“ pravil André Letourneur, „já spal bez
přestávky.“

„Milé dítě,“ pravil pan Letourneur, „tys spal dobře, avšak já byl
probuzen oním hlukem, o němž mluví pan

Kazallon. Ba zdálo se mi dokonce, že jsem zaslechl slova:
„Rychle, rychle, k záklopkám! k záklopkám!“

„Aj,“ pravím, „v kterou hodinu as to bylo?“ „As o třetí hodině
ranní,“ odpověděl pan Letourneur. „A není vám známa příčina
onoho hluku?“ „Neznám jí, pane Kazallone, ale nemohla býti vážná,
neboť nikdo z nás nebyl volán na palubu.“

Prohlížím záklopky, umístěné před i za velkým stožárem, kudy
se chodí do podpalubí, kdež je uloženo zboží. Jsou zamčeny, jako
obyčejně, ale pozoruji, že jsou pokryty silnými nepromokavými
plachtami a že učiněna všechna opatření, by byly hermeticky
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uzavřeny. Proč byly otvory ony tak pečlivě ucpány? Musel tu být
důvod, který nedovedu tušit. Robert Kurtis mi to zajisté vysvětlí.
Vyčkám tedy, až nastane hlídka zástupce kapitánova, a ponechám
si pro sebe svoje pozorování, zdáť se mi lépe, bych je nesdělil panu
Letourneurovi.

Den bude pěkný, neboť slunce překrásně vychází a vzduch
jest velmi suchý — což jest velmi dobrým znamením. Vidíme ještě
nad protějším obzorem desku půlměsíce, jenž nezajde před půl
jedenáctou hodinou dopolední. Ve třech dnech máme poslední čtvrt
a dne 24. nový měsic. Dívám se do svého kalendáře a vidím, že
budeme mít pěkný příliv za současného vlivu slunce i měsíce. Nám
na tom málo záleží, neboť my plovouce na širém Oceanu
nespozorujeme účinků tohoto přílivu, avšak na všech pobřežích
pevnin a ostrovů bude úkaz ten velice zajímavým divadlem, neboť
nový měsíc vyzvedne hmoty vodní do značné výše.

Jsem sám na hořejší části paluby. Páni Letourneurové odešli dolů
k čaji a já očekávám zástupce kapitánova.

O osmé hodině přichází Robert Kurtis ku hlídce, by vystřídal
poručíka Waltera, a já jdu, abych mu podal ruku.

Dříve než mi přál dobrého dne, přeletl Robert Kurtis rychlým
pohledem palubu lodě a brvy jeho se lehce svraštily. Pak zkoumá, stav
oblohy a plachtoví lodi.

Na to přiblíživ se k Walterovi tázal se:
„Kapitán Huntly?“
„Neviděl jsem ho posud, pane.“
„Nic nového?“
„Nic.“
Tak rozmlouvali Robert Kurtis a Walter chvíli pospolu šeptem.
Na otázku jemu předloženou odpověděl Walter záporným

posuňkem.
„Pošlete mi člunaře, Waltere,“ pravil zástupce kapitánův, když

poručík od něho odcházel.
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Člunař přišel bez odkladu a Robert Kurtis položil mu několik
otázek, na kteréž odpověděl šeptem, avšak kyna hlavou. Pak na
rozkaz zástupce kapitánova zavolal člunař mužstvo službu konající a
dal polévat plachty, kterými jsou pokryty záklopky.

Několik okamžiků na to přiblížil jsem se k Robertu Kurtisovi a
hovor náš z počátku točil se kolem předmětů bezvýznamných. Vida,
že zástupce kapitánův vyhýbá se věci, o které chci mluvit, pravím:

„Nu, pane Kurtise, co se stalo této noci na palubě ?“ Robert
Kurtis hledí na mne pozorně, aniž by odpovídal. „Ano,“ na to opět
já, „byl jsem probuzen neobyčejným hlukem, jenž také vyrušil ze
spánku pana Letourneura. Co se to stalo?“

„Nic, pane Kazallone,“ odpověděl Robert Kurtis; „nesprávný
obrat byl by vyšinul loď ze směru větru a musely být rychle vytaženy
plachty, což způsobilo jakýs ruch na palubě. Avšak chyba byla rychle
napravena a „Chancellor“ hned na to plul opět svým směrem.“

Zdá se mi, že Robert Kurtis, jakkoliv obyčejně velice upřímný,
neřekl mi pravdu.
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VIII.

— Od 15. do 18. října. — Plavba pokračuje za týchž poměrů, vítr
vane stále k severovýchodu a tomu, kdo nebyl na nic upozorněn,
nezdálo by se, že by bylo na lodi něco v nepořádku.

Avšak „něco se přihodilo!“ Námořníci hovoří často pospolu ve
skupinách a umlkají, jakmile se k nim přiblížíme. Několikrát pochytil
jsem slovo „záklopka“, což upozornilo již i pana Letourneura. Co as
se stalo ve spodku „Chancellora“, že jest třeba takých opatření? Proč
as jsou záklopky tak pevně ucpány. Věru, zdá se, jako bychom měli
nepřátelské mužstvo uvězněné pod palubou, tak přísná opatření byla
učiněna.

Dne 15. procházeje se po předním kastelu slyším, kterak plavec
Owen pravil k svým soudruhům:

„Rozumíte mi, vy ostatní? Já nepočkám do poslední chvíle!
Každý pro sebe.“

„Avšak co učiníš, Owene?“ táže se ho kuchař Jynxtrop.
„Nu,“ odpověděl plavec, „čluny přece nebyly vynalezeny pro

morčata!…“
Tato rozmluva byla náhle přerušena a já nemohl zaslechnouti

více.
Kuje se tu snad nějaké spiknutí proti důstojníkům lodi? Objevil

snad Robert Kurtis nějaké vzpoury? Před zlovolností některých
námořníků třeba se vždycky mít na pozoru a třeba jim uložit
železnou kázeň.

Minuly tři dny, ve kterých nemám nic nového, co bych
poznamenal.

Od včerejška pozoruji, že kapitán a jeho zástupce mnoho spolu
hovoří. Robert Kurtis činí netrpělivé posuňky — což jest mi velice
podivno u muže, jenž se dovede tak ovládat, avšak zdá se mi, že v
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průběhu hovoru kapitán Huntly trvá na svých myšlénkách více než
kdy jindy. Mimo to zdá se mi býti pln nervosního rozechvění, jehož
příčiny neznám.

Páni Letourneurové a já, my spozorovali při obědě zamlklost
kapitánovu a nepokoj Roberta Kurtise. Někdy se pokouší zástupce
kapitánův zapřísti hovor, ale skorem ihned přestane, a ni inženýr
Falsten, ani pan Kear nejsou schopni, by hovor opět započali. Ruby
tím méně. Zatím počínají si cestující, nikoli bez důvodů, stěžovati
na délku plavby. Pan Kear, jako člověk, před kterým se živlové mu-
sejí sklánět, jak se zdá, činí kapitána Huntlye odpovědným za toto
omeškání a jedná s ním velice s vysoka.

Po celý den 17. a také nyní polévá se podle rozkazu zástupce
kapitánova paluba několikrát denně. Obyčejně činilo se tak toliko z
rána, avšak zajisté jest to nyní odůvodněno vysokou teplotou, kterou
musíme snášet, neboť jsme se značně uchýlili na jih. Plachty, jež
zakrývají záklopky, jsou udržovány neustále vlhkými a jich tuhé
tkanivo učiněno tím úplně neproniknutelným. „Chancellor“ jest
opatřen pumpami, jež velice usnadňují toto velkolepé umývání.
Myslím věru, že paluba nej nádhernějších goelett yacht klubu nebývá
podrobována tak důkladnému cídění. Do jisté míry mohlo by si
mužstvo stěžovati na tento přírůstek práce, avšak „ono si nestěžuje.“

V noci na 18. zdála se mi teplota v kabinách a na loži až
k zadušení. Ačkoli bylo moře zmítáno silným větrem, musel jsem
nechat otevřenou vyhlídku své kabiny, jež byla upravena v zádi lodě.

Zajisté, je to jak náleží cítit, že jsme v tropech!
Vystoupil jsem na palubu hned za soumraku. Jest to úkaz věru

nevysvětlitelný, shledalť jsem, že teplota venku nikterak nesouhlasí s
teplotou uvnitř lodi. Jitro jest spíše velice svěží, neboť slunce jedva
vyšlo nad obzor, a přece jsem se nemýlil, byloť vskutku velice horko
v podpalubí.

V tu chvíli zabývali se lodníci tím neustálým umýváním paluby,
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a pumpy chrlí vodu, jež podle kývání se lodi stéká odtoky přídě nebo
zádě.

Plavci s bosýma nohama běhají vlhkým tím pruhem, jenž se
pění v malých vlnkách. Nevím proč to, ale přišla mi chuť nápodobit
je. Zul jsem se, svlékl punčochy a již jsem se brouzdal v té chladné
vodě mořské.

Avšak k velkému mému úžasu shledal jsem, že paluba
„Chancellora“ pod mýma nohama jest značně horká, a nemohl jsem
se zdržet výkřiku úžasu.

Robert Kurtis mne slyšel, obrátil se, přistoupil ke mně a
odpovídaje na otázku, kterou jsem ještě nepronesl, pravil:

„Nu ovšem, na lodi hoří!“
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IX.

— 19. října. — Vše se vysvětluje, tajemné šukání lodníků, jich
nepokojné vzezření, slova Owenova, navlhčování paluby, která má
být udržena neustále vlhkou, a konečně ono horko, jež proniká již
až do kabin a jež se stává skorem nesnesitelným. Ostatní cestující
pociťovali je rovněž jako já a nemohli nikterak pochopit tuto
nepřirozenou teplotu.

Když mi byl učinil toto vážné sdělení, zamlčel se Robert Kurtis.
Očekával moje otázky, avšak přiznávám se, že v první chvíli jsem se
všecek zachvěl. Ze všech příhod, jež se mohou státi mezi plavbou,
jest tato nejhroznější, a žádný člověk, byť by měl sebe více
duchapřítomnosti, nevyslechl by bez zachvění hrozná ta slova: „Na
lodi hoří!“

Avšak skorem okamžitě nabyl jsem opět své chladnokrevnosti, a
první mojí otázkou Robertu Kurtisovi bylo:

„Jak dlouho tomu co vypukl požár?“
„Šest dní!“
„Šest dní!“ zvolal jsem. „Bylo to tedy oné noci?“
„Ano,“ odpověděl mi Robert Kurtis, „oné noci, kdy byl tak

velký hluk na palubě „Chancellora“. Lodníci na stráži byli
spozorovali lehký dým, jenž pronikal velkou záklopkou. Kapitán a
já byli jsme ihned o tom zpraveni. Omyl nebyl možný! Zboží v
podpalubí se bylo znalo a nebylo více nikterak možno proniknouti
k ohnisku požáru. Učinili jsme to jediné co se dalo v podobných
poměrech učinit: ucpali jsme záklopky, aby nemohl vzduch vnikat
do vnitřku lodě. Doufal jsem, že se nám takto podaří udusit požár v
zárodku, a vskutku se mi také zdálo, že oheň potlačíme! Avšak ode
tří dnů jsme bohužel shledali, že oheň činí stálé pokroky. Horko pod
našima nohama stále se zmahá, a kdybych nebyl učinil opatření, aby
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paluba byla stále vlhká, nedalo by se tu více vydržet. — Ale byl bych
tomu přece velice povděčen, kdybyste věc tu zatajil, pane Kazallone,“
doložil Robert Kurtis, „a právě proto vám to říkám.“

Vyslechl jsem mlčky vypravování zástupce kapitánova. Poznal
jsem úplně vážnost situace vůči požáru, jehož síla ode dne ke dni
roste a který snad žádná moc lidská nedovede obmezit.

„Víte, kterak oheň povstal?“ tázal jsem se Roberta Kurtise.
„Bezpochyby,“ odpověděl mi, „vzniknul následkem náhlého

vzejmutí se bavlny.“
„Stává se to Často?“
„Nikoliv často, ale někdy, neboť není-li bavlna při nakládání na

loď úplně suchá, může nastat náhlé vzejmutí za podobnýeh poměrů,
ve vlhkém prostoru pod vodou, který těžko lze provětrávat. Jsem
přesvědčen, že požár vypuknuvší na lodi, nepovstal z jiné příčiny.“

„Nuže, oč se dále jedná?“ odpověděl jsem. „Je třeba něčeho
učinit, pane Kurtise?“

„Nikoliv, pane Kazallone,“ odpověděl Robert Kurtis, „a opakuji
vám, že jsme učinili všechna opatření, jichž je třeba v podobném
případě. Chtěl jsem učinit do lodi otvor při vodní čáře a vpustit
jím nějakou část vody, kterou by pak pumpy byly vyčerpaly, avšak
shledali jsme, že oheň pronikl až do svrchních vrstev nákladu, a bylo
by tudíž nutno potopit celý spodek lodi, abychom jej uhasili. Přece
ale dal jsem na některých místech učinit otvory do paluby, kudy se
pak v noci vlévá voda do podpalubí, avšak to nedostačí. Věřte mi,
lze vskutku učinit jen to jediné — co se vždycky činívá v podobném
případě — působit k udušení o.hně zamezením každého přístupu
vzduchu z venku a utlumit takto požár nedostatkem potřebného
kyslíku.“

„A oheň se zmahá stále?“
„Ano, z čehož následuje, že vzduch vniká do podpalubí nějakým

otvorem, který jsme přese všechno naše hledání nemohli ještě
vypátrat.“

30 Chancellor



„Máme příklady, že lodě v podobných okolnostech odolaly
požáru, pane Kurtise?“

„Zajisté, pane Kazallone, stáváť se nezřídka, že lodě s nákladem
bavlny přistanou v Liverpoolu neb v Havru, majíce část nákladu
zničenou ohněm. Znám nejednoho kapitána, jenž takto připlul do
přístavu s hořící palubou pod nohama. Skládání provedeno pak co
nejrychleji a neporušená část zboží byla zachráněna spolu s lodí. Co
se týče nás, má se věc jinak, cítímť dobře, že ohně nikterak neubývá,
ba že stále činí nové pokroky! Není jinak možno, než že tu nějaký
otvor, jenž ušel naší pozornosti, a že venkovský vzduch podporuje
tento požár!“

„Nebylo by tedy radno vrátit se a dostihnout nejbližší země?“
„Snad,“ odpověděl mi Robert Kurtis, „a právě dnes poručík,

člunař a já jednali jsme o této otázce. Avšak, mezi námi řečeno, pane
Kazallone, dal jsem již změnit posavadní směr cesty, a my plujeme
ted po větru, k jihozápadu, k nejbližšímu pobřeží.“

„Cestující nevědí ničeho o hrozícím nebezpečí?“ tázal jsem se
zástupce kapitánova.

„Ničeho, a prosím, abyste zachoval v tajnosti toto sdělení. Není
třeba, by strach žen aneb málomyslných mužů zvýšil naše nesnáze.
Také mužstvu bylo rozkázáno, aby ničeho neříkalo.“

Uznal jsem vážné důvody, které přiměly poručíka, že takto
mluvil, a slíbil jsem mu úplné mlčení.

IX. 31





X.

20. a 21. října. — Za těchto poměrů pokračuje ted „Chancellor“ v
plavbě vysadiv tolik plachet, mnoholi jich jen stožáry mohou unést.
Někdy se hořejší plachty nadmou tak, že jedva neprasknou, ale
Robert Kurtis bdí. Stoje nedaleko kormidelního kola nikterak
neponechává kormidelníka bez přispění. Několika obratnými
pohyby povoluje větru, je-li bezpečnost lodě ohrožena, a pokud
možno, neztrácí „Chancellor“ ničeho na své rychlosti pod touto
rukou, která jej řídí.

V den 20. října skorem všichni cestující vyšli si na palubu.
Oni patrně museli spozorovat zvýšení teploty uvnitř kabin, ale
nemohouce tušit pravou příčinu toho nikterak se proto
neznepokojují. Ostatně, poněvadž jsou opatřeni řádnou obuví,
nepocítili ono horko, jež pronikalo prkny paluby, vzdor neustálému
polévání. Tato práce při čerpadlech mohla by aspoň vzbudit u nich
nějaké podivení. Avšak ani toho není, a většina z nich, hovíc si na
lavičkách, dává se kolébat houráním lodě, jsouc úplně klidna.

Toliko pan Letourneur zdál se býti překvapen a diví se velice, že
mužstvo dbá tak výstředně o čistótu, což obyčejně nebývá zvykem
na obchodních lodích. Zmínil se mi o tom několika slovy, načež já
odpověděl lhostejným tónem. Ostatně jest tento Francouz rázným
mužem, a já bych mu mohl sdělit vše, avšak slíbil jsem Robertu Kur-
tisovi, že budu mlčet a mlčím.

Když pak pomýšlím na následky katastrofy, jež může nastat,
svírá se mi srdce. Jest nás na lodi osmadvacet osob, snad osmadvacet
obětí, jimž brzy snad nezanechá oheň jediného celého prkna!

Dnes byla porada kapitána, jeho zástupce, poručíka a člunaře,
na této poradě záleží spása „Chancellora,“ jeho cestujících i jeho
mužstva.
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Robert Kurtis sdělil mi usnešení, jež se stalo. Kapitán jest úplně
málomyslný, což se dalo snadno předvídat. Nemá více ani
duchapřítomnosti, ani energie a mlčky popouští velení Lodi Robertu
Kurtisovi. O pokrocích požáru uvnitř lodi nyní nelze mluvit, a již
nyní na místě . pro stráž lodní, jež se nalezá na přídě, sotva lze
vydržet. Jest patrno, že oheň nemůže být potlačen a že dříve či
později vypukne s veškerou silou.

Čeho třeba v tom případě učinit? Jest toliko jediný prostředek:
dostihnout nejbližší země. Onou zemí, podle výpočtů, jest souostroví
Antillské, a lze doufat, že ho dostihneme dosti rychle při tomto větru,
jenž stále vane od severovýchodu.

Toto mínění bylo schváleno, a zástupce kapitánův nepotřeboval
učinit nic jiného než pokračovat směrem, kterým plul od
čtyřiadvaceti hodin. Cestující, nemající jediného bodu opory a málo
obeznámeni s výkony kompasu, nepoznali této změny ve směru
cesty „Chancellora,“ jenž s největším úsilím hledí dostihnout Antill,
od nichž jest ještě vzdálen více než šest set mil.

Robert Kurtis zatím na otázku pana Letourneura, proč změnil
směr cesty, odpověděl, že nemoha dosíci příhodného větru chce dále
na východě vyhledat příhodné proudy vzduchu.

Toť jediná poznámka, kterou vyvolala změna směru
„Chancellora“.

Na zejtří dne 21. října, jest situace tatáž. Podle mínění
cestujících jde cesta před se v poměrech obyčejných, a ve spůsobech
života na palubě se ničeho nezměnilo.

Ostatně se pokroky požáru nejeví na venek, což jest dobrým
znamením. Otvory jsou tak neprodyšně uzavřeny, že ani sebe slabší
dým neprozrazuje oheň uvnitř lodi. Snad bude možno obmezit oheň
na vnitřek spodku lodi, a snad i konečně z nedostatku vzduchu
uhasne aneb utlumí se anižby zachvátil celý náklad. Tak doufá
Robert Kurtis, a k vůli větší ještě bezpečnosti dal i ucpat co
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nejpečlivěji ústí pump, kteréž prodlužujíce se až do spodku lodi
snadno mohly propouštět několik molekulů vzduchu.

Kéž nám přispěje samo nebe, neboť, věru, sami o sobě ničeho
nedokážeme!

Tento den byl by minul beze všech příhod, kdyby mi nebyla
náhoda donesla několik slov rozprávky, dle nichž vysvitá, že situace
naše, beztoho již velice povážlivá, stane se děsnou.

Suďte sami.
Seděl jsem na vyvýšeném místě paluby, a dva z cestujících

hovořili spolu potichu, nemajíce tušení, že některá, jich slova
vniknou k mému uchu. Tito dva cestující byli inženýr Falsten a
obchodník Ruby, kteří se někdy pospolu bavívali.

Pozornost mou vzbudilo především několik výrazných posuňků
inženýrových, jenž, jak se zdálo, činil svému spolucestujícímu velice
živé výčitky. Nemohl jsem se zdržet, abych nenaslouchal, i zaslechl
jsem následující rozmluvu: „Ale, toť nesmysl!“ opakoval Falsten.
„Není možno býti neprozřetelnějším!“

„Pah!“ odpověděl bezstarostně Ruby. „Však ono se nic nestane!“
„Naopak, může se stát velké neštěstí!“ na to opět inženýr.
„Ale,“ namítal obchodník, „vždyť to není poprvé, co jsem to

udělal!“
„Avšak, vždyť stačí pouhý náraz, aby povstal výbuch!“
„Krabice jest pečlivě obalena, pane Falstene, opakuji vám,

netřeba se ničeho obávat!“
„Proč jste to neoznámil kapitánovi?“
„Eh, protože by byl moji krabici nepřijal!“
Vítr se byl na několik okamžikův utišil, neslyším nic více, ale

jest patrno, že inženýr neustále nalehá, kdežto Ruby obmezuje se na
krčení rameny.

Za nedlouho dolehla ke mně nová slova.
„Ano, ano!“ pravil Falsten, „třeba to oznámit kapitánovi. Ona

krabice musí být hozena do vody. Nemám chuti vyletět do povětří!“
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Vyletět do povětří! Povstal jsem po tomto slově. Co tím míní
inženýr? Nač naráží? On přece nezná situaci „Chancellora“, neví, že
požár sžírá náklad lodi!

Avšak jediné slovo — slovo děsné v nynějším našem postavení
— mnou vymrštilo! A toto slovo „pikran draselnatý“ bylo opakováno
několikrát.

Okamžitě jsem byl u obou cestujících a bezděčně,
neodolatelnou silou, chopil jsem Rubye za krk.

„Na lodi je pikran draselnatý?“
„Ano,“ odpověděl Falsten, „krabice obsahující třicet liber. “
„Kde to?“
„V podpalubí, mezi zbožím!“
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XI.

Pokračování 21. října. — Nemohu líčit, co se ve mně dělo, když jsem
slyšel odpověd Falstenovu. Nebylo to zděšení, nyní pak cítím toliko
jakous resignaci! Zdá se mi, že to dovršuje situaci, ba že ji to může
rozřešit. Také jsem již velmi klidně šel vyhledat Roberta Kurtise, jenž
se nalezal na přídě.

Dozvěděv se, že bedna, obsahující třicet liber pikranu
draselnatého — tolik, žeby tím bylo možno vyhodit do povětří celou
horu — nalezá se v lodi, v podpalubí, v samém ohnisku požáru, že
každou chvíli může na „Chancelloru“ povstat výbuch, Robert Kurtis
jedva se pohnul, jedva že se čelo jeho zachmuřilo a obočí svraštilo.

„Dobrá!“ odpověděl. „Ani slova více o tom. Kde jest Ruby?“
„Na hořejší palubě.“
„Pojdte se mnou, pane Kazallone.“
Vystoupili jsme pospolu na vyvýšenou část paluby, kdež inženýr

a obchodník dosud spolu hovořili.
Robert Kurtis šel přímo k nim.
„Vy jste to učinil?“ tázal se Rubye.
„Nu arci, že jsem to učinil!“ odpověděl klidně Ruby, jenž mysli,

že je nanejvýš vinen podloudnictvím.
Chvíli se mi zdálo, že Robert Kurtis rozdrtí nešťastného toho

cestujícího, jenž nedovedl ani posoudit celou povážlivost své
neopatrnosti! Avšak zástupce kapitánův přece se opanoval, vidím,
kterak svírá za zády pěstě, aby nepřišel v pokušení chytit Rubye za
hrdlo.

Pak počal klidným hlasem vyslýchat Rubye. Tento potvrdil to,
co jsem již byl udal. Mezi jeho zavazadly nalezá se bedna obsahující
as třicet liber oné nebezpečné látky. Cestující jednal v tomto případě
s onou neopatrností, kteráž, dlužno to přiznat, jest vrozena plemeni
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anglosaskému, a vpašoval onu třaskavou smíšeninu na lod, jakoby
byl Francouz učinil s nějakou tou lahví vína. Neudal obsah svých
zavazadel, poněvadž dobře věděl, žeby je kapitán nebyl přijal.

„Ostatně,“ doložil pokrčiv rameny, „čiňte, co vám libo, a
překáží-li vám ona krabice tolik, můžete ji hodit do moře! Moje
zavazadla jsou pojištěna.“

Po této odpovědi nedovedl jsem se již zdržet, neboť nemám
chladnou krev Roberta Kurtise, a hněv mne uchvátil.

Vrhnul jsem se na Rubye, dříve nežli mi mohl zástupce
kapitánův v tom zabránit, a vzkřikl:

„Bídníku! Vy tedy nevíte, že na lodi hoří!“
Sotva že jsem slova ta vymknul, již jsem jich litoval, ale příliš

pozdě! Účinek, jaký měla na Rubye, nelze popsat. Nešťastník byl
jat křečovitým strachem. Tělo bylo zdřevěnělé v smrtelné strnulosti,
vlasy zježeny, oči vypouleny, oddychoval pracně jako souchotinář,
nebyl schopen slova, hrůza dosáhla u něho svého vrchole. Pojednou
počal mávat rukama; díval se na palubu „Chancellora“, jež mohla
každé chvíle vyletět do povětří, seskočil s hořejší paluby, vzchopil se
náhle a běžel přes loď jako šílenec.

Pak, když nabyl opět klidu, vyklouzla z úst jeho příšerná slova:
„Na lodi hoří! Na lodi hoří!“
Na tento pokřik vyběhlo mužstvo na palubu domnívajíc se

patrně, že oheň vybuchl na venek a že je třeba utéci se do člunů.
Přišli cestující, pan Kear, jeho manželka, miss Herbeyova, oba
Letourneurové. Robert Kurtis chtěl přinutit Rubye k mlčení, avšak
ten pozbyl rozumu.

V tu chvíli byl na palubě nejhorší zmatek. Paní Kearova sklesla
beze smyslů na palubu. Manžel její nestaral se o ni a ponechal ji péči
miss Herbeyovy. Plavci již byli odvázali velký člun chtíce jej spustit
na moře.

Mezitím oznámil jsem panu Letourneurovi a jeho synu to, o
čem dosud nevěděli, že totiž náklad lodi nalezá se v plameni, a
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myšlenky otcovy ihned se nesly k synovi, jehož pojal v náručí.
Mladík zachoval úplnou chladnokrevnost a upokojoval svého otce
opakuje mu, že nebezpečí není tak velké.

Robertu Kurtisovi zatím podařilo se s přispěním poručíka
zastavit mužstvo. Ujistil je, že požár neučinil nových pokroků, že
Ruby neví ani co činí ani co mluví, že není radno jednat přenáhleně
a že až bude třeba, opustí všichni loď . . .

Většina plavců zastavila se na zavolání zástupce kapitánova,
jehož miluji a jehož ctí. Přimělť je k tomu, k čemu by je nepřiměl
nikdy kapitán Huntly, a člun zůstal zavěšen.

Na štěstí nezmínil se Ruby o pikranu draselnatém, uloženém
v podpalubí. Kdyby mužstvo bylo zvědělo pravdu, kdyby se bylo
dozvědělo, že tato loď jest již jen sopkou, jež se každé chvíle může
rozzuřit pod jich nohama, byli by pozbyli mysli, nebylo by možno je
zadržet, byli by prchli stůj co stůj.

Toliko zástupce kapitána, inženýr Falsten a já víme, jak
hrozným spůsobem zvětšeno nebezpečí požáru, a jest nutno,
abychom my jediní o tom věděli.

Když byl pořádek obnoven, odebrali jsme se Robert Kurtis a já
k Falstenovi na hořejší část paluby. Inženýr byl zde zůstal, přecházeje
se skříženýma rukama, přemýšleje snad o nějakém mechanickém
problemu uprostřed všeobecné hrůzy. Žádali jsme ho, aby ničeho
neříkal o novém tom nebezpečí, zaviněném neopatrností Rubye.

Falsten přislíbil, že zachová tajemství. Co se týče kapitána
Huntlye, jenž nezná nanejvýš povážlivou naši situaci, chtěl mu to
sdělit Robert Kurtis sám.

Avšak především třeba se zmocnit osoby Rubye, neboť
nešťastník ten nadobro zšílel. Neví více co Činí, běhá přes palubu
volaje neustále: „Hoři! hoří!“

Robert Kurtis nařídil plavcům, aby se ho zmocnili a by ho pevně
spoutali. Pak ho dopravili do jeho kabiny, kdež od té chvíle bude
střežen.
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Hrozné to slovo nevyklouzlo z jeho úst!
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XII.

22. a 23. října. — Robert Kurtis oznámil vše kapitánu Huntlyovi.
Kapitán Huntly po právu, ačkoliv ne skutkem, jest jeho
představeným, a on mu nemohl zatajit, co se děje.

Na toto sdělení neodpověděl kapitán jediným slovem a přejev
rukou čelo, jakoby chtěl zaplašit nepříjemnou myšlenku, vrátil se
klidně do své kabiny nedav nijakého rozkazu.

Robert Kurtis, poručík, inženýr Falsten a já měli jsme poradu, a
divil jsem se chladnokrevnosti, s jakou každý pohlíží na situaci. Když
byly vzaty na přetřes všechny možnosti spásy, vylíčil Robert Kurtis
situaci následovně :

„Požár nelze zastavit,“ pravil, „a již nyní jest vedro na stráži
v přídě nesnesitelné. Nastane snad brzy již okamžik, kdy oheň tak
se zmůže, že plameny proklestí si cestu na palubu. Dovolí-li nám
stav moře, abychom, dříve než katastrofa vezme na se novou tuto
podobu, užili našich člunů, opustíme loď. Nebude-li nám však
možno opustit „Chancellora“, budeme zápasit proti ohni do poslední
chvíle. Kdož ví, nedovedeme-li jej potlačit, až pronikne na venek.
Snad budeme mít snažší boj proti nepříteli zjevnému, než proti
nepříteli, jenž se skrývá!“

„Toť také moje mínění,“ pravil klidně inženýr.
„A též moje,“ ná to já. „Avšak, pane Kurtise, což nebeřete zřetele

k tomu, že třicet liber třaskavé látky je uloženo v podpalubí?“
„Nikoliv, pane Kazallone,“ odpověděl Robert Kurtis, „toť pouhá

podrobnost, s tou nikterak nepočítám. A proč bych se o ni staral ?
Což mohu jít hledat třaskavou látku uprostřed hořícího nákladu, a v
podpalubí, kam nesmíme povolit přístup vzduchu? Nikoliv! Nechci
na to ani myslit! Dříve než ukončím tuto větu, mohl by pikran
draselnatý vybuchnout. Není-liž pravda? Nuže, oheň jej zasáhne
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nebo nezasáhne. Proto okolnosti té, o které mluvíte, pro mne ani
není. Toť věcí Boží, a nikoliv mojí, aby nás zachránil od této nejhorší
katastrofy!“

Robert Kurtis pronesl slova ta tonem vážným a my sklonili
hlavu bez odpovědi. „Ostatně vůči stavu moře jest okamžitý útěk
nemožný, musíme tudíž zapomenout na tuto okolnost.“

„Výbuch není nutný, řekl by nějaký formalista, jest toliko
možný.“

Poznámku tu učinil inženýr s největším klidem.
„Prosím, abyste mi odpověděl na jednu otázku, pane Falstene,“

pravím na to. „Může-li se pikran draselnatý vzejmout bez
předchozího nárazu?“

„Zajisté,“ odpověděl inženýr. „Za obyčejných podmínek není
pikran draselnatý zápalnější než obyčejný střelný prach, ale vzejme se
rovněž snadno jako tento. Ergo…“

Falsten řekl: „Ergo.“ Nezdálo by se vám, že provádí demonstraci
při přednášce z chemie?

Na to jsme vystoupili opět na palubu. Vycházeje po schůdkách
chopil mne Robert Kurtis za ruku.

„Pane Kazallone,“ pravil, anižby hleděl potlačit svoje pohnutí,
„hleďte, miluji tak toho „Chancellora“, a musím vidět, kterak je
sžírán ohněm, a pomoci nemohu, nemohu! . . .“

„Pane Kurtise, vaše pohnutí …“
„Pane,“ na to opět on, „nedovedl jsem je potlačit! Vy jediný jste

viděl, kterak trpím. — Avšak, ted je po všem,“ doložil potlačiv násilím
svoje rozechvění.

„Jest tedy situace beznadějná?“ táži se.
„Situace je tato,“ odpověděl chladně Robert Kurtis. „Jsme

připoutáni k podkopu, jehož doutnák jest zapálen! Vše záleží na tom,
jak dlouhý je doutnák!“

Pak odešel.
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Mužstvo a ostatní cestující nemají ani zdání, jak velice se situace
naše zhoršila.

Od té chvíle, co se rozneslo, že hoří, zabývá se pan Kear
vybíráním nej cennějších svých věcí, a což jest u něho zcela
přirozeno, nevšímá si své ženy. Když byl udělil zástupci kapitána
rozkaz, aby hleděl oheň uhasit, čině jej zodpovědným za všechny
následky, vrátil se do své kabiny v zádi a neobjevil se více. Paní
Kearova stená neustále a vzdor své směšnosti vzbuzuje nešťastná žena
ta útrpnost. Miss Herbeyova v takovýchto okolnostech méně než
jindy pomýšlí na to sprostit se svých povinnosti vůči velitelce a
ošetřuje ji s největší obětavostí. Nemohu než obdivovati se chování
této mladé dívky, u níž jest povinnost nade vše.

Den na to, 23. října, dal kapitán Huntly zavolat k sobě svého
zástupce, jenž ho vyhledal v kabině, a mezi nimi rozpředl se
následující hovor, o němž mi Robert Kurtis vypravoval.

„Pane Kurtise,“ pravil kapitán, jehož těkavé oko prozrazuje
porušení duševní činnosti, „jsem námořníkem, není-liž pravda?“

„Ano, pane.“
„Nuže, pomyslete si, že nerozumím více svému povolání …

nevím, co se se mnou děje .. . avšak zapomínám …. nevím více ….
Nejeli jsme severovýchodně po našem vyplutí z Charlestonu?“

„Nikoliv, pane,“ odpověděl zástupce, „pluli jsme jihovýchodně,
dle vašich rozkazů.“

„Máme přece plout do Liverpoolu!“
„Zajisté.“
„A náš…? Jak se jmenuje naše loď, pane Kurtise. “ „Chancellor“.
„Ah, tak! „Chancellor“. A kde se nalezá nyní?“ … „Jižně od

obratníku.“
„Nuže, pane, já ho nehodlám vést zpět na sever!… Nikoliv!…

nemohu …. Nechci více opustit svoji kabinu …. Pohled na moře
mne činí nemocným!. …“

„Pane,“ odpověděl Robert Kurtis, „doufám, že péče..“ „Ano, ano,
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uvidíme …. později. — Prozatím dám vám rozkaz, avšak bude to
poslední rozkaz, jaký ode mne dostanete.“

„Poslouchám,“ odpověděl zástupce.
„Pane,“ na to opět kapitán, „od této chvíle nejsem na lodi ničím

více, a vy se ujmete velení lodi…. Okolnosti jsou silnější mne, cítím,
že ničeho proti nim nesvedu …. Pozbývám rozvahy! — Trpím velice,
pane Kurtise,“ doložil Silas Huntly tiskna dlaně k čelu.

Zástupce pohlížel pozorně na toho, jenž dosud byl velel na lodi,
a odpověděl toliko:

„Dobrá, pane.“
Pak vystoupiv opět na palubu vypravoval mi, co se přihodilo.
„Ano,“ pravím, „tento muž jest aspoň churav na mozku, není-li

šílencem, a bylo lépe, že se dobrovolně vzdal svého velení.“
„Zaujímám je v okolnostech velice povážlivých,“ odpověděl

Robert Kurtis. „Avšak na tom nezáleží, učiním svou povinnost.“
Řka to zavolal Robert Kurtis plavce a nařídil mu, aby vyhledal

člunaře.
Clunař přišel okamžitě.
„Člunaři,“ pravil k němu Robert Kurtis, „shromážděte mužstvo

kolem velkého stožáru.“
Člunař odešel a za nějakou chvíli bylo mužstvo „Chancellora“

shromážděno na naznačeném místě.
Robert Kurtis vstoupil mezi ně.
„Hoši,“ pravil klidným hlasem, „v poměrech, v jakých se

nalezáme, a z důvodů, jež jsou mi známy, uznal pan Silas Huntly
za nutné, aby se vzdal své hodnosti jakožto kapitán. Od tohoto dne
velím na palubě já.“

Takto provedena změna, jež nebyla než k dobrému nás všech.
Mámeť nyní v čele muže rázného a odhodlaného, který necouvne
před nijakým prostředkem, bude-li k obecnému blahu. Páni
Letourneurové, inženýr Falsten a já blahopřáli hned na to Robertu
Kurtisovi, a poručík a člunař připojili blahopřání svoje k našim.

44 Chancellor



Směr lodi udržován k jihozápadu, a Robert Kurtis nasadiv
všechny plachty hledí se dostat v čase co nej- kratším k nejbližšímu
ostrovu Malých Antill.
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XIII.

Od 24. do 29. října. — V osmi následujících dnech bylo moře velice
pohnuté. Ačkoliv se „Chancellor“ vzdal zápasu proti němu a pluje
dle směru větru i vln, jest přece velice stísněn. V čas této plavby na
žarovišti nemáme jediné pokojné chvíle. Pohlížíme se závistí kolem
po těchto vodách, jež obklopují loď, jež ji poutají, jež ji obluzují.

„Avšak,“ pravil jsem k Robertu Kurtisovi, „proč neprorazíte
palubu? Proč nevrhnete do podpalubí spousty vod? Bude-li loď plna
vody, co škodí? Jakmile bude požár uhašen, bude možno vodu
pomocí čerpadel opět odstranit!“

„Pane Kazallone,“ odpověděl Robert Kurtis, „pravil jsem vám a
opakuji vám to, poskytneme-li sebe skrovnější přístup vzduchu, oheň
v jediném okamžiku zachvátí celou loď a plameny zahalí ji od kýlu
až k vrcholům stožárů. Jsme odsouzeni k nečinnosti, jsouť okolnosti,
kde třeba k tomu odvahy nečinit ničeho!“

Ovšem! Ucpat neprodyšně všechny východy, toť jediný
prostředek, kterým možno bojovat proti požáru, a to také mužstvo
činí.

Přece však oheň činí neustálé pokroky, snad rychlejší než se
nám zdá. Poznenáhlu horka značně přibylo, tak že se cestující museli
uchýlit na palubu, a toliko v kabinách na zádi, hojně osvětlených
čelními okny, možno ještě vydržet. Jednu z nich neopouští paní
Kearova, druhou pak vyhradil Robert Kurtis kupci Rubyovi. Šel jsem
několikrát navštívit tohoto nešťastníka, jenž na dobro zšílel a musí
být spoután, jinak by vyrazil dveře své kabiny. Podivná to věc! ve
svém šílenství zachoval si pocit děsné hrůzy, vyráží ze sebe strašné
výkřiky, jakoby cítil skutečně plameny.

Několikrát též navštívil jsem bývalého kapitána a shledal jsem v
něm člověka velice klidného, jenž mluví velice rozumně, pokud se
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to netýká námořnického zaměstnání. Co se toho týče, nelze s ním
promluvit. Nabídnul jsem se, že ho budu ošetřovat, neboť jest churav,
ale on to nechtěl přijmout, neopouští více svoji kabinu.

Dnes jest strážnice obklopena dýmem čpavým a omamujícím,
jenž proniká štěrbinami záklopek. Nelze pochybovat, že oheň šíří se
v tuto stranu, a nakloníme-li ucho, slyšíme temné hučení. Odkud
as bere oheň všechen ten vzduch, který jej udržuje? Kde jest onen
otvor, jenž unikl našemu pátrání? Hrozná katastrofa snad jest již
nedaleka! Jest to snad otázkou několika dní, ba snad jen několika
hodin, a na neštěstí jest moře tak bouřlivé, že nelze ani pomyslit na
to, abychom se uchýlili do člunů.

Z rozkazu Roberta Kurtise pokryli strážní budku plachtou, která
se neustále zavlažuje. Avšak vzdor tomuto opatření proniká dým
stále uprostřed vlhkého horka, jež se prostírá na přídě lodi a činí zde
dýchání takřka nemožným.

Na štěstí jsou hlavní stožár a stožár na přídě ze železa. Jinak by,
ze spodu ohořelé, byly se již skácely, a my bychom byli ztraceni.

Robert Kurtis dal tudíž nasadit tolik plachet, kolik jen možno,
a pod tím svěžím větrem od severovýchodu pluje „Chancellor“ s
velkou rychlostí.

Již tomu 14 dní, co se objevilo, že na lodi hoří, a oheň neustále
pokračuje, neboť jsme nemohli proti němu bojovat. Nyní stává se
práce na palubě čím dál tím obtížnější. Na vyvýšené části paluby,
jejíž podlaha není v bezprostředním spojení s podpalubím, možno
ještě vydržet, avšak na palubě až ku přídě není možno chodit, ani
v silných střevících. Voda nestačí již k ochlazení těchto prken, pod
nimiž zuří plamen a jež se bortí. Pryskyřice těchto fošen počíná se
škvařit, skuliny se rozevírají a dehet horkem rozpuštěný rozlévá se
maluje pi- tvorné figurky podle kolísání se lodi.

K tomu ke všemu, aby se neštěstí naše dovršilo, přeskočil vítr
náhle na severozápad a vane s největší zuřivostí! Jest to pravý orkán,
jaký se tvoří někdy v těchto končinách, on nás vzdaluje od pobřeží
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Antill, jehož hledíme dostihnout! Robert Kurtis chce plout proti
větru, avšak vítr je tak zuřivý, že mu „Chancellor“ nemůže vzdorovat
a brzy třeba se mu vzdát, aby se vyvarovalo nárazům vln, jež jsou
hrozné, chopí-li loď v boku.

Dne 29. zuří bouře s plnou prudkostí. Ocean jest úplně
rozpoután a pěna vln zahaluje celou loď. Nebylo by možno spustit
člun na moře, potopil by se okamžitě. Utekli jsme se jedni na hořejší
palubu, jiní na přídu. Díváme se jeden na druhého, neodvažujeme se
mluvit.

Co se týče krabice s pikranem, my skorem na ni nemyslíme.
Zapomněli jsme na „tu podrobnost“, abych užil slov Roberta Kurtise.
Nevím věru, zdali by výbuch na lodi, jenž by rázem rozluštil situaci,
nebyl žádoucí. Napsav tato slova domnívám se, že jsem správně
vylíčil duševní stav nás Všech. Člověk dlouho ohrožovaný nějakým
nebezpečím přeje si konečně, aby propuklo, neboť očekávání nějaké
neodvratné katastrofy jest hroznější než skutečnost!

Dokud byl ještě čas, dal kapitán vynést část potravin, uložených
ve špižírně, kam se nyní již nemohlo. Horko bylo již zkazilo značnou
část zásob, avšak několik beček soleného masa a sucharů, soudek
kořalky a sudy s vodou byly umístěny na palubě a přidány k nim
pokryvky, různé nástroje, busola a plachty, abychom mohli v
příhodnou dobu ihned opustit loď.

O osmé hodině večerní bylo, vzdor skučení orkánu, slyšet
hlučný hukot. Prkna paluby zvedala se pod nátlakem rozpáleného
vzduchu a kotouče černavého dýmu vystupovaly z nich jako pára ze
záklopky parního kotle.

Mužstvo spěchá k Robertu Kurtisovi, žádajíc o jeho rozkazy.
Jediná myšlenka zmocnila se všech: uprchnout z této sopky, jež
vybuchne pod našima nohama.

Robert Kurtis pohledl na Ocean, na němž se proháněly obrovské
vlny. Nemožno se ani přiblížit k velké lodici, zavěšené uprostřed
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paluby, avšak dosud možno užit člunu umístěného na přídě, jakož i
lodice zavěšené na zádi lodě.

Lodníci spěchali k člunu.
„Nikoli,“ volá Robert Kurtis, „ne. Bylo by to tolik, jako bychom

poslední svoji záštitu vydali v šanc moři!“
Několik lodníků, pozbyvších smyslů, s Owenem v čele, chtěli

přece spustit lodice. Robert Kurtis vyskočil na hořejší palubu a
chopiv se sekery zvolal:

„První, kdo se dotkne člunu, tomu rozbiju lebku!“
Plavci ustoupili. Někteří vylezli do lanoví. Jiní se uchýlili až na

přídu.
O jedenácté hodině bylo slyšet v podpalubí prudké výbuchy.

Záklopky povolily propustivše na venek horký vzduch a dým. Hned
na to vystoupily kotouče dýmu u strážnice na přídě, a dlouhý
plamenný jazyk plazil se vzhůru po předním stožáru.

V tom se zvedly výkřiky. Paní Kearova, podporována miss
Herbeyovou, opouští rychle komnaty, jež zachvacuje oheň. Pak se
objevil Silas Huntly s tváří sčernalou od dýmu, a klidně, pozdraviv
Roberta Kurtise, odchází k zádi, kdež se usadil u samé hradby.

Spatřiv Silase Huntlye vzpomněl jsem si, že ještě jiný člověk jest
uvězněn pod palubou, v oné kabině, kterou plameny snad již zasáhly.

Máme nechat zahynout nešťastného toho Rubye? Skočím ke
schůdkům … Avšak šílenec, jenž přetrhal svoje pouta, objevil se v
témž okamžiku s ožehnutými vlasy, v hořících šatech. Bez jediného
výkřiku vystoupil na palubu a nohy si nespálil! I jde skrze kotouče
dýmu a dým ho nezadusil! Je to jako salamandr v lidské podobě, jenž
prochází plameny!

V tom zazněl nový výbuch; lodice se rozletěla na kusy; záklopka
v prostřed paluby vyhozená roztrhla neprodyšné přikrývky a sloup
plamene, dlouho potlačovaný, vyrazil do polovice stěžně.

Tu vyrazil šílenec ze sebe hlasité výkřiky a z úst jeho prodrala se
slova:
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„Třaskavá sůl! pikran! My všichni vyletíme! vyletíme!
vyletíme!…“

Pak, dříve než jsme měli pokdy zadržet ho, vrhl se otvorem
záklopky do žhavé výhně.
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XIV.

V noci 29. října. — Výjev onen byl děsný, a každý z nás, vzdor
zoufalému postavení, ve kterém se nalezáme, pocítil při tom
svrchovanou hrůzu.

Rubye více není, avšak poslední jeho slova snad budou mít
následky Velice smutné. Plavci slyšeli výkřik jeho: „Třaskavá sůl!
pikran!“ Porozuměli, že loď každé chvíle může vyletět do povětří, a
že jim nehrozí toliko požár, nýbrž i hrozný výbuch.

Někteří z mužstva, nemohouce se více zdržet, chtěli uprchnout
za každou cenu a okamžitě.

„Do člunu! do člunu!“ volali.
Neviděli, nechtěli vidět, ti šílenci, že moře jest rozpoutáno, že

žádná lodice nemůže se odvážit na tyto vlny, jež se zmítají do úžasné
výše ! Nic je nemohlo zdržet, neslyší více hlas svého kapitána. Robert
Kurtis vrhl se v střed svého mužstva, avšak nadarmo. Plavec Owen
popuzuje svoje soudruhy; závěsy člunu povoleny a Člun stažen dolů.

Člun kolísá chvíli ve vzduchu, pak následkem kolísání lodi
zachytil se o hradbu. Plavci dosti pracně jej vyprostili, a již již byl
by se snesl na moře, když tu obrovská vina chytila jej ze spodu,
odplavila na chvíli a pak neodolatelnou silou vrazila jím do boku
„Chancellora“.

Velká lodice a člun jsou rozbity, nyní zbývá nám toliko křehká,
úzká lodička.

Plavci, jati úžasem, zůstali nepohnuti. Není slyšet více než
hvízdání větru v lanoví a hučení ohně. Ohnisko prostírá se hluboko
ve středu lodi a kotouče ohnivé páry, unikající z vyraženého záklopu,
vystupují vzhůru. Z přídy není již vidět na záď, a plamenná hradba
rozděluje „Chancellora“ ve dvě části.

Cestující a dva nebo tři z mužstva utekli se na vrchní část paluby
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na zádi. Paní Kearova leží beze smyslů na klecích pro kuřata, miss
Herbe yova jest při ní. Pan Letourneur vzal syna svého do náručí a
tiskne jej k prsoum. Nervosní rozčilení se mne zmocnilo, nemohu je
potlačit. Inženýr Falsten dívá se chladně, kolik je hodin, a zapisuje
hodinu do svého zápisníku.

Co se děje na přídě, kdež, jak nelze pochybovat, jsou poručík,
člunař a zbytek mužstva, jež nemůžeme vidět. Veškeré spojení mezi
oběma částěmi lodi jest přerušeno, nelzeť nikterak proniknout touto
spoustou plamenů, jež vyrážejí ze záklopu.

Přistoupil jsem k Robertu Kurtisovi.
„Vše je ztraceno?“ táži se.
„Ne,“ odpověděl mi. „Neboť záklop je otevřen, teď vrhneme

spoustu vody do té výhně, a snad se nám podaří uhasit ji!“
„Avšak kterak pracovat čerpadly na této hořící palubě, pane

Kurtise? Kterak dávat rozkazy plavcům skrze plameny?“
Robert Kurtis mi neodpověděl.
„Vše je ztraceno?“ tázal jsem se znovu.
„Ne,“ pravil Robert Kurtis, „nikoliv! A pokud jediné prkno této

lodi vydrží pod mýma nohama, nezoufám!“
Zatím se prudkost požáru zdvojnásobila, mořské vlny zbarvily

se narudlou září. Nízké mlhy nad nimi obrážejí široká mdlá světla.
Dlouhé plameny vyšlehují ze schodiště, tak že jsme se museli uchýlit
na nejvyšší místo paluby na zádi. Paní Kearova byla uložena do
lodičky a miss Herbeyova zaujala místo vedle ní.

Jaká to hrozná noc, čí pero dovedlo by vypsat tyto hrůzy!
Orkán teď plnou svou prudkostí dmychá do této výhně jako

ohromný měch. „Chancellor“ pluje temnotami jako obrovská
pochodeň. Není jiného výběru: buď se vrhnout do moře aneb
zahynout v plamenech!

Avšak, což pak třaskavá sůl nevybuchne! Tato sopka neotvírá se
pod našima nohama! Ruby tedy lhal! Není tedy třaskavé látky pod
palubou!
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O půl dvanácté, ve chvíli, kdy moře bylo hroznější než kdykoli,
vmísilo se do vřavy rozpoutaných živlů jakés zvláštní hučeni, jehož
se námořníci tak obávají, a z přídy zazněl pokřik:

„Mělčiny! mělčiny před kormidlem!“
Robert Kurtis vyskočil na hradbu, vrhnul spěšný pohled na bílé

vlny a obrátiv se ke kormidelníku zvolal velitelským hlasem:
„Obrátit kormidlo zcela!“
Avšak jest příliš pozdě. Čitím, že jsme vynešeni na hřbet

obrovské vlny, a pojednou stal se náraz, loď uvázla na zádi, zakolísala
se chvíli a zadní stožár, zlomen v rovině paluby, skácel se do moře.

„Chancellor“ uváznul nepohnut.
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XV.

V noci 29. října. — Výjev onen byl děsný, a každý z nás, vzdor
zoufalému postavení, ve kterém se nalezáme, pocítil při tom
svrchovanou hrůzu.

Rubye více není, avšak poslední jeho slova snad budou mít
následky Velice smutné. Plavci slyšeli výkřik jeho: „Třaskavá sůl!
pikran!“ Porozuměli, že loď každé chvíle může vyletět do povětří, a
že jim nehrozí toliko požár, nýbrž i hrozný výbuch.

Někteří z mužstva, nemohouce se více zdržet, chtěli uprchnout
za každou cenu a okamžitě.

„Do člunu! do člunu!“ volali.
Neviděli, nechtěli vidět, ti šílenci, že moře jest rozpoutáno, že

žádná lodice nemůže se odvážit na tyto vlny, jež se zmítají do úžasné
výše ! Nic je nemohlo zdržet, neslyší více hlas svého kapitána. Robert
Kurtis vrhl se v střed svého mužstva, avšak nadarmo. Plavec Owen
popuzuje svoje soudruhy; závěsy člunu povoleny a Člun stažen dolů.

Člun kolísá chvíli ve vzduchu, pak následkem kolísání lodi
zachytil se o hradbu. Plavci dosti pracně jej vyprostili, a již již byl
by se snesl na moře, když tu obrovská vina chytila jej ze spodu,
odplavila na chvíli a pak neodolatelnou silou vrazila jím do boku
„Chancellora“.

Velká lodice a člun jsou rozbity, nyní zbývá nám toliko křehká,
úzká lodička.

Plavci, jati úžasem, zůstali nepohnuti. Není slyšet více než
hvízdání větru v lanoví a hučení ohně. Ohnisko prostírá se hluboko
ve středu lodi a kotouče ohnivé páry, unikající z vyraženého záklopu,
vystupují vzhůru. Z přídy není již vidět na záď, a plamenná hradba
rozděluje „Chancellora“ ve dvě části.

Cestující a dva nebo tři z mužstva utekli se na vrchní část paluby
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na zádi. Paní Kearova leží beze smyslů na klecích pro kuřata, miss
Herbe yova jest při ní. Pan Letourneur vzal syna svého do náručí a
tiskne jej k prsoum. Nervosní rozčilení se mne zmocnilo, nemohu je
potlačit. Inženýr Falsten dívá se chladně, kolik je hodin, a zapisuje
hodinu do svého zápisníku.

Co se děje na přídě, kdež, jak nelze pochybovat, jsou poručík,
člunař a zbytek mužstva, jež nemůžeme vidět. Veškeré spojení mezi
oběma částěmi lodi jest přerušeno, nelzeť nikterak proniknout touto
spoustou plamenů, jež vyrážejí ze záklopu.

Přistoupil jsem k Robertu Kurtisovi.
„Vše je ztraceno?“ táži se.
„Ne,“ odpověděl mi. „Neboť záklop je otevřen, teď vrhneme

spoustu vody do té výhně, a snad se nám podaří uhasit ji!“
„Avšak kterak pracovat čerpadly na této hořící palubě, pane

Kurtise? Kterak dávat rozkazy plavcům skrze plameny?“
Robert Kurtis mi neodpověděl.
„Vše je ztraceno?“ tázal jsem se znovu.
„Ne,“ pravil Robert Kurtis, „nikoliv! A pokud jediné prkno této

lodi vydrží pod mýma nohama, nezoufám!“
Zatím se prudkost požáru zdvojnásobila, mořské vlny zbarvily

se narudlou září. Nízké mlhy nad nimi obrážejí široká mdlá světla.
Dlouhé plameny vyšlehují ze schodiště, tak že jsme se museli uchýlit
na nejvyšší místo paluby na zádi. Paní Kearova byla uložena do
lodičky a miss Herbeyova zaujala místo vedle ní.

Jaká to hrozná noc, čí pero dovedlo by vypsat tyto hrůzy!
Orkán teď plnou svou prudkostí dmychá do této výhně jako

ohromný měch. „Chancellor“ pluje temnotami jako obrovská
pochodeň. Není jiného výběru: buď se vrhnout do moře aneb
zahynout v plamenech!

Avšak, což pak třaskavá sůl nevybuchne! Tato sopka neotvírá se
pod našima nohama! Ruby tedy lhal! Není tedy třaskavé látky pod
palubou!
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O půl dvanácté, ve chvíli, kdy moře bylo hroznější než kdykoli,
vmísilo se do vřavy rozpoutaných živlů jakés zvláštní hučeni, jehož
se námořníci tak obávají, a z přídy zazněl pokřik:

„Mělčiny! mělčiny před kormidlem!“
Robert Kurtis vyskočil na hradbu, vrhnul spěšný pohled na bílé

vlny a obrátiv se ke kormidelníku zvolal velitelským hlasem:
„Obrátit kormidlo zcela!“
Avšak jest příliš pozdě. Čitím, že jsme vynešeni na hřbet

obrovské vlny, a pojednou stal se náraz, loď uvázla na zádi, zakolísala
se chvíli a zadní stožár, zlomen v rovině paluby, skácel se do moře.

„Chancellor“ uváznul nepohnut.
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XVI.

30. října. — První zásvit ranní vyjasnil obzor, avšak mlhy daleko
široko obmezují rozhled na kruh dosti úzký. Žádná země není dosud
k spatření, ale přes to přese vše prohlíží oko naše netrpělivě celou
západní a jižní část Oceanu.

V tuto chvíli bylo moře skorem úplně ustoupilo a nebylo ani
na šest stop vody kolem lodi, jež při plném nákladu měla as patnáct
stop ponoru. Několik skalnich výběžků vyčnívá tu a tam z vody a
dle jistého zbarvení dna možno vidět, že tato mělčina je složena ze
skal čedičových. Kterak mohl být „Chancellor“ zanešen tak daleko na
toto úskalí! Musela ho pozvednout obrovská vlna, a právě to pocítil
jsem několik okamžiků před nárazem. Proto také, když jsem prohlédl
tu řadu skalisk, jež nás obklopují, táži se, kterak se odsud dostaneme.
Loď je nakloněna ze zadu ku předu, čímž se chůze po palubě stává
velice obtížnou, a mimo to čím více se hladina Oceanu snižuje, tím
silněji se kloní na levý bok. Robert Kurtis chvíli se obával, aby se loď
po odlivu nezvrátila, avšak naklonění její konečně se ustálilo, tak že
se v tom ohledu nemusíme ničeho obávat.

O šesté hodině ranní pocítili jsme prudké nárazy. Je to zadní
stožár, jenž byl odplaven, narazil na boky

„Chancellora“. V tutéž chvíli rozlehly se výkřiky a jméno
Roberta Kurtise bylo několikrát proneseno.

Ohledli jsme se tam, odkud přicházely ony výkřiky, a v
poloušeru probouzejícího se dne spatřili jsme člověka, jenž se drápe
po roubení zádi. Je to Silas Huntly, jenž pádem stožáru byl stržen, a
jenž zázračným spůsobem unikl smrti.

Robert Kurtis spěchá na pomoc bývalému svému kapitánovi,
a vzdoruje tisícerému nebezpečí pomohl mu konečně na palubu.
Silas Huntly, anižby pronesl slovo, usedl v nejopuštěnějším koutku
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povýšené paluby. S mužem tím, jenž se stal bytostí úplně netečnou,
se více nepočítá.

Podařilo se konečně zachytit zadní stožár, jenž pevně připevněn
k lodi, jejíž boky více neohrožuje. Tato troska nám snad ještě
prospěje, kdož to ví?

Nyní se dostatečně vyjasnilo, mlhy se počínají zvedat. Již možno
obhlednout se po obzoru do dálky více než tří mil, avšak dosud se
nezjevuje nic, co by se podobalo pobřeží. Příboj šíří se od jihozápadu
k severovýchodu as na míli délky. Na sever vystupuje jakýs ostrůvek
nepravidelného tvaru. Je to pitvorná skupina skal, jež se zvedá as
dvě stě provazců od místa, kde uvázl „Chancellor“ a jež má výši
as patnácti stop. Vystupuje tedy nad hladinu moře i při nej vyšším
přílivu. Jakási cesta velice úzká, avšak schůdná v Čas odlivu umožnila
by nám dosáhnout onoho ostrůvku, kdyby to bylo nutno.

Dále nabývá moře opět své temné barvy. Tu jest voda hluboká.
Zde končí mělčina.

Velká sklíčenost, jež byla ospravedlněna poměry lodi, zmocnila
se všech myslí. Jest se vskutku co obávat, že tyto mělčiny nejsou ve
spojení s nijakou zemí.

V tu chvíli — jest sedm hodin — jest jasno a mlhy se rozprchly.
Obzor kol „Chancellora“ jeví se v úplné čistotě, avšak čára moře i
čára oblohy stýkají se v obryse stále stejném a moře vyplňuje celou
prostoru.

Robert Kurtis nehybně pozoruje Ocean, zejména na západ. Pan
Letourneur a já, stojíce blíže něho, dáváme pozor na nej nepatrnější
jeho pohyby, čteme zcela zřejmě myšlénky, jež mu probíhají
mozkem. Podivení jeho je značné, neboť as myslil, že se nalézá na
blízku země, poněvadž skorem neustále plul k jihu od té doby, co loď
opustila ostrovy Bermudské, a přece nelze spatřit zemi!

V tu chvíli Robert Kurtis, opustiv povýšenou palubu, odebral
se po roubení až ku hlavním lanům, přelézá přes hradbu, uchopil se
lan hlavního stožáru, přelezl přes příčky a dostal se rychle do lanoví
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předního stožáru. Odsud po několik minut s největší pozorností
rozhlížel se po celém obzoru, pak, chopiv se jednoho z hlavních lan,
sjel až k roubení lodi a vrátil se k nám.

Pohledli jsme naň tázavě.
„Nikde země!“ na to on chladně.
Tu přistoupil k němu pan Kear a tázal se ho nevrle: „Kde to

jsme, pane?“
„Nevím pranic, pane,“ odpověděl Robert Kurtis.
„Ale máte to vědět!“ odpovídá hloupě obchodník potrolejem.
„Třeba, ale já to nevím!“
„Nuže,“ na to opět pan Kear, „vězte tedy, že nemám v úmyslu

zůstat věčně na vaší lodi, a vyzývám vás, abyste plul dále!“
Robert Kurtis toliko pokrčil rameny.
Pak, obrátiv se k panu Letourneurovi a ke mně pravil:
„Vyšetřím poledník, objeví-li se slunce, pak budeme vědět, na

které místo Oceanu nás bouře zahnala.“
Na to počal Robert Kurtis rozdávat potravu mezi cestující a

mužstvo. Měli jsme toho všichni zapotřebí; neboť jsme vysíleni
unavením a hladem; na to kapitán anižby ztrácel jediného okamžiku,
učinil různá opatření, aby loď opět se dostala na moře.

Požáru značně ubylo a nyní nejeví se již žádný plamen na
venek. Dým jest méně hojný, ačkoliv dosud černý. Jest jisto, že
„Chancellor“ má v nádní značné množství vody, ale nelze se o tom
přesvědčit, poněvadž na palubu nelze vkročit.

Robert Kurtis dal tudíž polít vodou rozžhavená prkna a po dvou
hodinách mohou plavci chodit po palubě.

První péčí bylo ohledat výšku vody uvnitř lodi, práci tu vykonal
člunař. Dle ohledání je v nádní na pět stop vody, avšak kapitán nedal
přece rozkaz, aby byla vyčerpána, neboť chce, aby dokonala svou
práci. Nejprve požár. Pak voda.

Nyní jedná se o to, nebylo-li by lépe opustit loď a utéci se na
skalisko? Kapitán Kurtis s tím nesouhlasí, téhož mínění jsou člunař
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a poručík. Vskutku také při rozbouřeném moři nemohli bychom se
udržet na těchto skalách, ani na nejvyšších vrcholcích, přes které se
zajisté přemetají velké vlny. Co se týče nebezpečí výbuchu, to je
zmenšeno; voda zajisté zaplavila onu část nádní, kde jsou zavazadla
Rubye, a tedy také bednu s třaskavou solí. Bylo tedy rozhodnuto, že
ani cestující, ani mužstvo neopustí „Chancellora“.

Na to upraven na zádi, na vyvýšené palubě, jakýsi stan, a několik
žíněnek, jež nebyly zasáhnuty ohněm, položeno tam pro obě dámy.
Mužstvo, jež zachránilo svoje zavazadla, uložilo je na přídě. Tu se
nyní usadí, neboť na jejich stanovišti nebylo by nikterak lze vydržet.

Na štěstí nebyly v zásobárně spůsobeny značné škody; značná
část potravin je zachráněna, rovněž sudy s vodou. Skladiště
náhradních plachet umístěné ve přídě rovněž je nedotknuto.

Konečně snad jsme u konce svých útrap! Skorem bychom to
mohli myslit, neboť od rána se vítr utišil a též moře stalo se klidným.
Toť velice příznivá okolnost ; neboť kdyby nyní silné vlny narážely
o bok „Chancellora“, pak by ho zajisté bez milosti rozdrtily na tvrdé
té čedičové skále.

Páni Letourneurové a já dlouho jsme mluvili o důstojnících
lodi, o mužstvu a o spůsobu, jakým se zachovali po celou tu dobu
nebezpečí. Všichni osvědčili statečnost a ráznost. Poručík Walter,
člunař, tesař Daoulas neobyčejně se vyznamenali. Máme tu statné
lidi, dobré námořníky, na které se možno spolehnout. Co se týče
Roberta Kurtise, toho nelze dosti vynachválit. I nyní, jako povždy,
jest všude, kde ho třeba, je zároveň tu i tam; povzbuzuje plavce
slovem i posuňkem, stal se duší tohoto mužstva, jež pracuje toliko
jeho vnuknutím.

Zatím od sedmé hodiny ranní počalo moře stoupat. V tu chvíli
jest jedenáct hodin a všechny vrchole mělčiny zmizely pod vodou.
Možno očekávat, že voda v nádní „Chancellora“ vystoupí v témž
poměru, jako hladina moře, což se také stalo. Ohledáním zjištěna
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brzy výška devíti stop, a nové vrstvy bavlny jsou zaplaveny, avšak z
toho se můžeme toliko těšit.

Od té doby co nastal příliv, je většina skalisk, jež obklopují
loď, zatopena vodou, možno vidět toliko okruh malé kulaté nádržky
mající v průměru dvě stě padesát nebo tři sta stop, v jejímž severním
konci se nalézá „Chancellor“. Moře jest tu dosti klidno a vlny
nepronikají až k lodi — šťastná to okolnost; neboť jsouc úplně
nehybna, byla by loď naše rovněž vydána nárazům jich jako skalisko.

O půl deváté hodině se pojednou objevilo slunce, jež po deset
hodin bylo zastřeno mraky. Kapitán, jenž byl již ráno vypočetl úhel
sklonu, jal se vyšetřovat poledník a kolem dvanácté hodiny provedl
pozorování úplně přesně.

Pak se odebral do své kabiny, vypočítal, na kterém místě se
nalézáme, vrátil se na palubu a pravil k nám:

,,Jsme na osmnáctém stupni a pěti minutách severní šířky a
pětačtyřicátém stupni a pětatřiceti minutách západní délky.“

Na to vysvětlil kapitán situaci všem, jimž čísla délky a šířky
nebyla pochopitelna. Robert Kurtis právem ničeho nechce skrývat,
jemu záleží na tom, aby každý určitě věděl, kterak má posuzovat
nynější situaci.

„Chancellor“ uváznul na 18° 5′ severní šířky a 45° 53′ západní
délky na mělčině, jež není naznačena na mapách. Kterak mohou se
podobná skaliska nalézat v této části Oceanu, anižby to bylo známo?
Byl tedy tento ostrůvek útvarem nedávným, byl snad spůsoben
sopečným vyvřením? Nevěděl bych skorem jiného vysvětlení pro
tuto věc.

Budiž však tomu jakkoliv, ostrůvek ten jest vzdálen nejméně
osm set mil od břehu Guyany, nejbližší to země.

Takto ohledání a vyznačení místa na lodní mapě podalo nám
vysvětlení co nejurčitější.

„Chancellor“ byl tedy zanešen na jih až k osmnáctému
rovnoběžníku, z počátku nesmyslnou tvrdošijností Silase Huntlye,
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později pak severozápadním vichrem, před nímž musel prchat.
Následkem toho bude muset „Chancellor“ plout ještě více než osm
set mil, aby se dostal k nejbližšímu pobřeží.

Taková jest naše situace. Jest velice vážná, avšak dojem, jaký
spůsobilo to sdělení kapitánovo, není zlý — aspoň ne v tuto chvíli.
Jaká nová nebezpečí mohou nás zastrašit, nás, kteří jsme unikli
hrozivému požáru a výbuchu? Zapomínáme, že nádní lodě je
zaplaveno vodou, že země je vzdálena, že „Chancellor“, když se
dostane na moře, může se na cestě potopit. . . Avšak mysle nalézají
se dosud pod dojmem hrůz minulých a naleznuvše trochu klidu jsou
nakloněny k důvěře.

Co učiní Robert Kurtis nyní? Zcela prostě to, co velí prostý
lidský rozum: uhasí úplně požár, dá vházet do vody celý náklad nebo
jeho část, nezapomenuv při tom na bednu s třaskavou solí, ucpe
otvor, kterým vniká voda, použije přílivu, aby opustil mělčinu co
nejrychleji možno.
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XVII.

30. října, pokračování. — Mluvil jsem s panem Letourneurem o
situaci, v jaké se nalézáme, a domníval jsem se, že ho mohu ujistit,
že pobyt náš na tomto skalisku bude krátký, budou-li nám okolnosti
příznivý. Avšak pan Letourneur nezdá se sdíleti toto moje mínění.

„Obávám se naopak,“ odpověděl mi, „abychom nebyli dlouho
zadržáni na těchto skalách!“

„A proč to?“ na to já. „Shodit přes palubu několik set balíků
bavlny, to není práce tak dlouhá a obtížná, a může být vykonána za
dva nebo tři dny.“

„Zajisté, pane Kazallone, to by šlo velmi rychle, kdyby mužstvo
ihned se mohlo dát do práce. Ale jest úplně nemožno proniknout
do nádní „Chancellora“, neboť tam nelze dýchat, a kdož ví, zdali
neuplyne ještě několik dní, než tam bude možno proniknout; neboť
hořejší vrstva nákladu hoří dosud. Ostatně, třeba jsme konečně
překonali oheň, budeme s to vyplout? Nikoliv! Bude třeba ucpat
otvor v nádní, jenž zajisté bude značný, a to co nejpečlivěji,
nechceme-li se potopit, když jsme již byli v nebezpečí že uhoříme!
Nikoliv, pane Kazallone, nečiním si nijakých illusí a budu to
považovat za štěstí, opustíme-li ve třech nedělích tuto mělčinu. A
dejž bůh, aby se nestrhla nějaká bouře, dříve než jsme se dostali na
moře; neboť „Chancellor“ byl by roztříštěn jako nějaký starý střep o
toto skalisko, jež by se stalo naším hrobem!“

Toť vskutku největší nebezpečí, jímž jsme ohroženi. Požár bude
utlumen, loď dostaneme opět na širé moře — aspoň vše tomu
nasvědčuje; avšak jsme tu vydáni v šanc každému vichru. Byť
bychom i připustili, že nej vyšší vrchol skalisk mohl by poskytnout
útulek po čas bouře, co by se stalo z cestujících i z mužstva
„Chancellora“, když by z jich lodi zbyly toliko pouhé trosky!
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„Pane Letourneure,“ tázal jsem se po té, „máte důvěru v Roberta
Kurtise?“

„Úplnou důvěru, pane Kazallone, pokládám to za milost nebes,
že mu kapitán Huntly odevzdal velení na lodi. Jsem přesvědčen, že
Robert Kurtis učiní vše, co možno učinit, abychom vyvázli z této
osudné situace.“

Když jsem se tázal kapitána na jak dlouho as páčí pobyt náš
na této mělčině, odpověděl mi, že to ještě nelze určit a že to závisí
především na okolnostech, ale doufá, že počasí nebude nepříznivo.
Vskutku také tlakoměr stoupá stále anižby kolísal, jako se děje, pokud
tlak vzduchu není náležitě vyrovnán. Jest to tudíž známka stále
klidného počasí — následkem toho i příznivé znamení pro naše práce.

Ostatně nebyla ztracena ani hodina a každý se chápe čile své
práce.

Robert Kurtis především pečuje o to, aby úplně utlumil oheň,
jenž sžírá dosud svrchní vrstvu balíků bavlny nad hladinou vody v
nádní. Avšak nejedná se tu o to ztrácet čas šetřením nákladu. Jest
patrno, že možno udusit oheň toliko tím spůsobem, když se utlumí
s obou stran vlhkými vrstvami. Čerpadla tudíž znovu počala konat
službu.

Po čas prvních těchto prací dostačilo mužstvo úplně při obslaze
čerpadel. Cestující nebyli přibráni ku práci, avšak my všichni jsme
hotovi propůjčit svoje síly a pomoc naše nebude k zahození až se
přikročí k vyklízení lodi. Proto také páni Letourneurové a já trávíme
prozatím čas hovorem a čtením a mimo to věnuju též několik hodin
pořádání svého denníku. Inženýr Falsten, málo sdílný, zabírá se
neustále ve svoje cifry aneb načrtává návrhy strojů s půdorysem,
průřezem a nárysem. Dejž bůh, aby dovedl vynalézt nějaký mocný
přístroj, kterým bychom mohli přivést „Chancellora“ opět na moře!
Co se týče Kearových, ti se drží v ústraní, tak že nám jest uspořena
nuda poslouchat neustálé jich výčitky; na neštěstí též miss Herbeyova
jest nucena zůstat s nimi, a my vidíme mladou dívku toliko málo
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aneb vůbec jí nevidíme. Silas Huntly nestará se již o nic, co se týče
lodi; námořník v něm více nežije, muž v něm jedva že živoří. Kuchař
Hobbart koná svou obvyklou službu, jakoby loď plula zcela pravi-
delně. Tento Hobbart jest člověk podlízavý, pokrytecký, z pravidla
v nevalné shodě s kuchtíkem Jyxtropem, černochem ošklivé tváře a
spůsobů surových a drzích, jenž se mísí mezi ostatní plavce více než
je slušno.

Zábavy na palubě byly tudíž velice řídky. Na štěstí připadl
jsem na myšlénku, abychom vyšli ohledat neznámé úskalí, na němž
uváznul „Chancellor“. Procházka ta nebude ovšem ani dlouhá, ani
rozmanitá, avšak je tu příležitost opustit loď na několik hodin a
zkoumat půdu, jejíž původ jest zajisté podivný.

Ostatně jest třeba, aby půdorys této mělčiny, jež není dosud
naznačena na mapách, byl s náležitou péčí shotoven. Myslím, že
páni Letourneurové a já můžeme dosti snadno provést tuto
hydrografickou práci, ponechavše kapitánu Kurtisovi, aby jej doplnil
až s větší ještě, možno-li, přesností na novo vypočítá délku a šířku
mělčiny.

Páni Letourneurové návrh můj přijali. Lodice opatřená
olovnicemi ku zkoumání hloubky a vedená jedním z plavců, byla
nám dána k disposici a my opustili „Chancellora“ ráno 31. října.
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XVIII.

Od 31. října do 5. listopadu. — Počali jsme cestu kol mělčiny, jejíž
délka jest skorem čtvrt míle.

Malá ta cesta kolem mělčiny bylá rychle vykonána, s olovnicí
v ruce zjistili jsme, že okraje skalisk jsou velice příkré. Voda za
těmito skalisky má značnou hloubku a nelze pochybovat, že náhlé
pozvednutí, silný náraz, spůsobený činností sopečnou, vynesl tato
skaliska nad vodu.

Ostatně o původu tohoto ostrůvku nelze pochybovat. Jestiť ryze
sopečný. Všude vidět toliko čedičové balvany rozestavené v úplném
pořádku, jichž pravidelné hranoly dodávají celku vzezření
obrovského krystalu. Moře jest podivuhodně průzračné kol obrysu
mělčiny a možno v něm vidět podivné ty svazky hranolovitých
sloupců, jež tvoří podivuhodné ty základy.

„Hle, jak podivný to ostrůvek,“ pravil pan Letourneur; „objevil
se zajisté teprv před nedávnem.“

„Toť patrno, otče,“ odpověděl André, „a podotýkám, že je to
úkaz totožný s oněmi, jež se objevily u ostrova Julie, na pobřeží
Sicílie, a ve skupině Santorinu v řeckém Archipelagu; taktéž povstal
tento ostrůvek právě na tom místě, aby tu musel „Chancellor“
uváznout!“

„V skutku,“ připomenul jsem, „muselo se stát pozdvižení půdy
v této části Oceanu, neboť tato mělčina není naznačena ani na
nejnovějších mapách, a přece nemohla uniknout zrakům námořníků
v této části Atlantického oceanu, jež jest dosti hojně navštěvována.
Ohledejme ji tudíž pečlivě a uvedmež ji ve známost plavcům.“

„Kdož ví, zdali brzy opět nezmizí následkem úkazu podobného
onomu, jakým byla spůsobena?“ odpověděl André Letourneur.
„Vždyť víte, pane Kazallone, že tyto vulkanické ostrovy mívají často
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trvání toliko pomíjející a snad až zeměpisci poznamenají tento ostrov
do svých map, snad ho již dávno nebude!“

„Neškodí, milé dítě,“ odpověděl pan Letourneur. „Jest lépe,
naznačíme-li nebezpečí, jehož není, než abychom opomenuli
nebezpečí, jež tu skutečně jest, a námořníci nebudou mít práva,
stěžovat si, nenaleznou-li více mělčiny tam, kde my ji nalezli!“

„Máš pravdu, otče,“ odpověděl André, „a mimo to jest velice
možno, že ostrůvek ten snad potrvá tak dlouho, jako naše pevniny.
Avšak, má-li již zmizet, bylo by kapitánu Kurtisovi milejší aby se tak
stalo v několika dnech až bude mít opraveny škody na lodi; neboť by
mu to uspořilo práci dostat loď opět na moře.“

„Věru, André,“ zvolal jsem rozmarně, „vy mluvíte, jako byste
byl pánem přírody! Vy byste chtěl, aby pozvedla a potopila mělčinu
dle vaší vůle, dle osobního vašeho přání, a když byla utvořila tyto
skály schválně k vůli tomu, aby uhasila požár na „Chancellora“, aby
je opět odstranila na váš pokyn čarovným proutkem, aby loď zase
uvolnila ?“

„Nepřeji si ničeho, pane Kazallone,“ odpověděl mladý muž s
úsměvem, „leda poděkovat bohu, že nás tak patrným spůsobem
chránil. On ráčil uvrhnout naši loď na tuto mělčinu a on ji opět
přivede na moře, až nastane příhodná doba.“

„A my k tomu budeme napomáhat, seč jsou naše síly, není-liž
pravda, přátelé?“

„Ano, pane Kazallone,“ odpověděl pan Letourneur, „neboť to
jest přikázání lidskosti, pomoci sobě samému.

Zajisté André má pravdu, že důvěřuje v boha. Zajisté, bloudí-
li člověk po moři, užívá znamenitým spůsobem sil, udělených mu
přírodou, avšak na tomto Oceanu bez mezí, když se živly rozpoutají,
tu cítí, kterak křehká je lod, jež ho nese a kterak on je slabý a
bezbranný! Myslím tudíž, žeby heslem námořníka mělo být: Důvěra
v šebe, víra v boha!“

„Nic není pravdivějšího, pane Letourneure,“ odpovím na to já.
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„Myslím též, že jest málo námořníků, kteří by se tvrdošíjně uzavírali
náboženským dojmům!“

Hovoříce takto zkoumali jsme pečlivě skaliska, jež tvořila základ
ostrůvku, a vše nás přesvědčuje o tom, že nedávno povstal. Vskutku
také není tu jediné lastury, jediné vločky mořských řas na těchto
čedičových stěnách. Milovník přírodopisu byl by velice sklamán,
kdyby prohledával tyto shluky kamenů, kdež rostlinstvo a živočišstvo
nezanechalo dosud nejmenší stopy. Měkkýšů tu naprosto není,
rovněž chybí jiná vodní zvířata. Vítr sem nezanesl dosud jediné
semínko, a mořští ptáci nehledali zde dosud útulku. Toliko geolog
mohl by zde nalézt poněkud zajímavou látku, kdyby zkoumal tyto
čedičové základy, jež mají na sobě toliko stopy útvaru sopečného.

V tu chvíli vrací se náš člun k jižnímu konci ostrůvku, na kterém
uváznul „Chancellor“. Navrhuju svým soudruhům, aby vystoupili na
zem, což bylo přijato.

„Pro případ, že by ostrůvek ten opět měl zmizet,“ pravil se
smíchem André, „bylo by dobré, kdyby ho lidští tvorové aspoň
navštívili!“

Člun přistál a my vstoupili na čedičovou skálu. André byl v
předu, neboť půda je dosti schůdna, a mladík nemá zapotřebí ruky,
jež by ho podporovala. Otec jeho jde poněkud pozadu, blíže mne,
a tak vystupujeme na skalisko po svahu velice mírném, jenž vede na
nejvyšší . jeho vrchol.

Čtvrt hodiny stačilo, abychom urazili tuto vzdálenost, usedli
jsme na čedičovém hranolu, jenž korunuje nejvyšší skálu ostrůvku.
Na to vytáhl André Letourneur z kapsy zápisník a počal kreslit
mělčinu, jejíž obrysy jeví se našim očím zcela určitě na zelenavé
hladině vodní.

Obloha je jasná a moře, nyní klidné, ukazuje poslední špičky
skal, jež vystupují z vody na jihu, ponechávajíce mezi sebou úzký
průplav, kterým se bral „Chancellor“ než uváznul.

Podoba mělčiny je dosti podivná a připomíná velice „Yorskou
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šunku“, jejíž střední část se šíří až ku skalisku, na jehož vrcholu se
nalézáme.

Proto také, když byl André načrtnul půdorys mělčiny, pravil k
němu jeho otec:

„Ale, milý hochu, tys tu nakreslil kýtu!“
„Ano, otče,“ odpověděl André, „kýtu z čediče, tak pěknou, že

by z ní měl radost Gargantua), a dovolí-li kapitán Kurtis, dáme této
mělčině jméno „Ham-Rock.“

„Zajisté,“ zvolal jsem, „jméno to je velmi dobře voleno! Mělčina
Ham-Rock! A kéž se plavci drží od něho v uctivé vzdálenosti, neboť
nemají dosti pevné zuby, aby tuto kýtu strávili!“

„Chancellor“ uváznul na jižním konci mělčiny, abychom tak
řekli na samé kosti šunky a v malé zátoce, jež tvoří konec její. Jest
nakloněn k levému boku a v tu chvíli silně se kolísá, poněvadž v tu
chvíli jde odliv neobyčejně nízko.

Když André Letourneur dokončil svůj náčrtek, sestoupili jsme
opět jinou strání, jež se klonila mírně k západu, a brzy se objevila
zrakům našim pěkná jeskyně. Na první pohled byl by věru každý
řekl, že je to dílo architekta stavěné v onom slohu, v jakém příroda
sestrojila jeskyně na Hebridách, zejména ale na ostrově Staffě. Páni
Letourneurové, kteří byli kdysi navštívili jeskyni Fingalovu, nalezli
ji tuto ve zmenšeném měřítku. Zde je totéž rozdělení soustředěných
hranolů utvořené spůsobem, jakým vychládal čedič; tatáž černá
břevna, jichž plochy jsou k sobě sletovány látkou žlutavou; tatáž
neporušenost rohů hranolů, jež ani dláto sochařovo nemohlo by
vytvořit ostřeji, konečně týž šumot vzduchu těmito znějícími čediči,
z nichž si Gaelové vytvořili harfy stínů Fingalových. Toliko v tom
je rozdíl, že na Staffě jest půda toliko vlhkou plochou, kdežto tato
jeskyně bývá zasáhnuta toliko vysokými záplavami mořskými a
konce hranolovitých sloupků tvoří tu pevnou dlažbu.

„Mimo to,“ připomenul André Letourneur, „jeskyně na Staffě
jest rozsáhlou gotickou katedralou, tato pak jest jen kaplí této
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katedraly! Avšak kdož se toho nadál, že nalezne podobný zázrak na
tomto neznámém skalisku uprostřed Oceanu!“

Když jsme byli hodinku odpočinuli v jeskyni na Ham-Rocku,
obešli jsme břeh ostrůvku a vrátili se na lod. Zpravili jsme o svém
objevu Roberta Kurtise, jenž poznamenal mělčinu na mapu s
jménem, jež mu dal André Letourneur. V následujících dnech nikdy
jsme neopomenuli navštívit jeskyni na Ham-Rocku, kdež jsme
strávili několik příjemných hodin. Robert Kurtis ji navštívil též, ale
jako člověk, jenž je zabrán zcela jinými věcmi, než aby se obdivoval
zázraku přírody. Falsten odebral se sem jednou, aby ohledal povahu
skalisk, a urazil tu několik zlomků s bezohledností geologa. Pan
Kear nechtěl se namahat, zůstal raději na palubě. Vybídnul jsem paní
Kearovu, aby nás doprovázela na našich výletech, avšak nepohodlné
sestupování do člunu a obava před unavením pohnuly ji, že zamítla
můj návrh.

André Letourneur rovněž tázal se miss Herbeyovy, nebylo-li by
jí libo navštívit skalisko. Mladá dívka domnívala se, že může přijmout
tento návrh, jsouc šťastna, že vyvázne třeba na jedinou hodinku
svévolné tyranii své velitelky. Avšak když žádala pani Kearovu o
dovolení, aby směla opustiti palubu, odepřela to tato naprosto.

Byl jsem rozhorlen tímto jednáním a zakročil jsem u paní
Kearovy ve prospěch slečny Herbeyovy. Byl to tuhý zápas, ale
poněvadž se mi již bylo dostalo příležitosti prokázat některé služby
této sobecké dámě, a poněvadž by i na dále mohla mít zapotřebí
mého přispění, povolila konečně mému nalehání.

Slečůa Herbeyova provázela nás tedy několikrát na našich
procházkách po skalisku. Několikrát též jsme lovili ryby na pobřeží
tohoto ostrůvku a posnídali pak vesele v jeskyni, zatím co čedičové
harfy šuměly v lehkém vánku. Jsme věru šťastni vidouce rozkoš,
jakou pociťuje miss Herbeyova při pomyšlení, ze je na několik hodin
svobodna. Zajisté, ostrůvek je malý, ale nikdy nic ve světě nezdálo se
dívce této tak velkým! Také my milujeme toto pusté skalisko, a brzy
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nebude na něm kamene, jehož bychom neznali, jediné stezky, kterou
bychom nebyli radostně sledovali! Toť širé prostranství naproti
obmezené prostoře na palubě „Chancellora“, a jsem jist, že v hodině
odjezdu je neopustíme bez politování.

Co se týče ostrova Staffy, poučil nás André Letourneur, že náleží
rodině Mac-Donaldů, kteří jej pronajímají za dvanáct liber sterlingu)
ročně.

„Nuže, pánové,“ tázala se miss Herbeyova, „myslíte, žeby tuto
jeskyni bylo lze najmout za více než půl koruny?“

„Ani jediný penny byste za ni nedostala,“ pravil jsem se
smíchem. „Chcete ji snad vzít v držení?“

„Nikoliv, pane Kazallone,“ odpověděla dívka potlačivši vzdech,
„a přece je zde snad jediné místečko, kde jsem byla šťastna!“

„A já též!“ zašeptal André.
V této odpovědi slečny Herbeyovy bylo skryto mnoho utrpení!

Nebohá mladá dívka, bez příbuzných, bez přátel, nenalezla doposud
štěstí — štěstí na několik okamžiků — leda na neznámém skalisku v
Oceanu!
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XIX.

Od 6. do 15. listopadu. — V prvních pěti dnech po uváznutí
„Chancellora“ vystupovaly z nádní čpavé, husté páry, ubývalo jich
poznenáhlu a dne 6. listopadu možno považovat požár za uhašený.
Robert Kurtis ale přece k vůli jistotě dal pokračovat v čerpání vody,
tak že lodní prostora jest zaplavena až do výše mezipalubí. Avšak
když moře opadá, voda opadá též uvnitř lodi a plochy obou vodních
hladin uvnitř i zevně se vyrovnávají.

„To dokazuje,“ pravil mi Robert Kurtis, „že otvor, kterým se
hrne voda, je značný, poněvadž voda uniká s takou rychlostí.“

A vskutku, otvor v boku lodi měří neméně než čtyry čtverečné
stopy. Jeden z plavců, Flaypol, ponořiv se v čas odlivu, ohledal místo
i okolnosti spůsobené škody. Otvor nalézá se v přídě as třicet stop
od kormidla, nárazem na břehu skaliska byly rozdrceny tři fošny
as dvě stopy nad kýlem. Náraz byl spůsoben neobyčejnou silou,
mělať loď těžký náklad a moře bylo bouřlivé. Jest vskutku div, že
loď nebyla porouchána na několika místech. Bude-li možno otvor
snadno ucpat, dozvíme se, až bude náklad odstraněn, aby lodní tesař
mohl proniknout až k otvoru. Avšak bude třeba aspoň dvou dní, než
bude možno proniknouti do nádní „Chancellora“ a vyklidit odtud
balíky bavlny, jež byly ušetřeny ohněm.

Mezitím Robert Kurtis nezahálel a jsa horlivě podporován svým
mužstvem provedl důležité práce.

Mimo jiné dal kapitán opět vztýčit hlavní stožár, jenž byl při
nárazu povalen, a který se podařilo zachytit na skalisku s celým
lanovím a vystrojením. Na zádi upraveny byly jeřáby, snížený stěžeň
mohl být opět umístěn na pahýl, který Daoulas za tím účelem opatřil
přiměřeným Čepem. Přiměřeným zaklínováním, připevněným
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mimo to silnými obvazy lanovými a železnými oky, bylo spojení
obou zlomených částí zajištěno.

Když to bylo hotovo, přehlednuto pečlivě všechno lanoví a
znovu napnuto, několik plachet vyměněno a obvyklé přístroje,
náležitě umístěny, umožní nám bezpečnou plavbu.

Na přídě i na zádi lodi jest velká práce, neboť povýšená paluba a
strážnice mužstva byly plameny značně poškozeny. Následkem toho
je nutno vše opět opravit, — což vyžaduje času i péče. Času je dost,
péče není nedostatek, a brzy budeme se opět moci vrátit do svých
kabin.

Teprve dne 8. mohlo být s úspěchem započato vyklízení
„Chancellora“. Balíky bavlny promočené vodou, kterou jest nádní
naplněno, v čas přílivu vytaženy pomocí jeřábů ze záklopek, a my
pomaháme mužstvu spouštět těžké ty balíky, jež většinou jsou vodou
úplně zkaženy. Ukládají se jeden po druhém do velké lodice a
dopravují se na skalisko.

Když takto první vrstva nákladu byla odstraněna, bylo třeba
pomýšlet na to, aby aspoň částečně byla vyčerpána voda naplňující
nádní. Mimo to jest nutno ucpat pokud možno neprodyšně otvor
spůsobený skalou v tělese lodním. Jest to práce obtížná, ale plavec
Flaypol a člunař provedli ji s nevšední pečlivostí. Podařilo se jim v čas
odlivu, že potopivše se až pod vodní čáru na pravém boku lodi přibili
měděný plech na otvor, avšak poněvadž by tento plech nemohl
vydržet tlak vody, až by se výše vody uvnitř lodi snížila následkem
působení čerpadel, pokusil se Robert Kurtis upevnit ucpání, dav
nakupit balíky bavlny ku roztříštěné stěně. Materialu je hojnost, a
brzy je nádní „Chancellora“ jakoby vycpáno těžkými, nepovolnými
balíky, jež, jak doufáme, dodají měděnému plechu větší pevnosti.

Opatření kapitánovo se zdařilo. Bylo to vidět, jakmile čerpadla
započala svou práci, neboť voda v nádní poznenáhlu opadává, a
mužstvu jest možno pokračovat ve vyprazdňování lodi.

„Jest tedy pravdě podobno, že můžeme škody ohledat a opravit
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je z vnitřku. Zajisté bylo by lépe, kdybych mohl loď vyzvednout
na sucho a vyměnit poškozené stěny lodní, avšak nedostává se mi
prostředků, abych mohl podniknout tak značnou operaci. A mimo
to zdržuje mne od toho obava, aby nenastalo nepříznivé počasí mezi
tím co loď by ležela na boku, čímž by byla vydána na milost a
nemilost nárazu vln. Avšak myslím, že vás mohu ubezpečit, že otvor
bude náležitě ucpán a že se můžeme co nejdříve pokusit dostihnouti
pobřeží za dostatečných záruk bezpečnosti.“

Po dvoudenní práci byla velká část vody vyčerpána a vyklizení
posledních balíků nákladu stalo se beze vší nehody. Museli jsme
pracovat sami u čerpadel, abychom ulehčili mužstvu, a činili jsme to
svědomitě. André Letourneur, vzdor svému zmrzačení, připojil se k
nám, a každý, seč byl, učinil svou povinnost.

A přece jest to práce velice unavující; nemůžeme v ní dlouho
pokračovat, aniž bychom si odpočinuli. Ruce a kyčle jsou jakoby
zpřeráženy tím neustálým pohybem nahoru, dolů, a pochopuji, že
se plavci hrozí této práce. — Ale my konáme práci tu aspoň za
příznivých podmínek, neboť loď jest na pevném podkladu a otvor
není pod našima nohama. My nehájíme život svůj proti
obklopujícímu nás moři, neníť tu boje mezi námi a vodou, které
přibývá tou měrou, jakou se vyčerpává! Dejž Bůh, abychom nikdy
nebyli vydáni podobné zkoušce na lodi, která klesá!
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XX.

Od 15. do 20. listopadu. — Dnes bylo možno vykonat prohlídku
podpalubí; konečně byla nalezena bednička s třaskavou solí, na zádi
na místě, jež na štěstí nebylo zasaženo ohněm. Bednička ta jest
úplně neporušena, a voda ani nepoškodila její obsah; byla uložena
na bezpečném místě na nejzazším konci. Proč ji neuvrhli ihned do
moře? nevím to, ale zkrátka, nehodili ji tam.

Robert Kurtis a Daoulas při své prohlídce zjistili, že paluba a
trámy, které ji nesou, trpěly méně než se nadáli. Silný žár, kterému
byly vydány tlusté ty fošny a silné trámy, sbortil je sice, ale
nepoškodil je značně, a působení ohně, jak se zdálo, jevilo se
mnohem značněji v bocích lodi.

Vskutku také vnitřní bednění lodi na značnou délku bylo
zničeno plameny; konce zuhelnělých dřevěných hřebíků vyčnívají tu
i tam, a na neštěstí jest i zevní bednění velice povážlivě poškozeno;
konce trámců i spáry jsou značně poškozeny, a možno považovat za
hotový zázrak, že loď dávno již se nerozevřela.

Jsou to okolnosti velice povážlivé, to dlužno přiznat.
„Chancellor“ utrpěl takových škod, že Robert Kurtis, jak patrno,
nemůže je napravit obmezenými prostředky, jež má po ruce, a
nedovedl by dáti své lodi potřebné pevnosti pro další plavbu.

Proto také kapitán i tesař stali se velice starostlivými. Škody na
lodi jsou v pravdě tak značné, že kdyby se nalézala na ostrově a ne
na skalisku, jež moře může zaplavit každé chvíle, neváhal by Robert
Kurtis, a dal by loď rozbít a ustrojit z ní lodici menší, na kterou by se
mohl aspoň spolehnout.

Avšak Robert Kurtis rychle se rozhodl a svolal nás všechny,
mužstvo i cestující, na palubu „Chancellora“.

„Přátelé,“ pravil k nám, „škody jsou mnohem značnější, než jsme
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se domnívali, boky lodi jsou značně poškozeny. Poněvadž jednak
nemáme nijakého prostředku opraviti je, a jednak na tomto skalisku,
vydáni kterémukoli nárazu vln, nemáme času, abychom ustrojili
novou lodici, proto navrhuji, abychom ucpali otvor, kterým vniká
voda, co nejpevněji a hleděli dosáhnouti nejbližšiho přístavu. Jsme
vzdáleni toliko osm set mil od pobřeží paramaribského, jež tvoří
severní břeh holandské Guyany, a v desíti neb dvanácti dnech, bude-
li nám počasí příznivo, nalezli bychom tam útulku!“

Nedalo se nic jiného podniknout. Proto také rozhodnutí
Roberta Kurtise jednohlasně schváleno.

Daoulas a jeho pomocníci snaží se ucpat uvnitř otvor, kterým
vnikala voda, a upevnit pokud možno stěny lodi poškozené ohněm.
Avšak jest přece patrno, že „Chancellor“ neposkytuje více dostatečné
bezpečnosti pro delší plavbu, a že bude zanechán v prvním přístavu,
kterého dostihneme.

Tesař ucpal též zevní spáry v bednění stěn na oné části, jež v
čas odlivu se ukázaly, avšak nemožno ohledat onu část, která jest pod
vodou, i při odlivu a třeba se spokojit s opravami uvnitř nádní.

Různé ty práce trvaly až do 20. Onoho dne, kdy bylo učiněno
vše, co v lidské moci, aby loď byla opravena, rozhodnul se Robert
Kurtis, že ji pustí opět na moře.

Rozumí se, že od té chvíle, co náklad byl vyklizen z podpalubí‘,
neustále se vznášela nad vodou i před početím přílivu. Poněvadž
byla loď z opatrnosti upevněna kotvami na přídě i na zádi, nebyla
zanešena na skaliska a zůstala, v malé přirozené té nádržce, chráněné
s pravé i s levé strany skalisky, jež nejsou pokryta mořem ani při
největším přílivu. Tu shledáno, že tato nádržka ve své nejširší části
mohla by propustit „Chancellora“, kdyby se plulo velice opatrně, a
manévr ten možno snadno provést pomocí lan, jež byla upevněna na
skalisku, tak že loď jest nyní obrácena přídou k jihu.

Zdá se tudíž, že bude snadno vyprostit „Chancellora“ buď že
napneme plachty proti větru, bude-li přízniv, buď že jej potáhneme
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na laně až za průplav, bude-li vítr protivný. Přece však tato operace
má jisté obtíže, které třeba překonat.

Vskutku také přístup ku průplavu jest zahražen jakousi
čedičovou hrází, nad kterou zbývá i v čas přílivu jedva dosti vody
pro ponor „Chancellora“, i kdyby byl úplně vyprázdněn. Dostal-li
se přes tuto hráz před svým uváznutím, stalo se tak, opakuji to, tím
spůsobem, že byl zvednut obrovskou vlnou a uvržen do nádržky.
Ostatně byl to onoho dne nejen příliv v čas nového měsíce, nýbrž i
nejznačnější, a může uplynout několik měsíců, než nastane opět tak
silný příliv.

Nuže, jest patrno, že Robert Kurtis nemůže čekat několik
měsíců. Dnes lze očekávat značný příliv, poněvadž slunce i měsíc
účinkují právě na moře spojenou silou, třeba toho použit ku
vyprostění lodi; pak, jakmile bude mimo nádržku, obtěžkáme ji tak,
aby mohla plout pod plachtami a dáme se na cestu.

Právě jest vítr příznivý, neboť věje od severovýchodu a tudíž ve
směru průplavu. Avšak kapitán právem se rozpakuje vyplout plnými
plachtami a to proti překážce, jež by jej mohla přece zadržet, s
lodí, jejíž pevnost jest nyní velice pochybná. Proto, porokovav s
poručíkem Walterem, tesařem a člunařem, rozhodl se, že dá
„Chancellora“ táhnout na laně. Následkem toho připevněna jedna
kotva na zádi pro případ, žeby se operace nepodařila, aby loď mohla
být uvedena nazpět ku kotvišti; mimo to byly dvě jiné kotvy
připevněny na konci průplavu, jenž není delší dvou set stop. Řetězy
na to připevněny ku hřídeli, mužstvo chopilo se sochorů a o Čtvrté
hodině odpolední započal „Chancellor“ svůj pohyb.

O čtyřech hodinách třiadvaceti minutách měl být příliv úplný.
Deset minut před tím byla loď také již pošinuta tak daleko, pokud
toho její ponor dovoloval, avšak přední část kýlu brzy narazila o
skálu, tak že bylo nutno zastavit.

A nyní, kdy spodní část přídy přešinula se přes překážku, není
již nijakého důvodu, proč by Robert Kurtis nepřipojil působení větru
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ku mechanické síle hřídele. Spodní svrchní plachty tudíž rozvinuty a
nařízeny po větru.

Toť pravý okamžik. Moře stoupá. Cestující i plavci jsou u
sochorů hřídele. Páni Letourneurové, Falsten a já jsme u Sochoru na
pravém boku lodi. Robert Kurtis jest na povýšené palubě dohlížeje
na plachty, poručík na přídě, člunař u kormidla.

„Chancellor“ pociťuje několik nárazů, a moře, jež se dme, zvedá
se lehce, ale na štěstí jest klidno.

„Nuže, přátelé,“ volá Robert Kurtis svým klidným, důvěřivým
hlasem. „Silně a svorně. Ted!“

Sochory u hřídele daly se v pohyb. Je slyšet chřestění řetězů,
jež se Čím dál tím více napínají. Vítr stává se svěžejším, a poněvadž
loď nemůže plout s náležitou rychlostí, prohýbají se stožáry pod
nátlakem plachet. Urazili jsme as dvacet stop. Jeden z plavců
zanotoval jakousi píseň, jednu z oněch písní bohatých na hrdelně
zvuky, jejíž rhytmus napomahá střídání našich pohybů. Úsilí naše se
zdvojnásobuje a „Chancellor“ se chvěje . . .

Avšak marná snaha. Příliv počíná opadávat. Neproplujeme.
Nuže, jakmile nelze proplout, nemůže loď zůstat na rozhraní

hráze, neboť by se při odlivu rozlomila ve dví. Na rozkaz kapitánův
byly plachty rychle svinuty a kotva, spuštěna na zádi, ihned počala
službu. Nebylo jediného okamžiku k ztracení. Ustupujeme, je to
okamžik hrozné úzkosti… Avšak „Chancellor“ sklouznul po kýlu a
vrátil se v nádržku, jež je nyní jeho vězením.

„Nuže, kapitáne,“ táže se nyní člunař, „kterak proplujeme?“
„To nevím,“ odpověděl Robert Kurtis, „ale my proplujeme.“
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XXI.

Od 21. do 23. listopadu. — Vskutku, jest nutno opustit nádržku, a bez
meškání. Počasí, jež nám bylo příznivo po celý ten měsíc listopad,
hrozí změnou. Tlakoměr ode včíra sklesl a kol Ham-Rocku počíná se
jevit silnější příboj. Nyní ale nebylo by možno udržet se na ostrůvku
za větru. „Chancellor“ byl by roztříštěn na kusy.

Ještě téhož večera, v době odlivu odebrali jsme se Robert Kurtis,
Falsten, člunař, Daoulas a já, abychom prozkoumali čedičovou hráz,
jež byla nyní nad vodou.

Jest toliko jediný prostředek, abychom mohli proplout, učinit
do hráze průkop v šířce desíti a v délce pěti stop. Vyhloubení na osm
neb devět palců stačilo by pro ponor „Chancellora“ a kdyby pečlivě
byl veden malým tím průplavem, proplul by jím a octnul by se na
vodách, jež bezprostředně nabývají značné hloubky.

„Avšak tento čedič má tvrdost žuly,“ připomenul člunař, „a práce
trvala by tu velmi dlouho a to tím spíše, jelikož nelze ji provést leda v
čas odlivu, totiž jedva po dvě hodiny ze čtyřiadvaceti!“

„Toť o důvod více, člunaři, abychom neztráceli ani okamžiku,“
na to Robert Kurtis.

„Eh, kapitáne,“ pravil Daoulas, „bude to práce na celý měsíc!
Nebylo by možno vyhodit tyto skály do povětří? Máme na lodi
prachu.“

„U velice malém množství,“ odpověděl člunař.
Situace jest na nejvýš povážliva. Celý měsíc práce! Avšak, než

uplyne měsíc, bude loď roztříštěna mořem!
„Máme cos lepšího, než prach,“ pravil v tom Falsten.
„Co pak?“ tázal se Robert Kurtis obrátiv se k inženýru.
„Pikran draselnatý!“ odpověděl Falsten.
Vskutku, pikran draselnatý! Krabice, přinešená na loď
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nešťastným Rubyem. Třaskavá látka, jež mohla vyhodit do povětří
lod, dovede rovněž snadno odstranit tuto překážku! Třeba jen učinit
podkop do čedičové skály a hráze více nebude!

Krabice s třaskavou solí, jak jsem byl pravil, byla umístěna na
skalisku na bezpečném místě. Bylo to věru štěstí, ba řízení
Prozřetelnosti, že nebyla hozena do moře, když byla vynešena z
podpalubí.

Plavci šli si pro rýče a Daoulas, pod vedením Falstenovým, počal
vyhlubovat podkop ve směru, jenž mohl spůsobit největší účinek.
Všechno vzbuzuje v nás naději, že podkop ten bude dohotoven
během noci a že zítra, za svítání, bnde-li mít výbuch očekávaný
účinek, bude průplav volný.

Jak známo, jest kyselina pikrová látka krystalinická, dobytá z
dehtu kamenouhelného, jež sloučivši se s draslem tvoří sůl žlutou,
pikran draselnatý. Mocnost výbuchu této látky jest menší střelné
bavlny a dynamitu, avšak jest mnohem značnější obyčejného
střelného prachu). Co se týče vzejmutí této třaskavé soli, možno je
snadno vyvolat silným nárazem na suché cestě, čehož my docílíme
velice snadno pomocí obyčejných ručničních zápalek (kapslí).

Daoulas pracoval, podporován svými lidmi, s největší horlivostí,
ale když se rozednívalo, dávno ještě nebyla práce skončena. Vskutku,
možno pracovat na podkopu toliko v čas odlivu, tedy jedva hodinu.
Z toho následuje, že bude třeba čtyr odlivů, aby podkop měl
náležitou hloubku.

Teprve dne 23. ráno byla práce konečně hotova. Do čedičové
skály hráze byl vyhlouben šikmý otvor, jenž může obsáhnout as deset
liber třaskavé soli, a tento podkop byl ihned nabit. Jest as osm hodin.

Když jsme dávali pikrovou sůl do podkopu, pravil k nám
Falsten:

„Myslím, že bychom mohli přimísit obyčejného prachu. To
nám umožní zapálit podkop doutnákem na mistě zápalkou, která
se musí vzejmout nárazem, což bude mnohem snadnější. Mimo to
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jest zjištěno, že použití prachu a pikranu zároveň jest výhodnější při
trhání tvrdých skal. Pikran, sám sebou velice prudký, připravuje cestu
prachu, jenž se vznímá mnohem pomaleji a povlovněji a jenž pak
Čedič na dobro rozdrtí.“

Inženýr Falsten nemluví často, ale třeba přiznat, že mluvi-li,
mluví dobře. Rady jeho uposlechnuto. Obě látky smíšeny, a když
byla zápalka zastrčena na dno otvoru, vsypána tam smíšenina, jež
náležitě upěchována.

„Chancellor“ je dosti vzdálen od podkopu, že se nemusí báti
výbuchu. Přece ale, k vůli opatrnosti, uchýlili se cestující i mužstvo
na nejzazší konec mělčiny, do jeskyně, a pan Kear, vzdor svému
odporu, byl nucen opustit lod.

Na to Falsten, zapáliv doutnák, jenž má hořet as deset minut,
vrátil se k nám.

Nastal výbuch. Byl temný a mnohem méně hřmotný než jsme
se domýšleli, avšak tak bývá povždy u podkopů hluboce založených.

Spěchali jsme ku překážce naší plavby … Operace byla se úplně
zdařila. Čedičová hráz byla v pravém toho slova smyslu proměněna
v prach a nyní malý průplav, který nastávající příliv počíná plnit
vodou, prorývá bývalou překážku a poskytuje volnou plavbu.

Zavznělo všeobecné hurá! Brány vězení jsou otevřeny, vězňům
nezbývá než prchnout!

Když byl úplný příliv, zvednul „Chancellor“ .kotvy, proplul
malým průplavem a octnul se na volném moři.

Avšak ještě po celý den bylo nutno setrvat u mělčiny ; neboť loď
nemůže plout v poměrech, v jakých se nalézá, třeba přibrat přítěže,
jež zabezpečuje její stálost. Proto po následujících čtyřiadvacet hodin
pracuje mužstvo nakládajíc na loď velké kameny a ony balíky bavlny,
jež jsou nejméně poškozeny.

Mezi dnem páni Letourneurové, miss Herbeyova a já podnikli
jsme procházku kol čedičových těch skal, kdež jsme meškali po tři
neděle a jichž nikdy více nespatříme. Jméno „Chancellora“, jméno
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mělčiny a den uváznuti lodi vyryl André uměle na stěně jeskyně a
dali jsme s bohem tomuto skalisku, na kterém jsme byli strávili tolik
dní, z nichž některé počítáme k nejkrásnějším svého života.

Konečně, dne 24. listopadu, za ranního přílivu rozvinul
„Chancellor“ svoje dolní plachty, plachty postranní i horní, a dvě
hodiny na to zmizel poslední vrchol Ham-Rocku pod obzorem.
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XXII.

Od 24. listopadu do 1. prosince. — Jsme tedy nyní na moři, na lodi,
jejíž pevnost jest nejista, avšak na štěstí nejedná se o dlouhou plavbu.
Zůstane-li po několik dní vítr severovýchodní, „Chancellor“ pluje po
větru valně se neporouchá a dostihne zajisté pobřeží guyanského.

Směr plavby naší jest jihozápadní a život na palubě počíná opět
pravidelným během.

První dny minuly bez nějaké příhody. Směr větru jest stále
příznivý, avšak Robert Kurtis neodvažuje se použiti všech plachet,
neboť bojí se, aby přílišnou rychlostí plavby nepovstal v lodi nějaký
otvor, kterým by vnikala voda.

Smutná to ostatně plavba za takovýchto okolností, nemáme-li
více důvěru v naši loď! A mimo to plujeme zase nazpět, na místě
abychom se brali ku předu! Proto také zabývá se každý svými
myšlénkami a na lodi nepanuje ona sdílná čilost, kterou spůsobuje
plavba bezpečná a rychlá.

Během dne 29. přeskočil vítr o čtvrtinu na sever. Nemožno
tudíž plout na dále zcela po větru. Nutno změnit směr plachet a
rozmnožit je. Následkem toho se loď dosti značně chýlí na stranu.

Robert Kurtis dal svinouti hořejší plachty; neboť cítí, že
naklonění značně škodí lodi. A má pravdu, neboť nejedná se tak o
rychlou plavbu, jako o to, abychom dostihli země bez nové nehody.

Noc od 29. na 30. jest tmavá a mlhavá. Vítr vane stále, avšak
na neštěstí otočil se na severozápad. Většina cestujících vrátila se
do svých kabin, avšak kapitán Kurtis neopouští povýšenou palubu
a všechno mužstvo je v hotovosti. Loď jest stále silně nakloněna,
ačkoliv nemá žádnou ze svých hořejších plachet.

Ke druhé hodině ranní odhodlal jsem se odejít do své kabiny,
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když jeden z plavců, Burke, jenž byl v podpalubí, vystoupil rychle
nahoru a zvolal:

„Na dvě stopy vody!“
Robert Kurtis a člunař spěchali po schodech dolů a zjistili, že

příšerná ta zpráva jest jen až příliš pravdiva. Bud že se onen otvor
opět rozevřel, aneb že povolily některé spáry, nedokonale ucpané,
voda vniká dosti rychle do nádní.

Kapitán vrátiv se na palubu obrátil loď po větru, aby ji co
nejméně poškodil, a očekáváme dne.

Za svítání zkoumána opět výška vody a shledáno na tři stopy
vody .. .

Pohledl jsem na Roberta Kurtise. Rty jeho na chvíli zbledly,
avšak on zachoval všechnu svou duchapřítomnost, cestující, z nichž
několik vystoupilo na palubu, byli zpraveni o tom, ostatně bylo těžko
zatajit jim to.

„Nová nehoda?“ tázal se pan Letourneur.
„To se dalo předvídat,“ na to já, „avšak nejsme as příliš vzdáleni

země a doufám, že jí dostihneme.“
„Vyslyš vás Bůh!“ odpověděl pan Letourneur.
„Jakoby Bůh byl na lodi!“ zvolal Falsten pokrčiv rameny.
„On je zde, pane,“ odpověděla miss Herbeyova.
Inženýr se uctivě zamlčel vůči této odpovědi plné víry, které

nelze odporovat.
Zatím, na rozkaz Roberta Kurtise, upravena služba u čerpadel.

Mužstvo chápe se práce spíše s resignací než s horlivostí, avšak jedná
se o spásu nás všech, a plavci, rozdělení ve dvě Čety, střídají se u
čerpadel.

Mezi dnem provedl člunař nové ohledání výšky vody a
shledáno, že moře proniká zvolna, ale neustále do vnitra lodi.

Na neštěstí čerpadla při této práci často se zarážejí, jest nutno
je opravovat. Stává se mnohdy, že se ucpávají bud popelem, buď
kusy bavlny, jež dosud naplňují spodní část nádní. Následkem toho
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je třeba několikerého čistění, čímž přichází na zmar část vykonané
práce.

Druhého dne ráno po novém měření shledáno, že výška vody
jest pět stop. Stane-li se tedy spůsobem jakýmkoli, že se čerpání
zarazí, naplní se loď vodou. Toť již jen otázkou času a zajisté času
velice krátkého. Čára ponoru „Chancellora“ jest již celou stopu pod
vodou a pohyby lodi stávají se stále těžšími, neboť se zvedá toliko s
velkou obtíží nad vlny. Vidím, kterak kapitán Kurtis svrašťuje čelo
pokaždé, kdykoli mu člunař neb poručík podávají zprávy. Toť špatné
znamení.

Práce u čerpadel pokračovala po celý den a po celou noc. Avšak
moře přece nad námi nabylo vrchu. Mužstvo jest zemdleno. Známky
ochablosti jeví se mezi těmito lidmi. Avšak člunař a poručík
předcházejí dobrým příkladem a cestující pomáhají u čerpadel.

Situace není tatáž jako v době, kdy „Chancellor“ uvázl na pevné
půdě Ham-Rocku. Naše loď vznáší se nyní nad propastí, ve které
může každou chvíli zmizet!
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XXIII.

— Od 2. do 3. prosince. — Po nových čtyřiadvacet hodin zápasíme
s ůsilim a zabránili jsme, aby vody uvnitř lodi nepřibývalo, avšak
jest patrno, že konečně nastane chvile, kde čerpadla více nestačí ani
vyvrhovat takové množství vody, jaké vniká otvorem dovnitř.

Mezi dnem kapitán Kurtis, jenž si nedopřeje ani na chvíli
oddechu, provedl sám nové ohledání v podpalubí, kamž ho
doprovázím s tesařem a člunařem. Odstranili jsme několik balíků
bavlny a shledali jsme pří naslouchání, že je slyšet jakési šplouchání,
jakési „glu-glu“, abych užil slova nejpřípadnějšího. Otevřel se snad na
novo otvor ve stěně lodní, či snad celá loď se počíná rozvírat? Není
možno zjistit to na určito. Na každý spůsob Robert Kurtis se pokusí,
aby loď byla v zádi pevnější proti vodě tím, že použije na zevnější
straně dehtovaných plachet. Snad se mu takto podaří přerušit aspoň
prozatímně všechno spojení mezi vnitřkem a zevnějškem lodi. Bude-
li otvor na chvíli ucpán, možno čerpat vodu ůsilovněji a zajisté též
pozvednout loď na náležitou výši.

Práce ta je obtížnější než se zdá. Nutno především zmenšit
rychlost plavby, a když silné plachty, připevněné na hřídelích,
pošinuty byly pod kýlem, popotaženy až na místo, kdež se rozvíral
bývalý otvor a takto úplně zaobalena tato část stěny „Chancellora“.

Od té chvíle pracují Čerpadla poněkud s úspěchem a my se opět
chápeme práce s odvahou. Zajisté že voda dosud vniká do lodi, avšak
v menším množství, a ku konci dne je zjištěno, že výška vody klesla
o několik palců. Pouze několik palců! Ale neškodí! Čerpadla nyní
vyvrhují více vody než vniká do vnitř a neopouštíme je ani na chvíli.
—

Vítr značně sesílil v této noci, jež je temná. Kapitán přece ale
odhodlal se podržeti tolik plachet, kolik jen možno. Víť dobře, že
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stěny „Chancellora“ nejsou dostatečně pevný, a spěchá, by se dostal
k pevné zemi. Kdybychom potkali nějakou lod, nemeškal by dáti
znamení nouze, přepravit na ni cestující, ba i mužstvo, třeba by měl
samoten zůstat na „Chancelloru“, až se potopí pod jeho nohama.

Avšak všechna ta opatření nevedla k cíli.
Během noci povolila dehtovaná plachta tlaku zvenčí a druhého

dne, 3. prosince, člunař, když ohledal výši vody, nemohl potlačiti tato
slova, provázená klením:

„Už zase šest stop vody v nádní!“
Jest to bohužel až příliš pravdivé! Loď se plní znova vodou,

pohružuje se vůčihledě a čára ponoru je již značně pod vodou.
Přece ale pracujeme u čerpadel s větší odhodlaností než kdykoli

a napínáme poslední svoje síly. Ruce naše jsou jako přelámány, nehty
krvácejí, avšak vzdor všemu úsilí voda nás překonává. Robert Kurtis
dal ted upevnit řetěz při otvoru velké záklopky a vědra vody podávají
se rychle z ruky do ruky.

Vše nadarmo! O půl deváté hodině dopoledne ujištěno nové
zvýšení hladiny vodní v podpalubí. Tu zmocňuje se některých
plavců zoufalost. Robert Kurtis nařídil jim, aby pokračovali v práci.
Oni se vzpírají.

Mezi těmito muži jest jeden povahy nakloněné ku vzpouře,
výtržník, o němž jsem již mluvil, plavec Owen. Jest mu as čtyřicet
let. Tvář jeho končí špičatým, ryšavým vousem, na tvářích je skorem
bezvousý neb oholený, rty jeho jsou ohrnuté a šedé oči jeho jsou
v koutkách začervenalé. Nos má rovný, uši silně odstávají, čelo
pokrývají hluboké ošklivé vrásky.

On první opustil svoje místo.
Pět nebo šest jeho soudruhů učinilo podobně, a mezi nimi

pozoruju kuchaře Jynxtropa, jenž je rovněž zlý člověk.
Na rozkaz Roberta Kurtise, jenž nařizuje, aby se vrátili k

čerpadlům, odpověděl Owen rozhodným ne.
Kapitán opakuje svoje vyzvání.
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Owen opakuje svoje: ne.
Robert Kurtis přistoupil ke vzpurnému plavci.
„Radím vám, abyste se mne nedotýkal!“ pravil chladně Owen

ustoupiv na přídu.
Robert Kurtis na to odešel na povýšenou palubu, vstoupil do své

kabiny a vyšel s nabitým revolverem.
Owen pohlíží chvíli na Roberta Kurtise, avšak Jynxtrop mu dal

znamení, a všichni chopili se opět práce.
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— 4. prosince. — První hnutí vzpoury bylo zaraženo rázným
chováním kapitánovým. Bude-liž Robert Kurtis budoucně rovněž
šťastným? Doufejmež, neboť nekázeň mužstva učinila by hroznou
tuto situaci, jež je beztoho již velice povážlivá.

V noci nemohla čerpadla více náležitě pracovat. Pohyby lodi
jsou velice těžké, a jest jí velice těžko vyšinout se na vlnu, bývá
paluba její zaplavována spoustami vody, jež ji zalívají a pronikají
záklopkami. Tím přibývá nová voda k vodě v nádní.

Situace stane se brzy rovněž hrozivou, jako byla v posledních
hodinách požáru. Cestující, mužstvo, všichni cítí, že tato loď
poznenáhlu mizí jim pod nohama. Vidí, kterak zvolna, ale bez ustání
stoupají ty proudy, jež se jim zdají rovněž nebezpečnými jako byly
ony plameny.

Přece ale mužstvo stále pracuje pod hrozbami Roberta Kurtise,
a plavci, chtěj nechtěj, zápasí velice statně, avšak síly jejich jsou
u konce. Ostatně nemohou vyčerpati tuto vodu, kteréž neustále
přibývá a jejíž hladina stoupá každou hodinou. Ti, kdož váží vodu
vědry, museli brzy opustit podpalubí, kdež stojíce ve vodě již až po
pás jsou v nebezpečí, že se utopí, a vrátili se na palubu.

Zbývá nyní jediná pomoc, a na zejtří, dne 4. po poradě mezi
poručíkem, člunařem a kapitánem Kurtisem usneseno opustit lod.
Poněvadž lodice, jediná, jež nám zbývá, nemůže nás všechny
obsáhnout, bude ihned sestrojen vor. Mužstvo bude pokračovat v
práci u čerpadel až do té chvíle, kdy bude dán rozkaz, aby vstoupilo
na vor.

Bylo to oznámeno tesaři Daoulasovi a smluveno, aby vor
sestrojen byl bez odkladu z reservních ráhen a vorového dříví,
přiřezaného v potřebné délce. Moře, poměrně klidné v tuto chvíli,
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usnadní tuto operaci, jež je povždy obtížna i v okolnostech nej
příznivějších.

Robert Kurtis, inženýr Falsten, tesař a deset plavců, ozbrojeni
sekerami a pikami, počali tudíž bez odkladu rovnat a přiřezávat
ráhna, dříve než je házejí do moře. Pak třeba je toliko pevně svázat
a sestrojit takto pevnou kostru, na které má spočívat půda voru, jenž
bude měřit as čtyřicet stop zdélí a dvacet neb pětadvacet zšíří.

My ostatní cestující a zbytek mužstva jsme stále u čerpadel. Blíže
mne jest André Letourneur, jehož otec jeho nepřestává pozorovat s
hlubokým pohnutím. Co stane se s jeho synem, bude-li třeba zápasit
s vlnami, v okolnostech, kde člověk zdravého těla stěží se dovede za-
chránit? Na každý spůsob jsme tu dva, kteří ho neopustíme.

Povážlivost nebezpečné naší situace byla zatajena paní Kearově,
kteráž následkem dlouhotrvající ochablosti je skorem bez vědomí.

Několikrát objevila se na palubě miss Herbeyova, toliko na
několik okamžiků. Unavením pobledly její líce, avšak jest stále silná.
Odporučil jsem jí, aby byla připravena na každou nehodu.

„Jsem povždy připravena, pane,“ odpověděla mi statečná dívka,
jež se ihned vrátila k paní Kearově. — André Letourneur sleduje
mladou dívku pohledem a pocitem smutku.

K osmé hodině večerní je stavba voru skorem skončena.
Spouštějí se nyní prázdné, neprodyšně uzavřené sudy, jež jsou určeny
k tomu, aby zabezpečily plavbu voru a jež připevněny co nejpečlivěji
mezi žebry voru.

Dvě hodiny na to rozlehl se velký pokřik na dolejší palubě. Pan
Kear se objevil volaje:

„My se topíme, my se topíme!“
Hned na to vidím Herbeyovu a Falstena, kteří nesou omdlelou

paní Kearovu.
Robert Kurtis doběhl do své kabiny. Vrátil se brzy na to s

mapou, sextantem a kompasem.
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Je slyšet zoufalé volání, na lodi panuje zmatek. Mužstvo vrhá se
na vor, jehož kostra, nemající dosud půdy, nemůže je pojmout . . .

Není možno vypsat všechny ty myšlénky, jež kolovaly mou
hlavou, aniž vylíčit spěšný ten přehled celého mého života, jejž jsem
provedl ve svém nitru! Zdá se mi, že celý můj život soustředěn je
v jediné té chvíli, jež se právě dokonává! Cítím, kterak se paluba
rozstupuje pod mýma nohama. Vidím, kterak vystupuje voda kol
lodi, jakoby se Ocean pod ní rozvíral!

Několik plavců uchýlilo se do lanoví s výkřiky hrůzy. Chci je
následovat …

Ruka jakás mne zadržela. Pan Letourneur mi ukazuje svého
syna, s očima plnýma slzí.

„Ano,“ pravím tiskna mu křečovitě ruku. „My dva ho
zachráníme.“

Avšak dříve než já byl se Andréa chopil Robert Kurtis a pozvedá
ho do lanoví hlavního stěžně, když v tom „Chancellor“ poháněn v tu
chvíli rychle větrem, pojednou se zarazil. Nastalo prudké otřesení.

Loď se potápí! Voda sahá k mým nohoum. Bezděčně chápu
se lanoví . . . Avšak pojednou potápění se zastavilo, a právě když
paluba jest již na dvě stopy pod hladinou moře, zůstal „Chancellor“
nepohnut.
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XXV.

— V noci od 4. do 5. prosince. — Robert Kurtis pozvednul mladého
Letourneura a spěchaje po zaplavené palubě umístil ho v lanoví na
pravém boku lodi. Otec jeho a já vyšinuli jsme se poblíže něho.

Pak jsem se ohledl kolem sebe. Noc jest dosti jasna, abych mohl
pozorovat, co se děje. Robert Kurtis, vrátiv se na své místo, stojí na
vyvýšené palubě. Na zádi bliže ohrady dosud nezaplavené pozoruji
ve stínu pana Keara, jeho manželku, miss Herbeyovu a Falstena; na
nejzazším konci přídy poručíka a člunaře; v kosích stožáru pak a v
lanoví ostatek mužstva.

André Letourneur vyšinul se do koše hlavního stožáru; díky
svému otci, jenž musel chorou jeho nohu pozvedat na každý příčel
provazového žebříku, podařilo se mu to beze vší nehody vzdor
kolísání lodi. Avšak nebylo možno přivésti k rozumu pani Kearovu,
jež zůstala na povýšené palubě vydána v šanc nebezpečí, že bude
smetena vlnami, povstane-li silnější vítr. Také miss Herbeyova
zůstala u ní, nechtíc ji opustit.

První péčí Roberta Kurtise, když klesání lodi zastaveno, bylo,
stáhnout okamžitě všechny plachty, pak sejmout ráhna a hořejší
části stožáru, aby neporušil rovnováhu lodi. Doufáť, že po těchto
opatřeních „Chancellor“ se nezvrátí. Avšak nemůže-liž se každou
chvíli potopit? Vyhledal jsem Roberta Kurtise a položil jsem mu tuto
otázku.

„Nemohu to vědět,“ odpověděl hlasem velice klidným. „Závisí
to především na stavu moře. Jisto je tolik, že v nynějších poměrech
nalézá se loď v rovnováze, avšak poměry mohou se každou chvíli
změnit!“

„Může „Chancellor“ plout nyní, s dvěma stopami vody pod
palubou?“
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„Nikoliv, pane Kazallone, ale může, hnán proudem moře a
větrem, udrží-li se takto ještě po několik dní, dosáhnout některého
místa pevniny. Ostatně máme, jakožto poslední pomůcku vor, jenž
bude v několika hodinách dohotoven a na který budeme moci
vstoupit, jakmile nastane den.“

„Vy jste tedy neztratil všechnu naději?“ táži se velice překvapen
klidem Roberta Kurtise.

„Naději nemožno nikdy úplně ztratit, pane Kazallone, ani v
okolnostech nejhroznějších. Vše, co vám mohu říci, jest, že ve stu
případech, máme-li proti sobě devětadevadesát, aspoň stý je pro nás.
Nemýlím-li se ostatně, tedy „Chancellor“ napolo potopen, nalézá
se v týchž poměrech, v nichž se nalézal trojstěžník „Juno“ r. 1795.
Po více než dvacet dní zůstala tato loď takto uprostřed mezi dvojí
vodou. Plavci i cestující byli se uchýlili do košů stožárových, a když
konečně ohlášena země, všichni, kdož byli přestáli svízele a hlad, byli
zachráněni. Jest to případ příliš známý v dějinách námořnictva, než
abych si naň v tu chvíli nevzpomenul! Nuže, není nijaké příčiny,
proč by ti, kdož zůstanou živi na „Chancelloru“, nebyli rovněž tak
šťastni, jako oni na „Junoně“.

Mohlo by se snad lecos namítat Robertu Kurtisovi, avšak z této
rozmluvy vysvítá, že náš kapitán doposud nepozbyl naděje.

Zatím však, poněvadž rovnováha „Chancellora“ každé chvíle
může být porušena, třeba raději dříve než později loď opustit. Bylo
proto rozhodnuto, abychom zejtra, jakmile tesař bude hotov se svým
dílem, přestoupili na vor.

Avšak představte si kruté zoufalství, jež se zmocnilo mužstva,
když Daoulas k půlnoci spozoroval, že kostra voru zmizela! Lana,
ačkoliv byla pevná, přetrhala se při klesání lodi a roubení zajisté že již
více než před hodinou odplavalo.

Když se lodníci dozvěděli o novém tom neštěstí, vyrazili ze sebe
zoufalé výkřiky.
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„Stožáry do moře, do moře!“ volají nešťastníci ti jako beze
smyslu.

A hotoví se zpřetínat lana, kterými jsou připevněny stožáry na
hořejší palubě, svrhnout je do moře a sestavit ihned nový vor.

Avšak Robert Kurtis zakročil:
„Na svoje místa, hoši,“ zvolal. „Ať se ani nit nepřetne bez mého

rozkazu! „Chancellor“ je v rovnováze! I
„Chancellor“ se ještě nepotopí!“
Slyšíc pevný hlas svého kapitána nabývá mužstvo opět rozvahy

a vzdor nevoli některých mezi plavci každý se vrací na svoje místo,
jež mu vykázáno.

Jakmile nastal den, přistoupil Robert Kurtis až k ohradě, a zrak
jeho pečlivě ohledává moře na širém prostranství kolem lodi. Marné
hledání! Vor jest již mimo i dohled! Máme vystrojit lodici a
podniknout pátrání, jež může trvat dlouho a jež by bylo
nebezpečné“? To není možno, neboť vlnobití jest příliš silné, než aby
se křehká lodice mohla na ně odvážit. Třeba tudíž započít sestrojo-
váním nového voru a počneme práci tu ihned.

Když se vlnobití stalo prudším, dala se paní Kearova konečně
pohnout a opustila místo svoje na zádi povýšené paluby, uchýlila se
do koše hlavního stožáru, kdež ulehla ve stavu úplné zmalátnělosti.
Pan Kear usadil se se Silasem Huntlyem v koši předního stožáru.
Vedle paní Kearovy a miss Herbeyovy umístěni jsou oba
Letourneurové, rozumí se že velice těsně, neboť koš má toliko
dvanáct stop v největším svém průměru. Avšak od jednoho koše ke
druhému jsou připevněna břevna, tak že dobře odolávají nárazu vln.
Mimo to dal napnout nad košem plachtu, jež chrání obě dámy.

Několik sudů, jež plovalo mezi stožáry po zaplavení paluby a
jež byly v čas zachyceny, vyzvednuto ke košům a pevně připevněno.
Zachránili jsme takto bedny s konservami a suchary, rovněž i sudy se
sladkou vodou, což jest nyní celou naší zásobou.
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XXVI.

— 5. prosince. — Den je horký. Prosinec pod šestnáctým
rovnoběžníkem není více měsícem podzimním, nýbrž v pravdě
měsícem letním. Musíme se připravit na hrozná parna, nezmírní-li
větry žár sluneční.

Moře ale přece zůstalo dosti pohnuté. Těleso lodi, nalézající se
do tří čtvrtí pod vodou, dostává nárazy jako nějaké skalisko. Pěna od
vln střiká až do výše košů stožárových, a naše šaty jsou promoklé jako
od drobného deště.

Pohleďme, co ještě zbývá ze „Chancellora“, totiž co vyčnívá nad
vodu: tři stožáry, nos lodní, na kterém připevněna lodice, aby nebyla
roztříštěna vlnami, pak povýšená paluba a přida, spojené toliko
úzkým rámcem roubení. Paluba dolejší jest úplně zaplavena.

Spojení mezi koši jest velice obtížné. Toliko plavci, šplhajíce
se po lanoví, mohou přecházet od jednoho koše ke druhému. Dole,
mezi stožáry, od hradby zádi až ku přídě, pění se moře jako nad
mělčinou a odděluje pozvolna roubení lodi, jehož prkna plavci nyní
sbírají. Je to věru děsné divadlo pro cestující, vidět a slyšet, kterak
Ocean šumí pod jich nohama! Tyto stožáry, jež vynikají z vody,
chvějí se při každém nárazu moře, tak že se nám zdá, že je vlny
odnesou.

Zajisté lépe se nedívat a nepřemýšlet, neboť tato propast láká, jste
v pokušení vrhnout se do ní!

Zatím plavci bez odkladu pracují na sestrojení druhého voru.
Použito kusů stožárů a ráhen a pod řízením Roberta Kurtise provádí
se práce s největší pečlivostí. „Chancellor“, jak se zdá, nepotopí se;
kapitán pravil, že jest možno, že po nějakou dobu zůstane v
rovnováze mezi dvěma vodami. Robert Kurtis nyní dbá o to, aby vor
sestrojen byl co možná nejpevněji. Plavba může trvat dlouho, nebo
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nej bližší pobřeží, pobřeží Guyany, je vzdáleno ještě několik set mil.
Jest tudíž lépe strávit o den více v koších stožárních a dát si pokdy,
aby se sestrojil vor, na který bychom se mohli spolehnout; v tom
ohledu souhlasíme všichni.

Plavci nabyli opět poněkud odvahy a nyní se koná práce v
pořádku.

Toliko starý jeden plavec, šedesátiletý, jehož vous i vlas zbělely
v bouřích, nehodlá opustit „Chancellora“. Je to Irčan, jménem O’
Ready.

Právě když jsem meškal na vyvýšené palubě, přistoupil ke mně.
„Pane,“ pravil ke mně žvýkaje velice netečně svůj tabák,

„kamarádi chtějí opustit loď. Já ne. Se mnou se devětkrát stroskotala
loď — čtyrykrát na širém moři, pětkrát na pobřeží. Je to skorem moje
živnost, stroskotání lodi. Vyznám se v tom. Nuže! Bůh mne zatrať,
když jsem pokaždé neviděl, kterak bídně zahynuli ti, kdož se utekli
na vory neb do člunů. Pokud loď pluje, třeba na ní zůstat. Pamatujte
si to!“

Slova ta pronesena byla způsobem velice určitým, načež starý
Irčan, jenž patrně hledal někoho, komu by sdělil svoje mínění, aby
svoje svědomí upokojil, pak úplně oněměl.

Téhož dne ke třetí hodině odpolední spozoroval jsem pana
Keara a bývalého kapitána Silase Huntlye, kterak se radí velice
horlivě v koši předního stožáru. Obchodník s petrolejem, jak se
zdá, nalehá důtklivě na svého soudruha a tento dle všeho činí jakési
námitky proti návrhu pana Keara. Několikráte pohlédl Silas Huntly
pozorně na. moře i oblohu a zavrtěl hlavou. Konečně, po
celohodinném hovoru spustil se po laně až na konec přídy, vmísil se
mezi skupinu plavců a zmizel mi s očí.

Ostatně nepřikládám této příhodě valné váhy a vystoupím opět
do koše hlavního stožáru, kdež páni Letourneurové, miss Herbeyova
a já hovoříme po několik hodin. Slunce značně pálí a bez plachty,
která nás zastiňuje, nemohli bychom tu vydržet.
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O páté hodině pojedli jsme spolu sucharů, sušeného masa, mimo
to dostal každý půl sklenice vody. Paní Kearova, jež velice trpí
zimnicí, nejí. Miss Herbeyova nemohla jí poskytnout jiné úlevy,
než že chvílemi navlhčuje žhoucí rty. Nešťastná ta žena trpí velice,
pochybuju, že dovede na dlouho snésti tolikeré trampoty.

Manžel její se ani jednou netázal, jak se jí vede. Přece ale o třech
čtvrtích na šestou táži se, zda přece dobré nějaké hnutí nevzrušilo
konečně srdce tohoto sobce.

Vskutku, pan Kear zavolal na několik plavců na přídě a prosí je,
aby mu pomohli sestoupiti s koše předního stožáru. Chce tedy přece
navštívit svou ženu v koši hlavního stožáru.

Plavci z počátku neodpovídají na volání pana Keara. Tento
nalehá na ně tím více a slibuje, že dobře zaplatí tomu, kdo mu
prokáže tuto službu.

Tu dva plavci, Burke a Sandon, vyšinuli se na roubení, dosáhli
lanoví předního stožáru a vystoupili ku koši.

Když přišli k panu Kearovi, nastalo dlouhé smlouvání. Jest
patrno, že žádají mnoho, a že pan Kear chce dát jen málo. Vidím již,
že oba plavci nechají p. Keara v koši. Konečně se obě strany smluvily
a pan Kear vytáhnuv z opasku balík papírových dolarů podal je
jednomu z plavců. Tento peníze pozorně přepočítal, a zdá se mi, že
neměl v rukou méně než sto dolarů.

Jedná se teď o to spustit pana Keara až na přídu po laně, jež
drží přední stožár. Burke a Sandon upevnili mu kolem těla smyčku,
kterou připevnili na lano, načež ho spustili jako balík zboží, při čemž
si nedali ujít, aby jím několikrát silně nezatřásli, což vyvolalo vtipy
jich soudruhů.

Avšak mýlil jsem se, pan Kear neměl nikterak v úmyslu dostat se
ku své manželce ve velkém koši. Zůstal na přídě, blíže Silase Huntlye,
jenž ho zde očekával. V temnu mi brzy oba zmizeli s očí.

Nastala noc, vítr se utišil, avšak moře je stále ještě pohnuté.
Měsíc, jenž vyšel o čtvrté hodině odpolední, objevuje se toliko v

XXVI. 107



dlouhých přestávkách mezi úzkými pruhy oblaků. Některé z těchto
par, rozkládající se v dlouhých prouhách nad obzorem, jsou zbarveny
červeně, což oznamuje na zejtřek silný vítr. Dejž Bůh, aby to byl
opět vítr severovýchodní a by nás hnal k zemi! Nějaká změna ve
směru větru byla by osudná, kdybychom byli na voru, který může
plouti toliko po větru.

Robert Kurtis vystoupil do velkého koše k osmé hodině večerní.
Zdá se mi, že jest velice zabrán pozorováním oblohy a že se pokouší o
to uhodnout,‘ jak bude zejtra. Strávil čtvrt hodiny pozorováním, pak,
než sešel dolů, stiskl mi ruku anižby řekl slova a ujal se opět svého
místa v zadní části hořejší paluby.

Pokusil jsem se usnouti v úzké prostoře, která mi jest ponechána
v koši. Ošklivé předtuchy mne znepokojují. Nynější ticho ve
vzduchu naplňuje mne obavou, zdáť se mi „příliš klidným“. Jedva že
chvílemi projde vánek lanovím a zazvučí v drátěných lanech. Ostatně
moře „čpí čímsi“. Jest zmítáno táhlým vlnobitím, patrně pod nárazem
vzdálené nějaké bouře.

K jedenácté hodině večerní, když se rozstoupily dva oblaky,
svítí měsíc jasným svitem a vlny třpytí se, jakoby byly osvětlovány
podmořskou září.

Povstal jsem a hledím kolem sebe. Podivná to věc, pozoruji
po několik okamžiků tmavý bod, jenž se zvedá a klesá uprostřed
intensivní bělosti moře. Nemůže to býti skála, neboť sleduje pohyby
vln. Co je to tedy?

Pak se měsíc opět zahalil mraky, nastala hluboká tma a já ulehl
blíže lanoví levého boku.
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XXVII.

— 6. prosince. — Podařilo se mi přespati několik hodin. O čtvrté
hodině ranní probudilo mne náhle skučení větru. Slyším hlas Roberta
Kurtise zaznívající uprostřed vřavy, jejíž nárazy otřásají stožáry.

Vstal jsem. Drže se pevně lan snažím se, abych spatřil, co se pode
mnou děje.

Uprostřed temna zmítá se moře pod mýma očima. Velké pruhy
pěny spíše olovnatě šedé než bílé prohánějí se mezi stožáry, jež se
pod nárazem vln silně chvějí. Dva černé stíny na zádi lodi obrážejí se
od bělavé barvy moře. Tyto stíny jsou kapitán Kurtis a člunař. Jich
hlasy, jež takřka nelze rozeznat uprostřed hukotu vln a skučení větru,
dolehají k mému uchu toliko jako nejasný šumot.

V tu chvíli jeden z plavců, jenž byl vstoupil do koše, aby
připevnil smyčku, jde kolem mne.

„Co pak se stalo?“ tázal jsem se ho.
„Vítr se změnil . . .“
Plavec dodal na to ještě několik slov, jimž jsem nemohl jasně

porozumět. Přece ale zdá se mi, že pravil „vane právě naopak.“
Opáčným směrem! Ale pak přeskočil vítr od severovýchodu na

jihozápad a nyní by nás hnal zpět na moře! Moje tušení mne tedy
neklamalo!

Pozvolna se rozednívá. Vítr nepřeskočil směrem právě
opáčným, avšak — což pro nás stejně osudné — vane od
severozápadu. Vzdaluje nás tedy od země. Mimo to jest nyní pět stop
vody nad palubou, jejíž roubení uplně zmizelo. Loď klesla během
noci a konec přídy rovněž jako hořejší paluba jsou nyní v hladině
moře, jež se neustále přes ně přemetá. Za větrem Robert Kurtis a
jeho mužstvo pracují na dokončení stavby voru, ale práce nemůže
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jíti rychle následkem prudkého vlnobití a třeba učinit nejpečlivější
opatření, aby se vor neutrhnul pokud není zcela pevně srouben.

V tu chvíli pozvedli se páni Letourneurové poblíže mne, a otec
podporuje svého syna proti prudkosti nárazu.

„Ale tento koš se roztříští!“ zvolal pan Letourneur slyše praštění
úzké té plochy, jež nás nese.

Při těchto slovech povstala miss Herbeyova a ukázavši na paní
Kearovu ležící u jejích nohou tázala se :

„Co si počneme, pánové?“
„Třeba zůstat, kde jsme,“ odpověděl jsem.
„Miss Herbeyova,“ doložil André Letourneur, „toť ještě náš

nejbezpečnější útulek. Nebojte se ničeho …“
„Nebojím se o sebe,“ odpověděla mladá dívka klidným svým

hlasem, „nýbrž o ty, kdo mají nějaké příčiny držet se života!“
O čtvrt na devátou zavolal člunař na mužstvo:
„Hoj, na přídu!“
„Čeho si přejete, mistře,“ odpověděl jeden z plavců, — myslím

že to byl O’Ready.
„Máte lodici?“
„Ne, mistře.“
„Pak odplavala!“
Vskutku, lodice není více zavěšena na nosu přídy, a skorem

zároveň shledáno, že chybí pan Kear, Silas Huntly a tři plavci, jeden
Skot a dva Angličané. Chápu nyní, oč se včera jednalo mezi panem
Kearem a Silasem Huntlyem. Obávajíce se, aby se „Chancellor“
nepotopil dříve, pokud nebude vor dokončen, spikli se k útěku a
podplatili ony tři plavce, aby se zmocnili lodice. Chápu nyní, co byl
onen černý bod, který jsem v noci pozoroval. Bídník ten opustil svoji
ženu! Nehodný ten kapitán opustil svoji loď! A uzmuli nám lodici,
jedinou to, jež nám zbyla!

„Pět se jich zachránilo!“ pravil člunař.
„Těch pět je ztraceno!“ na to starý Irčan.
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Vskutku povaha moře ospravedlňuje toliko slova O’Readyova.
Jest nás na lodi teď toliko dvaadvacet. O kolik se ještě počet ten

zmenší?
Zvěděvši o podlém tom útěku a o krádeži lodice zahrnuje

mužstvo uprchlíky kletbami. Kdyby je náhoda tak přivedla na loď,
zle by se jim vyplatila tato zrada!

Žádal jsem, aby se paní Kearově zatajil útěk jejího manžela.
Nešťastná ta žena trpí stálou horečkou, proti kteréž jsme málomocni,
neboť loď klesala tak rychle, že skříň s léky nemohla být zachráněna.
A mimo to, i kdybychom měli léků, jaký úspěch by se dal očekávat,
v poměrech, v jakých se nachází paní Kearova?
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XXVIII.

— Pokračování 6. prosince. — Zatím „Chancellor“ neudržuje se více
v rovnováze uprostřed vodních spoust. Zdá se, že stěny jeho se
rozvírají, a cítíme, kterak poznenáhlu klesá.

Na štěstí bude vor dokončen během večera a bude možno na
něm se zařídit, leda že by Robert Kurtis uznal za vhodnější přestoupit
na vor teprv zejtra, až se rozední. Vor byl velmi pevně sestrojen.
Břevna, z nichž je sestrojen, spojena jsou mezi sebou silnými
provazy, a poněvadž jednotlivé části jsou položeny jedny přes druhé,
zvedá se celek as dvě stopy nad hladinu mořskou.

Podlaha voru sestrojena jest z prken ohrady, jež byly vlny urvaly
a jichž velmi pečlivě použito. Odpůldne počato s nakládáním všeho,
co bylo zachráněno potravin, plachet, přístrojů a nástrojů. Třeba si
pospíšit, neboť v tu chvíli jest koš hlavního stožáru toliko na deset
stop nad mořem a z nosu přídy zbývá toliko vrchol žerdi, jenž se
zvedá šikmo nad vodu.

Divil bych se velice, kdyby zejtřek nebyl posledním dnem
„Chancellora“!

A teď, v jakém duševním rozpoložení se všichni nacházíme?
Snažil jsem se zjistit, co se děje ve mně. Zdá se mi, že to, co cítím,
je spíše bezděčná netečnost než pocit resignace. Pan Letourneur žije
toliko ve svém synu, jenž opět myslí toliko na svého otce. André
jeví statečnou, křesťanskou resignaci, kterou mohu porovnati toliko
s resignací miss Herbeyovy. Falsten je povždy Falstenem, a, Bůh mi
odpusť, ten inženýr počítá ještě ve svém zápisníku ! Paní Kearova
umírá vzdor péči mladé dívky, vzdor mému ošetřování.

Co se týče plavců, dva nebo tři jsou klidni, avšak ostatním
nechybí mnoho, aby ztratili hlavu. Někteří, puzeni surovou svou
povahou, zdají se náchylní k výtržnostem. Bude těžko upokojiti tyto
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lidi, kteří jsou pod vlivem zlého příkladu Owena a Jynxtropa, až
budeme muset žíti s nimi pospolu ve člunu!

Poručík Walter je velice oslaben; přese všechnu svou odvahu
musí se vzdáti konání služby. Robert Kurtis a člunař, rázní,
neoblomní jsou muži, jež byla příroda „ukovala na tvrdo“, kterýžto
výraz vypůjčený z řeči průmyslové velice dobře se pro ně hodí.

K páté hodině večerní jedna z družek našeho neštěstí dotrpěla.
Paní Kearova zemřela po bolestném zápasu, snad že ani si nebyla
vědoma svého stavu. Vypustila několik vzdechů, a vše bylo
skončeno. Až do poslední chvíle zahrnovala ji miss. Herbeyova svou
péčí s oddanosti, jež nás hluboce dojala.

Noc prošla beze vší nehody. Ráno, za svítání, chopil jsem se
ruky zesnulé, byla již studená a ůdy byly již ztuhlé. Tělo její nemůže
zůstat dlouho v koši. Miss Herbeyova a já zahalili jsme ji do jejích
šatů, pak odříkáno několik modliteb za duši nešťastné ženy a první
oběť tolikerých útrap vržena do moře.

V tu chvíli jeden z mužů, kteří stáli v koších stožárových,
pronesl tato hrozná slova:

„Téhle mrtvoly nám ještě bude líto!“
Obrátil jsem se. Byl to Owen, jenž tak mluvil.
Pak jsem si vzpomněl, že vskutku může přijít den, kdy se nám

nebude dostávat potravin!
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XXIX.

— 7. prosince. — Loď klesá stále. Moře vystoupilo až ku spodku
koše stožáru na přídě. Hořejší paluba a přída jsou úplně pod vodou,
ba žerď nosu lodního zmizela, a nezbývá nic, než tři stožáry, jež
vyčnívají uprostřed Oceanu.

Avšak vor jest připraven a opatřen vším, co mohlo býti
zachráněno. Na přídě ponechán otvor, v němž má být upevněn
stožár, jenž bude udržován lany připevněnými na stranách voru.
Hořejší plachta hlavního stožáru bude připevněna na rahno a požene
nás bohdá k pobřeží.

Kdož ví, zdali to, co se nepodařilo „Chancelloru“, nepovede
se snad přece křehkému tomu roubení z prken, jež méně snadno
lze potopit? Naděje jest tak hluboce zakořeněna v srdci lidském, že
doposud doufám!

Jest sedm hodin z rána. Připravujeme se k přestoupení na vor,
když tu pojednou loď počne klesat; tak rychle, že tesař a lidé
zaměstnaní na voru jsou nuceni přetnouti lano, aby nebyli s vorem
strženi do hlubiny.

Tu jsme pocítili hroznou úzkost, neboť právě v dobu, kdy loď
klesá v hlubinu, oddaluje se od nás poslední naše útočiště!

Dva plavci a jeden hoch, pozbyvše rozvahy, vrhli se do moře,
avšak nadarmo zápasí proti vlnobití. Jest brzy patrno, že nemohou
ani dosáhnouti voru, ani vrátit se k lodi majíce proti sobě vlny i
vítr. Robert Kurtis přivázal si kolem pasu provaz a vrhl se do vody,
aby jim pomohl. Mama jest jeho obětavost! Dříve než jich mohl
dosáhnouti, zmizeli tito tři nešťastníci, které jsem viděl zápasit a
vztahovat marně k nám ruce, pod vodou.

Stáhli jsme zpět Roberta Kurtise, jenž byl všecek pohmožděn
silným příbojem, jenž naráží o stožáry.
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Zatím Daoulas a plavci pomocí bidel, jichž užívají jako vesel,
pokusili se přiblížiti se k lodi. Teprve po celo- hodinném namahání
— tato hodina zdála se nám celým stoletím, za tuto hodinu vystoupilo
moře už na roven košům stožárním — podařilo se přirazit s vorem,
jenž se byl vzdálil toliko na 400 metrů, k „Chancelloru“. Člunař hodil
Daulasovi lano a vor poznovu připevněn k velkému stožáru.

Nesmíme ztráceti jediného okamžiku, neboť prudký vír točí
se kol potopeného tělesa lodního a obrovské bubliny vystupují u
velkém počtu nad povrch vody.

„Na vor! na vor!“ volá Robert Kurtis.
Spěcháme na vor. André Letourneur, když pomohl z koše miss

Herbeyově, dostal se šťastně na vor. Okamžik po té byl u něho jeho
otec. Za chvíli byli jsme na voru všichni — všichni vyjma kapitána
Kurtise a starého plavce O’Readye.

Robert Kurtis stoje v koši hlavního stožáru nechce opustit svoji
loď, dokud neklesne do hlubiny. Je to jeho povinnost a jeho právo.
Cítíme, jaké pohnutí svírá jeho srdce ve chvíli, kdy má opustit
„Chancellora“, jehož miluje, jemuž dosud velí!

Irčan zůstal na koši předního stožáru.
„Na vor, starý!“ volá naň kapitán.
„Loď se potopí?“ táže se tvrdohlavec s největší chladnokrevností.
„Až po špičky stožárů.“
„Tak tedy na vor,“ odpovídá O’Ready, když mu již voda stoupá

až po pás.
A potřásaje hlavou vyšinul se na vor.
Robert Kurtis zůstal ještě chvíli v koši, pohledl kolem sebe, pak,

poslední, opustil svoji lod.
A byl čas. Lano přetnuto a vor se zvolna vzdaluje.
Hledíme všichni na ono místo, kde klesá lod. Nejprve zmizel

konec předního stožáru, pak vrchol hlavního stožáru a brzy nezbylo
nic z krásné té lodi, jejíž jméno bylo „Chancellor“.
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XXX.

— Pokračování 7. prosince. — Nese nás nový plující přístroj.
Nemůže se potopit, neboť kusy dřeva, z nichž je zrouben, zůstanou
nad vodou, nechať se stane cokoliv. Ale nebude mořem rozmeten?
Nezpřetrhá-li proud provazy, jimiž je svázán? Nezničí-liž konečně
nešťastníky, kteří na něm jsou směstnáni?

Z dvaceti osmi osob, jež měl „Chancellor“ při svém vyplutí z
Charlestonu, deset již zahynulo.

Jest nás ještě osmnáct, — osmnáct na voru, jenž tvoří jakýs
nepravidelný čtverhran, mající as čtyrycet stop délky a padesát stop
šířky.

Toto jsou jména těch, kdož zbyli z „Chancellora“ : páni
Letourneurové, inženýr Falsten, miss Herbeyova a já, cestující; —
kapitán Robert Kurtis, poručík Walter, člunař, správce kuchyně
Hobbart, kuchař černoch Jynx- trop, tesař Daoulas; — pak sedm
plavců Austin, Owen, Wilson, O’Ready, Burke, Sandon a Flaypol.

Nebe nás již dostatečně zkoušelo za těch dvaasedmdesát dní, co
jsme opustili pobřeží americké, přestane-li nás již stíhat ruka boží?
Ani nejdůvěřivější neodvážil by se v to doufat.

Avšak zanechmež budoucnosti, pamatujmež toliko na
přítomnost a pokusme se zaznamenat události tohoto dramatu, tak
jak se nám představují.

Obsazení voru jest známo. Pohledmež, jaké jsou naše pomůcky.
Robert Kurtis mohl dát přenésti na vor toliko ony zásoby, jež

zbyly ze špižírny a jichž největší část byla zničena ve chvíli, kdy
byla paluba „Chancellora“ zaplavena. Zásob není valný dostatek,
povážíme-li, že třeba vydržovat osmnáct osob a že snad ještě mnoho
dní uplyne, než nalezneme nějakou loď aneb zemi. Soudek sucharů,
soudek soleného masa, malý soudek kořalky, dva sudy vody, toť vše,
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co mohlo být zachráněno. Je tudíž třeba, by se počalo šetřit hned
prvního dne.

Oděvů k převlékání vůbec nemáme nijakých. Několik plachet
bude nám sloužit jakožto pokrývky i jakožto stany zároveň. Nástroje,
náležející tesaři Daoulasovi, sextant a kompas, mapa, naše kapesní
nožíky, kovový kotlík, plechová miska, která nikdy neopouští
starého Irčana O’Readye: toť jsou přístroje a potřeby, jež nám
zbývají. Všechny bedny, určené pro první vor, potopily se při
částečném pohroužení se lodi a od té chvíle nebylo více možno pro-
niknout do podpalubí.

Toť naše situace. Jest povážlivá, aniž by byla zoufalá. Na neštěstí
dlužno se obávat, že moralní a zároveň i fysická energie tak u
mnohého značně klesne. Mimo to jsou mezi námi lidé, jichž zlé pudy
velmi těžko daly by se ukonejšit!
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XXXI.

— Pokračování 7. prosince. — První den nevyznamenal se nijakou
příhodou.

Dnes, o osmé hodině ranní, shromáždil Robert Kurtis nás
všechny, cestující i mužstvo.

„Přátelé,“ pravil, „poslyšte pozorně toto: Velím na voru rovněž
jak jsem velel na palubě „Chancellora“. Očekávám tudíž, že mne
budete poslouchati všichni bez výjimky. Dbejmež všichni o společné
blaho, buďme svorní a pomáhejž nám Bůh!“

Slova ta byla přijata příznivě.
Lehký vánek, jenž vane v tuto chvíli a jehož směr určuje kapitán

dle kompasu, vzrostl v silný severní vítr. Je to šťastná okolnost.
Třeba si pospíšit, abychom dosáhli pokud možno nejdříve pobřeží
amerického. Tesař Daoulas zabývá se nyní postavením stožáru, pro
nějž byl ponechán otvor na přídě voru, a postaral se o to, aby byl
náležitě upevněn. Mezitím co pracuje, připevňují člunař a plavci
malou plachtu na rahno, které k tomu cíli bylo zachováno.

O půl desáté byl stožár postaven. Lana, připevněná na krajích
voru, zabezpečují jeho pevnost. Plachta vytažena a připevněna na
stožár; vor pohybuje se dosti patrně pod vlivem větru, jenž se ještě
zostřil.

Když tato práce dokonána, hleděl tesař zřídit kormidlo, jež by
umožňovalo, aby vor zachoval žádoucí směr. Radí mu při tom
Robert Kurtis a inženýr Falsten. Po dvoúhodinné práci upraven
jakýsi druh kormidla, podobný oněm, jakých užívají lodice malajské.

Kapitán Kurtis zatím učinil potřebné pozorování, aby zjistil
náležitě poledník, a když nastalo poledne, změřil přesně výši slunce.

Bod zjištěný s dosti značnou přesností jest následující :
Severní šířka 15° 7′.
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Délka západně od Greenwichu 49° 35′.
Toto místo, vyhledané na mapě, ukazuje nám, že jsme as šest set

padesát mil na severovýchod od pobřeží paramaibského, to jest od
nejbližší Části pobřeží amerického, jež, jak jsem byl již připomenul,
tvoří část holandské Guyany.

Nuže, předpokládáme-li poměrně příznivé okolnosti,
nemůžeme doufat, že na přístroji tak nedokonalém, jako je vor, jenž
nemůže plouti šikmo ku větru, neurazíme ani při stálém přispění
passatu, více než deset až dvanáct mil denně. Bude tudíž k tomu třeba
dvou měsíců plavby, předpokládaje nejšťastnější okolnosti, — leda
žeby snad, což jest málo podobno pravdě, setkali jsme se s nějakou
lodí. Avšak Atlantický oceán v této končině jest méně navštěvován
než dále na sever a dále na jih. Byli jsme na neštěstí vrženi mezi
plavební čáry antillskou a brasilskou, jež sledují transatlantické
parníky anglické a francouzské, a bude lépe, nebudeme-li se spolehat
na nahodilé setkání. Mimo to, zavládnou-li tišiny, změní-li se vítr a
zažene nás na východ, nebudou to více dva měsíce, nýbrž čtyry, ba
šest, a potraviny nám dojdou před koncem třetího měsíce.

Opatrnost tudíž vyžaduje, abychom již nyní spotřebovali jen
to, čeho nejnutněji třeba. Kapitán Kurtis tázal se nás v té věci o
radu a my přísně obmezili program, dle něhož se má jednat. Porce
vypočteny pro všecky bez rozdílu tím spůsobem, aby hlad a žízeň
na polo byly ukojeny. Řízení voru nevyžaduje velkého napnutí
tělesných sil. Obmezená výživa musí nám dostačit. Co se týče
kořalky, jíž v soudku není než pět gallonů), bude rozdávána co
nejskoupěji. Nikdo nebude mít práva dotknouti se jí bez dovolení
kapitánova.

Správa na lodi jest tudíž upravena následovně: pět uncí masa a
pět uncí sucharů denně na osobu. Jest to málo, avšak porce nemohla
být silnější; neboť osmnáct žaludků spotřebuje v těchto okolnostech
denně více než pět liber od každého, což ve třech měsících činí šest
set liber. Nuže, my nemáme všeho všudy více než set liber chleba a
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sucharů. Dlužno tudíž přestat na této částce. Co se týče vody, možno
množství její páčit na sto dvaatřicet gallonů) a bylo usnešeno, aby
denní spotřeba pro každého byla obmezena na jednu pintu), což
rovněž stačí na tři měsíce.

Rozdávání potravin bude se díti vždy dopoledne o desáté hodině
pod dozorem člunaře. Každý dostane na den svoji částku sucharů a
masa; může ji požít kdy a jak se mu zlíbí. Co se týče vody, poněvadž
nemáme dostatečných prostředků k zachycování jí, neboť máme
toliko kotlík a misku starého Irčana, bude rozdělována dvakrát denně
o desáté hodině dopolední; každý musí pít ihned.

Třeba ještě připomenouti, že povždy ještě máme dvojí čáku,
jež může rozmnožit naše zásoby: déšť, jenž poskytne vody, a lov
ryb, jenž dá potravy. Proto také dva prázdné sudy ustanoveny jako
nádržky na dešťovou vodu. Co se týče přístrojů na chytání ryb,
konají plavci přípravy, aby pustili na vodu několik udic.

Takové jsou učiněné přípravy. Byly schváleny a budou přísně
dodržovány. Toliko přísným šetřením pravidel můžeme doufat, že
vyvázneme hrůzám hladomoru. Četné příklady nás poučují,
abychom byli obezřelí, a jsme-li odkázáni k nejpřísnějšímu strádání,
děje se to proto, poněvadž osud nepřestal nás pronásledovat!
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XXXII.

Od 8. do 17. prosince. — Když nastal večer, napnuli jsme plachty. Jsa
velice unaven dlouhými těmi hodinami strávenými na stožáru mohl
jsem po několik hodin spát. Vor, jenž má poměrně malý náklad,
zvedá se na vodě dosti snadno, poněvadž moře není pohnuté, nejsme
zasahováni vlnami. Na neštěstí klesá vlnobití proto, poněvadž vítr
ulevuje, a k ránu jsem nucen zaznamenati do svého denníku: klidné
počasí.

Když nastal opět den, nemám co bych nového připomenul. Páni
Letourneurové rovněž spali po část noci. Stiskli jsme si ještě jednou
ruce. Slečna Herbeyova rovněž si mohla odpočinout; rysy její, méně
unavené, vzaly na se opět obvyklý svůj klid.

Jsme nad osmnáctým rovnoběžníkem. Horko za dne jest velice
značné, a slunce září velice jasně. V ovzduší jest přimíšena jakoby
žhavá pára. Poněvadž vítr pozvedá se jen v jednotlivých nárazech,
visí plachta chabě na stožáru v čas klidu, jenž trvá velmi dlouho.
Avšak Robert Kurtis a člunař domnívají se dle jistých znamení, jež
mohou rozeznati toliko námořnici, že proud dvou až tří mil za
hodinu unáší nás k západu. To by byla okolnost velice příznivá, jež
by značně ukrátila naši plavbu. Kéž se jen kapitán a člunař nemýlili;
neboť již v těchto prvních dnech, při tomto velkém vedru, dávka
vody jedva stačí na ukojení naší žízně!

A přece, od té doby, co jsme opustili „Chancellora“, či vlastně
stožární koše lodi a přestoupili na vor, zlepšila se v pravdě situace.
„Chancellor“ mohl se každé chvíle potopit, kdežto tento vor aspoň,
na němž se nalézáme, jest poměrně pevný. Ano, opakuji to, situace
se patrně zlepšila, každému je zde lépe. Máme tu skorem pohodlí,
možno tu přecházet. Ve dne se scházíme, hovoříme, pozorujeme
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moře. V noci spíme pod záštitou plachet. Pozorování obzoru, dozor
na vlasce udic, vše nás baví.

„Pane Kazallone,“ pravil ke mně André Letourneur několik dní
po našem zařízení se na novém přístroji, „zdá se mi, že zde nacházím
opět ony klidné dny, jimiž se vyznamenával pobyt náš na mělčině
Ham-Rocku!“

„Máte pravdu, milý André,“ pravil jsem.
„Avšak, musím doložit, že vor má značnou výhodu vůči

skalisku, on se pohybuje!“
„Pokud vítr je přízniv, André, jest vor rozhodně výhodnější, ale

obrátí-li se vítr . . .“
„Nechť, pane Kazallone!“ odpověděl mladý muž. „Nedejme se

odstrašit a důvěřujmež!“
Nuže, tuto důvěru máme my všichni! Ano, zdá se nám, že

jsme vyvázli z nebezpečných zkoušek, abychom se nikdy více k nim
nevrátili. Okolnosti staly se příznivějšími. Není nikoho mezi námi,
kdo by se necítil bezpečnějším !

Nevím, co se děje v duši Roberta Kurtise, a nemohu říci, sdílí-
li nynější naše názory. On se nejčastěji drží v ústraní. Vždyť jest
odpovědnost jeho tak velká! On jest náčelníkem. On nejen musí
zachránit život svůj, ale i životy naše! Vím, že takto rozumí své
povinnosti. Proto také je často zabrán v myšlenky, a každý se střeží,
aby ho nevytrhoval.

Po dlouhé ty hodiny většina plavců dřímá na přídě voru. Z
rozkazu kapitánova byla záď vyhražena cestujícím, kde zřízen byl
jakýs stan, jenž nám dává trochu stínu. Celkem je zdravotní stav
náš uspokojivý. Toliko poručík Walter nemůže nabýt opět svých
sil. Péče, kterou mu věnujeme, nikterak nespomahá, slábneť každým
dnem čím dál tím víc.

Nikdy jsem nedovedl lépe ocenit Andréa Letourneura jako v
nynějších poměrech. Tento roztomilý mladý muž jo duší našeho
malého světa. Jest ducha originelního a neočekávané poznámky,
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neobyčejná pozorování naskytují se hojně při jeho spůsobu, jakým
pohlíží na věci. Hovor jeho nás baví, ba mnohdy i poučuje. Když
André mluví, rozjařuje se chorobná poněkud jeho tvář. Otec jeho,
jak se zdá, hltá jeho slova. Někdy, chopiv ho za ruku, pohlíží na ni
po celé hodiny.

Miss Herbeyova mísí se někdy v náš hovor, avšak stále zůstává
velice zdrželiva. Každý z nás snaží se býti k ní co možná pozorným,
aby zapomněla, že ztratila ony, kdož měli býti přirozenými jejími
ochranci. Tato mladá dívka nalezla v panu Letourneurovi
bezpečného přítele, jakoby byl jejím otcem, a ona k němu mluví
s upřímností, ku kteréž ji opravňuje jeho stáří. K jeho nalehání
vypravovala mu svůj život — byl to život statečný a plný odříkání,
jenž jest údělem chudých sirotků. Byla již po dva roky v domě
paní Kearovy a nyní octla se bez prostředků pro přítomnost, beze
jmění pro budoucnost, avšak jest důvěřiva, neboť jest odhodlána
na všechny zkoušky. Miss Herbeyova svou povahou, svou mravní
rázností vzbuzuje úctu a doposud neozvalo se jediné slovo, jediný
posuněk se strany některých surových mužů na voru, jež by ji mohly
urazit. —

Dne 12., 13. a 14. prosince neudála se nijaká změna v naší
situaci. Vítr vál stále v nepravidelných obdobích. Při plavbě neudála
se nijaká příhoda. Na voru nevykonány nijaké změny. Kormidlem
nebylo třeba ani pohnout. Vor pluje po větru, a není dosti plachet,
aby se mohl uhnout v tu neb onu stranu. Několik plavců, střídajících
se, stále stojících na stráži na přídě, má nařízeno, aby co nejbedlivěji
pozorovali moře.

Uplynulo sedm dní od té chvíle, co jsme opustili „Chancellora“.
Shledávám, že si zvykáme na skoupé dávky — aspoň co se týče
potravin. Jest pravda, že síly naše nejsou vydány nijaké zkoušce
tělesnou únavou. My se „neopotřebujeme“ — obecný to výraz, na
který si právě vzpomínám — a v takovýchto okolnostech není lidem
mnoho třeba, by se udrželi. Mnohem většího strádání spůsobuje nám

XXXII. 125



obmezení dávek vody, neboť ve velkých těch vedrech jest množství
nám vykázané rozhodně nedostatečné.

Dne 15. hemžilo se kol našeho voru hejno ryb. Ačkoli rybářské
naše přístroje skládají se pouze z dlouhých šňůr majících na konci
ohnutý hřebík, na němž nastrčeny malé kousky sušeného masa
jakožto vnadidlo, přece jsme chytili dosti značný počet ryb, bylyť
velice žravé.

Byl to věru zázračný lov, byli byste řekli, že je svátek na palubě.
Z těchto ryb byly některé smaženy, jiné uvařeny v mořské vodě v
kotlíku nad ohněm z tříštěk na přídě. Jaká to hostina! A ještě tolik
zachováno jich do zásoby. Ryb těch byla taková hojnost, že za dva
dny chytili jsme více než dvě stě liber. Kéž nyní spadne déšť a vše
půjde lépe.

Na neštěstí toto hejno ryb nezdrželo se na dlouho v našich
vodách. Dne 17. několik velkých žraloků, náležejících k obrovské
odrůdě s tygrovanou kůží a majících délku čtyr až pěti metrů,
objevilo se na povrchu vody. Ploutve a vrchní čásť jich těla jsou
černé se skvrnami a příčnými pruhy barvy bílé. Přítomnost hrozných
těchto dravců jest povždy znepokojující. Následkem malé výše voru
jsme skorem v jedné hladině s nimi a několikrát jich ocas bičuje s
hroznou silou boky voru. Přece však podařilo se plavcům odehnat
je ranami bidly. Velice bych se divil, kdyby nás nepronásledovali
tvrdošíjně jako kořist, jež jim neujde. Nemám rád tyto „nestvůry s
předtuchou“.
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XXXIII.

— Od 18. do 20. prosince. — Dnes se počasí změnilo a vítr sesílil.
Nestěžujeme si na to, neboť jest nám přízniv. Toliko z opatrnosti
upevněn stožár ještě více, aby napnutím plachty se nepřelomil. Když
se to stalo, pohybuje se těžký ten přístroj poněkud rychleji a
zanechává za sebou i dlouhý pruh zčeřené vody.

Odpoledne několik mraků zahalilo oblohu a horko se poněkud
umenšilo. Vlnobití zmítalo vorem silněji a dvě nebo tři vlny převalily
se na palubu. Na štěstí mohl tesař, použiv několika prken, zřídit
ohradu dvě stopy vysokou, jež nás bude chránit proti moři.

Rovněž přidělány pevněji pomocí dvojitých provazů soudky
s potravinami a sudy s vodou. Kdyby nám je moře odneslo, octli
bychom se v nejhroznější situaci. Nelze pomyslit na podobnou
možnost bez zachvění!

Dne 18. vylovili plavci některé z oněch mořských řas, známých
pod jménem sargasso a podobných oněm, s jakými jsme se setkali
mezi, Bermudy a Ham-Rockem. Jsou to řasy cukrové, jež chovají v
sobě cukrovou látku. Odporučil jsem svým soudruhům, aby žvýkali
jich stonky. Učinili tak a spůsobem tím patrně ochladili hrdlo i rty.

Tohoto dne nic nového. Pozorujeme toliko, že několik plavců,
zejména Owen, Burke, Flaypol, Wilson a černoch Jynxtrop mají
mezi sebou Časté hovory, jichž předmět neznám. Pozoruji též, že
umlkají, přiblíží-li se k nim některý z důstojníků nebo cestujících.
Robert Kurtis již přede mnou pozoroval totéž. Tyto tajné hovory se
mu nelíbí. Umínil si, že bude pečlivě dohlížet na tyto lidi. Černoch
Jynxtrop a plavec Owen jsou dle všeho dva darebové, před nimiž
dlužno se míti na pozoru, neboť mohli by svésti svoje soudruhy.

Dne 19. bylo horko nad míru silné. Na nebi ani mráčku.
Několik plavců vykoupalo se v moři a tato koupel přinesla jim
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značnou úlevu, zmírnivši poněkud jich žízeň. Avšak jest velice
nebezpečno odvážiti se do těchto vln navštěvovaných žraloky, a
nikdo z nás nenásledoval příkladu těchto odvážlivců. Kdož však ví,
zdali později budeme váhat následovati jich? Vidíme-li ten nehybný
vor, široké to vlnění Oceanu bez jediné vrásky, plachtu visící
nehybně na stožáru, není-liž odůvodněna obava, aby se tato situace
neprodloužila?

Zdraví poručíka Waltera vzbuzuje obavy naše nejvyšší měrou.
Mladý ten muž je trápen vleklou horečkou, jež ho napadá v
nepravidelných dobách. Snad žeby síran chininový mohl zahnati tuto
horečku. Avšak opakuju, že paluba zaplavena byla tak rychle, že
bednička s léky zmizela ve vlnách. Mimo to trpí nebohý ten hoch
úbytěmi, a po nějakou dobu činí nezhojitelná ta nemoc u něho
hrozné pokroky. Zevnější příznaky nemohou nás klamat. Walter
má krátký suchý kašel, dech jeho se krátí, mimo to se silně potí,
zejména k ránu; on hubne silně, nos jeho stává se tenkým, krvavě
rudé skvrny na jeho tvářích obrážejí se svou barvou ostře od bledosti
jeho líce, tváře jeho jsou vpadlé, rty svraštělé, oči svítí a jsou lehce
zamodralé. Avšak může-li být nebohému poručíku lépe, když sama
věda lékařská jest malomocna vůči této neuprosné chorobě.

Dne 20. týž stav teploty, táž nehybnost voru. Žhavé paprsky
sluneční prorážejí plátno našeho stanu a tísněni vedrem jedva že
dechu popadáme. S jakou netrpělivostí očekáváme chvíle, kdy člunař
bude rozdávat skrovnou tu dávku vody! S jakou chtivostí vrháme se
na těch několik kapek teplé tekutiny. Kdo nikdy nebyl trýzněn žízní,
nedovede mi porozumět!

Poručík Walter jest velice schvácen a trpí více než kdokoli z nás
tímto nedostatkem vody. Mladá dívka, soucitná a útrpná, činí vše, co
jí možno, aby ne-li utišila, tedy aspoň zmírnila útrapy nešťastného
našeho soudruha.

Dnes mi pravila miss Herbeyova:
„Ten nešťastník slábne každým dnem, pane Kazallone.“
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„Ano, miss,“ na to já, „a my proň nemůžeme učinit pranic!“
„Mějme se na pozoru,“ pravila miss Herbeyova, „mohl by nás

slyšet.“
Pak usedla na kraj voru a opřevši ruku o dlaň zůstala zamyšlena.
Dnes udál se politování hodný výjev, který musím zaznamenat.
Skorem po celou hodinu měli plavci Owen, Flaypol, Burke a

černoch Jynxtrop hovor velice čilý. Hovořili šeptem a posuňky jich
jevily značné rozčilení. Po této rozmluvě Owen povstal a namířil k
zádi, v onu stranu voru, jež jest vyhrazena cestujícím.

„Kam jdeš, Owene?“ tázal se ho člunař.
„Kde mám co dělat,“ odpověděl drze plavec.
Po této surové odpovědi skočil člunař se svého místa, avšak dříve

než on jest Robert Kurtis tváří v tvář Owenovi.
Plavec vydržev pohled svého kapitána odpověděl drzím

přízvukem:
„Kapitáne, musím s vámi promluvit jménem svých kamarádů.“
„Mluv,“ na to chladně Robert Kurtis.
„Týká se to rozdělování kořalky,“ počal Owen. „Vždyť víte, ten

malý soudek …. Schováváte jej pro ryby, nebo pro důstojníky?“
„Co dále?“ pravil Robert Kurtis.
„Žádáme, aby nám byla každého jitra dávána obvyklá část

kořalky jak obyčejně.“
„Ne,“ odpověděl kapitán.
„Vy jste řekl? . . .“ zvolal Owen.
„Pravím: ne!“
Plavec pohledl upřeně na Roberta Kurtise a ošklivý úsměv

svraštil jeho rty. Váhá chvíli, jakoby se tázal, má-li trvat na svém,
ale zdržel se a anižby doložil jediného slova, vrací se ku svým
soudruhům, kteří potichu hovoří.

Učinil Robert Kurtis dobře, že zamítnul žádost tu spůsobem tak
rozhodným? O tom nás poučí budoucnost. Když jsem s ním mluvil o
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této příhodě, odpověděl mi: „Kořalku těmto lidem! Raději bych hodil
soudek do moře! “
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XXXIV.

— 21. prosince. — Příhoda ona neměla dosud nijakých následků —
aspoň dnes.

Po několik hodin objevují se ryby poznovu kolem voru a
možno jich opět chytit značné množství. Naložili jsme je do
prázdného sudu a tento přírůstek k zásobám vzbuzuje v nás naději,
že aspoň nebudeme trpěti hlad.

Nastal večer anižby se ochladilo jak obyčejně. Z pravidla bývají
noci tropické poměrně chladné, avšak dnešní noc hrozí zadušením.
Chumáče páry valí se těžce na vlnách. Nastane nový měsíc o jedné
hodině třiceti minutách s půlnoci. Proto hluboké je temno
neproniknutelné, leda že blyskavice, světla velice ostrého, ozařují
obzor. Jsou to dlouhé a široké elektrické záblesky, bez určité formy,
jež ozařují široké prostranství. Avšak po hřmění ani památky, ba
možno říci, že klid ve vzduchu jest hrozivý, taká jest nehybnost jeho.

Po dvě hodiny, hledajíce ve vzduchu aspoň jediný vánek méně
žhavý, pozorovali jsme, miss Herbeyova, André Letourneur a já tyto
předzvěsti bouře, jež jsou jako pokusem přírody, a zapomínáme
nynější situaci obdivujíce se znamenitému divadlu boje elektrických
mračen. Řekli byste, že to jsou bašty s cimbuřím, jejíž vrcholy jsou
korunovány plameny. I nejdivočejší mysl jest vnímava pro velkolepé
ty výjevy, a vidím, kterak plavci pozorně pohlížejí na neustálý ten
zápas oblaků. Zajisté že pohlížejí s nepokojem na tyto blyskavice, jež
se neobmezuji na určité místo obzoru, oznamujíce blízký zápas živlů.
A vskutku, co se stane s vorem uprostřed vzteku nebes i moře ?

Až do půlnoci zůstali jsme sedět na zádi. Tyto světlé záblesky,
jichž bělosť temná noc zdvojnásobňuje, ozařují nás svitem
přibledlým, podobným příšerné oné barvě, jakou přijímají na se
předměty osvětlené plamenem lihovým s přísadou soli.
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„Bojíte se bouře, miss Herbeyova?“ tázal se Letourneur mladé
dívky.

„Nikoli, pane,“ odpověděla miss Herbeyova, „pocit, který se
mne zmocňuje, je spíše pocit úcty. Není-liž to jeden z nejkrásnějších
úkazů, jimž se můžeme obdivovat?“

„Máte úplně pravdu, miss Herbeyova,“ nato André Letourneur,
„zejména když hřmí. Může-liž ucho slyšet zvuku majestátnějšího?
Čím jsou proti tomu rány dělové ty suché třesky bez rachotu? Hrom
naplňuje duši, jestiť to spíše znění než hřmot, je to zvuk jenž roste
a mizí jako prodloužená nota pěvcova. A bych řekl vše, miss
Herbeyova, nikdy mne nerozechvěl hlas umělce tak, jako velký ten,
nevyrovnaný hlas přírody.“

„Ten hluboký bas,“ pravil jsem se smíchem.
„Vskutku,“ odpověděl André, „a přál bych si, abychom jej co

nejdříve slyšeli, neboť toto blýskání bez hřmotu je příliš jednotvárné!“
„Kam to myslíte, drahý André?“ odpověděl jsem. „Přečkejte

bouři, přijde-li, ale nepřejte si ji.“
„Nuže, bouře, toť vítr!“
„A voda, o tom nelze pochybovat,“ doložila miss Herbeyova,

„voda, které se nám nedostává!“
Mohlo by se mnoho namítati těmto mladým lidem, avšak já

nechci mísit smutnou svoji prosu s jich poesií. Pohlížejí na bouři se
stanoviska zcela zvláštního a po celou hodinu již slyším, kterak ji
obestírají poesií a kterak po ní stále touží.

Zatím se obloha zahalila poznenáhlu hustými mraky. Hvězdy v
zenitu jedna po druhé hasnou, za chvíli na to zmizela obratníková
souhvězdí pod hustými parami. Tmavé, těžké páry kupí se nad
našimi hlavami a zahalují poslední hvězdy. Každé chvíle vytryskují z
těchto spoust velké bělavé záblesky, za kterými se jeví malé šedavé
obláčky.

Celá ta zásoba elektřiny ve vyšších částech ovzduší
vyprazdňovala se dosud bez hřmotu. Avšak poněvadž byl vzduch
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velice suchý a následkem toho špatným vodičem, nemůže elektrický
proud uniknout jinak než hroznými nárazy, a zdá se mi nemožno,
aby se bouře okamžitě nestrhla s největší prudkostí.

Toť také mínění Roberta Kurtise a člunaře. Tento nemá jiného
vůdce než svůj námořnický pud, jenž jest neomylný. Kapitán pak
k tomuto pudu „weather-wise“) připojuje znalost učence. Ukazuje
mi nad námi shuštění mraků, jež meteorologové nazývají „cloud-
ring“ ) a jenž se tvoří skorem výhradně v končinách pásma bouří,
prosycených všemi vodními parami, jež passatní větry přinášejí z
různých končin Oceanu.

„Ano, pane Kazallone,“ pravil ke mně Robert Kurtis, „jsme v
končině bouří, neboť až tam zahnal vítr náš vor, v této končině
slyšel by pozorovatel, nadán smysly velice citlivými, neustálé dunění
hromu. Toto pozorování bylo učiněno již dávno, a já věřím, že je
správné.“

„Zdá se mi,“ odpověděl jsem naslouchaje, „že slyším stálé to
dunění, o němž vypravujete.“

„Vskutku,“ pravil Robert Kurtis, „toť první hřmění, jež dříve
než uplynou dvě hodiny, rozzuří se s největší prudkostí. Nuže, my
budeme připraveni, abychom je přivítali.“

Nikdo z nás nepomýšlel na spánek a nemohl by ani spát, neboť
vzduch je k zadušení. Záblesky se rozšiřují, rozvinují nad obzorem v
šíři několika set stupňů a ozařují postupně celý okruh oblohy, zatím
co se v ovzduší vyvinuje jakési fosforující světélkování.

Konečně se dunění hromu stává zřetelnějším a pronikavějším,
avšak mám-li tak říci, je to ještě dunění zaokrouhlené bez rázného
počátku, nevzbuzuje dosud ozvěnu. Řekli byste, že klenba nebes je
ověšena mraky jako měkkými polštáři, jichž pružnost dusí hlahol
hromový.

Moře dosud zůstalo klidné, těžké, ba ztrnulé. Přece však dle
širokého dmutí, jež se počíná zvedat, očekávají plavci co nejdříve
vlnobití. Oni vědí, že moře „se počíná činit“ a že se blíží z dálky
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nějaká bouře, jejížto nárazy již pociťuje. Hrozný vichr není daleko; a
z opatrnosti byla loď již připravena, by se uchýlila před bouří, avšak
vor nemůže manevrovat a nezbývá mu než prchat po větru před
bouří.

O jedné hodině s půlnoci oznámilo silné zablesknutí, sledované
zahřměním po několika vteřinách, že bouře jest skorem již u nás.
Obloha mizí ve vlhké páře a řekli byste, že klesá na vor.

Pojednou ozval se hlas jednoho z plavců:
„Vichřice! Vichřice !“
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XXXV.

V noci na 22. prosince. — Člunař přiskočil k lanu, jež drželo plachtu
a ráhno rychle staženo. Byl již čas, neboť vichřice se přihnala jako
vzduchová smršť. Kdyby nebylo pokřiku plavce, jenž nás varoval,
byli bychom bývali zvrhnuti a snad i smeteni do moře. Stan na zádi
byl vichrem unesen.

Avšak nemusí-li se vor přímo ničeho obávat od bouře, jest za
to velice ohrožován obrovskými vlnami, spůsobenými vichřicí. Tyto
vlny byly po několik minut sploštělé a jako zlomené silným tlakem
vzduchu; ale pak pozvedly se tím zuřivěji a výše jich roste právě
následkem tlaku, jemuž byly podrobeny.

Hned na to sleduje neladné pohyby tohoto vlnobití, a
nepohybuje-li se více než vlny, aspoň neustálé to zmítání spůsobuje,
že se kolísá neustále s přídy na záď a s boku na bok.

„Připevněte se! Připevněte se!“ volá na nás člunař házeje nám
provazy.

Robert Kurtis přispěl nám ku pomoci. Za chvíli byli páni
Letourneurové, Falsten a já pevně přivázáni k voru. Nebudeme
odplaveni, leda že by se vor stroskotal. Miss Herbeyova připevnila se
kol pasu ke kůlu, jenž držel stan a při svitu blesků zřím její tvář, stále
klidnou.

Nyní se jeví hrom takřka bez přestávky, v blesku i ve hřmění.
Oči a uši nám již přecházejí. Jedno zahřmění nevyčkává druhého, a
než blesk jeden uhasne, následuje blesk nový. Uprostřed mohutného
toho blýskání zdá se mračná klenba v jediném plameni. Řekli byste,
že též Ocean je zachvácen požárem jak obloha, a vidím, kterak
některé blesky, vystupující od hřebenů vln, křižují se s blesky mraků.
Silný zápach sirný rozkládá se v ovzduší, avšak až dosud nás blesk
ušetřil a bil toliko do vln.
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O druhé hodině s půlnoci jest bouře v největší své zuřivosti.
Vichr vzrostl v orkán, a vlnobití, jež jest děsné, hrozí rozbiti vor.
Tesař Daoulas, Robert Kurtis, člunař a jiní plavci snaží se upevnit
jej provazy. Ohromné spousty mořských vln spadají těžce na vor a
mocné ty sprchy promáčejí nás až na kost vodou takřka vlažnou.
Pan Letourneur vrhá se proti zuřivým těm vlnám, jako by chtěl syna
svého zachránit před příliš silným nárazem. Miss Herbeyova stojí
nepohnuta. Řekli byste, že to socha resignace.

V tu chvíli při spěšném zásvitu pozoruji velké mraky, velice
rozlehlé a bezpochyby též velice husté, jež mají barvu zarudlou,
a třeskot, podobný drobné střelbě, ozývá se vzduchem. Je to stálý
třeskot, spůsobený řadou elektrických ran, při čemž jsou kroupy
prostředníky mezi protivnými mraky. A vskutku, následkem utkání
se bouřného mraku s chladným proudem vzduchu utvořily se kroupy
a počaly padat s největší prudkostí. Jsme bombardováni kroupami
zvící ořechu, jež tlukou do paluby s kovovým třeskem.

Úkaz ten potrval takto as půl hodiny a přispěl ku zmírnění
větru, avšak tento, když se byl točil všemi úhly světa, počíná opět
s nevýslovnou prudkostí. Stožár voru, jehož lana přetrhána, položen
na příč, a plavci spěchají vyprostit jej z roubeni, aby se nepřelomil.
Kormidlo utrženo nárazem vlny a veslo odplaveno, aniž bylo možno
je zadržet. V tutéž chvíli utrženo roubení levého boku a vlny hrnou
se tímto otvorem.

Tesař a plavci snaží se napravit tuto škodu, avšak nárazy vln jim
v tom brání, potácejí se jeden na druhého, zatím co vor, vyzvednut
obrovskou vlnou, naklonil se v úhlu více než pětačtyřiceti stupňů.
Kterak se stalo, že ti lidé nebyli odplaveni? Kterak to, že lana, jež
nás držela, se nepřetrhala? Kterak to, že jsme nebyli všichni smeteni
do moře? to si nedovedu vysvětlit. Co mne se týče, zdá se mi
nepochopitelno, že v tomto neladném zmítání vor se nepřekotil a
my, přivázáni k jeho prknům, nezahynuli pod ním!

Vskutku, ke třetí hodině s půlnoci, ve chvíli, kdy se orkán
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rozpoutal prudčeji než před tím, tu vor, pozdvižený na hřbet
obrovské vlny, postavil se takřka kolmo. Výkřiky hrůzy se ozvaly!
Překotíme se! . . . Nikoli … Vor jest držen na hřebenu vlny, na
neobyčejné výši a v ostrém svitu blesků, jež se křižují všemi směry,
vyděšeni, zmámeni, mohli jsme přehlednout okem toto moře, jež se
pění jakoby se tříštilo o mělčiny.

Pak nabyl vor skorem okamžitě polohy vodorovné, ale zatím co
se nalézal v šikmé ploše, přetrhala se lana, držící sudy. Viděl jsem,
kterak jeden se svalil přes palubu, druhý pak se rozbil a voda, jež v
něm byla, vytekla.

Plavci spěchali, aby zadrželi druhý soudek, v němž uloženo
sušené maso. Avšak jeden z nich uvázl mezi rozevřenými prkny
paluby, jež ho zadržela, a nešťastník vyrazil bolestný křik.

Chci běžet k němu, odvazuji lana, jimiž jsem přivázán Jest již
pozdě, při zásvitu blesku vidím, kterak nešťastník, když byl nohu
vyprostil, stržen jest vlnou, jež nás zaplavila. Soudruh jeho zmizel s
ním, aniž nám bylo možno přispět jim ku pomoci.

Co se týče mne, mrštila mnou vlna o palubu a hlava má narazila
o konec kůlu, pozbyl jsem vědomí.
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XXXVI.

— 22. prosince. — Nastal konečně den, a slunce objevilo se mezi
posledními mraky, jež byla bouře zanechala za sebou. Tento zápas
živlů trval toliko několik hodin, ale byl děsný, a vzduch i voda
zmítány byly neslýchanou prudkostí.

Mohl jsem naznačiti toliko hlavní příhody; neboť mdloba, jež
následovala na můj pád, nedovolovala mi pozorovat konec hrozné
této bouře. Vím toliko, že za nedlouho po velkém tom přívalu moře
utišil se orkán působením prudkého lijáku a že elektrické napnutí
ve vzduchu se umenšilo. Bouře se tudíž neprodloužila přes noc.
Avšak v krátké té chvíli času jakých škod nám spůsobila, jaké to
nenahraditelné ztráty, a následkem toho, jaká nás očekává bída!
Nemohliť jsme ani zachytit jedinou tu kapku z toho přívalu vody,
jenž spadl s nebe.

Nabyl jsem opět smyslů péčí pánů Letourneurů a miss
Herbeyové, avšak Robertu Kurtisovi děkuju, že jsem nebyl odplaven
druhým přívalem.

Jeden z obou plavců, kteří zahynuli v bouři, jest Austin, mladík
osmadvacetiletý, dobrý hoch, činný a statečný. Druhý je starý Irčan
O’Ready, jenž přežil tolik neštěstí na moři.

Na voru jest nás již pouze sedmnáct, tudíž skorem polovice těch,
kdož byli na palubě „Chancellora“ zahynuli již!

A nyní, mnoholi zbývá nám potravin?
Robert Kurtis chtěl zjistit přesně zásobu potravin. Z čeho

sestává, a jak dlouho vydrží?
Vody nebude ještě nedostatek, neboť zbylo v rozbitém soudku

as čtrnáct gallonů) a druhý soudek zachráněn a zůstal celý. Avšak
soudek, v němž bylo suché maso, a sud, v němž uloženy byly ryby,
jež jsme byli na- lovili, byly oba odplaveny, a z této zásoby nezbývá
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nám pranic. Co se týče sucharů, páčí Robert Kurtis množství jich
toliko na šedesát liber, více nemohlo být moři vyrváno.

Šedesát liber sucharů pro šestnáct osob, to jest potravy na osm
dní, počítáme-li na osobu půl libry.

Robert Kurtis seznámil nás s celou situací. Byl vyslechnut
mlčky. V mlčení uplynul též den 22. prosince. Každý jest zabrán sám
sebou, avšak jest patrno, že tytéž myšlénky rodí se ve všech myslech.
Zdá se mi, že lidé hledí na se různými pohledy a že příšera hladu
se již zjevuje. Až doposud nebyli jsme na dobro zbaveni pokrmu a
nápoje. Avšak nyní bude dávka vody nutně ztenčena, a co se týče
dávek sucharů . . .!

Přiblížil jsem se na chvíli ke skupině plavců rozložených na
přídě, a slyšel jsem, kterak Flaypol pravil posměšným hlasem:

„Ti, kdož mají umřít, učinili by dobře, kdyby umřeli hned.“ —
„Arci,“ odpověděl Owen. „Aspoň by zanechal svůj podíl

ostatním!“
Den minul za všeobecné ochablosti. Každý dostal pravidelnou

svou část půl libry sucharu. Jedni jej shltali ihned s jakousi zuřivostí,
druzí opětně hospodaří se svou částkou. Zdá se mi, že inženýr Falsten
rozdělil svůj podíl na tolik částí, kolikrát denně byl zvyklý jídat.

Přežije-li to kdo z nás, bude to Falsten.
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XXXVII.

— Od 23. do 30. prosince. — Po bouři zavanul vítr od severovýchodu
a vane stále jakožto pěkný větřík. Třeba ho použít, neboť nás může
přiblížit k zemi. Stožár, postavený opět péčí Daoulasovou, jest
náležitě upevněn, plachta opět vytažena a vor pluje po větru rychlostí
dvou až půltřetí míle za hodinu.

Plavci snaží se též upravit veslo, jež ustrojili z tyče a širokého
prkna, ono působí dosti chatrně, ale při účinku větru na vor není
třeba valného namáhání, aby se udrželo v náležitém směru.

Paluba rovněž byla opravena pomocí skob a provazů, jimiž
byla spojena odtržená od sebe prkna. Roubení pravého boku urvané
vlnami jest obnoveno a chrání nás před útoky moře. Zkrátka, bylo
učiněno všemožné, aby se upevnilo to roubení z břeven a ráhen,
avšak zde nevězí nejhorší nebezpečí.

S vyjasněným nebem vrátilo se tropické vedro, jímž jsme tolik
zkusili za minulých dnů. Dnes jest vedro na štěstí mírněno větříkem.
Když byl obnoven stan na zádi lodi, uchýlili jsme se pod něj jeden po
druhém.

Zatím však nedostatečná výživa počíná se stávati značně
citlivou. Trpíme patrně hladem. Tváře jsou vpadlé, obličej zúžený.
U většiny z nás jest ústřední soustava nervová postižena přímo a
stahování žaludku spůsobuje bolestný pocit. Kdybychom pro
ukonejšení, pro uspání tohoto hladu měli nějaký narkotický
prostředek, opium neb tabák, snad by to bylo snesitelnější. Ale nikoli!
všeho se nám nedostává!

Jediný z nás uniká této nalehavé potřebě. Je to poručík Walter,
jenž je obětí prudké horečky a jehož horečka „živí“, avšak je trýzněn
hroznou žízní. Miss Herbeyova, jež zachovala pro chorého částku
své dávky vody, dostala od kapitána dodatečnou dávku vody; každé
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čtvrt hodiny svlažuje rty poručíkovy. Walter jedva že může pronést
slovo, děkuje milosrdné dívce vděčným pohledem ! Nebohý hoch!
jest ztracen a nejobezřelejší péče by ho nespasila. On aspoň nebude
dlouho trpět!

Ostatně se zdá, že dnes si je vědom svého stavu, neboť mne
zavolal pokynem. Usedl jsem vedle něho. Na to sebral všechny svoje
síly a přervanými slovy pravil ke mně :

„Pane Kazallone, bude to trvat se mnou dlouho?“ Ačkoli jsem
jen chvíli váhal s odpovědí, Walter to spozoroval:

„Chci pravdu!“ počal opět, „úplnou pravdu!“
„Nejsem lékařem a nevím …“
„Neškodí! Odpovězte mi, prosím vás! …“
Hleděl jsem dlouho na nemocného, pak přiložil jsem ucho k

jeho prsoum. Od několika dní učinily úbytě u něho hrozný pokrok.
Jest velice zřejmo, že jedna strana plící více nepůsobí, druhá pak
jedva že dostačuje dýchání. Walter je trýzněn horečkou, jež jest
znamení blízkého konce choroby tuberkulosni.

Co mohu odpovědít na otázku poručíkovu?
Pohled jeho jest tak tázavý, že nevím, co činit, hledám nějakou

vyhýbavou odpověď.
„Milý příteli,“ pravím k němu, „nikdo z nás, v nynějších našich

poměrech, nemůže očekávat, že bude dlouho živ! Kdož ví, zdali
dříve, než uplyne osm dní, všichni, kdož jsou na tomto voře …“

„Osm dní!“ zašeptal poručík, upíraje na mne žhavý svůj pohled.
Pak odvrátil hlavu a zdálo se, že usnul.
Dne 24., 25. a 26. prosince neudála se nijaká změna v naší

situaci. Nechať se to zdá sebe méně podobno pravdě, my si zvykáme
neumírat hlady. Vypravování o stroskotaných lodích často udávají
fakta, jež souhlasí s těmi, která zde pozoruji. Když jsem o tom
četl, zdálo se mi to přehnaným. Nebylo to nikterak přehnáno, a
vidím nyní, že nedostatek potravin může být snášen déle, než jsem
myslil. Ostatně připojil kapitán k naší půl libře sucharu několik kapek
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kořalky a tato strava udržuje naše síly více než si možno představit.
Kdybychom měli tak na měsíc, na dva měsíce, zabezpečenou
takovouto stravu ! Avšak zásoby se stenčují, a každý může již
předvídat okamžik, kdy tato chudobná výživa bude úplně vyčerpána.

Třeba tudíž za každou cenu vynutit na moři dodatek ku stravě,
— a to jest nyní velice obtížno. Přece ale člunař a tesař upravili nové
šňůry z rozpletených provazů a opatřili je hřeby vytaženými z prken
paluby.

Když tato příprava skončena, zdál se člunař dosti spokojen se
svou prací.

„To nejsou právě znamenité udice, ty hřebíky,“ pravil ke mně,
„ale konečně chytí rybu jako jiná udice, jen kdyby bylo náležité
vnadidlo! Teď ale máme jen suchary, a na ty ryby nepůjdou. Jakmile
chytím první rybu, nebudu se rozpakovat a dám na udici živé maso.
Ale to je právě ta obtíž; chytit první rybu!“

Člunař má pravdu, zdá se, že lov bude bezvýsledným. Avšak
on se spoléhá na náhodu, udice spuštěny do vody, avšak jak se dalo
předvídat, žádná ryba „nebere“. Ostatně je patrno, že toto moře je
málo rybnaté.

Ve dnech 28. a 29. pokračovali jsme marně ve svých pokusech.
Kousky sucharu, jež měly sloužit za vnadidlo, rozplývají se ve vodě,
třeba se toho vzdát. Ostatně toť nadarmo plýtvat látkou, jež jest
jedinou naší potravou a jejíž drobty již nyní musíme počítat.

Člunař nevěda si již jiné rady, vymyslil si připevnit na udici
kus látky. Miss Herbeyova dala mu kus červeného šálu, kterým se
přikrývá. Snad že tento hadřík nápadně se obrážející ve vodě, přiláká
nějakou hltavou rybu?

Nový tento pokus učiněn dne 30. Po několik hodin pohrouženy
jsou udice do vody, avšak když byly vytaženy, byl červený hadřík
dosud nedotknut.

Člunař úplně pozbyl odvahy. Opět jeden prostředek sklamal!
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Což bychom nedali za první rybu, jež by snad přispěla k tomu chytit
jiné!

„Byl by to ovšem prostředek, abychom navnadili svoje udice,“
pravil ke mně člunař šeptem.

„Jaký to?“ táži se.
„Dozvíte se to později!“ odpověděl člunař pohlednuv na mne

podivným spůsobem.
Co znamenají tato slova u muže, jenž se mi povždy zdál velice

zdrželivým? Přemýšlel jsem o tom celou noc.
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XXXVIII.

Od 1. do 5. ledna. — Je tomu více než tři měsíce, co jsme opustili
Charleston na „Chancelloru“, a po dvacet dní již jsme unášeni na
voru, vydáni na milost větrům a proudům! Dostali jsme se na západ,
ku pobřeží americkému, či zahnala nás bouře daleko od země? nelze
to více ani zjistit. Za posledního orkánu, jenž byl pro nás tak osud-
ným, byly přístroje kapitánovy rozbity vzdor učiněným opatřením.
Robert Kurtis nemá více ani kompasu, aby zjistil směr plavby, ani
sextantu, aby zjistil poledník. Jsme na blízku země či několik set mil
od nějakého pobřeží? Nelze to vědět, ale dlužno se velice obávat,
že majíce proti sobě všechny okolnosti vzdálili jsme se značně od
pobřeží.

Tato úplná nevědomost o skutečném stavu věcí má do sebe
zajisté cosi zoufalého, avšak, poněvadž naděje nikdy neopouští srdce
lidské, přece často věříme, proti všem důvodům rozumu, že pobřeží
jest blízké. Proto také každý pozoruje obzor a hledí vypátrat na
této čáře, tak hladké, příznaky země. Co se toho týče, tu oči nás
cestovatelů, neustále nás klamou a činí naše illuse tím bolestnější.
Myslíme, že vidíme … a není to nic! Je to mrak, je to mlha, je to
kolébání vln. Není tu nijaká země, žádná loď neobráží se od šedavého
toho kruhu, kdež se stýkají moře a nebe. Vor jest stále středem
pustého toho kruhu.

Dne 1. ledna pojedli jsme poslední svůj suchar, či vlastně
poslední drobty sucharu. První leden! Jaké to vzpomínky vzbuzuje
v nás tento den a tímto porovnáváním stává se nám tím bídnějším!
Obnova roku, vzývání prvního dne v roce, něžné ty pocity rodinné,
jež přináší s sebou naděje, kterou naplňuje srdce, vše to nemá pro nás
smyslu! Ta slova: „Přeju vám šťastný nový rok!“ jež se neříkají než s
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úsměvem, kdož z nás odvážil by se pronésti je? Kdož z nás odvážil by
se doufat pro sebe na jediný toliko den? —

A přece člunař přistoupil ke mně a pohlednuv na mne
podivným spůsobem pravil:

„Pane Kazallone, přeju vám šťastný…“
„Nový rok?“
„Nikoliv, toliko tento den, který počínáme, a už to je ode mne

notná domýšlivost, neboť na voře již není ničeho k jídlu!“
Není ničeho více, víme to, a přece na zejtří, když nastala hodina

rozdělování potravin, zastihlo nás to jako nová rána. Nemůžeme věřit
na tento úplný půst!

K večeru cítím svírání žaludku se strašnou prudkostí. Spůsobilo
mi to bolestné zívání; pak se to po dvou hodinách poněkud utišilo.

Den na to, 3., jsem velice udiven, že netrpím více. Cítím v sobě
nesmírnou prázdnotu, avšak tento pocit jest aspoň rovněž moralní
jak tělesný. Hlava těžká a klátící se jako by se potácela na ramenou, a
cítím závrať, jako bych se nahybal nad propasť.

Avšak tyto příznaky nejsou u všech totožny. Někteří z mých
soudruhů trpí již nyní hrozně. Mezi jinými též tesař a člunař, kteří
byli vždy velkými jedlíky. Trýzeň ta vynucuje z nich bezděčné
výkřiky, jsou nuceni stáhnout se provazem. A máme teprve druhý
den!

Ach, ta půl libra sucharu, tento chudý podíl, jakkoli se nám zdál
tak nedostatečným, kterak jej nyní žádost naše zveličuje, jako by se
nám zdál ohromným ted, když nemáme praničeho více! Ten kousek
sucharu, kdyby nám byl ještě rozdáván, kdybychom dostali polovici,
ba jen čtvrtinu, stačil by nám na několik dní. Pojídali bychom ho jen
po drobkách!

V obležených městech, odkázaných na úplný půst, možno jistě
ve stohách, v koutech nalézti nějakou ohlodanou kosť, nějaký kus
košťálu, jež by na chvíli ukojila hlad! Avšak na těchto prknech, jež
vlny byly již tak častokráte smyly, jichž mezery byly již přehrabány,
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jichž kouty, kam vítr mohl zanésti několik odpadků, byly již
prohledány, co hledati ještě?

Noci jsou dlouhé k nepřečkání, — mnohem delší nežli dny.
Darmo očekáváme od spánku okamžitého alespoň upokojení.
Spánek zavře-li nám oči, není nic jiného, než horečná znavenost,
těžký balvan.

Této noci však, přemožen byv zemdlením, v okamžiku kdy hlad
můj se taktéž utišil, mohl jsem po několik hodin spáti.

Následujícího dne, o šesté hodině, byl jsem probuzen hlukem
ozývajícím se na voru. Vstanu rychle a spatřím černocha Jynxtropa,
plavce Owena, Flaypola, Wilsona, Bourkea, Sandona pohromadě
připravené k útoku. Lotři tito zmocnili se náčiní tesařského, tesačky,
sekery, dláta a ohrožovaly kapitána, člunaře a Daoulasa.

Neprodleně přidal jsem se k Robertu Kurtisovi a jeho straně.
Falsten mne následoval. Mimo své nože neměli jsme žádných zbraní,
nicméně byli jsme přec odhodláni vrátiti se.

Owen a jeho banda se nám blížili. Nešťastníci tito byli však zpití.
V noci vyrazili soudek kořalky a vypili jej celý.

Co zamýšlí?
Owen a černoch, již z celé bandy byli nejméně opilí, nabádají

je, by nás pobili, a oni, jakoby následkem působení lihu zuřící, ho
poslouchají.

„Pryč s Kurtisem!“ křičeli. „Do moře s kapitánem! Owen budiž
velitelem! Owen náš velitel.“

Vůdcem byl Owen, jemuž stál po boku černoch jakožto druhý.
Nenávist těchto dvou lidí proti důstojníkům dostoupila v okamžiku
tomto takové výše zuřivosti, že, nebyla-li zkrocena, považovati bylo
vše za ztraceno. Však přívrženci jich, daleko lépe ozbrojeni nežli my,
činili je přímo strašlivými.

Robert Kurtis, vida je blížiti se, jde jim vstříc a zvolá hromovým
hlasem:

„Složte zbraně!“
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„Smrt kapitánovi!“ řve Owen.
Bídník tento, kyna svým druhům, podněcoval je, avšak Robert

Kurtis, prodrav se zpitou bandou, jde přímo k němu.
„Co chceš?“ ptá se ho.
„Žádného velitele na voru!“ odpověděl Owen. „Rovnost pro

všechny, zde!“
„Hrozný ty bloude! Jako bychom nebyli všichni sobě rovni v

okamžiku takové bídy!“
„Owene,“ zvolal kapitán po druhé, „slož zbraň!“ „Jen s kuráží,

soudruzi!“ rozkřikl se Owen.
Nastal zápas. Owen a Wilson vrhli se na Roberta Kurtise, jenž

odrážel rány kusem bidla, co zatím Bourke a Flaypol napadli Falstena
a člunaře. Přede mnou octnul se černoch Jynxtrop, kterýž, oháněje se
sekyrou, snažil se mne poraziti. Chci ho rameny svými sevříti, abych
zamezil mu veškerý další pohyb, avšak mohutnost svalů tohoto lotra
převyšovala daleko sílu moji. Po několika okamžicích zápasu cítil
jsem, že musím podlehnouti, když tu Jynxtrop, potáceje se k roubení
voru, strhnul mne s sebou. Byl to André Letourneur, jenž podraziv
černochu nohy srazil ho k zemi.

Pomoc tato mne zachránila. Černoch padaje upustil svou zbraň,
jíž jsem se nyní zmocnil já, a již napřáhl jsem na hlavu černochovu .
. .

V tom mne ruka Andréova zadržela.
A skutečně, buřiči zatlačeni byli na přední část voru. Robert

Kurtis, vyhnuv se všem ranám Owenem na něho namířeným,
zmocnil se sekery a rozpřáhnuv se chce udeřit.

Owen odskočí však stranou a sekera zasáhla do plných prsou
Wilsona. Nešťastník překotil se na zad, přes vor a zmizel.

„Zachraňte ho! Zachraňte ho!“ volá člunař.
„Jest mrtev!“ odpověděl Daoulas.
„Eh! aby přede . . .“ vzkřikl člunař, aniž by však dokončil větu.
Smrť Wilsonova rozhodla zápas. Flaypol a Bourke, v nej vyšším
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stupni zpití, natáhli se bez hnutí a my vrhli jsme se na Jynxtropa, jenž
zahradil se pevně za stožárem.

Co se týče Owena, týž povalen byl tesařem a člunařem. Robert
Kurtis k němu se přiblíživ pravil mu:

„Vzývej Boha, zemřeš!“
„Máte tedy chuť mne snísti!“ odtušil Owen se vztekem skutečně

nevídaným.
Zběsilá tato odpověď zachránila mu život. Robert Kurtis

odhodil sekyru, již měl už na Owena namířenu, a celý bledý posadil
se na zadní části voru.
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XXXIX.

— 5. a 6. ledna. — Výjev tento působil na nás hlubokým dojmem.
Odpověd Owenova, pronesena byvši za takových okolností, byla s to
otřásti i sebe ráznějším člověkem.

Když se byla mysl má poněkud upokojila, děkoval jsem velmi
vřele mladému Letourneurovi, jehož přispění zachránilo mně život.

„Vy mně děkujete,“ odpověděl tento, „kdežto byste se měl snad
na mne horšiti!“

„Na vás, André!“
„Pane Kazallone, prodloužil jsem pouze vaše bědy!“
„Nic neškodí, pane Letourneure,“ vmísila se miss Herbeyova, jež

se byla přiblížila, „vykonal jste svou povinnost!“
Bylo to neustále jen to vědomí povinnosti, jež udržovalo tuto

mladou dívku. Následkem nedostatku byla již celá vyhublá; šaty její,
pozbyvše následkem mokra své barvy, neustálými nehodami byvše
roztrhány, visely s ní už jen v cárech — — avšak ni jediné slovo stesku
nevyklouzlo jí z úst.

„Pane Kazallone,“ tázala se mne, „nejsme přece odsouzeni
zemříti hlady?“

„Jsme, miss Herbeyova,“ odpověděl jsem jí poněkud úsečně.
„Jak dlouho může člověk žíti bez jídla?“
„Mnohem déle, než by kdo uvěřil! Snad tuze dlouho, snad

nesčetné dny!“
„Lidé statnějšího těla vydrží mnohem více, není-liž pravda?“

tázala se opět.
„Áno, umírají však za to tím rychleji. Toť jako náhradou. “
Jak jen mohl jsem takto odpověděti této mladé dívce ?
Jakže! nenašel jsem ni jediného slova útěchy pro ni! Vrhl jsem

jí krutou pravdu ve tvář! Což vyhasl už veškerý cit lidskosti ve mně.
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André Letourneur a jeho otec, kteří mne takto poslouchali, pozřeli na
mne opětně velkýma, jasnýma svýma očima, jež hlad tím více roz-
šiřoval. Tázali se zajisté sami sebe, jsem-li to skutečně já, kterýžto
takto mluví.

Několik okamžiků na to, když byli jsme samotni, pravila ke mně
miss Herbeyova přitlumeným hlasem:

„Pane Kazallone, chcete mi prokázati nějakou službu?“
„Ano, miss,“ odpověděl jsem, tentokráte s pohnutím a s

předsevzetím, učiniti pro mladou tuto dívku všecko, budiž to
cokoliv.

„Zemru-li dříve než vy,“ odvětila miss Herbeyova, — „což
snadno se může státi, ačkoliv jsem slabší — slibte mi, že vrhnete mé
tělo do moře.“

„Miss Herbeyova, neděl jsem pravdu . . .“
„Ne, ne! Nikoli!“ vpadla mi na polo se usmívajíc, „učinil jste

zcela dobře, že jste ke mně tak pravil, avšak přislibte mi, zač vás
žádám. Jest to ovšem slabost. Neobávám se ničeho za živa . . . avšak
po smrti . . . Slibte mi, že hodíte mne do moře.“

Já slíbil. Miss Herbeyova podala mi ruku, a já pocítil jsem, kterak
zhublé její prsty tiskly slabě prsty moje.

Minula opět jedna noc. Bolesti moje stávaly se někdy tak
prudkými, že mimovolně vyrazil jsem ze sebe výkřik; pak se ztišily
zase, a já pohroužen jsem byl jako v nějakém strnutí; když přišel jsem
opět k sobě, divil jsem se, že nalézám své soudruhy ještě na živu.

Kdo z nás zdál se nejlépe snášeti veškeré tyto nehody, byl
správce kuchyně Hobbart, o němž až dosud malá jen učiněna byla
zmínka. Byl to človíček malého vzrůstu, s neurčitým výrazem ve
tváři, pokryteckým pohledem, Často se usmívaje, úsměvem „kterýž
nehýbe než rtoma“, s očima neustále na polo přivřenými, jakoby
zakryti chtěl své myšlénky — člověk, jehož celé vzezření
prozrazovalo potměšilost. Byl to licoměrník, přísahal bych na to! A v
skutku, pravil-li jsem, že nehody zdály se jeho nejméně se dotýkati,
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tož ne proto, jakoby si nebyl stěžoval. Právě naopak, on naříkal
bez ustání, nevím však, proč připadaly mně nářky jeho strojenými.
Uvidíme brzo. Umínil jsem si člověka tohoto nespustiti s očí, neb
měl jsem ho v podezření, že lze ho snadno usvědčit.

Dnes, 6. ledna, vzal mne pan Letourneur stranou a veda mne
do pozadí voru, dal mi na srozuměnou, že uči- niti mně chce „tajné
sdělení“. Přál si, aby nebyl ani viděn ani slyšán.

Ubíral jsem se tudíž do levého kouta zádi, a poněvadž začínalo
se smrákati, nemohl nás viděti nikdo.

„Pane,“ pravil mně pan Letourneur hlubokým hlasem, „André
jest velmi sláb. Syn můj umírá hlady. Nemohu déle na to, pane,
patřiti! ne, nikoli! nemohu se déle na to dívat!“

Pan Letourneur pravil mně to tonem, v němž poznal jsem skrytý
hněv, hlas jeho měl v sobě cosi divokého.

Ah! věřím vše, co otec musí vytrpěti!
„Nezoufejme, pane!“ pravil jsem mu bera ho za ruku.
„Nějaká loď . . .“
„Nežádám si od vás, pane,“ odtušil otec, když mne byl přerušil,

„žádné ochotné útěchy. Nesetkáme se se žádnou lodí, vy to dobře
víte. Nikoli. Tu jedná se o něco zcela jiného. — Od které doby
nepožili jste ničeho, můj syn, vy sám a ti ostatní?“ K otázce této,
kteráž mně připadala poněkud podivnou, odpověděl jsem:

„Bylo to 2. ledna, kdy došel nám suchar. Máme dnes 6. leden.
Jsou tomu tedy čtyři dny . . .“

„Co jste nejedli!“ odpověděl M. Letourneur. — „Nuže! a já, již
osm dní!“

„Osm dnů!“
„Ano, střádal jsem pro svého syna!“
Po těchto slovech, zalily mně slzy oči. Uchopil jsem ruku pana

Letourneura . . . Mohl jsem sotva promluviti.
Hledím mu do očí! . . . Osm dnů!
„Čeho si přejete, pane; ode mne,“ pravím mu konečně.
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„Tiše! Ne tak hlasitě! Ať nás nikdo neslyší!“
„Nuž mluvte! . . .“
„Chci . . .,“ pravil mírně svůj hlas . . ., „přeji si, abyste vy

posloužil Andréovi . . . .“
„A což vy, vy sám nemůžete . . . ?“
„Ne! ne! Domníval by se, že oloupil jsem sama sebe pro něho!

… On by mi odpíral . . . Nikoliv, musí to bytí od vás . . . .“
„Pane Letourneure! . . .“
„Ze soucitu! prokažte mi tuto službu . . . největší, již mohu na

vás žádati . . . Ostatně, za vaše namahání . . .“
Při slovech těchto chopil se pan Letourneur mé ruky a hladil ji

zlehýnka.
„Za vaše namahání . . . Ano . . . nasytíte se také . . . trošku! . . .“
Nebohý otec. Třásl jsem se při slovech jeho jako dítě. Chvěl

jsem se na celé duši a srdce, jakoby se mně chtělo tlukotem svým
rozpuknouti! V témž okamžiku ucítil jsem, jak strčil mně pan
Letourneur kousek sucharu do ruky.

„Dejte pozor, aby vás nikdo neviděl,“ pravil mně. „Ukrutníci!
zabili by vás! Jest to pouze pro jedinký den . .. než zítra . . . podstrčím
vám opět tolikéž!“

Neštěstí mne pokouší! A mělo snad pravdu, neb, sotva ucítil
jsem tento kousek sucharu ve své ruce, byl jsem již na tom, strčiti jej
do úst !

Přemohl jsem se a ti, kdož toto čisti budou, domyslí si vše
to, co péro mé nemůže zde vyjádřiti. Noc přikvačila, s rychlostí,
jež jest zvláštností v končinách mezi obratníky. Plížím se k Andréu
Letourneurovi a podávám mu malý tento kousek sucharu „jako by to
bylo ode mne“.

Mladý muž se vzchopil. Načež pravil:
„A můj otec?“
Odvětil jsem mu, že pan Letourneur má svůj díl. .. já, taktéž
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svůj … a že zítra … a příští dny budu mu moci bezpochyby taktéž
poskytnouti . . . jen ať si vezme! . . . ať si vezme! . .

André netázal se mne ani, odkud ten suchar, a pojídal jej s
velkou chtivostí.
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XL.

A tohoto večera, nehledě k oběti pana Letourneura, nepožil jsem
ničeho! . . . praničeho!

7. ledna. — Od několika dnů, co nepřestávala voda mořská
přeplachovati se přes prkna našeho voru, kdykoli vzepřela se nějaká
vlna, pozorovati bylo na nohách některých plavců „živé maso“.
Owen, jehož člunař od onoho výjevu vzpoury střežil spoutaného,
nalézal se ve stavu skutečně bědném. K naší žádosti byl sproštěn pout.
Sandon a Bourke byli taktéž zachváceni žíravinou slaných těchto
vod, a my ostatní nebyli jsme dosud ničím chráněni než zádí voru,
kteráž nebyla v také míře vlnami bičována.

Dnes stal se člunař obětí šílenství z hladu a vrhl se na cáry plachet
a na kusy dřeva. Slyším ještě, kterak zatesávaly se zuby jeho do
těchto látek. Nešťastník snaží se, týrán jsa děsným hladem, naplniti
svůj žaludek, aby roztáhl sliznici. Konečně v prudkém chvatu hledaje
spatřil na jednom 3 ráhen, na nichž spočívala sbitá prkna, kus kůže.
Tato kůže byla zvířecí, již on trhá, a polyká s nevyličítelnou chtivostí,
a skutečně zdá se, že požití této hmoty přinésti má mu ulehčení.
Všichni ho ihned následují.

Kožený klobouk se vaří, stínítka z čapek, zkrátka vše, co
nalezeno z látky živočišné, se pojídá. Jest to zvířecí takřka pud,
jenž námi lomcuje, a nikdo nemůže ho potlačiti. Zdálo se v tomto
okamžiku, že nemáme více nic lidského v sobě. Nikdy nezapomenu
tohoto obrazu.

Nebyl-li hlad zkrocen, byla alespoň pro chvíli zmírněna jeho
trýzeň. Někteří z nás však nemohli snésti odpornou tuto stravu a ti
schváceni byli dávením.

Promiňte mi tyto podrobnosti. Nemohu však zatajiti ničeho,
co zakusiti museli nešťastníci „Chancellora“. Vypravováním tímto
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bude aspoň možno dozvěděti se, jak hrozné duševní i tělesné útrapy
dovedou snésti bytosti lidské. Kéž stane se denník tento ponaučením
v ohledu tomto. Řekl jsem vše, a bohužel, tuším, že nepřečkali jsme
ještě nej vyšší míru našich zkoušek.

Pozorování, jež učinil jsem za výjevu tohoto, potvrdilo mé
podezření co se týče správce kuchyně. Hobbart, nepřestávaje naříkati
a bědování své přeháněti, nesůčastnil se v ničem. Když ho člověk
poslouchal, myslil by, že umírá vysílením, co zatím, když se na něho
podíval, bylo vidno, že jest zcela prost společných trýzní. Má tento
pokrytec ukryté zásoby, z nichž potají ještě čerpá? Domakal jsem se
toho už, avšak nevyzradil jsem ještě ničeho.

Parno panuje pořád větší a nesnesitelnější, pakli ho vánek
poněkud nezmírní. Dávka vody jest rozhodně nedostatečná, avšak
hlad nedovoluje vzniknouti žízni. A uvážím-li, že nedostatkem vody
budeme daleko více trpěti, nežli nedostatkem potravy, nemohl jsem
uvěřiti neb alespoň se vmysliti v onen okamžik. Ostatně, zkušenost
tato byla již začasto učiněna. Chraniž nás Bůh před novou touto
pohromou.

Na štěstí, zbývá ještě několik konví vody v sudu, kterýž za bouře
přelomil se ve dví, a druhý sud jest ještě nedotknut. Ačkoli počet nás
se ztenčil, uskrovnil kapitán, nedbaje jistých námitek, denní dávku
na půl konvice) pro každou osobu. Souhlasím s ním v ohledu tomto.

Co se týče kořalky, nezbývalo už více než čtvrtka soudku, který
pečlivě byl uschován na bezpečném místě, v zádi voru.

Dnes, 7. ledna, k půlosmé z večera, rozžehnal se jeden z nás s
životem. Jest nás nyní pouze čtrnáct! Poručík Walter skonal v mém
náručí, ni péče miss Herbeyovy, ani moje nemohla spomoci … On
dotrpěl!

Několik okamžiků před smrtí, děkoval Walter miss Herbeyové a
mně hlasem, nám už sotva srozumitelným: „Tento list, pane,“ pravil,
a při tom vypadl mu z třesoucí se ruky zmačkaný list, „tento list… od
mojí matky . . . nemám více síly … Je to poslední, který jsem dostal . .
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. Píše mi: ,Očekávám tě, mé dítě, chci tě opět spatřiti!‘ Ne, ne! matko,
zde mne více nespatříš!“

„Pane . . . tento list . . . položte ho sem . na mé rty . . . sem! sem!
Abych zlíbav jej mohl umříti . . . Moje matko . . . můj Bože! . . .“

Vyňal jsem list z chladné již ruky poručíka Waltera a přidržel
jsem jej k jeho rtům.

Pohled jeho se na okamžik vyjasnil a slyšeli jsme jako by lehýnké
mlasknutí políbku!

Poručík Walter mrtev! Bůh provodiž duši jeho!
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XLI.

— 8. ledna. — Po celou noc zůstal jsem u mrtvoly nešťastníka a miss
Herbeyova přicházela opětně modlit se za zesnulého.

Když se rozednilo, byla mrtvola úplně stuhlá. Čekala na mne
povinnost . . . ano! povinnost vhoditi ji do moře. Požádal jsem
Roberta Kurtise, aby mně přispěl v tomto smutném úkolu. Až bude
mrtvola svlečena z bídných hadrů, uvrhneme ji chvatně do jícnu vln
a díky její neobyčejné hubenosti, doufám, že vícekráte nevyplave.

Za svítání, zachovávajíce všemožně jistou opatrnost, abychom
nebyli viděni, vyndali jsme, Robert Kurtis a já některé předměty
z kapsy poručíkovy, kteréž mínili jsme vrátiti jeho matce, kdyby
někdo z nás zůstal na živě.

V okamžiku, kdy chtěli jsme mrtvolu zakryti šatem, jenž sloužiti
jí měl za rubáš, nemohl jsem se zdržeti pocitu zděšení.

Pravá noha chyběla, hnát pak nebyl ničím jiným, než krvavým
ohryzkem.

Kdo jest původcem tohoto zneuctění? Podlehl jsem konečně
této noci umdlenosti a spánku mého bylo použito k zohavení
mrtvoly. Avšak kdo dopustil se tohoto Činu?

Robert Kurtis se poohlédl, a pohled jeho jevil se strašlivým.
Na palubě jest však jak obyčejně všecko ticho, a mlčení není
přerušováno než jednotlivými vzdechy. Snad jsme dokonce
pozorováni? Pospěšme si uvrhnouti tyto zbytky do moře, abychom
zamezili strašlivějších ještě výstupů.

Na to, pomodlivše se ještě krátce, hodili jsme do moře mrtvolu,
jež ihned se potopila.

„A u hroma! Toť dobrá strava pro žraloky.“
Kdo to? Obrátím se! Byl to černoch Jynxtrop.
V tom octne se člunař po mém boku.
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„A tu nohu,“ pravím mu, „myslíte, že ti nešťastníci? . .
„Tu nohu? . . . Ach! ano!“ odpověděl mně člunař tonem zcela

obyčejným. „Ostatně, byloť to jich právem!“
„Jich právem!“ rozkřiknul jsem se.
„Jest zajisté lépe, pane,“ pravil mi člunař, „pojídati mrtvého než

živého!“
K této odpovědi tak chladně pronesené, nevěděl jsem ovšem

čeho podotknouti, a natáhl jsem se na zádi voru.
Asi k jedenácté hodině udála se šťastná příhoda. Člunaři, jenž

hned časně z rána rozhodil svou síť, dařilo se tentokráte. A skutečně
chytil tři ryby. Byly to bachně značné velkosti, osmdesát centimetrů
dlouhé, náležející k onomu druhu ryb, kteréž, sušené, známy jsou
pod jménem „hňup“.

Sotva byl člunař tyto tři ryby vytáhl na palubu, vrhli se na ně
plavci. Kapitán Kurtis, Falsten a já pospíšili jsme sobě je zadržeti,
načež byl pořádek zase ihned zjednán. — Tři bachně! Toť ovšem
málo pro čtrnáct osob, než konečně každý dostal svůj díl. Jedni hltají
sousto své syrové, takořka živé a těch byla většina. Robert Kurtis,
André Letourneur a miss Herbeyova měli tolik síly vyčkati. Rozdělali
v jednom koutě voru oheň z několika kousků dřeva a upekli si svoje
dávky. Co mne se týče, neměl jsem této odvahy a požil jsem maso
toto ještě krvavé.

Pan Letourneur nebyl mnohem trpělivější než já a než mnozí
druzí. Podíl svůj polykal se chtivostí vyhladovělého vlka. Jak je asi
tomuto ubožáku, který tak dlouho nebyl ničeho požil, nyní? Nemohl
jsem ho vyzpytovat.

Pravil jsem, že radost člunaře, když zadrhl svou udici, byla k
nepopsání, a radost tato stupňovala se až k šílenosti. Byl totiž pevně
přesvědčen, že pakli se opětně zdaří lov, může nás zachrániti od
strašlivé smrti.

Hovořím s člunařem a pohádám ho, aby obnovil svůj pokus.
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„Ano!“ odpověděl mně, „ano . . . bez odporu . . . já se pokusím .
. . pokusím! …“

„A proč nevrhnul jste opět své sítě?“ tážu se ho.
„Ah! nyní na žádný spůsob!“ odtušil mně způsobem vyhýbavým.

„Noc hodí se mnohem lépe k lovu velkých ryb a pak musíme spořiti
s podobnými vzácnostmi. Bez toho zapomněli jsme se ve své otrlosti
tak, že nenechali jsme ani žádných zbytků k nalíčení.“

Tak jest, a chyba tato nedá se více napraviti.
„Ačkoliv,“ pravím mu, „když zdařilo se vám na ponejprv bez

líčky . . .“
„Měl jsem ji.“
„A dobrou?“
„Znamenitou, pane, když se o ni ryby tak draly!“
Pohledl jsem na člunaře, jenž rovněž se na mne ohledl.
„Zbývá vám ještě nějaká nástraha na udici?“ tázal jsem se.
„Ano,“ odpověděl člunař šeptem a opustil mne nedoloživ slova.
Toto hubené sousto přece nám dodalo poněkud sil a zároveň i

trochu naděje. Mluvíme o lovu člunařovu a zdá se nám nemožno,
aby se mu podruhé rovněž nepodařilo. Snad osud konečně již ustál
od našeho pronásledování?

Nejpatrnějším důkazem, že se nám poněkud ulevilo, jest, že opět
počínáme mluvit o minulosti. Naše myšlenky nejsou již výhradně
upřeny na tuto bolestnou minulost a na děsnou budoucnost, jež nám
hrozí. Páni Letourneurové, Falsten, kapitán a já vzpomínáme si na
události, jež se přihodily od rozbití lodě. Vzpomínáme si na zhynulé
soudruhy, na podrobnosti požáru, na uváznutí lodi, na skaliska Ham-
Rocku, na vnikáni vody do lodě, na hroznou tu plavbu v koších
stožárních, na voru, vzpomínáme na bouři a na všechny ty příhody,
jež se zdají nyní tak vzdáleny. Ano! Vše to se událo, a my žijeme
dosud!

My žijeme! Možno-li to nazvat životem!? Z osmnácti zbylo nás
pouze čtrnáct a brzy snad nás bude toliko třináct!

XLI. 163



„Toť ošklivé číslo!“ pravil mladý Letourneur, „ale najdeme stěží
čtrnáctého!“

V noci na 9. hodil člunař poznovu udice na zádi voru a zůstal u
nich sám na stráži nechtěje ponechat starost tuto nikomu.

K ránu přiblížil jsem se k němu. Jedva že se rozednívalo,
planoucíma očima hleděl proniknout temnotu vod. Neviděl mne,
neslyšel ani moje kroky.

„Nuže, člunaři?“
„Nu, ti proklatí žraloci pozřeli moje vnadidla!“ odpověděl dutým

hlasem.
„Nezbývá vám nic více?“
„Ne! A víte, jaké je z toho naučení, pane?“ dodal chopiv mne za

ruku. „Že nemáme nic činit na polo . . .“
Zadržel jsem mu rukou ústa! Porozumněl jsem mu! . . .
Nebohý Walter!
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XLII.

Od 9. do 10. ledna. — Dnes nastala opět úplná tišina. Slunce je žhavé,
vítr úplně ulehl a jediná vráska nebrázdí široce dmoucí se moře, jež
se nepozorovaně pozvedá.

Není-li nějakého proudu, jehož směr jest nám nemožno
stanovití, musí vor úplně stát.

Pravil jsem, že horko jest dnes nesnesitelné. Následkem toho i
naše žízeň jest mnohem nesnesitelnější. Nedostatek vody spůsobuje
nám krutější trýzeň než poprvé. Tuším, že nám spůsobí
nesnesitelnější útrapy než hlad. Již nyní u většiny z nás jsou ústa,
hrdlo a podlebí staženy suchem, sliznice stává se rohovitou horkým
dechem.

K mému nalehání kapitán pro tentokráte upustil od obvyklých
pravidel. Povolil dvojitou dávku vody a můžeme se občerstvovat, jak
to právě možno, čtyřikrát denně. Neboť je tato voda, zachovaná na
dně sudu, ačkoliv je přikryta plachtou, zcela teplá.

Celkem je to ošklivý den. Plavci pod vlivem hladu upadávají
poznovu v zoufalství.

Vítr se nezvednul ani po východu měsíce, jenž je skorem v
úplňku. Přece ale, poněvadž tropické noci jsou chladné, cítíme jakési
ulehčení, avšak mezi dnem jest horko nesnesitelné. Možno
předpokládati při stálém tom vzrůstání teploty, že vor byl stržen
značně na jih.

Co se týče země, nikdo jí více ani nehledá. Zdá se, že zeměkoule
jest již jen koulí vodní. Stále a všude nekonečný Ocean!

Dne 10. tatáž tišina, totéž vedro. S nebes jakoby padal ohnivý
dešť, dýcháme žhavý vzduch. Naše žádost po nápoji jest
neodolatelná, zapomínáme dokonce i trýzeň hladu očekávajíce se
zuřivou chtivostí chvíli, kdy Robert Kurtis rozdá nám několik těch
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kapek naší dávky. Ach, kéž bychom se mohli do syta napít, třeba
vyprázdnit naši zásobu, a zemřít pak!

V tu chvíli — jest poledne, — jeden z našich soudruhů jat byl
silnou bolestí, jež mu vynucuje výkřiky. Je to bídník Owen, jenž leže
na přídě svíjí se v hrozných křečích.

Dovlekl jsem se k Owenovi. Nechať se choval jakkoli, lidskost
káže, abychom se pokusili, je-li možno po- skytnouti mu nějaké
úlevy.

Avšak v tom plavec Flaypol vykřikl. Obrátím se.
Flaypol povstav vyšinul se na stožár a ruka jeho ukazuje na bod

na obzoru.
„Loď!“ volá.
Všichni jsme se vzchopili. Úplné ticho zavládlo na voru. Owen,

potlačiv výkřiky, vzpřímil se jak ostatní.
Vskutku, ve směru naznačeném Flaypolem, objevila se bílá

tečka. Avšak pohybuje-li se tento bod? Je to plachta lodi? Co o tom
soudí tito námořníci, jichž oko je tak bystré ?

Pozoruju Roberta Kurtise, jenž skříživ ruce zkoumá bílou onu
tečku. Líce jeho hoří, všechny části tváře jeho jsou napjaty křečovitě,
obočí je staženo, oči polou přivřeny, on vkládá do svého pohledu
všechnu sílu zraku, jaké jest schopen. Je-li bílý onen bod lodní
plachtou, on se nezmýlí.

Avšak on potřásl hlavou, ruce jeho opět sklesly.
Hledím před sebe. Bílého bodu tu více není. Nebyla to loď, byl

to nějaký odlesk, hřbet zvednuvší se vlny, — aneb byla-li to loď,
zmizela opět!

Jaká sklíčenost následovala na tuto chvíli naděje! Všichni jsme se
uchýlili opět na svoje obvyklé místo. Robert Kurtis zůstal nepohnut,
ale neprohlíží více obzor.

Tu výkřiky Owenovy počínají s prudkostí větší než kdykoli.
Celé jeho tělo svíráno jest hroznou bolestí a pohled naň jest vskutku
děsný. Hrdlo jeho svíráno jest prudkou křečí, jeho jazyk je suchý,
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jeho břicho nadmuté, tepna sotva znatelná, rychlá, nepravidelná.
Nešťastník trpí prudkým ujímáním a upadá již i v strnulost. Podle
těchto příznaků není žádné pochybnosti: Owen byl otráven mědí.

Nemáme potřebných léků, abychom odstranili účinky tohoto
jedu. Přece však možno vyvolat vrhnutí, abychom vyprázdnili
žaludek Owenův od látek v něm obsažených. Vlažná voda mohla by
vyvolati taký účinek. Požádal jsem Roberta Kurtise o trochu vody.
Kapitán svolil. Poněvadž voda z prvního sudu byla došla, vzal jsem
vodu z druhého sudu, jenž nebyl ještě načat; v tom se Owen vzchopil
na kolena a hlasem, jenž nebyl více lidským, zvolal:

„Ne! Ne! Ne!“
Proč ten odpor? Vrátil jsem se k Owenovi a vyložil mu co chci

učinit. Avšak on ještě rázněji mi odpovídá, že nechce pít tuto vodu.
Pokouším se tedy vyvolat u nešťastníka vrhnutí strkaje mu do

hrdla prst, a brzy na to vyvrhnul modravou látku. Jest nade vši
pochybnost jisto, že Owen byl otráven síranem mědnatým, modrou
skalicí, a nechať si činíme cokoli, Owen je ztracen!

Avšak kterak se otrávil? Vrhnutím se mu poněkud ulehčilo.
Může konečně mluvit. Kapitán a já se ho vyptáváme . . .

Nepokusím se popsati dojem, jaký na nás spůsobila odpověď
tohoto nešťastníka!

Owen, puzen hroznou žízní, ukradl několik pint vody z plného
sudu! . . . Voda tohoto sudu jest otrávena!
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XLIII.

Od 11. do 14. ledna. — Owen zemřel v noci uprostřed křečovitých
návalů, jež nabyly neobyčejné prudkosti.

Jest to bohužel až příliš pravda. Otrávený sud obsahoval dříve
modrou skalici. Toť zjištěné faktum. Avšak jakou osudnou náhodou
použito tohoto sudu jakožto nádoby na vodu a jakou to ještě
smutnější náhodou dostal se na vor? … Na tom nezáleží. Jen tolik je
jisto, že nemáme více vody.

Mrtvola Owenova musela být uvržena do moře, neboť počala
ihned hnít. Člunař nemohl použít ani masa jeho za vnadidlo,
poněvadž nemělo nijaké pevnosti. Smrt tohoto bídníka nám v ničem
neprospěla!

My všichni víme, jaká je naše situace, a zůstáváme němí. Co
bychom mohli říci? Ostatně jest nám velmi těžko vypravit ze sebe
slyšitelné zvuky. Stali jsme se velice dráždivými, a jest lépe
nemluvíme-li, neboť by stačilo nejmenší slovo, pohled, posuněk, aby
vyvolalo zuřivost, jež by se nedala více zadržet. Nechápu, že nejsme
již nyní všichni šíleni.

Dne 12. ledna nedostali jsme žádnou dávku vody, poslední
kapka byla včera spotřebována. Na nebi není jediného mráčku, jenž
by mohl poskytnouti trochu deště, a kdybychom měli teploměr,
ukazoval by sto čtyry stupně) ve stínu, — kdyby na voru bylo stínu.

Dne 13. tatáž situace. Mořská voda počíná mi rozežírat nohy až
na maso, ale jedva že si toho všímám. Stav těch, kteří již déle jsou
trápeni tímto neduhem, se nezhoršil.

Ach, tolik vody kolem nás, a pomyslím-li, že kdybychom ji
mohli překapat nebo proměnit v led, stala by se pitelnou! Proměněna
v páru nebo v led, neobsahovala by ani stopy soli, mohli bychom ji
pít! Avšak nedostává se přístrojů a my si jich nemůžeme zhotovit.
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Dnes, ačkoli se vydali v nebezpečí, že budou pozřeni žraloky,
vykoupali se člunař a dva plavci. Tato lázeň poněkud je občerstvila a
spůsobila jim jakous úlevu. Tři z našich soudruhů a já, kteří umíme
jedva plovati, přivázali jsme se provazy a zůstali jsme v moři skorem
půl hodiny. Po celou tu dobu Robert Kurtis střežil vlny. Na štěstí
nepřiblížil se nijaký žralok. Miss Herbeyova přese všechno naše
nalehání a ačkoli velice trpěla, nechtěla následovati našeho příkladu.

Dne 14., k jedenácté hodině ranní, přiblížil se kapitán ke mně a
pošeptal mi:

„Neprozraďte se nijakým pohybem, pane Kazallone. Mohu se
mýlit a nechci spůsobit našim soudruhům nové sklamání.“

Pohledl jsem na Roberta Kurtise.
„Tentokrát,“ pravil ke mně, „spozoroval jsem skutečně loď!“
Kapitán učinil dobře, že mne hned z předu upozornil, neboť

nebyl bych dovedl potlačit první svoje hnutí.
„Pohleďte,“ doložil, „směrem k levému boku zádi.“ Povstal jsem

s líčenou lhostejností, jež mne byla daleka, a prohledl kruh obzoru
směrem, kterým mi ukazoval Robert Kurtis.

Oči mé nejsou oči námořníka, však v obrysech jedva znatelných
poznal jsem loď pod plachtami.

Skorem současně zvolal člunař, jehož zraky po nějakou chvíli již
pátraly oním směrem:

„Loď!“
Přítomnost ohlášené lodi nevzbudila ihned dojem, jaký by se

snad očekával. Nevzbudila nijaké pohnutí, buď že tomu nechtěl
nikdo věřit, buď že síly byly vyčerpány. Avšak když člunař
několikrát opakoval: „Loď! loď!“ všechny zraky se konečně obrátily
k obzoru.

Tentokrát nelze o tom pochybovat. Vidíme ji, tu neočekávanou
loď! Uvidí-li nás ona ?

Plavci zatím snaží se rozeznati podobu lodi a její směr, —
zejména její směr.
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Robert Kurtis, pozorovav ji co nejpečlivěji, pravil: „Loď ta je
brigga, jež pluje velmi blízko, šikmo po větru v pravo. Podrží-li po
dvě hodiny tento směr, přijde nám nutně v cestu.“

Dvě hodiny! Dvě století! Avšak směr lodi může se každou chvíli
změnit a to tím spíše, že pluje tímto spů- sobem patrně jen proto, aby
dostala příznivý vítr. Neboť je-li tomu tak a provede-li obrat, popluje
pak v levo a vzdálí se od nás. Ach, kdyby plula přímo po větru, mohli
bychom doufat.

Třeba tudíž upozornit na sebe loď. Za každou cenu je nutno,
aby nás spozorovala! Robert Kurtis nařídil, aby se užilo všemožných
znamení, neboť brigga jest ještě vzdálena dvanáct mil na východ
a naše volání nemůže být slyšeno. Nemáme nijaké střelné zbraně,
jejíž výstřel by mohl na nás upozornit. Připevňeme tudíž na stožár
jakoukoli vlajku. Šála miss Herbeyovy je červená, tato barva odráží
se nejlépe od obzoru.

Šál miss Herbeyovy připevněn na stožár a lehký větřík, jenž v
tu chvíli brázdí vlny, rozvinul jej. Chvílemi vlaje ve vzduchu a naše
srdce plní se nadějí. Jest známo, že člověk tonoucí s veškerou silou
drží se sebe menšího předmětu, jenž mu poskytuje opory. Tím je pro
nás tato vlajka!

Po celou hodinu zabývali jsme se tisícerými domněnkami.
Brigga se patrně přiblížila k voru, avšak mnohdy se zdá, že se
zastavuje, a tážeme se, zdali se nebude obracet.

Kterak tato loď pluje zvolna! Má všecky svoje plachty nasazeny
a vznáší se skorem nad obzorem. Ale vítr je slabý, a ochábne-li ještě!
. . . Dali bychom celá léta svého života, kdybychom byli o hodinu
starší!

Člunař a kapitán soudí kolem půl jedné s poledne, že brigga
jest vzdálena ještě deset mil od voru. Přiblížila se tedy pouze o tři
míle v době půldruhé hodiny. Tedy jedva že větřík, jenž přeletuje
přes naše hlavy, doletí až k ní. Zdá se mi nyní, že plachty její se více
nedmou, že visí nehybně na stožárech. Pohlížím, zdali se někde hne
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vítr, avšak vlny jakoby spaly, a větřík, jenž nám dodával tolik naděje,
mizí úplně.

Usedl jsem na zádi blíže miss Herbeyovy a páni Letourneurové
a všichni hledíme neustále s lodi na kapitána. Robert Kurtis stojí
nepohnut na přídě, opřen o stožár, člunař je vedle něho. Jich oči
neodvracují se ani na okamžik od briggy. Čteme v jich tvářích, jež
nemohou zůstat netečné, všechny ty pocity, jež zakoušejí. Nebylo
proneseno ani slova až do té chvíle, kdy tesař Daoulas zvolal s
přízvukem, který nemožno vylíčit:

„Obrací se!“
Všechen náš život je v tu chvíli v našich očích! Vzchopili jsme se,

jedni klečeli, druzí stáli. Hrozná kletba prodrala se z ůst člunařových.
Loď jest dosud vzdálena devět mil a na tuto vzdálenost nemohla
spozorovati naše znamení! Vor sám v této vzdálenosti je pouhým
bodem, ztrácejícím se v ostrém svitu slunečním. Nemůže nás vidět.
Neviděla nás! Kapitán této lodi, budiž si kdokoli, nemohl být tak
nelidským a ujet, aniž by nám přispěl ku pomoci, kdyby nás byl
spozoroval! Nikoliv, to nelze ani pomyslit! On nás neviděl!

„Oheň! dým!“ zvolal Robert Kurtis. „Zapalme prkna na voru!
Přátelé, přátelé! Toť poslední naše naděje, že budeme spatřeni!“

Několik prken naházeno na přídu a upravena z nich hranice.
Rozžali je, nikoli bez namahání, neboť jsou vlhká, ale tato vlhkost
učiní dým jejich tím hustší a tudíž i viditelnější. Brzy vystupuje do
vzduchu černavý sloup dýmu. Kdyby byla noc, kdyby nastala tma
než brigga zmizí, byl by plamen ten viditelným i ve vzdálenosti, jež
nás dělí od ní!

Avšak hodiny mizí, oheň uhasíná! . . .
V podobných okolnostech, máme-li resignovat, máme-li se

podrobit božské vůli, tu třeba míti značnou vládu nad sebou, a té já
více nemám! Nikoli, nemohu více důvěřovat v toho Boha, jenž činí
útrapy naše ještě hroznějšími míchaje je se záblesky naděje. Rouhám
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se, jako se rouhá člunař! . . . Slabá ručka položila se na moje roucho a
miss Herbeyova ukazuje k nebi!

Avšak toť příliš! Nechci více ničeho vidět, zalezl jsem pod
plachtu, skryl jsem se a štkání vydralo se mi z prsou ….

Zatím dala se loď jiným směrem, pak počala se zvolna vzdalovati
na východ, a o třetí hodině ani nejbystřejší zrak nebyl by vypátral
hořejší její plachty nad obzorem.
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XLIV.

15. ledna. — Po poslední této ráně nezbývá nám než čekat na smrt.
Přijde dříve či později, ale ona přijde.

Dnes pozvedly se mraky na západě a přinesly nám několik
zavanutí větru. Také temperatura je poněkud snesitelnější, a navzdor
našemu zdrcení trpíme méně pod jejím vlivem. Hrdlo mé vdechuje
vzduch méně suchý, avšak od lovu člunařova, to jest od sedmi dnů
jsme více nejedli. Není ničeho více na voru. Dal jsem včera Andréu
Letourneurovi poslední kousek sucharu, který otec jeho zachoval a
který mi podal s pláčem.

Od včerejška jest černoch Jynxtrop prost svých pout, Robert
Kurtis nenařídil, aby byl opět přivázán. K čemu také! Ten bídník i
jeho spoluvinníci jsou oslabeni postem. Oč by se ještě mohli pokusit?

Dnes objevilo se několik velkých žraloků, viděli jsme, kterak
černými svými ploutvemi s neobyčejnou rychlostí brázdí vodu.
Nemohu se ubránit, abych je nepovažoval za živé rakve, jež brzy
pojmou v sebe chatrné naše pozůstatky. Neděsí mne více, ba spíše
mne vábí. Přibližují se až ku samé obrubě voru, a Flaypol, jenž svěsil
ruku přes roubení, byl by málem o ni přišel.

Člunař s očima strnulýma a nepřirozeně vypoulenýma, se
zaťatými zuby, jevícími se pod ohrnutými rty, pozoruje tyto žraloky
se stanoviska zcela jiného než já. Kdyby mohl jednoho chytit,
nepohrdl by tuhým jeho masem. Ba že ne.

Člunař chce se o to pokusit a třeba nemá háku, který by mohl
připevnit na provaz, dovede si nějaký udělat. Robert Kurtis a Daoulas
mu porozuměli a radí se, zatím co házejí do vody kusy bidel a lana,
by udrželi dravce kolem voru.

Daoulas vzal svoji tesařskou sekerku, ze které hodlá učinit udici
na žraloka. Jest možno, že nástroj ten bud svým ostřím, bud
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protivnou stranou zachytí se v čelisti žraloka, pozře-li jej. Násada
sekerky, jež je dřevěná, připevněna na silné lano, jež samo opět je
připevněno na břevnech voru.

Naše chtivost vzrušena jest těmito přípravami. Jsme bez dechu
nedočkavostí. Všemožnými prostředky hledíme připoutat pozornost
žraloků, kteří více neprchají.

Udice je připravena, ale není nijakého vnadidla na ní. Člunař,
jenž přechází po voru hovoře sám s sebou, prohledává všechny kouty
a tváří se, jakoby hledal nějakou mrtvolu mezi námi! . . .

Třeba tudíž opětně použít prostředku, jehož jsme dříve již užili,
sekerka ovinuta červeným vlněným hadrem, jejž poskytla opět šála
miss Herbeyovy.

Avšak člunař nechce se dáti do díla, anižby byla vykonána
všechna opatření bezpečnosti. Jest udice pevně přidělána? Vydrží
svazy, jimiž připevněno lano k voru, trhání žralokovo? Jest lano dosti
pevné, aby odolalo? Člunař přesvědčil se o všech těchto důležitých
okolnostech. Učiniv to spustil svůj přístroj na vodu.

Moře jest průhledné a možno snadně rozeznati předmět na
sto stop pod jeho hladinou. Vidím, kterak udice obalená červeným
hadrem, jehož barva se ostře odráží od modravé vody, zvolna klesá.

Cestující i lodníci, my všichni naklonili se přes obrubu,
zachovávajíce hluboké ticho. Avšak zdá se, že žraloci od té chvíle,
co tato lečka byla nastrojena na jich žravost, poznenáhlu se vzdálili.
Avšak oni nemohou být daleko, a každá kořist, budiž si jakákoli,
kdyby na tomto místě spadla do vody, byla by od nich okamžitě
pohlcena!

Pojednou dal člunař rukou znamení. Ukázal ohromnou hmotu,
jež se blížila k voru, brázdíc povrch moře. Je to žralok dvanáct stop
dlouhý, jenž opustil hlubiny a pluje přímo k nám.

Když dravec byl as čtyři lokte od voru, stahoval člunař zvolna
lano tak, aby upozornil žraloka, a pohybuje lehce červeným
hadříkem, aby mu dodal vzezření živočicha.
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Cítím, kterak moje srdce buší s neobyčejnou prudkostí, jakoby
se hrálo o můj život!

Žralok zatím se blíží; krví podlité jeho oči svítí na povrchu
vody a jeho čelisti dokořán otevřené ukazují, když se na polo obrátí,
podlebí plné ostrých zubů.

Ozval se výkřik! . . . Žralok se zastavil a zmizel v hlubinách.
Kdo z nás učinil tento výkřik, — zajisté že bezděčný ?
V tu chvíli povstal člunař, zsinalý hněvem.
„Prvního, kdo řekne slovo,“ pravil, „zabiju!“
A vrátil se opět ku své práci.
Ostatně, člunař má pravdu!
Udice opět spuštěna, avšak po celou půl hodiny neobjevil se

žádný žralok, a bylo třeba pohroužit udici dvacet loket. Avšak zdá
se mi, že v této hloubce je voda zakalena, a že tato kalnost značí
přítomnost žraloků.

V skutku, pojednou ucítěno na laně silné trhnutí a provaz
vyklouznul z ruky člunařovy, avšak poněvadž je pevně přivázán na
kůlech voru, neutrhl se.

Žralok jeden se zakousnul, ba uváznul i na železe.
„Na pomoc, hoši, na pomoc!“ volá člunař.
Ihned všichni, cestující i plavci, chopili jsme se lana. Naše síly

jsou vzpruženy nadějí, však jedva že stačí, neboť nestvůra se prudce
vzpírá. Táhneme spojenými silami. Vrchní vrstvy vody počínají se
zmítat prudkým mrskáním ocasu a ploutví žralokových. Nakloniv se
zpozoroval jsem ohromné to tělo svíjející se uprostřed zkrvavělých
vln.

„Rychle, rychle!“ volá člunař.
Konečně objevila se nad vodou hlava dravce. Pootevřenými

jeho Čelistěmi vnikla udice až k hrtanu a zarazila se tam, anižby se
dala sebe prudším trháním odstranit. Daoulas chopil se širočiny, aby
mu zadal poslední ránu, jakmile bude na voru.
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V tu chvíli slyšeli jsme chřest. Žralok prudce sevřel svoje čelisti,
jimiž překousnul jedním rázem násadu sekerky, a zmizel pod vodou.

Výkřik zoufalství vydral se z našich prsou!
Člunař, Robert Kurtis a Daoulas pokusili se ještě chytit nějakého

žraloka, ačkoli nemají více ani udice, ani nástrojů k jejímu zhotovení.
Házejí po nich lany opatřenými smyčkami, avšak tato oka sklouzají
po slizně kůži těchto dravců. Člunař dokonce pokusil se přilákat je
spustiv bosou nohu do vody nehledě na to, že jediným kousnutím
žraloka mohl o ni přijít . . .

Marné tyto pokusy konečně přestaly a každý vrátil se opět na
místo, by tam vyčkal smrti, kterou ted již ničím nelze zažehnat.

Avšak neodešel jsem tak rychle, bych neslyšel, kterak člunař
pravil k Robertu Kurtisovi:

„Kapitáne, kdy potáhneme los!“
Robert Kurtis neodpověděl, ale otázka je zde.
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XLV.

16. ledna. — Rozložili jsme se pod plachtami. Mužstvo lodi, jež by
tudy plula, domnívalo by se, že to trosky pokryté mrtvolami.

Trpím děsně. Mohl-liž bych jísti v stavu, v němž se nacházejí
moje rty, můj jazyk, moje podlebí? myslím že nikoliv, a přece já i
moji soudruzi vrháme na sebe divoké pohledy.

Horko je dnes tím silnější, jelikož se chýlí k bouři. Pozvedají
se husté páry, avšak věru, zdá se mi, že může pršet všude, jen ne na
tomto voru.

Přece ale každý pohlíží na zvedající se mraky žádostivým okem.
Naše rty takřka k nim lnou. Pan Letourneur popadá prosebně ruce k
těmto nelítostným nebesům!

Naslouchám, zdali vzdálené nějaké dunění nezvěstuje bouři. Jest
jedenáct hodin dopoledne. Páry zachycují paprsky sluneční, však
nemají již vzezření mraků elektrických. Je patrno, že se nestrhne
bouře, neboť hmota mraků má barvu jednotvárnou a obrysy jejich,
jež na úsvitě byly tak určité, měnily se v neurčitou šedou roušku. Je
to již jen pouhá mlha.

Avšak nemůže-li z této mlhy povstati dešť, třeba sebe menší,
pouze několik kapek!

„Dešť!“ zvolal pojednou Daoulas.
V skutku, as půl míle od voru, je nebe brázděno rovnoběžnými

pruhy. Prší, vidím, kterak kapky padají na povrch moře. Vítr, jenž se
sesílil, žene jej k nám. Kéž jen tento mrak nevyprázdní se dříve, než
nás dostihne !

Bůh se konečně nad námi smiloval. Dešť padá ve velkých
kapkách, jaké padají z mraků bouřlivých. Avšak liják ten na dlouho
nepotrvá, třeba sebrat vše, čeho nám může poskytnout, neboť již
jasný pruh světla ozařuje dolejší kraj mraku nad obzorem.
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Robert Kurtis dal postavit rozbitý sud tak, aby zachytil pokud
možno nejvíce vody, a nataženy plachty, by zadržely vodu na
prostoře co největší.

Položili jsme se na znak a otevřeli ústa. Voda svlažuje mou tvář
a cítím, kterak mi vniká až do hrdla! Ach, toť rozkoš k nepopsání!
Toť sám život, jenž vniká do mého těla! Sliznice podlebí se osvěžují.
Dýchám a piju zároveň tu oživující vláhu, jež vniká do
nejvnitřnějších hlubin mé bytosti!

Dešť trval as dvacet minut; pak mračno, napolou vyprázdněné,
se rozplynulo.

Povstali jsme, bylo nám mnohem lépe, ba že, lépe! Tiskneme
si ruce, mluvíme! Zdá se, že jsme zachráněni! Bůh ve svém
milosrdenství sešle nám jiné mraky, jež nám opět přinesou vodu,
které jsme tak dlouho postrádali!

A pak ta voda, jež spadla na vor, nebude ztracena. Sud a plachty
ji zachytily, však bude třeba svědomitě ji sebrat a rozdělovat ji toliko
po kapkách.

V skutku, sud zachytil as dvě nebo tři pinty vody, a sebereme-li
tu, jež zbyla na plachtách, můžeme dosti zvětšit tuto zásobu.

Plavci hotoví se sebrat vodu s plachet do sudu, když je Robert
Kurtis pojednou zastaví.

„Sečkejte!“ pravil. „Je ta voda pitelná?“
Pohledl jsem naň. Proč by tato voda, jež je přece jen vodou

dešťovou, nebyla pitelná?
Robert Kurtis vzal plechovou miskou něco vody ze záhybu

plachty, pak ji ochutnal a k mému největšímu podivení ihned ji
vyplivnul.

Ochutnal jsem vodu též. Tato voda je chuti odporné ! Řekli
byste, že to voda mořská!

Příčinou toho bylo, že plachty, tak dlouho vydané působení vln,
nasákly solí, kterou sdělily vodě. Nehodu tu nelze napravit! Neškodí!
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Máme důvěru. Ostatně zbývá ještě několik pint pitelné vody v sudě!
A pak, přišel dešť! On přijde opět!
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XLVI.

17. ledna. — Byla-li žízeň naše na okamžik ukonejšena, zachvátil nás
přirozenou měrou hlad s prudkostí tím větší. Což není prostředku,
zmocniti se bez udice a bez vnadidla jednoho z oněch žraloků, kteří
se hemží kol voru? Nikoliv, leda bychom se vrhli do moře a napadli
tyto nestvůry ve vlastním jich živlu, jako činí Indové lovící perle.
Robert Kurtis chtěl se na to odvážit. Zdrželi jsme ho. Žraloci jsou
příliš Četní a marně by se vrhal v jistou smrt, anižby komu prospěl.

Připomínám tuto, že možno ukonejšit žízeň, bud tím, že se
koupáme v moři, bud tím, že strčíme do úst nějaký kovový předmět,
avšak s hladem to nejde, nic nemůže nahradit potravu. Mimo to
může být voda vždy zjednána přírodním úkazem, — na příklad
deštěm. Netřeba tudíž nadobro zoufat nad nedostatkem vody, avšak
naděje na zjednání potravy není nijaká.

Nuže, tak daleko s námi došlo! Abych se vyznal ze všeho,
pozoruju, kterak někteří z mých soudruhů pohlížejí na mne
žádostivým okem. Kdož ví, na jakém svahu octly se naše myšlénky,
až k jaké divokosti může bída dohnat mysli lidské, zabývající se
jedinou myšlénkou!

Od té doby, co minuly bouřlivé mraky, jež nám byly poskytly
na půl hodiny deště, jest nebe úplně jasno. Vítr se na chvíli sesílil,
avšak brzy opět ulehl, a plachta visí chabě na stožáru. Ostatně
nepovažujeme vítr více za hybadlo. Kde se nachází vor? Do které
končiny Oceanu byl zahnán? Nikdo to nemůže říci, aniž si přát, aby
vítr vál spíše od východu, neb od severu neb od jihu! Žádáme od
tohoto vánku toliko jedinou věc, aby ochladil naše prsa, aby vmísil
trochu páry v ten horký vzduch, jenž nás trýzní, aby konečně zmírnil
ono horko, jež sesílá s nebe planoucí slunce.

Nastal večer, noc bude tmava až do půlnoci, kdy vyjde měsíc,
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jenž vstoupí ve svou poslední čtvrť. Souhvězdí, poněkud zahalena,
nezáří jasným tím svitem jako za nocí chladných.

Zachvácen jakousi horečkou pod dojmem zuřivého hladu, jenž
se jak obyčejně zdvojnásobuje ku konci dne, ulehl jsem na složené
plachty, jež ležely na pravé straně voru, a naklonil se tu nad vlny,
abych vdechoval chlad.

Mnoho-li z mých soudruhů, kteří ulehli na obvyklá svá místa,
nachází ve spánku úlevu svých bolestí? snad ani jediný. Co mne se
týče, můj mozek je prázdný a svírán můrou.

Přece ale zmocnilo se mne chorobné vysílení, jež není ani
bděním, ani snem. Nedovedu říci, jak dlouho jsem setrval v této
strnulosti. Vzpomínám si jen tolik, že pojednou vytrhl mne z toho
zvláštní pocit.

Nevím, zdali sním, ale čich můj cítí zvláštní zápach, který z
počátku nepoznávám. Je to jakoby neurčitý výpar, který mi chvílemi
zanáší lehký vánek. Nozdry mé se šíří a vdechují. „Jaký to zápach?“
chci již zvolat. . . Avšak jakýs pud mne zadržel, a hledám, jako
hledáme v paměti zapomenuté slovo nebo jméno.

Minulo několik okamžiků. Síla výparu, která se chvílemi zmahá,
vyvolává u mne nejživější žádostivost.

„Ale,“ pravím si konečně, jako člověk, jenž si konečně
vzpomenul, „toť zápach vařeného masa!“

Silnější zavanutí větru mne přesvědčilo, že smyslové moji mne
neklamali, a přece, na tomto voru . . .

Vztýčil jsem se na kolenou, čichám znovu, — odpusťte mi ten
výraz, — větřím okolní vzduch! . . . Týž zápach zavadil opět o moje
nozdry. Jsem tudíž po větru předmětu, jenž spůsobuje tento zápach,
a předmět ten tudíž nalézá se na voru.

Tu opustil jsem svoje místo, plíže se jako zvíře, pátraje, nikoli
očima, ale nosem, lezu přes plachty, mezi ráhny s opatrností kočky,
nechtěje za žádnou cenu vzbuditi pozornost svých soudruhů.

Po několik minut prolézám takto všemi kouty, sleduje zápach
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jako nějaký cíl. Několikrát mi stopa zmizela, bud jsem se vzdálil od
cíle, bud že větřík ulehnul, pokaždé ale vrací se zápach s novou silou.
Konečně mám svou stopu, sleduju ji a cítím, že blížím se přímo k cíli!

V tu chvíli dostihl jsem do kouta na pravé straně voru na přídě
a poznávám, že zápach onen pochází od uzené slaniny. Nemýlím se.
Voda se mi sbíhá v ústech chtivostí!

Musím se ted skrýti pod širokým záhybem plachet. Nikdo mne
nevidí, nikdo mne neslyší. Plazím se po kolenou a po loktech.
Natahuju ruku. Dlaň moje sevřela předmět

zabalený v kus papíru. Stáhnul jsem ji rychle zpět a pohledl na
svůj lov při světle vysvitnuvšího měsíce.

Není to nijaký přelud. Mám jej zde, v ruce, kus slaniny, skorem
čtvrt libry, avšak to stačí, aby na celý den se utišila moje trýzeň! Dal
jsem slaninu ke rtům . . .

Ruka jakás sevřela mou ruku. Poznal jsem správce kuchyně
Hobbarta.

Vše se vysvětlilo, zvláštní poměry Hobbartovy, zdraví jeho, jež
bylo poměrně znamenité, i pokrytecké jeho žalování. Ve chvíli, kdy
se loď topila, podařilo se mu zachrániti některé zásoby, on je ukryl,
on se jimi živil, zatím co jsme umírali hlady! Ach ten bídník!

Avšak nikoli ’. Hobbart jednal moudře. Shledávám, že to člověk
opatrný, rozšafný, a zachoval-li nějaké potraviny bez našeho vědomí,
tím lépe pro něho … a pro mne.

Hobbart tomu ale nechce rozumět. Chopil se mojí ruky a hledí
mi odejmout onen kus slaniny, avšak mlčky; nechceť vzbudit
pozornost svých soudruhů.

Já mám tudíž příčinu, abych se choval tiše. Není třeba, by přišli
ostatní a vyrvali mi tuto kořist! Zápasím tudíž mlčky, ale s tím
větší zuřivostí, jelikož slyším, kterak Hobbart syčí skrze zuby: „Můj
poslední kousek! moje poslední sousto!“

Jeho poslední sousto! Musím je mít za každou cenu, chci je,
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budu je mít! Chytil jsem za hrdlo svého protivníka, jenž chroptí pod
mou rukou a za chvíli klesá bez hnutí!

A já trhám zuby ten kousek slaniny, zatím co držím Hobbarta
na zemi ….

Pak pustiv nešťastníka plížím se znovu a ulehám opět na své
místo na zádi.

Nikdo mne neviděl. Najedl jsem se!
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XLVII.

18. ledna. — Očekávám dne v podivné úzkosti! Co řekne Hobbart?
Zdá se mi, žeby měl právo obžalovat mne! Nikoli! Toť nesmysl.
Kdybych vypravoval, co se stalo, kdybych řekl, kterak Hobbart se
živil zatim co my nmírali hlady, kterak se krmil bez našeho vědomí,
na naši ujmu, soudruhové jeho by ho bez milosti ubili.

Ale přece bych si přál, aby byl již den.
Hlad byl ve mně na chvili utišen, ačkoli té slaniny bylo velmi

málo, — sousto „poslední“, jak pravil onen nešťastník. Přece ale více
netrpím, a pravím to upřímně, cítím jakoby výčitku svědomí, že
jsem nesdělil bidný ten drobtek se svými soudruhy. Měl jsem
vzpomenouti na miss Herbeyovu, na Andréa, na jeho otce . . . a já
myslil toliko na sebe!

Zatím postupuje měsíc na nebi a brzy jeví se první zásvit jitra.
Rozednívá se rychle, neboť se nalézáme v končině blíže rovníku,
kdež není soumraku.

Nezavřel jsem oka. Když se počalo vyjasňovati, pozoroval jsem
as v prostřed stožáru neforemnou hmotu, jež se kývá sem tam.

Co to as je? Nemohu to ještě rozeznat, zůstal jsem rozložen na
hromadě plachet.

Avšak konečně objevily se nad mořem první paprsky slunce, a
brzy jsem poznal že to tělo, kteréž zavěšeno na provaze klátilo se sem
tam dle pohybů voru.

Neodolatelná předtucha táhne mne k tomuto tělu, přiblížil jsem
se k stožáru . . .

Je to tělo oběšence. Tento oběšenec je správce kuchyně
Hobbart! Ten nešťastník! já, ano já dohnal jej k sebevraždě!

Vydral se mi výkřik hrůzy. Moji soudruzi se vzchopili, spatřili
tělo, přiběhli . . . Avšak nečiní tak proto, by
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Julea Verne: ChanceUor.
se přesvědčili, zdali v něm ještě trochu života! .. . Ostatně

Hobbart je úplně mrtev a mrtvola jeho je již vychladlá.
Okamžitě byl provaz přeříznut. Člunař, Daoulas, Jynxtrop,

Falsten a jiní stojí kolem, kloníce se nad mrtvolou ….
Ne, nikoli! já to neviděl! Já to nechtěl vidět! Já se nesúčastnil

děsné té hostiny! Ani miss Herbeyova, ani André Letourneur, ani
jeho otec nechtěli za tuto cenu ulevit své trýzni!

Co se týče Roberta Kurtise, nevím . . . Neodvážil jsem se otázati
se ho.

A ti ostatní, člunař, Daoulas, Falsten, plavci! Ach, člověk se
změnil v dravou zvěř … Je to děsné!

Páni Letourneur, miss Herbeyova a já ukryli jsme se pod stan,
nechtěli jsme nic vidět! Byloť již dosti toho, co jsme slyšeli!

André Letourneur chtěl se vrhnout na ty lidožrouty, vyrvat jim
to hrozné sousto! Musil jsem s ním zápasit, abych ho zadržel.

Vždyť to přece bylo právo těch nešťastníků. Hobbart byl mrtev!
Oni ho nezabili! A, jak pravil onehdy člunař „lépe jest snísti mrtvolu
než člověka živého!“

Kdož ví, zda tento výjev není předzvěstí nějaké hrůzné tragedie,
jež zkrvaví tento vor.

Připomenul jsem vše to Andréu Letourneurovi, ale nedovedl
jsem zaplašit hrůzu, jež dosáhla u něho vrchole.

Mimo to ale považme toto: my umíráme hlady, ale osm našich
soudruhů snad unikne hrozné této smrti!

Hobbart, díky potravinám, jež byl skrýval, byl statnější nás.
Žádná nemoc nedotkla se jeho ústrojí. V plném zdraví, násilným
skutkem, skončil život! . . .

Avšak k jakým to hrozným úvahám dává se můj duch svádět? Ti
lidožrouti spůsobují mi tedy více závisti než hrůzy?

V tu chvíli se ozval jeden z nich. Je to tesař Daoulas.
Praví, že vypaří mořskou vodu na slunci, aby dobyl soli.
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„A ostatek pak nasolíme,“ pravil.
„Ano,“ odpověděl člunař.
To bylo vše. Zajisté že návrh tesařův byl přijat, neboť neslyším

ničeho více. Hluboké ticho zavládlo na voru, a soudím z toho, že
moji soudruhové spí.

Nemají více hladu.
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XLVIII.

19. ledna. — Po celý den 19. ledna tatáž obloha, totéž teplo. Nastala
noc anižby v něčem změnila stav ovzduší. Nemohl jsem usnout ani
na několik hodin.

K ránu slyším hněvivé výkřiky na palubě.
Páni Letourneurové a miss Herbeyova, kteří jsou se mnou pod

stanem, povstali. Odhrnul jsem plachtu a dívám se co se děje.
Člunař, Daoulas a ostatní plavci jsou v hrozném rozhořčení.

Robert Kurtis, sedící na zádi, povstal a vyzvěděv co vyvolalo jich
zuřivost, pokouší se utišiti je.

„Ne, ne! my se dozvíme, kdo to udělal!“ zvolal Daoulas ohlednuv
se kol sebe divokým pohledem.

„Ano!“ počal opět člunař, „musí tu být nějaký zloděj, neboť vše,
co nám zbývalo, zmizelo!“

„Já to nebyl!“ — „Ani já!“ odpovídají plavci jeden po druhém.
A vidím, kterak tito nešťastníci prohledávají všechny kouty,

pozvedají plachty, odkládají tyče. Hněv jich roste, když vidí, že
hledání jich zůstává bez výsledku.

Člunař přistoupil ke mně.
„Znáte snad zloděje?“ pravil ke mně.
Daoulas a několik jiných plavců přistoupili blíže.
„Prohledali jsme celý vor,“ pravil Daoulas. „Nezbývá než

prohledat tento stan.“
„Nikdo neopustil tento stan, Daoulase.“
„Musíme se přesvědčit!“
„Nikoli, nechte na pokoji ty, kdo umírají hlady!“
„Pane Kazallone,“ pravil ke mně člunař utišiv se, „my vás

neobviňujeme . . . Kdyby si byl někdo z vás vzal svůj podíl, který
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nechtěl včera, bylo to jeho právem. Ale všechno zmizelo, slyšíte,
všechno!“

„Prohledejme stan!“ křičí Sandon.
Plavci přistoupili blíže. Nemohl jsem odolati těmto

nešťastníkům, které hněv zaslepuje. Napadla mne hrozná bázeň. Aby
tak pan Letourneur, nikoli pro sebe, nýbrž pro svého syna, byl vzal .
. . Učinil-li to, ti zuřivci ho rozsápou!

Pohlížím na Roberta Kurtise, jako bych ho chtěl žádat za
ochranu. Robert Kurtis postavil se blíže mne. Obě jeho ruce jsou
pohrouženy v kapsách, ale tuším, že jsou ozbrojeny.

Zatím, na vyzvání člunaře, museli miss Herbeyova a páni
Letourneurové opustit stan, který prohledán až do nejtajnějších
koutků, — na štěstí nadarmo.

Jest patrno, že pozůstatky Hobbartovy, poněvadž na dobro
zmizely, musely být hozeny do moře.

Člunař, tesař a plavci jsou jati nejhroznějším zoufalstvím.
Ale kdo to učinil? Pohlížím na miss Herbeyovu, na pana

Letourneura. Jich pohled odpovídá, že oni to nebyli.
Ohledl jsem se po Andréovi, jenž odvrátil na chvíli hlavu.
Ten nešťastný mladík! Je to on? A je-li to on, chápe-liž následky

tohoto činu?
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XLIX.

Od 20. do 22. ledna. — V následujicích dnech ti, . kdož se účastnili
hrozných těch hodů dne 18. ledna, trpěli málo, neboť byli syti a
zbaveni trýzně hladu.

Avšak miss Herbeyova, André Letourneur, jeho otec a já,
možno-li vypsat, co zkoušíme! Nelitujeme-liž, že tělo ono zmizelo?
Zemře-li někdo z nás, odoláme-liž?

Ve skutečnosti ale netrpíme ani tak hladem jako žízní. Ano! není
jediného mezi námi, jenž by váhal, kdyby měl volit mezi několika
kapkami vody a několika drobty sucharu! To říkali vždycky
nešťastníci na troskách na moři v podobných okolnostech, jako jsou
naše, a je to pravda. Člověk trpí více žízní než hladem a umírá také
rychleji.

A což nejhroznější pokutou, kolem do kola máme ty spousty
mořské vody, které se na pohled tak velice podobají sladké vodě!
Několikrát pokusil jsem se polknout několik kapek této vody, ona
však mi spůsobila nesnesitelné těžkosti a palčivější žízeň než před tím.

Ach, toť příliš! Již dvaačtyřicet dní tomu, co jsme opustili loď!
Kdo z nás může si nyní ještě činit illuse? Není-liž naším osudem,
abychom zahynuli jeden po druhém, a to smrtí nejhorší?

Cítím, že mozek můj obestirá se jakousi mlhou. Jest to, jakoby
se o mne pokoušelo třeštění. Zápasím, abych nabyl opět své paměti,
jež mizí. To třeštění mne naplňuje hrůzou! Kam mne strhne? Budu
dosti silen, abych nabyl opět rozumu? . . .

Vzpamatoval jsem se, — po kolika hodinách, nedovedu říci.
Čelo moje bylo pokryto obvazky, svlažovanými mořskou vodou,
péčí miss Herbeyovy, avšak cítím, že života mého jest na mále!

Dnes, 22., odehrál se děsný výjev! Černoch Jynxtrop, jat náhle
návalem zuřivého šílenství, běhá po voru a vyráží ze sebe divoký
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skřek. Robert Kurtis jej chce upokojit, ale nadarmo! Vrhá se na nás,
aby nás pohltil! Nutno se bránit proti útokům této zuřivé šelmy.
Jynxtrop chopil se tyče a jest velice těžko odrážeti jeho rány.

Avšak náhle, obratem, jaký možno vysvětliti toliko návalem
šílenství, zvrátila se zuřivost jeho proti němu sa- mému. On rozdírá
svoje tělo zuby a nehty, stříkaje nám do tváře svou krev a křiče:

„Pijte! Pijte!“
Po několik minut takto řádí a blíží se ku přídě voru volaje stále:
„Pijte! Pijte!“
Pak vyskočil a slyším, kterak tělo jeho zapadlo do moře.
Člunař, Falsten a Daoulas spěchají na přídu, by tělo jeho vytáhli,

avšak vidí toliko široký červený kruh, uprostřed něhož se rvou
obrovští žraloci!
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L.

— 22. a 23. ledna. — Jest nás na palubě již jen jedenáct, a zdá se mi
nepochopitelno, že nyní každého dne nečítáme novou oběť. Avšak
konec truchlohry, budiž si jakýkoli, blíží se již. Nejdéle v osmi dnech
buď dostihneme země, buď nějaká loď provede naše zachránění.
Nestane-li se tak, zahyne do té doby i poslední z těch, kdož byli na
„Chancelloru“.

Dne 23. se vzezření oblohy změnilo. Vítr značně se sílil. Po
celou noc vál vítr od severovýchodu. Plachta voru je nadmuta, a dosti
patrná rýha ve vodě za vorem naznačuje, že se pohybuje se značnou
rychlostí. Kapitán páčí tuto rychlost na tři míle za hodinu.

Robert Kurtis a inženýr Falsten jsou rozhodně nejstatnější z
nás všech. Ačkoli jsou nanejvýš hubeni, snášejí tyto útrapy
obdivuhodným spůsobem. Nedovedu vylíčit, jak hrozně zhubla
nebohá miss Herbeyova. Jest to již jen duše, však duše dosud statečná,
a všechen její život, jak se zdá, uchýlil se do jejích očí, jež neobyčejně
září. Ona žije v nebi, nikoli na zemi!

Avšak jeden muž, velice rázný, jest nyní úplně zdrcen, je to
člunař. Není více k poznání. Hlava jeho svěšena na prsa, dlouhé,
kostnaté jeho ruce složeny na kolena, jichž špičaté kosti obrážejí se
pod ošumělými spodky, tak sedí nepohnutě v koutě voru, aniž by
pozvednul očí. Zcela na rozdíl od miss Herbeyovy žije toliko tělem,
a nehybnost jeho je taková, že se mi někdy zdá, že přestal dýchati.

Na voru se více nemluví, ba ani nevzdychá. Panuje úplné ticho.
Za den nevymění se ani deset slov. Ostatně, několik těch slov, jež
náš jazyk, naše rty vypráhlé a okoralé, mohly by pronésti, bylo by
úplně nesrozumitelno. Vor nese již jen příšery, kostlivce bez krve, již
nemají více nic lidského!
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LI.

24. ledna. — Kde jsme? V kterou končinu Oceanu byl vor zahnán ?
Dvakrát tázal jsem se Roberta Kurtise, on mi mohl odpovědít toliko
neurčitě. Přece ale, poněvadž stále zaznamenával směr mořských
proudů a větrů, mysli, že jsme byli zaneseni na západ, tedy směrem k
zemi.

Dnes vítr úplně ulehl. Avšak na povrchu moře pozorovati lze
široké dmutí, jež naznačuje nějaké znepokojení vod, jež se událo na
východě. Zajisté že nějaká bouře znepokojila tuto část Oceanu. Vor
tím velice trpí. Robert Kurtis, Falsten a tesař používají zbytku svých
sil, aby upevnili části, jež hrozí rozpadnutím.

Proč si dávají tu práci? Ať se konečně rozpadnou ta prkna. Kéž
nás Ocean pohltí! Příliš dlouho již zápasili jsme o ten bídný život!

V skutku, naše útrapy dosáhly nejvyššího stupně toho, co člověk
může snésti. Není možno, aby bylo ještě větší trýzně! Vedro jest
nesnesitelné. S nebe jakoby padalo na nás žhavé olovo. Pot se nám
řine ze všech pórů, což ještě zvyšuje naši žízeň. Ne, nemohu vylíčit,
co pociťuji! Nedostává se slov, máme-li vylíčit nadlidské útrapy!

Jediný prostředek proti žízni, jehož jsme tu a tam mohli použiti,
jest nyní nemožným. Nikdo z nás nemůže pomýšleti na to, aby se
vykoupal, neboť od smrti Jynxtropovy žraloci přicházejí v celých
hejnech a obklopují vor.

Pokusil jsem se dnes vyrobit trochu pitelné vody vypařováním
vody mořské; avšak navzdor mé trpělivosti jedva že se mi podařilo
svlažit kus plátna. Mimo to je kotel velice chatrný a nedovedl odolat
ohni, stal se děravým, tak že jsem byl nucen upustit od své operace.

Inženýr Falsten je nyní skoro úplně schvácen, nepřežije nás než
několik dní. Když pozvednu hlavu, nevidím ho již ani. Ulehl pod
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plachtu, či je mrtev ? Toliko rázný kapitán Kurtis stojí na přídě a dává
pozor! Když pomyslím, že tento člověk . ještě doufá!

Já jsem ulehl na zádi. Zde vyčkám smrt. Čím dříve, tím lépe.
Kolik hodin minulo, nevím ….
Pojednou slyším hlučný smích. Jeden z nás zajisté zšílel!
Výbuchy smíchu se opakují. Nezvednu ani hlavu. Na tom

nezáleží. Přece ale několik nesouvislých slov zalehlo až ke mně.
„Louky, louky! Zelené stromy! Pod těmi stromy hospoda!

Rychle! rychle! pálenku, gin, vodu, guinei dám za kapku! Zaplatím!
Mám zlato! mám zlato!“

Nebohý třeštílku! Za všechno zlato banky anglické nedostal bys
v tu chvíli jedinou kapku vody.

Je to plavec Flaypol, jenž jat třeštěním, volal: „Země, země je
tu!“

Toto slovo by pohnulo i mrtvým! S bolestným namáháním jsem
povstal. Nikde země! Flaypol chodí po palubě, směje se. Zpívá, dává
znamení ku domnělému pobřeží! Zajisté, to není z přímého dojmu
sluchu, zraku neb chuti, ale z pouhého mozkového podráždění.
Mluví též ku svým nepřítomným známým. Vede je do krčmy v
Cardiffu „u znaku Jiříkova“. Zde nabízí gin, whisky, vodu, —
zejmena vodu, vodu, která opijí! Hle, takto kráčí po rozličných
tělech, vrávoraje při každém kroku, padaje, pozvedaje se, zpívaje
hlasem opilce. Zdá se, že dospěl k poslednímu stupni opojení.
Ovládán šílenstvím necítí více trýzně a žízeň jeho je ukojena! Ach,
chtěl bych třeštit tak jak on!

Skončí tento nešťastník tak, jak skončil černoch Jynxtrop, a
vrhne se do moře?

Daoulas, Falsten a člunař museli na to pomýšlet, neboť kdyby se
Flaypol chtěl zabit, nehodlají připustit, by tak učinil, anižby „měli z
toho prospěch“! Proto také se zvedají, sledují a střeží ho! Kdyby se
Flaypol vrhnul do moře, tentokráte by se oň rvali se žraloky!

Nemělo se tak stát. Ve svém třeštění dospěl Flaypol skutečně k
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podivnému stupni opilství, jakoby se byl opojil likéry, jež nabízel ve
svém třeštění, a upadnuv jako bezvládná hmota, tvrdě usnul.
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LII.

25. ledna. — Noc na 25. ledna byla mlhavá a následkem neznámého
nějakého úkazu jednou z nejparnějších, jaké si možno pomyslit. Ta
mlha je k zadušení. Člověk by myslel, že jediná jiskra by stačila, by se
vzejmula jako nějaká třaskavá látka. Vor nejen že jest úplně nehybný,
ale nelze na něm znamenat ani stopy nějakého hnutí. Táži se někdy,
zdali ještě pluje.

V této noci pokusil jsem se spočítat, mnoholi nás je na voru. Zdá
se mi, že nás je ještě jedenáct, avšak jedva že mohu sebrat potřebné
myšlénky k tomuto počtu. Někdy jich počítám deset, někdy dvanáct.
Bude jich bezpochyby jedenáct od té doby co Jynxtrop zahynul.
Zýtra jich bude pouze deset, budu mrtev.

Vskutku, cítím dobře, že se blížím ku konci svých útrap, neboť
celý život můj jeví se před mou myslí. Moje vlast, moji přátelé, moje
rodina, ty všechny jest mi dáno uzřít ještě jednou ve snu!

K ránu jsem se probudil ze sna, možno-li vůbec zvát spánkem
chorobnou tu ochablost, ve které jsem byl pohřížen. Odpusť mi
Bůh, ale pomýšlím rázně na to, učinit všemu konec! Tato myšlénka
utvrzuje se v mém mozku.

Cítím jakési ulehčení při myšlénce, že mohu tuto bídu skončit,
kdykoli se mi líbí.

Oznámil jsem svůj úmysl Robertu Kurtisovi a mluvil jsem s
ním o tom s podivnou chladnokrevností. Kapitán toliko posuňkem
přisvědčil.

„Co se mne týče,“ pravil pak, „já se nezabiju. Bylo by to opustit
svoje místo. Nezachvátí-li mne smrt před mými soudruhy, zůstanu
posledním na tomto voru!“

Mlha trvá stále. Plujeme uprostřed šedavé atmosféry. Nelze vidět
více ani povrch vody. Mlha vystupuje z Oceanu jako hustý mrak,
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avšak cítíme dobře, že nad ní hoří žhavé slunce, jež brzy vyssaje
všechny ty páry.

K páté hodině se mi zdá, že slyším nad svojí hlavou křik ptáků.
Robert Kurtis, stále vzpřímen, poslouchá dychtivě tento skřek.
Opakoval se po třikrát.

Při třetím opakování přiblížil jsem se a slyšel, kterak kapitán
mručel temným hlasem:

„Ptáci! …. Ale pak . . . země by tedy byla na blízku! . . .“
Což pak Robert Kurtis ještě věří, že je nějaká země? Já tomu

nevěřím! Není více ani pevniny, ani ostrovů. Zeměkoule jest toliko
koulí z vody, jakou byla v druhém období svého tvoření!

Přece ale očekávám zvednutí se mlhy s jakousi netrpělivostí, —
ne, že bych očekával, že uvidím zemi, ale že nesmyslné to pomyšlení
na naději, jež je nemožnou, činí mne nevolným a rád bych se ho
zbavil.

Teprve k jedenácté hodině počíná se mlha trhat. Zatím, co
husté kotouče její valí se po vlnách, vidím hořejšími jejími mezerami
kusy azuru nebeského. Paprsky sluneční pronikají mlhu a žíhají nás
jako kovové šípy rozžhavené do běla. Avšak mlha se trhá toliko v
hořejších vrstvách, nemohu se dosud rozhlednout po obzoru.

Plné půl hodiny obklopují nás tyto kotouče mlhy a rozplývají se
toliko velice pozvolna, neboť vítr úplně ulehl.

Robert Kurtis, opíraje se o roubení voru, hledí proniknout hustý
závoj mlh.

Konečně slunce plným svým žárem očistilo povrch Oceánu,
mlha ustupuje, rozjasňuje se v širším okruhu, obzor se objevil . . .

Obzor ten je týž, jaký byl stále od šesti neděl, — souvislá
kruhová čára, na které se pojí země a moře!

Robert Kurtis, pohlednuv kolem sebe, nepronesl jediného slova.
Ach, lituju jej upřímně, on ze všech nás jest jediný, jenž nemá
právo, skončit svůj život kdykoli chce. Co se mne týče, zemru zítra
a nezachvátí-li mne smrt sama, půjdů jí vstříc. Co se týče mých
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soudruhů, nevím, jsou-li dosud živi, ale zdá se mi, že uplynulo
mnoho dní, co jsem je neviděl.

Nastala noc. Nemohl jsem ani na chvíli usnout. Ke druhé
hodině spůsobila mně žízeň takové bolesti, že jsem nemohl zadržet
svoje výkřiky. Jak že! dříve než zemru, nezakusím nejvyšší oné
rozkoše, abych uhasil oheň, jenž hoří v mých prsou?

Jak pak, abych pil svou vlastní krev, nemaje krve jiných! To by
mi nepomohlo, vím to, ale aspoň bych tím ukonejšil své bolesti!

Jedva, že se myšlénka ta objevila v mé hlavě, již jsem přikročil k
jejímu provedení. Otevřel jsem svůj nožík. Moje ruka je obnažena.
Rychlým zářezem otevřel jsem žílu. Krev uchází toliko po kapkách
a takto uhašuji svoji žízeň pramenem svého života! Krev plyne do
mého nitra, utišuje na chvíli hrozné moje útrapy; pak se zastavila,
nemá více síly k oběhu!

Kterak jest dlouhá doba do zýtřka!
Přede dnem skupila se opět na obzoru hustá mlha a utvořila kruh

kolem voru, jenž se nalézá v jeho středu. Mlha ta jest žhavá jako pára
z pecí.

Dnes je poslední můj den.
Dříve než zemru, chtěl bych rád stisknout ruku přítele. Robert

Kurtis je zde, blíže mne. Dovlekl jsem se až k němu a chopil se
jeho ruky. On mi rozumí, on ví, že se s ním loučím a zdá se, že v
posledním paprsku naděje snaží se mne zadržet. Je to zbytečno.

Chtěl bych také ještě jednou spatřit pány Letourneury, miss
Herbeyovu . . . Neodvažuju se! Mladá ta dívka vyčtla by mi mé
rozhodnutí z očí! Mluvila by mi o Bohu, o životě na onom světě,
jehož třeba vyčkat! Vyčkat, k tomu nemám více odvahy . . . Bůh mi
odpust!

Vrátil jsem se na přídu voru a po dlouhém namahání podařilo
se mi postavit se blíže stožáru. Naposledy těká pohled můj po tomto
nelítostném moři, po tomto obzoru, jenž se nemění! Kdyby se mi
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zjevila země, kdyby se plachta vynořila z vln, považoval bych to za
hříčku obraznosti . . . Avšak moře je pusto!

Je deset hodin odpoledne. Je čas, abych skončil. Svírání hladu,
pálení žízně rozrývá útroby moje s novou prudkostí. Pud
sebezachování ve mně utuchnul. V několika okamžicích budou
útrapy moje skončeny! …. Kéž mne Bůh přijme na milost!

V tu chvíli ozval se jakýs hlas. Poznal jsem hlas Daoulasův.
Tesař přistoupil k Robertu Kurtisovi.
„Kapitáne,“ pravil, „potáhneme los.“
V tu chvíli, kdy jsem se hotovil skočit do moře, zastavil jsem se.

Proč? nemohl bych to říci, ale vrátil jsem se na zádi voru.
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LIII.

26. ledna. — Návrh byl učiněn. Všichni jej slyšeli a všichni souhlasí.
Po několik dní stalo se to utkvělou představou, kterou se nikdo
neodvážil vyslovit.

Bude se táhnout los.
Od toho, jehož osud ustanoví, bude mít každý svůj podíl.
Nuže, budiž si! Určí-li osud mne, nebudu si stěžovat.
Zdá se mi, že byla navržena výminka ve prospěch miss

Herbeyovy a že se o ni zasadil André Letourneur. Avšak mezi plavci
rozlehlo se hněvivé mručení. Je nás na voru jedenáct, každý z nás má
desetkrát čáku pro sebe a jednou proti sobě, a navržená výjimka by
změnila tento poměr. Miss Herbeyova podrobí se společnému osudu.

Jest právě deset hodin dopoledne. Člunař, jehož byl návrh
Daoulasův osvěžil, naléhá, aby se táhlo ihned. Má pravdu. Ostatně
nikomu z nás nezáleží na životu. Ten, jehož osud určil, předejde
svoje soudruhy v smrti toliko o několik dnů, snad jen o několik
hodin. Všichni to vědi a nikdo se neleká smrti. Avšak oni chtějí, aby
netrpěli více hladem po jeden neb dva dny, aby necítili žízeň, a to se
stane.

Nedovedu říci, kterak se jmena naše octla v klobouku. Mohl to
být jen Falsten, jenž je napsal na lístky, vytržené ze svého zápisníku.

Jedenáct jmen je v klobouku. Bylo usnešeno beze všeho
rokování, aby jméno nejposléze vytažené označilo oběť.

Kdo potáhne? Nastalo jakés váhání.
„Já!“ zvolal jeden z nás.
Obrátil jsem se, poznal jsem pana Letourneura.
Stojí tu shrben, se svislýma rukama, bílý vlas jeho spadá na

vyhublé tváře, jest příšerný ve svém klidu.
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Ach, nešťastný otče! Rozumím ti! Vím, proč chceš vyvolávat
jména! Otcovská tvoje obětavost půjde až tak daleko!

„Libo-li vám!“ pravil člunař.
Pan Letourneur pohroužil ruku do klobouku. Vytáhl lístek,

pronesl povýšeným hlasem jméno na něm napsané a podal jej tomu,
jenž byl lístkem označen.

První vytažené jméno bylo Burkovo, jenž vykřikl radostí.
Druhý byl Flaypol.
Třetí, člunař.
Čtvrtý, Falsten.
Pátý, Robert Kurtis.
Šestý, Sandon.
Polovice jmen a jedno byla vyvolána.
Moje jmeno ještě není taženo. Hledím vypočítat, mnoho-li

naděje ještě zbývá: poměr je čtyry proti jedné.
Od té chvíle, co se ozval Burkův výkřik, nepronesl nikdo

jediného slova.
Pan Letourneur pokračuje ve smutném svém výkonu.
Sedmé je jmeno miss Herbeyovy, ale mladá ta dívka se nechvěla.
Osmé jméno jest moje. Ano! moje!
Deváté jméno:
„Letourneur!“
„Který?“ táže se člunař.
„André!“ odpovídá pan Letourneur.
Ozval se výkřik a André sklesl beze smyslu k zemi.
„Ale jen dál!“ volá nedočkavě tesař Daoulas, jehož jmeno jest

ještě v klobouku, samotno se jmenem pana Letourneura.
Daoulas pohlíží na svého soka jako na oběť, kterou chce pozřít.

Pan Letourneur však skorém se usmívá. Vložil ruku do klobouku,
vytáhl poslední lístek, rozvinul jej zvolna a anižby hlas jeho ochabnul,
s pevností, jakou bych byl u tohoto muže nikdy neočekával, pronesl
jmeno: „Daoulas!“
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Tesař je zachráněn. Zaječení vydralo se z jeho prsou.
Pak vzal pan Letourneur poslední lístek, a neotevřev ho, roztrhal

jej.
Avšak útržek roztrhaného lístku zaletěl do kouta voru. Nikdo si

toho nepovšimnul. Připlížil jsem se tam a zvednul útržek papíru, a v
jednom rohu čtu: And . . .

Pan Letourneur kvapil ke mně, vytrhl mi prudce z rukou ten
útržek papíru, zmačkal jej mezi prsty a pak, pohlednuv na mne
něžně, hodil jej do moře.
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LIV.

Pokračování 26. ledna. — Uhodnul jsem dobře. Otec se obětoval za
syna a nemaje ničeho více, coby mu dal mimo svůj život, obětoval i
ten.

Avšak tito vyhladovělí lidé nechtějí více čekat. Bolesti v jich
útrobách zdvojnásobňují se u přítomnosti této oběti, jež jim je dána
na pospas. Pan Letourneur pro ně není více člověkem. Neřekli dosud
ničeho, ale rty jejich již se k němu natahují, jejich zuby se vyceňují,
hotovy ku násilnému zahryznutí, chystají se ho již nyní roztrhat jako
feny, se surovou hltavostí šelem. Chcete-li snad, aby se vrhli na svoji
oběť a pozřeli ji za živa?

Kdož by věřil, že v tu chvíli se někdo ještě bude dovolávat
zbytku lidskosti, jaký tito lidé snad ještě zachovali ve svých prsou,
a kdož by nad to věřil, že volání to bude vyslyšeno? Ano! pouhé
slovo je zadrželo v tom okamžiku, když se chtěli vrhnout na pana
Letourneura.

Člunař, hotový vykonat úkol řezníka, Daoulas se širočinou v
ruce, zůstali nepohnuti.

Miss Herbeyova přistoupila, či vlastně přivlékla se k nim.
„Přátelé,“ pravila, „nechtěli byste sečkat ještě jediný den? Pouze

jediný den! Neobjeví-li se zítra země, stane se nebohý náš soudruh
vaší obětí . . .“

Po těchto slovech se moje srdce zachvělo. Zdálo se mi, že mladá
ta dívka mluvila s jakýmsi prorockým zápalem a nebeské vnuknutí
nadchlo šlechetnou tu bytost! Nezměrná naděje vrací se v mé srdce.
Pobřeží, loď, snad že je miss Herbeyova viděla v jednom z oněch
nadpřirozených zjevení, jež Bůh ukazuje některým zrakům! Ano,
třeba ještě sečkat den! Co jest to, jediný den, po všem tom, co jsme
přetrpěli?
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Robert Kurtis smýšlí jako já. Spojíme prosby svoje s prosbami
miss Herbeyovy. Falsten pronáší se v témž smyslu. Zapřísaháme svoje
soudruhy, člunaře, Daoulase, ostatní …

Plavci se zastavili ani nezamručevše.
Člunař na to odhodil svou sekeru; pak pravil temným hlasem:
„Do zýtřka tedy, do svítání!“ pravil.
Tím slovem řečeno vše. Neobjeví-li se zítra ani země ani loď,

bude hrozná oběť vykonána.
Každý se nyní vrátil na své místo a zbytkem svých sil potlačil

svoje bolesti. Plavci skryli se pod plachtami. Nesnaží se ani pozorovat
moře. Což na tom! Zítra budou jíst!

Zatím se André Letourneur vzpamatoval a první pohled jeho
platil otci. Pak vidím, kterak počítá lidi na voru . . . Nikdo nechybí.
Na koho padl los? Když André pozbyl smyslů, byla v klobouku toliko
dvě jmena, tesařovo a otcovo! A pan Letourneur i Daoulas jsou tu
oba!

Miss Herbeyova přiblížila se k němu a pravila prostě, že taženi
losů nebylo dokončeno.

André Letourneur se více netáže. Chopil se ruky svého otce.
Tvář pana Letourneura je klidna, skorem se usmívá. Nevidí, nechápe
než jedno, syn jeho je zachráněn. Tyto dvě bytosti, tak úzce mezi
sebou spojené, usedly na zádi voru, mluví pospolu šeptem.

Já však jsem stále ještě pod dojmem, jaký na mne učinilo
zakročení mladé dívky. Věřím v pomoc s nebes. Nemohl bych říci,
pokud se tato myšlénka upevňuje v mém mozku. Odvážil bych se
tvrdit, že se blížíme ku konci svých útrap, a že loď neb země jsou
zde, jen několik mil po větru, ba že jsem tím úplně jist. Nedivtež se
tomuto přeludu. V mozku mém bylo tak pusto, že smyšlénky tyto
stávaly se v něm skutečností.

Sdělil jsem svou předtuchu pánům Letourneurům. André byl
rovněž tak důvěřivým jako já. Ubohý hoch! Kdyby věděl, že zítra . .
.
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Otec poslouchal mne pilně a utvrzoval mne v mých nadějích.
Doufal rád — alespoň tak pravil, že nebe smiluje se nad nešťastníky
„Chancelora“, a zahrnoval svého syna laskavostmi, jež, pro něho
alespoň, byly posledními.

Nato, o něco později, když byl jsem s ním o samotě, naklonil se
pan Letourneur ke mně, řka:

„Odevzdávám Vám svého nešťastného syna. Ať nikdy nezví, že .
.

Neukončil. Bohaté slzy vyhrkly mu z očí! Já však byl jsem
pln naděje. Aniž bych jen na okamžik ustal, pozoroval jsem obzor,
přelétáje zraky celý jeho kruh. Jest prázný, nejsem však znepokojen.
Než se rozední, ukáže se buď loď neb země.

Rovněž jako já, pozoroval i Robert Kurtis moře. Miss
Herbeyova, Falsten, ba i člunař pohroužili se cele v pozorování.

Přikvačila mezitím noc, avšak já byl jsem úplně přesvědčen, že
přiblíží se nějaká loď v nezměrné této samotě a že spozoruje za svítání
naše znamení.
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LV.

27. ledna. — Nezamhouřil jsem ani oka. Slyšel jsem i nejslabší šum,
šplouchání vody, šepot vln. Spozoroval jsem, že okolo voru nebylo
nijakého žraloka více k spatření. Spatřoval jsem v tom šťastné
znamení!

Měsíc vyšel o dvanácté hodině a čtyřiceti šesti minutách s
půlnoci, ukazuje nám jen polovici tváře své čtvrtky, slabá jeho záře
nedovolovala mně pozorovati moře v rozsáhlé dáli. Kolikráte
domníval jsem se spatřovati ve vzdálenosti jednoho provazce už
kýženou tu plachtu lodě. —

Rozednívá se … Slunce vychází nad pustým mořem.
Hrozný okamžik se blíží! Nuž, viděl jsem, kterak veškeré naděje

mého bdění jedna po druhé mizí. Loď se neukazovala. Země tím
méně. Vrátím se ke skutečnosti a tu vzpomněl jsem! Toť hodina, kdy
vykonati se má skutek neslýchaný.

Neodvažuji se ani pohlednouti na oběť, a kdykoliv její oči,
oddaností zařící, spočinuly na mně, sklopil jsem své zraky.
Nepřekonatelná hrůza úžila mi prsa. Hlava mně šla kolem jako v
opojení.

Jest šest hodin z rána. Nevěřím více v pomoc Prozřetelnosti.
Srdce buší mně více než stokrát za minutu a pot úzkosti vyvstává na
celém mém těle.

Člunař a Robert Kurtis, vzpřímeni a podpírajíce se o stožár
nepřestávali zkoumati Ocean. Člunař — na toho byl strach se
podívat. Bylo jisto, že neurychlí hodinu, avšak že ji také nepromešká.
Jest mně zcela nemožno vylíčit, jaké pocity hýbaly se v kapitánu.
Tváře jeho jsou zsínalé a zdá se, že nežije více než pohledem. Co se
týče plavců, vláčeli se po voru a dychtivými svými zraky pohlcovali
již svou oběť.
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Nemohl jsem se udržeti na místě a přivlékl jsem se až ku přídě
voru.

Člunař stál dosud vzpřímen, pilně pozoruje.
„Konečně!“ vykřikl.
Vyskočil jsem při tomto slově.
Člunař, Daoulas, Flaypol, Burke, Sandon, spěchají do zádi voru.

Tesař tiskne křečovitě svou širočinu.
Miss Herbeyova nemohla potlačiti výkřik.
Tu náhle vyskočí André.
„Můj otec?“ vykřikl stísněným hlasem.
„Los určil mne,“ odpověděl pak Letourneur.
André uchopil svého otce a objal ho.
„Nikdy!“ zahřměl divoce. „Spíše zabijete mne. Zabte mne! Já

jsem to byl, jenž uvrhl mrtvolu Hobbarta do moře! Já jsem to, já,
jehož třeba zabít!“

Nešťastník!
Slova jeho zdvojnásobila zuřivost katanů. Daoulas, přiblíživ se k

němu, vyrval ho z náručí pana Letour- neura řka:
„Žádných dlouhých okolků!“
André se převalil a dva plavci spoutali jej tou měrou, že nemohl

sebou ani hnout.
V okamžiku tom zmocnili se Burke a Flaypol své oběti a vlékli

ji na přídu voru.
Hrozný tento výjev udál se rychleji, než mohl jsem jej vylíčiti.

Hrůza přikovala mne zrovna k místu. Chtěl jsem se vrhnouti mezi
pana Letourneura a jeho katany, nemohl jsem však.

Pan Letourneur stojí teď vzpřímen. Odstrčil od sebe plavce,
kteříž strhali s něho část oděvu. Ramena jeho jsou obnažena.

„Okamžik,“ pravil tonem, v němž zračila se neodolatelná
odhodlanost, „okamžik pouze ještě! Nemám v úmyslu připraviti vás
o vaši dávku. Nepožijete mne však dnes celého, tolik předpokládám!“

Plavci se zarazili, pohledli na se ustrnulí a naslouchali.
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Pan Letourneur pokračoval:
„Je Vás deset! Což nestačily by Vám moje dvě ruce? Uřežte si je,

a na zítřek nechte si ostatek!…“
Pan Letourneur podává jim svá obnažená ramena.
„Ah, ano!“ zvolal děsným hlasem tesař Daoules. A jakoby

bleskem napřáhnul svou širočinu.
Robert Kurtis nemohl déle na to patřit. Já také ne. Vraždění

takové nesmí se díti, pokud my jsme na živu. Kapitán vrhl se mezi
plavce, aby vyrval jim jich oběť. Vmísím se rovněž mezi zápasníky. .
. když jsem se však přiblížil ku přídě voru, udeřil mne jeden z plavců
tak prudce, že jsem se překotil do moře . . .

Zavřel jsem ústa, chtěl jsem umřít zadušením. To jest však
mnohem těžší nežli jsem myslel. Rty mé se otevřely! Učinil jsem
několik hltů vody! . . . Věčný bože! Voda tato jest sladká!
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LVI.

Pokračování 27. ledna. — Pil jsem a pil! Přišel jsem opět k sobě.
Pojednou vzkřísila se ve mně láska k životu. Nechtěl jsem více umřít.

Volám. Slyšeli moje volání. Na pokraji paluby objevil se Robert
Kurtis a hodil mi provaz, jehož jsem se zachytil rukou. Vyšinu se a
padnu zpět na palubu.

První má slova byla:
„Sladká voda!“
„Voda je sladká!“ zvolal Robert Kurtis. Pak jest tu země!“
Jest ještě čas! Vražda nebyla vykonána. Oběť žila. Robert Kurtis

a André zápasili s těmi lotry a právě v okamžiku, kdy byli by jistě už
podlehli, slyšán byl můj hlas.

Zápas ustál. Opakuji slova: Voda jest sladká! a nachýliv se přes
okraj voru, píju dychtivě a plnými ústy.

Miss Herbeyova prvá následovala mému příkladu. Robert
Kurtis, Falsten a druzí spěchají k tomuto pramenu nového žití.
Ostatní všickni činí taktéž. A divoké šelmy tyto vzpínají pojednou
ruce k nebi. Někteří plavci se křižují u víře v zázrak. Každý nahýbá
se přes okraj voru a pije seč jest. Zuřivost ustoupila rozechvění!

André a jeho otec byli posledními, kteří nás následovali.
„Kde jsme to však?“ zvolám sám k sobě.
Nejméně dvacet mil od země!“ odpověděl Robert Kurtis.
Všecko nad ním žasne! Zbláznil se kapitán?
Nikdež žádného pobřeží k spatření a vor nalezá se pořád ještě ve

středu kruhu vod! Nicméně voda jest sladká! Odkud však pochází?
Na tom nezaleží. Smysly nás neklamaly, žízeň jest uhašena.

„Ano, zemi není sice vidět, avšak ona jest zde!“ pravil kapitán a
ukázal rukou k západu.

„Která země?“ tázal se člunař.
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Pobřeží americké, ona část, již protéká veletok Amazonský,
jediná to řeka, jejíž proud může býti tak silným, aby ještě na dvacet
mil od svého ústí pozbaviti mohla moře slanosti.“
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LVII.

Pokračování 27. ledna. — Robert Kurtis měl bez odporu pravdu. Ústí
veletoku Amazonského, jehožto mocným proudem převalí se přes
dvě stě čtyřicet tisíc kostkových metrů za hodinu), toť mohlo býti
jediné místo Atlantického Oceanu, kdež nalézti jsme mohli sladkou
vodu.

Země jest zde! My ji tušíme! Vítr nás unáší k ní!“
V okamžiku tomto vznášela se prosba miss Her- beyovy k

nebesům a my spojili jsme s modlitbou její též prosby naše.
André Letourneur spočíval v náruči svého otce v zádi voru, co

zatím my všickni nepřetržitě k obzoru jsme pozírali na západ . . .
Za hodinu na to zvolal Robert Kurtis: „Země!“
Zápisník, v němž zaznamenával jsem denní tyto události, tuto se

končí. Zachránění naše následovalo za několik hodin po té a zmíním
se o něm ještě jen několika slovy.

Vor náš zachycen byl asi o jedenácté hodině dopolední u
Magouri na ostrově Marajo. Dobrosrdeční rybáři nás přijali a
posilnili; pak doprovodili nás do Pary, kdež byli jsme předmětem
nejpečlivějšího ošetřování.

Vor přistál u pevniny na 0°12‘ severní šířky. Zahnán byl tudíž
nejméně 14 stupňů na jihozápad ode dne, kdy opustili jsme lod.
Pravím „nejméně“, neboť jest patrno, že mohli jsme býti zahnáni ještě
jižněji. Že přiblížili jsme se k ústí toku Amazonského, jest příčinou,
že proud Golfový uchopil vor a sem jej zanesl. Jinak byli bychom
bývali ztraceni.

Z dva a třiceti, již vypluli z Charlestonu, totiž z devíti cestujících
a dvaceti tří námořníků, nezůstalo na živě než pět cestujících a šest
námořníků — celkem tedy — jedenáct.
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Toť jsou všichni pozůstalí z „Chancelloru“. Protokol o
záchránění sepsán je úřady brasilskými.

Podepsali: Miss Herbeyova, J. R. Kazallon, Letourneur otec,
André Letourneur, Falsten, člunař, Daoulas, Burke, Flaypol, Sandon
a — poslední — Robert Kurtis, kapitán.

Zbývá mi doložiti, že v Paře poskytnuty nám byly velmi brzy
prostředky, abychom se mohli navrátiti do otčiny. Po lodi pluli jsme
přímo do Cayennu, odkudž použili jsme dále parníku francouzské
transatlantické čáry Aspinwallské, jejíž parník „Ville-de-Saint-
Nazaire“ při- vésti nás měl do Evropy. A nyní, po tolika společně
zažitých zkouškách, po tolika nebezpečích, jimž unikli jsme takořka
jen zázrakem, není-liž zcela přirozeno, že cestující „Chancellora“
víže k sobě neporušitelné přátelství!? Ať jest to za jakýchkoliv
poměrů, ať zavěje je osud kamkoliv, to zůstane nade vší pochybu, že
na sebe nikdy nezapomenou. Robert Kurtis zůstane povždy přítelem
těm, kdož byli účastníky jeho v neštěstí.

Miss Herbeyova chtěla se vzdáliti z tohoto světa a věnovati své
žití těm, kteříž trpí.

„A což můj syn netrpí!…“ pravil jí pan Letourneur.
Miss Herbeyova nalezla nyní v panu Letourneurovi otce a bratra

v jeho synu Andréovi. — Pravím bratra, neboť za nedlouho nalézti
má v nové své rodině hrdinná mladá tato žena ono štěstí, jehož
zasluhuje a kteréž jí přejeme z plného srdce!
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