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Rodokmen Buffalo Billa
(tento rodopisný náčrt byl sestaven roku 1897)

Není obecně známou věcí, že v žilách plukovníka Codyho koluje skutečná 
královská krev. Je potomkem Milesia, španělského krále, slavného mo-
narchy, jehož tři synové – Heber, Heremon a Ir – založili první dynastii 
v Irsku na počátku křesťanské éry. Rodina Cody pochází z Heremonova 
rodu. Její původní jméno bylo Tireach, což znamená „skály“. Tato rodová 
větev začíná u Fiucha Straivetina, jehož syn Muiredach Tireach byl roku 
320 korunován na krále Irska. Další člen tohoto rodu se stal králem 
v Connaughtu roku 701 a jeho država zahrnovala dnešní hrabství Clare, 
Galway a Mayo. Jména Connaught a Galway se v průběhu staletí spoji-
la na Connalway, dále Connelwey, Connelty, Conly, Cory, Coddy, Coidy 
a Cody – tento vývoj lze sledovat v dochovaných zápisech. Také z matčiny 
strany může plukovník Cody odvozovat svůj původ z nejlepší krve Anglie.

Několik členů rodiny Cody se v roce 1747 vystěhovalo do Ameriky 
a usadilo se v Marylandu, Pensylvánii a Virgínii. Jméno rodiny Cody 
je často uváděno v dějinách slavné americké revoluce.

Jako jiné španělsko-irské rodiny mají i Codyové doklad svého pů-
vodu ve formě erbu. Lev v tomto znaku znamená španělský původ. 
Je to stejná figura, která tvoří část španělského královského znaku – 
Kastilie a Leónu. Paže a kříž znamenají, že rod pochází od Heremona, 
jehož potomci mezi prvními přijali křesťanství.

Touto knihou o svém bratrovi sleduji dvojí cíl. Trvalá poptávka 
po autentickém životopise Buffalo Billa přinesla knihy různé kvality, 
ale žádná z nich nenesla pečeť pravdomluvných dějin. V životě plu-
kovníka Codyho byly ovšem příhody – zvláště v mládí –, které může 
podat pouze ten, kdo s ním vyrůstal od dětství. Za mnoho příběhů 
z pozdějšího života Buffalo Billa vděčím vyprávěním a zprávám jeho 
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samého i jiných. Ráda bych vyslovila svoji vděčnost a uznání generá-
lu P. H. Sheridanovi, plukovníku Inmanovi, plukovníku Ingrahamovi 
a svému bratrovi. Cennou pomoc mi poskytly Sheridanovy Paměti, 
Cesta do Santa Fé, Cesta k Velkému Solnému jezeru, Buffalo Billův 
vlastní životopis a Příběhy ze života Buffalo Billa.

Druhým důvodem, který rozhodl o napsání životopisu mého brat ra, 
byl cit čistě osobní. Přezdívka Buffalo Bill – Buvolí Vilém – vytvořila 
u mnohých lidí o něm představu hrubé hraničářské postavy, neschopné 
žádné něžnosti a pravé ušlechtilosti. Ale básník pěl úplně pravdivě:

Rek nejstatečnější je nejněžnější. 
Jen laskavé srdce zná pravou odvahu.

Čtenáři znají mého bratra jako chlapeckého pobíječe indiánů, 
jako šampióna mezi lovci bizonů, jako neohroženého hraničáře, sta-
tečného vojáka, odvážného skauta – a jako proslulého divadelního 
podnikatele a organizátora výstav. Málokdo však ví, jakou roli hrál za 
jevištěm. Jeho oddanost ovdovělé matce ho jako nedorostlého chlap-
ce hnala na jeviště neustálé činnosti, v pozdějších letech projevoval 
ušlechtilou rozmyslnost, ohleduplnost a opravdový cit.

A tak bylo částí mého malého úkolu i to, abych umožnila veřejnosti 
poznat Buffalo Billa očima jeho sestry, které viděly pravdu nezkres-
leně, byť vlídně. Jestliže jsem se někde dala strhnout ke chvále, kde by 
snad prosté vyprávění bylo příhodnější, a jestliže jsem se snad někte-
rými historickými detaily zabývala podrobněji, musím zároveň dodat, 
že si nejsem vědoma, že bych napsala více nežli prostý, neokrášlený 
životní děj. Měla jsem dost starostí, abych vybrala to nejdůležitější 
z bohatství skutečné látky, než abych se mohla zabývat smyšlenkami.

Conyview, Duluth, Minnesota
26. února 1899

Helen Cody-Wetmoreová
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1 
Starý domov v Iowě

Příjemný prostorný dvorec, zasazený ve sluneční záři proti pozadí 
chladného zeleného lesa a pruhovaných lučin – takový je obraz 
domova v mých nejranějších vzpomínkách. V tomto domě se brzy 
po svatbě usadili Isaak a Mary Codyovi, moji rodiče.

Naše rodina žila podle starých dobrých mravů. Bylo nás pět dcer 
a dva synové – Marta, Samuel, Julie, William, Elisa, Helen a May. 
Samuel měl neobyčejně hezký obličej i postavu, ale zabil se ne-
šťastně ve čtrnácti letech.

Jel na kobyle Betsy Bakerová, která byla dobře známa osadníkům 
státu Iowa jak pro svoji rychlost a rodokmen, tak svou vzpurnou po-
vahou, kterou občas projevovala. Mladší bratr Bill jel s ním. Ačkoli mu 
bylo teprve sedm let, seděl již na svém poníku s ladností veterána.

Betsy Bakerová se náhle začala zlobit a pokoušela se shodit 
svého jezdce. Marně se však vzpínala a vyhazovala – Sam se udržel 
v sedle. Pak se zdánlivě vzdala boje a Samuel šibalsky zvolal: „Ach 
Betsy Bakerová, tentokrát se ti to nějak nepovedlo!“

Byla to jeho poslední slova. Jako by věděla, že její jezdec si je 
jistý svým vítězstvím a není potřebně ostražitý, náhle se vzepjala 
a převalila se úplně na záda a rozdrtila chlapce pod svým hřbetem.

Pro nás mladší děti zůstal Samuel jen stínem ve vzpomínkách, 
ale naši rodiče s ním spojovali své nejkrásnější plány a naděje. Ty 
byly nyní přeneseny na mladšího, teď jediného syna. Zvláště naše 
matka vkládala do Billa velké naděje, stupňované vzpomínkou na 
jedno staré tajemné proroctví nějaké věštkyně. Moje matka byla 
ženou bystrého rozumu a silné povahy, nikdy nepodlehla obyčejným 
pověrám. Přesto matčin umírněný skepticismus nebyl dosti tvrdý 
proti splnění tohoto proroctví, které vzniklo takto:
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V dívčích letech moje matka navštívila se svou vdanou sestrou 
jedno jižanské město, právě když tam byla proslulá hadačka a věšt-
kyně Sibyla. Obě sestry přijaly s rozumnou nedůvěřivostí Sibylino 
proroctví, že moje teta a její dvě děti do čtrnácti dnů zemřou. 
Strašlivá věštba se však vyplnila doslovně. Všichni tři se nakazili 
žlutou zimnicí a podlehli jí ještě před uplynutím stanovené lhůty. 
Toto překvapující potvrzení Sibyliných slov přirozeně silně zapůso-
bilo na víru mé matky v druhou část věštby, která se týkala jí samé. 
Bylo jí prorokováno, že až se bude chtít vrátit domů, setká se na 
parníku se svým budoucím manželem. Do roka se za něho provdá 
a porodí tři syny, z nichž však jenom druhý zůstane naživu. Jméno 
druhého syna se stane známým po celém světě a bude to jméno 
prezidenta Spojených států.

První část proroctví se splnila a Samuelova smrt byla novým 
článkem v řetězu podivuhodných událostí. Je tedy tak nepochopi-
telné, že moje matka hleděla na svého druhého syna s neobyčejný-
mi nadějemi?

Není jisté, zda je to pro chlapce štěstím, je-li jediným bratrem 
pěti sester. Starší Billa hýčkaly a rozmazlovaly a mladší na něho 
hleděly jako na vyšší bytost. A všech pět nás věřilo, že se doslovně 
splní všechny přísliby jeho hvězdné dráhy. Čekaly jsme na splnění 
dávného proroctví a s dětinskou úctou jsme hleděly na Billa jako 
na člověka předurčeného, aby zasedl v nejvyšším křesle výkonné 
moci státu.

Samuelova smrt způsobila matce hluboký otřes a její zdraví se 
tak zhoršilo, že bylo nevyhnutelné odstěhovat se někam jinam, kde 
by se jí tak živě nepřipomínala Samuelova tragická smrt. V této době 
právě vrcholila zlatá horečka v Kalifornii a také náš otec se jí mírně 
nakazil, přestože byl úspěšným farmářem a my jsme měli pohodlný 
domov a žili jsme v dobrých poměrech. Aby však zlepšil matčino 
zdraví, a nepochybně také pod vlivem zlatých snů, které přilákaly 
tolik argonautů ke břehům Pacifiku, prodal otec farmu a začali jsme 
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se připravovat k cestě na Západ. Než však byly všechny přípravy 
dokončeny, setkal se otec s několika zklamanými zlatokopy, kteří 
se vraceli od pobřeží nazpět, a pod dojmem jejich informací a zku-
šeností se namísto Kalifornie rozhodl pro Kansas.

Otec měl velmi výstřední představy o povozech a koních a ta-
kovou jezdeckou vášeň, že jsme často měli v konírnách plno nád-
herných plnokrevníků, ale spižírnu prázdnou. A tak i pro výpravu 
na Západ jsme měli vedle tří prérijních škunerů i velký rodinný vůz, 
tažený spřežením překrásných koní ve stříbrem kruplovaných po-
strojích. Tento rodinný vůz byl postaven na Východě podle speciální 
objednávky a vyčalouněn a vypolštářován nejjemnější kůží, zvenku 
byl vyzdoben jako pro královský průvod. Pro matku i pro nás děv-
čata skýtal ovšem mnohem pohodlnější jízdu než nevypérované 
prérijní škunery.

Bratr Bill se ustanovil za ozbrojený doprovod a jel hrdě vedle 
vozu na svém poníku s puškou přehozenou přes sedlo a se psem 
Turkem jako zadním vojem.

Bill si představoval, že naše cesta na Západ bude plná vzru-
šujících srážek a zápasů s indiány, ač neměl ponětí o skutečných 
nebezpečích, která nám na cestě hrozila. První týden cesty však 
Bill mnoho dobrodružství nezažil, protože jsme stále přicházeli 
k osadám a na farmy, kde bylo možno strávit noc. Ale s každou 
další mílí osady řídly a farmy byly od sebe vzdálenější, až jednoho 
dne nám Bill šeptal do ucha: „Slyšel jsem, jak táta říkal mamince, 
že dneska budeme muset tábořit venku. Teď si konečně užijeme 
trochu legrace!“

Billovy naděje se brzy splnily. Krátce před západem slunce jsme 
dojeli k řece, která se dala překročit jen na převozním prámu. 
Protože nejbližší obydlí bylo odtud vzdáleno tucet mil, rozhodli 
jsme se, že se utáboříme na druhém břehu. Nejdříve byla přes pří-
voz poslána rodina a otec uložil osmiletému Billovi, aby vyhledal 
vhodné místo, kde bychom měli postavit stany.
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Když byly stany postaveny na velice dobrém místě, zavolal Bill 
Turka, našeho psa, a s puškou v ruce se vydal hledat zvěřinu k veče-
ři. A podařil se mu skvělý úlovek. Hledal sice jen drobnou zvěř, ale 
sotva vyšel kousek z tábora, vyrazil Turk varovné štěknutí a z křoví 
vyskočil nádherný srnec. Snad každý lovec se přizná k „srnčí horeč-
ce“ při spatření prvního srnce, a tak se nelze divit, že chlapec Bill 
zkameněl a hleděl vyjeveně na půvabné zvíře, až zmizelo z dohledu. 
Turk ho chvíli honil, ale brzy se vrátil a vyčítavě štěkal na svého 
mladého pána. Ale Bill si vzápětí získal Turkův respekt. Pes na chvíli 
poodběhl a vydal znovu varovný štěkot, a už hnal nového srnce 
na dostřel. Tentokrát mladý lovec ovládl své nervy, zamířil pevnou 
rukou a skolil svého prvního srnce.

Následující sobotu jsme se utábořili u jiného rychle tekoucího 
říčního proudu. Turk se utahal honěním za králíky a pak se poku-
sil přeplavat přes říčku. Ve vodě ho však ochromilo prochlazení 
a málem by se utopil, kdyby mu Bill nepřispěchal na pomoc. Když 
převozník viděl, jak chlapec zápasí ve vodě se psem, vyrazil k nim 
na člunu. Bill však mezitím už dosáhl břehu.

„Už jsem slyšel o psech, kteří zachránili děti, ale tohle je poprvé, 
co vidím dítě, které zachránilo psa před utopením,“ divil se převoz-
ník. „Kolik je ti let?“

„Osm – jde mi na devátý.“
„To jsi velký kluk na svůj věk,“ uznale řekl muž. „Ale je to zázrak, 

že ses neutopil s tou tíhou, je to velký pes,“ díval se na Turka, který 
stál na třech nohách a vytřásal ze srsti vodu. Bill rychle poklekl 
k Turkovi a vzal jeho zdviženou nohu do ruky.

„Jistě si podvrknul nohu, když spadl přes tu kládu,“ řekl. „Ale 
Turk nekňučí jako vaši voříškové, když si ublíží.“

„Tak to je tedy pes s rodokmenem, co?“ řekl převozník. „Jaképak 
je to plemeno?“

„Je to ulmský pes.“
„Jakživ jsem o něm neslyšel.“
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„Slyšel jste někdy o tygřích psech, o kančích psech, německých 
dogách a dánských psech? Turk je kříženec všech těchhle psů.“

Nejenom Bill, ale celá naše rodina hleděla na Turka jako na 
nejlepší zvíře svého druhu a on si plně zasloužil lásku, kterou 
vzbuzoval. Jeho věrnost a téměř lidská inteligence nám nejednou 
zachránily majetek i život.

V oněch neklidných dobách, kdy se na cestách Západu nepřetrži-
tě vyskytovali psanci a uprchlíci před zákonem, zloději a desperáti, 
Turkova ostražitost nejednou otce včas varovala, aby mohl předejít 
útokům podezřelých nočních tuláků. Vzájemná příchylnost, která 
se vyvinula mezi Turkem a Billem, byla jenom zesílenou láskou, 
kterou hoši vůbec mají ke psům. Bill si v té době vážil psů, jako 
si později vážil mužů. Trpělivost, věrnost, skutečná ušlechtilost, 
které se naučil vážit u Turka, přítele svých chlapeckých let, později 
nezřídka pohřešoval u tvorů nadaných lidskou duší. Ale Bill nikdy 
neztratil víru v lidstvo a jeho konečný osud. A já mám za to, že je to 
příznačný rys všech velkých lidí.

Naše cesta na Západ byla také pamětihodná tím, že se Bill setkal 
se svým prvním černochem.

Při našem putování k čáře Missouri jsme se dostali k prostorné-
mu farmovému dvorci a otec se tam ptal po noclehu. Žila tam jakási 
vdova, která znala otcova bratra Eliaha Codyho, a dostalo se nám 
nakonec srdečného přijetí a veškeré pohostinnosti.

Čekali jsme na otce na cestě, než se vrátí z farmy, když tu nás 
zaujalo jakési zjevení, které vyklouzlo z křovin u cesty. Ukázalo 
se, že je to plnokrevný Afričan s tlustými rty, kudrnatými vlasy, 
ohromnýma nohama a velmi sporým oděvem. Pro nás všechny až 
na matku to byl zcela nový zjev. I Turk byl údivem zkamenělý. V tu 
chvíli však přišel otec a přerušil kouzlo. Oslovil přívětivě černocha, 
který uctivě odpověděl, doprovázeje svá slova širokým úsměvem. 
Byl to otrok z vdoviny plantáže.
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Uspokojen jeho úsměvem, podal mu Bill ruku a zažil tu radost, 
že byl osloven jako „Massa“1 v hovoru, který se z toho vyvinul. A my 
jsme pak měli velkou práci, než si dal „Massa“ říci, aby šel k večeři.

Po občerstvujícím spánku jsme se vydali na další cestu a za 
několik dní jsme se dostali do domu strýce Eliaha. Přestože jsme 
na naší pouti zažili mnoho zajímavých příhod, byla celá rodina ráda, 
že může dlouhou a únavnou cestu konečně na chvíli přerušit.

1  Zkomolené mister, tedy „pán“. Takto afroameričtí otroci oslovovali své pány. 
Pozn. red.
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2 
Billův první indián

Dům mého strýce byl ve Westonu, což bylo v té době velké město 
Západu. Otec si přál usídlit se v tomto kraji co nejdříve, a proto nás 
ve Westonu opustil a přeplavil se přes Missouri na obhlídkovou vý-
pravu, provázen Billem a jedním stopařem. Strávili za řekou několik 
dní a hledali vhodné a dobré místo pro naši usedlost. Jednoho rána 
zůstal Bill, unavený pátráním, sám v nočním tábořišti a otec se svým 
průvodcem odjeli sami na každodenní obhlídku.

Když Bill otevřel oči, spočinuly na nejzajímavějším předmětu, 
jaký mu mohl v té době svět poskytnout – na indiánovi!

Ušlechtilý rudý muž, jak ho poeticky nazvali lidé, kteří ho nikdy 
nepoznali zblízka, byl spatřen, právě když vylézal na Billova koně – 
indiánův vlastní kůň, bídné zvíře s řídkou, snad prašivou srstí, stál 
opodál.

Billovy chlapecké sny byly teď obráceny ve skutečnost – hleděl 
na svého prvního indiána. Zmocnilo se ho nové vzrušení. Ne něžný, 
lehce prchající a mizející srnec, ale špinavý rudoch, který měl podle 
všeho nakvap. Tentokrát však Bill nepocítil ani stín nějaké „srnčí 
horečky“, popadl pušku, vyskočil a ptá se:

„Vy tam – co děláte s mým koněm?“
Indián se díval na chlapce s opovržlivým klidem.
„Já vyměnit koně s hochem bledé tváře,“ odpověděl.
Rudý muž byl kompletně ozbrojen a Bill nevěděl, zda je otec se 

svým průvodcem někde na doslech. Ale nechat indiána, aby odjel 
s krásným koněm strýce Eliaha, znamenalo ztratit otcovu důvěru, 
víru matky a sester v rodinného hrdinu. A tak Bill nedbale pozna-
menal, jako by mluvil o skutečném obchodě:

„Ne. Já nevyměním!“
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„Chlapec bledé tváře hlupák,“ odpověděl indián s veselým kli-
dem.

To ovšem byl sotva vhodný způsob, jak se s Billem spřátelit.
„Ne, nemůžete si vzít mého koně,“ řekl Bill pokojně, ale pevně.
Indián se ráčil snížit k vysvětlování: „Kůň chlapce bledé tváře 

ne dobrý.“
„Pro mě je dost dobrý,“ namítl Bill a přes vážnost situace se 

neubránil úsměvu, protože indián byl spíš výborným lhářem než 
skutečným znalcem koní. „Pro mě je dobrý dost,“ zopakoval ještě 
jednou Bill a dodal: „Můžete si vzít tu svoji starou herku a jet!“

A k Billovu velkému překvapení rudoch pustil uzdu jeho koně, 
vyskočil na svého a ujížděl pryč. A pryč byly také Billovy představy 
o „ušlechtilém indiánovi“, který spadl ze vznešené výše, do níž ho 
chlapec ve své mysli postavil. Nejenže indián prostě kradl koně, ale 
navíc utekl před sotva desetiletým klukem. Ovšem za chvíli indián 
opět trochu stoupl v Billových očích, protože se ukázalo, že náhle 
odkvapil za svými vlastními záležitostmi až v okamžiku, kdy spatřil 
vracejícího se otcova průvodce.

Stopař se vrátil, aby Billa odvedl k místu, které otec po téměř 
týdenním hledání objevil a kde se rozhodl založit náš nový domov. 
Bylo to v údolí Slaného potoka, v úrodné krajině „modré trávy“2, 
chráněné kolem dokola amfiteatrálně rozloženými vrchy. Údolím 
procházela Stará cesta k Solnému jezeru. V té době se k cestování 
na Západ používaly dvě trasy – jedna do Santa Fé a druhá k Solnému 
jezeru. Později se stala nejvýznamnější Oregonská cesta. Z těchto 
tří tras byla nejstarší a nejhistoričtější cesta do Santa Fé, po níž 
prošli průkopníci a badatelé už před třemi sty lety. Byla občas po-
užívána indiánskými kmeny a na počátku devatenáctého století se 
stala rušnou obchodní komunikací. Po této cestě vykonal Zebulon 

2  Tradiční travní odrůda, nazývaná bluegrass, má droboučké namodralé kvít-
ky, takže na jaře mají louky namodralý nádech. Pozn. red.
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Pike svoji známou výpravu na Západ a od ní vycházely na všechny 
strany jeho výzkumy. Cesta do Santa Fé vedla kus dále na jih od 
Leavenworthu k řece Arkansas a podél ní až k Bontově pevnosti, 
odtud přímo na jih na Ratonský průsmyk a Las Vegas, kde se obra-
cela na západ k cílovému městu.

Výzkumy kolem trasy na Solné jezero začaly rovněž počátkem 
19. století. Vznikla tu uježděná silnice v době mormonského stě-
hování z Nauwoo na jejich dnešní území v oblasti Salt Lake City. 
Cesta přecházela u Leavenworthu přes Missouri, odtud vedla na 
sever k pevnosti Kearney a pokračovala podél řeky Platte až k je-
jímu soutoku se Sladkou řekou a dále na jih Jižním průsmykem 
k Velkému Písečnému potoku. U pevnosti Bridger se obracela opět 
na západ a několik mil za Echo-kaňonem vyústila u Salt Lake City. 
Po této cestě přešly tisíce zlatokopů, plných naděje a nadšení ve 
směru na Kalifornii, nebo zklamaných a sklíčených, když táhly 
zpátky. Průvody obchodních nákladních vozů, stáda dobytka, vy-
stěhovalci – téměř vše, co putovalo na Západ, šlo po této cestě.

Muž jménem Rively obdržel povolení ke zřízení obchodní stani-
ce na této cestě, tři míle za Missouri, a tak otec zvolil místo pro naši 
farmu výhodně dvě míle od jeho stanice.

Zákon o Kansasu a Nebrasce, který upravoval organizaci těchto 
území a otevíral je pro osadníky, byl vydán v květnu 1854. Zákon 
omezoval tzv. Missourský kompromis, podle kterého bylo otroctví 
pravoplatné pouze na území po 36°30′ severní šířky. Článek v novém 
zákoně stanovil, že osadníci sami mají rozhodnout, zda se nová teri-
toria stanou svobodnými, nebo otrokářskými státy. Stovky osadníků 
byly již utábořeny na březích Missouri a čekaly na vyhlášení zákona, 
aby mohly vstoupit na nová území a získat pozemky. Záclonou noci 
se táhla široká čára táborových ohňů na míle daleko podél řeky.

Otec si pozemek pro naši farmu nevyhlédl příliš brzy, pouhý týden 
předtím, než zákon o Kansasu a Nebrasce vstoupil v platnost. Vedle 
lidí, kteří zamýšleli se zde doopravdy usadit, nastal na novém úze-
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mí i velký příval příslušníků obou nepřátelských politických stran. 
A Kansas se přeměnil na bojovou arénu pro krvavý zápas mezi těmi, 
kdo si přáli rozšíření otrokářského území, a těmi, kdo byli proti.

Hned jak byl zákon vyhlášen, otec si opatřil potřebné dokumen-
ty ke svému pozemku a zanedlouho jsme měli i prozatímní obydlí. 
Ať si matka myslela cokoliv o malém srubu o jediné místnosti, 
jehož stěny propouštěly ve dne slunce a v noci měsíc a hvězdy 
a jehož podlahou byl nejzelenější sametový koberec přírody, pro 
nás děti byl život v novém domě neustálým piknikem. Otec zatím 
pracoval na stavbě skutečného domu, a než minulo léto, byli jsme 
usídleni ve velikém stavení z dvojitých klád, hrubém a primitivním, 
ale důkladném a poskytujícím veškeré pohodlí.

Podzim, jenž následoval, přinesl událost, která se mi tak hluboko 
vryla do paměti, že z ní čas nesmazal ani jedinou podrobnost.

Jane, naše věrná služka „pro všechno“, která šla s námi do nového 
domova na Západě, měla velmi málo volného času, aby si s námi 
mohla hrát. Od rána do večera dělala všechny domácí práce, neboť 
matka byla slabá a rodina velká. A tak Turk zastával roli kamaráda 
našich her i našeho ochránce.

Jednoho zlatého zářijového dne jsme se já a Elisa vydaly sbírat 
divoké květiny, provázeny Turkem. Matka nám přikázala, abychom 
nechodily daleko, neboť se povídalo, že se v sousedním lese potulu-
jí divoká zvířata. Ale nejkrásnější květiny byly vždycky o kousek 
dál a my šly a šly lučinou, až jsme se dostaly k okraji lesa půl míle 
za naším domem, kde jsme obcházely pod stromy. Matce se zdálo, 
že jsme už dlouho pryč, a poslala za námi Billa.

Vzpomínám si jasně, že se Turk snažil zarazit naše bloudění od 
domu, a když jsme vstoupily do lesa, jeho neklid se ještě stupňoval. 
Náhle začal prudce hrabat suché listy a za okamžik nato zazněl 
lesem pronikavý skřek pumy.

Elise bylo sotva šest let a mně nebyly ještě čtyři. Schoulily jsme 
se k sobě v bezhlasém zděšení. A tu se ozvalo Billovo hvízdání, 
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kterým volal Turka. To nám dodalo odvahy, neboť záchrana byla 
po ruce.

Turk nepřestával hrabat listí a dával při tom svému pánovi zna-
mení hlasitým štěkotem. A pak nás náhle chytil za šaty a táhl nás 
ke skrýši, kterou pro nás vyhrabal. Ulehly jsme do nehluboké jámy 
a pes nás zahrabal listím a jako další ochranu přivlekl suchou větev. 
Potom se jako lev statečně postavil na stráž.

Ze svého listového úkrytu jsme pozorovaly hnědé tělo pumy, jak 
se plíží podrostem. Uviděla Turka, skrčila se ke skoku a vymrštila 
se jako šíp. Ale Turk se uhnul a s jekem, jaký jsem nikdy předtím 
ani potom od žádného psa neslyšela, se vrhl proti pumě.

Turk byl mohutný a statečný pes, ale na pumu nestačil. V něko-
lika okamžicích ležel v krvi na zemi, omráčen tlapou lesního lu-
piče. Ukrutná šelma zavětřila jinou kořist a Turka si nevšímala. 
Přecházela sem a tam a snažila se vypátrat, kde jsme. Neodvažovaly 
jsme se ani dýchat a každý úder našich vyděšených srdcí byl mod-
litbou, aby k nám Bill dorazil včas.

Nakonec puma objevila naši nedostatečnou skrýš a skrčila se 
ke smrtelnému skoku. Schoulily jsme se k sobě blíže a zavřely oči.

Poraněný a poloomráčený Turk však přeci udělal poslední hr-
dinský pokus na naši záchranu, zdvihl se a upoutal pozornost pumy 
k sobě.

Zkouška smrtelného zděšení byla přerušena ostrým výstřelem 
z ručnice. Puma padla zasažena přímo do srdce a z úkrytu v listí 
vyběhly dvě malé hysterické holčičky, bledé tváře zalité slzami, 
a vrhly se bratrovi kolem krku.

Když se bouře vzlyků utišila, sklonili jsme se k Turkovi. Naštěstí 
nebyly jeho rány smrtelné, a když k němu Bill přišel, slabě zakňučel.

„Bravo, Turku,“ pohladil ho Bill, „tys je zachránil!“ a poklekl 
k věrnému příteli a objal jeho huňatý krk.

Drahý starý Turku! Je-li nějaký druhý svět za oblohou pro takové 
jako ty, nechť je ti odměnou nejhezčí koutek a nejchutnější kost.
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3 
Stíny krvavého zápasu

V právě osídlovaném Kansasu byly zastoupeny všechny vrstvy 
obyvatelstva. Vedle poctivých, pracovitých farmářů a přičinlivých 
obchodníků tlupy nespokojenců, neklidných dobrodruhů a práce se 
štítících vagabundů všeho druhu. Otec snad někdy měl pochybnosti 
o rozumnosti svého rozhodnutí, že se usadí v nové neznámé zemi, 
ale nechával si je pro sebe a odhodlaně čelil budoucnosti.

V Iowě byl známým mužem v politických kruzích a zastával místa 
ve veřejné správě. Nyní však neměl chuť dát se zaplést do zápasu 
nepřátelských stran, který zuřil v Kansasu. Byl stoupencem Volné 
půdy a v místě, kde jsme se usadili, byli jenom ještě dva osadníci, 
kteří nevěřili v otrokářství. Celý rok si otec nechával svoje názory 
pro sebe, ale nějak se proneslo, že je schopným řečníkem, a pří-
vrženci otrokářství si přirozeně mysleli, že otec má stejné názory 
jako jeho bratr Eliah, který byl vysloveným přívržencem Jihu. A tak 
pohlíželi na otce jako na slibného vůdce jejich věci. Ještě nějaký 
čas se otci dařilo veřejně se nehlásit k jedné ani k druhé straně, ale 
v knize osudu bylo psáno, že již brzy se má stát jednou z prvních 
obětí zápasu za lidskou svobodu.

Obchodní stanice byla oblíbeným dostaveníčkem všech osadníků 
z okolí. Jednou v létě roku 1855 navštívil otec skladiště, provázen 
jako obyčejně Billem a Turkem. Shromáždilo se tu dost lidí a dost 
to mezi nimi vřelo. Otec zahlédl několik zuřivců a rváčů ze strany 
otrokářů, viděl, že jsou přítomni i strýc Eliah a oba naši sousedé, 
přívrženci Volné půdy, pan Hathaway a pan Lawrence.

Otcův příchod byl uvítán všeobecným voláním, aby pronesl řeč. 
Mluvit před tímto posluchačstvem znamenalo dávat život v sázku. 
Ale přes všemožné vzpírání byl otec donucen, aby promluvil.
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Bylo to psáno! Nebylo uniknutí!
Otec šel pevným krokem k bedně od zboží, která sloužila za 

řečniště. Když procházel kolem pana Hathawaye, starý dobrý muž 
ho zatahal za rukáv a prosil ho, aby řekl jen několik všeobecností 
a nedával najevo své skutečné názory.

Ale otec nebyl mužem obojetného jednání.
„Přátelé,“ řekl pokojně, když stanul proti auditoriu, a vzpřímil 

se v celé výši, „přátelé, jste na omylu, já nejsem váš člověk. Je mi 
líto, že vás musím zklamat, protože s vámi nechci vést žádné spory. 
Ale přinutili jste mě, abych promluvil, a já nemohu než prohlásit, 
jaké je moje skutečné přesvědčení a názory. Jsem a vždy jsem byl 
rozhodným odpůrcem otrokářství. Je to zřízení, které nejen po-
nižuje otroka, ale i z otrokáře dělá surovce, a já se vám zavazuji 
svým slovem, že vynaložím své nejlepší síly, ano, že bych i život 
položil, kdyby to bylo nevyhnutelné, abych odvrátil tuto kletbu od 
půdy Kansasu. Stačí, že nejkrásnější část naší země je již zamořena 
tímto neštěstím. Ať se aspoň nerozšiřuje dál. Všechna moje energie 
a schopnosti mají za cíl, aby Kansas byl státem Volné půdy!“

Shromáždění bylo v takovém ustrnutí nad jeho šílenou odvahou, 
že zachovávalo úplné mlčení. Pak však vybuchla bouře. Křik vztek-
lých hlasů se změnil v zuřivý řev a rozvášněný dav obklopil otce. 
Několik desperátů skočilo dopředu s vražednými úmysly a jeden 
z nich, Charles Dunn, vrazil až po jílec svůj nůž do statečného muže, 
který se odvážil tak otevřeně se přiznat ke svým zásadám.

Bill přiskočil k padajícímu otci a v chlapecké zuřivosti vykřikl 
k útočníkům:

„Zabili jste mého otce! Až budu mužem, zabiju já vás!“
Dav ustoupil, protože všichni si mysleli, že je otec mrtev. Smrt je 

děsila. Nebyli dosud zatvrzelí v nezákonnosti, která se brzo měla 
stát hanbou státu Kansas.

Pan Hathaway a Bill odnesli otce do úkrytu ve vysoké trávě ne-
daleko cesty. Rozlícení muži se však rozcházeli pomalu a oni museli 
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čekat až do tmy, než bylo kolem bezpečno. Konečně podpírán Billem 
doplazil se otec domů, zanechávaje za sebou krvavou stopu. Tato 
cesta byla později v dějinách Kansasu nazývána „Codyho krvavá 
pěšina“.

Podobné divoké výjevy zanechaly hluboké dojmy v duši mého 
bratra a vytvářely Billa Codyho pozdějších let – chladného, rych-
lého, odvážného a pohotového, když nadešel okamžik činu.

Tím však naše nesnáze teprve začaly. Otec se zotavoval pomalu 
a obtížně a skutečně se neuzdravil vlastně už nikdy. Jeho nepřátelé 
ho měli za mrtvého, ale jakmile otec vstal z lůžka, pronásledování 
začalo nanovo.

Asi měsíc po tragédii u Rivelyho přiběhl jednou večer Bill se 
zprávou, že se k nám blíží četa jezdců. Matka měla hned podezření, 
že je zle, a donutila otce, aby se oblékl do ženských šatů, dala mu 
džber na vodu a prosila ho, aby se ukryl v žitném poli. Otec vyšel 
klidně z domu a chráněn soumrakem prošel šťastně kolem jezdců 
bez zadržení. Jezdci dojeli před dům a sestoupili z koní.

„Kde je Cody?“ ptal se jejich vůdce. Dostalo se mu odpovědi, že 
není doma.

„To je jeho štěstí,“ zněla upřímně surová odpověď. „Příště se 
postaráme, aby byl zabit doopravdy!“

Zklamáni výsledkem své výpravy, pomstili se nám záškodníci 
obvyklým způsobem. Vyloupili dům a ukradli vše, co se jim hodilo. 
Pak se klidně usadili v domě a prohlásili, že ještě počkají, až se 
jejich oběť vrátí.

Ačkoliv bylo dosud léto, matka se obávala, že noční vzduch uško-
dí otcovu zdraví, a dala Billovi znamení. Ten vzal pokrývky a veden 
Turkem donesl je otci do jeho úkrytu v poli. Naštěstí se vrátil dřív, 
než byla jeho nepřítomnost zpozorována. Ničemové se brzy unavili 
čekáním a rozhodli se odjet. Nezapomněli však matce zopakovat, 
jaký hrdinský čin zamýšlejí provést. Otec se v noci vrátil do domu 
a s rozedněním se zase ukryl do žitného pole.
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Když se úplně rozednilo, poslali jsme Billa k Rivelymu pod zá-
minkou nákupu potravin. Bill dovedl mít oči i uši otevřené, a tak 
se dověděl, že nepřátelé na otce stále číhají. Otec zůstal i nadále 
ukryt v poli, ale po několika dnech strávených venku v nepříjem-
ném počasí a ve stálém napětí se rozhodl, že odejde do pevnosti 
Leavenworthu, vzdálené od naší farmy čtyři míle. V noci se vrátil 
z úkrytu do domu, naložil si trochu nejnutnějších potřeb a dal nám 
sbohem. Bill naléhal, aby jel na Princovi, ale otec měl za to, že cesta 
pěšky bude bezpečnější. Nikdo z nás nevěděl, zda otce ještě někdy 
uvidíme.

„Doufám, že se ty mraky brzy přeženou a budeme mít opět 
šťastný domov,“ řekl otec matce. Pak položil ruce Billovi na hlavu 
a řekl mu: „Na tobě bude, hochu, abys byl mužem v domě až do 
mého návratu. Ale já vím, že se můžu na svého chlapce spolehnout, 
že ochrání svou matku a sestry.“

Není divu, že Bill touto zodpovědností vyrostl v muže myšlením 
i citem dávno předtím, než se jím stal skutečným věkem.

Otec se dostal do Leavenworthu bez nehody. Spor mezi otrokář-
skou a protiotrokářskou stranou byl však den ze dne bezohlednější, 
a tak otec usoudil, že bezpečnost pro sebe nalezne dál odtud. Nalodil 
se na parník a doplul do Doniphanu, asi deset mil proti proudu. 
Tehdy tady bylo pouhé přístaviště a otec tu potkal četu asi třiceti 
mužů, kteří si právě vařili večeři. Byla to část sboru plukovníka 
Lanea, který čítal asi tři sta mužů a pochodoval na Západ z Indiany.

Plukovník Jim Lane byl zajímavou postavou. Býval přítelem Eliáše 
Lovejoye, který byl zabit v roce 1836 za to, že vydržoval v Illinoisu 
protiotrokářské noviny. Kansaský konflikt vedl rychle k tomu, že 
společnosti na podporu vystěhovalců vysílaly do Kansasu skutečné 
osadníky, aby pomohli přívržencům Volné půdy a převážili počtem 
hordy ničemů vysílaných z jižních států. A když byli přívrženci ot-
roctví donuceni, aby nahradili zákeřnou střelbu hlasovacími lístky, 
shromáždil plukovník Lane sbor odvážných mužů na ochranu 
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protiotrokářských osadníků a přitom také pomstil zavražděného 
Lovejoye.

Mezi Laneovými lidmi našel otec skutečné přátele a rozhodl se 
spojit s nimi svůj osud. Krátce potom se zúčastnil „bitvy u hicko-
ryového podhůří“, v níž byli přívrženci otrokářství s těžkými 
ztrátami poraženi. Od té doby bylo jméno Jima Lanea postrachem 
záškodníků a ochrannou zdí naší rodiny.

Vojenské strádání a šrámy z bitvy vyčerpaly zbytek sil, který otci 
ještě zůstával, a tak se jedné noci tajně vrátil domů a hned ulehl 
vysílen svou chorobou. Byla to těžká zkouška pro naši zesláblou 
matku, neboť za otcovy nepřítomnosti přibyl k naší rodině malý 
bratříček. A tak měla starosti nejen o Charlieho, ale i o nemocného 
manžela, a hlavně byla neustále týrána obavami o jeho bezpečnost.
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4 
Pronásledování pokračuje

Matčiny obavy se brzy naplnily. Několik dní potom, co se otec vrátil 
domů, přijel k naší farmě smírčí soudce Sharpe, důkladně smočen 
kořalkou, a sdělil matce, že účelem jeho návštěvy je „prohledat dům 
vašeho abolicionistického manžela“. Opilý ničema chtěl nejprve 
něco k jídlu. Matka dala najevo největší pohostinnost a šla mu sama 
připravit večeři, zatímco přívětivý pan Sharpe si krátil dlouhou 
chvíli tím, že si brousil o podešev velký zabiják.

„Tohle,“ poznamenal k Billovi, který tu stál a díval se na něho, 
„tohle je nůž na vyříznutí srdce tomu vašemu tátovi z Volného stá-
tu.“ A s výmluvně surovým posunkem znovu zkoušel ostří.

Bill na to odpověděl tak, že vzal svoji ručnici a postavil se na 
schody, které vedly nahoru k otcovu pokoji. Kdyby se pan Sharpe 
pokusil vystoupit po těchto schodech, bylo by to pro něho hodně 
nebezpečné.

Ale soudce, jak si matka správně myslela, neměl ani potuchy, že 
je otec doma. Jinak by nepřišel sám. Pojedl důkladně z jídla, které 
mu matka připravila, a Bill doufal, že se zadusí, jak se cpal. Příjemně 
najedený host přecházel postupně od ospalosti k opileckému 
spánku, až spadl ze židle na podlahu. To ho tak pomátlo, že zapomněl 
na svůj úkol, a vyšoural se ven. Nebyl však tak opilý, aby nedovedl 
rozeznat pěkného koně, a velmi se mu zalíbil Princ, oblíbený poník 
naší rodiny. Nepsaným článkem v zákoníku přívrženců otrokářství 
bylo, že protiotrokářská strana nemá vůbec žádná práva, která by 
bylo nutné ctít, a tak Sharpe řekl Billovi se zlomyslným úšklebkem:

„Tohle je roztomilý koníček, co tady máš, chlapče. Myslím, že si 
ho vezmu s sebou k nám.“ A přenesl sedlo ze svého vlastního koně 
na Princův hřbet.
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„Ty starý zbabělče!“ mumlal si Bill a div se nezadusil zlostí. „Však 
já ti to jednoho dne splatím!“

Soudce byl vysoký hranatý chlap a jeho figura působila velmi 
směšně, když odjížděl na malém poníku a nohama se téměř dotýkal 
země. Bill se dal do smíchu a přitom dostal nápad, jak svého poníka 
zachránit.

Ostré zahvízdnutí přivolalo na scénu Turka a pes se s pánovým 
rozkazem pustil za Sharpem. Připravil mu pět velmi ošklivých minut. 
Chňapal po jeho visících nohách a okamžitě zase uskakoval před rana-
mi biče. Vítězně zaštěkal a hned opakoval svůj kousek s druhou nohou. 
Tato malá komedie byla pro Billa nádhernou podívanou. Šel za nimi 
v bezpečné vzdálenosti, a když Sharpe udělal zvlášť horlivý pokus, aby 
Turka zasáhl, tiše zahvízdl a dal Princovi známý povel – poník poskočil 
a srazil jezdce do prachu. A hned nad ním stál Turk a cenil zuby.

„Zavolej toho svého psa, kluku!“ volal smírčí soudce na Billa, 
„a můžeš si nechat tu svou ovci, beztak zanic nestojí.“

„Platí!“ souhlasil Bill a znovu se mu vrátila dobrá nálada. Pomohl 
ještě přemoženému nepříteli na jeho vlastního koně a ujistil ho, že 
se nemusí Turka bát, když dodrží dané slovo. Sharpe odjel, ale tím 
jsme se ho zdaleka nezbavili.

Asi za čtrnáct dní nato jsme se večer těšili z otcovy společnosti. 
Byl již schopen sejít ze schodů a seděl ve velké lenošce před 
otevřeným krbem. Rodina byla shromážděna kolem něho a naše 
krásná, ale slabá maminka seděla na židli s Charliem na kolenou. 
Marta a Julie šily, Bill stál za matčinou židlí a hladil ji něžně po 
vlasech. Vypravoval právě o nějakém novém kousku svého milého 
Turka, když náhle ustal a chvilku naslouchal.

„Několik mužů jede po cestě k našemu domu. Bude lépe, když se 
na ně připravíme,“ řekl.

Matka, která byla v nebezpečí na výši situace, okamžitě rozdělila 
naše branné síly. Marta a Julie měly pomoci otci do postele, a až to 
udělají, měly odejít do nezařízeného pokoje nahoře v patře. Bill měl 
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přivolat pomocníka, kterého jsme si najali na farmu, a také Jane, 
která byla téměř tak velká a silná jako průměrný muž. Všichni tři se 
dobře vyznali v zacházení se zbraní a vyzbrojili se puškami. Matka 
však chtěla vystačit se strategií, pokud to půjde. Vyzvala starší děv-
čata, aby si obula těžké boty, a dala jim příslušné rozkazy. Zatím do-
razili jezdci až k vratům před naším domem. Vedl je hrozný soudce 
Sharpe. Přišel před vrata a zaklepal koncem svého jezdeckého biče. 
Matka otevřela okno v patře.

„Kdo je tam? A co si přejete?“ ptala se.
„Chceme toho vašeho protiotrokářského manžela živého, nebo 

mrtvého a zamýšlíme ho také dostat!“
„Dobrá tedy, pane Sharpe,“ odpověděla matka klidně. „Řeknu 

plukovníku Laneovi, aby vám posloužil.“
Náš najatý pomocník, který býval vojákem v mexické válce, vydal 

ostrý velitelský povel a dole v domě zazněly dupavé kroky v těžkých 
botách. Pak velel: „Stát! – Pozor!“ a z okna jako domnělý plukovník 
Lane zavolal na jezdce:

„Jestli vkročíte do těch vrat, moji lidé vás uvítají palbou!“
Sharpe byl obyčejný zbabělec. Ustoupil hned, jakmile zaslechl 

první zvolání mužského hlasu, a po kratičké rozmluvě se svými 
kumpány odjel s nimi, obelstěn a poražen ženou.

Jaksi na vyrovnání účtu odjel Sharpe s Princem. Ale Billova bo-
lest, když to ráno zjistil, trvala jen krátce. Malý bystrý koník shodil 
ohlávku a ještě dopoledne cvalem přiběhl domů. 

Po této zkušenosti se otec rozhodl, že v zájmu naší i své bez-
pečnosti udělá nejlépe, když opět odejde z domova. Jakmile nabyl 
trochu sil, vydal se k vodopádu Luční kobylka, pětatřicet mil zá-
padně od Leavenworthu. Zřídil tam pilu a doufal, že teď, když polo-
žil tolik mil mezi sebe a nepřátele, bude mu dopřáno, aby se věnoval 
pokojnému zaměstnání. Několikrát nás příležitostně navštívil, ale 
přicházel vždycky tak, aby se domů dostal po setmění, a odcházel, 
ještě než slunce vyšlo.
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Jednoho dne, kdy jsme se opět těšili na otcovu návštěvu, přišel 
asi o jedenácté hodině náš přítel Hathaway.

„Je to mrzuté, že musím být nositel špatných zpráv,“ řekl, „ale 
nějak se rozneslo, že čekáte návštěvu manžela, a několik jeho ne-
přátel se utábořilo u Cizincova potoka, aby ho zastřelili, až tamtudy 
bude projíždět.“

Následovala dlouhá porada, která však skončila bez nějakého 
účinného plánu.

Bill poslouchal všechny ty řeči v posteli, protože ho právě pře-
mohl nápor zimnice. Přesto cítil, že na něm samém spočívá jediná 
naděje na záchranu otce. A tak se ustrojil a přišel s tváří rozehřátou 
horečkou k matce. Podával jí velký kapesní šátek a prosil:

„Zavaž mi pevně hlavu, maminko, potom mě to nebude tolik 
bolet.“ Bill se rozhodl, že sám pojede k vodopádu Luční kobylka.

Byl tak sláb, že sotva mohl stát na nohách. Venku se blížila bouře 
a mezi ním a otcem bylo třicet mil. Chlapec se však nedal odvrátit 
od svého předsevzetí, a tak Julie a Marta osedlaly Prince a pomohly 
horečkou stiženému poslovi do sedla.

Když vyrazil na svou dlouhou a obtížnou jízdu, uvažoval, že 
ještě není poledne a že otec se nevydá na cestu dříve než pozdě 
odpoledne. Zdálo se, že Princ si uvědomuje, že se děje něco neoby-
čejného, a tak vyrazil rychlým rovnoměrným klusem.

Cizincův potok přetínal cestu v polovině vzdálenosti k vodo-
pádům a Bill se k němu přiblížil brzy odpoledne. Těžké mraky 
zastíraly oblohu a bylo opravdu šero, takže Bill doufal, že projede 
kolem zálohy nepozorovaně. Když však přijel k potoku a spatřil tá-
bor, jeden z tábořících na něho nedbale zavolal, jak projížděl kolem:

„Jste v pořádku na té huse?“ Ta otázka byla jakýmsi heslem pro 
všechny přívržence otrokářství.

„Jakživ jsem nejel na huse, pánové,“ zněla odpověď.
„To je Codyho kluk!“ vykřikl jiný hlas. A vzápětí rozkaz „Stůj!“ 

zazněl ve chvíli, kdy Bill právě přejel bezpečně kolem tábora.
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Bill už táborníkům neodpovídal a vyrazil kupředu, sledován 
deštěm kulí. Naštěstí byl již mimo dostřel a poník byl dosud čerstvý 
a bystrý.

Nastala honička a v jejím zápalu Bill zapomněl na svoji nemoc. 
Dusot kopyt a prudší rozrážení vzduchu mu dodaly nové síly. 
„Dorazím k Luční kobylce včas!“ byl si teď zcela jistý. Pronásledovaný 
a pronásledovatelé se hnali lesem, hřměli přes lávky a letěli do 
kopce a z kopce.

A pak vypukla dlouho otálející bouře a tvrdá silnice se promě-
nila v řečiště špinavého proudu vody. Záškodníci zanechali pro-
následování, a když toto nebezpečí pominulo, pocítil Bill, jak ho 
znovu zachvacuje mrazení a slabost. Byl promočen na kůži a jen 
s největším vypětím se držel v sedle. Ale zaťal zuby v pevném roz-
hodnutí, že splní svůj úkol.

Konečně! Vítané světlo zářilo proudem řítícího se lijáku. Jeho 
poslání bylo splněno.

Billova jízda byla o deset mil delší než proslulá jízda jeho přítele 
z pozdějších let Phila Sheridana. Jako Sheridan, i Bill dorazil do cíle 
včas, právě když otec vsedal na koně.

Ale další jízda za takových okolností byla nad jeho síly a Bill se 
zhroutil. Za několik dní s ním otec odjel do Topeky, kde byl hlavní 
stan strany protiotrokářů. Matce poslal zprávu, že Bill je v bezpečí 
a že s ním odjel do Topeky, protože se obává, že jeho život u vodo-
pádu Luční kobylka není v bezpečí.

Zápas stran v Kansasu tehdy kulminoval. Tisíce lidí sem při-
cházely ze sousedního otrokářského území prostě jen proto, aby 
hlasovaly, a otrokářská strana zvolila zákonodárný sbor, jehož 
první shromáždění se konalo v Le Comptonu. Tyto volby prohlá-
sili přívrženci Volné půdy za nezákonné pro podvodné hlasování 
a shromáždili se v zimě 1855–1856 v Topece, kde vypracovali 
ústavu zakazující otroctví a sestavili protiotrokářskou vládu. A otec 
se stal členem tohoto zákonného sboru Volného státu.
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Od té chvíle byla válka heslem dne a na podzim roku 1856 byl 
ustanoven vojenský guvernér s plnou mocí, aby udržel zákon 
a pořádek v Kansasu.

Otec byl přesvědčen, že jediná naděje, aby byl Kansas uznán 
za svobodný stát, spočívá v ještě silnějším přílivu přistěhovalců ze 
Severu. Proto odešel následujícího jara do Ohia, aby pracoval pro 
záchranu teritoria, které si zvolil za svůj domov. Tam mělo jeho 
řečnické nadání svobodnou půdu a výsledkem jeho kampaně bylo, 
že s sebou přivedl do Kansasu dalších šedesát rodin, z nichž se 
většina usadila v sousedství vodopádu Luční kobylka, a toto místo 
pak bylo nazýváno Údolí vodopádu.

To všechno pro nás znamenalo velmi rušné dny, neboť otec po-
zval všechny rodiny, aby se usadily na naší farmě po dobu, než bude 
možné udělat jiná opatření. Následkem toho byl náš dům přeplněn 
a pozemek okolo nás byl poset stany. Ale ty se pomalu rozptýlily, jak 
si rodina za rodinou vybírala své pozemky a budovala vlastní sruby.

Mezi novými osadníky tu byl i soudce Delahay, který se se svou 
rodinou usadil u Leavenworthu a začal vydávat první protiotro-
kářské noviny v Kansasu. Ustanovení vojenského guvernéra vedlo 
k zjednání poměrného klidu, ale přesto byly páchány stovky zločinů 
na protiotrokářích a soudce i jeho list si odnesli svůj podíl na tomto 
utrpení. Redakce a tiskárna byly přepadeny a tiskařský stroj vhozen 
do Missouri. Soudce se však nenechal odradit, opatřil si nový stroj 
a vydával svůj list dále.

Poloviční klid vládl teď v kansaském teritoriu. Otec se vrátil ke 
své práci na pile a my se těšili na klidný domov a na radost z toho, 
že budeme opět trvale spolu. Ale nemělo se to nikdy splnit. Rána 
nožem, která zasáhla otcovy plíce, zanechala v nich své následky. 
Při dobrém ošetření a lékařské péči se mohla dobře zahojit, ale 
neustálé utrpení a pronásledování strávilo otcovu životní sílu. Na 
jaře roku 1857 přišel opět domů a ulehl naposledy.
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Bylo uděláno vše, co bylo možné, ale nebylo to nic platné. Po 
velmi krátké nemoci otec zemřel – jeden z prvních mučedníků za 
svobodu v Kansasu.

Země, kterou přijal za svou vlast, zůstala místem jeho poslední-
ho odpočinku. Jeho pozůstatky leží na Pilot Mountain, z něhož je 
krásná vyhlídka na Leavenworth. Otcova smrt byla želena i jeho 
nepřáteli, kteří nemohli nevzdat mu poctu jako muži, který byl 
poctivý, přímý a šlechetný k příteli i k nepříteli.
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5 
Extraboy

V té době plné starostí byla i matka téměř na prahu smrti. Měla 
tuberkulózu, ale přesto neklesala pod utrpěnými ranami. Čelila 
nové situaci s pevným klidem, vědoma si toho, že kdyby i ona dě-
tem odešla, zůstaly by bez ochránce vydány na milost a nemilost 
nepřátelům, jejichž zlomyslnost přivedla otce předčasně do hrobu. 
Její nezlomná vůle vzdorovala vítězně vlastní tělesné slabosti. „Já 
nechci zemřít a nezemřu dříve, dokud nebude blaho mých dětí 
zabezpečeno,“ řekla si pevně, neboť naše pronásledování nebylo 
dosud skončeno.

Bylo sotva po pohřbu, když byla na náš majetek vznesena pod-
vodná žaloba na tisíc dolarů za nářadí a potraviny. Matka věděla 
s jistotou, že je žaloba neoprávněná, protože všechny účty byly 
zaplaceny. Ale celou záležitost tehdy prováděl strýc Eliah a otec si 
od něho nedal vystavit potvrzení. V těch krutých, trpkých dnech 
se běžně stávalo, že se bratr obrátil proti bratru, a Eliah se držel 
prospěchu své otrokářské strany i za cenu zničení rodiny svého 
zemřelého bratra. Náš dům byl zaplacen, ale otcův obchod zazna-
menal takový pokles, že se naše finanční prostředky ztenčily na 
minimum, a kdyby byla podvodné žalobě přiznána platnost, přišli 
bychom i o dům.

Matka prozkoumala pečlivě celou situaci a řekla: „Kdybych měla 
hotové peníze, tenhle proces bych vyhrála.“

„Tak ohlas spor a já seženu peníze,“ odpověděl Bill.
Matka se smutně usmála, ale Bill horlivě pokračoval: „Russel, 

Majors & Waddell mně dají práci. Jim Willis mi řekl, že jsem schopen 
zastávat místo extraboye. Když půjdeš se mnou a požádáš pana 
Majorse o místo pro mě, pak mi ho docela určitě dá!“
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Russel, Majors & Waddell byla speditérská firma pro dopravu 
zboží a svůj hlavní stan měla v Leavenworthu. Billův návrh přijala 
matka nejprve s mnohými námitkami, ale nakonec povolila chlap-
covu naléhání. Pan Majors byl otcův přítel a byl víc než ochoten nám 
pomoci, ale Billovo mládí se nedalo jen tak přehlédnout.

„Copak by mohl chlapec tvého věku dělat?“ ptal se vlídně pan 
Majors.

„Umím jezdit, střílet a hlídat dobytek,“ odpověděl Bill, „ale nejra-
ději bych byl extraboyem u některého vašeho nákladu.“

„Ale to je práce pro muže a mimoto je to nebezpečné,“ namítl 
pan Majors. „Nu ale což! Nechám tě to na jedné cestě zkusit, a když 
budeš dělat všechnu práci, dostaneš také plat jako muž.“

A tak bylo Billovo jméno zapsáno do seznamu společnosti a Bill 
podepsal závazek, který nejlépe osvětluje povahu a názory pana 
Majorse. Zněl:

„Já, William F. Cody, přísahám tímto slavnostně před velkým 
živým Bohem, že během svého zaměstnání a v době, kdy budu u fir-
my Russel, Majors & Waddell, za žádných okolností nebudu hrubě 
mluvit, nebudu se hádat ani prát s žádným jiným zaměstnancem 
firmy a že v každém ohledu se budu chovat čestně, budu věrně plnit 
své povinnosti a budu jednat vždy tak, abych si získal důvěru svých 
zaměstnavatelů. K tomu mi pomáhej Bůh.“

Pan Majors zaměstnával mnoho divokých povah a bezohledných 
mužů, ale slova tohoto závazku pronikla k jejich lepšímu nitru. 
Opravdu se snažili s různým výsledkem, aby dodrželi svůj závazek, 
ačkoliv většina z nich měla za to, že vést spřežení volů je dostatečně 
polehčující okolnost k příležitostnému použití od plic vyraženého 
citoslovce.

Závazek velmi ulevil matčinu srdci. Věděla, že náš Bill určitě 
dostojí danému slovu. A také cítila, že podnikatel, který vyžadoval 
od svých zaměstnanců takové chování, je jistě hoden její důvěry 
a úcty.
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Vozová výprava měla vyjet příští den a my všichni jsme byli za-
městnáni přípravami na Billovu cestu, která měla trvat dva měsíce. 
Nadešel okamžik rozloučení a pro matku to byla těžká chvíle – tak 
brzy po ztrátě manžela. Bill se ji snažil ukonejšit, ale nám mladším 
sestrám se to podařilo lépe, neboť jsme ho obklopily se slzami 
v očích a prosily jsme ho, aby utekl, až uvidí indiány.

Je jenom krok od slz k úsměvu. Situace byla zachráněna – a Bill 
vyrazil se svou životní lodicí doprovázen voláním plným naděje, 
důvěry a lásky. Před své zaměstnavatele předstoupil se statečnou 
tváří a veselýma očima.

Té noci byla jeho ložem pokrývka pod nákladním vozem. Ale 
spal zdravě a byl dokonale čilý, když výprava s rozedněním vyrazila 
kupředu.

Soupravě pětatřiceti vozů se říkalo volský vlak, protože každý 
vůz byl tažen několika páry volů, vedených jedním mužem – šleha-
čem volů. Jeho bič práskal jako těžká puška a byl slyšet velmi daleko. 
Vozy se podobaly obyčejným prérijním škunerům, ale byly větší 
a pevněji stavěné. Před nepohodou byly chráněné dvojitou plachtou 
z těžké plachtoviny a měly nákladní nosnost sedm tisíc liber.

Vedle šlehačů jeli s výpravou honci, kteří se starali o volný do-
bytek, noční pastevci a několik vedlejších pomocníků; všichni byli 
pod vedením vrchního vozky, jeho pomocníka a druhého vozky. 
Muži byli rozděleni do čet a každá si sama obstarávala své dříví 
a vodu, sama si vařila a myla nádobí, zatímco v každé četě jeden 
muž stál na stráži. Zvláštní povinnosti měli extraboyové, k nimž 
patřil i Bill. Jeho úkolem bylo jezdit zpředu dozadu podél celého 
průvodu a vyřizovat rozkazy a zprávy. To zcela vyhovovalo Billově 
fantazii, neboť voli šli hlemýždím krokem a vléci se u jejich nohou 
bylo velmi nudnou námahou. – Kipling nám pověděl, jak je naprosto 
nemožné „popohánět Východ“. Bill poznal, že je stejně nemožné 
popohánět do kvapu volský potah.
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Od samého začátku byl náš extraboy oblíbencem celého muž-
stva. Líbila se jim jeho odvaha, a protože vyřizoval rozkazy přesně 
a rychle, stal se miláčkem i vrchního vozky. Jeho povinnosti mu byly 
zčásti hrou. Vítal každý nový rozkaz jako vytržení z jednotvárnosti 
denního pochodu a v duchu volal hurá, když si mohl dopřát trysku 
na dobrém koni s nějakým rozkazem.

Svět Billovy obraznosti byl ohraničen mlžným obzorem, kde se 
stýká obloha se zemí. A když uběhl první den cesty a Bill obstaral 
svého koně a uvázal ho ke kolíku na louce, hleděl okouzlenýma 
očima na vzdálené černé kopce a rozlehlou plochu ztemnělé prérie. 
V táboře bylo živo. Šlehači vypřahali a odváděli potahy, pasáci 
uvazovali dobytek ke kůlům – což byla docela zajímavá podívaná – 
kuchaři připravovali večerní jídlo u praskajících táborových ohňů, 
obklopeni hradbou velkých vozů pod oblými plachtovými poklopy. 
Poníci a voli zírali hloupě do ohně a ze všeho nejchmurněji vypa-
dali šlehači ve svých kožených oděvech, sedící kolem ohňů s vousy 
ozářenými rudým světlem plamenů a s tvářemi rýsovanými v po-
divných černých a žlutých skvrnách, a nad nimi se tyčila mečovitá 
stébla tuhé prérijní trávy jako kopí.

Bill poznával, že život na prérii není jenom večeří pod hvězdnou 
oblohou, kdy jiskry létají vzhůru k nebi. Má svoje tvrdosti a strádání. 
Byly dny, kdy se vozy vlekly více než pomalu, kdy se proudy vody lily 
z mraků, rozvodňovaly potoky a řeky, které bylo nutno překročit, 
a kdy bláto z cest dosahovalo nad kotníky. Když se splašil dobytek, 
jeho sehnání vyžadovalo hodiny tvrdé práce navíc. A nejhorší ze 
všeho bylo neustálé nebezpečí útočících indiánů.

Bill nikterak nesdílel úzkosti a obavy svých dospělých druhů. 
Pro něj byl boj s indiány jen důkazem, že chlapecké sny se někdy 
potvrzují i ve skutečném životě. Ve své fantazii Bill již předem 
pociťoval vzrušení slávy ze svého prvního střetnutí s „ušlechtilým 
rudým mužem“ – po vzoru hrdinů v oněch povídkách ze Západu, 
které četl a při nichž vstávaly vlasy. Jako mnozí jiní před ním měl 
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však být velmi brzy poučen, že opravdový indián je někdo úplně 
jiný než indián z vymyšlených povídek.

Asi tak dvacet mil na západ od pevnosti Kearney, na břehu 
potoka, který se vlévá do Platty, povozy zastavily, aby se muži 
mohli naobědvat. Nikde nebylo ani známky po indiánech a nikdo 
nepomyslel na nějaké zvláštní nebezpečí. Přesto byli tři muži 
neustále na stráži. Ostatní většinou spali pod vozy a čekali, až 
se uvaří oběd. Bill pozoroval kuchaře ze své čety, když se náhle 
ozvaly výstřely od nedalekého hustého lesíka a následoval hrozivý 
divošský pokřik.

Bill zahlédl, jak tři muži hlídky klesli na místě a z prérie se blíží 
dvě tlupy indiánů. Jedna rozháněla dobytek a druhá se hnala přímo 
na tábor.

Mužstvo výpravy tvořili staří hraničáři a rychle se vzpamatovali 
z nenadálého nájezdu. Seřadili se do bitevního šiku za svými vozy 
na čele s Billem a Frankem McCarthyovými, jejichž rozkazy pře-
dával náš extraboy.

Dobře mířená salva z ručnic zarazila indiány, kteří zakroužili 
stranou a odjížděli. Vyslali ještě rozptýlený déšť šípů, které poranily 
několik členů mužstva. Rychle svolaná válečná porada vedla k roz-
hodnutí, že je zbytečné na indiány útočit, protože jich bylo dobře 
deset na jednoho a stále jim přicházely posily. Billovi se zdálo, že 
se jimi prérie jen hemží. Jedinou nadějí na záchranu bylo zůstat 
v krytu vysokých břehů potoka a tudy ustupovat. Indiáni zaútočili 
znovu, s doprovodem obvyklého houkání, křiku a létajících šípů. 
Ale povozní mužstvo se zatím stáhlo dolů k potoku a zpoza této 
přirozené předprsně břehu zahájilo a udržovalo tak dobrý oheň, 
že nepřítel byl znovu zahnán z dostřelu.

Jediná naděje, která přepadeným zbývala, bylo sledovat potok 
a řeku až k pevnosti Kearney. Vyslali ještě jednu salvu, aby indiány 
přesvědčili, že chtějí své postavení bránit, a vydali se na nebez-
pečnou a obtížnou cestu.
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Indiáni však velmi brzy prohlédli tuto lest a hraničáři museli 
odrazit jejich nový útok. Cesta pokračovala namáhavým broděním 
ve vodě potoka a přitom bylo třeba neustále střežit oba břehy proti 
nenadálým útokům rudochů a pomáhat zraněným. Byla to tvrdá 
zkouška pro muže, tím více pro chlapce jako Bill. Ten byl však po-
vzbuzen několika vlídnými slovy Franka McCarthyho, který mu řekl 
s obdivem:

„Opravdu, Bille, ty ses nebál ani za cent!“
Po několika mílích brodění dospěla ustupující výprava k řece 

Plattě. Ranění byli již tak vysíleni, že bylo nezbytné udělat pře-
stávku a postavit malý vor, na který byli naloženi ranění. Čtyři muži 
strkali vor kupředu a nabídli Billovi, aby rovněž usedl na vor. Bill 
však odmítl a prohlásil, že není raněn, a že když pro něho bude voda 
příliš hluboká, může plavat.

A tak plynuly dlouhé a únavné hodiny, ale Bill si ani jednou ne-
stěžoval. Přesto však půl dne trvající brodění bez odpočinku a jídla 
začínalo tížit jeho nohy a chlapec pomalu zaostával za ostatním 
mužstvem. Měsíc vyšel a stříbřil stromy i řeku, ale nikdo neměl ani 
pomyšlení všímat si nádherné krajiny.

Bill zůstával asi sto či více kroků za ostatními, když se mu 
najednou vzrušením prudčeji rozproudila krev v žilách. Právě před 
ním měsíční světlo padlo na pérovou ozdobu hlavy indiánského 
náčelníka, který hleděl přes okraj břehu na vzdalující se výpravu. 
Bill bez hnutí pozoroval, jak se hlava, ramena a pak celé tělo indiána 
zdvihají nad břehem. Indián se domníval, že jsou všichni hraničáři 
před ním, a bezstarostně si připravoval luk k výstřelu.

Teď si teprve Bill uvědomil, že smrt číhá na některého z jeho 
druhů – anebo na indiána.

I v bezvýchodné situaci je hrozné zabít s rozvahou člověka, ale 
Bill neměl čas k úvahám a váhání. Bleskurychle zamířil a střelil – 
a indián se svalil po břehu dolů do řeky.
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Na jeho poslední výkřik odpověděli ječením jiní rudoši, kteří byli 
nedaleko. Frank McCarthy okamžitě pohřešil Billa, postavil stráže 
a vrátil se zpátky. Nalezl Billa, právě když vytahoval z vody mrtvého 
bojovníka. Uchopil ho za ruku a řekl:

„Výborně, hochu. Zabils svého prvního indiána a udělal jsi to 
jako muž!“

Bill chtěl mrtvého pochovat, ale dostalo se mu ujištění, že by to 
byla nejen docela neobvyklá zdvořilost, ale v tomto případě i na-
prostá nemožnost. Když dorazili k čekajícímu mužstvu, McCarthy 
volal:

„Hoši, malý Bill zabil svého prvního indiána!“ Sdělení bylo uví-
táno dalšími pochvalnými výkřiky, které Billa bodaly do uší, protože 
se mu srdce svíralo bolestí a jásot se mu zdál hrozně nemístnou 
věcí.

Na jakékoliv city však zbývalo pramálo času. Indiáni, rozzuření 
smrtí svého náčelníka, podnikli divoký útok, který byl naštěstí od-
ražen, a potom šel Bill McCarthy v čele a Frank McCarthy v patách 
výpravy, aby zabránili dalšímu rozptylování mužstva.

S rozedněním se u pevnosti Kearney objevili utrmácení a vy-
čerpaní muži. Raněné zanechali v pevnosti a ostatní se v doprovodu 
vojáků vydali k ztroskotaným vozům. Doufali, že budou moci ještě 
něco zachránit, ale dobytek byl buď odehnán, nebo se připojil k ně-
kterému z nesčetných stád bizonů. Vozy a jejich náklad byly spáleny, 
a tak zbývalo jen pohřbít strážce, jejichž skalpovaná a zohavená těla 
ležela tam, kde padli.

Potom se vojáci a povozníci rozloučili; první, aby podnikli bez-
nadějnou výpravu za indiány, druzí, aby se vrátili do Leavenworthu, 
když jejich výprava ztroskotala. Vláda se cítila zodpovědná za 
plenění divochů a ztráta vozů, dobytka a zboží byla Washingtonem 
uhrazena.
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6 
Ochránce rodiny a domácí trapič

Sláva, která jednoho historického rána probudila Byrona, byla 
stejně nečekaná jako ta, s kterou se nyní setkával Bill. Vozkové se 
vyjadřovali až příliš neskromně při líčení jeho hrdinského kousku. 
A když jeden novinář propůjčil prostému vyprávění magii svého 
bujného pera, stal se z toho jímavý příběh s okázalým názvem: 
Chlapec indiánobijce.

Ale Bill se brzy musel starat o jiné věci než o svoji pověst. Když 
bylo nyní zajištěno jeho postavení u dopravního podniku, najala 
matka advokáta, aby nás hájil proti žalobě na náš majetek. Tímto 
světlem zákona byl John C. Douglass, tehdy neznámý, neslavený a ne-
opěvovaný, ale velmi nadaný a podnikavý mladý právník. Nedávno 
se usadil v Leavenworthu a těžko mohl dostat lepší případ, kterým 
by se mohl proslavit. Mrtvý otec – nemocná matka – bezmocné 
děti – děvčata – nelítostné pronásledování na jedné straně. A na 
druhé jedenáctiletý chlapec, vykonávající práci dospělého muže, 
aby získal peníze potřebné k potírání nepřátel rodiny.

Douglass se pustil do našeho případu s neochvějnou odvahou. 
Věděl právě tak dobře jako my, že naše obrana je slabá. Závisela na 
jediné nitce – na chybějícím svědku panu Bernhartovi. Tento muž 
býval účetním v době, kdy byly naše účty zaplaceny, ale byl poslán 
pryč a žalobci – či pronásledovatelé – dokázali místo jeho pobytu 
utajit. Advokát Douglass psal na všechny strany, kde by Bernhart 
mohl pravděpodobně být, ale když nadešel den soudního stání, 
věděli jsme o něm právě tak málo jako předtím.

Případ vyvolal skutečný rozruch a soudní síň byla nabita, neboť 
mnoho lidí přišlo z pouhé zvědavosti, aby spatřili malého indiáno-
bijce. Jinak však panovala všeobecná jednomyslnost o naprosté bez-
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nadějnosti věci Codyových. Nejenže se proti nám postavili významní 
a bohatí spoluobčané, ale náš mladý, nezkušený advokát musel navíc 
čelit nejtěžším juristickým dělům z baterie leavenworthského soudní-
ho dvora. Našimi jedinými svědky byly křehká matka a osmnáctiletá 
dívka, jimž po boku stál s hrdě vztyčenou hlavou náš statečný malý 
bratr. Proti nám stály moc a zlomyslnost. Na naší straně bylo právo 
a statečná odvaha, kterou křesťanství vlévá do duší svých věřících. 
Matka věřila, že neviditelné síly všehomíra bojují za naši věc.

Matka a sestra Marta přísahaly, že všechny účty byly opravdu 
zaplaceny. A když žalobci skončili, vstal advokát Douglass, aby 
pronesl obhajovací řeč. Apeloval na ochranu práv vdovy a sirotků 
a byla to vůbec jedna z nejkrásnějších řečí pronesená v kansaských 
soudních síních. Ačkoliv všichni byli dojati výmluvností našeho ob-
hájce – mnoho posluchačů hlasitě plakalo –, přece jenom se i naši 
nejlepší přátelé obávali soudního rozhodnutí.

Ale vrchol celého jednání byl pro naše nepřátele stejně ohro-
mující, jako byl nečekaný. Když Douglass skončil poslední větu 
své skvělé řeči, vstoupil do soudní síně scházející svědek – pan 
Bernhart! Odjel do Leavenworthu hned, jak dostal zprávu, že je 
třeba jeho svědectví, a dorazil právě v nejvyšší čas. Vstoupil do 
svědecké lavice a odpřisáhl svou bezpečnou a určitou vědomost 
o tom, že všechny dluhy, o které jde, byly řádně zaplaceny, a porota, 
aniž opustila svoje lavice, vynesla výrok ve prospěch obžalovaných.

A pak zaznělo volání a jásot a naši přátelé nás obklopili a proná-
šeli svá blahopřání. Náš domov byl zachráněn a advokát Douglass si 
získal pověst za svou výmluvnost a za svoji vnitřní cenu a hodnotu, 
která nikdy nebyla oslabena za celá léta jeho dlouhé a zdárné kariéry.

Další důležitou událostí našeho života byla svatba nejstarší sestry 
Marty, která byla pozoruhodnou kráskou, stále obletovanou, neboť 
mladých dam bylo v Kansasu málo. Ale Martina volba padla na muže, 
který jí nebyl nijak hoden. Nevěděli jsme nic o jeho předchozím živo-
tě a o jeho nynějších poměrech jen velmi málo. Byl vzhledný a zdálo 
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se, že je i zámožný. Při schvalování tohoto spojení stál Bill stranou. 
Vrozenou intuicí se mu sestřin partner nelíbil tak silně, že odmítl 
i to, aby byl přítomen na svatbě. Jeho nechuť byla připisována jakési 
žárlivosti, neboť Bill a Marta se vzájemně opravdu zbožňovali, ale 
samo manželství přineslo smutné potvrzení Billovy předtuchy.

I příroda se připojila k tichému Billovu protestu. V poledne v den 
svatby se strhla strašlivá bouřka a černé mraky byly tak nízko, že 
jsme museli rozsvítit svíčky. Když snoubenci zaujali svá místa u sva-
tebního oltáře, otřásl domem třesk hromu, až se všechny dveře 
a okna rozřinčely.

Novomanželé měli domov připravený v Leavenworthu a odjeli 
tam téměř ihned, jakmile skončil obřad.

Starosti a zodpovědnost spočívající na bedrech našeho malého bra-
tra nezničily jeho chlapeckého ducha a smysl pro humor. Mrzuté 
škarohlídství – to nebylo nic pro budoucího Buffalo Billa! Jednou 
nám provedl kousek s tykvovými strašáky, na který do smrti ne-
zapomenu. Nikdy předtím jsme neviděly tyto zvláštní odrůdy tykví 
a Bill nás na ně připravil báječným vyprávěním, při kterém vstávaly 
vlasy a stydla krev.

„To někdy tykve obživnou a najednou vstanou ze země,“ vyklá-
dal, „a oči jim začnou svítit jako čertům a otevírají huby jako krvaví 
lvi a chňapají po vás a stáhnou vás potom pod zem. Dejte si na ně 
dobrý pozor – teď už tykve začínají zrát a probouzejí se!“

„To není pravda!“ křičel celý sbor nás malých děvčat. „Že si vy-
mýšlí, mami?“ A rozběhly jsme se za matkou.

„Bille, nesmíš dětem povídat takové věci,“ kárala ho matka. „To 
se ví, že je to jenom povídačka,“ těšila nás.

„Tak vidíš,“ volaly jsme vítězně. Ale Bill nám uchystal jiné „tak 
vidíš“ o několik dní později. Vracely jsme se trochu pozdě domů 
a našly jsme vrata hlídána strašlivě vypadajícími žlutými věcmi. Celé 
svítily a příšerně se šklebily jako živé bytosti v měsíčním přísvitu.
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„Ohniváci!“ zaječela Elisa a chytla May za ruku a daly se do běhu. 
Já začala odříkávat modlitby a volat maminku. I Turk schoval ocas 
mezi nohy a dal se ze strachu do vytí. Viděly jsme ďábelské oči, 
krvavé lví tlamy a všechno ostatní a hrozně jsme se rozječely, až 
nám celý dům přiběhl na pomoc. Vyplakaly jsme svůj příběh, a když 
Bill přišel, řekl nám s úšklebkem: „Tak vidíte, chytráci! A podruhé 
raději věřte hned, když vám něco řeknu.“

Ale ze všeho nejraději vpadal Bill do našeho hracího pokoje 
a prováděl kouzla s našimi panenkami. Skalpoval maminky pa-
nenek a uvazoval jejich děti k nohám postele a podnikal v noci 
útoky na jejich lepenkové domky, když jsme je rozestavěly do 
nejlepšího pořádku, a přinutil celé rodiny panenek, aby hloupě 
stály na hlavách. Byl to strašlivý protiva a v našem hracím pokoji 
se ukazovaly první zárodky jeho nadání pro život na Dalekém zá-
padě. Bill z nás udělal opravdovou tlupu i s Turkem a batoletem 
Charliem a komandoval nás k pochodu do lesa. Udělal nám z hůlek 
koníky a dřevěné tomahavky, kopí a oštěpy a provazy ze žíní, takže 
jsme mohli být kovboji, indiány, šlehači, jízdními vojáky… Všechny 
výjevy z jeho první cesty s nákladní výpravou byly znovu sehrány 
a prožity v lesích údolí Slaného potoka. Hráli jsme si na přepadení 
pošty lupiči a nejdivočejší indiánské bitvy.

Bill vždycky vystupoval v roli „hlavního skalpovače“ a nám se-
strám zbývalo většinou pramálo per, když Bill vykopal válečnou 
sekeru. My jsme proti němu byly tak malé, že jsme nemohly do-
sáhnout na jeho peří. Nosil vždy dvě skvělá péra, která dříve byla 
zvláštní pýchou našeho černého kohouta, a když si přehodil přes 
ramena kus staré pokrývky, kterou dostal v leavenworthských ka-
sárnách, připadal nám jako opravdový generál.

Ve dnech těchto her jsme ho všechny na slovo poslouchaly a žád-
nou z nás nenapadlo říct: „Už dost!“ anebo: „Já to na tebe povím 
mamince!“ A při jednom z těchto představení řekl náhle Bill za-
myšleně:
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„Až budu veliký, tak si zařídím divadelní společnost.“
„Ta věštkyně, co mamince hádala, řekla, že budeš prezident 

Spojených států,“ namítla Elisa rozhodně.
„Jakpak by mohl prezident dělat divadlo?“ připojila se May.
„A jak by nějaká hadačka mohla vědět, čím já budu?“ odpověděl 

Bill pohrdlivě. „Budu mít atrakce a divadlo, ať si všechny věštkyně 
na světě říkají, co chtějí. Já vám to řeknu hned, holky, ani mě nena-
padne, abych byl prezidentem – já budu mít divadlo!“

Taková smělost proti předurčenému osudu byla něco hrozného. 
Ačkoliv naše představy o skutečném lidském osudu byly mlhavé, 
přece jsme pochopily v plné váze jednu důležitou věc: Bill odmítl 
být prezidentem Spojených států. A tak jsme se rozběhly s pláčem 
k mamince: „Mami, mami, Bill říká, že nechce být prezidentem. Že 
musí, viď?“

Přes všechno pohrdání věštkyněmi ležela mu přece jen před-
pověď jeho budoucnosti v hlavě. Ukázalo se to při jedné příhodě, 
kterou musí pisatelka této historie jako pravdomluvná kronikářka 
zaznamenat.

Náš soused pan Hathaway měl syna Eugena, stejně starého jako 
Bill, a oba hoši byli velkými přáteli. Jednou, když byl Bill na návštěvě 
u Hathawayových, dostali se oba hoši k sudu silného jablečného 
vína. Temperenlářské názory nezapůsobily na pana Hathawaye tak 
silně, aby považoval jablečné víno za propadlé klatbě, a nedávno 
stočil pěknou zásobu tohoto staromódního nápoje. Hoši ovšem 
nevěděli, že to není tak zcela nevinný nápoj, a tak se napili, co hrdlo 
ráčilo – o mnoho více, než mohli snést. Byli v politováníhodném 
stavu, když je pan Hathaway nalezl. Starý pán uložil Eugena do 
postele a Billa odvezl domů.

Rodinný hrdina stál na voze, zpíval a hulákal. A když ho pan 
Hathaway napomínal, odpověděl mu Bill povýšeně:

„Nemluvte na mě! Zapomínáte, že budu prezidentem Spojených 
států.“
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Všechno na světě má svoji dobrou stránku. Bill se nikdy více ne-
dotkl jablečného vína. A nikdy už nebyl s to absolutisticky ovládnout 
své dosud poslušné sestřičky. Když nás začal trápit nebo škádlit, víc 
než se nám líbilo, okamžitě jsme ho pokropily napodobením jeho 
výroku:

„Zapomínáte, že budu prezidentem Spojených států!“ To ho vždy 
tak důkladně zpražilo, že nás nechal celý den na pokoji.

Ale odplatil nám to důkladně při „kazatelském dnu“.
Jako náš otec ani Bill neměl nikdy příliš mnoho smyslu pro ná-

boženství, a když nás kazatelé shromáždili k čtvrtletnímu cvičení, 
nevěděly jsme nikdy, co Bill zas vyvede. Matka byla metodistka, 
a protože náš srubový dům byl mnohem větší než všechny ostatní 
domy v údolí, většinou jsme u nás hostili kazatele. Když byl doma 
Bill, tajily jsme všechny přípravy, ale Billovi se obvykle podařilo 
přijít na to, co se chystá, a pak začal vyvádět. Jeho prvním tahem 
bylo, že poštval Turka na žlutonohá kuřata, která jsme připravovaly 
pro kněze k jídlu. Potom přišel domů a klidně řekl:

„Povídám, mami, zrovna teď jsem viděl naše žlutonohá kuřata, 
jak běží někam po cestě. Nejspíš jsou někde po větru metodističtí 
kazatelé, protože staré slepice lítají jako splašené!“

„Nepovídej, Bille – zavolej tedy Turka a sežeň kuřata zase pěkně 
domů.“

„To si musíte nejdřív chytit mě,“ a začal tancovat kolem nás, zlo-
bit a škádlit, až jsme si myslely, že se všechny zblázníme. A jenom 
s největšími obtížemi ho matka přiměla, aby sehnal kuřata domů. 
Potom zase uvázal držadlo čerpadla, vydojil krávy dosucha, posypal 
cestu k vratům bodláčím a vyvěsil návěští:

TRNITÁ JE STEZKA A KAMENITÁ JE CESTA,  
KTERÁ VEDE DO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO. 

AMEN!
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Když pak matka zavěsila kolem velké sloupkové postele v obýva-
cím pokoji čistou bílou pokrývku, pěkně naškrobenou, pomazal ji 
Bill „neopatrně“ domácím sýrem, zrovna než přišli kněží, a vlezl si 
před nimi pod postel a čekal, až začnou modlitby.

Matka si vždycky přála, abychom přišly tiše a chovaly se pokojně, 
ale když jsme přecházely kolem postele, Bill nás štípal do nohou. 
Většinou jsme zakvičely, ale bály jsme se povědět matce skutečnou 
příčinu před kazateli. A tak jsme to snášely a samy jsme se šklebily 
a chichotaly, když do pokoje přišel titěrným krokem muž, kterému 
říkali „Starší zelená persimonka“, protože se mu při modlení huba 
obracela vnitřkem ven. Když šel kolem postele, byl také důkladně 
štípnut, až vyrazil hrozně kyselé kviknutí.

„Dobrotivé nebe! Myslel jsem, že mě kousl ten váš zlý pes, paní 
Codyová. Ale nejspíš to byl trn – nachytaly se mi na nohy u těch 
vašich vrat.“

A pak počaly zkušenosti. Bill naslouchal pokojně, dokud lidé 
nezačali vypravovat, jak byli zlí, než „dostali náboženství“. A po kaž-
dém vyznaném hříchu se ozvalo Billovo mocné a vroucí: „Amen!“

Starší církve neznali Billův hlas, a tak byli doháněni k stále větší-
mu zanícení, jak se Billovo hřmotné „amen“ stupňovalo a častěji 
opakovalo. Když je dohnal do skutečného rozohnění, Bill náhle vy-
razil svoje strašlivé kýchnutí, které nás vždy ohnulo až ke kolenům, 
a s hlasitým kykyryký vyrazil zpod postele a vyběhl z pokoje.

Každý „kazatelský den“, jak tomu Bill říkal, nás takhle trápil.
Abych řekla pravdu, trápil a škádlil nás Bill neustále, ale když 

nám některé jenom pohrozil ohnutým prstem, daly jsme se do 
breku. Ječely jsme a brečely celý den od rána do večera. Ale zbož-
ňovaly jsme ho přesto docela opravdově a plakaly jsme mnohem 
opravdověji, když byl pryč, než když byl doma.
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7 
Zápas s indiány a se školou

Bill nezůstal doma dlouho. Mormoni, kteří se usadili ve státu Utah, 
se vzbouřili, protože vláda projevila vážné námitky proti zvláštní 
spravedlnosti, jak ji zde provozoval Brigham Young, a vyslala tam 
státního soudce. S ním se připravovalo vstoupit do Utahu i vojsko 
pod velením generála Alberta Sidneyho Johnsona, aby vzpouru 
potlačilo. Russel, Majors & Waddell uzavřeli smlouvu na dopravu 
zásob a krmného dobytka pro armádu, která se shromažďovala na 
podzim roku 1857. Dopravní výprava byla veliká a mnohem lépe 
připravená na podobné útoky, které zničily v létě výpravu bratří 
McCarthyů. A přesto ji čekal stejný osud.

Billa vypsali do služby jako extraboye pod velením Lewa Simp-
sona, zkušeného vrchního vozky, a byl podřízen výhradně jeho 
přímým rozkazům. Výpravu čekalo dvojí nebezpečí – od indiánů a od 
mormonů, a tomu odpovídal vysoký plat mužstva. Čtyřicet dolarů 
ve zlatě měsíčně byla obrovská suma pro jedenáctiletého chlapce.

Billův druhý odchod z domova se odehrál stejně jako první. My 
děvčata jsme plakala velmi hlasitě a slibovala jsme, že mu odpustíme 
všechny loupeže a násilnosti napáchané v domech našich panenek 
a všechno škádlení, jen když zůstane doma a nepůjde pryč, aby ho 
nemohli skalpovat indiáni. Matka mluvila málo, ale její úzkostný 
pohled, když vzpomínala na nebezpečí předešlé výpravy, mluvil 
za celé knihy. Na cestu si Bill odnášel i obdiv malého Charlieho, 
který na něho hleděl s otevřenými ústy jako na největšího hrdinu na 
světě. Turkův žal při loučení nebyl o nic menší než náš, a opravdu 
se zdálo, jako by si starý věrný chlapík uvědomoval, že s odchodem 
Billa na něho přechází povinnost ochránce rodiny. A tak to moudré 
zvíře nevyprovodilo svého pána ani za vrata farmy.
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Výprava pokračovala rychle kupředu a více než polovina cesty 
k Bridgeru proběhla bez potíží. Když vstoupili do Skalnatých hor, 
rozbili tábor nedaleko Zelené řeky. A tady byla výprava obklíčena 
a přemožena velkým počtem danitů čili „andělů pomsty“ mormon-
ské církve, kteří „ukradli kroj nebeských soudců, aby sloužili ďáblu“. 
Danité měli na svědomí hrozný masakr na Horské louce v červnu 
téhož roku, třebaže se tito „svatí soudného dne“ pokusili svalit vinu 
za nevyprovokované povraždění nevinných žen a dětí na indiány – 
kteří toho sami měli dost k zodpovídání, ale v tomto případě se stali 
jen bezděčnými nástroji v prohnaných rukou mormonské církve.

Brigham Young odsoudil svého spoluviníka a připustil, aby se 
John D. Lee stal obětním beránkem za jeho hříchy. Závěť, kterou 
napsal Lee před smrtí, je stejně patetická jako podobné prohlášení 
kardinála Wolseleyho proti Jindřichu VIII.

„Oběť musí být nalezena,“ napsal Lee, „a já jsem tou obětí. Třicet 
let jsem se horlivě snažil, aby se vůle Brighama Younga stala zá-
konem. A proto jsem se dostal až k tomuto dni. Byl jsem obětován 
hanebným a zbabělým způsobem. Nebojím se smrti. Smrtí se ne-
můžu dostat na horší místo, než jsem teď.“

John D. Lee si zasloužil svůj osud, ale Brigham Young se jeho 
odsouzením nestal menším zbabělcem.

Danité ušetřili životy mužstva přemožené výpravy, ale udělali 
spoušť v dopravovaných zásobách. Věděli, že jsou určené armádním 
oddílům vyslaným proti Brighamu Youngovi. Náklad odnesli nebo 
zničili, odvedli většinu dobytka a zbytek rozehnali, vozy spálili. 
Vozkům dovolili, aby si nechali jeden vůz s přípřeží a tolik zásob, 
s nimiž se můžou dostat k nejbližší vojenské posádce.

Do pevnosti Bridger dorazil zubožený houf zklamaných mužů. 
Tady se dověděli, že ještě další dvě výpravy byly zničeny. To zna-
menalo, že s mužstvem obou výprav a vojáky budou muset vydržet 
v pevnosti přes celou zimu s nepatrnými zásobami. Celkem tu bylo 
čtyři sta mužů ztroskotaných dopravních výprav.
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Zima byla velmi nevlídná. Muži přivlekli dříví z lesa vzdálené-
ho dvě míle od pevnosti, ale zásoby potravin se zmenšovaly. Byl 
porážen vůl za volem, a když se tento zdroj vyčerpal, poznenáhlu 
začínalo hladovění. Naštěstí se zpráva o vzniklé situaci dostala 
k majitelům dopravní firmy a ti vyslali záchrannou výpravu, která 
dorazila do pevnosti ještě v polovině zimy.

Na jaře se mužstvo vozků vydalo na zpáteční cestu. V pevnosti 
Laramie svěřili Lewu Simpsonovi jako brigádnímu vozmistrovi 
dvě velké nákladní výpravy a Bill sloužil jako kurýr mezi oběma 
karavanami, které jely dvacet mil od sebe, aby měly dost volného 
místa pro táboření a pícování.

Jednoho dne se Simpson, George Woods a Bill vypravili k přední 
karavaně. Jeli na mezcích a každý byl ozbrojen puškou, dvěma 
revolvery a tesákem. Asi uprostřed dvacetimílové vzdálenosti 
spatřil trojlístek tlupu indiánů, která se náhle vynořila ze skupiny 
stromů sotva půl míle daleko a hnala se k nim. Pokusit se o útěk na 
mezcích bylo zbytečné a přímý boj sliboval sotva více úspěchu. Ale 
vzdát se znamenalo smrt a zohavení.

„Zastřelte mezky, hoši!“ velel Simpson. A za chvíli hleděli dva muži 
a chlapec chmurně přes hradbu dosud se škubajících těl mezků.

Obrana byla jednoduchá. Pušky na vzdálenost, revolvery zblízka 
a nože k poslednímu zápasu. Náčelníka, snadno rozeznatelného po-
dle pernaté ozdoby, měl na mušce Bill. Jeho přesná střelba se mezi 
hraničáři stala pověstnou. Simpsonova chladná rozvaha všechny 
uklidnila, ačkoliv si byli dobře vědomi, že situace je zoufalá.

Indiáni se tryskem blížili. „Pal!“ velel Simpson a tři koně odbíhali 
bez jezdců, když se kouř po výstřelu zdvihl od hlavní.

„Nabij, Billy, zaútočí znovu,“ usmíval se Simpson.
„Mají jenom tři nebo čtyři pušky,“ mínil Bill.
„Pozor! Tady jedou!“ varoval Simpson a trojlístek zvedl pušky 

nad hradbu mrtvých mezků. Tři další koně byli zbaveni jezdců, ale 
indiáni se hnali dál. Byli přesvědčeni, že běloši vystříleli všechny 
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náboje. Palba z revolverů je ovšem z tohoto omylu vyvedla. Útočící 
zástup zakolísal a rozjel se zpět do úkrytů.

Když znovu nabíjeli, poklepal Simpson Billa na rameno: „Jsi 
statečný hoch, Billy.“

„To si piš, že je,“ řekl Woods a chladnokrevně si vytáhl šíp z ra-
mene. „Lewe, je ten šíp otrávený?“

Bill čekal bez dechu na Simpsonovu odpověď a ulehčilo se mu 
stejně jako Woodsovi, když Simpson po pečlivé prohlídce rány 
a šípu prohlásil: „Ne!“

Zběžně ošetřili Woodsovu ránu a zase věnovali nerušeně pozor-
nost nepříteli, který kroužil cvalem okolo nich. Indiáni je objížděli 
visíce za těly koní a stříleli pod jejich břichy nebo krky. S nádechem 
ponurého humoru, jak ho rodí život v prérii, prohodil Bill, že jejich 
mezci jsou skutečnými polštáři na jehly, tak hustě byli propícháni 
šípy.

Obležení udržovali odvetnou palbu a káceli koně za koněm, 
a tu a tam zasáhli jezdce. To se indiánům nakonec zdálo přece jen 
drahým sportem, a celá tlupa se vzdálila z dostřelu.

Nastala přestávka a trojlístek jí využil k zdokonalení své hradby. 
Vyhrabávali noži hlínu a vršili ji na mezky. Byla to nepříjemná práce, 
ale rozhodně lepší než nečinně čekat ve skrčené poloze.

Uplynuly dvě hodiny a pak se ukázalo, co nepřítel vlastně zamýš-
lí. Zdvihl se lehký větřík a indiáni zapálili prérii. Naštěstí byla tráva 
v blízkosti cesty, kde se vršilo opevnění z mezků a hlíny, poměrně 
krátká. Ačkoliv bylo strašlivé horko a kouř je dusil, zadržela ba-
rikáda plameny. Simpson i nyní zůstával bdělý a náhle dal rozkaz 
k palbě. Po salvě do plamenů a kouře se ozval divoký řev, který 
dokazoval, že nebyla vypálena nadarmo. A tak zklamala i tato lest 
a indiáni se rozhodli pro svoji nejoblíbenější taktiku – vyčkávání.

Několik jezdců neustále kroužilo kolem opevněného hnízda 
mimo dostřel a ostatní indiáni přivázali koně ke kůlům a začali 
stavět stany. Nadešla noc a vyskočily hvězdy.
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Raněný Woods byl zproštěn povinnosti držet hlídku a Bill se 
Simpsonem se měli střídat. První hlídku si vzal Bill, a ačkoliv byl 
velmi unaven, nedělalo mu velké potíže, aby vydržel bdít. Teprve 
když ho vystřídal Simpson, upadl do hlubokého spánku. Náhle se 
však probudil živým snem. Zdálo se mu, že na něho štěká Turk. 
Otevřel oči a viděl, že Simpson leží přes svou ručnici a spí.

Všude kolem ležela hustá nerušená tma, ale nedaleko se pohnuly 
stíny temnější než noc. Bill položil Simpsonovi ruku na rameno 
a ten se okamžitě probudil. Bylo zřejmé, že ve tmě číhá nebezpe-
čí, a probudili i Woodse. Ozvalo se slabé cvaknutí a hned nato tři 
zášlehy ohně daly plížícímu se nepříteli výstrahu, že běloši jsou živí 
a stále připraveni.

Od té chvíle už nespali. Noc zšedla a šero přešlo v den. Úzkostně 
se dívali na cestu a pátrali po spásných posilách. Určitě se blíží, ale 
na jak těžkých a pomalu se točících kolech!

Uplynulo poledne a všichni tři se na sebe tázavě dívali. Byl snad 
zadní voj přepaden a zničen větším oddílem rudochů? Pak však 
viděli, jak několik indiánů vyskočilo a vzrušenými gesty kolem sebe 
šíří poplach.

„Slyší práskání bičů – naši jedou!“ zvolal Simpson.
Indiáni pokládali Simpsona a jeho dva druhy za náhodně zatoulané 

členy karavany, která zde včera projela, a vůbec je nenapadlo, že tak 
brzy za ní by mohla přijet další. V největším spěchu indiáni nasedli 
na koně a odjeli v jediném houfu směrem ke vzdá leným kopcům, 
právě když se první spřežení volů objevilo na obzoru.

A nikdy nebyl milejší pohled na ty pomalu se kymácející těžko-
pádné živočichy a nikdy neznělo drsné staccato volských bičů 
příjemněji.

Když se najedli a Woodsova rána byla pečlivě ošetřena, zjistil Bill, 
že Simpson mezi hraničáři rozhlásil, že se zachránili jen díky Billovi, 
který v noci zpozoroval indiány, když ostatní dva spali únavou. Bill 
však všechnu čest za záchranu připisoval vzdálenému Turkovi.
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Zbytek cesty už proběhl bez nehody, a když se přiblížili k Leaven-
worthu, rozjel se Bill napřed a zamířil k domovu. Srdce mu prudce 
bilo, když pomyslel na své drahé, kteří na něho čekali a netušili, že 
je tak blízko.

Doma jsme však právě prožívali hluboký žal. Manželství naší 
sestry bylo nešťastné a Marta nakonec podlehla zhoubné nemoci. 
Teprve o několik měsíců později se Bill dověděl, jak její nemoc 
začala. Pan C., její manžel, odmítl jednomu věřiteli zaplatit dluh 
a ten ho obvinil z bigamie a pohrozil mu, že ho udá. Citově založená 
Marta byla už dost zkrušená manželovým zanedbáváním a krutostí, 
ale obvinění jejího manžela z bigamie úplně otřáslo jejím zdravím. 
Celou noc horečně blouznila a jedinou její myšlenkou byl náš Billy 
a nebezpečí, ve kterém se nalézal. Vzdychala, házela sebou a vy-
rážela nesouvislé výkřiky. Když začínalo svítat, uklidnila se a její 
ošetřovatelé se domnívali, že usnula. Pak se náhle posadila na lůžku 
a její oči se rozjasnily něčím nadpřirozeným. Vykřikla: „Řekněte 
mamince, že Bill je zachráněn!“ Vzápětí klesla na polštář a její duše 
odešla. Na její tváři spočinul mír, který tento svět nemůže dát ani 
vzít. Závoj neznáma před ní zmizel a její duše nalezla světlo, které 
překrývá poslední unavené kroky údolím Stínu.

Protože v Leavenworthu nebyla pošta ani telegraf, poslal 
pan C. tělo Marty domů na voze a sám přišel pěšky. A tak jsme se 
o nemoci Marty dověděli až v okamžiku, kdy její mrtvé tělo nesli 
přes náš práh, který před necelým rokem překročila jako veselá 
a zdravá nevěsta.

Zdrceni touto ranou, doufali jsme alespoň, že se Bill vrátí dříve, 
než budeme nuceni svěřit jeho zbožňovanou sestru navždy úzké 
komůrce.

Celá naše rodina s panem C. byla shromážděna v obývacím 
pokoji, smutná a mlčící, když tu najednou Turk zvedl hlavu, vteřinu 
naslouchal a pak vyrazil ze dveří.
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„Bill se vrací!“ zvolala matka a všechny jsme běžely ke dveřím. 
Turk letěl vzhůru po protějším dlouhém kopci, na jehož konci se 
pohybovala malá skvrna. Turk věděl, že je to jeho pán, neboť Billův 
známý hvizd zaslechl na vzdálenost půl míle.

Turk nejprve projevil dosyta svoji radost z tohoto setkání a pak 
Billovi předznamenal smutnou zprávu, která ho čekala. Svěsil hlavu 
a dlouze žalostně zavyl. Bill pomyslel nejprve na matku a rozběhl se 
z kopce domů. Kousek cesty od domu jsme se s ním setkaly já, May 
a Julie a řekly jsme mu tu smutnou zprávu. Když to Bill vyslechl, zlo-
mil se a plakal s námi, on, který prošel dvěma indiánskými bitvami.

„Zavinil ten ničema C. její smrt?“ zeptal se, když přešel první 
záchvat žalu.

Julie, která v té době ještě nevěděla o ničem, odpověděla, že C. byl 
Martě nejvlídnějším manželem a že je zdrcen žalem nad její ztrátou. 
Přes toto ujištění se však Bill na manžela Marty ani nepodíval. Vešel 
do domu a objal soucitně matku.

Krátce nato jsme Martu pochovali vedle našeho otce. V té hrozné 
chvíli, kdy poslední lopaty zaplňovaly hrob, ztratil Bill sebeovládání 
a řekl panu C.: „Vrahu, jednoho dne mi zaplatíš za život té, která tu 
leží!“

Svůj návrat z výpravy šel Bill ohlásit do kanceláře pana Majorse. 
Řekli mu, že s jeho službami byli spokojeni a že ho zaměstnají 
kdykoliv znovu. Vyplatili mu mzdu za celou dlouhou zimu a tyto 
peníze pak Bill doma položil matce do klína. Jeho obětavou pomocí 
se naše finanční poměry opět zlepšily.

V Salt Creek Valley právě otevřeli novou školu a matka si přála, 
aby Bill do ní chodil. Po vzrušujícím životě v prérii bylo chození do 
školy strašně nudné, ale Bill pochopil, že je svět i za obzorem prérie, 
a rozhodl se, že se bude pilně učit.

Náš první učitel byl ze staromódní školy. Učil, protože chtěl být 
živ. Neměl rád svoji práci a dětem nerozuměl. Jeho hlavní pedago-
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gická zásada zněla: „Šetři rákosku a zkazíš dítě.“ Bill vystupoval ve 
škole jako opravdový Tatar a vyzýval učitele častěji než kdokoli jiný 
k provozování jeho neomylného pedagogického pravidla. Téměř 
každé odpoledne bylo zpestřeno dramatickým pokusem uštědřit 
Billovi potřebný výprask. Školní třída byla rozdělena na dva velké 
tábory: chlapci na straně učitelově a ti na straně Codyho. Učitel 
poslal své miláčky pro rákosku, ale ti váhali a báli se, protože druhá 
strana zatínala pěsti a vyhrožovala jim. My děvčata jsme při tom 
většinou začínala brečet. Byly to bouřlivé časy v Salt Creek Valley!

Jednoho dne byl také Turk zachvácen vzdělávací ctižádostí 
a doprovodil Billa do školy. Pokoušeli jsme se ho zahnat domů, ale 
Turk šel zpovzdáli za námi. Když jsme vstoupili do školy, vynořil se 
z houští u cesty a vlezl pod budovu školy, jejíž podlaha byla zdvi-
žena nad zemí.

Bill měl hned na začátku vyučování ošklivou čtvrthodinku, neboť 
učitel začal pátrat v jeho vědomostech. Kdyby se ho zeptal, jak sto-
povat, najít vodu, postavit stan, podal by nejpřesnější a nejúplnější 
odpověď. Ale učitel se ptal na takové pošetilé věci, jako byly Cti-
žádost, Roztržitost, Nepozornost, Neposednost, Posměvačnost 
a ostatní příšery z mravoučné pohádky Alenka v říši divů.

Nečekané vysvobození přišlo od Turka. Pod školou se ozvalo 
zavrčení, zuřivý štěkot a pak se podlaha začala otřásat nárazy psích 
bojovníků. S houknutím, které by nedělalo hanbu žádnému indiá-
novi, vyběhl Bill ze třídy a už volal: „Vem si ho, Turku!“

Majitel druhého psa byl nějaký Steve Gobel, Billův nepřítel, 
a také povzbuzoval svého rváče: „Drž ho, Niggere!“ Za chvíli byla 
celá škola venku.

Psi se zmítali v jednom klubku a já a Elisa jsme na Turka marně 
volaly. Nechtěl slyšet. Učitel nařizoval dětem, aby se vrátily zpátky 
do třídy, ale ty byly stejně hluché jako Turk. A tak rozzlobený pe-
dagog vzal rákosku a bez rozdílu šlehal každého, kdo mu přišel do 
cesty a včas se neuhnul.
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Nigger měl zápasu brzy dost, strčil ocas mezi nohy a utekl. Jeho 
pán, asi dvacetiletý Steve Gobel, stáhl kabát a chtěl se Billovi pomstít 
za porážku svého psa. Ale učitel udělal šalamounský kompromis 
a nařezal oběma, že přivedli do školy své psy.

Nepřátelství mezi Stevem Gobelem a Billem vyvrcholilo kvůli 
slečně Mary Hyattové. Mary byla starší než Bill, ale dávala otevřeně 
najevo, že Billovi dává přednost před panem Gobelem, protože 
Steve se nikdy nevyznamenal v žádném indiánském boji. Nebyl 
žádným hrdinou – byl jen obyčejným velkým chlapcem.

Bill dobře věděl, že ani nejsilnější dvanáctiletý hoch nemůže být 
rovnocenným soupeřem pro téměř dorostlého muže. Aby vyrovnal 
své možnosti, nosil pod šaty schovaný starý velký nůž. Jednou Gobel 
projevil svou nenávist tím, že Billa doopravdy udeřil, nečekal však, 
že se Bill na něj vrhne a srazí ho k zemi. V zápase rychle převážila 
Gobelova síla, ale Bill obratně vrazil hrot svého nože do soupeřova 
lýtka, do toho místa, kde věděl, že rána nebude vážná.

Zasažený útočník zaječel a křičel, že ho Bill vraždí. Děti se seběh-
ly okolo nich, a když spatřily krev, spustily řev: „Bill Cody zavraždil 
Steva Gobela!“

Bill věděl, že je Steve jen trochu píchnut, a začal chápat, že hrani-
čářské způsoby zápasu nejsou ctěny obcí, kde se střízlivě zabývají 
mluvnicí, aritmetikou a dějepisem. Věděl, že Steve je víc vystrašen 
než poraněn. Ale když odstoupil od zhrouceného a zakrvaveného 
mladíka, obklopeného vyděšenými dětmi, uvědomil si, že tímto či-
nem porušil občanský zákon. Ani v sebeobraně neměl právo použít 
nože, pokud jeho život nebyl ohrožen.

Rozzlobený pedagog přispěchal na místo zápasu a Bill před 
ním prostě utekl. Na silnici potkal průvod dopravních vozů a hned 
poznal Johna Willise, vozmistra ve službách pánů Russela, Majorse 
& Waddella, který byl velkým přítelem našeho extraboye. Bill vy-
skočil dozadu na Willisova koně a vyprávěl o svém kousku.
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„Stačí, když mi řekneš, Billy,“ prohlásil účastně Willis, „a já půjdu, 
zmlátím celou tu bandu a nadobro tu školu rozházím!“

„Školu nechte být,“ namítl Bill, „ale myslím, že budu nejlíp stu-
dovat, když mě vezmete na tuhle cestu s sebou.“

Willis ochotně souhlasil, ale trval na tom, že půjde nejdřív do 
školy.

„Já tě nenechám mlátit žádným kolohnátem ani žádným yankee-
ským kantorem!“

Willis si představoval, že on a Bill se v souboji společně postaví 
proti Stevovi a učiteli.

Bill nakonec svolil a oba jeli ke školní budově. Willis zabušil na 
dveře pažbou revolveru, a když se otevřely, vyzval Steva Gobela 
a „toho mluvnického pána“, aby vyšli ven a vyřídili celou záležitost 
v čestném souboji. Ale Steve už odešel domů, a když učitel viděl 
oba gladiátory, utekl. Školáci se ze školy rozpustili sami a vyděšeně 
běželi domů.

Večer dostala matka od učitele psaní.
Učitel psal, že není placen za to, aby vyučoval desperáty a lupiče. 

A že je proto její syn ze školy vyloučen. Bill se však z jeho školy už 
propustil sám a mířil do jiné, daleko větší školy, jejímiž stěnami je 
obloha. Ještě dlouho potom používal učitel Billovo jméno k vymá-
hání poslušnosti žáků. Jestli nebudou poslouchat rákosku, dostanou 
se na scestí jako Cody! Hrůza!

Willis a Bill ujeli nevelký kus cesty, když se za vozy karavany 
objevila četa jezdců.

„Pan Gobel a úředníci jedou pro mě,“ řekl Bill.
„Jít pro tebe a dostat tě – to jsou dvě docela různé věci,“ prohlásil 

vozmistr. „Lehni si do vozu a já to spravím.“
Pan Gobel se svými pomocníky přijeli se zprávou, že mají za-

tknout Williama Codyho. Ale Willis je neuspokojil. Nedovolil jim 
prohledat vozy a oni nakonec odjeli s nepořízenou. V noci výprava 
rozbila tábor a Willis dal Billovi mezka a doprovodil ho domů. Měli 
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jsme obrovskou radost, když jsme je uviděli, zvláště matka, které 
Billův kousek způsobil velké starosti.

„Oh Bille, jak jsi mohl něco takového udělat?“ řekla nešťastně. 
„To je hrozná věc, vzít na někoho nůž.“

Bill popřel, že by měl nějaké vražedné úmysly, ale proti mat-
činu odsouzení to mělo pramalý účinek. Ale i jí se zdálo nejlepší, 
aby se teď Bill připojil k vozové výpravě pod velením a ochranou 
Johna Willise, a tak jsme zbytek noci strávili přípravami na Billovu 
novou cestu.
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8 
Turkova smrt

Tato Billova cesta trvala dva měsíce a po ní následovala nová výprava 
se zbožím pro obchodní stanici v pevnosti Wallace u Čejenského 
průsmyku.

Matka se zatím rozhodla, že využije výhodné polohy naší used-
losti, a založila hotel U lesíka.

Z hotelu byla nádherná vyhlídka. Dole se prostíralo malebné 
údolí Slaného potoka. Bylo pojmenováno po slané vodě říčky s ob-
lázkovitým korytem, jejíž průzračné vody se vlévaly do špinavého 
proudu Missouri. Z vyhlídky od našeho domu vypadal Slaný potok 
jako stříbrný pruh, vinoucí se bohatou zelení údolí. Krajina byla po-
seta úrodnými farmami. Od východu na západ vedla státní silnice, 
známá jako Stará cesta Solného jezera, a za námi se zdvihal Codyho 
vrch, pojmenovaný po našem otci. Náš dům stál na úbočí zrovna 
nad silnicí.

Při zakládání hotelu projevila matka velkou obchodní prozí-
ravost. Přímo pod naším domem se cesta stáčela a začínalo asi půl-
mílové prudké stoupání na Codyho vrch. K tomuto výstupu museli 
vozkové používat přípřeže. Dvojí spřežení vytáhlo vůz po prudkém 
svahu nahoru a vrátilo se k vozu zanechanému dole. Takový po-
stup řady vozů byl vždy zdlouhavý, vyjížděly nahoru hlemýždím 
tempem a hotel měl zajištěn stálý příliv žíznivých a hladových členů 
dopravního mužstva.

Na nákladech na postavení hotelu se podílel také Bill svou mzdou 
u dopravní společnosti. V zimě však veškerá doprava ustala, a tak 
se Bill rozhodl pro jinou výpravu – se společností lovců. V zimě se 
dalo lovem vydělat nejvíc peněz. 
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Lovecká výprava byla úspěšná a Bill na ní zažil jen jedno jediné 
dobrodružství, při němž mu hrozilo nebezpečí.

Jednou ráno obcházel své pasti a narazil při tom na tři indiány. 
Jeden z nich měl pušku, druzí dva měli luky a šípy. Každý vedl koně 
naloženého kožešinami. Indiáni se tvářili nepřátelsky, byli tu tři na 
jednoho.

První indián pustil uzdu a hodil pušku k líci. Ale než zamířil, Bill 
již vystřelil a indián padl tváří k zemi. Současně druzí dva indiáni 
napjali své luky. Jeden šíp proletěl Billovým kloboukem a druhý mu 
propíchl paži – bylo to první Billovo zranění z bojů s indiány. Strhl 
klobouk z hlavy a zamával jím vysoko.

„Sem! Sem ke mně! Tady jsou!“ volal k vybájené společnosti 
lovců, jako kdyby tu byli s ním. A současně tasil revolver a poranil 
dalšího útočníka. Indiáni se teď domnívali, že hochovi přichází 
posila, uprchli a zanechali na místě dva koně.

Bill vzal oba koně a vrátil se co nejrychleji do tábora. Po té pří-
hodě se lovci rozhodli, že ihned tábor zruší. Měli velmi výnosnou 
sezónu a těch několik dalších kožešin, které by mohli ještě získat, 
nestálo za nebezpečí hrozící od indiánů, kteří jistě přijdou pomstít 
svoji ztrátu. A tak složili výstroj a odešli do pevnosti Laramie. Bill 
zde stržil velmi pěkný obnos za své kožešiny i za ty, které ukořistil 
indiánům.

V pevnosti se Bill spojil s dvěma muži, kteří nechtěli čekat, až 
na jaře přijede první karavana. Koupili si tři poníky a nákladního 
mezka, na kterého naložili věci potřebné k táboření, a vyrazili na 
východ k domovu.

Ačkoliv byl v této společnosti Bill nejmladší, měl nejvíce hrani-
čářských zkušeností, jak se záhy ukázalo. Dostali se až k Malé Modré 
řece, aniž narazili na stopy indiánů, ale za řekou jich Bill vypátral 
celou tlupu. Rudoši byli ovšem stejně bystrozrací a hned zaměnili 
zábavu z lovu na zvěř za lepší požitek z lovu na lidskou kořist. Ale 
než překročili řeku, získali bílí lovci pěkný náskok. Honička trvala 
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celý den, než se setmělo, a Billovi s jeho druhy se podařilo uniknout. 
Nocovali v malé rokli, která jim poskytla ochranu před indiány 
i před nevlídným počasím.

Našli jeskyni, která slibovala dobrý úkryt k přenocování. Bill 
a jeden z jeho druhů si tam ihned rozprostřeli své pokrývky a ulehli 
ke spánku. Třetí muž, na němž byla řada, aby jim připravil večeři, 
rozžehl oheň uvnitř jeskyně, aby ho nikdo nemohl vidět zvenčí, 
a vyšel ven pro další palivo. Když se vrátil do jeskyně, bylo celé její 
nitro ozářeno jasným světlem ohně. Muž se rozhlédl kolem, vyrazil 
strašlivý výkřik hrůzy, pustil dřevo na zem a bezhlavě utekl.

Bill a jeho kamarád byli okamžitě na nohou a hned sahali po 
puškách. Domnívali se, že je v jejich úkrytu přepadli indiáni. Ale 
pohled, který je čekal, byl mnohem příšernější než tisíc indiánů. 
Kolem jejich ohniště bylo seskupeno asi tucet vybílených straši-
delných koster, které vypadaly, jako by se pohybovaly i se svými 
stíny a vztahovaly zkřehlé kosti k plápolajícím plamenům.

Ačkoliv hrůzostrašná kulisa jeskyně nebyla příjemná, zdálo se 
Billovi, že venku je to ještě horší. Noc byla ledová a hrozila bouře.

„Dobrá,“ řekl svým druhům, „teď už máme leknutí za sebou. Ty 
staré kosti nám neublíží, pojďme dovnitř.“

„Ne, jak se znám, synku,“ odpověděl jeden z mužů rozhodně, „tak 
celý týden nezamhouřím oka.“ Druhý s ním ze srdce souhlasil. A tak 
chvatně pojedli ze studených zásob, nasedli na poníky a pokračova-
li v cestě.

Brzy skutečně vypukla hrozící bouře a sněhová vánice se změni-
la v pořádný blizard, který je přinutil sesednout a utábořit se na 
volné prérii, kde strávili hrozně bídnou noc.

Ale jako všechny věci, skončila i tato noc a s jitrem se vydali dál, 
až se po mnohých zkouškách a utrpeních dostali do Marysvillu na 
Velké Modré řece.

Odtud byla cesta již snadnější, protože krajina tu byla hustěji 
osídlena, a Bill se dostal domů bez dalších dobrodružství a nehod.
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Na začátku března se Bill vrátil ze své lovecké výpravy. Matčin hotel 
byl v plném rozkvětu, ale ona sama byla s každým novým dnem 
slabší a slabší. Léto, které nadešlo, bylo pro nás velmi smutné, ne-
boť přineslo Turkovi jeho poslední den na zemi.

Jednoho dne ležel Turk na dvoře, když přiběhl po silnici cizí pes, 
vskočil dovnitř, ošklivě Turka kousl a utekl. Ošetřili jsme Turkovi 
ránu a mysleli jsme, že není nijak vážná. Za chvíli však přijelo 
několik jezdců a ptali se, zda tudy neproběhl nějaký zatoulaný pes. 
Odpověděli jsme, že tudy běžel cizí pes a že kousl našeho Turka.

„Tak si na něho raději dávejte pozor,“ varoval nás jeden z jezdců, 
„ten pes měl vzteklinu.“

Zmocnila se nás sklíčenost. Bylo to hrozné pomyšlení, že by se 
měl Turk vzteknout. On, který byl od dětství druhem našich her 
a který se nám za ta léta stal dražším, než dovedlo mnoho lidských 
bytostí. Ale matka věděla, že jde o vážnou věc, a Turk musel být izo-
lován. Zavřeli jsme ho a nějakou dobu jsme ho nesměli navštěvovat. 
Doufali jsme však, že neonemocní. Brzy se však ukázalo, že hrozný 
jed působí v jeho žilách, a nejlepší, co jsme pro něho mohli udělat, 
bylo zbavit ho co nejdříve hrozných muk, která pomalu přicházela.

Bylo to strašlivé, ale nezbytné. Bill naprosto odmítl, že by měl 
Turka zastřelit on, a tak utracení jsme svěřili pomocníkovi na naší 
farmě. Bill si však vymínil, že nebude použito žádné z jeho zbraní 
a že ho musíme nejdřív nechat odejít tak daleko, aby neslyšel ránu.

Pozdě odpoledne před západem slunce jsme se shromáždili 
v truchlivém mlčení k pohřbu. Na nejvyšším místě východního 
konce Codyho vrchu byl vykopán hrob a my jsme pomalu po příkré 
stezce vynesli Turkovo tělo na jedlovém prkně pokrytém mechem. 
V čele smutečního průvodu šel Bill s kloboukem v ruce. Když jsme 
došli až k hrobu, udělali jsme kolem něho kruh. Bill, který mi vždy 
říkal „malá kazatelka“, mě vyzval, abych předříkávala modlitbu 
Páně. Slunce zapadalo, nádherná oblaka západní oblohy zářila ko-
lem nás a z údolí sem doléhaly všechny zvuky dušeně a nezřetelně.
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„Otče náš, jenž jsi na nebesích,“ šeptala jsem tiše a ostatní děti 
sklonily hlavy. „Posvěť se jméno Tvé. Přijď k nám království Tvé. 
Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi…“

Nazítří otesal Bill velký balvan rudého „krvavého kamene“, který 
se hojně vyskytoval v okolí, a vyryl na jeho plochu velkými písme-
ny Turkovo jméno. Dovezli jsme ten pomník nahoru a umístili ho 
k hlavám Turkova hrobu.

Pro nás nebylo nic nesmyslného v křesťanských obřadech tohoto 
pohřbu. Turk nám dal vše, co pes může dát. My ze své strany jsme 
mu dali nejlepší pohřeb, jaký jsme mohli. Naše bolest byla upřímná. 
Ztratili jsme poctivého a věrného přítele. Po mnoho následujících 
dnů jsme věnčili jeho hrob čerstvými květinami. Sbohem, Turku! 
Kéž by všichni tvorové z vyššího stupně vývoje byli stejně tak dobří 
jako ty!

Ve škole v našem sousedství nastoupil neobyčejně dobrý učitel 
a matka znovu přemluvila Billa, aby pokračoval ve vzdělávání. S pří-
chodem jara se však Billa zmocnil veliký neklid. Rozpukem poupat, 
zelenající se trávou, návratem ptactva a šveholem nesčíslných hnízd 
k němu volali duchové prérie a Bill se připojil ke společnosti zla-
tokopů, která mířila k Pikeově štítu v Coloradu.

V roce 1860 dostoupila zlatá horečka svého vrcholu. Kolem na-
šeho domu projel vůz, na jehož boku bylo napsáno klasické heslo: 
Pikeův štít, anebo se rozbít! Když pak ležel ztroskotaný vůz u cesty, 
někdo s chmurným humorem vyjádřil historii nezdaru jediným 
výmluvným slovem, které připojil: Rozbit!

Nebylo tehdy ničím divným, že se čtrnáctiletého Billa přes všech-
na jeho dobrodružství zmocnila zlatá horečka. Matka se ovšem 
obávala jeho odchodu do nových neznámých nebezpečí mezi ne-
urvalé zlatokopy.

Když přišel Bill do Aurarie – což je dnes Denver – pochopil, že 
bohatství zlata tady neleží po zemi mnohem hojněji než kdekoliv 
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jinde. Lidé pod vlivem zlaté horečky zachovávají mnohem méně 
rozvahy než kdykoliv jindy. Vedle získávání zlata v naplavenině, 
kterému se může naučit skoro každý, je skutečně hledání zlata věda. 
Tu a tam se najde žíla, která má cenu celého jmění, ale průměrný 
smrtelník může získat lepší živobytí s poloviční námahou na téměř 
každém jiném poli práce. Stát se bohatým z dolování zlata vyžaduje 
nutně znalost rud a chemických metod.

Bill nikdy nedošel až k zlatým polím. První, koho potkal v ulicích 
Julesbergu, byl George Chrisman, který býval vrchním vozmistrem 
u Russela, Majorse & Waddella.

Chrisman se usadil v Julesbergu jako zástupce pro linku poš-
tovních jezdců (Pony Expressu), kterou právě tehdy uváděli v život. 
Byl to podnik firmy Russel, Majors & Waddell. Pan Russel se setkal 
ve Washingtonu se senátorem za Kalifornii a ten mu navrhl, aby 
zřídil rychlou jezdeckou poštu od Missouri k Sacramentu po cestě, 
kterou volská spřežení dopravovala těžké náklady zboží pro Západ. 
Fungovala již podobná pošta, známá jako Butterfieldská linka, která 
však nesměřovala přímo do Kalifornie, a nejrychlejší přenos pošty, 
který byl na ní proveden, trval jednadvacet dní.

Pan Russel předložil projekt svým společníkům, ale ti se proti 
tomu postavili. Předpokládali, že tento podnik se nevyplatí. Ale 
nejstarší člen firmy naléhal tak usilovně, že nakonec souhlasili pro 
blaho země, aniž by od pošty očekávali nějaký zisk. Bylo zapotřebí 
asi dvou měsíců, aby jezdecká pošta začala fungovat.

Jezdci dostávali sto dvacet dolarů měsíčně, ale plně si je za-
sloužili. K vykonávání jezdecké služby bylo nezbytné mít dostatek 
tělesné síly a vytrvalosti. Navíc musel být jezdec chladnokrevný, 
odvážný a obratný člověk. Na cestě byl neustále v nebezpečí života 
a byl povinen urazit dvojnásobnou trasu v případě, že jezdec, který 
ho měl vystřídat, byl napaden indiány nebo bílými bandity.

Denní trasa pošty byla dvě stě padesát mil. To znamenalo urazit 
za hodinu průměrně deset mil. V neschůdném terénu, jímž cesta 
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zčásti vedla, nebylo možné tento průměr dodržet, zato na několika 
snadnějších místech urazil jezdec dvacet pět mil za hodinu.

Dopisy pro jezdeckou poštu byly psány na nejtenčí papír a poš-
tovné bylo pět dolarů za půl unce. Sto takových dopisů tvořilo balík 
ne větší než obyčejná psací tabulka. Dvě poštovní kabely neměly 
vážit nikdy víc než dvanáct liber. Poštovní tašky byly nepromokavé 
a dopisy byly ještě zabaleny do fermežovaného hedvábí. Kabely se 
uzavíraly na zámek a zapečetily a pak se připnuly jezdci kolem boků. 
Nesměly se odemknout po celé cestě ze St. Joseph do Sacramenta.

První poštovní zásilka byla přepravena za deset dní. To zna-
menalo o jedenáct dní lepší čas proti Butterfieldské lince. Někdy 
se podařilo cestu zkrátit i na osm dní, ale průměrná doba byla devět 
dní a ujetá trasa měřila 1966 mil.

Poslední poselství prezidenta Buchana bylo přeneseno v prosinci 
1860 za osm dní a několik hodin. Inaugurační poselství prezidenta 
Lincolna v březnu následujícího roku bylo přeneseno za sedm dní 
a sedmnáct hodin a byla to vůbec nejrychlejší cesta Pony Expressu.

Jezdecká expresní služba poskytovala velmi cenné služby a byl by 
se z ní stal velmi výnosný podnik, kdyby nebyla společností Edwarda 
Creightona zavedena telegrafní linka až na západní pobřeží. První 
zpráva po tomto drátě byla vyslána 24. října 1861. Jezdecká pošta 
se přežila a byla ihned zrušena. Ale splnila svůj hlavní úkol: po 
trase, kterou šla pošta, bylo možné dopravovat celoročně náklady. 
A také vozy Union Pacific jedou po kolejích, které vedou ve stopách 
odvážných jezdců Pony Expressu.

Pan Chrisman přivítal Billa velmi srdečně. Vyložil mu celý projekt 
poštovní jezdecké linky a prozradil mu, že přípravy k zahájení 
provozu jsou téměř u konce. Teď už se jen nakupují koně a udržují 
se v dobrém stavu. A žertem dodal:

„Škoda, že nejsi o několik let starší, Billy, dal bych ti hned místo 
poštovního rychlojezdce. Je to velmi dobře placené zaměstnání.“
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Bill se pro tento nápad okamžitě nadchl a prosil naléhavě, aby byl 
přijat třeba jen na zkoušku. Nakonec pan Chrisman svolil a přijal ho 
na měsíc. Kdyby se ukázalo, že Bill namáhavou službu nezvládne, 
bude na konci měsíce propuštěn. Dostal krátký úsek – 45 mil. Byly 
na něm tři stanice pro výměnu koní a Bill měl za úkol ujet za hodinu 
15 mil.

3. dubna 1860 převzal pan Russel v St. Josephu expresní poš-
tu z newyorského rychlíku a v přítomnosti vzrušeného zástupu 
připevnil jezdci na koni dopisní kabelu. Vedle dopisů obsahovala 
i zvláštní vydání newyorských novin na hedvábném papíře pro 
tuto zahajovací jízdu. Lidé vytrhávali žíně z ocasu koně, který měl 
spojení zahájit, a schovávali si je jako talismany. Nadešel okamžik 
startu a jezdec vyrazil s větrem o závod.

Ve stejné chvíli bylo Sacramento svědkem podobného výjevu 
a pošta z východu i západu vyrazila současně proti sobě.

Bill čekal dychtivě na den, kdy pojede s expresní poštou. Byl plně 
připraven, stál vedle koně a čekal, kdy se objeví jezdec, kterého 
měl vystřídat. Ozvalo se cvakání kopyt, jezdec se vřítil do stanice 
a předal Billovi poštovní sedlové brašny. Ten je hodil na čekajícího 
koně, vyšvihl se do sedla a zmizel na něm jako vítr.

Do první přesedací stanice dorazil Bill podle určeného harmo-
nogramu, rychle přesedl, aniž by ztratil jedinou vteřinu, a odde-
chující a chvějící se zvíře, které ho přineslo, bylo převzato do péče 
místního ošetřovatele koní a správce stanice v jedné osobě. To se 
opakovalo i na druhé a třetí stanici, kam dojel několik minut před 
stanoveným časem. Zpáteční jízdu s poštou ze Sacramenta provedl 
také v naprostém pořádku.

Bill nám poslal dopis o svém novém zaměstnání a psal, že život 
ho teď velmi těší.
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9 
Jezdcem expresní pošty

Když byl roztřásán v sedle třikrát denně po tři měsíce rychlostí 
patnáct mil za hodinu, začal Bill cítit, že má všechny klouby v těle 
uvolněné a že je celkově velmi unavený. Byl však odhodlán vydržet.

Poštovnímu rychlojezdci hrozilo na cestě neobydleným divokým 
územím, že bude napaden indiány nebo bandity, a protože bylo 
známo, že expresní poštou jsou často zasílány cenné zásilky, čekalo 
v záloze kolem cesty mnoho zákeřníků. Při každé jízdě hleděl Bill 
pozorně vstříc možnému přepadení, ale teprve po třech měsících 
mohl ke svým zkušenostem přidat i tuto novinku.

Jednoho dne, když se hnal zatáčkou v úzkém průsmyku, ocitl 
se před ústím velkého revolveru v pěsti muže, který ho hřmotně 
a doopravdy pozdravil:

„Stůj! Ruce vzhůru!“
Většina lidí poslechne a Billovy ruce se zdráhavě zdvihly také. 

Lupič přistoupil k Billovi a řekl téměř vlídně:
„Nerad bych ti ublížil, chlapče, ale potřebuji ty kabely.“
Peněžní zásilky se ukládaly do sedlových brašen a Bill už vě-

děl, jak je zachrání, bude-li mu přát štěstí. Když lupič sahal po 
své kořisti, stiskl Bill koňovi boky a výsledek byl nad očekávání 
uspokojivý. Kůň se vzepjal, srazil lupiče, a když ho přeskakoval, 
zasadil mu ošklivou ránu kopytem. Bill se s koněm obrátil a vytasil 
revolver k souboji, ale útočník ležel omráčen na zemi a krvácel 
z rány na hlavě. Bill chlapíka odzbrojil, svázal mu ruce za zády 
a pak mu ošetřil ránu na hlavě. Byl toho názoru, že bandita má urči-
tě někde nablízku koně, a po krátkém hledání ho také nalezl. Když 
se vracel s objeveným koněm, lupič otevřel oči a začal se pomalu 
vzpamatovávat. Bill mu pomohl nasednout a z pouhé dobroty ho 
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přivázal ke koni. Pak se vyšvihl na svého koně a vlekl smutného 
banditu za sebou.

Bylo to poprvé, co se Bill na svém úseku opozdil, ale jako omlu-
venku nabídl panu Chrismanovi zkroušeného džentlmena s roz-
bitou hlavou, svázaného na hřbetu koně. A pan Chrisman přijal 
omluvenku s úsměvem a schoval ji pro další použití.

Několik dní po této příhodě dostal Bill dopis od Julie, v němž mu 
sdělovala, že je matka nemocná, a prosila ho, aby přijel domů. Bill 
hned vyhledal pana Chrismana, vysvětlil mu své starosti a požádal 
ho o dovolenou nebo propuštění.

„Velmi lituji, že je tvoje matka nemocná,“ odpověděl Chrisman, 
„ale jsem opravdu rád, že přišlo něco, co tě přimělo, abys zanechal 
tohoto života. Vysiluje tě to, Bille, a ty jsi příliš tvrdohlavý, než abys 
toho nechal bez vážného důvodu.“

Když se Bill dostal domů, nalezl matku již trochu zotavenou. Tři 
týdny vydržel na farmě v nečinnosti a potom, bylo to v listopadu 
1860, ho jeho neklidný duch vytáhl opět do divočiny na loveckou 
výpravu, tentokrát s mladým přítelem Davidem Phillipsem.

Koupili si spřežení volů a nákladní vůz k přepravě pastí, zásob, 
táborní výstroje a ostatního nářadí, naložili velkou zásobu střeliva 
a několik rezervních ručnic. Jejich cílem byla Republikánská řeka. 
Tekla víc než sto mil za Leavenworthem, ale krajina kolem ní byla 
pověstná početnými společenstvími bobrů. Bill dělal výpravě skau-
ta, jel napřed, aby hledal cestu, vybíral místa k táboření a vypátral 
případné útočníky. Zprávy o bobřím království na Republikánské 
řece nelhaly. Zvěře bylo tolik, že se rozhodli zbudovat si trvalý tábor 
a zůstat zde přes zimu.

Našli si dutinu ve stráni a zvětšili ji na rozměr slušného pokoje. 
Položili i podlahu z klád, postavili kamenný krb s komínem – jeho 
otevřená dolní část zastávala službu kuchyňského krbu i otopných 
kamen – a zhotovili si lůžka vzadu při skalní stěně. Nákladního vozu 
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použili k ochraně vchodu. Pro voly postavili ohradu z kůlů a jeden 
její roh překlenuli přístřeškem z větví. Celkem považovali svoje 
zimní obydlí za velmi příjemné a pohodlné.

Po celé cestě sem nespatřili hoši ani jednoho indiána a nedě-
lali si po této stránce žádné starosti. Byli však natolik zkušenými 
hraničáři, že nepřestávali být ostražití. Byli tu i jiní nepřátelé, jak 
se přesvědčili hned první noc, co se nastěhovali do nového obydlí. 
Probudil je poplach v ohradě, kde byli zavřeni voli. Když tam při-
běhli s puškami, byl v ohradě velký medvěd, který si patrně chtěl 
k snídani dopřát jednoho jejich vola. Voli vyděšeně bučeli, jeden 
běhal jako šílený ohradou a druhý byl tak těžce raněn, že nemohl 
vstát.

Phillips, který běžel napřed, vystřelil, ale podařilo se mu medvě-
da pouze poranit. Jeho zuřivost z hladu se teď vystupňovala ještě 
zuřivostí z bolestivého poranění a rozdrážděné zvíře se hnalo na 
Phillipse. Dave uskočil, ale noha mu uklouzla na zmrazku, upadl 
a puška mu vyletěla z ruky.

Ale za ním byla chladná hlava a pevná ruka. Koule z Billovy 
ručnice vnikla do otevřené tlamy útočícího medvěda a prorazila 
mu lebku. Ohromné zvíře, zasažené do mozku, se jako podťaté 
okamžitě svalilo přes Daveovo tělo. Phillipsovi se neodolatelně 
ulevilo, když ho Bill vyprostil zpod medvěda.

„Tentokrát jsi mi zachránil život, starý brachu,“ řekl Dave. „Snad 
ti jednou prokážu stejnou službu.“

„Je to první medvěd, kterého jsem kdy zabil,“ odpověděl Bill, kte-
rého zajímal mnohem víc jeho úlovek než to, co měl na mysli Dave.

Jeden z volů byl smrtelně zraněn a museli jeho utrpení ukončit 
ranou z pušky. A Bill se pustil do své první lekce v náročném umění, 
jak stahovat medvědy.

Asi po čtrnácti dnech měl Dave příležitost vyrovnat svůj účet. 
Honili spolu stádo losů, když Bill upadl a nemohl vstát.
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„Bojím se, že jsem si zlomil nohu,“ řekl Phillipsovi, když k němu 
přiběhl.

Dave vystudoval několik semestrů medicíny a nohu Billovi od-
borně prohlédl.

„Máš pravdu, Billy, noha je zlomená.“ A pak se Dave pustil do 
práce. Improvizovaně zhotovil dlahy, přiložil je k noze a končetinu 
ovázal. Potom vzal Billa na záda a odnesl ho do tábora. Teď teprve 
vyndal nohu z nohavice, napravil ji, vložil do přesně upravených 
dlah a celou nohu pevně obvázal.

Vyhlídky neměli právě příjemné, i když na ně hleděli s humorem. 
Žít ve skalní dutině, když je člověk silný a schopný chodit a udržovat 
krev v oběhu, je hezká věc. Ale žít tam upoután na lůžko v dlouhé 
a obtížné zimě je něco trochu jiného. Dave vyráběl Billovi dvě 
spolehlivé berle a rozmýšlel.

„Řeknu ti, co si myslím, že je nejlepší teď udělat,“ začal. „Nejbližší 
osada je asi sto mil odtud a můžu se dostat tam a zase zpět ve dva-
ceti dnech. Myslím, že tu cestu podniknu, opatřím spřežení pro náš 
vůz a vrátím se pro tebe.“

Představa, že tu zůstane opuštěný a téměř bezmocný, pořádně 
sklíčila Billovo srdce. Ale nebylo jiné pomoci. Dave mu opatřil vše, 
jak mohl nejlépe, nahromadil v místnosti palivové dříví, navařil 
zásobu potravin a umístil ji všude tak, aby Bill nemusel vstávat 
z lůžka, a nanosil zásobu vody na mnoho dní. A když nakonec vy-
razil na cestu a hnal před sebou zbylého vola, zanechal za sebou 
velmi smutného chlapce s velkou touhou po domově.

První den své samoty se cítil Bill velmi sklíčený a skoro ani ne-
jedl. Když si ale zvykl na samotu, čerpal opravdovou potěchu z knih. 
Snad za celý svůj život nenačerpal studiem tolik vědomostí jako za 
krátkou dobu své vynucené zahálky, kdy to byl jediný prostředek, 
jak učinit nekonečné hodiny snesitelné. Věděl, že Dave se nemůže 
vrátit dřív než za dvacet dní, a tak každý den si vyřízl nový vrub na 
holi, na níž si vyznačoval počet uplynulých dní.
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Za týden byl už schopen trochu pajdat kolem na svých berlích 
a cítil se mnohem lépe a bezpečněji.

Uplynulo čtrnáct dní. Unaven čtením usnul Bill nad svými kni-
hami. Pak se někdo dotkl jeho ramene – vzhlédl a uzřel indiána ve 
válečném pomalování a peří.

„Jakže!“ divil se Bill s co nejpřívětivější tváří, ačkoliv věděl, že 
bojovník je na válečné stezce.

Půl tuctu indiánů následovalo prvního a tísnili se v malém poko-
ji, že bylo sotva místo k usednutí.

S klesajícím srdcem pozoroval Bill, jak přicházejí, ale pak zase 
nabyl odvahy, když vstoupil náčelník. V tomto bojovníkovi poznal 
indiána, kterému kdysi prokázal dobrou službu.

Ať mají indiáni jakékoliv chyby, nikdy se nezapomenou odvděčit 
za prokázanou službu nebo pomoc, stejně jako nikdy nezapomenou 
na křivdy bezpráví. Náčelník se jmenoval Déšť ve tváři. Zeptal se 
Billa, co dělá v těchto končinách. Bill ukázal obvázanou nohu a svoje 
berle a vyprávěl o nehodě, která se mu stala. Osvěžil také náčelní-
kovu paměť vzpomínkou na příhodu, kdy mu daroval pokrývku 
a zásoby potravin. Náčelník odpověděl s náležitou vážností, že je 
se svými bojovníky na válečné stezce, a přiznal se k úmyslu vzít si 
Billův skalp. Vzhledem k jejich dobrým stykům v minulosti však 
bledou tvář ušetří.

Dobré styky však nezachránily Billovu pokrývku, zásoby a další 
věci. Vyfintění válečníci zanechali srub téměř prázdný. Přesto byl 
nesmírně rád, když se díval poslednímu z nich na záda.

Dva dny nato se přihnal bouřlivý blizard. Bill provedl inventuru 
svých zásob a shledal, že má potraviny asi na týden. Sněhová bouře 
však Phillipse značně zdrží, a proto se rozhodl pro poloviční porce.

Uplynuly již tři týdny a Phillips se stále nevracel. Následovaly 
další dny a noci a Billa se začínala zmocňovat úzkost. Zabloudil 
snad Phillips, nemůže najít jejich tábor v zasněženém kraji? Zahynul 
v bouři? Nebo se stal obětí indiánů? Takové a podobné otázky se 
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mu ustavičně honily hlavou. Na čtení neměl ani pomyšlení a ztrácel 
i chuť na zbytek potravin, který ještě měl. Ale kalendář na holi si 
vedl přesně.

Rozedníval se devětadvacatý den. Zvykl si už na poloviční hla-
dovění a také dříví bylo téměř spotřebováno. Bill seděl před malým 
ohýnkem v krbu, chvěl se chladem a hladem, byl velmi skleslý.

Najednou se mu zdálo, že zaslechl své jméno. Vzrušením nebyl 
schopen ani promluvit. Napjatě naslouchal. Ano, bylo to jeho jmé-
no, poznal Daveův hlas. Soustředil všechnu svou energii a hlasitým 
zvoláním odpověděl.

To umožnilo Phillipsovi najít zavátý srub a prorazit k němu 
chodbu sněhem. Když se konečně otevřely dveře, projevilo se jeho 
nervové vypětí a Bill se dal do pláče „jako děvče“, jak se nám potom 
přiznal.

„Bůh ti žehnej, Dave!“ volal a objímal svého přítele kolem krku.
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10 
Ozvěny od Sumteru

Děla, která vystřelila na pevnost Sumter, rozbouřila celou zemi. 
Kansas, kde již byla prolévána krev, zachvátilo zděšení z ještě 
větších válečných hrůz. Bill chtěl vstoupit do vojska Severu, ale 
matka o tom nechtěla ani slyšet.

Můj bratr nikdy nezapomněl na slib, který vyslovil v obchodní 
stanici, kde byl těžce zraněn nožem náš otec, a tak se mu zdálo, 
že nyní nadešla příležitost k jeho splnění. Mohl se konečně chopit 
zbraně proti starým otcovým nepřátelům a zároveň sloužit své 
vlasti. Toto své předsevzetí vylíčil matce v nejzářivějších barvách 
a s nejvýmluvnějšími prosbami, ale matka zůstávala neoblomná.

„Jsi příliš mladý, Bille, abys mohl být vojákem,“ řekla mu. „Ne-
odvedou tě, a kdyby tě vzali k armádě, já bych to nepřežila. Zbývá 
mi už málo života. Kvůli mně tedy počkej. Až umřu, vstup si do 
armády.“

Té prosbě nemohl Bill nevyhovět a slíbil, že do armády nevstou-
pí, dokud bude matka naživu.

Kansas byl od počátku jevištěm nelítostného boje mezi oběma 
stranami, které teď vstupovaly do skutečné občanské války. Ačkoliv 
v Kansasu převažovali stoupenci protiotrokářského Severu, a jako 
takový byl Kansas přijat do Unie, nebyli jsme ušetřeni poznání, jaké 
hrůzy přináší otroctví. V našem domě nalezl nejeden prchající ot-
rok úkryt, dávali jsme jim šaty a jídlo a s matčinou pomocí se jich 
mnoho dostalo do bezpečných končin.

Jeden černošský stařec, říkali jsme mu strýček Tom, přilnul 
k naší rodině tak, že nechtěl odejít od nás dále. Zaměstnali jsme 
ho jako pomocníka v hotelu. Žil u nás několik měsíců a my děti 
jsme ho měly velice rády. Každý den po večeři sedával v kuchyni 
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u krbu a vyprávěl nám příběhy z dob otroctví. Nikdy nezapomenu, 
jak jednou seděl strýček Tom na svém oblíbeném místě a náhle vy-
skočil s výkřikem hrůzy. Několik cizích mužů vstoupilo do hotelu 
a jejich hlas vyděsil strýčka Toma tak, že utekl do svého pokojíku 
a schoval se pod postel.

„Paní Codyová,“ řekli nevítaní návštěvníci, „dozvěděli jsme se, 
že zde ukrýváte naše uprchlé otroky. Prohledáme váš dům, a jestli 
nalezneme svůj majetek, nemůžete nic namítat proti tomu, že si ho 
odvedeme s sebou.“

Matka věděla, že každá námitka by situaci jen zhoršila. Doufala 
jen, že černý stařec zatím uprchl.

Ale strýček Tom ležel pod postelí a třásl se strachy. Tam ho našel 
jeho krutý a surový pán. Není vyloučeno, že majitelé otroků byli 
také vlídní a lidští, ale hroznou kletbou otrokářství byly právě ty 
otevřené dveře pro všechny myslitelné surovosti a barbarství. 
Nikdy nezapomenu, jak se před námi zachoval majitel strýč-
ka Toma. Ubohý otrok byl už tak starý, že měl úplně sněhobílé 
kudrnaté vlasy. Byl za ně přivázán k provazu a přes naše prosby byl 
takto vlečen z domu. Na každý jeho výkřik bolesti odpověděl mu 
jeho pán divokým kopnutím těžkou jezdeckou botou. Když odešli 
a neslyšeli jsme už ani křik strýčka Toma, plakali jsme hořce na 
matčině hrudi.

Strýček Tom uprchl ještě jednou, ale když došel k našemu domu, 
zemřel. Bylo nám k smrti líto starého ubohého otroka, ale děkovali 
jsme Bohu, že se aspoň dostal z okruhu nelidských otrokářů.

Když Bill nemohl sloužit své vlasti jako voják, přijal aspoň službu 
u dopravní karavany Spojených států, která měla za úkol dopravit 
zásoby do pevnosti Laramie. Na této výpravě jeho hraničářské zku-
šenosti a střelecká zručnost zachránily lidský život. Na Západě bylo 
nebezpečí pro pocestné, stále ohrožované bandity a indiány, tak 
velké, že vystěhovalci vyhledávali ochranu velkých povoznických 
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transportů. Několik takových rodin cestovalo pod ochrannými 
křídly karavany, s kterou jel Bill.

Když tábořili na břehu řeky Platty a všichni byli zaměstnáni pří-
pravami na zítřejší cestu a chystali se k noclehu, Mamie Perkimová, 
děvčátko z jedné vystěhovalecké rodiny, šla k řece pro vodu. Chvilku 
nato se rozběhl k táboru útokem obrovský bizon. Pokřik a množství 
výstřelů z pušek a revolverů ho nedokázaly ani zadržet, ani vychýlit 
ze směru jeho útoku. Proběhl napříč táborem jako smršť, porážel 
bedny a vozy a rozbíjel všechno, co mu přišlo do cesty.

Mamie, malé děvčátko u řeky, naplnilo své vědro a vracelo se 
zpět po cestě, kterou se hnal i obrovský bizon. Když ho Mamie 
spatřila, hrůzou zbledla a byla tak vyděšena, že se nemohla hnout 
z místa. Šílené zvíře s hlavou skloněnou k zemi a zdviženým ocasem 
se v zuřivém běhu řítilo přímo na ni.

Bill už spal ve stanu, ale poplach v táboře ho okamžitě zbur-
coval. Popadl pušku a běžel ven. Když viděl, co se děje, zamířil na 
býka a vystřelil. Bizon poklesl, klopýtal ještě několik kroků a svalil 
se několik stop od vyděšeného dítěte. Mnohým se vydral z hrdla 
výkřik úlevy. Zástup mužů zatím obklopil budoucího slavného 
buvolobijce a Mamie byla donesena k matce. Bill nikdy neměl 
zálibu v poslouchání pochvalných slov na svoji adresu, a protože 
ho celý tábor chtěl nosit na ramenou jako hrdinu, utekl a ukryl se 
v jednom stanu.

Když výprava dorazila do pevnosti Laramie, Bill vyhledal Alfa 
Sladea, zástupce expresní jízdní pošty. Jeho hlavní stan byl ve stani-
ci Koňská Podkova, vzdálené dvacet mil od pevnosti. Bill mu předal 
doporučující dopis od pana Russela, ale Slade Billa odmítl.

„Jste příliš mladý na to, abyste mohl být poštovním jezdcem,“ 
řekl Billovi.

„Jezdil jsem už před rokem celé tři měsíce, pane, a teď jsem mno-
hem silnější,“ namítl Bill.
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„Aha, vy jste ten chlapec, co jezdil v Chrismanově oddílu?“
„Ano, pane.“
„Dobrá, tak vás zkusím. Když to nevydržíte, dám vám něco snaz-

šího.“
Billova trať vedla z Rudých sloupů na Severní Plattě ke Třem 

brodům na řece Sweetwater a měřila 76 mil.
Divočině, kterou procházel Billův úsek, se říká, že řve a žádný 

milovník vzrušení si nemůže stěžovat na jeho nedostatek. Jednou 
přijel Bill na svou konečnou stanici a dozvěděl se, že jezdce pově-
řeného jízdou na dalším úseku smrtelně zranili indiáni. Na stanici 
nebyl nikdo, kdo by mohl v jízdě pokračovat, a tak se Bill dobrovolně 
ujal tohoto úkolu a ujel dalších 85 mil. Stačil se ještě včas vrátit, 
aby mohl převzít poštu na zpáteční cestu do své východní stanice. 
Celkem 322 mil nepřetržité jízdy bez odpočinku a bylo při ní po-
užito 21 koní. Byla to nejdelší cesta, jakou kdy expresní poštovní 
jezdec vykonal.

Krátce nato se Bill potkal s Kalifornským Joem, pozoruhodnou 
hraničářskou postavou. Stál u cesty vedle skupiny velkých balvanů. 
Bill okamžitě sáhl pro svůj revolver, ale cizinec stejně rychle pustil 
pušku a zdvihl ruce na znamení přátelství. Bill zastavil koně a se 
zájmem si prohlížel muže oblečeného do šatů ze srnčí kůže.

Kalifornský Joe, kterého oslavil generál Custer v knize Život na 
prériích, byl nádherně urostlý muž, rovný a pevný jako jedle. Dlouhé 
rudohnědé kadeře mu padaly až pod ramena. Nosil plnovous a jeho 
bystré jiskrné oči byly nádherně modré. Pocházel z Východu a měl 
dobré vzdělání, trochu zrezavělé samotou v divočině.

„Nejseš ten kluk, o kterém jsem slyšel – nejmladší jezdec Pony 
Expressu?“ ptal se hraničářským nářečím.

Bill přisvědčil a pověděl své jméno.
„Dobrá,“ řekl Joe. „Předpokládám, že s sebou vezeš trochu peněz. 

Já jsem šel k Big Hornu a narazil jsem tady na dva lotry číhající na 
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tebe v záloze. Měli jsme spolu malé nedorozumění a byl jsem nucen 
je složit.“

Bill mu vřele poděkoval a prosil ho, aby se nevydával k nebez-
pečnému Big Hornu. Kalifornský Joe se jenom zasmál a vyzval Billa, 
aby jel klidně dál.

Na stanici Bill vyprávěl své dobrodružství a správce řekl, že 
to znamená: „Dobrou noc, Kalifornský Joe.“ Ale Bill měl o svém 
novém příteli mnohem lepší mínění a prorokoval, že se bezpečně 
vrátí.

Tato důvěra byla oprávněná. Kalifornský Joe se objevil po třech 
měsících v táboře poštovních jezdců na Overlandské cestě. Dostalo 
se mu srdečného přivítání a všichni ho ujišťovali, že už nikdo neče-
kal, že ho ještě někdy uvidí živého. A Kalifornský Joe jim na oplátku 
vyprávěl svůj zajímavý příběh:

„Před nějakým časem odtáhla k Big Hornu parta zlatokopů. 
Nevrátili se a generál mě poslal, abych se podíval, jestli po nich 
zůstaly nějaké stopy. Kraj je tam plný indiánů a pořád jsem měl 
po nich otevřené oči, ale nečekal jsem nesnáze od bílejch mužů. 
Jednou při obědě jsem zapomněl na zemi revolver, a když jsem na 
to přišel, vrátil jsem se pro něj na to místo, co jsem obědval. Ležel 
tam. A zrovna když jsem ho zvedal, všimnul jsem si, že po mý stopě 
jde nějakej bílej muž. Čichal jsem potíže, ale obrátil jsem se a klusal 
klidně dál, jako bych nic nezpozoroval. Jak jsem předpokládal, byl 
neznámý z tříčlenné tlupy, ale měli pět koní. Chtěl bych se vsadit, 
kamaráde,“ obrátil se Joe k Billovi, „že ti dva, co tehdy číhali na 
tebe, patřili k tomu procesí a zbyli po nich ti dva koně. Mysleli 
si, že jsem našel zlato, a rozhodli se, že mě budou sledovat, než 
dojdu k dolu, tam mě oddělají a zmocní se kutiště. Zlato tam taky 
doopravdy je, mraky zlata! Je tam stříbro, měď, železo a taky uhlí, 
jenže nikdo se po tom neohlíží, když je tam zlato. A hodně těch, co 
tam jdou za zlatem, tam nechá svý skalpy. Šli jsme po cestě hodně 
dní, pořád ve stejným pořádku. Muži se mě drželi jako připínáci, 
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jeden jel napřed a udržoval si mě stále na dohled a značkoval ces-
tu pro svý kumpány. Když jsme se dostali hluboko na indiánský 
území, musel jsem být velmi opatrnej. Obloukem jsem se vyhnul 
každýmu kouři, který mi ukázal vesnici nebo tábor, a přestal jsem 
lovit, aby mě neprozradil výstřel z pušky. Spokojil jsem se jen se 
zásobama, co jsem měl s sebou. Konečně jsem došel na místo, kde 
byly stopy boje. Lebky a kosti byly rozházený kolem. Rozhlíd jsem 
se a věděl bezpečně, že to byla parta bílejch zlatokopů. Účel mý 
cesty byl splněnej. Mohl jsem podat nad slunce jasnou zprávu, 
že zlatokopy pobili indiáni. Otázkou teď bylo, jak se vrátím, aniž 
bych vběhl indiánům do rukou, a taky jak upláchnu svejm bílejm 
pronásledovatelům. V noci jsem šel po proudu řečištěm malýho 
potoka, proplížil jsem se kolem jejich tábora a půl míle za ním jsem 
vystoupil na cestu. Byl to nejlepší tah, jakej jsem kdy udělal. Neujel 
jsem ani kus cesty, když jsem uslyšel povědomej válečnej řev. Věděl 
jsem, že indiáni přepadli moje nepříjemný přátele a oškubávají je 
o jejich skalpy. Dopad bych stejně, kdybych neodešel v pravej čas. 
Ale hoši, u Big Hornu je nádhernej kraj, plnej strmých hor, krásných 
údolí a obrovskejch stromů.“

Asi tak v polovině září začali indiáni znepokojovat okolí řeky 
Sweetwater. Jednou indiáni čekali na Billa v záloze, ale naštěstí se-
děl na jednom z nejrychlejších koní poštovní společnosti. Položil 
se na koňský hřbet a unikl. Když dojel do přesedací stanice, našel 
správce mrtvého. Indiáni odehnali všechny koně, a tak musel na 
svém koni ujet dalších dvanáct mil až do Plontzovy stanice.

O několik dní později přivítal staniční náčelník Billa zprávou: 
„Potulují se v okolí indiáni, tak mějte oči otevřený.“

„Já dávám pozor vždycky, pane,“ odpověděl Bill. Vyměnil koně 
a uháněl dál.

Cesta vedla divokou pustinou, obklopenou skálami posetými 
obrovitými jedlemi. Všechny smysly mladého jezdce byly zaostřeny 
na nebezpečí, na každý kámen, skálu, strom, když se hnal zšeřelou 
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krajinou. Veliký balvan ležel zřetelně viditelný daleko dole v údolí 
a Bill na okamžik na něm zahlédl tmavý předmět.

Jel dál rovně až téměř na dostřel a pak náhle zahnul šikmo 
stranou. Střela ze zálohy se minula. Za balvanem vylétl obláček 
kouře a pak dva indiánští bojovníci v divokých válečných barvách. 
Současně asi dvacet hulákajících indiánů vyjelo na koních z lesa na 
druhé straně údolí.

Před Billem se svažovaly kopce do úzkého průsmyku. Kdyby se 
tam dostal včas, byl by v bezpečí. Oba indiáni u balvanu neměli 
koně. I když byli oba rychlonozí, nechal je hravě za sebou. Rudoši na 
koních však byli mnohem hroznějším nebezpečím a jejich náčelník 
jel na velmi rychlém koni. Když se blížili k průsmyku, viděl Bill, že 
jde o život. Vytáhl revolver a indiánský náčelník nasadil šíp na svůj 
luk.

O zlomek vteřiny byl rychlejší Bill. Jeho revolver bouchl a bo-
jovník spadl mrtvý ze sedla. Jeho pád byl signálem ke sprše šípů. 
Jeden z nich lehce poranil Billova koně, ale přesto se v pořádku 
dostali do stanice.

Indiáni teď stále útočili. U Tří brodů přepadli poštovní vůz, za-
bili vozku a dva cestující a poranili poručíka Flowerse. Odháněli 
koně a dobytek ze stanic a neustále znepokojovali poštovní jezdce 
a vozky. Rudoši se stali tak smělými, že expresní pošta byla na šest 
neděl zastavena.

Byl sestaven ozbrojený oddíl, aby pátral po ztraceném dobytku. 
Bylo to čtyřicet poštovních jezdců, vozků, ošetřovatelů koní a ran-
čerů. Oddílu velel Divoký Bill, známý hraničář z prérií, který byl již 
z dřívějška dobrým Billovým přítelem.

Divoký Bill nezískal svoji přezdívku nezákonnými činy. Byl na-
zýván Divoký pro svoji odvahu a střeleckou rychlost. Byl dokonalým 
vzorem mužnosti, vysoký, vzpřímený, souměrný, širokých ramen 
a nádherné hrudi. Měl velmi hezkou tvář s jasně modrýma očima, 
pevnými, pěkně utvářenými rty, orlím nosem. Hnědé vlnité vlasy 
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nosil až na ramena. Pocházel ze starého rodu a vzdělané rodiny 
a zdědil podle všeho po nějakém vzdáleném předkovi vášeň pro 
volný život v prérii podobně jako náš Bill.

V té době patřil Bill už k velmi dobře známým skautům a jeho 
pověst mu umožnila, aby ve válce vykonal pro Spojené státy dobré 
služby.
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11 
Odvážná výprava proti indiánům

Protože indiáni svými útoky přerušili poštovní spojení, neměl Bill 
načas žádnou práci a připojil se k výpravě proti loupeživým in-
diánům.

Sledovali stopu indiánů k Prašné řece a podél jejích břehů až 
tam, kde dneska stojí pevnost Reno. Odtud vedla jejich stopa na 
západ podél úpatí hor až k soutoku Prašné řeky s Šílenou ženou.

Řeka Šílené ženy je přítok a původně se jmenovala Velký vous 
pro zvláštní trávu, která roste na jejích březích. Nedaleko Velkého 
vousu stála kdysi vesnice Vraních indiánů a mezi nimi se usadil 
míšenecký obchodník. Kupoval od indiánů kožešiny a dával jim 
výměnou pestrobarevné korálky, kousky kalika, pokrývky a barvy. 
Zakrátko měl v rukou všechny kožešiny z vesnice. Naložil je na 
poníky a dal svým indiánským přátelům sbohem. Litovali, že od 
nich odchází, ale slíbil jim, že se brzy vrátí ze země bledých tváří 
a přiveze jim mnoho darů. Uplynuly měsíce. Jednoho dne indián-
ská přední stráž hlásila podivný předmět, který se blíží k vesnici. 
Všichni byli vyplašeni, neboť Vraní indiáni ještě nikdy neviděli voly 
a vozy. Ale jejich rozčilení se utišilo, když zjistili, že ty podivné věci 
jsou majetkem jejich polokrevného obchodníka. Přiváděl si s sebou 
bílou ženu a také ona se stala předmětem velké zvědavosti indiánů.

Obchodník si postavil domek ze dřeva a kamení a vyložil v něm 
všechno zboží, co měl na prodej. Přivezl korálky, stužky a mosazné 
prsteny jako dary pro všechny členy kmene.

Když přišel do krámu nejvyšší náčelník, zavedl ho obchodník 
do zadní světnice, nechal ho odpřisáhnout mlčenlivost a pak mu 
dal napít černé vody. Náčelník se cítil podivně blaženým. Obyčejně 
se choval důstojně a vznešeně, ale pod vlivem podivné tekutiny 
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zpíval a tančil i venku před obchodníkovým domkem a nakonec 
upadl do hlubokého spánku, ze kterého ho nemohli vzbudit. Toto 
představení se opakovalo každý den, až se indiáni rozhodli svo-
lat válečnou poradu. Mysleli si, že obchodník náčelníka očaroval. 
Buď musí kouzlo zrušit, nebo vetřelce zabijí. Válečná rada vyslala 
předního bojovníka, aby toto rozhodnutí obchodníkovi vyřídil. 
Obchodník se zasmál, odvedl bojovníka do zadní místnosti, vzal 
ho pod přísahu mlčení a pak mu dal napít černé vody. Když mladý 
bojovník vyšel z krámu, smál se, zpíval a tančil stejně jako předtím 
náčelník. Indiáni obklopili mladého muže a vyptávali se ho, co se 
mu stalo.

„Oh – jděte k obchodníkovi, ať vám dá také trochu své černé 
vody,“ smál se opilý bojovník.

Indiáni šli k obchodníkovi a požadovali, aby jim vydal kouzelný 
nápoj. Obchodník popíral, že by něco takového měl, a dal jim napít 
obyčejné vody, která na ně neměla žádný účinek. Když se mladý 
bojovník probudil ze spánku, ptali se ho znovu, co pil. Ale protože 
si pamatoval na svou přísahu, řekl, že byl nejspíš nemocný a mluvil 
v horečce.

A potom každý den byli nejvyšší náčelník a mladý bojovník opilí 
a celý kmen se děsil dalších účinků neznámého kouzla.

Na další válečné radě vstal mladý náčelník a pochlubil se, že 
tajně udělal díru do zdi obchodníkova domu a pozoroval, co se tam 
děje. Je to pravda, že obchodník dává jejich přátelům černou vodu.

Obchodník a oba nešťastní indiáni byli přivedeni před válečnou 
radu a mladý náčelník opakoval svoje odhalení a dodal: „Kdo řekne, 
že jsem lhář, musí se mnou bojovat.“

Mladý bojovník, druhá oběť černé vody, dosud všechno popíral 
a prohlásil, že mladý náčelník lže. Zatím udělal obchodník neče-
kaný manévr a přiznal se ke všemu, neboť měl indiány tam, kde je 
chtěl mít. Prosili ho, aby jim přinesl trochu té černé vody ochutnat. 
Předtím se však ještě odehrál souboj mezi mladým náčelníkem 
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a bojovníkem, který ho nazval lhářem. Tento bojovník byl nejlepším 
zápasníkem s oštěpy v celém kmeni a všichni očekávali jistou smrt 
mladého náčelníka. Ale černá voda ochromila bojovníkovy nervy, 
ruce se mu třásly, nemohl dobře mířit a vrhat oštěp, nohy měl po-
malé, a tak byl náčelníkem zasažen do srdce hned při prvním hodu. 
Potom celý kmen šel k obchodníkovu domu a on jim dal každému 
doušek černé vody. Všichni zpívali, tančili a pak ulehli na zem a spali.

Po několika dnech přestal míšenec dávat indiánům černou vodu 
zadarmo. Když chtějí bojovníci pít, musí za to zaplatit. Zpočátku jim 
prodával „jeden spánek“, jak tomu říkali, za jednu pokrývku nebo 
kožešinu, ale jak se zásoba černé vody zmenšovala, žádal dvě, tři 
a pak mnoho kožešin. Nakonec prohlásil, že má černou vodu už 
jen pro sebe, a indiáni mu nabízeli své poníky a obchodník získal 
všechny koně Vraních indiánů.

Jednoho dne neměl obchodník už žádnou černou vodu a navrhl, 
že půjde do země bledých tváří a přiveze novou. Někteří bojovníci 
to schvalovali, ale jiní tvrdili, že má míšenec ještě hnědou vodu 
a chce odejít proto, aby mohl obchodovat s jejich nepřáteli Siouxi. 
V kmeni se probudil ďábel alkoholu. Prohledali obchodníkovo 
skladiště, ale žádnou hnědou vodu nenašli. „Někde ji ukryl,“ řekli 
indiáni, „buď ji přinese, nebo ho zabijeme.“ Obchodník však sku-
tečně žádnou černou ani hnědou vodu neměl. Zasel vítr a teď přišla 
bouře – opravdový uragán.

Indiáni skalpovali obchodníka před očima jeho zděšené ženy. 
Jeho mrtvé tělo zohavili, a když se ubohá žena pokusila uprchnout, 
hodil po ní jeden bojovník tomahavk a ona klesla jako mrtvá. Indiáni 
vydrancovali obchodníkův dům a pak ho vypálili.

Jedna z indiánských žen si všimla, že obchodníkova žena není 
mrtvá, ale jen zraněná a omráčená. Zatáhla ji do svého příbytku 
a ošetřovala ji, než opět mohla vstát. Ale zranění na mozku ob-
chodníkovy ženy způsobilo u ní šílenství, které se stupňovalo, když 
spatřila indiánského bojovníka. Jakmile mohla chodit, utekla.
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Indiánské ženy ji šly hledat a našly ji, jak tiše naříká na břehu 
Velkého vousu. Mluvila sice s indiánkami, ale když se objevil někte-
rý bojovník, ukryla se, dokud neodešel. Indiánky jí nosily jídlo a ona 
žila po mnoho měsíců v chatrči na břehu říčky.

Jednou ji tady objevil bojovník, který byl na lovu. Myslel si, že 
zabloudila, a pokusil se ji chytit a odvést zpátky do vesnice, protože 
jako všichni indiáni měl úctu k nepříčetným. Ona však utekla do hor 
a víckrát ji nikdo neviděl. Velký vous od té doby indiáni nazývali 
Říčka šílené ženy a tento název se udržel až dodneška.

U Šílené ženy – abych se vrátila k svému vyprávění – ukazovaly 
stopy, že indiánům přibyly posily. Hraničáři se ocitli v samém srdci 
indiánského území a museli být nanejvýš opatrní a bdělí. Kolem 
tábořišť stavěli silné stráže a neustále vysílali do okolí hlídky na 
výzvědy. U Čistého potoka narazili na indiánský tábor, který byl od 
nich asi tři míle daleko.

Divoký Bill svolal válečnou poradu. Ještě nikdy nesledovali 
hraničáři rudochy tak hluboko na jejich území a indiáni s tím roz-
hodně nepočítali. Nikde neměli postavenou ani jednu stráž. Divoký 
Bill navrhl, aby vyčkali s útokem až do soumraku. Kryti tmou pře-
padnou indiánský tábor a odeženou koně.

Hraničáři provedli plán bez nejmenší chyby. Indiáni je sice svým 
počtem trojnásobně převyšovali, ale když jezdci prolétli táborem 
jako smršť, byli tak zaskočeni, že se zmohli jen na několik neškodných 
výstřelů. Hraničáři odehnali indiánům všechny koně – vlastní koně 
rudochů – koně ukradené bílým osadníkům a poštovním stanicím. 
Po úspěšném útoku zamířila výprava k mostu přes Sladkou řeku, 
kam se bezpečně dostala po čtyřech dnech a přivedla asi sto koní 
ukořistěných indiánům.

Výprava ukončila načas nepřátelství s indiány. Koně byli vráceni 
Pony Expressu a poštovní jezdci a vozkové se zase začali věnovat 
své práci.
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„Billy,“ řekl Slade, který si Billa velmi oblíbil, „tohle je pro tebe 
příliš tvrdý život a dlouho bys to nevydržel. Udělám z tebe záložníka 
a budeš jezdit jen tehdy, když některý jezdec vypadne.“

Pro Billa nastala doba sladkého nicnedělání. Celé dny mohl 
ležet na zádech a dívat se, jak oblaka jdou oblohou, bezstarostně 
se kochat krásou lesů a prérie. Nastala zima a Bill si vzpomněl na 
loveckou sezónu 1860–1861, kdy skolil svého prvního medvěda. 
A v horách bylo ještě mnoho medvědů, které mohl ulovit. Jednoho 
jiskřivě chladného rána obrátil koně ke kopcům, které se svažovaly 
k údolí Koňská podkova. V údolí se pásla jelení zvěř, králíci a stepní 
slepice vybíhali pod kopyta koně, ale této drobné zvěři nevěnoval 
Bill žádnou pozornost.

Byly již dvě hodiny odpoledne a Bill dosud nezahlédl jediného 
medvěda. Jen několik stop ve sněhu potvrzovalo, že tu medvědi 
jsou. V chladném vzduchu Bill důkladně vyhládl, a tak přivázal 
svého koně, zastřelil stepní slepici a opékal ji nad ohněm. Než 
se najedl, přiblížil se soumrak a jeho kořist byla ještě mnoho mil 
daleko. Bill se však nechtěl vrátit na stanici, protože by tam musel 
poslouchat škádlení kamarádů, a vyhlédl si tábořiště u nevelkého 
potoka. Doplnil své zásoby ještě dvěma stepními slepicemi a při-
pravoval se zapálit oheň, když zaslechl zařehtání koně. Okamžitě 
skočil ke svému koni, aby zarazil jeho odpověď, rychle ho osedlal 
a připravil si všechno k útěku, kdyby toho bylo zapotřebí. Pak vzal 
pušku a vydal se na obhlídku.

Brzy našel za ohybem potoka houf asi patnácti koní a za nimi 
na druhém břehu zahlédl světlo. Připlížil se blíž a viděl, že světlo 
vychází ze srubu napůl vyhrabaného ve stráni. Slyšel anglickou řeč, 
a tak uklidněn kráčel klidně ke dveřím a zaklepal.

Ticho – pak chvatný šepot a potom otázka:
„Kdo je?“
„Přítel – bílý muž,“ odpověděl Bill.
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Dveře se váhavě otevřely a ošklivě vyhlížející muž ho zval 
do vnitř. Bill nevyhověl pozvání příliš ochotně, protože srub byl 
plný odpudivých desperátů. Ale na ústup už bylo příliš pozdě. Bill 
poznal dva z mužů jako zřízence, které Lew Simpson vyhnal, a po-
dle jejich dřívějších prohřešků usoudil, že strčil hlavu do hnízda 
zlodějů koní.

„Kdo je tu s vámi?“ zněla první otázka. Bill odpověděl, že sám, 
a víc nevysvětloval.

„Kde je váš kůň?“ ptal se nejvýraznější portrét v této galérii ni-
čemů.

„Dole u potoka,“ řekl Bill.
„Dobrá, synku. Pojďme a přivedeme ho sem,“ zněla rádoby vlídná 

odpověď.
„Oh, nenamáhejte se,“ řekl Bill. „Přivedu ho sem na noc, když 

dovolíte. Nechám si tady svou pušku, než se vrátím.“
„Dobrá, v pořádku. Nech si tu svou pušku, nebudeš ji potřebovat,“ 

řekl vůdce bandy s úšklebkem, který měl být co nejpřívětivější. „Já 
a Jim půjdeme pro toho koně s tebou.“

Billovi nezbylo než nabídku přijmout. Ale utěšoval se, že je 
snadnější utéct dvěma mužům venku než osmi uvnitř.

Když došli ke koni, jeden ničema se ochotně nabídl, že ho povede.
„Zastřelil jsem pár stepních slepic,“ řekl Bill nedbale. „Vezmu je 

s sebou, jsou pěkné.“
Šel za koněm, v každé ruce jednu slepici, a druhý zloděj uzavíral 

voj. Když ušli kousek cesty, nechal jednoho ptáka spadnout na zem 
a požádal chlapa za sebou, aby ho zdvihl. Ten se ochotně sehnul 
k zemi a Bill ho praštil pažbou revolveru do hlavy. Bandita, který 
vedl Billova koně, zaslechl podezřelou ránu a už sahal po pistoli, 
ale Bill ho bleskovým výstřelem zneškodnil. Vyskočil na svého koně 
a ujížděl pryč.

Po výstřelu vyběhla šestice mužů ze srubu s puškami a hnali se 
podél potoka. Tam nejspíš našli chlapa se slepicí, který byl omráčen 
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jen na chvíli, dozvěděli se, co se stalo. Pak překročili potok a dali se 
do zuřivého pronásledování.

Stráň hory byla příkrá a plná balvanů, a tak opěšalí muži mohli 
postupovat rychleji než jezdec na koni. Bill seskočil z koně, pořádně 
ho plácl do zadku a poslal ho tryskem dolů po svahu. Sám se ukryl 
za vysokou jedlí. Pronásledovatelé prošli kolem něj, a když byli 
v bezpečné vzdálenosti, začal Bill šplhat vzhůru do kopce. Překročil 
hřeben hory a hledal cestu zpátky do Koňské Podkovy. Musel urazit 
dvacet pět namáhavých mil a na stanici došel až ráno, k smrti una-
ven a s rozedřenýma nohama.

Vyburcoval lidi a vyprávěl jim právě prožité dobrodružství. Pan 
Slade ihned zorganizoval výpravu k pochytání banditů. Dvacet 
dobře ozbrojených zřízenců, vozků a rančerů vyjelo s východem 
slunce a přes velkou únavu je doprovázel Bill, aby jim ukázal cestu.

Ale zlodějští ptáčkové už uletěli – srub byl prázdný.
Neurčitá služba záložníka brzy Billa unavila a s radostí přijal 

místo druhého vozmistra ve výpravě Divokého Billa, která měla 
přepravit náklad vládního zboží z Rolly ve státě Missouri do Spring-
fieldu. Po této výpravě přišel na krátkou návštěvu domů. Ale vzduch 
byl plný války a Bill nemohl vydržet v nečinnosti. Pracoval dál při 
různých dovozních kontraktech s vládou, než obdržel zprávu, že 
matka je vážně nemocná. Pak se vzdal svého místa u dopravní 
společnosti a chvátal domů.
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12 
Matčina poslední nemoc

Na podzim roku 1863 se Bill vrátil jako urostlý mladý muž, vysoký, 
silný, atletické postavy, ačkoliv mu ještě nebylo plných osmnáct 
let. Naše nejstarší sestra Julie se předtím na jaře provdala za pana 
J. A. Goodmana. Od toho dne matka stále slábla.

My, kdo jsme s ní byli doma, jsme ani nepozorovali, jak se její stav 
poznenáhlu zhoršuje, ale Bill zůstal zaražen její změnou, když ji po 
několika měsících znovu uviděl. Jedině nezlomná vůle umožnila 
matce tak dlouho přemáhat slabost těla. Teď se nám však zdálo, 
jako by se její slabé tělo docela vytratilo a žila s námi jen její sladká 
a krásná duše.

Tři neděle po Billově návratu řekl lékař matce, že jí zbývá již 
několik hodin života. Toho večera přivolala k sobě všechny děti, 
jedno po druhém, aby přijaly její rozloučení a požehnání. Matka 
byla zbožná křesťanka a při požehnání mi svěřila vznešený úkol 
pečovat o duchovní blaho naší rodiny. Snažila se mé dětské duši 
vtisknout nikoli smutek ze smrti, ale myšlenku na slávu vzkříšení.

Julie a Bill zůstali u matky po celou noc. Krátce před smrtí se jí 
náhle vrátila duševní čilost a mluvila s oběma téměř nepřetržitě až 
do svítání. Do jejich rukou vložila výchovu mladších sourozenců. 
Charlie, který se narodil v kansaských nesnázích a byl vždycky vel-
mi křehkým dítkem, byl nejtěžším břemenem její duše při tomto 
rozloučení.

„Jestliže mrtví mohou k sobě povolávat živé,“ řekla, „zavolám 
Charlieho k sobě.“

V průběhu roku pak odešel i Charlie. A kdo může opravdu říct, 
zda touha matčina srdce po svém dítěti nebyla opravdu silnější než 
vlivy hmotného světa?
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Billovi matka připomněla, že má zodpovědnost za vlastní osud 
a že podle slov věštkyně bude „jeho jméno známé po celém světě“.

„Ale,“ řekla mu matka, „jenom jména těch, kdo jsou poctiví, přímí, 
stateční, rozvážní a spravedliví, se připomínají se ctí. Pamatuj vždy, 
že ten, kdo přemůže svoji vlastní duši, je větší než ten, kdo dobyl 
celé město. Jsi dobrý syn a mohu zemřít s pocitem, že o mé děti 
bude postaráno. Přála jsem si, abys nevstupoval do armády. Ale 
teď ti již bude osmnáct, a až odejdu, tvoje vlast tě bude potřebovat. 
Prosím tě, abys bojoval vždy za tu věc, za kterou dal tvůj otec život.“

Mluvila, až ji přemohl spánek z vyčerpání. Bill k ní přiskočil, aby 
jí pomohl, a ona odešla spočívajíc mu v rukou, s pohledem, který 
svědčil, že viděla nevýslovnou krásu.

Ráno 22. listopadu 1863 začal nejsmutnější den našeho života. Jeli 
jsme těžkým nákladním vozem na hřbitov na Pilot Mountain. Přáli 
jsme si, aby naši rodiče byli ve smrti spojeni, jako byli věrně spojeni 
v životě, a tak jsme matku pohřbili do hrobu vedle otce.

Cesta ze hřbitova se rozdělovala nedaleko Leavenworthu. Jedna 
větev vedla do města, druhá se vinula k naší farmě podél Vládního 
kopce. Když jsme dojeli na toto rozcestí, vyskočil Bill z vozu.

„Nemůžu jít domů, když vím, že tam maminka už není,“ řekl. 
„Půjdu do Leavenworthu navštívit Eugena Hathawaye. Zůstanu 
u něj přes noc.“

Litovaly jsme Billa – on a matka znamenali jeden pro druhého 
celý svět – a nic jsme nenamítaly. To jsme však ještě netušily, jaký 
je pravý účel jeho návštěvy.

A tak jsme byly druhého dne velmi překvapené, když jsme viděly 
Billa s Eugenem vjíždět do našeho dvora v modrých vojenských 
uniformách unionistických vojáků. Zdálo se nám, že v našem hlu-
bokém zármutku nad matčinou smrtí nemůžeme unést, aby náš 
velký bratr odjel do války. Hrozily jsme mu, že řekneme odvodní 
komisi, že mu ještě není osmnáct. Ale Bill se nedal pohnout našimi 
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námitkami. Pluk, ke kterému byl přidělen, měl již rozkaz k trans-
portu na frontu, Bill se přišel jenom rozloučit. Pak nám dal sbohem.

Rozkaz, jímž byl Billův pluk poslán na frontu, byl však odvolán 
a Bill zůstal nějakou dobu v leavenworthské pevnosti. Tam znali 
velmi dobře jeho zálesácké zkušenosti a to byl důvod, proč ho po-
slali jako kurýra s důležitou vojenskou depeší do pevnosti Larned.

Několik našich nepřátel z řad přívrženců otroctví, kteří chtěli 
utéct z Kansasu a přidat se k armádě Konfederace, se dozvědělo 
o Billově úkolu. Řekli si, že je nejvhodnější příležitost, aby si zchla-
dili svoji dávnou zášť proti otci zabitím jeho syna. Vražda měla 
být ospravedlněna tím, že bude provedena ve službě jejich věci. 
Vypracovali plán, jak Billa přepadnou a zmocní se depeše u říčky, 
kterou musel na své cestě překročit.

Bill dostal výstrahu o tomto spiknutí a předpokládal, že ho pře-
padnou ze zálohy. Jeho znalost indiánského válčení přišla nyní vhod. 
Ani nejmenší balvan nebo keřík či strom okolo cesty neušel jeho pá-
travému oku. Když se blížil k říčce, kde měl podle varování očekávat 
útok, pokusil se ji překročit asi pět set yardů nad obvyklým brodem. 
Ale říčka byla rozvodněná a Bill se vydal opatrně na cestu k brodu.

Záškodníci tábořili asi tak sto yardů od říčky. Tma pomalu padala 
na kraj a Bill využil vysoký říční břeh a postupoval krytý podél vody. 
Jeho nepřátelé čekali, že přijede z kraje, a ne podél říčky. Doufal, že 
jim nepozorovaně proklouzne.

Když se dostal k místu, odkud bylo vidět malou chatrč, kde byli 
záškodníci nejspíš ukryti, našel v houštině pět osedlaných uvá-
zaných koní.

„Pět na jednoho! To nebude dlouhá zábava, když mě uvidí,“ řekl 
si Bill a postupoval tiše dál s karabinou připravenou k okamžitému 
použití.

„Tadyhle je – hoši – je tady – u brodu!“ rozlehlo se náhle volání 
od chatrče, doprovázené výstřelem z pušky. Zazněly ještě tři čtyři 
výstřely a podle skoku, jímž se jeho kůň vrhl vpřed, Bill poznal, že 
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ho jedna kule zasáhla. Vjel do vody, obrátil se v sedle a rychle vypálil 
na muže, který byl na dostřel. Chlapík zavrávoral a padl k zemi. Bill 
vrazil koni ostruhy a obrátil se teprve na druhé straně říčky. Muži 
běželi k brodu, stříleli a Bill jim ostře oplácel. Měl před nimi tři sta 
yardů náskok, a tak se nemusel bát opěšalých pronásledovatelů. 
Než doběhnou ke koním, bude on už mimo nebezpečí. Všechno teď 
záleželo na jeho koni. Vydrží to statečné zvíře při svém zranění 
ostrý cval vpřed?

Kůň běžel několik mil a pak klesl. Bill sundal sedlo a uzdu, naložil 
všechno na ramena a šel dál pěšky. Brzy se dostal na ranč, kde si 
opatřil nového koně, a bez dalších potíží dorazil do pevnosti Larned.

Po několika hodinách oddechu se Bill vydal na zpáteční cestu 
s depešemi pro leavenworthskou posádku. Když se blížil k brodu, 
dával opět velký pozor, ačkoliv si byl téměř jistý, že záškodníci teď 
už prchají z Kansasu, aby unikli zatčení. Byli si jisti, že pět mužů 
snadno skoncuje s jedním chlapcem, že se ani nemaskovali, a Bill 
jich několik poznal. Přesto překročil říčku velmi obezřetně a ka-
rabinu měl stále připravenou v ruce. Když se přiblížil k táboru 
záškodníků, zaslechl z chatrče slabé volání a zaúpění.

Mohla to být past. Ale také to mohl být bližní na prahu smrti. Bill 
popojel trochu blíž ke vchodu do chatrče.

„Kdo je tam?“ zvolal.
„Pojďte sem, pro lásku boží. Umírám tady bez pomoci!“
„Kdo jste?“
„Ed Norcross.“
Bill seskočil z koně. Ed Norcross byl muž, na kterého vystřelil, 

když prchal přes brod.
„Co je s vámi?“ ptal se Bill a vstoupil dovnitř.
„Dostal jsem to,“ úpěl Norcross, „a moji kamarádi mě tady ne-

chali.“
Bill teď viděl ubožáka, jak leží na podlaze chaty.
„Bill Cody!“ užasl Norcross.
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Bill klesl na kolena vedle umírajícího muže, kterého znal tolik 
let. „Můj ubohý Ede,“ mumlal, „a byla to moje kulka, co tě srazila!“

„Bylo to v sebeobraně, Bille,“ řekl Norcross. „Bůh ví, že ti nic ne-
vyčítám. Ale nesmýšlej o mně příliš špatně. Udělal jsem všechno, co 
jsem mohl, abych tě zachránil. Byl jsem to já, kdo ti poslal výstrahu. 
Doufal jsem, že pojedeš nějakou jinou cestou.“

„Já jsem nestřílel s ostatními, Bille,“ pokračoval Norcross po 
chvilce mlčení. „Oni mě tady nechali. Říkali, že mi pošlou pomoc, 
ale neposlali.“

Bill naplnil jeho prázdnou polní láhev ležící na zemi, upravil 
pokrývky, které mu sloužily za polštář, a nabídl mu, že ošetří jeho 
ránu. Ale šedý nádech smrti byl již rozprostřen na Norcrossově tváři.

„Nech toho, Bille,“ šeptal, „nestojí to za to. Jenom u mě zůstaň, 
než umřu.“

Nebyla to dlouhá stráž. Bill usedl vedle Norcrosse a svlažoval 
mu bledé rty vodou. Konec nadešel velmi brzy. Bill urovnal tuh-
noucí údy, zkřížil mu ruce na srdci a s posledním pohledem vyšel 
z chatrče.

Byla to jeho první zkušenost z hrůz a divokostí této bratro-
vražedné války. Bill nasedl na koně a zbytek cesty ujel celý skleslý 
a neobyčejně vážný.

Když se blížil k Leavenworthu, potkal přítele, který mu donesl 
výstražnou zprávu od Norcrosse, a požádal ho, aby dopravil 
Norcrossovo mrtvé tělo domů. Tíha, která ležela Billovi na duši, 
nezmizela ani po blahopřání velitele pevnosti Leavenworthu za 
statečnost a obratnost, kterými si dovedl zachránit život a depeše.

Následovalo nové období nečinnosti, které Bill při svém tempe-
ramentu velmi těžce nesl.

My doma jsme zatím měly jiné starosti. Sestra Julie prohlásila, 
že jsme se už naučily všechno, co se dá očekávat od venkovské 
školy, a musíme se zúčastnit zimního a jarního běhu ve škole 
v Leavenworthu. Měly jsme z toho radost, ale šaty, které pro nás 
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Julie nastříhala podle staré venkovské módy, nás v městské škole na 
první pohled označovaly za venkovanky. Nadto náš švagr Goodman, 
který chtěl náš majetek spravovat co nejhospodárněji, nám všem 
koupil botky z hrubé telecí kůže. Na to jsme nebyly zvyklé, ne-
boť naše matka nám vždy kupovala solidní a velmi pěknou obuv. 
Původce naší nesmírné rozmrzelosti a uraženosti se smál našim 
námitkám – ale je spravedlivé říci, že neměl ani potuchy, jakým 
mukám vystavuje plaché a citlivé dívky.

Obrátily jsme se na Billa, který byl v každé nesnázi naším úto-
čištěm. Odpověděl nám však dopisem, v němž sděloval, že už není 
zámožným vozatajem, ale má pouze nepatrný plat vojáka:

Mé drahé sestřičky!
Lituji, že Vám nemohu pomoci opatřit nové šaty. Ve chvíli, 

kdy to píši, jsem tak bez prostředků, že kdyby bylo možné kou-
pit mississippský parník za deset centimů, nemohl bych z něho 
koupit ani komín. Ale dostanu brzy svůj plat a pošlu vám jej celý. 
Nějak to vydržte, děvčata. Napíšu ještě Alovi.

V lásce Váš 
Bill

Byly jsme potěšeny, ale naše poslední naděje zmizela. Já jsem 
si vůbec neobula botky, které nám koupil poručník Al, ale zbavila 
jsem se jich. Udělala jsem báječný obchod s ochotným Židem. Stala 
jsem se majitelkou marokénových střevíců, které stály asi třetinu 
toho co telecí botky.

Židovo zboží vypadalo, jako by skutečně bylo určeno k obutí 
nohou, ale ve skutečnosti se jeho boty nedaly nosit. Ale aspoň jsem 
přesvědčila Ala, že skutečná hospodárnost se nedocílí kupováním 
telecích bot. Zakrátko obdržel Al dopis od Billa, ve kterém hájil naše 
stanovisko. A nakonec nám Bill poslal celou svoji měsíční gáži, když 
mu byla vyplacena.
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V únoru 1864 začal Shermanův pochod přes Mississippi. Sedmý 
kansaský pluk, známý jako „Jennisonovi banditi“, byl reorganizován 
v Leavenworthu a jako pluk starých zkušených vojáků byl poslán 
do Memphisu v Tennessee. Tam se měl připojit k armádě generála 
A. J. Smithe, která měla vést operace proti generálu Forretovi a krýt 
ústup generála Sturgise, jehož vojsko bylo zdecimováno od Forreta 
na Cross Roads.

Bill velice toužil zúčastnit se velké bitvy a podal si žádost, aby byl 
přeložen k 7. kansaskému pluku. Žádosti bylo vyhověno a Billova 
radost neznala mezí. Psal nám, že už brzy pozná, jak vypadá sku-
tečná bitva.

Bill dobře znal způsob indiánského válčení. Nyní bylo jeho cti-
žádostí poznat z vlastní zkušenosti přednosti a vyšší úroveň civili-
zovaného boje či – jak bych to řekla raději – boje mezi civilizo vanými 
lidmi.

Generál Smith byl informován o mladém skautovi a krátce po 
příchodu do Memphisu povolal Billa ke zvláštní službě do hlavního 
stanu.

„Potřebuji,“ řekl mu generál, „dostat spolehlivé zprávy o po-
hybech nepřítele a jeho postavení. Toho lze dosáhnout jen tak, že 
někdo tajně vstoupí do tábora konfederovaných. Vy máte potřebné 
vlastnosti – odvahu, chladnokrevnost, vynalézavost a duchapřítom-
nost. Myslím, že vy byste to mohl dokázat.“

„Přejete si tedy, abych šel do tábora vzbouřenců jako vyzvědač?“
„Ano. Ale musíte znát nebezpečí, které vám hrozí. Když vás chytí, 

bez milosti vás oběsí.“
„Postoupím to nebezpečí, pane,“ odpověděl Bill. „Jsem připraven 

okamžitě vyrazit.“
Tvář generála Smithe změkla při té pohotové odpovědi.
„Jsem si jistý, Cody,“ řekl vlídně, „že jestli to vůbec někdo může 

dokázat, jste to vy. Získal jste pro tento úkol znamenitou školu s in-
diány na vašich prériích. Ale nikdy nikomu nedávám rozkazem, 
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aby šel do nepřátelského tábora jako vyzvědač. Jestli však chcete 
vykonat tuto službu, vezměte si mapy zdejšího kraje a pečlivě si je 
prostudujte. A vraťte se sem večer pro přesné pokyny.“

Za těch několik dní, co byl pluk v táboře, se Bill seznámil s okolím 
místa, kde leželo vojsko unionistů. Mapy byly neobyčejně přesné. 
Bylo na nich zachyceno jezírko, říčka, potok, silnice, ale i vedlejší 
cesty a stezky od plantáže k plantáži.

A právě den před svým rozhovorem s generálem Smithem zajal 
Bill na jedné své obhlídce terénu vojína konfederovaných. Byl to 
jeho starý známý, jmenoval se Nat Golden. Bill sloužil s Natem 
při jedné z povoznických výprav Russela, Majorse & Waddella 
a získal si jeho skutečné přátelství. Nat pocházel z Východu, ale 
byl zachvácen západnickou horečkou. Utekl z domova, aby se stal 
zálesákem.

„Nu, tohle je trochu šeredná věc,“ řekl Bill, když poznal svého 
starého přítele. „Raději bych zajal celý regiment než tebe, kamará-
de. Proč ses dal vůbec naverbovat na nepravou stranu?“

„Válečné osudy, Billy,“ smál se Nat. „Přítel se obrátí proti příteli 
a bratr proti bratru. A taky bys mě nezajal, kdyby se mi neroztrhla 
puška. Ale jsem rád, že pukla. Nestál jsem zrovna o to, abych to byl 
já, kdo tě zastřelí.“

„Dobrá! Já zase nestojím o to, abych tě viděl viset,“ řekl Bill. „A tak 
mi dej ty papíry, co máš u sebe, a já tě odvedu jako obyčejného 
zajatce.“

Nat zbledl. „Ty si myslíš, Billy, že jsem vyzvědač?“
„Nemyslím – vím to.“
„Dobrá, nasadil jsem svůj život, abych ty papíry dostal, ale zdá 

se mi, že mi je seberete tak jako tak. Proto bude lepší, když je dám 
tobě a zachráním si krk.“

Ukázalo se, že Nat má přesné mapy s vyznačenými armádami 
Severu. Vedle map měl ještě listiny, v nichž byly uvedeny údaje 
o počtu důstojníků a vojáků a zamýšlených pohybech vojsk.
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Bill tyto papíry nezničil, neboť viděl, že by je mohl použít k své-
mu vlastnímu prospěchu. A tak když se hlásil ve stanu generála 
Smithe o podrobné pokyny, řekl:

„Vyrozuměl jsem z toho, co mi řekl zajatec, kterého jsem včera 
chytil, že se jednomu vyzvědači konfederovaných podařilo pořídit 
a odnést k nepříteli podrobnou mapu postavení naší armády a plá-
ny průběhu naší válečné kampaně.“

„Oh,“ podivil se generál, „to jsem rád, že jste mi to řekl. Hned 
změním naše postavení a jejich zprávy budou bezcenné.“ A pak dal 
Billovi pokyny, co od svého dobrovolného zvěda očekává.

„Kdy vyrazíte?“ zeptal se Billa.
„Dnes v noci, pane. Opatřil jsem si nepřátelskou uniformu a mám 

všechno připraveno, abych mohl brzy ráno vyjet.“
„Změníte barvu, eh?“
„Ano – načas. Ale ne svoje zásady!“
Generál pohlédl na Billa uznale.
„Budete potřebovat veškerý důvtip, chytrost, odvahu a opatrnost, 

abyste prošel bezpečně touhle zkouškou,“ řekl generál. „Věřím vám 
a spoléhám úplně na vás. Sbohem a zdar s vámi!“

Po vřelém stisku rukou se Bill vrátil do svého stanu a ulehl, aby 
si několik hodin odpočinul. Ve čtyři ráno už byl v sedle a jel k čáře 
konfederovaných.
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13 
Výzvědná služba

Vedení války se bez výzvědné služby neobejde. I když je to krajně 
nebezpečná činnost, vždycky se najdou odvážní lidé, kteří se vy-
houpnou do sedla, když jejich velitel zdvihne ruku, a vyjedou na 
šílenou jízdu, při níž jim jede smrt po boku a číhá při každém kroku, 
aby je srazila v neznámý a zneuctěný hrob. To jsou neznámí hrdi-
nové každé války.

Bill cválal od čáry unionistů. Plně si uvědomoval nebezpečí, 
kterému jede vstříc. Pod paží měl šedivou nepřátelskou uniformu. 
Jakmile za sebou nechal přední stráže vlastních lidí, sesedl z koně 
a vyměnil svou modrou uniformu za šedivou. Byl do bronzova opá-
len životem na volném vzduchu prérií. Barvu pleti a vlasů mu však 
mohlo dát i jižní slunce, a tak Billův vzhled byl pro něho velkou vý-
hodou. Navíc pod jeho kazajkou tlouklo odhodlané srdce a v očích 
měl lesk sebedůvěry.

Když se začalo rozednívat, spatřil přední hlídky konfedero-
vaných. Přesvědčil se ještě jednou o bezpečném uložení svých listin 
a popohnal koně k první stráži. Ihned ho zastavila obvyklá výzva:

„Stůj! Kdo tam?“
„Přítel!“
„Sesedni, příteli! Řekni heslo!“
„Neznám heslo,“ odpověděl Bill a seskočil z koně. „Mám důležité 

zprávy pro generála Forreta. Doveďte mě ihned k němu.“
„Jste vojákem Jihu?“
„Ne, ale mám trochu cenných zpráv o unionistech. Nejlíp bude, 

když mě dovedete ke generálovi.“
Prosté a jasné odpovědi se zdály strážným pravděpodobné. Ale 

opatrnost je dítětem války a hlídka znala své povinnosti. Nejdřív 
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Billa odzbrojila a pak ho eskorta odvedla do hlavního stanu. Spousta 
zvědavých očí doprovázela trojici, neboť tábor právě ožil po budíčku.

Když generál Forret vyslechl hlášení, nařídil, aby mu předvedli 
zajatce. Bill pohlédl s klidem do generálovy hezké, ale drsné tvá-
ře. V jeho chladných pronikavých očích nebylo slitování, ale Bill 
jim dokázal čelit svým důvtipem. Věděl, že pokud nezíská plnou 
generálovu důvěru hned teď, bude své pravé poslání plnit za nevý-
hodných podmínek.

Generál se několik vteřin díval pátravě na mladého muže před 
sebou. „Nuže, pane,“ řekl, „co si přejete?“

Bill odpověděl na otázku otázkou:
„Vy jste poslal jednoho mladého muže, jmenuje se Nat Golden, 

do unionistického tábora, že ano, pane?“
„Když jsem poslal… a co dále?“
„Je to můj starý přítel. Dostal se do tábora unionistů, aby si ověřil 

zprávy, které už získal pozorováním, a předtím u mě nechal nějaké 
papíry pro případ, že by byl v táboře chycen.“

„Hm! – A byl chycen?“ zeptal se Forret chladně.
„Ano. Ale jak náhodou vím, nebyl pověšen, protože neměl ty 

papíry u sebe.“ Bill vytáhl z kapsy papíry, které vzal Goldenovi, a po-
dával je generálovi. Dodal: „Golden mě žádal, abych vám je donesl, 
když to nebude moci udělat sám.“

Generál Forret byl obeznámen s rukopisem nešťastného Goldena 
a na první pohled viděl, že dokumenty jsou pravé. Nevzbudilo to 
v něm žádné podezření.

„Jsou to velmi důležité papíry,“ řekl, když je zběžně prohlédl. 
„Obsahují velmi cenné zprávy, ale my je snad nebudeme moci ani 
použít, protože se chystáme táhnout jinam. Víte, co je v těch doku-
mentech?“

„Znám každé slovo,“ zněla pravdivá odpověď. „Pečlivě jsem je 
prostudoval a naučil se zpaměti, abych vám mohl podat úplnou 
zprávu v případě, že bych byl nucen je zničit.“
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„To bylo velmi moudré,“ řekl generál Forret pochvalně. „Jste 
voják?“

„Nevstoupil jsem dosud do armády, protože nemám plný věk. Ale 
znám velmi dobře zdejší kraj a mohl bych vám sloužit jako skaut.“

„Dobrá. Jak to, že máte na sobě naši uniformu?“
„Je to Goldenova,“ řekl opět podle pravdy Bill. „Nechal si ji u mě, 

když si oblékl modrý stejnokroj unionistů.“
„A jak se jmenujete?“
„Frederick Williams.“
Také velmi blízko pravdy. Bill vynechal své příjmení Cody a pře-

hodil pořadí svých křestních jmen.
„V pořádku,“ řekl generál s důvěrou. „Můžete zůstat v táboře. Až 

vás budu potřebovat, pošlu pro vás.“
Zavolal svoji ordonanci a nařídil, aby byl dobrovolný skaut Wil-

liams ubytován v táboře kurýrů. Bill si oddechl, když šel za ordo-
nanci ze stanu. Zkouška dopadla dobře, teď musel začít jednat.

Uplynuly dva dny. Během nich získal Bill tu a tam trochu cenných 
zpráv, načrtl situační mapy a byl připraven odjet při první příleži-
tosti. Bylo pomalu načase, aby pro něho generál Forret našel nějakou 
skautskou práci, k níž by dostal průvodní list z tábora. Patrně však 
byly skautské služby vzácným zbožím na generálově trhu. Uplynul 
další den a Bill stále ještě netrpělivě čekal v táboře kurýrů. Tato 
nečinnost byla pro jeho nervy horší než skutečné nebezpečí. Už se 
pomalu smiřoval s tím, že bude muset opustit tábor bez generálova 
rozkazu, zato v doprovodu několika hvízdajících kulek. A znenadání 
uviděl posledního člověka, kterého si tu přál vidět – Nata Goldena!

Nat hovořil s generálovým adjutantem.
Zbývaly jenom dvě možnosti. Praštit Nata po hlavě, nebo utéct. 

Nat ho jistě úmyslně nezradí, ale určitě to udělá bezděčně, až bude 
hovořit s generálem Forretem. Bill se vrátil do stanu a nejprve 
ukryl svoje papíry. Pak osedlal koně a jel s klidnou tváří k předním 
strážím.
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Týž strážmistr, který ho uvítal, když přijel do tábora, měl dnes 
službu. Bill se ho zeptal na nedůležitou věc týkající se předních 
hlídek a nenápadně vrhl starostlivý pohled za sebe. Nic nenasvěd-
čovalo tomu, že ho někdo pronásleduje. Před ním byl pruh lesíka.

Náhle zaslechl temný dusot. Když se obrátil, viděl, jak se za ním 
žene malá četa jezdců plným tryskem. Vrazil koni ostruhy a vrhl se 
do lesíka.

A padl z pekáče do ohně. Vjel rovnou do cesty půl tuctu konfe-
derovaných, kteří vezli dva unionistické zajatce.

„Vojáci, unionistický špeh nám utíká!“ zvolal na ně Bill. „Rychle! 
Rozjeďte se na obě strany a zkřižte mu cestu. Já dohlédnu na za-
jatce.“

Jeho rozkaz byl vydán ostrým hlasem oprávněné autority ener-
gického důstojníka. Bez vyptávání se jezdci rozjeli napravo a nalevo, 
aby hledali uprchlíka.

„Pojďte,“ řekl Bill šeptem oběma skleslým unionistům. „Já jsem 
ten špeh. – Tak!“ a přeřízl provazy, jimiž měli spoutány ruce. „A teď 
jedeme na život a na smrt!“

Všichni tři vyrazili zuřivým tryskem právě včas. Billovo zasta-
vení sice trvalo jen velmi krátce, ale jeho pronásledovatelé se tím 
přece jen přiblížili a teď se řítili sotva sto yardů za nimi s Natem 
Goldenem v čele.

Byl to opravdu závod bok po boku se smrtí. Les pochytal dost 
hvízdajících kulí, ale některé prolétly skrze stromy a jedna z nich 
nalezla odpočinek v paži zajatce. Pokud by se Bill nechal chytit, 
znamenalo by to pro něj jistou smrt. Pro oba jeho kamarády by 
zajetí skončilo ve vězení v Andersonvillu nebo Lilby, což ovšem 
snad bylo stejně zlé jako smrt. Bill je nechtěl opustit, ačkoliv sám 
měl čerstvého koně a mohl je snadno předjet. Rozhodl se však, že 
přeruší tuto krátkou známost, kdyby nebylo zbytí, ale prozatím 
pokračoval s nimi a tvořil součást trojnásobného terče, na kterém 
se kavaleristé Konfederace pokoušeli ukázat své střelecké umění.
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Kraj lesíka byl brzy zde a za ním – radostný pohled! Přední stráže 
unionistické armády! Hlídky při spatření uprchlíků zatroubily na 
poplach a vstříc jim vyrazila četa modrokabátníků.

Bill by se rád zúčastnil bitky, která následovala, ale považoval 
za svoji povinnost, aby nejdříve odevzdal cenné dokumenty, za 
jejichž získání nasadil život. Zamířil k houští stromů a keřů, kde 
si schoval svoji modrou uniformu, a pak vjel do tábora pod svou 
pravou barvou.

Generál Forret se téměř okamžitě stáhl ze svých pozic a po 
strašlivém krveprolití u Pillow 10. dubna 1864 vyklidil Tennessee. 
Generál Smith byl pak odvolán a Billa přidělili jako skauta k 9. kan-
saskému pluku.

Indiáni působili tolik škod po celé čáře Staré cesty do Santa Fé, 
že bylo zapotřebí vojska, aby ochraňovalo poštovní vozy, dopravní 
karavany a vystěhovalce, putující po této důležité silnici. Jako téměř 
všechny indiánské války, byla i tato vyvolána nespravedlností vlády 
bílých mužů na některém kmenu domorodců. Roku 1860 plukovník 
A. G. Boone, důstojný vnuk nesmrtelného Daniela Boonea, uzavřel 
jako vládní zástupce mírovou smlouvu s Komanči, Kajovy, Čejeny 
a Arapahy. Po celou dobu jeho moudré, spravedlivé a lidumilné 
správy se tyto divoké kmeny chovaly k bělochům co nejpřátelštěji. 
Kdokoliv mohl projít prériemi beze strachu a obtěžování. V roce 
1861 však byla proti plukovníku Booneovi vznesena žaloba soud-
cem Wrightem z Indiany pro zneužívání pravomocí a podařilo se 
mu nakonec odstranit tohoto muže z úřadu pro indiánské záleži-
tosti. Pánové Russel, Majors & Waddell uznávali velký Booneův 
vliv na indiány a darovali mu 1400 akrů pozemků nedaleko Puebla 
v Coloradu. Plukovník Boone se tam odstěhoval a toto místo pak 
bylo nazváno Booneville. Padesát náčelníků všech čtyř kmenů 
navštívilo Boonea na podzim roku 1862 a prosili ho, aby se k nim 
vrátil. Řekl jim, že ho z úřadu odvolal prezident Spojených států. 
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Nabídli mu tedy, že seženou peníze prodejem svých koní a pošlou 
ho do Washingtonu, aby Velkého otce informoval, co dělá nynější 
Booneův nástupce. Že krade jejich věci a prodává jim je pak draho 
zase zpět. Pokud nebude tento nepoctivý úředník vyměněn, vy-
kopou válečnou sekeru. Vrozená logika indiánům velela, že mají 
právo okrádat projíždějící karavany, když má vládní zástupce právo 
okrádat je.

Ale nikdo se nezajímal o takové malichernosti, jako je nesprave-
dlnost vůči indiánům. Státní správa měla navíc plné ruce práce 
s tím, aby zabezpečila občanská práva osvobozeným černochům.

Na podzim roku 1863 putovala do Santa Fé malá karavana. 
Indiáni byli již tak dlouho mírumilovní, že nikdo z cestujících vůbec 
nepomyslel, že by z jejich strany hrozilo nějaké nebezpečí. Tlupa 
indiánských bojovníků přijela k průvodu vozů a požádala o jídlo. 
Vozkové si však mysleli, že slouží lidstvu, když zabijí rudocha podle 
staré zásady, že „jediným dobrým indiánem je mrtvý indián“. A tak 
byl zastřelen přátelský a nevinný indián.

Koule, která prorazila jeho srdce, se dotkla i srdcí všech bojovní-
ků těchto klidných kmenů. Na vhodném místě karavanu přepadli, 
pozabíjeli do posledního všechny muže, spálili vozy a koně ode-
hnali.

Oheň nespokojenosti, který po dva roky doutnal v hrudích 
indiánů, teď vybuchl se sopečnou prudkostí. Následovaly stovky 
příšerných vražd a bezuzdné ničení bělošského majetku.

9. kansaský pluk byl pod velením plukovníka Clarka vyslán, 
aby chránil Starou cestu mezi pevnostmi Lyon a Larned. Bill se 
tu cítil jako doma. Znal indiány a jejich zvyklosti a neměl z nich 
žádný strach. Jeho krásný kůň a lesklá výstroj mu působily 
marnivé potěšení, když jako skaut vedl bezpečně svůj pluk podél 
řeky Arkansas.

Během léta svedli vojáci několik bitek s indiány a Bill prožil pár 
ošemetných chvilek, když musel divokou jízdou ze své stopy setřást 
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všudypřítomné rudochy. Nikdo z pluku si nemohl stěžovat, že by se 
v těchto letních měsících nudil.

Na podzim odveleli Billa opět k 7. kansaskému pluku, který s gene-
rálem Smithem pochodoval na frontu do Nashvillu. Mezitím však 
vtrhl do Missouri jižanský generál Price s 20 000 muži. Unionistickým 
silám v Missouri tehdy velel Rosenkrans. Jeho armáda byla velmi 
malá, měla asi jenom 6500 mužů. Generál Smith proto dostal rozkaz, 
aby se se svým vojskem vrátil do Missouri a bojoval s Rosenkransem 
proti Priceovi. Přes tuto posilu měla nyní Rosenkransova armáda 
pouze 11 000 mužů. Generál Rosenkrans zaujal obranu kolem 
St. Louis, generálové Ewing a Smith obsadili Pilot Knob. V pondělí 
24. září 1864 zaútočil Price proti tomuto obrannému postavení, ale 
byl s těžkými ztrátami odražen. Konfederovaní obsadili Pastýřovu 
horu, odkud začali dobře mířeným ohněm bombardovat vojsko 
generála Ewinga v pevnosti u Irontonu. Ewing byl nucen ustoupit 
k Harrisonově stanici, kde se dostal téměř do obklíčení, ale podařilo 
se mu z větší částí svých sil probít se ke generálu McNeillovi v Rolle.

Byla to první vážná bitva, které se Bill zúčastnil. Na jednom 
místě se ocitl přímo proti oddílu, v němž bojovalo mnoho mužů, 
kteří bývali nepřáteli jeho otce a před devíti lety našimi proná-
sledovateli. V ohni boje jich několik Bill poznal a vzpomněl si na 
svou chlapeckou přísahu, že pomstí otcovu smrt. Tři z těchto mužů 
v bitvě padli. Ať už to byl či nebyl on, kdo je složil, cítil se Bill od té 
chvíle zproštěn svého melancholického závazku.

Po několika krvavých bitvách ustoupil Price se zbytkem své ar-
mády z Missouri – z dvaceti tisíc mužů mu zbylo sedm tisíc.

V této kampani se Bill proslavil, stal se známý na všech stranách 
a byl vyznamenán za statečnost a cenné služby v poli jako starý 
válečný veterán. U jednotek nastala velká poptávka po Billových 
službách. Zdálo se, že má život očarovaný. Často byl posílán přes 
bojiště s depešemi, a ačkoliv pod ním bylo několik koní zastřeleno 
nebo roztrháno granáty, on sám neutrpěl ani škrábnutí.
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V této kampani se Bill také setkal se svým starým přítelem 
z prérií, Divokým Billem. Bylo to na nějaké farmě, kde si chtěl opat-
řit jídlo, a byl nemálo překvapen, když uslyšel znenadání pozdrav:

„Billy, můj chlapče, jak se ti vede, co?“
Ohlédl se a voják v šedivé uniformě konfederovaných mu po-

dává ruku. Poznal Divokého Billa, ale věděl, že je zarytým unio-
nistou. A tak si domyslel, že Divoký Bill je na stejné výpravě jako 
on. Prohodili pár slov o modré a šedé uniformě, ale pak mluvili 
o vážnějších věcech.

„Vezmi si tyhle papíry, Billy,“ řekl Divoký Bill a podával mu 
balíček. „Dones je generálu McNeillovi a pověz mu, že právě teď 
sbírám hodně zajímavých zpráv, a proto ještě neodejdu z tábora 
konfederovaných.“

„Nevydávejte se zbytečně do nebezpečí,“ varoval ho Bill, ačkoliv 
věděl, že Divoký Bill se vydává jen do takových nebezpečí, o kterých 
dopředu nevíme.

Plukovník Hickok – neboť to bylo pravé jméno Divokého Billa – 
odpověděl se smíchem:

„Jenom prováděj sám, co hlásáš, milý synku. Tvůj krk má trochu 
větší cenu než můj. Tvůj život má budoucnost, můj náleží většinou 
minulosti. Já už stárnu.“

V tu chvíli přerušila jejich hovor farmářka šťavnatým jídlem, do 
kterého se oba přátelé pustili s klidným svědomím i přesto, že jejich 
dobrá hostitelka nechtěla od vojáků konfederovaných zaplatit.

„Pokud mám v domě jedinou kůrku chleba,“ řekla, „jste u mě 
vždycky vítáni!“

Oba přátelé se rozloučili. Bill se vrátil do řad unionistů a plu-
kovník Hickok do tábora protivníka.

O několik dní později, kdy generál Price sevřel unionisty do 
kleští a kdy se blížila bitva, vyrazili z nepřátelského vojska dva 
jezdci a plnou rychlostí jeli k seveřanské armádě. Na chvíli se zdálo, 
že odvážnost jejich útěku konfederované ohromila. Ale pak hustě 
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a rychle následovaly koule, a než jim přijela na pomoc záchranná 
četa, do níž patřil i Bill, bylo jedno ze sedel prázdné. Když zbylý 
uprchlík přijel blíže, Bill zvolal:

„To je Divoký Bill, unionistický skaut!“
Jásotné volání pozdravilo neohroženého plukovníka Hickoka 

a on vjel do tábora obklopen společností obdivovatelů. Přinesl 
neobyčejně cenné zprávy pro bitvu u Pilot Knob, o které jsme se 
už zmínili a která následovala hned potom.
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14 
Záchrana a zásnuby

Po bitvě u Pilot Knob pověřil Billa generál Polk zvláštní službou 
v hlavním stanu v St. Louis. Paní Polková byla přítelkyní naší matky 
ze školy a obě spolu udržovaly písemné styky až do matčiny smrti. 
Jakmile se paní Polková dověděla, že syn její staré přítelkyně je 
v armádě Unie, postarala se, aby dostal dobré místo ve štábu. Ale 
drobné práce ve vojenské kanceláři byly bývalému expresnímu 
jezdci po chuti asi jako prodávání v lékárně a jeho nové povinnosti 
se mu postupně stávaly nesnesitelné. Nebylo v nich ani trochu 
vzruchu či nebezpečí, bez nichž se zdál život Billovi mrtvý.

Jedna událost však přece jen oživila tíhu této jednotvárnosti. 
Setkal se s Luisou Frederici, která se později stala jeho ženou. 
Billovo dvoření začalo bez milostných listů, ale byla to opravdu 
velmi romantická historie.

Při ranních projížďkách pozoroval Bill přitažlivou a půvabnou 
ženu, která seděla na koni pevně a zpříma jako Diana. Billa vždyc-
ky přitahovalo dokonalé jezdectví, a tak zatoužil seznámit se s tou 
mladou dámou. Nikdo z jeho přátel ji však neznal. Jednou se Luise 
Frederici přetrhla uzda a její kůň se splašil. Bill přispěchal jako 
zachránce a seznámení pak bylo hračkou. Z války k lásce a z lásky 
k válce je jenom krok a Bill neztrácel čas. Nebyl už žádným nováčkem 
Kupidovým. Čtenář si jistě pamatuje na spor se Stevem Gobelem. 
Pravda, Bill měl při způsobu svého života málokdy příležitost užít 
si ženskou společnost. O to rychleji se však chápal příležitosti, když 
se naskytla. Než skončila válka a jeho pluk byl rozpuštěn, stal se 
snoubencem Luisy Frederici.

Na jaře 1865 bylo Billovi necelých dvacet let. Pokud si chtěl 
zatančit na své vlastní svatbě, musel se nejprve finančně zabez-
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pečit. A tak nezůstal v St. Louis, kam ho táhlo srdce, a vydal se za 
příhodným zaměstnáním.

Nejdříve se však zastavil doma. Za jeho nepřítomnosti se pro-
vdala Elisa za pana Mayerse, ale ještě než jsme mu to oznámili, 
prozradil nám Bill, že se zasnoubil se slečnou Frederici. A Julie hned 
Billovi připomněla:

„Až se oženíš, budeš muset zůstat doma.“
Chtěly jsme, aby spravoval rodinný majetek, který během války 

značně zpustl. Ale k tomu bylo třeba peněz a plat vojáka ve válce se 
rovnal téměř nule. A tak se Bill vypravil do pevnosti Kearney, aby si 
našel nějaké výhodné zaměstnání a zlepšil své finance.

První, koho v Kearney potkal, byl jeho starý přítel z prérií Bill 
Trotter.

„Zrovna hledám někoho, jako jsi ty,“ řekl mu Trotter, když se mu 
Bill svěřil, že hledá pravidelné zaměstnání. „Jsem místním jednate-
lem postiliónství. Řídit v těchto končinách dostavník je nebezpečné 
zaměstnání, protože cesta je ohrožována indiány a bílými lotry. 
Několik vozků už bylo přepadeno a zabito, ale zato plat je dobrý 
a ty se dobře vyznáš v tomhle kraji. Jestli jsi ochoten řídit poštovní 
dostavník, tak to místo dostaneš.“

Bill prošel už tolika nebezpečnými situacemi, že mu připadalo 
velmi riskantní strkat před svatbou znovu hlavu do vosího hnízda. 
Trotter však sliboval více než dobrý plat a Bill věděl, že se v případě 
nouze bude moci spolehnout na jeho pomoc. A tak Trotter dostal 
odpověď, o kterou stál.

Dostavníková linka byla dalším podnikem, který provozovali 
Russel, Majors & Waddell. Vznikla v době, kdy bylo u Pikeova ští-
tu objeveno zlato. Přes širé západní pláně se dalo tehdy cestovat 
jen s loudavým volským spřežením nebo nákladními mezky. Ze 
St. Louis do Salt Lake City vedla poštovní linka, ale byla tak uboze 
vybavená, že cesta trvala jednadvacet dní. Pan Majors se proto 
spojil s Johnem Jonesem z Missouri a založili novou linku mezi 
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řekou Missouri a Denverem, což bylo tehdy obyčejné zlatokopecké 
hnízdo. Nakoupili tisíc kentuckých mezků, aby mohla být zajištěna 
každodenní jízda oběma směry. Tato poštovní linka měřila 600 mil 
a cesta trvala šest dní.

První pošta dojela do Denveru 17. května 1859. Nová dopravní 
linka byla považována za velký úspěch. Výdaje se zařízením do-
pravních stanic a celý provoz byly však tak veliké, že tomuto 
podniku hrozil bankrot. Russel a Waddell proto svému společníkovi 
pomohli, uhradili všechny jeho závazky a ještě koupily konkurenční 
poštovní linku mezi St. Louis a Salt Lake City. Sjednotili oba podniky 
a postavili je na zdravý základ, takže se začaly vyplácet. St. Louis 
se stal výchozí stanicí obou linek dostavníkové pošty. Jedna smě-
řovala do Denveru a druhá trasa vedla k pevnosti Kearney po Staré 
cestě k Solnému jezeru a odtud pokračovala přes Camp Floyd, Ruby 
Valler, Carson City, Placerville a Folsom až na konečnou stanici 
v Sacramentu. Vzdálenost mezi St. Louis a Sacramentem po této 
cestě byla devatenáct set mil a podle poštovních smluv a státního 
jízdního řádu musela být překonána nejpozději za devatenáct dní. 
Někdy trvala cesta patnáct dní, ale většinou se vyskytly obtíže 
a jízdní řád se natáhl až na stanovenou mez.

Každých 250 mil linky tvořilo divizi, jejíž spravování bylo svěřeno 
zvláštnímu jednateli. Ten měl ve svém okrsku velkou pravomoc. 
Najímal a propouštěl zaměstnance, kupoval koně, mezky, postroje, 
zásoby potravin, píci a obstarával jejich rozdělení po jednotlivých 
stanicích. Dohlížel na stavbu budov, studní a vodovodů a disponoval 
finanční hotovostí, kterou mu firma svěřila k hrazení všech výdajů 
spojených s provozem linky.

Zástupcem a pomocníkem jednatele byl konduktér. Jeho hlavním 
úkolem bylo jezdit na kozlíku vedle vozky a neustále kontrolovat 
trať. Často musel urazit dvě stě padesát mil své divize bez odpo-
činku nebo spánku.
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Dostavník byl prostorný houpavý vůz, zavěšený místo obvyk-
lých pér na kožených řemenech. Byl tažen spřežením šesti koní 
nebo mezků a jeho rychlost drásala pasažérům nervy. Cestujícím 
bylo povoleno vézt s sebou dvacet pět kilogramů zavazadel, a to 
všechno – pasažéři, kufry, balíky, dopisy a cenné zásilky – bylo pod 
dohledem a péčí konduktéra.

Overland Stage – přespolní pošta – byla vedena s finanční ztrá-
tou až do roku 1862. V březnu toho roku převedli Russel, Majors 
& Waddell celý podnik na Bena Hollidaye. Byl to typický hraničář 
a velká individualita. V době, kdy převzal dostavníkovou poštu, mu 
byla svěřena i státní pošta Spojených států. Tím ovšem dostal podnik 
opravdu zdravý základ, neboť vláda platila ročně 800 000 dolarů 
za dopravu své pošty do San Franciska.

Druhý den po rozhovoru s Trotterem nastoupil Bill do služby. 
Vylezl na kozlík, a když uchopil opratě šesti bujných koní, byli ces-
tující v dostavníku přesvědčeni, že mají zkušeného vozku.

Trasa Billovy divize vedla z pevnosti Kearney do Plum Creeku. 
Zdejší krajinu znal dokonale, neboť to bylo místo jeho první srážky 
s indiány. Jízda nahoře na kozlíku byla nudná a velmi mrzutá, když 
nastalo chladné počasí. Za svou práci však dostával Bill sto padesát 
dolarů měsíčně a každá výplata ho přibližovala k St. Louis a jeho 
snoubence.

Jednoho chladného listopadového rána vyjel Bill z Plum Creeku 
a v uších mu zněly ostré výstrahy: Indiáni jsou na válečné stez-
ce. Bylo víc než pravděpodobné, že se s nimi setkají. Zástupce 
jednatele poručík Flowers jel s Billem na kozlíku jako konduktér 
a v dostavníku se zmítalo šest ozbrojených pasažérů.

V polovině cesty Billovo zkušené oko objevilo slibované rudé 
bojovníky. Před ním tekla řeka, kterou musel přebrodit, vroubená 
hustým křovím. Tam se skrývali indiáni a čekali na poštu. Billovi 
stačilo zahlédnout kmit opeřené hlavy nebo ruky tam, kde měl být 
jenom strom, skála nebo tráva, či pohybující se stín, kde měla být 
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příroda bez pohnutí. Méně zkušený pozorovatel by nikdy neodhalil 
rudochy v jejich úkrytu. Méně zběhlý hraničář by se zalekl jejich 
úmyslů. Méně zkušený vozka by se neodvážil pokračovat v této 
jízdě na život a na smrt. Méně zkušený střelec by nemohl skolit 
indiána ze střechy kymácejícího se dostavníku.

Bill nezaváhal. „Pozor! Jsou tady!“ vykřikl k pasažérům a po-
pohnal koně k co největšímu trysku. Jakmile indiáni viděli, že se 
dostavník rozjel plnou rychlostí k brodu, pochopili, že byli objeveni. 
Vyskočili ze svých úkrytů a utíkali za dostavníkem, který měl plných 
pět set yardů náskoku. Bill přejel s dostavníkem brod a ještě mu 
zbývalo dost času, aby zastavil a popřál koním doušek vody. Po 
občerstvení je opět hnal plnou rychlostí vpřed.

Dostavník sténal v kloubech, kýval se jako upoutaný balón a po-
hazoval nešťastnými cestujícími ze strany na stranu, a když najel na 
nějakou větší překážku, naráželi pasažéři do střechy vozu. Indiáni 
je ohrožovali zvenčí a rozbité hlavy se staly jejich osudem uvnitř.

Bill mával nemilosrdně bičem a znamenití koně poslouchali 
tak statečně, že tlupa indiánů na ponících je doháněla jen pomalu. 
Pronásledovalo je asi padesát rudochů a Bill si řekl, že když dojede 
včas k přepřahací stanici, pak on, oba tamější zřízenci, poručík 
Flowers a šest cestujících se spolehlivě ubrání lupičům.

Když byli pronásledovatelé na dostřel, odevzdal Bill opratě po-
ručíkovi, obrátil se na kozlíku a vystřelil na indiánského náčelníka.

„Výborně!“ houkl jeden z pasažérů. „Ten chlapík s těmi péry 
to dostal!“ A salva výstřelů z nitra dostavníku vyrážela díry do 
vzduchu.

Přepřahací stanice byla již na dohled a oba zřízenci, přivábení 
střelbou, vyběhli ven, aby se zúčastnili bitky. Po ztrátě svého ná-
čelníka však indiáni ochabli, a jakmile spatřili oba zřízence, zane-
chali pronásledování nadobro.

Poručík Flowers a dva pasažéři byli zraněni. Bill nedovedl potla-
čit úsměv, když ho rozčileně ujišťovali, že „my (cestující) jsme zabili 
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jednoho indiána a ty ostatní jsme zahnali na útěk“. Poštovní zřízenci 
se usmívali rovněž, ale nikdo neřekl ani slovo. Zkušení hraničáři 
nekazili nikomu takovou krásnou povídku.

Po nezdařeném přepadení bylo vysláno do oblasti Billovy divize 
vojsko a během zimy se vojákům podařilo indiány úplně pacifikovat. 
Bill je ze svého kozlíku už víckrát nespatřil.

Až do února se nestalo nic zvláštního. Pak ho jednou vzal Trotter 
stranou a řekl mu, že dnes je v poště velká peněžní zásilka a aby 
byl mimořádně opatrný, protože je možné, že dopravu peněz někdo 
prozradil.

„Udělám, co umím,“ řekl Bill. A sotva vyjel, začal podezřívat 
oba nešťastné pasažéry, které vezl. Jeho podezření ještě zesílilo, 
když na jedné stanici musel zanechat konduktéra, protože odtud 
někdo odehnal všechny koně a bylo nezbytné vrátit se pro nové. Bill 
pokračoval v cestě sám a rozhodl se, že bude moudřejší, když chytí 
býka rovnou za rohy. Kousek za stanicí dostavník zastavil, seskočil 
a prohlížel postroj, jako by něco bylo v nepořádku. Pak přistoupil ke 
dveřím dostavníku a požádal cestující, aby mu podali provaz, který 
byl uvnitř. Když mu ho podávali, hleděli do hlavní dvou namířených 
revolverů.

„Ruce vzhůru!“
„Co se děje?“ ptal se jeden z nich a zdvihal ruce nad hlavu.
„Myslel jsem si, že s tím začnu raději sám,“ odpověděl Bill.
Druhý pasažér dovedl ocenit komičnost okamžiku: „Vy jste ostrý 

hoch, mladíku,“ řekl, „ale myslím, že sobě rovné najdete ještě dál 
na silnici.“

„Nechám se překvapit,“ řekl Bill. „Prozatím mi udělejte tu las-
kavost a svažte ruce svého přítele. Děkuji vám! A teď odhoďte své 
pistole. Jsou všechny? Dobrá! Ukažte ruce.“

Když byli oba darebáci bezpečně svázáni a odzbrojeni, pokra-
čoval Bill v jízdě. Poznámka, kterou pronesl příliš vtipný cestující, 
dokazovala, že patří k větší bandě. Bill si jen přál, aby dojel do ná-
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sledující přepřahací stanice dřív, než bandité zaútočí na dostavník. 
Měl už plán, jak to zařídí dále.

Do přepřahací stanice dojel bezpečně a předal zajatce zřízen-
cům. Pak se postaral o ukrytí všech cenných věcí z pošty. Rozřízl 
po straně jeden z polštářů na sedadle dostavníku, vyndal část vy-
cpávky a do získaného otvoru nacpal všechny cennosti i se svými 
hodinkami a peněženkou. Pak polštář doplnil žíněmi a díru zašil 
tak, že nebylo nic poznat.

Bill očekával, že pokud je lupičů víc, budou na něho čekat u bro-
du, kde na něho číhali indiáni. Jeho tušení se splnilo. Když se blížil 
k vrbovému porostu u řeky, vystoupilo z křoví šest mužů s hrozivě 
namířenými ručnicemi.

„Stůj, nebo jsi mrtvý muž!“ zněl obvyklý pozdrav. Bill ochotně 
poslechl.

„Dobrá! – Co chcete?“ ptal se Bill.
„Všechno, co vezete. Dejte to sem!“
„Pánové, v tom případě jde o to, aby zloděj chytil zloděje,“ usmál 

se Bill.
„Cože?“ rozčilil se jeden z ničemů. Pravděpodobně ho urazilo 

Billovo upřímné oslovení.
„Ne že bych já byl zlodějem,“ pokračoval Bill, „ale vaši kamarádi 

byli tentokrát čilejší než vy.“
„Oni vás oloupili?“ ječela banda nad zlotřilostí svých kamarádů.
„Jestliže ve voze zbylo něco, co stojí za to, neostýchejte se,“ vy-

bízel je Bill přívětivě.
„Kde je vaše pokladna?“ chtěli vědět lupiči a nemohli uvěřit, že 

už není žádné cti mezi zloději.
Bill ji ochotně vytáhl a ukázal jim její melancholickou prázdnotu. 

Následovaly nepěkné nadávky.
„Kde vás zadrželi?“ ptal se vůdce bandy.
„Asi osm nebo devět mil odtud. Najdete tam na cestě ještě trochu 

sena, můžete si ho vzít také.“
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„Čekali tam snad na ně koně?“
„Když jsem je viděl naposledy, tak šli pěšky.“
„Pak je můžeme ještě chytit,“ zvolal vůdce a naděje mu svitla 

v očích. „Pojďte – neztrácejme čas.“
Rozběhli se k vrbám a za chvilku odtud vyjeli na koních.
„Vyřiďte jim můj pozdrav,“ volal za nimi Bill. Ale nikdo mu už 

neodpověděl.
Bill dojel až na konec své divize a odevzdal v pořádku všechny 

svěřené věci. Obával se, že lupiči jeho lest odhalili, a proto na zpá-
teční cestě byl dvojnásobně bdělý. Naštěstí se již nic nepřihodilo. 
Na přepřahací stanici naložil Bill své zajatce a odvezl je do Kearney. 
Kdyby jejich kumpáni prohlédli, jaké s nimi Bill sehrál divadlo, jistě 
by se ho pokusili zavraždit.

V Kearney čekal na Billa dopis od Luisy. Naléhala v něm, aby 
zanechal nebezpečného zaměstnání a vrátil se na Východ. Bill jí 
odepsal, že už se sám rozhodl k návratu, a požádal ji, aby stanovila 
den svatby. Potom oznámil Trotterovi svoji abdikaci na vysoký trůn 
poštovního vozu.

„Nerad tě propouštím, Bille,“ řekl Trotter.
„Ale já jsem to místo přijal, jenom abych vydělal dost peněz 

a mohl se oženit,“ vysvětlil mu Bill.
„Pak ti ovšem mohu jen popřát co nejvíc radosti,“ rozloučil se 

s ním Trotter.
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15 
Bill na svatební cestě

Když Bill dojel domů, byl tu už dopis od Luisy Frederici, v němž mu 
oznamovala, že stanovila den svatby na 6. března 1866. Svatba se 
konala v domě nevěsty. Bylo tu mnoho přátel obou rodin a všichni 
souhlasili, že hezčí párek se nikdy neskláněl před oltářem Hymé-
novým.

Jejich svatební cesta vedla do Leavenworthu, kam jeli parníkem po 
řece ze St. Louis. Cestující na parníku měli nádherně zařízené kajuty 
a prvotřídní obsluhu, proto taková cesta byla příjemným zábavním vý-
letem. Ale i tady se Bill setkal s válečným „hadem u cesty“. Společnost 
výletníků na palubě projevovala o mladou dvojici takový nezdvořilý 
zájem, že Luisa raději odešla do kajuty, aby se vyhnula zlomyslným 
hrubostem a zabránila případnému konfliktu. Když se vzdálila, dal 
se Bill do hovoru s nějakým pánem z Indiany. Řeč se stočila i na drzé 
chování některých výletníků a muž mu po chvilce váhání řekl:

„Mám-li vám říct pravdu, pane Cody, tak tito lidé jsou z Missouri 
a poznali vás jako jednoho z Jennisonových jestřábů. Vědí, že jste 
velkým nepřítelem Jihu, proto vás zuřivě nenávidí.“

„Já jsem byl za války vojákem a skautem armády Unie,“ řekl Bill 
s rozvahou, „ale měl jsem své zkušenosti s jižanským rytířstvím 
už před válkou.“ A vypravoval občanovi z Indiany příhody vlastní 
rodiny z Kansasu.

Druhého dne drzé a vyzývavé chování Missouřanů pokračovalo. 
Bill už chtěl projevit svůj hněv a rozhořčení, ale Luisa ho uprosila, 
aby dělal, jako by se nic nestalo.

Odpoledne zastavila loď u osamělého přístaviště, aby naložila 
palivo. Missouřané vypadali velmi vzrušeně… Shromáždili se vzadu 
u lodního zábradlí a napjatě se dívali někam do dálky.
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Lodníci se právě chystali odrazit, když se z lesa vyřítila tlupa 
jezdců a hnala se k přístavišti. Kapitán si myslel, že chtějí pře-
padnout parník, a dal chvatně rozkaz k odražení. Současně povolal 
všechno mužstvo na palubu. Byli to většinou černoši a ochotně se 
připravili k bitce, kdyby nebylo zbytí. Vůdce banditů střelil něko-
likrát do vzduchu a přiblížil se těsně k parníku.

„Kde je ten kansaský jestřáb?“ zvolal. „My jsme si pro něho přišli.“
Ostatní jezdci spatřili Billa a jeden z nich vykřikl: „My vás známe, 

Cody!“
Ale přijeli příliš pozdě. Parník už se odpoutal od břehu a ne-

stažený přístavní můstek vlekl za sebou ve vodě. Když útočníci 
viděli, že jim kořist unikla, vyjádřili své zklamání zuřivým pokřikem 
a vypálili na parník rozptýlenou salvu výstřelů. Ale loď ujela brzy 
z dostřelu a pokračovala vzhůru po řece.

Bill se připravil na nejhorší. Stál s revolverem v ruce nahoře 
u schodů a čekal, kdo z jeho nepřátel zaútočí první.

Na palubě však byla také společnost bývalých vojáků Unie, asi 
šest nebo osm mužů. Byli samozřejmě v civilu a Bill proto o nich nic 
nevěděl. Ale když byl jejich bývalý spolubojovník v tísni, okamžitě 
mu přispěchali na pomoc. Naštěstí jejich služeb nebylo zapotřebí 
a zbytek cesty proběhl bez nemilých příhod.

Později jsme se dověděli, že Missouřané telegrafovali bratřím 
Jamesům a Youngerům, že na palubě parníku je Bill Cody, aby po-
slali četu mužů na osamělé místo a slavného unionistického skauta 
chytili a odvlekli.

Bill se obával, že Luisa bude rozladěna tímto nepříjemným inci-
dentem na svatební cestě, ale v Leavenworthu je čekalo tak srdečné 
přivítání, že rychle zapomněli na všechny strasti svatební cesty, 
a teprve zde jim začaly pravé líbánky.

Bill vyhověl přání Luisy a nepomýšlel na další život v prérii. 
Rozhodl se pro mírumilovnější povolání a stal se hoteliérem. 
Hotel U lesíka, který postavila naše matka, byl po její smrti prodán 
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doktoru Cookovi, který býval chirurgem u 7. kansaského pluku. 
A nyní hledal někoho, komu by živnost pronajmul. Bill přišel jako 
na zavolanou a ujal se řízení hotelu i další obchodní činnosti, která 
s jeho provozem souvisela. Bylo to krásné, žít opět pod střechou, 
kde matka strávila poslední roky svého života. A bylo krásné vi-
dět jeho mladou ženu uprostřed starého, důvěrně známého okolí. 
A tak se Bill stal pokojným občanem a pozval May a mne, abychom 
bydlely u něho.

Thoreau někde načrtl sympatickou podobiznu hostinského, od 
něhož se chce, aby zářil pohostinností, jako slunce vyzařuje tep-
lo – a který živí a hostí lidi z pouhé lásky k tvorstvu. Ale i takový 
hostinský musí mít na paměti vlastní zisk a získat na jednom konci 
to, co na druhém dosadí. Nuže, Bill vyzařoval pohostinnost a jeho 
pověst jako ochránce bližních se rozšířila tak, že mnozí pocestní bez 
peněz zacházeli si dlouhé míle cesty, aby vykonali návštěvu v Billově 
hostinci. A tak byl finanční výsledek Billova podnikání velmi bídný. 
A hosté nezřídka pozorovali, že hostinský Cody je při prokazování 
lásky k bližnímu zamyšlený a duchem nepřítomný. Bill vzpomínal 
na prérie. Luisa si také všimla toho výrazu, a když prozkoumala ob-
chodní knihy po prvních šesti měsících, napolo s úsměvem a napolo 
v slzách svolila, aby se Bill vrátil k svému životu hraničáře a skauta.

Bill se zbavil hotelu, a když byly zaplaceny účty a sestra May a já 
jsme byly pěkně usazeny v malém domku v Leavenworthu, viděly 
jsme, že Billova velkomyslná péče o naše pohodlí pro tuto zimu 
ho nechala finančně nasuchu. Měl v plánu podniknout dopravní 
výpravu na vlastní pěst, ale koupit spřežení, vůz a ostatní výstroj 
pro něj představovalo nepřekonatelný problém, když měl v ruce 
jen pár dolarů.

Poprvé v životě jsem viděla v jeho tváři zklamání a skleslost 
a velmi mě to rozlítostnilo. Nebylo mi ještě šestnáct a teprve za víc 
než dva roky jsem mohla použít svých vlastních peněz. Rozhodla 
jsem se, že se půjdu poradit k advokátu Douglassovi.
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Pan Douglass byl právním poradcem naší rodiny od památného 
soudního procesu, který vyhrál naší matce. Uvažovali jsme spolu 
o nejrůznějších způsobech, jak Billovi pomoci, a nakonec Douglass 
řekl, že pan Buckley, starý přítel naší rodiny, má na prodej vůz 
a spřežení. Obojí je v dobrém stavu a přesně takové, jak Bill po-
třebuje. Já sice nejsem ještě plnoletá, ale když mě pan Buckley 
přijme za ručitele, proběhne prodej bez obtíží. Pan Buckley s tím-
to návrhem souhlasil a Bill dostal celý povoz na svůj úpis s mým 
podpisem.

Když to bylo vyřízeno, začali jsme shánět náklad. Vzpomněla jsem 
si na starého rodinného přítele pana Albrighta, velkoobchodníka 
osadnickým zbožím v Leavenworthu. Svěřil by Billovi náklad svého 
zboží? – Svěří!

A tak bylo vše uspokojivě zařízeno a já chvátala domů – přemlu-
vit Billa, aby přijal pomocnou ruku své sestřičky, kterou vždycky 
ochraňoval a která nikdy nezapomněla na jeho zákrok v záležitosti 
telecích botek.

Byla jsem šťastná a hrdá, když jednoho dne vyjížděl Bill jako 
samostatný povozník, třebaže ne obávaný soupeř Russela, Majorse 
& Waddella.

Ale běda podniku započatému s cizím kapitálem! Kolik jich ne-
jednou končí ve zkáze a podnikatel zůstane nejenom bez haléře, ale 
navíc se topí v dluzích. Náš mladý zálesák, který dosud ochraňoval 
cizí majetek, nedokázal uhájit majetek svůj. Billa přepadla početná 
indiánská tlupa a jen taktak si zachoval holý život. Z bezpečného 
úkrytu se Bill díval, jak ho rudoši uvrhují ve zkázu. Odvedli koně, 
rozkradli zboží, rozbili vůz a zbylé trosky zapálili. Billovi trvalo 
několik let, než se z této rány vzpamatoval, a říkal často, že tíha 
odpovědnosti za vrácení vypůjčeného kapitálu způsobila, že před-
časně zestárl.

Nejbližší stanice od místa katastrofy bylo Junction City. Bill tam 
došel pěšky a setkal se zde s Divokým Billem Hickokem. Vyprávěli 
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si, co se v jejich životě událo od skončení války, a také o zkáze Billova 
dopravního podniku, a tu padla obvyklá otázka:

„Nevíte o nějaké práci pro mne, abych vydělal peníze?“
„Něco bych věděl,“ řekl Divoký Bill, „i když z toho zrovna ne-

zbohatneš. Jsem teď skautem strýčka Sama v Elsworthu a velitel 
pevnosti potřebuje ještě několik dobrých skautů. A za tebe se můžu 
zaručit, že?“

„Dobrá,“ rozhodl se Bill jako vždy velmi rychle. „Půjdu do Els-
worthu a požádám hned o to místo.“

Billa velmi potěšilo, že má doporučení legendárního plukovníka 
Hickoka, ale ukázalo se, že ho neměl ani zapotřebí, protože Billa už 
všude předcházela jeho vlastní pověst. Velitel pevnosti byl velmi 
rád, že může Codyho připojit k svým silám. Území, které měl na 
starosti, leželo mezi Elsworthem a Fletscherem a Bill jezdil mezi 
oběma pevnostmi po celou zimu.

Na jaře 1867 se ve Fletscheru setkal s odvážným generálem 
Custerem a jejich přátelství trvalo až do generálovy smrti v čele 
jeho statečných tří set.

Jaro toho roku bylo neobvykle deštivé. Fletscher ležel na břehu 
Vel kého potoka a byl tak poškozen povodněmi, že nezbývalo než po-
stavit novou pevnost Hays trochu dál na západ na druhém břehu řeky.

S Custerem se Bill setkal, když se jednou vracel do pevnosti z del-
šího skautského výletu. Několik mil od Haysu Bill objevil mnoho 
indiánských stop, které nasvědčovaly, že se tu shromažďuje značná 
síla rudých bojovníků. Vyrazil okamžitě vpřed, aby podal zprávu 
veliteli pevnosti, když mu nový objev vzal vítr z plachet. Nepřátelé 
byli mezi ním a pevností. V té chvíli vyjela na obzor skupina asi 
deseti kavaleristů, v níž byl i generál Custer. Když dojeli až k Billovi, 
řekl jim, že jsou zaskočeni indiány a musí je velkou oklikou obejít 
a dostat se ještě před nimi k pevnosti.

„Veďte nás, skaute, my vás budeme následovat,“ požádal generál 
zdvořile.
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Bill otočil koně, polechtal ho ostruhami a vyrazil tryskem. Ostatní 
těsně za ním. Všichni měli nemalé zkušenosti z válek s indiány 
a uvědomovali si vážnost svého postavení. Jeli oklikami a dostali 
se nakonec do Haysu, aniž by je nepřítel spatřil. V pevnosti se pak 
dověděli, že unikli jenom o vlas.

Custer byl na cestě do Larnedu, šedesát mil odtud, a potřeboval 
dobrého průvodce. A žádal, aby s ním poslali Billa.

„Právě jeho jsem zamýšlel poslat s vámi, generále,“ řekl velitel 
pevnosti, který dobře věděl, že indiáni mají velkou touhu dostat 
Žlutý vlas, jak říkali generálu Custerovi. „Cody zná zdejší kraj jako 
knihu, nepřekvapí ho žádný indiánský úskok a dokáže se vykroutit 
z každé léčky.“

Vyjeli za rozbřesku a měli v úmyslu překonat šedesát mil do 
západu slunce. Bill jel na myším mezkovi, kterého měl velmi rád 
a měl v něj plnou důvěru. Custer však hleděl na zvíře s dlouhýma 
ušima a krátkýma nohama trochu s opovržením.

„Myslíte, Cody, že tenhle mezek dovede ujíždět tak, aby dorazil 
do Larnedu během jednoho dne?“ ptal se.

„Až dorazíte do Larnedu, generále, budu já a můj mezek s vámi,“ 
usmál se Bill.

Custer neodpověděl, ale udal krok, který donutil myšáka mez-
ka běžet zrychleným tempem, aby se ostatním neztratil. Bylo to 
vražedné tempo i pro koně, kteří neměli vytrvalost mezka. Bill již 
pomalu litoval, že si vzal na cestu svého mezka, a přemýšlel o ně-
jaké zámince ke krátkému oddechu pro svého čtyřnohého myšáka. 
Když se podíval na Custera, postřehl šibalský záblesk v jeho očích. 
Generál chtěl Billa patrně usvědčit v jeho omylu, ale ten jenom 
poplácal mezka po myším kožíšku.

Ujeli patnáct mil. Custerův kůň byl dosud v dobrém stavu, ale 
i mezek se zatím dostal do druhého ze svých tří nebo čtyř „tahů“ 
a byl odhodlán běžet celé století.
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„Nemohl byste jet trochu rychleji, generále?“ ptal se Bill se skry-
tou škodolibostí.

„Jestliže to mezek vydrží, jeďte napřed,“ odpověděl Custer.
Ke generálovu překvapení se ušatý myší oř opravdu rozjel vpřed, 

a když se dostali do kopců a cesta byla více namáhavá, nasadil me-
zek tempo, kterému generálův plnokrevník sotva stačil.

Urazili dalších patnáct mil a zastavili na oběd. Koně si potřebova-
li nutně odpočinout, ale myšák mezek se choval nějak netrpělivě. 
Chytil svůj třetí dech a chtěl pokračovat.

„Nuže, generále,“ řekl Bill, když se znovu vyhoupli do sedel, „co 
soudíte o mém mezkovi?“

„Není právě příliš hezký,“ řekl, „ale zdá se, že ví, oč jde, právě tak 
jako jeho pán. Jste znamenitý průvodce, Cody. Myslím, že jako in-
diáni jedete spíš podle instinktu než podle topografických metod.“

Custerova pochvala Billa opravdu potěšila.
Byly právě čtyři hodiny odpoledne, když vjel myšák mezek do 

pevnosti Larned, stříhaje vítězoslavně dlouhýma ušima. Nedaleko 
za ním přijel Custer na úplně vyčerpaném plnokrevníku, zbývající 
průvod byl roztažen na délku jedné míle.

„Cody, ten váš pozoruhodný čtvernožec vypadá, jako by mohl 
běžet ještě nazpátek,“ řekl uznale Custer. „Naši koně jsou opravdu 
skoro hotoví, ale aspoň jsme udělali rychlou cestu. Vy jste nás 
vedl přímo jako šíp, a to je služba, kterou dovedu ocenit. Kdykoliv 
budete potřebovat práci, hlaste se u mne. Zařídím, abyste jí měl 
dostatek.“

Custer měl v úmyslu zdržet se v Larnedu delší čas, a tak se Bill 
po večeři vydal na zpáteční cestu.

Když se snesla úplná noc, všiml si Bill, že se v dálce zablesklo 
nějaké světlo. Zarazil mezka a jel několik kroků dozadu. Světlo 
se objevilo znovu. Probleskovalo patrně jakousi malou mezerou 
v okolním terénu. Bill slezl z mezka, přivázal ho a šel se podívat, 
co to je.
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Když ušel dvě míle, ocitl se nedaleko úzkého průsmyku mezi 
dvěma kopci, kde v malé dolince tábořil kolem ohně velký počet 
indiánů se značným počtem koní.

Billovo postavení bylo trochu choulostivé, protože v průsmyku 
určitě číhala indiánská hlídka. Ale chtěl zjistit přesný počet indiánů, 
a tak se odvážně plížil blíž k táboru. Tu se nočním tichem náhle 
rozlehl – ne výstřel z pušky, ale strašidelné zahýkání jeho mezka. 
Za denního světla uprostřed výjevů míru a pokoje není hlas mezka 
nic zvláštního, ovšem za noci v pustině, kdy každý nerv je napnutý 
k prasknutí, vyvolává leknutí a rozdírající úzkost.

Bill se lekl jen trochu, zato indiáni se vyplašili jako králíci, ve 
zmatku uhasili táborový oheň a rozptýlili se do úkrytů. A necelých 
dvacet kroků před Billem vyskočila za skálou hlídka a utíkala jako 
jelen pryč.

Ještě chvíli pozoroval tábor, až se mu podařilo upřesnit odhad 
počtu indiánů, a pak běžel k mezkovi. Jeho hýkání, kterým stále 
proti něčemu protestoval, ho k němu bezpečně dovedlo.

Když se přiblížil k mezkovi, viděl, že dva indiáni na koních se ho 
pokoušejí přimět, aby šel s nimi. Ale mezek, věren mezkovským 
tradicím a svému pánovi, odmítal pohnout i jen nohou.

Byl to komický obrázek, ale Bill si uvědomoval, že od frašky je jen 
krůček k tragédii. Výstřelem z pušky srazil jednoho indiána z koně, 
druhý raději odcválal do tmy.

Nové zahýkání mezka – tentokrát vítězoslavný paján – a Bill se 
vyhoupl do sedla s šípem raněného indiána v rukávě. Nezdržoval 
se tím, že by po něm ještě jednou vystřelil, a ujížděl do lesíka, pro-
následován ze všech stran indiánským ječením.

„Tak a teď můj myší příteli,“ poplácal Bill mezka, „když vyhraješ 
tenhle závod, dostaneš jméno Custer.“

Zdálo se, že mezek rozumí. Pustil se do práce, v níž se spojila 
rychlost závodního koně s vytrvalostí bizona, a indiáni brzy zane-
chali pronásledování.
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Bill dojel do Haysu časně ráno a podal zprávu o šťastném přecho-
du generála Custera do Larnedu a o objevení dvousetčlenné sku-
piny indiánských bojovníků. Mezek obdržel v jeho zprávě „čestné 
uznání“ a byl prohlášen za plnokrevníka.

Plukovník nechal zatroubit bojový poplach a požádal Billa, aby 
vedl výpravu proti indiánům. „Můžete jet na svém mezku!“ dodal 
s chtěnou vážností.

„Ne, děkuji,“ smál se Bill, „není to zdravé, pane, honit indiány se 
zvířetem, které nosí v krku celou plechovou kapelu.“

Když se výprava seřadila k odchodu, přijel kurýr na zpěněném 
koni se zprávou, že dělníci na Kansasko-pacifické dráze byli napa-
deni indiány. Šest železničářů bylo zabito a indiáni ukradli sto koní 
a mezků a velké množství zásob.

Po této zprávě vyjel Bill s oddílem černošské jízdy a houfnicí 
vstříc nepříteli. Jednotce velel kapitán George Armes od 10. jízdní-
ho pluku. Za soumraku je Bill dovedl do blízkosti Bahenní řeky, kde 
by se mohli nacházet indiáni se svou kořistí. Před rozedněním byli 
vojáci zase už v sedle a jeli rovnou čárou k řece. Billův předpoklad 
se potvrdil. Za řekou byl velký tábor nepřátel. Rudí bojovníci byli 
ovšem stejně bystrozrací, a protože jich bylo mnohem víc než vojá-
ků, odhodlali se k útoku přes řeku.

Kapitán Armes měl dost času postavit houfnici na malou výšinku, 
protože indiáni byli vzdáleni ještě asi míli. Ponechal dvacet mužů 
k její obsluze a s ostatními vojáky se sešikoval k boji.

Chystali se právě zarazit útok, když vzadu za nimi se ozval divoký 
řev. Kapitán měl ústup k dělům odříznutý jinou tlupou rudochů 
a ocitl se mezi dvěma ohni. Zbývala mu jediná možnost: zahnat 
nepřítele před sebou. Pokud barevní dělostřelci neustoupí před 
velkou přesilou, bude snadné spojit síly k novému útoku.

Rudoši se přihnali s obvyklou prudkostí, houkali a ječeli, ale 
setkali se s tak zničujícím ohněm, že co nejrychleji a v nepořádku 
ustoupili. A právě v té chvíli muži u houfnice zahájili palbu. Účinek 
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polního děla na syny prérie byl komický. Následoval skutečně 
splašený úprk.

„Za mnou!“ zvolal kapitán Armes a ujížděl za prchajícími. Při 
pronásledování se však vojáci dostali do takového nepořádku, že 
je polnice musela svolat zpět a nemohli už nepříteli způsobit další 
škody.

Armes byl rozmrzelý, že nezískal žádné zajatce, ale dostal zpátky 
téměř všechny koně, které indiáni ukradli. Zůstali přivázáni v tá-
boře na druhé straně řeky a indiáni na ně při svém útěku nejspíš 
úplně zapomněli.

V té době se Bill pokusil o spekulaci s pozemky. Při jedné své 
skautské cestě navštívil Elsworth, novou osadu tři míle od 
pevnosti. Setkal se zde s panem Rosem, který měl stavební smlou-
vu s Kansasko-pacifickou železnicí. Koupil pozemky na jednom 
příhodném místě, kudy měla železnice vést, a chtěl zde postavit 
malé městečko. A potřeboval k podniku společníka.

Poloha příštího města byla strategicky velmi dobře vybrána. 
Protékal tudy velký potok s dostatkem vody a nedaleko byla vojenská 
pevnost, která zaručovala osadníkům dostatečnou ochranu před 
indiánskými nájezdy. Billovi se zdál tento podnik výhodný. Vedle 
peněz, které posílal každý měsíc domů, našetřil si ještě menší obnos 
a ten teď vložil do Roseovy stavební společnosti.

Vyměřili a vykolíkovali stavební parcely, postavili si dům s ob-
chodem zásobeným zbožím, které hraničáři obvykle potřebují, 
a klíčící metropole byla pokřtěna klasicky Roma. Aby přilákali 
osadníky, nabídli zadarmo pozemek každému, kdo si sám postaví 
dům. Rose a Bill si ovšem nechali nejlepší pozemky pro sebe.

Roma vzkvétala. Dvě stě domků vyrostlo za necelých šedesát dní. 
Oba společníci si tiskli ruce a blahopřáli si navzájem pro svoji pro-
zíravost a obchodní bystrozrak. Říkali si, že jsou budoucí milionáři. 
Ale běda – byli pouhými děcky v lese!
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Zanedlouho přijel do Romy dr. Webb. Byl to pán velmi přívě-
tivého vzezření, a když vstupoval do obchodu Rose & Cody, mysleli 
majitelé, že mu prodají pořádnou hromadu zboží. Ale dr. Webb 
nenakupoval osadnické zboží. Tlachal o počasí v Romě a pak navrhl, 
aby se firma rozšířila o třetího společníka. Budoucí milionáři však 
nabídku dr. Webba jemně, ale rozhodně odmítli.

Dr. Webb nenaléhal. Řekl, že vyhledává místa pro města Kan-
sasko-pacifické dráhy; Roma se mu zdála dobře položená a nerad 
by ji rušil. Dráha však musí rozhodně dostat podíl na jejich podniku.

Rose a Bill však neměli žádné zkušenosti s mocí velké stavební 
společnosti a byli přesvědčeni, že jsou pány Romy, a tedy i jejího 
okolí. Prohlásili, že nemohou železnici pomoci.

Dr. Webb se příjemně usmál, a to ne bez soucitu.
„Dejte si tady na sebe pozor,“ řekl, když odcházel.
A na dohled od Romy umístil nové město. Občanům Romy dal 

na srozuměnou, že železniční dílny a prodejny budou umístěny 
v nové osadě a že neexistuje žádná překážka, která by nové osadě 
zabránila stát se hlavním městem Kansasu.

Roma se stala pouští. Její občané utekli do nového města a Rose 
s Codym revidovali odhady své vlastní obchodní prozíravosti.

Ještě před upadnutím Romy do zapomnění se v Leavenworthu 
narodila Billova dcera Arta. Protože se Bill nemohl odtrhnout od 
svého podnikání, já a Luisa s dítětem jsme odjeli k jejím rodičům 
do St. Louis. Dědeček a babička byli u vytržení nad malou vnučkou 
a já jsem zažívala radosti první návštěvy ve velkém městě.

Dokud ještě Roma slibovala Billovi bezpečný a výnosný podnik, 
zařídil zde hezký domek a odvezl sem ze St. Louis svoji rodinu. Já 
jsem se vrátila do Leavenworthu.

Brzy po pádu Romy však Bill opustil malý hraničářský dům 
v místě, kde opět ztroskotaly jeho podnikatelské sny, a vrátil se 
s rodinou do St. Louis.
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16 
Jak vznikla přezdívka Buffalo Bill

Za hraničářských dob stačilo jen požádat o práci a každý muž ji 
dostal. Bylo jí dost pro každého a ještě zbývala. A nejlépe placená 
práce byla právě ta, která se Billovi nejvíc zamlouvala, i když byla 
tvrdá a nebezpečná.

Po zániku Romy pokračovaly práce na Kansasko-pacifické dráze 
velmi rychle kupředu a Bill zde našel pro sebe nový druh činnosti – 
lov bizonů. Na stavbě železnice bylo zaměstnáno dvanáct set mužů 
a bratři Goddardové, kteří zajišťovali stravování pro tak ohromný 
počet dělníků, potřebovali neustálý přísun čerstvého masa od lovců 
bizonů, a protože Bill proslul jako perfektní střelec a znalec prérie, 
byli bratři Goddardové rádi, když ho mohli zapojit do svého „záso-
bovacího štábu“. Bill s nimi uzavřel smlouvu na průměrnou dodávku 
dvanácti bizonů denně. Za to měl dostávat odměnu 500 dolarů mě-
síčně. Byl to dobrý plat za velmi nebezpečnou práci. Lovec nejprve 
musel obhlédnout krajinu a vystopovat svoji kořist. Vždycky mu 
při tom hrozilo, že místo bizonů najde indiány. Když vyhlédnutou 
kořist postřílel, musel zajistit vozy z tábora, dohlédnout na rozse-
kání a úpravu masa a potom ochraňovat vozy při cestě do tábora, 
kde se dělníci stravovali.

Při této práci dostal můj bratr přezdívku Buffalo Bill – čili Buvolí 
Vilík. A přezdívka mu již zůstala navždy. Bill ji nosil s větší hrdostí, 
než by nosil titul knížete nebo vévody. A dnes ho statisíce lidí znají 
jedině pod tímto jménem.

Při této lovecké práci používal Bill jedinečného koně jménem 
Brigham, který byl speciálně vycvičen pro lov bizonů. Od vlády 
dostal zdokonalenou jehlovou pušku zadovku, které dal vzhledem 
k jejím vražedným schopnostem jméno Lucrezia Borgia.
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Někdy byla na stavbě nouze o koně a také Brigham býval při-
přažen k vozu nebo k některému stroji. Protože to byl závodní kůň, 
velmi se vzpouzel, když ho jednou zapřáhli do škrabačky. Naštěstí 
ho zachránil pokřik, že za kopcem přechází stádo bizonů. Bill vy-
svobodil Brighama z jeho jha, vyhoupl se mu na hřbet bez sedla, 
protože to bylo míli odtud v táboře, zavolal muže, aby za ním jeli 
s vozem, a už cválal vstříc bizonům.

Na lovu bylo také pět důstojníků z blízké pevnosti a připojili se 
k Billovi. Byli to vesměs nováčci na Západě, jeden kapitán a čtyři 
poručíci. Neznali osobně Buffalo Billa a viděli jen hezkého mladíka 
v dělnických šatech na trochu hubeném koni bez sedla a s ohlávkou 
místo uzdy. Nebyla to rozhodně impozantní výstroj a kapitán chtěl 
neznámému mladíkovi projevit ochráncovskou náklonnost.

„Hallo!“ zavolal, „jak vidím, vyjel jste si za stejnou zvěří jako my.“
„Ano, pane,“ odpověděl Bill, „v našem táboře došlo čerstvé 

maso.“
Důstojník vrhl kritický pohled na Brighama.
„Čekáte snad, že dohoníte býka s takovýmhle koněm?“ podivil 

se kapitán.
„Jsou snad bizoni tak rychlí?“ ptal se nevinně Bill.
„Je zapotřebí velmi rychlého koně, abyste je dohonil v prérii.“
„Opravdu?“ řekl Bill a důstojník nepostřehl, jak mu zamžouraly 

oči. Nic nebaví muže víc, než když ho chce někdo poučovat o věci, 
kterou dokonale zná. Nejspíš všichni tito důstojníci čekali, že si 
dneska střelí svého prvního bizona.

„Pojďte s námi,“ zval kapitán blahosklonně. „Zastřelíme několik 
bizonů pro zábavu. Vše, oč stojíme, jsou jazyky a kousek slabin. 
Ostatní si můžete vzít.“

„Díky, pane. Půjdu s vámi.“
Ve stádu bylo jedenáct býků a důstojníci se pustili za nimi. Bill 

si všiml, že bizoni směřují k nedalekému potoku, a protože znal 
dokonale jejich chování, rozjel se k vodě, aby je tady zaskočil.
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Když se stádo hnalo kolem něj s důstojnickým kvintetem pět 
set yardů za sebou, trhl Brighamovým udidlem a několika skoky 
se cvičený honec dostal po bok zadního býka. Lucrezia Borgia 
promluvila a býk padl mrtev. Brigham ani nečekal na další znamení 
svého jezdce a ihned se přiblížil k dalšímu bizonovi, a i ten padl po 
první ráně. Hra se opakovala, dokud nebyl skolen poslední býk. Bill 
vystřelil celkem dvanáctkrát – a pak Brigham, který nikdy neplýtval 
silami, zastavil. Důstojníci se vůbec nedostali k výstřelu a velmi se 
divili, když přijeli blíže.

„Pánové,“ řekl Bill zdvořile a seskočil z koně, „dovolte, abych vám 
věnoval jedenáct jazyků a stejně tolik slabin.“

„Jakživ jsem něco takového neviděl,“ zvolal obdivně kapitán. 
„Kdo jste, mladíku?“

„Bill Cody.“
„Nuže, Bille, opravdu se vyznáte v lovu bizonů, a ten váš kůň má 

dostihové schopnosti.“
„Tak trochu,“ usmál se Bill.
Kapitán Graham, tak se Billovi představil, i ostatní důstojníci byli 

trochu rozmrzelí, že neměli příležitost, aby si zastříleli. Na druhé 
straně prohlásili, že podívaná na Billův výkon, který by nikdy neče-
kali od bílého muže, jim všechno vynahradil. Nikdy by nevěřili, že 
lze lovit bizony bez uzdy a sedla. Bill jim vyložil, že jeho Brigham 
rozumí lovu lépe než většina indiánských bojovníků. Vše, co od své-
ho lovce očekává, je, aby zastřelil svého býka. Jestliže první výstřel 
nestačí, Brigham poskytne druhý. Jestliže však zklame i ten, ztratí 
Brigham trpělivost a je pravděpodobné, že na místě zanechá lovu.

Při tomto fenomenálním loveckém výkonu dali důstojníci mému 
bratrovi jméno Buffalo Bill. Když se o tom dozvěděli přátelé Billyho 
Comstocka, náčelníka skautů ve Wallaceově pevnosti, velmi je to 
rozladilo. Tvrdili, že Comstock je lepším lovcem buvolů než Bill. 
A tak bylo uspořádáno utkání, v němž se mělo rozhodnout, kdo 
bude nadále Buffalo Bill – buď Bill Cody, nebo Bill Comstock.
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Loviště bylo vybráno nedaleko Sheridanu v Kansasu. Zpráva 
o lovecké soutěži sem přivábila značný počet diváků. Důstojníci, 
vojáci, hraničáři a železničáři sem přišli na celý den, a dokonce až 
ze St. Louis sem přijela společnost pánů a dam, mezi nimi i Billova 
Luisa.

Byli vybráni rozhodčí, kteří měli za úkol sledovat oba muže a po-
čítat zabité buvoly. Comstock jel na svém oblíbeném koni a vzal 
si henryovku velkého kalibru. Bill jel na Brighamovi a v ruce měl 
Lucrezii Borgiu. Oba lovci jeli bok po boku, a když se objevilo první 
stádo, byl dán povel k lovu. Oba vyrazili k útoku, jeden vpravo, 
druhý vlevo. V této první zkoušce zabil Bill 38 kusů a Comstock 23. 
Při honbě ujeli mnoho mil a mrtvá těla bizonů byla roztroušena po 
celé prérii. Odpoledne se podávala přesnídávka, a sotva skončila, 
objevilo se jiné stádo, skládající se hlavně z krav a telat. Škoda 
způsobená tomuto stádu čítala 18 a 14 kusů ve prospěch Codyho.

V té době se prérie doslova hemžily bizony a třetí stádo se 
ukázalo dříve, než mohly hlavně pušek vychladnout. Bill chtěl po-
skytnout i Brighamovi patřičný podíl na slávě, proto sundal sedlo 
a uzdu a jel k lovu na neosedlaném koni.

To rozhodlo a skončilo soutěž. Výsledek třetího kola byl 69:48 
ve prospěch Billa. Comstockovi přátelé to vzdali a Cody dostal 
titul: Šampión prérijních lovců buvolů. Hlavy bizonů zabitých při 
tomto loveckém utkání nechala společnost Kansasko-pacifické 
dráhy vycpat a rozeslat po celých Státech jako reklamu pro kraje, 
kudy procházela nová železnice. Zatím Bill neustále lovil pro bratry 
Goddardovi a za rok a půl, co pro ně opatřoval čerstvé maso, pobil 
4280 bizonů.

Když dráha dospěla k Sheridanu, byla další stavba železnice 
přerušena a Bill se musel ohlížet po nové práci.

Indiáni opět začali znepokojovat osadníky a karavany a hrozila 
všeobecná válka na západní hranici. Generál Sheridan přijel na 
Západ, aby osobně vedl vojenské operace. Za hlavní stan si zvolil 
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Leavenworth, ale protože se indiánské vpády rozšířily na velké 
území, přenesl svůj štáb do Haysu a pak na konečnou stanici 
Kansasko-pacifické železnice.

Bill tehdy sloužil u ubytovacího oddílu v Larnedu, ale byl vyslán 
ke generálu Sheridanovi s důležitou zprávou o tom, že indiáni v oko-
lí Larnedu se chystají vykopat válečnou sekeru. Vzdálenost mezi 
Larnedem a Haysem byla 65 mil a vedla krajem nejvíce ohroženým 
indiány. Bill ji překonal bez nehody.

Krátce nato bylo třeba poslat depeši z Haysu do pevnosti Dodge, 
vzdálené 95 mil. Dodge bylo obklopeno indiány a tři skauti byli 
nedávno zabiti při pokusu pronést sem depeše. Ale Bill věřil ne-
ochvějně ve svou šťastnou hvězdu a nabídl se, že depeše doručí.

„Je to mimořádně nebezpečný podnik,“ řekl mu generál Sheridan. 
„Ale pokud jste ochoten to vykonat, vezměte si nejlepšího koně, 
kterého zde máme, a čím dřív vyrazíte, tím lépe.“

Za hodinu seděl Bill v sedle. Zpočátku dovolil svému koni, aby 
jel svým tempem a zůstal dostatečně čerstvý pro případ pronásle-
dování. Když se začalo rozednívat, měl Bill za sebou 70 mil. Dojel ke 
stanici na Mývalím potoce, kterou chránila četa černošských vojáků 
majora Coxe. Odevzdal dopisy určené majorovi, posnídal, a ještě 
než vyšlo slunce nad horizont, vydal se na další cestu.

Bránou pevnosti Dodge projel Bill v devět hodin ráno a předal 
depeše generála Sheridana. Pak se šel dosyta vyspat. Když se pro-
budil, blahopřál mu John Austin, náčelník skautů v Dodge, že se 
mu podařilo projet bez úhony územím kontrolovaným indiány. 
Považoval to za zázrak a řekl Billovi, že je téměř jisté, že zpátky do 
Larnedu neprojde, protože sem přitáhly další houfy indiánských 
bojovníků. Velící důstojník v Dodge však vyslovil přání, aby mohl 
poslat depeše do Larnedu, a protože se k tomuto úkolu žádný skaut 
nepřihlásil, nabídl Bill opět svoje služby.

„Larned je mým hlavním stanem,“ řekl Bill, „a musím se tam 
vrátit tak jako tak. Když mi dáte dobrého koně, převezmu depeše.“
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„Nemáme ani jednoho slušného koně,“ řekl důstojník, „ale mů-
žete si vybrat některého dobrého mezka.“

Jízda na mezku Billa nijak nelákala, protože bylo málo mezků 
jako jeho myšák, který si vysloužil jméno Custer. Ale podrobil se 
nevyhnutelnému osudu a vybral si mezka, který vypadal nejpodni-
kavěji. Ani on, ani mezek netušili, co je čeká.

U Mývalího potoka Bill sestoupil, aby se napil vody, a mezek mu 
utekl. Vydal se sám po silnici k Larnedu. Billa ani nenapadlo, že by 
mohl mít s chycením mezka nějaké potíže, ale po první míli pocho-
du začal mít starosti. Hrozil a domlouval, zuřil a lichotil, všechno 
nadarmo. Mezek byl stejně hluchý k prosbám jako k hrozbám, 
k modlitbě jako k proklínání. Mezek se popásal spokojeně u cesty 
a udržoval si stále stejnou distanc od mladého zálesáka, který se 
marně snažil ho dohonit.

Co básníci nazývají „zlatými výrony úsvitu“, počalo zahřívat šeď 
pláně. Slunce svítilo trávě na kořeny a ve vzdálenosti čtyř mil visela 
ještě ve tmě světla Larnedu. Jedinou kaňkou v nádherné krajině byl 
mezek.

Bum! – ranní výstřel v pevnosti vítal východ slunce. Mezek hodil 
hlavou nazad, zamával ušima a vyrazil halasné a nadšené řičení.

Třeskl výstřel Billovy ručnice a mezek klesl. Provedl osudnou 
hloupost, že se chlubil svou ničemností. Již nikdy neohrozí život 
svého jezdce.

Výstřel poplašil posádku, ale Bill brzy dokončil svoji 35 mil 
dlouhou procházku a všechno v Larnedu vysvětlil. Předal depeše 
a vyhledal nejbližší postel.

Během dne se vrátil generál Hazen s doprovodem a přivezl 
z pevnosti Harker depeše pro Sheridana a Bill se opět nabídl, že 
je doručí. Přivedli mu armádního mezka, ale Bill odmítl vydat 
svůj život napospas vrtochům podobného zvířete. Vybral si raději 
dobrého koně a cestu bez nehody vykonal.



– 128 –

S úsvitem probudili generála Sheridana, aby přijal zprávy přiná-
šené Billem. S obdivem Billovi poděkoval, že úspěšně provedl tři tak 
dlouhé a nebezpečné jízdy za sebou.

„Celkem,“ píše Sheridan ve svých pamětech, „ujel Cody 350 kilo-
metrů za méně než šedesát hodin. Taková ukázka vytrvalosti 
a odvahy mě přesvědčila, že jeho služby budou víc než cenné při 
nadcházejícím tažení. A tak jsem si ho ponechal v Haysu, a když 
přijel 5. jízdní pluk, jmenoval jsem ho náčelníkem skautů u tohoto 
pluku.“
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17 
Satanta, náčelník Kajovů

Na dohled od Larnedu stál velký tábor Kajovů a Komančů. Nebyli 
dosud pomalováni válečnými barvami, ale chovali se neklidně jak 
puma v kleci a bylo jen otázkou několika dní, kdy začnou houkat 
a hulákat.

Hlavním náčelníkem Kajovů byl Satanta, mohutný a vynalézavý 
bojovník, který uměl dobře mluvit a byl také nazýván „řečník 
prérie“.

Satanta nenáviděl bělochy každým svým nervem, ale uměl se 
ovládat a jednal často proradně, jak se to naučil od některých ni-
čemných bílých obchodníků. Když Kajovové žili v míru s vládou, 
přijímal obřadně každého bělošského hosta! Nechával prostřít ko-
berec, aby na něj mohl bílý muž usednout, přinést skládací pultík 
jako stůl. Satanta se snažil vystupovat vždy stylově, a kdyby měl tu 
možnost, nosil by hedvábný cylindr a žaket nebo jiný společenský 
úbor z Východu. Za daných okolností v prérii předváděl aspoň pře-
kvapující a efektní kouzla se svými čelenkami.

Generál Hazen v Larnedu měl za úkol uzavřít s uraženými Kajovy 
a Komanči novou mírovou smlouvu. Jednoho teplého srpnového 
dne vyjel k pevnosti Zarah na inspekční obhlídku kolem řeky 
Arkansas. Vyjeli časně ráno, protože během dopoledne chtěli urazit 
30 mil. Generál jel v armádním dostavníku taženém čtyřmi mezky 
v doprovodu eskortního vozu s deseti vojáky.

Poledne strávili v Zarahu, kde Hazen dal rozkaz skautům, aby 
se zítra vrátili do Larnedu, a sám pokračoval v cestě do pevnosti 
Harker. Protože nebylo v Zarahu co dělat, rozhodl se Bill, že se vrátí 
hned. Upravil výstroj svého mezka a vyjel k Larnedu.
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Asi v polovině cesty u Pawnee Rock vyjelo zpoza skály čtyřicet 
indiánů a obklopilo Billa.

„Hau! Hau!“ volali a podávali mu ruce na pozdrav.
Bojovníci byli pomalováni k boji, ale Bill si řekl, že nic nepokazí, 

když bude za dané situace pozdrav opětovat. Jeden z bojovníků 
uchopil jeho pravici a prudce trhl. Druhý chytil mezka za uzdu. Třetí 
vytrhl Billovi revolvery z pochev, čtvrtý vyškubl pušku přehozenou 
přes sedlo a pátý nakonec praštil Billa naplocho tomahavkem do 
hlavy a téměř ho omráčil. Potom vyrazila tlupa k řece Arkansas, 
táhli mezka, vřeštěli, ječeli a houkali.

Za řekou už byl shromážděn velký počet bojovníků, kteří se 
právě rozhodli vstoupit na válečnou stezku. Bill, obklopen indián-
skou tlupou, přebrodil mělký proud a byl veden před náčelníky 
kmene, které většinou znal.

V hlavě mu bušilo od rány tomahavkem, ale jeho smysly byly na-
štěstí v pořádku. Satanta se Billa zeptal, co dělal v prérii. Odpověděl 
mu, že byl vyhlížet „hoa-hau“.

Bill věděl, že indiánům bylo slíbeno stádo „hoa-hau“, jak říkali 
dobytku, a věděl také, že stádo ještě nedošlo a že indiáni neměli již 
několik týdnů maso. Proto doufal, že získá Satantův vlídný zájem.

Podařilo se mu to. Satanta se zeptal velmi živě, kde je dobytek. 
Bill odpověděl, že několik mil odtud a že byl vyslán napřed, aby 
oznámil indiánům, že k nim táhne armáda bifteků.

Satanta měl velkou radost a ostatní náčelníci projevili stejný 
zájem. Potom se Bill důstojně zeptal, proč byl tak surově uvítán.

„Oh, to byl jen žert,“ vysvětloval Satanta. Indiáni, kteří zajali bí-
lého náčelníka, byli mladí a bujní. Prý se chtěli jen přesvědčit, zdali 
je statečný. Jenom ho pro zábavu zkoušeli.

Ale Bill trval mírně na tom, že to je trochu hrubý způsob za-
cházení s přáteli. Satanta spustil ostré kázání ke svým mladým 
bujným mužům a nařídil jim, aby Billovi vrátili zbraně. Pak se 
zeptal, zda jsou s dobytkem vojáci.



– 131 –

Bill přikývl. Velký počet vojáků jde se šťavnatými řízky.
Tato zpráva vyžadovala novou poradu. Náčelníci se patrně 

domluvili, že nepřátelství je nutno odložit, aby mohl být dobytek 
předán. Zeptali se, zda by jim Bill nechtěl dobytek přihnat sem. 
Odpověděl, že mu bude velkým potěšením. Přeje si Bill, aby ho do-
provázeli mladí indiáni? Raději ne, opravdu. Vojáci jsou také velmi 
bujní a mohli by zkoušet statečnost mladých indiánských bojovníků 
tak, že by do nich nastříleli velké díry. Bude lepší, když se generálův 
skaut vrátí sám.

Satanta s tím souhlasil a Bill bez dalšího obtěžování přebrodil 
Arkansas. Když se však po chvíli podíval přes rameno, zjistil, že ho 
pomalu sleduje skupinka asi patnácti mladých bojovníků. Satanta 
byl nesmírně opatrný náčelník.

Bill vyjel pohodlně vzhůru po volném svahu říčního břehu, 
a když indiánům zmizel za jeho okrajem, zamířil s mezkem na zá-
pad k Larnedu a popohnal ho k rychlejšímu běhu. Když také indiáni 
překročili hřeben svahu, rozhlédli se po údolí, kudy měl přicházet 
slíbený dobytek. Ale nikde nebylo vidět jediný roh a skaut prchal 
opačným směrem.

Pustili se za uprchlíkem, ale mezek už měl dostatečný náskok 
a právě chytal svůj druhý dech. Koně indiánů získávali jen pomalu. 
U Jasanového potoka, šest mil od Larnedu, byli indiáni už nepoho-
dlně blízko. Pak dělo v pevnosti bouchlo cynický pozdrav zapada-
jícímu slunci a Billovi zbývaly ještě čtyři míle. U Póníského potoka, 
dvě míle od pevnosti, se indiáni přiblížili na pět set yardů. Naštěstí 
za řekou narazil Bill na skauta Jima Denvera, který jel s vládním 
vozem, na němž sedělo šest vojáků. Vůz schovali do houští a vojáci 
se ukryli mezi stromy. Když indiáni přijeli blíž, byli přivítáni velmi 
ohnivě. Dva rudoši byli zabiti, ostatní utekli.

V roce 1868 převzal generál Sheridan vrchní velení nad všemi vojsky 
v poli a uspořádal známé zimní tažení proti Kajovům, Komančům, 
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jižním Čejenům a Arapahům. Sheridan sám vytáhl v čele vojska 
z pevnosti Dodge a s ním generál Custer jako náčelník jezdectva. 
Z pevnosti Lyon v Coloradu vyrazil generál Penrose. Bill velel oddílu 
čtyřiceti skautů v 5. jízdním pluku, který vedl generál Carr. Měli 
dojít do Wallacu v oblasti Republikánské řeky ve stopách generála 
Penrose a zajistit spojení obou pluků.

21. listopadu opustila Carrova výprava Lyon. Druhého dne za-
žili strašlivý blizard a sněhovou bouři na místě, které nazvali rokle 
Zmrzlých. Tento název existuje dodnes. Penrose měl jenom četu 
nákladních soumarů a žádné těžké vozy. Navíc byla půda pokryta 
sněhem, a tak bylo velmi obtížné sledovat jeho stopu. Ale drželi 
se hlavního směru a dohonili Penrose na jižním břehu Kanadské 
řeky a nalezli ho v ošklivé situaci. Většina zvířat jim pomrzla a byli 
odkázáni jen na lov bizonů.

Generál Carr převzal velení nad oběma výpravami, protože měl 
vyšší hodnost než Penrose. Nechal zbudovat zásobovací tábor a za-
nechal v něm Penroseovu jednotku a všechny vojáky neschopné 
další výpravy. Potom vyrazil s 5. jízdním plukem, nejlepšími koňmi 
a mezky k jihu hledat indiány. Postupoval třicet dní a stále nemohl 
najít hlavní voj indiánů, protože byli dále na východ, kde na ně na-
razil generál Sheridan u Wichity. Sheridan vyslal Custerovu jízdu, 
aby je napadla, a vojáci v této bitvě zvítězili. Prožili krutou zimu 
a teprve v březnu se vrátili do Lyonu v Coloradu.

Na jaře 1869 se 5. jízdní pluk měl přesunout k Macphersonově 
pevnosti v Nebrasce. S výpravou jelo sedmdesát šest nákladních 
vozů, ambulanční vozy, mnoho nákladních mezků. Pluku veleli plu-
kovník Royal (později nahrazený generálem Carrem), major Brown 
a kapitán Sweetman.

Denně urazil pluk průměrně deset mil. Když se dostali až k Lososí 
řece, neměli už žádné čerstvé maso a plukovník Royal vyzval Billa, 
aby našel nějakou zvěř.
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„Dobře, pane,“ řekl Bill. „A pošlete dva vozy za mnou, aby odvezly 
maso.“

„Pošleme pro zvěřinu, Cody, až bude nějaká, pro kterou bychom 
mohli poslat,“ odpověděl plukovník úsečně.

Bill vyjel na lov trochu dopálený. Netrvalo dlouho a narazil na 
houf sedmi bizonů, kteří se hnali rovnou k táboru. Když byli už 
téměř u tábora, přijel Bill po bok stáda a skolil jednoho bizona po 
druhém, až zbyl jen starý mohutný býk. Toho zabil téměř uprostřed 
tábora.

Útok bizonů málem splašil uvázané koně, a když lov skončil, 
zeptal se plukovník Royal trochu hněvivě:

„Co to má znamenat, Cody?“
„Jakže, pane,“ řekl Bill, „myslel jsem, že vám ušetřím starosti 

s posíláním vozů pro zvěř.“
Plukovník se usmál, ale zdálo se, že ostatní důstojníci mají z toho 

žertu větší požitek než on.
U Bobří řeky nalezl Bill rozsáhlé a čerstvé stopy po indiánech. 

Byly roztroušeny po celém údolí a ukazovaly, že tudy nedávno táhla 
celá velká indiánská vesnice. Bill odhadoval, že má asi 400 stanových 
domů. To znamenalo, že vesnice má dva až tři tisíce bojovníků, žen 
a dětí.

Když generál Carr opět převzal velení 5. jízdního pluku, vydal se 
jednou roklí k Bobří řece a utábořil se v jejím údolí. Poručík Ward 
a deset mužů bylo vysláno, aby doprovázeli Billa při obhlídce teré-
nu. Jeli dvanáct mil podél řeky a pak poručík se skautem vystoupili 
na kopec, aby se rozhlédli kolem. Jediný pohled ukázal indiánskou 
vesnici asi tři míle odtud. Tisíce koní se páslo a skupinky bojovníků 
se vracely z lovu s náklady buvolího masa.

„Myslím, poručíku,“ řekl Bill, „že máme velmi naléhavé jednání 
v našem táboře.“

„Souhlasím s vámi. Čím rychleji se odtud dostaneme, tím lépe.“
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Když se vrátili k mužům u paty kopce, poslal Ward ke generálu 
Carrovi posla a chtěl počkat na posily, které za nimi generál pošle.

Kurýr odjel tryskem, ale ve chvíli přijel zpět se třemi indiány 
v patách.

„Poručíku,“ řekl Bill, „dejte mi ten lístek.“ Bezpečně ukryl zprávu 
ve svém oděvu, nasadil koni ostruhy a vyrazil k táboru.

Ujel jen velmi malý kus cesty, když se střetl s tlupou indiánů, 
kteří se vraceli z lovu s buvolím masem. Aniž zastavil, vystřelil na 
ně, a jak byli ještě překvapeni výstřelem, proletěl těsně kolem nich. 
Netrvalo to však dlouho a rudí bojovníci se vzpamatovali z pře-
kvapení. Odřízli náklad masa od sedla a pustili se za jezdcem. Ale 
jejich koně byli unaveni dlouhým lovem a Billův čerstvý kůň jim 
ujel.

Když Carr obdržel zprávu poručíka Warda, nechal zatroubit 
rozčarující Boty a sedla! Dvě setniny zanechal v táboře na ochranu 
vozů a s ostatním vojskem chvátal vstříc indiánům. O tři míle dále 
se k nim připojila vracející se četa poručíka Warda a po dalších 
pěti mílích se dostali na dohled ustupujících indiánů. Bojovníci byli 
připraveni krýt své ženy, které chvatně skládaly stany a rychle se 
vzdalovaly.

Generál Carr nařídil zaútočit na seřazené indiánské bojovníky. 
Až se podaří prolomit jejich obranu, měla jízda obklíčit celou 
ustupující vesnici. Manévr se téměř zdařil, ale jeden z důstojníků 
neporozuměl rozkazu a zaútočil na levé křídlo nepřátel. Vzápětí byl 
obklopen třemi stovkami rudochů. Musely být vyslány posily, aby se 
vojáci dostali z obklíčení, a plán bitvy se zhatil. Zbytek odpoledne 
vyplnily šarvátky s indiány, kteří bojovali o své stany, ženy a děti 
se zoufalou statečností. Podle Carrova rozkazu měl večer dorazit 
vozový park, ale nepřijel. Pluk se vrátil, aby ho našel, což trvalo až 
do devíti hodin.

Druhý den s rozedněním vojsko pokračovalo v pronásledování. 
Ale na dohled nebyl jediný indián. Rudoši zanechali na místě 
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vše, co by je na útěku zdržovalo. Té noci pluk tábořil na břehu 
Republikánské řeky a druhý den se v dálce objevil nepřítel. Asi 
v jedenáct hodin zaútočilo na vojáky tři sta indiánských jezdců, ale 
byli zahnáni se značnými ztrátami. Aby se vyhnuli dalšímu proná-
sledování, rozptýlili se do všech úhlů světa. Vojáci ukořistili velký 
počet koní, které indiáni nestačili vzít s sebou.
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18 
Bill náčelníkem skautů

Pátý jízdní pluk se načas ubytoval v Macphersonově pevnosti, aby 
se připravil na další tažení kolem Republikánské řeky. Generál Carr 
doporučil generálu Augurovi, který byl velitelem pevnosti, aby Billa 
jmenoval náčelníkem skautů v oblasti Platty. Tato řeka a její údolí 
Billa tak okouzlily, že se zde chtěl usadit natrvalo.

Krátce po příchodu do pevnosti byl skautský oddíl pátého jízdní-
ho pluku posílen třemi četami proslavených póníských skautů pod 
velením majora Franka Northa. Tito skauti byli čistokrevní indiáni 
a budili pozornost svým bizarním oblečením. Můj bratr popisuje 
ve svém životopise, jak se oblékli na přehlídku brigádního generála 
Duncana. Své slavnostní uniformy si upravili tak, že by to rozesmálo 
i armádní koně. Všichni dostali obvyklé jezdecké šaty, ale ani dva 
z těchto indiánů se neshodli, jak je správně nosit. Někteří měli na 
sobě těžké pláště, jiní však odhodili kalhoty a spokojili se pouhým 
kusem látky provléknutým v rozkroku a uvázaným řemenem 
v pasu. Někteří měli široké černé klobouky, ostatní byli prostovla-
sí. Mnozí měli kalhoty, ale odmítli košili, a několik vynalézavých 
originálů vyřízlo z kalhot sedací část a natáhli si jenom nohavice. 
Polovina byla bez mokasínů, ale na bosé nohy si připnuli ostruhy 
a nesli je se zřejmou pýchou.

Byl to podivný zástup, ale na indiány výborně vycvičený a zvyklý 
poslouchat rozkazy. Byli oddáni majoru Northovi, svému bílému 
náčelníkovi, který mluvil pónísky jako domorodec, a byli hrdí na 
své místo v armádě. Póníové vynikali jako výteční jezdci a mistrní 
střelci a v každém boji projevovali opravdovou statečnost.

V závěru přehlídky zhlédli důstojníci i dámy indiánský tanec 
Póníů, který byl vrcholem tohoto vzrušujícího dne.
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Následující den byla vyslána výprava k Republikánské řece, aby 
zchladila bojový zápal tlupy Siouxů, kteří začali znepokojovat celé 
okolí. To byla služba, kterou Póníové uvítali, protože byli dědičnými 
nepřáteli Siouxů.

Vojáci si zřídili svůj polní tábor u ústí Bobří řeky, a jen ho po-
stavili, už slyšeli Siouxe. Část jich napadla mezky, kteří byli odvedeni 
k řece, odkud přiběhla stráž s šípem v rameni a zalarmovala celý 
tábor.

Bill se nezdržoval sedláním koně stejně jako Póníové, a tak doko-
nale překvapili Siouxe, kteří se nenadáli tak rychlé odpovědi na 
svůj bleskový útok. A jejich překvapení ještě vzrostlo, když viděli 
proti sobě své kmenové nepřátele Póníe, a raději chvatně ustupo-
vali. Vlastně prchali před pronásledováním Billa a jeho póníských 
spojenců. Na patnáct mil daleko probíhal drobný boj, a když bylo 
mnoho Siouxů zneškodněno, vrátili se pronásledovatelé do tábora.

Bill seděl na svém krásném koni, ale byl trochu rozmrzelý tím, 
že při pronásledování ho značně předháněl poníský bojovník na 
koni, který vypadal ošklivě a nevalně. Zeptal se na to majora Northa 
a ten mu potvrdil, že ten kůň je mimořádně rychlý a je majetkem 
armády. Póníský bojovník měl svého koně velmi rád, ale stejně rád 
měl tabák. Několik balíčků tabáku a pár potřebných a užitečných 
maličkostí ho přimělo k výměně koní. Bill pokřtil svého nového oře 
Buckskin Joe a jezdil na něm pak čtyři roky. Buckskin Joe se stal 
důstojným nástupcem Brighama jak v rychlosti a vytrvalosti, tak 
v inteligenci.

Nedlouho po tomto prvním dobrodružství, které Bill s Póníi 
prožil, zvýšil jejich obdiv k úplnému nadšení při lovu na bizony.

Dvacet Póníů obklíčilo stádo bizonů, ale zabili jich pouze dva-
advacet. Když se objevilo nové stádo, požádal Bill majora Northa, 
aby indiány podržel vzadu, že jim něco ukáže. Buckskin Joe byl 
výborným lovcem bizonů a svůj úkol splnil tak dobře, že Bill složil 
třicet šest bizonů, téměř každého jedním výstřelem.
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Póníové byli u vytržení. Považovali za vynikající výkon ulovit tři 
čtyři vládce prérie při sólovém útoku, a tak je Billův výkon oslnil. 
Prohlásili ho ihned za velikého náčelníka a všude mu projevovali 
svou úctu.

Výprava postupovala vzhůru po Republikánské řece až k ústí 
řeky Černoocasého srnce. Sotva skauti postavili stany, viděli, že se 
k nim žene tlupa indiánů za zpěvu, křiku a mávání kopími.

Tábor byl okamžitě na nohou, ale Póníové, místo aby se při-
pravovali k obraně, dali se rovněž do zpěvu a křiku jako přijíždějící 
indiáni.

„To jsou naši vlastní indiáni,“ řekl major North. „Válčili a přiná-
šejí skalpy.“

Bylo to přesně tak. Póníové hlásili bitku se Siouxi, v níž několik 
nepřátel zabili.

Den nato se vydal pluk po stopě Siouxů a stále se k nim přibli-
žoval.

Na každém tábořišti se objevovali mezi stopami mokasínů i stopy 
ženských bot. Siouxové měli patrně s sebou zajatou bělošku. Generál 
Carr vybral nejlepší jezdce a nařídil rychlý pochod. Vozy a ostatní 
příslušenství měly následovat tak rychle, jak to bude možné. Bill 
měl jet s šesti Póníi napřed a zjistit, kde přesně nepřátelé jsou, a pak 
poslat zprávu pluku, aby mohl být připraven účinný plán útoku ještě 
předtím, než dorazí k indiánské vesnici.

Tuto vesnici objevili skauti mezi pískovcovými kopci u Summit 
Springs, několik mil od Jižní Platty. Póníové zůstali na stráži a Bill 
se vrátil se zprávou ke generálu Carrovi.

V celém pluku zavládlo vzrušení a důstojníci i mužstvo se za-
čali připravovat k boji. Čety postupovaly oklikou, až se dostaly na 
pahorek, z kterého bylo vidět indiánský tábor. Rudoši neměli ani 
potuchy o blízkosti vojáků.

Trubač dostal rozkaz, aby dal znamení k útoku, ale chudák hoch 
se chvěl tak, že nebyl schopen vydat jediný zvuk.
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„Trubte k útoku, vojáku!“ velel generál Carr znovu. Ale nešťast-
ník sotva držel trubku v ruce. Pak mu polnici vytrhl z chvějících 
se rukou strážmistr Hays, a když zazněl jasný zvuk povelu, čety 
vyrazily k útoku.

Indiáni v táboře byli dokonale zaskočeni. Několik Siouxů se 
vyšvihlo na koně a vyjeli, aby zadrželi útok. V půl minutě se však 
obrátili a prchali pryč. Ostatní, kteří nebyli na koních, se rozptýlili 
do okolních kopců. Jízda proletěla vesnicí jako stepní požár a pro-
následovala prchající indiány až do tmy.

Příštího rána se trubač uklidnil natolik, že mohl zatroubit aspoň 
budíček. Generál Carr rozdělil pluk na setniny, neboť také indiáni 
ustupovali v několika skupinách různými směry. Každá setnina 
měla sledovat jednu stopu.

Billa přiřadili asi k dvousetčlennému sboru vojáků. Dva dny se 
hnali po stopě rudochů a třetího dne zjistili, že jejich stopa splynula 
s jinou. To znamenalo, že Siouxové spojili síly a stali se rázem hroz-
bou pro své pronásledovatele.

Slunce bylo sotva hodinu nad obzorem, když spatřili asi šest set 
Siouxů. Jeli ve sražených řadách po břehu Platty. Jakmile indiáni 
objevili vojsko, okamžitě zaútočili. Indiáni nejsou zbabělí, ačkoli 
často odmítnou bojovat, když nemají silnou výhodu na své straně.

V této bitvě byli tři Siouxové na jednoho vojáka. Ti začali pomalu 
ustupovat, až se dostali k jakési rokli. Tam uvázali své koně a čekali 
na indiány, kteří jako obvykle zaútočili v kruhu. Siouxové obklíčili 
vojáky, a když poznali, že jich je málo, zaútočili přímo na ně.

Ale luky a šípy jsou chabou zbraní proti pušce. Rudí bojovníci 
couvli před zhoubným ohněm a zanechali dva tucty mrtvých.

Nový útok byl odražen stejně. Potom se indiáni sešli k válečné 
poradě. Trvala hodinu a patrně si při ní vymysleli nějakou ďábel-
skou strategii. Rozdělili se na dvě skupiny, a zatímco jedna jako by 
ustupovala, druhá kroužila vytrvale kolem obranného postavení 
vojáků.
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V jednom kroužícím páse rudochů jel urostlý bojovník na dobrém 
koni, patrně náčelník. Bill věděl ze zkušenosti, že zabít náčelníka 
znamená vyhrát půlku bitvy, ale tento pohlavár se držel mimo 
dostřel. Ovšem indiána lze zabít tolika způsoby, kolika se dá zabít 
kočka. Bill se plazil po kolenou a rukou roklí až k místu, z kterého 
by mohl mít náčelníka na dostřel, až bude znovu objíždět svůj kruh.

Výpočet byl správný, a když se bojovník cvalem blížil, Bill se 
zvedl a střelil.

Bylo to na dobrých čtyři sta yardů, ale bojovník se zřítil ze sedla 
a kůň běžel roklí dolů do řad vojáků.

Padlým válečníkem byl Velký býk, jeden z nejschopnějších ná-
čelníků, jakého kdy Siouxové měli. Jeho smrt zdrtila indiány tak, že 
ihned ustoupili.

O několik dní později se rozptýlené setniny generála Carra zase 
spojily a následovala bitva, v níž bylo zajato tři sta Siouxů a uko-
řistěn velký počet koní. V indiánském táboře našli vojáci několik 
bílých zajatců a sami vzali do zajetí několik stovek indiánek.

Mezi nimi byla i roztomilá vdova po Velkém býkovi. Neprojevila 
vůči Billovi žádnou zášť za to, že jí zabil manžela, ale naopak 
projevila hrdost nad tím, že se utkal s tak velkým bojovníkem, jako 
je Pahaska.

Pahaska znamená v překladu Dlouhovlasý náčelník a toto jméno 
dali Billovi sami indiáni.
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19 
Armádní život

Na jaře roku 1870 uskutečnil Bill svůj dřívější plán a založil si 
domov v překrásné krajině Severní Platty. V pevnosti Macpherson 
si zařídil byt, v němž by jeho rodina mohla pohodlně bydlet. Pak si 
vyžádal dovolenou a odjel do St. Louis pro svoji ženu a tříletou Artu.

Pověst Buffalo Billa se rozšířila daleko za prérie a během svého 
měsíčního pobytu v St. Louis se stal Bill středem velké pozornosti. 
Když se jeho rodina chystala k odjezdu na Západ, přišlo mi psaní 
od švagrové s nabídkou, abych jela s nimi. Ale Leavenworth měl 
v té době pro mne velkou přitažlivost a navíc jsem si myslela, že 
sestra May, která dosud nebyla ani v St. Louis, má větší právo užít 
si cestu na Západ.

A tak May odjela na návštěvu do Macphersonu. Bill sloužil v této 
pevnosti jako důstojník a jediná ženská společnost tady byly dvě 
dcery generála Augura, které tu byly také pouze na návštěvě. Avšak 
příjemnou náhradou za nevelkou ženskou společnost bylo několik 
mladých svobodných důstojníků.

Každý den zažila May něco zajímavého a vzrušujícího a její 
dopisy byly plné zpráv o zvláštnostech života ve vojenské po-
sádce. Po několika měsících mi May napsala, abych také přijela 
do Macphersonu, že připravuje lov na bizony a musím se tohoto 
dobrodružství zúčastnit.

Přijala jsem pozvání a napsala, v který den přijedu do Mac-
phersonu, ale cestou jsem se zdržela a do pevnosti jsem se dostala 
s několikadenním zpožděním, v předvečer chystaného lovu na bizo-
ny. Byla jsem tak unavena cestou, že ve mně hon na bizony nemohl 
vyvolat velké nadšení. Také jsem namítala, že je Bill na skautské 
výpravě.
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„Přece nechceš jít lovit bizony bez Billa?“ vyčítala jsem May.
„Proč?“ odpověděla. „Nikdy nevíme, kdy bude Bill v táboře a kdy 

bude pryč. A není možné připravit lov na bizony za pět minut. 
Museli jsme si nejdřív udělat přesný plán a je zde novinář z Omahy, 
který o tom chce napsat zprávu. Nemůžeme to odložit a ty musíš 
jet s námi.“

Nakonec jsem se nechala přemluvit a druhý den vyjela s loveckou 
společností, veselou a bezstarostnou. Bylo v ní deset mužů – dů-
stojníci a novinářský zpravodaj dr. Frank Powell. Ženskou část 
společnosti tvořily manželky dvou důstojníků, obě dcery generála 
Augura, May a já. Nálada byla příjemná, neustále se povídalo a vzru-
šení z očekávaného dobrodružství zahánělo pro tu chvíli všechnu 
tělesnou únavu.

Pevnost se zmenšila na pouhou skvrnu na čáře obzoru a já po-
prvé vnímala s pocitem uctivé hrůzy velikost amerických prérií. Jak 
jsme jeli k východu, měli jsme po levici rychlou, ale mělkou Plattu, 
posetou zalesněnými ostrovy. Tuto řeku nazval Washington Irwing 
„nejnádhernější a nejužitečnější ze všech řek“.

„Ostrovy,“ napsal, „vypadají jako bludiště hájků na vodách. Jejich 
neobyčejná poloha dodává celé scéně dojem právě zrozené krásy. 
Přidáme-li k tomu vlnění řeky, pohybující se zeleň stromů i vlnivou 
zeleň prérie, čistotu vzduchu, teprve pak si můžeme utvořit před-
stavu o dojmech cestovatele, který při pohledu na tento kraj in-
tenzívně pociťuje, jako by vše kolem teď vyšlo z rukou Stvořitele.“

Dál od Platty ovšem nebyla krajina zdaleka tak úchvatná. Na 
prérii rostla krátká, chuchvalcová buvolí tráva, jakési zaprášené 
šalvějové keře a pestrá směsice kaktusů. Vpravo asi míli od nás se 
táhla k obzoru dlouhá řada pahorků a mezi nimi se objevovaly rokle, 
jimiž se dalo vyjet na náhorní planinu. Každý z těchto kaňonů nesl 
nějaké historické nebo legendární jméno. Kam až jsem dohlédla, 
neviděla jsem jediné lidské obydlí. Byla to nesmírná neobydlená 
poušť, působící stejnou nekonečností jako moře.



– 143 –

Když jsme začali stoupat do kopců, měla jedna naše jezdkyně 
málem pád. Jejímu koni zapadla noha do díry „prérijního sviště“, 
trhl sebou, ale zůstal naštěstí stát a nohu mu vyprostili. Poučila 
jsem se tak, jaká nečekaná nebezpečí číhají na cestovatele v těchto 
krajích.

Cesta ponenáhlu stoupala výš a výše, až se náš výhled opět 
změnil – místo pusté roviny se v pustině před námi zvedaly v řa-
dách pískovcové kopce, které vznikly v pravěku působením vody. 
Co bylo pevnou tvrdou půdou pro kopyta našich koní, bývalo kdysi 
dno moře.

Geologie našeho okolí mě velmi zajímala. Jistě také proto, že 
mi nikdo neřekl, že ty podivné pahorky jsou rejdištěm rudochů, 
kteří jsou na válečné stezce za skalpy. Ale nikdo z důstojníků se 
o této nepříjemné okolnosti ani slůvkem nezmínil a my cestovaly 
v blažené nevědomosti.

Museli jsme ujet dvacet mil, než jsme spatřili první zvěř. Dr. Po-
well navrhl, aby střelbu provedly dámy, ale můj zájem o lov zatím 
vyprchal a ke slovu se přihlásila dočasně zapomenutá únava. Vždyť 
jsem neseděla na koni už několik let.

Konečně se objevilo na dohled stádo bizonů a celá společnost 
okamžitě ožila. Trochu stranou od stáda se pohyboval velký starý 
býk a ten byl vyhlédnut za cíl prvního útoku. Když jsme přijeli na 
dostřel, dostala May ručnici s přesnými pokyny, jak s ní má za-
cházet. Bizon má jedno jediné vážně zranitelné místo a pro nováčka 
je téměř nemožné střelit ho jednou ranou. May vystřelila, a snad 
je možné říci, že dobře, protože býka zasáhla. Zranění však nebylo 
smrtelné a rozzuřený bizon sklonil hlavu a hnal se k nám. Důstojníci 
začali pálit jako o závod na řítící se horu masa, ale podařilo se jim 
býka jen vydráždit k ještě větší zuřivosti. May dostala jinou ručnici 
a dr. Powell vedl její ruku při míření. Ale blízkost útočícího bizona 
ji tak vyděsila, že vypálila nazdařbůh.
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Ačkoliv je toto vyprávění popisem skutečných událostí, necháme 
nyní hrdinky v jejich nebezpečném postavení a využijeme privilegia 
romanopisců, abychom se na chvíli podívali do pevnosti.

Bill se vrátil ze skautské výpravy krátce po odchodu lovecké 
společnosti a jeho první otázka byla:

„Je tady Helen?“
„Přišla a odešla,“ odpověděla mu Luisa. Řekla mu, že mě vzali 

s sebou na dlouho připravovaný lov na bizony. Bill dal okamžitě 
průchod jednomu ze svých řídkých a vzácných návalů hněvu. Billa 
to velmi znepokojilo, obával se o naše bezpečí. Věděl, co my s May 
jsme si vůbec neuvědomovaly – že když vyjdeme ze všech nebez-
pečí, která hrozí při lovu bizonů, je téměř jisté, že nás napadne 
a možná i zajme silná tlupa indiánů.

„Musím jet okamžitě za nimi,“ řekl. A pak vysypal žhavé uhlí na 
hlavu důstojníka, který zastupoval nepřítomného velitele. „Což jste 
nevěděl, že moje prodloužená nepřítomnost znamená nebezpečí ve 
vzduchu? Báječný nápad, nechat vyjet společnost dam z pevnosti 
na takovou šílenou výpravu, aniž jste zjistil, zda nehrozí nebezpečí 
od indiánů. Vezměte na vědomí, že když se sestrám něco stane, 
učiním z toho zodpovědnou vládu a vás jako jejího zástupce!“ A pak 
hned odjel z pevnosti, aniž by se najedl nebo si trochu odpočinul.

Naši cestu přes pískovcové pahorky vystopoval snadno a dojel 
k nám v tom nejnebezpečnějším okamžiku. Šílený bizon se hnal 
útokem na May, ani v nejmenším neotřesen střelami důstojníků. 
Nikdo si nevšiml blížícího se dusotu kopyt. Pak jsem uslyšela za 
sebou výstřel z pušky a býk klesl mrtev k našim nohám.

Špatnou náladu našeho zachránce zdusila ohnivost našeho při-
vítání, ale neuklidnila jeho podráždění. Dostali jsme všichni dlouhé 
kázání a pak nám Bill nařídil, abychom se ihned vrátili do pevnosti, 
protože nás co nevidět můžou odříznout indiáni. Ani jsme neměli 
čas vyříznout jazyk uloveného bizona. Bill nám ukázal nejkratší 
cestu domů a sám jel oklikami před námi a prohledával terén.
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Byla jsem tak hrozně unavená, že mi bylo v té chvíli jedno, jestli 
mě zajmou indiáni, jen když mi poskytnou stan, kde bych si lehla 
a odpočinula. Ale indiáni se neobjevili. Pět mil od pevnosti jsme se 
zastavili na ranči bohatého a svobodného farmáře. May ho poprosi-
la, zda by nám nepůjčil povoz, aby unavené dámy na něm mohly 
překonat zbývající kus cesty.

Byli jsme srdečně přivítáni a náš mládenecký hostitel nám při-
pravil veškeré pohodlí v hezkých pokojích a nařídil připravit večeři 
pro celou společnost. Bill prohlásil, že už jsme v bezpečném pásmu, 
a odjel napřed do pevnosti, aby si odpočinul. A po večeři jely dámy 
do pevnosti kočárem.

Zakrátko přinesly noviny v Omaze zprávu o našem lovu na bizo-
ny z bystrého pera dr. Powella. May se v ní dostalo chvály za výstřel, 
jímž byl bizon sražen k zemi. Lidé od novin jsou většinou ochotní 
obětovat přesnou pravdu ve prospěch vzrušující senzačnosti.

V té době došlo v Macphersonu k množství drobných zločinů mezi 
civilisty a nový generál Anory požádal představenstvo okresu, aby 
jmenovalo Billa smírčím soudcem. Bill projevoval nad tou poctou 
spíš rozmrzelost, protože, jak se vyjádřil, „rozuměl zákonům asi 
tak jako mezek zpěvu“. Ale čestný úkol přijal a na nápadném místě 
našeho domu se objevila tabulka:

WILLIAM F. CODY  
smírčí soudce

První povinnost, která na Billa jako soudce čekala, bylo provedení 
svatebních obřadů. Studený pot stál na jeho čele, když nás žádal 
o pomoc v této zoufalé situaci. V občanském zákoníku, který dostal 
při převzetí úřadu, nenašel žádné potřebné pokyny. Prozkoumal 
také horlivě bibli, jako to neudělal ještě nikdy v životě, ale svatá 
kniha byla stejně němá jako občanský zákoník.
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„Vzpomeň si, jak probíhal obřad na tvé vlastní svatbě,“ radily 
jsme mu, „a drž se toho.“

Bill zatřásl sklesle hlavou. Chladnokrevný skaut a hrdina indián-
ských válek byl v koncích a důstojnost zákona se chvěla obavami 
v jeho rukách.

Když se všechno obyvatelstvo pevnosti shromáždilo k obřadu, 
viděly jsme, jak soudce zaujímá místo před snoubenci bez známek 
rozpaků. Říkaly jsme si, že všechno bude v pořádku. Zpočátku vedl 
Bill obřad opravdu bezvadně a my už jsme si tajně gratulovaly, když 
tu byly naše uši překvapeny rázným prohlášením:

„Koho Bůh a Buffalo Bill spojili, člověk nerozlučuj!“
Pokud aspoň vím, opravdu se o to dosud žádný člověk nepokusil.

Než se May vrátila do Leavenworthu, stal se Bill hrdým otcem syna. 
Měl teď tři děti – druhá dcera Orra se mu narodila před dvěma léty. 
První syn rodiny byl po nějaký čas středem pozornosti a vymýšleli 
jsme pro něho tucty jmen. Major North navrhl, že nejvhodnější jmé-
no pro syna velkého skauta a lovce buvolů bude jméno Kit Carson, 
a při tom nakonec zůstalo.

Poprvé se mě zmocnila skutečná úzkost, když Bill dostal rozkaz, 
aby se hlásil do služby v hlavním stanu. Kraj se hemžil indiány a já 
se o naši rodinu opravdu strachovala. Moje švagrová si již zvykla na 
výlety svého manžela na nebezpečné území a přijímala je s klidem 
jako životní nezbytnost. I já jsem se později naučila této stoické filo-
zofii, ale zpočátku byly mé obavy tak neodbytné, že se mi Bill smál.

„Neboj se,“ řekl mi, „indiáni dneska ještě do pevnosti nepřijdou. 
Není nebezpečí, že přijdeš o skalp.“

„Ale,“ odpověděla jsem, „já nemám strach o sebe, ale o tebe! Je 
to hrozné, že pojedeš sám ven do těch kopců, kde je plno indiánů.“

Pevnost ležela na pláni, za níž se v dálce táhly hory, které byly 
oblíbeným rejdištěm rudochů. Bill mě odvedl k oknu a ukázal mi 
na třetí řadu kopců, asi dvanáct mil od nás.
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„Radil bych ti, abys šla do postele a spala,“ řekl mi. „Ale když na 
tom trváš, že budeš mít strach a nepůjdeš spát, tak zapálím o půlno-
ci oheň na vrcholu tamtoho kopce. Dávej dobrý pozor. Můžu vyslat 
jenom jeden záblesk, protože indiánské oči budou otevřené.“

S tlukoucím srdcem jsem zírala do tmy, když nadcházela dvanác-
tá hodina. Noc byla jako závoj, za kterým jsem tušila tisíceré hrůzy, 
v mé fantazii tam jely stíny jezdců se vztyčenými kopími, a v hodině 
duchů číhají na osamělého jezdce. Ani starodávní rytíři, když vyjíž-
děli do světa hledat strašlivé obry-lidožrouty a krvežíznivé draky, 
nebyli v takovém nebezpečí jako Bill.

Půlnoc! Úzký pruh světla vylétl na okamžik vzhůru a zmizel. 
Billovi se nic nestalo. Ale ještě tolik hodin scházelo do rozbřes-
ku – a to těch nejhorších! Obavy a strach se mi ani teď nepodařilo 
zaplašit.

Druhý den se Bill vrátil a přinesl přesnou zprávu o místě, kde 
se nacházejí nepřátelští Siouxové. Vzápětí vytáhlo vojsko proti in-
diánům a dokonale je rozprášilo. Do zajetí padlo hodně náčelníků, 
mezi nimi i Rudá košile, zajímavý rudoch, který později vystupoval 
v Billově revui Divoký západ.

Na podzim navštívil pevnost plukovník Judson, kterého ve-
řejnost zná jako spisovatele Neda Buntlina. Chtěl doprovázet skau-
ty na nadcházející válečné výpravě, a jak Billovi řekl major Brown, 
hlavním cílem romanopisce bylo napsat příběh o Buffalo Billovi.

„Já bych se v románu vyjímal hezky, co?“ řekl Bill sarkasticky.
„Taky si myslím,“ podíval se major kriticky na Billovu nádhernou 

postavu. Načež se Bill zarděl a smekl klobouk:
„Je to vždycky hezké, číst své jméno v tisku; kniha je kniha, byť 

představovala jen prázdnou misku.“
Ned Buntline byl penzionovaný námořní důstojník a nosil černé 

polovojenské oblečení. Jeho tvář byla do bronzova opálená, ošle-
haná, tvrdých rysů, ale vlídná. Trochu kulhal a nosil hůl. Když byli 
představeni, potřásl Billovi srdečně rukou a vyslovil velkou radost 
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z tohoto setkání. To byl počátek přátelství, které založilo úplně 
novou kapitolu v kariéře Buffalo Billa.

Při následující výpravě našli skauti ohromnou kost, kterou 
vojenský doktor označil za lidskou stehenní kost. Bill, který dobře 
rozuměl indiánským nářečím, znal jednu indiánskou legendu, která 
se k nálezu hodila, a tak ji vypravoval.

Kouzelníci Siouxů učili, že země byla původně obydlena obry, 
kteří byli třikrát větší než dnešní lidé. Byli tak rychlí a silní, že mohli 
běžet vedle bizona, chytit ho pod paží, utrhnout mu nohu a sníst ji 
v běhu. Protože byli největší a nejsilnější na zemi, stali se pyšnými 
a tak domýšlivými, že popírali existenci Stvořitele. Když se blýskalo 
a hřmělo, dali se do smíchu.

To se nelíbilo Velkému duchu a rozhodl se je potrestat. Seslal na 
zem velký déšť. Údolí se zaplnila vodou a obři utekli do hor. Voda 
vystoupila i do hor a museli vylézt na vrcholky kopců. Ale déšť 
neustal, voda stoupala a obři se utopili.

Velký duch se ponaučil ze svého omylu. Když vody opadly, stvořil 
nové lidské pokolení, ale udělal člověka menšího a slabšího.

Tato báje se u Siouxů předávala z otce na syna od nejstarších dob. 
Ukazuje to přinejmenším, že příběh o potopě je společnou tradicí 
na celém světě.

Jiný zajímavý indiánský mýtus nese známky novějšího původu. 
Velký duch udělal člověka z hlíny a dal ho do pece vypálit. Nechal 
ho však v peci příliš dlouho a člověk velkým horkem zčernal. Z něho 
pak vzešlo pokolení černochů. Při druhém pokusu se Velký duch 
bál, aby člověka nespálil, a nechal ho v peci jen krátce. Z něho pak 
vzešla bledá tvář, běloch. Tak se Velký duch naučil své dílo dokončit 
správně a třetí hliněný člověk nebyl v peci ani dlouho, ani krátce. 
Tak vyšlo z pece mistrovské dílo Velkého ducha, nec plus ultra všeho 
stvoření, ušlechtilý rudý muž.
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20 
Pahaska – Dlouhovlasý náčelník

I když noviny připsaly čest za zabití bizona na našem lovu mojí 
sestře May, byla celá příhoda přece jen významnější pro mě než 
pro ni. Na jaře roku 1871 jsem se provdala za pana Jestera, majitele 
ranče, u něhož jsme se při návratu z lovu zastavili. Jeho dům měl 
drsný vzhled, ale byl důkladně postaven a skýtal veškeré pohodlí. 
Než jsem do něho vstoupila jako manželka, byl ještě opraven a stal 
se opravdu přepychový. Vrátila jsem se do Leavenworthu, abych 
připravila svatbu, která se konala v domě našeho starého přítele 
Tomáše Plowmana, jehož sestra Emma byla od dětství moje nej-
lepší kamarádka.

Na našem ranči nedaleko Macphersonu nás obklopovala pří roda ve 
své původní divokosti, ale život zde nikdy neutonul v jednotvárnosti. 
Prérie není nikdy nudná, když člověk každý den pátrá po známkách 
indiánů. Ale žádné velké starosti jsme s tímto nebezpečím neměli, 
protože jsme se při rychlé výstraze mohli snadno dostat do nedaleké 
pevnosti. Vedle našeho domu stál ještě jiný dům, kde žili lidé z ranče. 
Ty jsem moc neznala, vyjma černošského chlapce, který ošetřoval 
mého koně, doprovázel mě při vyjížďkách a vůbec zajišťoval moje 
pohodlí. Ubohý hoch. Stal se jednou z prvních obětí indiánů.

Černošský chlapec se jmenoval John a jednou časně ráno byl 
poslán, aby se podíval po dobytku na pastvinách. Během snídaně 
přijel Bill a řekl nám, že indiáni jsou na válečné stezce a shromaž-
ďují se ve velké síle zrovna za hranicemi našeho ranče. Za Billem 
přitáhlo vojsko a my jsme se měli odebrat do pevnosti. Sbalili jsme 
kvapně trochu cenného majetku a odjeli do Macphersonu, kde jsme 
zůstali, dokud se vojsko nevrátilo se zprávou, že je po nebezpečí. 
Když jsme se vrátili na ranč, zjistili jsme, že indiáni odehnali do-
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bytek, a ubohý malý John byl nalezen mrtev na začátku pahorků. 
Rudoši ho podle všeho chtěli skalpovat, ale už na to neměli dostatek 
času. Skalp ubohému dítěti zůstal, ačkoliv na hlavě byly jasné stopy 
skalpovacího nože.

Krátce po této události navštívilo mého manžela několik podni-
katelů a finančníků z Východu. Jeden z nich, pan Bent, měl velké 
vklady v dobytkářských rančích. Přál si navštívit náš ranč a zároveň 
měl v plánu se svou společností lov na bizony. Tehdy neexistovaly 
v západním pohraničí žádné banky a šeky nebo peněžní listy by 
tady nikdo nevyměnil za hotové peníze. Proto si peníze, které chtěli 
investovat na Západě, přivezli v hotovosti. Vzít si je s sebou na lov 
však bylo příliš riskantní, a tak se mě žertovně ptali, jestli bych 
nechtěla převzít úlohu bankéře. Ochotně jsem svolila, ale pak jsem 
se úplně zděsila, když si u mě uložili 25 000 dolarů v bankovkách. 
Neměla jsem nikdy zodpovědnost za tak velký peněžní obnos 
a v porovnání se mnou měl Twainův muž se slonem zlaté časy. 
Přemýšlela jsem, kam peníze schovám, až jsem se konečně rozhodla 
pro matraci. Rozpárala jsem ji, vsunula do ní obálku s bankovkami 
a znovu ji zašila. Nikdo nevěděl, že jsou peníze u mě, a zdálo se, že 
jsou v naprostém bezpečí.

O několik dní později jsem jela na poníkovi ke své nejbližší 
sousedce paní Eriksonové. Odtud jsem chtěla pokračovat až do 
pevnosti a strávit den se svou švagrovou. Když jsem dojela k domu 
paní Eriksonové, vyšla mi ta dobrá žena vstříc a byla silně rozru-
šena.

„Pojďte ihned dovnitř, paní Jesterová!“ volala. „Kopce jsou plné 
pomalovaných indiánů!“

Podala mi svůj polní dalekohled a ukázala mi na cestu pod naším 
rančem, po které bizoni, dobytek i indiáni putovali k Plattě. Viděla 
jsem zřetelně rudé bojovníky, jak jdou po indiánsku v řadě za se-
bou, s péry na hlavách a s vlajícími pokrývkami na těle. Okamžitě 
jsem si vzpomněla na dvacet pět tisíc dolarů v mé matraci.
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„Oh, paní Eriksonová, musím se okamžitě vrátit na náš ranč!“
„To je šílenství, paní Jesterová! Zabijí vás!“
Ale já jsem myslela jen na peníze a přes její naléhání jsem znovu 

nasedla na poníka a ujížděla po cestě k domovu. Ani jsem se ne-
odvažovala otočit a pohlédnout k horám. Když jsem vjela na ranč, 
zavolala jsem na správce:

„Indiáni jsou na válečné stezce a kopce se jimi hemží. Sežeňte 
dva tři muže, aby mě doprovodili, jakmile budu mít sbalený vak!“

„Ale paní Jesterová,“ namítl správce, „vždyť žádní indiáni nejsou 
vidět.“

„Ale jsou tam! Viděla jsem je tak zřetelně, jako vidím vás. A Erik-
sonovi je taky viděli.“

„Stali jste se nejspíš obětí fata morgány,“ tvrdil správce. „Po-
dívejte – nikde ani stopy po indiánech.“

Dívala jsem se pozorně na kopce, ale nezahlédla jsem ani jednoho 
indiána. Prohlédla jsem celý obzor svým polním kukátkem – všu-
de nejkrásnější klid. Pocítila jsem velké ulehčení, ale přesto jsem 
nezůstala doma. Sbalila jsem svůj vak, uložila do něj peníze a od-
jela k paní McDonaldové, mé přítelkyni a sousedce, která žila blíž 
pevnosti.

Tato vynikající žena byla zkušená hraničářka. Když jsem jí řekla, 
co se mi stalo, uklidňovala mě vyprávěním o některých svých zku-
šenostech s indiány. Když se usadila ve svém dnešním domě, nebyla 
tu ještě pevnost, kde by se mohli ukrýt před indiánskými nájezdy. 
Musela se spoléhat jen na svůj vlastní důvtip, aby se dostala z ne-
bezpečných situací. Zvláště mě zaujala tato její příhoda:

„Jednou jsem byla večer sama doma,“ vyprávěla paní McDonal-
dová, „a měla jsem dojem, že se na mě oknem zvenku ze tmy dívají 
oči. Útěk byl nemožný a můj manžel měl přijít asi tak za hodinu. 
Co jsem měla dělat? Ale dostala jsem nápad. Indiáni mají z něja-
kého důvodu hrůzu před opilými ženami a nikdy je neobtěžují. 
Vzala jsem ze skříně láhev s temně zbarvenou šťávou, nalila jsem 
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si sklenku a vypila ji. Za chvilku jsem to opakovala a začala jsem 
se chovat, jako by na mě alkohol postupně účinkoval. Vrávorala 
jsem po pokoji, až jsem skoro upadla, zdvihala jsem ruce nad hlavu 
a zpívala opileckou písničku a nesmyslně jsem se chechtala. Lest 
se podařila. Stíny tváří za oknem zmizely jeden po druhém, a když 
se můj manžel s našimi lidmi vrátili, nebylo nikde v okolí ani stopy 
po jediném indiánovi. Já jsem ovšem okamžitě vystřízlivěla – sirup 
s vodou člověka neomámí.“

Při těchto zkazkách se mi zase vracela odvaha a večer jsem se 
vrátila na náš ranč. Krátce po mně přijela lovecká společnost. Když 
jsem lovcům vypravovala, jak mě vyděsili indiáni, udělal mi pan 
Bent poklonu:

„Jste pravou sestrou svého bratra. Uděláme vás opět naším ban-
kéřem.“

„Děkuji vám, ale bankovnictví na indiánském území už provo-
zovat nebudu.“

Jindy se indiáni blížili k pevnosti z opačné strany, než byl náš 
ranč. V pevnosti měli za to, že jsme mimo nebezpečí, a neposlali 
nám žádnou výstrahu. Vojsko vyjelo za indiány, ale zchytralí 
rudoši se jim obloukem vyhnuli. Aby za sebou zametli stopy, za-
pálili step a kopce v okolí byly brzo v plamenech. Oheň se rychle 
šířil a odevšad se na nás valil dusivý kouř. Utekli jsme k řece 
a stále jsme si stříkali vodu do tváře. Tam nás našli vojáci, kteří 
objížděli okolí, aby varovali osadníky před hrozícím nebezpe-
čím. Na jejich radu jsme se vrátili na ranč, osedlali koně a jeli 
pět mil hustým kouřem do pevnosti. Byla to nejnepříjemnější 
jízda v mém životě.

V předešlé kapitole jsem se zmínila o nálezu podivné kosti. Stala 
se slavnou ve vědeckých kruzích a v létě 1871 profesor Marsh 
z yalské univerzity k nám přivedl skupinu studentů, aby pátrali po 



– 153 –

zkamenělinách. Nalezli jich trochu, ale objev kosterních pozůstatků 
člověka se jim nepoštěstil.

Ve stejném období se uskutečnila výprava generála Duncana do 
oblasti Republikánské řeky. Duncan byl přitažlivý muž a rozený 
válečník. Jeho přátelé z důstojnického sboru si vyprávěli, že jednou 
byl střelen do hlavy dělovou koulí, ale nijak ho neporanila, odrazila 
se a zabila nejtvrdšího mezka armády.

Na vylíčení této letní výpravy proti indiánům by bylo třeba celé 
jedné knihy, a tak nezbývá než se zmínit jen o těch nejneobvyk-
lejších příhodách.

Snad proto, že Póníové mluvili tak málo anglicky a ještě navíc 
hrozně špatně, trval generál Duncan na tom, aby na stráži volali 
heslo, které znělo asi takto:

„Stráž číslo jedna. Devět hodin. Vše v pořádku!“
Když se Póníové snažili splnit co nejlépe tento rozkaz, přidávali 

do hesla tolik kleteb (které dovedli vyslovovat dost dobře), že byl 
rozkaz odvolán.

Jednou odpoledne jeli major North a Bill před svým oddílem, aby 
vybrali místo pro noční tábor. Vběhli do zálohy asi patnácti indiánů 
a museli ustupovat tak rychle, jak jen koně mohli. Jedna střela vy-
razila Billovi bič z ruky a druhá mu udělala díru do klobouku. Když 
byli na dohled první stráže oddílu, major North cválal do kruhu, 
což bylo znamení pro Póníe, že jsou nepřátelé nablízku. Póníové 
okamžitě vyrazili z řady k záchraně svého náčelníka. Teď bylo na 
nepřátelích, aby ustoupili – a ustupovali několik mil.

Vojsko šlo druhý den po jejich stopě a začala tvrdá honička. 
V opuštěném indiánském táboře objevili vojáci stařenku, kterou 
tam rudoši zanechali, aby zemřela. Vojáci pro ni postavili chýši 
a dali jí dostatečnou zásobu potravin, aby jí stačila, než dojde 
do indiánského nebe – do šťastných lovišť. Ale stařenka neměla 
nikterak naspěch, aby dospěla na určené místo, a když se vojáci 
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vraceli, vzali ji s sebou do tvrze. Později byla poslána do agentury 
Skvrnitého ocasu3.

V září 1871 přijel do Macphersonu generál Sheridan s velkou 
společností na honitbu v divočině. Mezi ním a Billem se vytvořilo 
vřelé přátelství, které skončilo teprve generálovou smrtí. Generál 
Emory, tehdy velitel pevnosti, poslal vzácným hostům naproti četu 
jezdectva, aby je doprovodila od železnice do Macphersonu. Ve 
společnosti generála Sheridana byli tito známí pánové: Leonard 
a Lawrence Jeromeovi, Carroll Livingstone, James Gordon Bennett, 
J. G. Heckscher, generál Fitzhugh, Schuyler Crosby, dr. Aub, pan 
McCarthy a jiní. Když přijeli do pevnosti, byl pluk nastoupen 
k slavnostní přehlídce, hudba spustila vojenský pochod a generál 
pozdravil vojáky – tím byl ceremoniál přivítání skončený.

Sheridan požádal Billa, aby vedl jejich loveckou výpravu. Sto 
vojáků majora Browna bylo určeno jako doprovod, v kterém jely 
zásobovací vozy a několik ambulancí pro pohodlí těch, kdo by se 
příliš unavili v sedle.

Zvěře byla hojnost a všichni si užili vzácného loveckého spor-
tu. Lovili především bizony, losy a vidlorohy. Pro ty, kdo neznali 
život na Západě, byla velkou novinkou rozlehlá doupata psounů. 
Tito prérijní svišti provrtají velký kus prérie sítí chodeb, brlohů, 
pelechů a doupat a cestovat tímto místem na koni zvláště v noci 
je velmi nebezpečné. Hlína a odpadky jsou navršeny na stopu vy-
soko kolem vchodů do děr a na těchto hromadách sedí psouni na 
zadních nohách a žvatlají spolu. Sovy a chřestýši sdílejí s nimi jejich 
podzemní sídliště a vycházejí spolu velmi dobře.

3  Indiánské agentury byly zřizovány americkou vládou jako součást navázání 
formálního vztahu s indiánskými kmeny. Agenti byli jednotlivci zodpovědní za 
kultivaci vztahů s domorodými Američany a za rozšiřování vládních politik. Poté 
co byly smlouvy sjednány , stávaly se tyto vztahy stále složitějšími a kontroverz-
nějšími. Agentura Skvrnitého ocasu dostala jméno od náčelníka kmene Brulé 
Sioux. Pozn. red.
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Když se lovecká výprava vrátila do Macphersonu, prohlásili 
všichni její členové, že Bill je pravý biblický Nimrod, a vřele mu 
děkovali.

V zimě 1871–1872 navštívila Macpherson ještě vybranější spo-
lečnost – ruský velkokníže Alexej se svými přáteli. Jak si mnozí 
čtenáři jistě vzpomenou, vzbudila urozená návštěva ve Státech 
velkou pozornost a nadšení. Východ s ním pojídal a popíjel do sy-
tosti, ale velkokníže si přál poznat divoký život v Americe – indiány 
v jejich týpí, buvolí vládce prérií i tuhé hraničáře, kteří se nebáli 
rudých bojovníků ani divočiny.

Velkokníže nejraději lovil vysokou a těžkou zvěř a byl vynikají-
cím střelcem. Jeho loveckou výpravu na Divoký západ vedl generál 
Sheridan, který opět spoléhal na Billa a jeho pomoc. Sheridan 
napsal Billovi, aby vyhlédl vhodné místo pro tábor velkoknížete 
u říčky Rudých vrb, kde bylo množství různé zvěře. Bill provedl 
všemožné přípravy k pohodlí a zábavě vznešené společnosti a jako 
zvláštní senzaci pro evropské hosty navrhl Sheridan válečný tanec 
indiánů a indiánský lov na bizony.

K zajištění této poslední zábavy musel Bill navštívit Skvrnitý 
ocas, náčelníka Siouxů, a přemluvit ho, aby přivedl sto bojovníků. 
V tom čase žili Siouxové v míru s vládou a nápad s předvedením 
válečného tance byl proveditelný. Přesto návštěva u Siouxů nebyla 
bez nebezpečí. Skvrnitý ocas sám si upřímně přál zachovávat pod-
mínky smluveného míru, ale mnozí z ostatních indiánů by raději 
měli skalp Pahasky, Dlouhovlasého náčelníka, než sto let míru.

Bill přijel k táboru Siouxů až za soumraku. Přivázal koně v lese 
a zabalil se do pokrývky tak těsně, že v houstnoucí tmě mohl být 
považován za rudého bojovníka. Tak vstoupil do vesnice a šel ke 
stanu Skvrnitého ocasu.

Rozmluva s vynikajícím rudochem proběhla hladce, protože 
u něj ve stanu byl přítomen agent Todd Randall, který převzal úlo-
hu tlumočníka a zprostředkovatele. Starý náčelník se cítil poctěn 
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obdrženým pozváním a slíbil celkem ochotně, že za „deset spánků“ 
od této noci on a sto jeho bojovníků přijdou do tábora bílých mužů 
v místě, kde vládní cesta přetíná řeku Rudých vrb.

Skvrnitý ocas nedůvěřoval příliš svým divokým válečníkům 
a pozdržel raději Billa ve svém stanu přes celou noc. Ráno svolal své 
bojovníky, představil jim svého hosta a ptal se jich, zdali ho znají.

„To je Pahaska, Dlohovlasý náčelník,“ odpověděli.
Skvrnitý ocas jim pak řekl, že pojedl s Pahaskou chléb a uzavřel 

tak přátelství, před jehož porušením byli všichni bojovníci důkladně 
varováni.

Potom Bill zcela volně odjel, ačkoliv bylo kolem něho mnoho 
zachmuřených tváří. Toužili příliš dlouho po jeho skalpu a teď je 
mrzelo, že ho měli tak blízko a nemohli k němu.
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21 
Lovecká výprava velkoknížete Alexeje

K Severní Plattě přivezl velkoknížete a jeho družinu zvláštní vlak 
12. ledna 1872. Billa představil Jeho Veličenstvu generál Sheridan 
a velkokníže projevil o něho velký zájem. V doprovodu vysokého 
aristokrata byl také generál Custer, a toto setkání Billa velmi potěšilo.

Jakmile velkokníže a jeho družina posnídali, vyšli z vlaku a na-
sedli na koně nebo do povozů. Všichni, kdo jeli na koních, byli 
seřazeni podle svých hodností. Bill poslal dopředu jednoho skauta 
a sám zůstal vzadu, aby dohlédl na organizaci celého průvodu. 
Právě když měli vyjet, přišel k Billovi průvodčí vlaku a sdělil mu, 
že pan Thompson nedostal koně.

„Jaký pan Thompson?“ divil se Bill.
„Přece pan Thompson, který byl velitelem velkoknížecího vlaku.“
Bill prohlédl seznam, který mu poslal generál Sheridan, kde 

byla jména všech účastníků návštěvy, ale Thompsonovo jméno 
tam nebylo, ale Bill nechtěl, aby se pan Thompson cítil odstrčen. 
Měl naštěstí s sebou svého válečného oře Joe Buckskina, který 
však nepůsobil zrovna uchvacujícím dojmem. Měl barvu vydělané 
srnčí kůže a vypadal trochu smutně. V celém pohraničí ho však 
znali i jako nejlepšího vytrvalce a jako nejlepšího ze všech honců 
bizonů. Bill nikdy nikomu nedovolil, aby si na něho sedl, ale teď mu 
nezbývalo, než aby Joe Buckskina osedlal a řekl panu Thompsonovi, 
aby na něm jel, dokud mu neopatří jiného koně. Joe Buckskin se 
tak výrazně odlišoval od krásných koní, na kterých jela ostatní 
společnost, že pan Thompson to považoval za nezdvořilost, že musí 
sedět na takovém nepěkném „hmyzu“. Bill pana Thompsona vyzval, 
aby jel za ním, neboť se chtěl dostat dopředu, kde byl Sheridan. 
Když předjížděli kočáry a povozy, všiml si pan Thompson, že si kočí 
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na něho ukazují. Měl za to, že se posmívají jeho koni, a tak se ostře 
zeptal jednoho vozky:

„Zdá se vám, že nejedu dost dobře?“
Pan Thompson byl trochu hrdý na své jezdecké umění, neboť 

v Pensylvánii proslul jako lovec lišek.
„Ano, pane, jedete docela dobře,“ odpověděl kočí.
„Dobrá,“ pokračoval pan Thompson, „pak se tedy posmíváte 

mému koni!“
„Že se posmívám tomuto koni? Ani za tisíc let!“
„Proč se tedy na mě díváte, jako bych měl nějaké divné zvíře?“
„Jakže, pane, vy nejste král?“ ptal se kočí v upřímném údivu.
„Já? Králem? Co vás napadá?“
„Protože máte tohohle koně. Vidím, že ani nevíte, na jakém koni 

jedete. Na tomhle koni nesmí jezdit nikdo než Buffalo Bill! A tak 
jsme si mysleli, že jste asi král, protože tenhle kůň je Buckskin 
Joe.“

Thompson slyšel generála Sheridana vyprávět o Joe Buckskinovi 
ve vlaku, jak na něm Buffalo Bill jednou ujel osmdesát mil, když 
ho pronásledovali indiáni. Dojel teď Billa a řekl mu, že cítí, jak vy-
rostl o čtyři stopy, když se dozvěděl, že jede na nejslavnějším koni 
amerických prérií. A poděkoval mu co nejzdvořileji za tu poctu. Bill 
mu řekl, že chce nechat velkoknížete, aby zastřelil svého prvního 
bizona z hřbetu Joe Buckskina.

„Dobrá,“ odpověděl pan Thompson, „chtěl bych vás poprosit 
ještě o jednu laskavost – nechte také mě zastřelit jednoho buvola 
z tohoto koně.“

Bill řekl, že mu bude velkým potěšením.
Během lovecké výpravy byl Buckskin Joe pokryt vavříny, neboť 

jak ruský velkokníže Alexej, tak pan Frank Thompson, pozdější 
prezident Pensylvánské dráhy, zabili svého prvního bizona z hřbe-
tu tohoto koně. Můj bratr připisuje Joe Buckskinovi zásluhu, že 
získal trvalé přátelství Franka Thompsona. Celá výprava byla 
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mimo řádně úspěšná, neboť se nepřihodilo nic, co by zkalilo jen 
jeden její den.

Také Skvrnitý ocas splnil svůj slib. Přišel se stovkou svých bo-
jovníků s péry, zbraněmi a válečným pomalováním. Válečný tanec, 
který předvedli, vzbudil velký zájem ruského velkoknížete a jeho 
přátel. Podivné obraty a šklebení indiánů, jejich skoky, ďábelské 
vřeštění a houkání tvořily barbarsky pestrý obraz, na který nelze 
zapomenout. Na evropské hosty působil výjev spíš malebně než 
příšerně, ale pro staré bojovníky s indiány to nebyl příjemný po-
hled. V paměti měli ještě mnoho čerstvých vzpomínek na krvavé 
boje a vraždění a krveprolití jistě znovu přijde.

Po taneční produkci následoval indiánský lov na bizony a všich ni 
obdivovali obratnost a sílu Siouxů. Jeden jejich bojovník, jmenoval 
se Dvě kopí, předvedl kousek, který nedokázal žádný z žijících 
indiánů: prostřelil šípem naskrz bizona běžícího plnou rychlostí.

Generál Sheridan si přál, aby velkokníže Alexej poznal všechny 
typické stránky hraničářského života, a když byli hosté připraveni 
k cestě na nádraží, navrhl, aby jim Bill předvedl, jak jezdí poštovní 
dostavník přes Skalnaté hory.

Billovi se tento nápad zamlouval a zpočátku také velkokníže-
ti, protože neměl tušení, co ho vlastně čeká. Alexej a Sheridan se 
usadili do uzavřeného poštovního vozu taženého šesti koňmi a Bill 
je upozornil, aby si pevně nasadili klobouky a pořádně se drželi. 
Potom Bill vylezl na kozlík.

„Představte si,“ řekl svým pasažérům, „že se za námi žene pa-
desát indiánů.“

A koně vyrazili s trhnutím vpřed, že málem hned vyklopili obsah 
vozu na silnici. Tři míle k nádraží ujel Bill za deset minut. Dostavník 
sebou zmítal jako loď v bouři a žádné lodní mužstvo se nedrželo 
nikdy tak křečovitě zábradlí, jako Billovi pasažéři svírali kraj seda-
dla. Kdyby za nimi skutečně hulákalo padesát indiánů, práskal by 
Bill bičem stejně pilně a byl by stejně hluchý k stenům a výkřikům 
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svých cestujících. Když zastavili, Bill otevřel kočár se sombrerem 
v ruce a ptal se Jeho Výsosti, jak se mu jízda líbila. Velkokníže od-
pověděl s podezřelým nadšením:

„Nechtěl bych o tu jízdu přijít ani za všechny peníze. Ale kdybych 
ji měl zažít znova, raději bych se vrátil do Petrohradu pěšky přes 
Aljašku, přeplaval Beringův průliv a přes Sibiř bych jel na jednom 
z vašich vládních mezků.“

Jízda dostavníkem zakončila výlet, který vznešená společnost pro-
hlásila za znamenitý do poslední chvíle. Velkokníže pozval Billa do 
svého soukromého vozu a poděkoval mu za vynikající zorganizování 
lovecké výpravy. Pozval Billa k návštěvě do svého velkoknížecího 
paláce, kdyby někdy podnikl cestu do Ruska. Bill od něho i od ostat-
ních dostal ještě řadu cenných upomínek.

V té době Billa ani nenapadlo, že by někdy přeplul moře do 
Evropy. Ale rozhodl se, že navštíví Východ. Indiáni byli poměrně 
klidní a Bill mohl požádat o dovolenou.

První zastávku udělal v Chicagu, kde ho hostil generál Sheridan. 
Odtud ho vlak dovezl do New Yorku, kde ho přivítali J. G. Bennet, 
Leonard a Lawrence Jeromeovi, J. G. Hecksher a jiní, kdo byli mi-
nulého roku členy lovecké výpravy. Také Ned Buntline se přičinil, 
aby mu zpříjemnil pobyt v hlavním městě.

Po svém návratu ze Západu napsal Buntline skutečně západ nickou 
povídku, v níž jako hlavní hrdina vystupoval Buffalo Bill. Příběh byl 
zdramatizován a dožil se velkého obchodního úspěchu v jednom 
z newyorských divadel. Buntline pozval Billa na toto představení 
a v divadle se záhy šeptalo, že je zde přítomen skutečný Buffalo Bill. 
Je zvykem vyvolávat po představení autora hry, a Buntline byl ob-
čas vyvoláván před světla rampy, ale toho večera chtěli diváci vidět 
opravdového Buffalo Billa. Nebylo vyhnutí a Bill nakonec musel čelit 
bouři potlesku na jevišti. Podnikavý ředitel divadla nabídl Billovi pět 
set dolarů týdně, když zůstane v New Yorku a bude sám hrát úlohu 
Buffalo Billa, ale ten nabídku s díkem odmítl.
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Za svého pobytu v New Yorku se Bill zúčastnil jako čestný host 
několika obědů a večeří u bohatých hostitelů. Bylo velmi těžké vy-
hovět všem pozváním a závazkům, ale zvykl si brzy na nesmyslné 
hodiny, kdy New York snídá, obědvá a večeří. Pocit společenských 
závazků ho tak tížil, že se rozhodl oplatit svým milým hostitelům 
pozvání na oběd. Mohl obětovat asi padesát dolarů na to, aby si 
zahrál na Luculla. Tolik peněz přece postačí pro tucet lidí, které 
pozve na oběd! „A což,“ řekl si, „nezáleží mi na tom, padne-li na to 
celá padesátka, je to beztoho jednou za život!“

Ve vší důvěře zašel do proslulého restaurantu Delmonic a ob-
jednal nejlepší oběd pro dvanáct lidí na den před svým odjezdem 
zpět na Západ.

Oběd měl dokonalý úspěch. Ani jediný z pozvaných nescházel. 
Hovor sršel a jiskřil, žerty a odpovědi létaly přes slavnostní tabuli 
a hostitel byl dokonale spokojený a hrdý.

Druhý den vyhledal Bill Delmonikova pokladníka a směle mu 
řekl: „Můj účet, prosím!“ Když ho obdržel, hleděl na něj několik 
minut upřeným pohledem. Pomalu se mu rozjasňovalo, že padesát 
dolarů stačí tak k zaplacení jednoho příboru. Jak se nám později 
svěřil, postrašil ho ten kousek papíru víc než vyhlídka, že bude sám 
bojovat s celým kmenem Siouxů.

Naivní Bill! Což netušil, jak velký je rozdíl mezi obědem u Del-
monika a obědem v prérii. První chystá celý svět, aby poskytl potře-
by k jídelnímu lístku. Pro druhý stačí trocha olova a prachu, otýpka 
roští a zápalka.

Aby pokladník restaurace neměl podezření, že královský hostitel 
ze včerejška se zalekl svého účtu, požádal ho Bill, aby mu účet poslal 
do hotelu. A vyšel rychle na čerstvý vzduch, aby se vzpamatoval.

V New Yorku byl jenom jeden muž, který mohl Billovi pomoci 
z ošemetné situace – Ned Buntline. Když dokázal vymýšlet zápletky 
pro divadelní hry a vytáhnout své hrdiny z nejnemožnějších situací, 
bude jistě schopen vymyslet recept, jak zaplatit hospodský účet. 
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Billova důvěra v tohoto přítele nebyla zklamána a jeho první fi-
nanční poplach byl šťastně zažehnán. Ale jak se jim to podařilo, 
o tom dodneška nemám tušení.

Jedním z hlavních důvodů Billovy cesty na Východ byla návště-
va u našeho jediného žijícího příbuzného z matčiny strany, plu-
kovníka Henryho Gusse, který žil se svou rodinou ve Westchesteru 
v Pensylvánii. Matčina sestra, která se provdala za tohoto pána, 
již zemřela a my se nikdy nesetkali ani s ní, ani s její rodinou. Do 
Westchesteru doprovázel Billa Ned Buntline.

Billa trochu svírala nejistota, jak bude přijat. Bude přivítání 
upřímné a srdečné, nebo zdrženlivé a pochybné?

Těch několik minut, které uplynuly od odevzdání jeho a Bun tli-
novy vizitky, si skoro přál, aby se salón proměnil v západní prérii. 
Ale pak do salónu vstoupila nejroztomilejší dívka, jakou kdy viděl, 
a za ní uhlazený elegantní pán. Byla to sestřenice Líza a strýc Henry 
a o jejich vřelém přijetí nebylo třeba pochybovat. Bylo svrchovaně 
srdečné a Bill prožil u svých příbuzných rozkošnou návštěvu. Ke 
své sestřenici pocítil okamžitě hlubokou náklonnost. Láska, kterou 
choval ke své matce, – nejčistší a nejsilnější ze všech citů – stala se 
teď dědictvím této krásné dívky.
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22 
Divadelní zkušenosti

5. jízdní pluk byl odvelen z Macphersonu do Arizony a na jeho místo 
přišel 3. jízdní pluk pod velením generála Reynoldse. Po návratu 
do Macphersonu musel Bill hned vytáhnout proti indiánům, kteří 
přepadli poštovní stanici a odehnali značný počet koní. Setnině, 
kterou Bill vedl proti indiánům, veleli kapitán Meinhold a poručík 
Lawson a měla za úkol znovu získat uloupený majetek. Billovým 
pomocníkem na této výpravě byl T. B. Omohundro, více známý pod 
jménem Texaský Jack.

Netrvalo dlouho a Bill nalezl stopy indiánů, kteří ukradli koně. Vzal 
si šest mužů a vyrazil napřed, aby našel tábor rudochů. Ne museli jet 
ani příliš daleko, když zahlédli skupinku indiánů a uloupené koně, 
jak se pasou vedle nich. Bylo tam přesně třináct indiánů – nešťastné 
číslo – a Bill se obával, že by jeho četu mohli objevit, kdyby se pokusil 
vrátit k setnině. Poradil se se svými druhy a pak opatrně postupovali 
k indiánskému táboru.

Ve vhodném okamžiku se všech sedm skautů najednou vrhlo na 
nepřipravené indiány, ale ti hned skočili ke svým koním a postavili 
se na odpor. Střelba z ručnic přivolala na scénu kapitána Meinholda, 
a když indiáni zahlédli přicházející posily, obrátili se a utekli. Na 
místě zůstalo šest mrtvých indiánů a ukradení koně. Jeden voják 
byl zabit a také Bill utržil zranění.

Potom Bill vstoupil nakrátko do politického života. Když se na 
podzim 1872 vrátil z dlouhé skautské výpravy, dozvěděl se, že je 
kandidátem za dvacátý šestý okres do kongresu Nebrasky. Bill nikdy 
vážně nepomýšlel na politickou kariéru a měl určité pochybnosti 
o tom, že se uplatní jako zákonodárce. Neprovedl žádnou předvo-
lební kampaň, a přesto byl zvolen velmi lichotivou většinou. Dostalo 
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se mu tím výsady psát před svým jménem Ctihodný a později také 
dostal titul plukovníka za službu v nebraské národní gardě, který 
se mu zdál přiměřenější pro jeho skutečnou činnost a opravdové 
schopnosti. Na rozdíl od svého otce se politické oblibě bránil. 
Vzpomínám si, co odpověděl několika přátelům, kteří ho nutili, aby 
vstoupil na politické kolbiště.

„Ne,“ řekl jim, „politika je pro mě příliš složitá věc. Myslím, že ob-
stojím v každém přímém a poctivém boji. Ale politika je samý úskok 
a bez poctivosti. Děkuji vám, přátelé, ale jsem nucen odmítnout 
vyjet na tuto stezku, na které je víc kaktusových ostnů na jeden 
čtvereční palec, než jsem kdy viděl na celé prérii.“

Mezitím Ned Buntline připravoval velmi odvážný podnik. Krásný 
zjev, jímž zapůsobil Bill na newyorském divadle, utvrdil Buntlina 
v přesvědčení, že kdyby Bill vystupoval v divadle, čeká na něho 
bohatství. Buntline sám by napsal drama Zvědové prérie a hlavní 
roli by v něm měl Bill jako hvězda první velikosti. Hra by se skládala 
z hraničářských scén, které obecenstvo pobaví i poučí o životě na 
Západě.

Bill okukoval vnadidlo Buntlinových návrhů a plánů a nako-
nec je spolkl. Buntline však přišel s podmínkou, že k vystupování 
v divadle je třeba získat ještě Divokého Billa a Texaského Jacka. Bill 
telegrafoval oběma přátelům, že potřebuje jejich pomoc v důležité 
obchodní záležitosti, a jel do Chicaga, aby se s nimi setkal. Věděl, 
že kdyby jim předem prozradil obsah té „obchodní záležitosti“, 
určitě by někam zmizeli. Teď spoléhal na Buntlinovu přesvědčivou 
výmluvnost, která byla opravdu velmi vyvinutá. A tak se jednoho 
dne trojlístek zvědů objevil v Palmerově divadle k rozmluvě s plu-
kovníkem Judsonem-Buntlinem. Všichni tři skauti měli nádherné 
postavy a skvělé vzezření. Buntline byl nadšen. V herectví sice 
nemají zkušenosti, ale budou hrát na jevišti sami sebe.

„Tak, hoši – a ne abyste začali střílet!“ začal Bill poradu. „Myslím, 
Judsone, že bude nejlepší, když jim povíte sám, co potřebujeme.“
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Buntline spustil s nadšením, ale Divokého Billa ani Texaského 
Jacka neroznítil. Oba se tvářili, jako by chtěli popadnout svá som-
brera a utéct zpátky do pohraničí. Bill hodil na váhu nejrozhodnější 
důvod.

„Naděláme v tom jmění!“ řekl. „Aspoň to zkusme.“
Výsledkem dlouhé debaty bylo, že skauti dali zdráhavé svolení 

k nezvyklému dobrodružství. Pro uklidnění Bill vyslovil ještě jednu 
podmínku:

„Jestli indiáni vylezou na válečnou stezku, pak musíme dostat 
dovolenou, abychom je šli usadit!“

„Dobrá, hoši,“ řekl Buntline, „dám vám to do smlouvy. A když 
budete povoláni do armády proti rudochům, půjdu s vámi.“

Po této odpovědi si Buntline získal úctu všech tří skautů. Hru 
pro ně napsal za čtyři hodiny (většinou dramatičtí spisovatelé 
potřebují aspoň týden) a herci-skauti obdrželi své úlohy. Buntline 
najal divadelní společnost, aby hrála s hlavním trojhvězdím, a ne-
chal premiéru ohlásit po celém Chicagu.

Když nadešel premiérový večer, neznal žádný ze skautů ani řá-
dek ze své role, zato se naučili všechny možné odrůdy jevištního 
strachu a trémy, kolik jich v hereckém povolání je vůbec známo. 
Buntline je sice upozornil, že by se jim něco podobného mohlo 
přihodit, ale žádný z nich si nedovedl představit, do jakého stavu 
hrůzy může upadnout muž, když čelí několika stům neškodných 
a neútočných lidí, sedících před divadelní rampou. Všichni tři pro-
hlásili, že by se raději postavili tlupě válečně pomalovaných indiánů 
nebo zastavili stádo splašených bizonů, než aby čelili mírumilovně 
hledícímu obecenstvu, které čekalo, aby mohlo kritizovat jejich 
pohostinské vystoupení.

Jako všichni amatéři nedali si skauti vzít možnost dívat se skrz 
průhledové dírky v oponě, což ovšem jenom zvýšilo jejich nervozi-
tu. Kdyby jim výmluvný plukovník Judson-Buntline nepřipomněl, 
že ve hře má roli stejně jako oni, pravděpodobně by se s indiánskou 
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opatrností vytratili z divadla a koupili by si lístek na nejbližší vlak 
směřující k Západu.

Konečně se zdvihla opona a obecenstvo povzbudivým potleskem 
přivítalo tři dlouhány v šatech ze srnčí kůže. Bill se naučil roli na-
zpaměť, ale teď mu všechno vyprchalo z hlavy jako odvaha zajíce 
před ohařem.

Patrně potřebuje trochu času, aby se vzpamatoval, pomyslel si 
Buntline, který byl na scéně s ním, a tak se nedbale zeptal:

„Co jste dělal poslední dobou, Bille?“
Na zvěda prérie to zapůsobilo jako vnuknutí. Když se Bill podíval 

do hlediště, poznal v jedné lóži bohatého pana Milligana, kterému 
vedl velkou loveckou výpravu v Macphersonu. Příhody z této vý-
pravy přetřásaly všechny chicagské noviny. Milligan se stal známou 
a oblíbenou osobností, terčem nejrůznějších vtipů, protože noviná-
řům otevřeně přiznal, že má z indiánů panickou hrůzu.

„Byl jsem venku na lovu s panem Milliganem,“ odpověděl Bill. 
Hlediště vybuchlo. Potlesk a smích přivítal toto nenadálé extempo-
re a Billa to trochu naplnilo sebedůvěrou. Také Buntline pochopil, 
že musí teď na jevišti vytvořit zcela nové drama, úplně jiné, než 
které mělo být hráno.

„Výborně,“ řekl. „Povězte nám o tom něco, Bille.“ A nápověda 
zasténala.

Jednou z radostí hraničářského života je vyprávění příběhů u tá-
borového ohně. Každý dobrý hraničář je bezpochyby poutavým 
vypravěčem. Tím se Bill okamžitě dostal do své kůže a začal svým 
vlastním způsobem vyprávět, jak probíhala Milliganova lovecká vý-
prava. Že jeho vyprávění bylo zábavné, dosvědčoval častý a bouřlivý 
potlesk. Nápověda se snažila uvést věci do pořádku a napovědět 
Billovi správný začátek hry – ale ten na všechny začátky zapomněl 
stejně jako na nápovědu.

Dialogy tohoto představení byly podivuhodné. Ani Texaský Jack, 
ani Divoký Bill nebyli schopni pronést jedinou větu tak, jak ji autor 
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napsal. Ale v indiánských scénách sklidili velký úspěch. To byla 
práce, kterou nebylo třeba si trapně pamatovat, a falešní rudoši 
byli pobíjeni s překvapující obratností.

Finančně hra více než uspokojila divadelní podnikatele. Umě-
lecky – nu, kritikové se výborně bavili na účet nešťastného drama-
tika. Profesionální herci, kteří ve hře vystupovali, se zhostili svých 
rolí dobře, a kupodivu o třech skautech se psalo dost mírně. Kritika 
však netušila, že hlavní hvězdy dramatu podaly vlastní dialog až 
přímo na jevišti, a ubohý Ned Buntline byl neprávem zahrnut po-
směchem. Vyšlo najevo, že hra byla napsána za čtyři hodiny, a jedny 
noviny se divily s jemným sarkasmem, co asi autor po takovou 
dlouhou dobu dělal. Buntline vystupoval v roli Galea Durgy, který 
je zabit v druhém jednání. Z toho jiný kritik usoudil, že by bylo 
šťastnou zápletkou celé hry, kdyby Durgu zabili ještě dřív, než Zvědy 
prérie napsal. Další kritik přišel na to, že toto drama se může hrát 
z prostředka k začátku a současně ke konci. Je těžké určit, kterým 
z těchto způsobů je vlastně napsáno.

Kdo by si tím však lámal hlavu. Představení mělo úspěch, a to 
platí. Celá řada divadelních podnikatelů nabízela angažmá a další 
žádali, aby byli přijati do podniku jako společníci. Ned Buntline 
přijal nakonec výprask kritiky s úsměvem; kdo vyhrává, může se 
vždycky lépe smát než kritik.

Skauti se brzy zbavili své trémy a časem si dokázali vzpomenout 
i na text svých rolí. Tím se umělecká hodnota představení přece jen 
přiblížila k hodnotě finančního úspěchu. Z Chicaga jela divadelní 
společnost do St. Louis a Cincinnati a do dalších velkých měst a všu-
de se hrálo před vyprodaným a spokojeným hledištěm.

Divadelní sezóna skončila v Bostonu a tady dostal Bill před ná-
vratem do Nebrasky výhodnou nabídku od Angličana Medleyho. 
Požádal Billa, aby vedl velkou loveckou výpravu přes západní teri-
toria za plat tisíc dolarů měsíčně a úhradu všech výloh. Bill přijal. 
Strávil léto ve svém původním zaměstnání a v zimě opět zahájil 
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turné jako divadelní hvězda. Divoký Bill a Texaský Jack souhlasili, 
že budou vystupovat s Billem. Druhá sezóna se však zdála velmi 
dlouhá Divokému Billovi a pokusil se zrušit smlouvu, uzavřenou 
na celou zimu. Podnikatel však odmítl na tento návrh přistoupit, 
a tak Divoký Bill začal vyvádět takové kousky, které by divadelní 
společnost pohnuly k tomu, aby se ho sama zbavila.

Hned první večer přistoupil k vyzkoušení svého nápadu. Pálil 
slepé patrony tak blízko u nohou mrtvých indiánů, že polekaní 
statisté zázračně obživli a s realistickými výkřiky se hnali znovu do 
boje. To ovšem byl efekt, s nímž hra nepočítala. Obecenstvo se sice 
bavilo, ale ředitelství společnosti Divokého Billa za tento kousek 
nepochválilo. Divoký Bill tuto zábavu ještě několikrát zopakoval 
a na všechny protesty klidně odpovídal, že „těm chlapíkům nijak 
neublížil“. Ředitelství mu konečně dalo ultimátum, jak si přál: buď 
zanechá střelby do mrtvých indiánů, nebo musí opustit společnost. 
Když se příští večer zvedla opona, seděl Divoký Bill v hledišti a měl 
poprvé upřímné potěšení ze hry, ve které doposud vystupoval. 
Všechno přemlouvání, aby zůstal u divadla, bylo marné. Divoký Bill 
se vrátil na své milované prérie.

V následující sezóně odstěhoval Bill svoji rodinu do Rochesteru 
a založil vlastní divadelní společnost. Dosavadní divadelní před-
stavení mu připadala příliš vyumělkovaná, a tak ve své společnosti 
angažoval tlupu čistokrevných indiánů. Sezóna 1875–1876 probí-
hala skvěle, Billova divadelní společnost hrála před vyprodanými 
sály a finanční zisk předčil všechna očekávání.

Jednoho dubnového večera, když se sezóna blížila ke konci, 
doručili Billovi těsně před začátkem představení telegram od jeho 
ženy. Měl hned přijet do Rochesteru, protože malý Kit Carson těžce 
onemocněl. Bill odehrál první dějství a pak pospíchal z divadla, aby 
stihl noční vlak. Ředitel divadla, kde hráli, velmi zkušený herec John 
Burke, po přestávce omluvil Billa obecenstvu a sám dohrál roli až 
do konce.
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Byla to velmi smutná cesta do Rochesteru, plná nejchmurnějších 
předtuch a obav. Bill bolestně vzpomínal na všechny příhody 
z drahocenného života svého syna, který byl teď v smrtelném ne-
bezpečí.

Kit byl krásné dítě s kučeravými vlasy a matka ho vždy oblékala 
do nejjemnějších šatů. Minulé léto ho odnesli cikáni, neboť jeho 
oblečení je utvrzovalo v tom, že za něj budou moci žádat výkupné. 
Ale Kit byl správným synem skauta a po cestě měl oči otevřené. 
Zapamatoval si, kudy ho únosci vezli, a při první příležitosti jim 
utekl. Domů se dostal bezpečně a už zdálky volal: „Já jsem přišel 
zpátky, maminko, tak neplač.“

Bill se musel usmívat při vzpomínce, jak jeho syn byl v Rochesteru 
pravidelným návštěvníkem divadla. Kit věděl, že nejdůležitější věc 
z hlediska podnikatele je plné hlediště. A tak se vždy pozorně rozhlí-
žel po divadle, jak se plní, a ve chvíli, kdy šla opona nahoru a jeho otec 
se objevil na jevišti, udělal ze svých drobných dlaní trubku a volal ze 
své lóže: „Je plno, tati!“ Obecenstvo už znalo tento výstup mezi otcem 
a synem a vždy se jím pobavilo. A když vykonal tuto povinnost, posa-
dil se Kit na své židli a oddal se nerušenému požitku z představení.

Když Bill dorazil do Rochesteru, nalezl svého syna ještě naživu, 
ale již mimo dosah lékařské pomoci. Dítě se zmítalo v horečce, ale 
bylo dosud při vědomí a jeho malé ručky se radostně sevřely, aby 
vzaly otce kolem krku. Vydržel ještě příští den a noc a pak přišel 
konec. Bill čelil obrovské bolesti svého života. Vkládal velké naděje 
do svého syna, a teď všechno bylo odsunuto do nenávratna. Když se 
Kit narodil, myslel si Bill, že v něm se naplní proroctví věštkyně a on 
se stane prezidentem Spojených států. Teď zmizely naděje i obavy, 
vysněné zámky se zřítily a nezůstaly z nich ani trosky.

Malý Kit Carson byl uložen k odpočinku na hřbitově Hope Moun-
tain 24. dubna 1876. Není mrtev, ale spí. Není ztracen, ale odešel 
napřed. Připojil se k bezpočetné společnosti bílých duší, plnících 
kraje blažených.
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23 
Indiánská politika vlády

Truchlící otec byl rád, že se divadelní sezóna blíží ke konci. Hrál 
sice denně před vyprodaným divadlem, ale maškaráda divadelního 
života mu byla protivná a téměř nesnesitelná. Uvítal proto dopis 
plukovníka Milese, který mu oznamoval, že armáda ho povolává 
do služby. Bill odvolal několik zbývajících představení a výnosnou 
divadelní společnost rozpustil.

Bylo to jaro stého výročí vyhlášení americké republiky, ale 
později byl tento rok nazýván Custerovým rokem na památku 
statečného generála Custera a jeho třísetčlenného oddílu, který se 
v létě 1876 pustil do nerovného zápasu se Sedícím býkem a jeho 
bojovníky.

Sedící býk byl jedním z nejschopnějších náčelníků a bojovníků 
Siouxů. Své jméno dostal při jednom lovu na bizony, kdy zabil buvo-
la, sedl si na něho, aby ho stáhl, ale býk byl pouze raněn, postavil se 
na nohy a uháněl s indiánem pryč.

Jako každý vynikající vojevůdce projevoval Sedící býk smysl 
pro válečnou strategii, kterou oceňovali jak rudoši, tak bílí vojáci. 
Byl však i zákeřný, nebezpečný v době míru stejně jako ve válce, 
a všechny křivdy, které jeho národ musel snášet, v něm probu-
dily příznačnou indiánskou krutost, mstivost a nenávist. Příčina 
siouxské války v roce 1876 byla stejná jako u všech předchozích 
i následujících indiánských válek – vznikla z nespravedlnosti vlády 
Spojených států vůči indiánům a z porušení mírových dohod.

Roku 1868 uzavřela vláda se Siouxy smlouvu, podle níž měli 
Siouxové výhradní právo užívat území Černých hor a nesměli se zde 
usazovat žádní bílí osadníci. Roku 1874 bylo objeveno v Černých 
horách zlato a následná zlatá horečka znamenala vpád bělochů na 
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indiánské území. Siouxové byli přirozeně roztrpčeni a vláda, místo 
aby se je snažila uklidnit a uzavřela s nimi novou smlouvu, která 
by vzniklou situaci řešila ke spokojenosti obou stran, poslala do 
Černých hor generála Custera s rozkazem, aby indiány zastrašil 
a donutil je k poslušnosti. Ale Custer se těchto pokynů zcela nedr-
žel, protože dobře znal indiánskou povahu a věděl, že se rudochům 
poslušnost nedá vnutit násilím. Snad jen za cenu totálního vraždě-
ní. Proto s indiány raději vyjednával pod bílou vlajkou příměří. Na 
tomto shromáždění rozdal Custer indiánům kávu, cukr a slaninu 
a zároveň s těmito dary jim dal i radu: pro Siouxe bude výhodné, 
když pustí zlatokopy do zlatonosného údolí a budou využívat ochra-
ny vlády. Indiáni přijali kávu, cukr, slaninu, ale moudrá Custerova 
rada byla u nich ztracena. Přijali ji s takovým výrazem lhostejnosti 
a stoickým mlčením, že Custer se musel vzdát naděje na zdar svého 
poslání.

Roku 1875 poslala vláda generála Crooka do Černých hor, aby 
dokázal indiánům dobrou vůli úřadů a vyhnal bílé zlatokopy a osad-
níky z jejich území. V srpnu bylo vyměřeno Custer City a ve dvou 
měsících mělo dvě stě obyvatel. Generál Crook osadníky vyhnal, 
ale když vítězoslavně vycházel jedním koncem z obce ven, vyhnaní 
obyvatelé se z druhé strany vraceli.

Výsledek takto demonstrované dobré vůle vlády překvapil snad 
jedině vládu, neboť na všech stranách povstali Siouxové ve zbrani. 
Každému, kdo nesledoval podivuhodnou politiku vlády vůči indiá-
nům, se to mohlo zdát překvapující. Překvapujícího na tom však 
nic nebylo, protože předtím vláda rozdala indiánům štědře zbraně. 
Krátce řečeno, indiánská politika vlády spočívala v tom, že nejdřív 
rudochy vyzbrojila ručnicemi a náboji a pak jim poskytla prvotřídní 
důvod, aby jich použili proti bělochům. Během května, června a čer-
vence 1875 dostali Siouxové 1120 remingtonek a winchestrovek 
a 13 000 liber patentního střeliva. Za rok dostali několik tisíc beden 
pušek a milióny nábojů a již tři roky předtím dostávali pravidelné 



– 172 –

zásilky zbraní. Není třeba vysvětlovat, kdo na tomto obchodování 
vlády zbohatl.

Bill předpokládal, že se připojí k vojsku generála Crooka. Když 
přijel do Macphersonu, zjistil, že generál Carr je dosud velitelem 
5. jízdního pluku a že poslal žádost, aby se Bill vrátil k jeho jednot-
ce. Carr měl posádku v Cheyenne a Bill tam ihned odjel vlakem. 
Na nádraží na něho čekal kapitán Charles King, známý spisovatel, 
jenž později sloužil jako brigádní generál v Manile, ale u 5. jízdního 
pluku byl ve funkci adjutanta. Když vjížděli do tábora, zdvihl se 
pokřik: „Támhle přijíždí Buffalo Bill!“ Trojnásobné volání slávy udě-
lalo Billovi upřímnou radost. Carr Billa opět jmenoval náčelníkem 
skautů a pluk se vydal do Laramie. Odtud táhli do oblasti Černých 
hor a velení pluku se místo Carra ujal plukovník Merritt.

Příběh Custerovy porážky a hrdinské smrti je tak známý, že není 
třeba jej zde opakovat. Když zpráva o této tragédii došla k hlavní 
armádě, začalo se rychle připravovat rozsáhlé tažení proti indiá-
nům. 5. jízdní pluk dostal rozkaz, aby odřízl osm set čejenských 
bojovníků, kteří jeli Siouxům na pomoc. Plukovník Merritt s pěti 
sty muži pospíchal ke Kloboukovému potoku, aby zde Čejenům 
zkřížil cestu. Ke Kloboukovému potoku dojeli vojáci 17. července 
a druhý den ráno se Bill vypravil na průzkum okolí, aby zjistil, zda 
tudy Čejeni už prošli. Nenašel po nich ani stopu, ale ještě téhož dne 
vypátral, že táhnou ke Kloboukovému potoku z jihu.

Plukovník Merritt dal rozkaz svým mužům, aby vsedli na koně 
a zůstali mimo dohled. Potom vyjel s Billem a kapitánem Kingem 
na obhlídku. Čejeni přijížděli přímo k vojsku, a náhle se jich patnáct 
nebo dvacet rozjelo k západu podél cesty, po které předešlé noci 
přišli vojáci. Merritt se podíval dalekohledem tím směrem a zpozo-
roval, že po cestě jedou dva vojáci, pravděpodobně kurýři s depeše-
mi, a tlupa indiánů jim chce překřížit cestu a napadnout je z boku. 
Bill navrhl, že teď bude nejlepší počkat, dokud indiáni nenapadnou 
oba vojáky a nezačnou je pronásledovat. Mezitím vybere oddíl vojá-
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ků, odřízne útočící tlupu od hlavního vojska Čejenů a vpadne jí do 
zad. Merritt souhlasil a Bill odjel tryskem do tábora. Když se vrátil 
s patnácti muži, kurýři ujížděli asi 400 yardů od nich a 200 yardů 
za nimi se hnala tlupa indiánů. Plukovník dal rozkaz k útoku a Bill 
se svými muži letěl na rudochy.

V této potyčce byli tři indiáni zabiti. Ostatní se obrátili na útěk. 
Asi půl míle od tohoto místa narazili pronásledující vojáci na jinou 
skupinu indiánů, kteří z vyvýšeného místa přihlíželi předcháze-
jícímu boji. A tu se stalo něco neobyčejného. Výzva na souboj. 
Indiánský bojovník, který měl náčelnickou čelenku, vyjel před své 
muže a volal čejensky na Billa, který jeho řeči rozuměl:

„Znám tě, Pahasko! Pojď a bojuj se mnou, jestli se ti chce bojovat.“
Bill popojel padesát yardů dopředu a náčelník mu vyšel vstříc 

o stejnou vzdálenost. Dvě pušky promluvily a indiánův kůň padl. 
V témže okamžiku šlápl Billův kůň do díry prérijního sviště a shodil 
svého jezdce. Vzápětí byli oba soupeři na nohou, vzdáleni od sebe 
asi dvacet kroků. Současně zazněly dva výstřely – Bill zůstal ne-
zraněn a indián klesl mrtev.

Jakmile souboj skončil, asi dvě stě rudochů vyrazilo tryskem 
vpřed, aby zachránili náčelníkovo tělo a pomstili i jeho smrt. Teď 
byla řada na plukovníku Merrittovi. Poslal setninu vojáků na pomoc 
Billovi a celému pluku dal rozkaz k útoku. Když se přihnala první 
vlna kavaleristů, zamával Bill vlasovým uzlem a válečnou čelenkou, 
kterých se v souboji zmocnil, a volal:

„První skalp za Custera!“
Indiáni kladli vojákům houževnatý odpor, ale brzy pochopili 

marnost svého boje a začali rychle ustupovat k vesnicím náčelníka 
Rudého oblaku, vzdáleným asi třicet pět mil. Jízdní pluk pokračoval 
v pronásledování až k těmto stálým čejenským sídlům a vojáci byli 
v takovém varu, že by klidně svedli bitvu s tisícem bojovníků, kteří 
se tu na ústupu shromáždili. Ale indiáni neměli chuť k dalšímu 
válčení.
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Bill se dověděl, že náčelník, kterého zabil, se jmenoval Žlutá ruka 
a byl synem Přeříznutého nosu, kouzelníka Čejenů. Přeříznutý nos 
nabídl Billovi čtyři mezky, když mu vrátí válečnou čelenku a ozdoby, 
které mladý bojovník nosil a které Bill ukořistil v boji. Ačkoliv mu 
bylo velmi líto Přeříznutého nosu, Bill jeho žádosti nevyhověl.

Druhý den ráno se vydal 5. jízdní pluk na další cestu, aby se 
připojil k vojsku generála Crooka v horách Big Hornu. Oba pluky 
se spojily 3. srpna a táhly k soutoku Prašné řeky s Yellowstonem. 
Tam na ně čekal generál Miles a informoval je, že žádný indián 
nepřekročil řeku.

Tím boje s indiány v podstatě skončily, ale Bill měl jako skaut 
stále co na práci. Jezdil především s depešemi a zprávami, které se 
neodvažoval nikdo jiný doručit.

V září zavládl na indiánském teritoriu opět mír a Bill odjel 
parníkem Daleký západ dolů po řece Missouri.

Lidé na Východě se neobyčejně zajímali o vzrušující události v zá-
padním pohraničí, zvláště po krvavé siouxské válce. Proto se Bill 
rozhodl, že tuto válečnou historii přenese na jeviště. Po návratu 
do Rochesteru si nechal na tento námět napsat hru a zahájil novou 
divadelní sezónu. Předtím ale ještě vykonal krátkou návštěvu ve 
vesnici Rudého oblaku a přemluvil několik indiánů, aby vystupovali 
v jeho novém představení.

Rudoši nepociťovali žádnou trému jako Divoký Bill a Texaský 
Jack. Vše, co se očekávalo od jejich hereckého výkonu, bylo pro ně 
přirozené a běžné. Měli dramatu dodat trochu lokálního koloritu. 
Předvedli válečný tanec, zúčastnili se scénické šarvátky nebo před-
vedli nějaký typický indiánský výkon.

Na konci sezóny koupil Bill velký lán země poblíž Severní Platty 
a postavil zde dobytkářský ranč. Vlastnil spolu s majorem Northem 
již jeden podobný ranč trochu dál na sever a jejich společný podnik 
byl upevněn jejich desetiletým a stále sílícím přátelstvím.
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Nový ranč se stal Billovou pýchou. Rozšiřoval stále jeho rozlohu, 
takže dnes má 7000 akrů, a všestranně rozvinul hospodaření na 
veškeré jeho půdě. 2500 akrů bylo oseto alfalfou a 2500 akrů obi-
lím. Zbytek půdy slouží jako pastviny nebo k různým zajímavostem. 
Na jednom místě upoutá návštěvníky lesopark, v němž je mnoho 
mladých vidlorohů a bizonů. Uprostřed širokého pruhu země stojí 
malebná budova, ranč Skautova odpočinku, který při pohledu 
z okolních kopců vzbuzuje dojem starého hradu. Ranč je jedním 
z nejkrásnějších míst, jaké si lze představit, a Bill ho koupil, pro-
tože věřil v obrovské možnosti rozvoje Nebrasky. Při svých stálých 
cestách však musel ranč spravovat jeho švagr, pan Goodman.

Celé údolí Platty tvoří část území, které bylo dříve neprávem 
nazváno Velká americká poušť. Soudilo se, že je zde nedostatek 
vláhy, a proto je zde málo rostlinstva. Byl to však naprostý omyl. 
Na Billově ranči byl zřízen zavodňovací příkop, zasázeny stromy 
a všichni se domnívali, že při dostatku vody porostou jako býlí. 
Chyba! Voda byla všude, ale žádný strom nechtěl růst.

Bill navštívil svůj starý domov v Kansasu a pohled na nádherná 
stromoví ho naplnil touhou přenést něco z té krásy na svůj ranč 
v Nebrasce.

„Dal bych pět set dolarů za každý takovýhle strom, kdybych ho 
měl v Nebrasce,“ říkal.

Pod dojmem Billova nadšení pro stromy začal pan Goodman 
bádat a zkoušet. Trvalo mu krátký čas, než získal dostatek poznatků 
o půdách, a pak byla polovina úlohy rozluštěna.

Indiánská legenda vypráví, že tato část Nebrasky byla kdysi 
vnitrozemským jezerem. Dnes víme, že toto území je obrovskou 
podzemní nádrží vody. Půda v celé krajině je hluboká jednu až tři 
stopy a pod touto mělkou prstí je skalnatá hornina různé síly, prů-
měrně tři až šest stop. Všude lze čerpat vodu, když se odkope hlína 
a provrtá skála. Kraj získal pověst pouště ne z nedostatku vody, 
ale pro nedostatek půdy. V údolích, kde jsou naplaveniny z kopců, 
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můžeme vidět krásné lesíky a také ostrovy řeky Platty jsou hustě 
zalesněny.

Nejpřijatelnější teorie o přeměně jezera ve step říká, že skalní 
vrstva je alkalickou usazeninou, zanechanou vodou. Na ni pak vítr 
navál prach a déšť splavil půdu z kopců. Pomalou prací dlouhých 
věků se skalní usazenina rozšířila od břehů na celé jezero a aluviální 
naplavenina se prohlubovala. V ní rostlo nejprve rákosí a bahenní 
rostliny, potom tu začala růst buvolí tráva a šalvěj.

Když poznal pan Goodman tyto geologické a biologické záko-
nitosti, začal se věnovat studiu stromů. Zkoumal druhy, které mají 
vodorovné kořeny, aby se uchytily v mělké půdě. Měl mnoho ne-
zdarů, ale nakonec na to přišel. Osázel ranč kanadskými topoly, 
jasany a jinými podobnými dřevinami. Ve velmi krátké době vy-
padal ranč jako oáza v poušti a sousedé se zajímali o tajemství té 
magie, která způsobila takovou proměnu. Silnice Severní Platty 
jsou dnes osázeny krásnými stromořadími a na okolních farmách 
rostou stromy všude. Ale je to ranč Skautova odpočinku, který zde 
s hrdostí ukazují cestujícím Union Pacific.

Po indiánských válkách žila Billova rodina několik let ještě 
v Rochesteru a pak se usídlila u Severní Platty. Pod dozorem 
Billovy manželky byl vystavěn nový dům, který dostal jméno 
Vigvam uvítání.
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24 
Hraničářské povídky

V tomto období života udělal můj bratr první literární pokus. Bill 
však chodil velmi málo do školy, a jak řekl panu Majorsovi, když 
podepisoval svoji první smlouvu na dopravní výpravu, dovedl lépe 
zacházet s ručnicí než s perem. Život na západní hranici nepo-
nechává člověku příliš času na získání vzdělání. A tak nebylo nic 
divného, když první povídková črta, kterou Bill napsal k uveřejně-
ní, postrádala interpunkci a většinou i velká písmena. Začínající 
autor byl upozorňován na tyto nedostatky, ale západnický život 
vypěstoval v Billovi nechuť k malichernostem.

„Život je příliš krátký,“ říkal, „aby člověk dělal velká písmena, 
když stačí malá. A tečky a čárky? Když moji čtenáři nedovedou 
porozumět příběhu bez nich, pak o něj prostě přijdou – nic víc!“

Ale přes toto žertování se snažil dělat dobře všechno, co podnikal. 
Měl teď čas studovat a brzy byl schopen posílat vydavatelům čistý 
rukopis, bez gramatických chyb, se správnou interpunkcí a velký-
mi písmeny. Vydavatelé oceňovali toto zlepšení, třebaže platili za 
hraničářské povídky dobré honoráře, i když byly dodány v hrubém 
stavu.

Bill chtěl vždy psát jen skutečné hraničářské příběhy, ale i on 
tu a tam přinesl oběť vydavatelské senzačnosti a pro zvýraznění 
některých efektů trochu přeháněl. Když posílal do redakce jednu 
ze svých povídek, připsal k ní:

„Je mi opravdu líto, že jsem nucen v této povídce tak strašlivě 
lhát. Můj hrdina pobil více indiánů na jediné válečné stezce než já 
za celý svůj život. Máte-li za to, že revolveru a tesáku se v povídce 
užívá příliš často, můžete vyškrtnout osudný výstřel anebo bodnutí, 
kdekoliv to uznáte za vhodné.“
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Ale i tato povídka, kterou každý znalec Západu musel prohlásit 
za strašně přehnanou, zůstala daleko za senzačními a nervy drá-
sajícími povídkami, jaké se obyčejně píší, a byla vytištěna přesně 
tak, jak ji Bill napsal.

V létě 1877 jsem navštívila naše příbuzné ve Westchesteru 
v Pensylvánii. Bylo to po smrti mého manžela, který přišel těsně 
před smrtí o všechen svůj majetek, a já byla nucena spoléhat na 
podporu svého bratra. Aby vyhověl čtenářskému zájmu, napsal 
Bill v tomto roce svůj vlastní životopis. Vyšel v Hartfordu ve státě 
Connecticut a já jsem převzala obchodní zastoupení pro jeho dis-
tribuci ve státě Ohio a strávila jsem tam část léta. Byla jsem však 
brzy tímto podnikáním znavena a předala jsem zastupitelství jiným 
obchodníkům. Pak jsem odjela z Clevelandu na návštěvu k Billovi 
do jeho nového domu u Severní Platty, kde tou dobou byla i řada 
jiných hostů.

Vedle ranče v sousedství Severní Platty měl Bill ještě jiný ranč 
na Truchlivé řece, šedesát pět mil na sever na hranicích Dakoty. 
Jednoho dne nám řekl:

„Lituji, že vás zde musím několik dní nechat samotné, protože 
pojedu nahoru na ranč na Dismal River.“

Od prvních dob našeho života v Kansasu jsem nezažila táboření 
ve volné přírodě a teď tato vzpomínka ve mně vyvolala touhu zažít 
to znovu.

„Vezmi nás s sebou, Bille,“ řekla jsem, „můžeme si cestou užít 
táboření venku.“

Naši přátelé souhlasili s mým návrhem a Bill nám bez váhání 
vyhověl.

„Není důvod, proč byste se mnou nemohli jet,“ odpověděl.
Bill nechal připravit několik povozů, aby se nám pohodlně 

cestovalo. Luisa a obě děvčátka, Arta a Orra, jely v otevřeném faetó-
nu. V průvodu však byly i uzavřené kočáry, lehké bryčky a různé jiné 
povozy k přepravě pozvaných hostí. Bill pozval na výlet i některé 
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významné občany Severní Platty, a když byly všechny přípravy na 
cestu hotovy, měla naše společnost dvacet pět členů.

Bill vzal s sebou také „vrchního stolmistra“ a postaral se, aby 
byl dostatek lahůdek pro žaludky mužů i žen. Z vlastní zkušenosti 
věděl, že táborová výprava bez nadbytku potravin je trochu nepří-
jemným zážitkem.

Když jsme se po prvním dnu cesty rozhlíželi divokou scenérií 
přírody, zatímco se stavěly stany, odvedl Bill všechny dámy ke stro-
mu a řekl jim:

„Jste první bílé ženy, které kdy vstoupily na toto území. Vyřežte 
svá jména do kůry tohoto stromu na památku.“

Po vydatném spánku a bohaté snídani jsme ve výborné náladě 
vyjeli na další cestu a brzy jsme se z pláně dostali do kopců. Kdo 
nikdy neviděl zvláštní útvary této pahorkatiny, může si o ní udělat 
jen mlhavou představu. Na všech stranách, kam až oko dohlédlo, 
táhly se do dálky vyvýšeniny jako vlny zkamenělého oceánu. Na 
nich neroste nic jiného než buvolí tráva, šalvějové keře a trnité 
kvetoucí kaktusy.

Ten den jsem jela na koni se skupinkou, ve které byl můj bratr. 
Cesta vedla přes řadu kopců, a jen jsme na jeden vystoupili, sjížděli 
jsme na druhé straně do údolí, abychom hned zase šplhali na další 
kopec. Naše jezdecká skupinka byla trochu napřed před průvodem 
kočárů a povozů, které v tomto terénu nemohly postupovat tak 
rychle.

Z vrcholu jednoho kopce se Bill rozhlížel po krajině svým polním 
dalekohledem a upozornil nás, že směrem k nám se blíží stádo 
vidlorohů a že bychom mohli mít k večeři čerstvou zvěřinu. Bill nás 
požádal, abychom sjeli dolů do údolí a počkali tam, protože jinak 
bychom zvěř vyplašili. Sám pokračoval v cestě po kopci a vybral si 
místo, odkud bude mít dobrý výstřel na první zvíře, které se vyšplhá 
na pahorek. Konečně nad obzor vyskočil první vidloroh a Bill zdvihl 
pušku k rameni. Ale k našemu velkému překvapení místo výstřelu 
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sklonil hlaveň. Vystřelil až na třetí zvíře, které padlo k zemi, hned 
jak se objevilo. Přijeli jsme k Billovi a začali si ho dobírat. Jeden 
z pánů poznamenal:

„Je těžké uvěřit, že jsme ve společnosti nejlepšího střelce Ame-
riky, když vidíme, že nechá utéct dva vidlorohy, než jednoho srazí.“

Ale Bill neodpovídal na žerty a rýpání ani slovem a úlovek předal 
„stolmistrovi“.

„Bille, co to s tebou bylo?“ ptala jsem se ho po straně. „Proč jsi 
nestřelil toho prvního vidloroha. Měl jsi snad znovu trému, jakou 
jsi měl při svém prvním setkání se srncem, když jsme přišli jako 
děti do Kansasu?“

Jel chvíli mlčky a pak se ke mně obrátil s otázkou:
„Dívala ses někdy do očí vysoké?“
Když jsem řekla, že nikoli, pokračoval:
„Každý člověk má nějakou slabůstku. Mojí slabostí je srnčí oko. 

Nechci, abys o tom něco říkala ostatním přátelům, protože by se mi 
jenom smáli. Ale je pravda, že jsem dosud nikdy nebyl s to střelit 
vidloroha nebo jelena, když mi pohlédl do očí. S bizonem, medvě-
dem nebo indiánem je to jinak. Ale vysoká zvěř má oko důvěřivého 
děcka – mírné, něžné, důvěřivé. Nikdo než surovec může vystřelit 
na vidloroha, když zachytil jeho pohled. První, který vyběhl na 
vršek, se podíval rovnou na mě. Nechal jsem ho běžet a na dalšího 
jsem nepohlédl dříve, dokud jsem si nebyl jistý, že je ode mne pryč.“

Zdálo se, že se trochu stydí za své měkké srdce. Ale pro mne to 
byla jedna z mnohých příhod, které mi odhalovaly jemné stránky 
jeho povahy pod slupkou drsného hraničáře.

Když jsme se třetího dne blížili k Truchlivé řece, Bill uvažoval 
o tom, že pojede napřed, aby se muž, který dohlíží na ranč, a jeho 
manželka připravili, protože právě ta žena by mohla být poplaše-
na tím, že má připravovat večeři pro tak velký zástup v poslední 
minutě.
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Patnáctiletý syn sestry Julie Bill Goodman byl s námi na tomto 
výletě a nabídl se, že pojede napřed a oznámí na ranči náš příchod.

„Znáš cestu?“ ptal se ho strýc.
„Ale ano,“ zněla odpověď, „víš, že jsem tady byl už jednou s tebou, 

a tak vím, kudy mám jet.“
„Dobrá, pověz mi, kudy pojedeš.“
Mladý Bill popsal cestu tak přesně, že jeho strýc usoudil, že ho 

může klidně vyslat jako posla. Hoch vyjel s radostí za svým úkolem 
a cítil se určitě důležitý.

Pozdě odpoledne jsme dojeli na ranč. První pozdrav správce 
zněl: „No no, copak má tohle všechno znamenat?“

„Vy nevíte, že přijedeme?“ ptal se Bill. „Přece jsme sem poslali se 
zprávou Billa Goodmana.“

„Neviděl jsem ho, pane,“ potřásl hlavou rančer, „od té doby, co tu 
byl posledně s vámi.“

„Dobrá, však přijede,“ řekl Bill klidně, ale přesto v jeho hlase 
zazněl náznak obav. „Jděte do domu a udělejte si pohodlí,“ vyzval 
Bill své hosty. „Bude to chvíli trvat, než bude pro nás všechny při-
praveno jídlo.“ Vešli jsme do domu, ale Bill zůstal venku. Vylezl na 
žebřík u ohrady a prohlížel si dalekohledem okolní kopce. Nikde 
ani stopy po synovci. A tak poslal pět nebo šest mužů z ranče, aby 
se rozjeli různými směry a chlapce hledali. Bill stále čekal venku 
a občas si vjížděl prsty do vlasů. Bylo vidět, že si dělá starosti. 
Vyšla jsem ven a trochu jsem ho chtěla rozptýlit tím, že jsem mu 
řekla:

„Podívej se, jak daleko je vidět přes ty kopce. Malý Bill se nemůže 
ztratit nadlouho. To není, jako bychom byli v lesích.“

„Jdi domů, Helen,“ řekl mi Bill s nádechem netrpělivosti. „Vůbec 
nevíš, o čem mluvíš.“

Když jsem se vrátila do domu, prohlásila jsem, že v kraji, kde je 
z každého kopce takový rozhled, se dá jen těžko zabloudit.
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„Ale co kdybyste byla v údolí za některým kopcem,“ řekl jeden 
člověk z naší společnosti, „co potom?“

To vedlo k živé konverzaci o nebezpečích zabloudění v tomto 
rozložitém kraji. Uprostřed tohoto hovoru vstoupil do domu Bill 
a tvářil se opět úplně klidně.

„Všechno je v pořádku,“ oznamoval. „Viděl jsem chlapce, jak jede 
sem.“

Vyšli jsme ven a v dálce jsme objevili pohybující se skvrnku. 
Pohled dalekohledem nás ubezpečil, že je to opožděný kurýr. Potom 
jsme se obrátili k Billovi, aby rozhodl otázku, o kterou jsme se přeli.

„Dámy a pánové,“ řekl Bill s velmi působivým důrazem, „kdyby 
někdo z vás zabloudil v těchto kopcích a kdyby celý pluk vyrazil, 
aby ho hledal, je naděje deset proti jedné, že by zemřel hladem, než 
by ho někdo našel.“

Schopnost orientovat se a najít bezpečně stezku přes neko-
nečnou a jednotvárnou řadu kopců napohled stejných mají všichni 
indiáni, a jen velmi málo bílých mužů, kteří se jim v tom můžou 
vyrovnat. Sama jsem se později přesvědčila, že na Billových skaut-
ských schopnostech se nejvíc oceňovalo to, že byl úplně jako doma 
mezi ztuhlými vlnami oceánu prérie.

Když opozdilec přijel a my ho zahrnuli otázkami, prohlásil, že 
ujel asi osm či deset mil, než zpozoroval, že sjel z cesty.

„Myslel jsem, že jsem ztracen,“ řekl synovec Billy. „Ale když jsem 
věc znovu uvážil, napadlo mě, že mám ještě jednu naději – totiž jet 
zpátky po své vlastní stopě. Stopy mého koně mě dovedly na hlavní 
cestu a vaše stopa byla tak čerstvá, že jsem se už bez nesnází dostal 
na ranč.“

„Výborně,“ poklepal Bill chlapci na rameno. „Je vidět, že máš 
v sobě trochu Codyovské krve.“

Jeden den jsme strávili prohlídkou ranče a na následující ráno 
připravil Bill výlet do Zahrady bohů. Bill na toto místo nejprve 
poslal lidi z ranče, aby všechno připravili pro naše pohodlí. Když 
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jsme tam dojeli, byli jsme překvapeni a unešeni. Na břehu řeky 
stálo plno vysokých a mohutných stromů a mezi nimi nádherně 
kvetly bujné keře. Kolem hnízdilo a zpívalo množství ptáků všech 
barev. Byl to miniaturní ráj uprostřed pouště šalvěje a bizoní 
trávy. Volná místa mezi keři a stromy pokrývala hustá svěží tráva 
a na jednom takovém chráněném trávníku postavili dělníci podle 
Billových pokynů besídku s venkovskými lavicemi a stolem. Bylo 
to jako v ráji.

Nebylo pravděpodobné, že zvláště my ženy ještě někdy uvidíme 
toto místo – tak bylo vzdálené od veškeré civilizace. A tak jsme se 
rozhodly, že tento zcela neobydlený kout západní prérie trochu pro-
zkoumáme a najdeme něco, co bychom si mohly s sebou odnést na 
památku. Nemusely jsme jít daleko, abychom se dostaly ven z ráje 
a ocitly se opět v poušti, která jej obklopovala. A právě tady jsme 
udělaly velký objev. Na nedaleké výšince stál osamělý velký strom 
a v jeho nejvyšších větvích viselo cosi jako rozměrný balík. Naše 
obrazotvornost okamžitě viděla v balíku skrytý poklad nějakého 
bandity. Dvě jsme se vrátily pro mužskou posilu a ostatní hlídaly 
skrýš ve vrcholku stromu. Bill přišel s ostatními, a když jsme mu 
ukázaly náš poklad, usmál se a řekl: „Lituji, dámy, že jsem nucen 
rozptýlit vaše naděje, ale to, na co hledíte jako na drahocenný 
poklad, je otevřený hrob nějakého indiánského bojovníka. Je to 
divné, že žádná z vás nevylezla tam nahoru k té kostře.“

Když jsme se trochu rozčarovány vracely zpět, vyprávěl nám Bill 
o pověrách rudochů.

Když některý významný náčelník, který se vyznamenal na vá-
lečné stezce, ztratí život v boji, aniž by přišel o skalp, je považován 
za zvláštního miláčka Velkého ducha. Takovému bojovníkovi musí 
najít vznešenější pohřebiště, než je v matce Zemi. Zavinou jeho tělo 
do pokrývky a přibalí k němu válečné ozdoby, čelenky a zbraně. 
Potom mrtvolu umístí na nejvyšší strom v okolí. Od té chvíle je to 
místo posvátné po určitou řadu měsíců a nikdo sem nesmí vstoupit. 
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Ke konci stanoveného období vyšlou indiáni posly, aby zjistili, zda 
zůstal hrob neporušen. Jsou-li ostatky netknuté, je zemřelý pova-
žován za duchovního náčelníka, který ve věčných lovištích chrání 
a vede k vítězství bojovníky, kteří se jeho velení svěřili již na tomto 
hmotném světě.

Rozloučili jsme se neradi se Zahradou bohů a mnohokrát jsme 
se otáčeli zpět, když jsme přecházeli pustou prérií směrem k ranči. 
Tam jsme strávili ještě jednu noc a vydali jsme se zpátky k domovu. 
Výlet do panenské divočiny byl pro většinu z nás nádherným zá-
žitkem, který nám navždy utkví ve vzpomínkách.

S počátkem divadelní sezóny se Bill vrátil opět na jeviště 
a jeho herecká kariéra trvala ještě dalších pět let. Hrál ve všech 
velkých městech Spojených států a vždy před nabitým hledištěm. 
Všude ho nadšeně vítali a nemohlo být nejmenších pochyb o fi-
nančním úspěchu jeho představení, i kdybychom jejich umělec-
kou stránku podrobili jakékoliv kritice. Byla to osobnost a pověst 
mého bratra, co zajímalo a přitahovalo obecenstvo. Diváci od 
něho neočekávali umění sira Henryho Irwinga a také se jim ho 
skutečně nedostalo.

Bill si nikdy nezakládal na své herecké kariéře a snášel ji prostě 
proto, že mu byla prostředkem k cíli. Nezapomínal na svůj chlapecký 
sen – že jednoho dne uspořádá výstavu, která světu poskytne rea-
listickou představu o životě na Dalekém západě, o jeho nebezpečích 
a strádáních, stejně jako malebných a romantických stránkách. 
Věděl, že k tomuto cíli potřebuje velké množství peněz, a proto 
strávil mnoho let na divadelních rampách, aby je získal.

Byla jsem přítomna v divadle Leavenworthu na jednom z jeho 
posledních představení, v němž hrál mládence zamilovaného do 
rozkošné upejpavé dívky. Když po závěrečném jednání spadla opo-
na, šla jsem za jeviště s několika přáteli a gratulovala jsem hlavní 
hvězdě k znamenitému výkonu.
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„Oh, Helen,“ zasténal Bill, „raději o tom vůbec nemluv. Jestli mi 
nebe tuto hloupost odpustí, slibuji, že toho zanechám navždy, až 
tahle sezóna skončí!“

Tak vnímal Bill svoji úspěšnou divadelní kariéru. Cítil se na jevišti 
jako ryba vytažená z vody. Ty chabé napodobeniny skutečnosti 
a padělaná nebezpečí musely působit směšně na muže, který vše 
prožil v nejdrsnější pravdivosti života.
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25 
Návštěva v údolí Velkého rohu

V roce 1880 byl můj bratr znovu oloupen o část svého štěstí smrtí 
své malé dcerky Orry. Pohřbili ji v Rochesteru na krásném hřbitově 
Hope Mountain vedle malého Kita Carsona. Ale radost následuje po 
smutku a v létě 1882 se Billovi narodila dcera Irma, na niž přenesl 
všechnu lásku, kterou nemohl věnovat svým dvěma dětem, které 
odešly z tohoto života.

Ve stejném roce, kdy se narodila Irma, navštívil Bill poprvé Big 
Horn. Slyšel už mnohokrát neuvěřitelné historky od indiánů i lovců 
o divech a krásách údolí Velkého rohu, ale teprve nyní měl možnost, 
aby je sám prozkoumal. Když mladý Bill ještě jezdil u expresní 
pošty, vyprávěl mu Kalifornský Joe o „začarovaném údolí“. Znovu 
o něm slyšel v roce 1875 od Arapahů, které doprovázel na velký 
lov na bizony mimo území jejich rezervace, a dozvěděl se další po-
drobnosti. Vládní jednatel tehdy Billa varoval, že někteří Arapahové 
jsou nespokojeni a mohli by se pokusit o útěk. Ale i když je Bill 
sledoval co nejpozorněji, viděl, že jsou úplně spokojeni. Zvěře byla 
hojnost, počasí nádherné a zdálo se, že nechybí nic ke spokojenosti 
rudého muže.

Přesto jedné noci Bill zjistil, že skupina asi dvě stě Arapahů utekla 
směrem na sever. Bylo ihned zahájeno pronásledování a všichni 
vzdorující bojovníci byli přivedeni zpět – naštěstí bez krveprolití. 
Jeden z nich, mladý bojovník, přišel k Billovu stanu prosit o tabák. 
Indiáni, jak ví každý, kdo je poznal z osobního styku, nepociťují 
žebrání jako ponížení a umí je spojit se svou vrozenou důstojností. 
Snad je pod jejich důstojnost pracovat, ale žebrání je něco jiného. 
V Indiánově žebrotě je někdy jakási rozkošnická povznesenost. Bill 
dal mladému bojovníkovi žádaný tabák a pak se ho zeptal:
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„Proč jste utekli? Nemůžete přece najít krásnější místo než tady. 
Řeky jsou plné ryb, pastva je dobrá, zvěře je hojnost a počasí je 
krásné. Co si víc můžete přát?“

Indián se vzpřímil. Jeho tvář zahořela a oči se mu naplnily 
odleskem těžko pochopitelné touhy, když odpovídal pomocí tlu-
močníka:

„Země na sever a na západ je zemí hojnosti. Tam bizon dorůstá 
větší výšky a jeho kabát je temnější. Tam antilopa baju přichází 
v houfech, kdežto zde jich je jenom málo. Tam je celý kraj pokrytý 
kučeravou trávou, kterou naši koně mají rádi. Tam jsou prameny 
velkého kouzelníka Teljakije. Koupání v nich dává nový život. Jejich 
pití léčí všechny nemoci těla. V horách za řekou Modré vody je zlato 
a stříbro, kovy, které miluje bílý muž. Tam žije orel, jehož peří musí 
mít indián, aby si udělal svoji válečnou čelenku. Tam také vždy svítí 
slunce. Je to nebe rudých lidí. Moje srdce po něm volá. Srdce našeho 
lidu nejsou šťastná, když jsou vzata pryč z Eithyty Tugala.“

Indián založil ruce přes prsa a díval se toužebně do dálky. Pak 
se obrátil a smutně odcházel. Vláda bílého muže mu vzala jeho po-
zemský ráj. Bill se pak dozvěděl dalšími dotazy, že Eithyty Tugala 
je indiánský název pro údolí Bílého rohu.

V létě 1882 Billova výzkumná společnost opustila v Cheyenne 
vozy a vydala se koňmo a s nákladními mezky k Velkému rohu. Bill 
dostal oční zánět a musel si zavázat oči. Vedení výpravy převzal 
jeho druh Reddy. Dlouhé dny cestoval Bill jako slepec, a přestože 
se mu oči pomalu lepšily, nesundal si obvazy, dokud se nedostali 
do údolí Velkého rohu. Když zastavili k polednímu odpočinku, ze-
ptal se Reddy Billa, jestli už si může odkrýt oči. Jistě by měl z toho 
nádherný požitek, kdyby se mohl rozhlédnout kolem.

Bill sundal obvaz a já nyní budu opakovat jeho vlastními slovy, 
co jeho oslněný zrak spatřil:

„Po mé pravici se táhla řada sněhobílých štítů, rozbitá tu a tam do 
tvarů věží, minaretů, obelisků a sloupů. Mezi místem, kde jsem stál, 
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a tou řadou vysokých hor vyprávěla mi dlouhá, nepravidelná čára 
skvostných kanadských topolů, že se pod nimi vine vodní proud. 
Duhově zbarvený koberec pode mnou byl tvořen nesčetnými, skvě-
le zbarvenými divokými květinami. Prostíral se pode mnou všemi 
směry a lehce se svažoval k řece. Zvěř všeho druhu hrála si v trávě 
a nad ní přeletovali pestře zbarvení ptáci. Byl to pohled, jaký žádný 
smrtelník nemůže uspokojivě vylíčit. V takových chvílích člověk, 
ať je jeho víra jakákoliv, vidí ruku všemohoucího Stvořitele, která 
se projevuje majestátně v kráse všehomíra, a uvědomuje si svoji 
vlastní nepatrnost. Nepromluvil jsem ani slovo v té chvíli posvátné 
úcty a hleděl jsem zbožně na mistrovské dílo přírody.

A okamžitě zalétlo moje srdce k mému sklíčenému příteli Ara-
pahovi z roku 1875. Nijak nepřeháněl a sotva byl schopen vylíčit 
všechnu nádheru tohoto kraje, tak jak ji člověk vnímá ve skutečnosti. 
Mluvil o něm jako o ráji rudého muže. A já na něj hleděl – a vidím 
jej tak i nyní – jako na Mekku všeho lidstva.“

Vpravo od údolí Velkého rohu se hned od břehů Šošonské řeky 
zdvihá Hartova hora. Její travnaté svahy jsou plné roklí, nebo z nich 
kolmo trčí skály všech možných barev, vroubené vždy zelenými 
stromy a keři. Za touto horou se v dálce strmí nebezpečný masív 
Stolové hory, který pět mil k jihozápadu ustupuje trochu od řeky. 
A na tomto místě vyrůstá přímo od břehu v osamělé velkoleposti 
Hradní skála. Jak jméno naznačuje, vypadá jako hrad s věžemi, 
vížkami, baštami a balkóny.

Jakkoliv velkolepý je pohled na západ, hlavní krása přece spo-
čívá v pohledu k jihu. Tam se táhne Carterova hora po celé rozloze 
obzoru a její travnaté svahy dávají bohatou pastvu vidlorohům, 
antilopám a horským ovcím, kterých se v tomto požehnaném kraji 
pasou obrovská stáda. Po rozervaných srázech ve vyšších partiích 
Carterovy hory rostou krásné lesy, z nich vystupují rozbité, zubaté 
a malebné skály a četná chladná zřídla sesílají do údolí svůj osvě-
žující nektar.
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Mezi pahorky na úpatí Carterovy hory si Bill vybral místo pro své 
budoucí trvalé sídlo. Je tam mnoho malých jezírek, z nichž dvě po-
jmenoval po svých dcerách Irma a Arta. Billův ranč pod Carterovou 
horou má 40 000 akrů, ale vlastní pozemek pro stavbu sídla má 
výměru 480 akrů. Obě jezírka leží na tomto pozemku a nedaleko 
nich Bill zamýšlí postavit zámeček. Pro něho, jak to vyslovil, je zde 
Mekka celé země a sem pokaždé pospíchá, jakmile vyřídí všechny 
své závazky a povinnosti. V této čarovné krajině na chvíli zapomíná 
na starosti všedního života.

Na pokraji Billova údolí leží jedno jezírko, o kterém se vypráví 
podivná legenda. Je to malé jezírko, jenom půl míle dlouhé a čtvrt 
míle široké, ale jeho hloubka je nedoměřitelná. Vroubí je a stíní 
statné jedle, osiky a břízy a jeho voda je čistá a ledově chladná po 
celý rok. Je také léčivá, ale bílí lidé dosud téměř neznají toto místo. 
Bill slyšel legendu o jezírku z úst starého čejenského bojovníka.

„Bývalo zvykem mého kmene,“ vyprávěl tento indián, „že se shro-
mažďoval kolem tohoto jezera jednou za měsíc v půlnoční hodinu, 
když byla luna v úplňku. Krátce po půlnoci vyplulo od východního 
břehu jezera kenu plné duchů zemřelých čejenských bojovníků 
a plulo rychle k západnímu břehu. Tam pak náhle zmizelo.

Nikdy ani slovo, ani zvuk neunikl z přízračného kenu. Stíny 
seděly strnule a mlčky rychle veslovaly svými lopatkami. Všechny 
pokusy přimět je k promluvení byly vždy marné.

Plavci na kenu byli vidět tak zřetelně, že se dala rozeznat péra 
bojovníků a indiáni na břehu poznávali své příbuzné a přátele.“

Po mnoho let, jak praví legenda, se každý měsíc objevilo kenu 
duchů od východního břehu jezera. Na začátku roku 1876 náhle 
nepřijelo a indiány to velmi znepokojilo. Utábořili se na břehu je-
zera a hlídky každou noc pozorovaly jezero. Indiáni se domnívali, 
že duchové změnili datum své projížďky. Ale po tři měsíce se ne-
ukázala ani známka po kenu nebo plavcích, a to bylo považováno 
za zlé znamení.
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V radě medicinmanů, náčelníků a starců kmene bylo rozhodnu-
to, že projížďka průzračného kenu byla znamením Velkého ducha. 
Kenu přijíždělo od východu na západ, tedy směrem, kterým se vždy 
ubírali rudí muži. Přízraky byly poslány ze šťastných lovišť, aby na-
značily, že kmen má táhnout dále na západ, a náhlé zmizení tohoto 
znamení bylo vyloženo jako věštba vyhlazení indiánského plemene.

Jednou stál Bill na břehu tohoto jezírka, když k němu přišel 
siouxský bojovník. Byl to neobyčejně inteligentní indián a přál si, 
aby jeho děti byly vychovány po bělošsku. Poslal své dva syny do 
Carlisle a sám si dal velkou práci, aby se naučil náboženské víře 
bílých lidí, ačkoliv dosud lpěl na divošských zvycích a pověrách. 
Krátce předtím než mluvil s Billem, sešly se indiánské kmeny, aby 
slavily Mesiáše čili tanec duchů. Jako všechny náboženské obřady 
mezi divošskými lidmi, byly i tyto slavnosti provázeny nejhrubšími 
výstřednostmi a nejhnusnějšími nemravnostmi. Protože bylo zná-
mé, jak vážné události mohou vzejít z takového velikého shromáž-
dění rudochů, poslal prezident na žádost bílých osadníků vojenské 
čety, aby indiány rozptýlily. Ti se tomuto nátlaku nechtěli podřídit 
a byla prolita krev. Mezi zabitými byli i synové indiána, který teď 
stál na břehu jezera duchů.

„Je psáno ve velké knize bílých mužů,“ řekl starý náčelník Billovi, 
„že Velký duch – Nantaninčor – přijde k nim znovu na zem. Bílí muži 
ve velkých městech chodí do svých kamenných poradních stanů 
a mluví o době, kdy přijde. Někteří říkají, že tehdy, jiní, že jindy, ale 
všichni vědí, že přijde čas, kdy přijde, neboť je to psáno ve velké knize. 
Jsou to velcí a dobří mezi bílými muži, kdo chodí do těchto poradních 
stanů, a ti, kdo tam nechodí, říkají: ‚Je to pravda – my věříme, jako 
oni věří. On přijde!‘ Je psáno ve velké knize bílých lidí, že všechny 
lidské bytosti jsou dětmi jediného Velkého ducha. Pečuje a stará se 
o ně. Vše, co za to žádá, je, aby ho jeho dítky poslouchaly, aby lidé byli 
dobří jedni k druhým, aby jeden druhého nesoudili a aby nezabíjeli 
a nekradli. Mluvil jsem správně a pravdivě slova knihy bílých lidí?“
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Bill sklonil hlavu, trochu překvapen tónem náčelníkovy řeči. 
Indián pokračoval:

„Rudý muž má také velkou knihu. Žádný bílý muž ji nikdy neviděl. 
Je ukryta zde,“ ukázal na svoje srdce. „Učení obou velkých knih je 
stejné. Co Velký duch praví bílým mužům, to praví Nantaninčor ru-
dému muži. Také my chodíme do svých poradních stanů, abychom 
mluvili o druhém příchodu. Máme svůj obřad, jako má svůj obřad 
bílý muž. Bílý muž je slavnostní a zasmušilý. Rudý muž je šťastný 
s veselý. My radostně tančíme – a bílí lidé pošlou vojáky, aby nás 
postříleli. Praví jim Velký duch, aby tak jednali?

Ve velkém městě (Washingtonu), kde jsem byl, je jiná velká kniha 
(ústava Spojených států), která praví, že bílý muž nemá zasahovat 
do náboženské svobody druhých. A přesto přicházejí na naše úze-
mí, aby nás zabíjeli, když ukazujeme svoji radost z Nantaninčora.

My se radujeme z jeho nového příchodu; bílý muž se rmoutí 
a posílá vojáky, aby nás zabíjeli v naší radosti. Bah! Bílý muž je 
falešný a neupřímný. Já se vracím ke svému lidu, k zvykům a oby-
čejům svých praotců. Já jsem indián!“

Starý náčelník odcházel s důstojností indiánského Caesara, 
a když Bill zůstal sám u jezera, uvažoval o tom, že každá věc má 
dvojí stránku. Stránka, kterou náčelník hájil ve při státu proti in-
diánům, byla vždy stránkou tragickou.
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26 
Na cestě do Anglie

Na jaře 1883 Bill konečně uskutečnil svůj dlouho připravovaný 
plán a připravil realisticky živou výstavu o skutečných dějinách 
amerického Západu, jak v nich bojovali a umírali indiáni, hraničáři 
a vojáci. Výstava měla formu představení s tímto programem: vig-
vamová vesnice; indiánský válečný tanec; lesk a úpadek slavných 
indiánských kmenů; budování pohraničních pevností; život skautů 
a lovců kožešin; lov na bizony; příchod prvních osadníků a jejich 
nebezpečný a pomalý postup ve „škunerech prérie“ nesmírnou 
a pustou stepí; období deadwoodské pošty a poštovních expresních 
jezdců; budování domova tváří v tvář indiánskému krveprolití; 
jezdectvo Spojených států v bitvě proti Siouxům – to jsou hlavní 
historické obrazy představení Divoký západ.

Byl to velkolepý plán provedený ve velkolepém měřítku a měl 
okamžitě ohromný úspěch. Dobrodružné scény západnického 
života vždy neomylně vzruší tepny Východu. Výstava ztělesňovala 
tolik historického i malebně romantického, křísila celé půlstoletí 
nejvzrušivějších a nejdramatičtějších dějin Ameriky a přirozeně 
vzbudila živý zájem celé země. Herci sami byli rovněž historický-
mi postavami – žádní slabošští napodobitelé hrdinných zjevů, ale 
muži, kteří skrz naskrz skutečně prožili každou píď života, který 
předváděli.

První představení se konalo v květnu 1883 v Omaze a potom 
Divoký západ objel téměř všechna města civilizovaného světa, kde 
jej navštívily bezčetné tisíce mužů, žen a dětí všech národností.

Již sám velký vstupní výjev upoutal vždy neomylně největší zá-
jem diváků. Zářivý trysk indiánských bojovníků – Siouxů, Arapahů, 
Bruléů, Čejenů, vesměs ve válečném pomalování a výstroji s pé-
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rovými čelenkami; volný let Mexičanů a kovbojů; černovousí kozáci 
lehké carské jízdy; riffští Arabové na svých plnokrevnících; četa 
královniných kopiníků; jezdci z tělesné stráže německého císaře, 
myslivci na koni a kyrysníci z nejlepších jezdeckých pluků stálých ev-
ropských armád; oddíly jezdectva a dělostřelectva Spojených států; 
jihoameričtí gaučové; kubánští vysloužilci; Portoričané a Havajci; 
a opět hraničáři, drsní jezdci, texaští rančeři – všichni se hnali 
ven velkým vchodem, každý oddíl se svým náčelníkem a vlajkou, 
aby se sestavili ve sražených řadách do čtverce. Potom rychlejší 
tempo hudby, dupot tryskem ujíždějícího koně – nejkrásnějšího ze 
všech – Buffalo Bill vjíždí s nádhernou lehkostí a skvělým půvabem, 
který dovede předvést jen ten, kdo byl „zrozen v sedle“ – vjíždí 
v pa prscích karbidového světla a smeká své sombrero s hlavou 
vztyčenou a s přízvukem hrdosti v hlase oslovuje shromážděné 
diváky:

„Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil kongres 
drsných jezdců celého světa!“

Od samého začátku byl Divoký západ jediným nesmírným úspě-
chem. Tři roky strávil Bill cestováním po Spojených státech a pak 
se rozhodl navštívit Anglii a ukázat mateřskému národu divoké 
stránky života jeho dítěte. Tento plán vyžadoval ohromné výlohy, 
ale podařilo se ho nakonec uskutečnit s finančním úspěchem.

Bill najal parní loď Nebraska a 31. března 1886 se na ni nalodil 
s celým svým Divokým západem. Když vplouvali do anglického 
přístavu Gravesend, přijela jim vstříc vlečná loď s americkými 
barvami. Trojí zvučné hurá pozdravilo krásný emblém a z vlečné 
lodi jim odpověděla kapela Hvězdným praporem. Ani hudebníci na 
Nebrasce se nechtěli nechat zahanbit a kovbojská kapela spustila 
Yankee Doodle. Vlečnou loď najali angličtí organizátoři Americké 
výstavy, aby přivítala Divoký západ na anglické půdě.
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Když Nebraska zakotvila v přístavu, nastoupili členové Divokého 
západu do zvláštních povozů, kterými se rychle dostali do Londýna.

O ubytování Divokého západu a přípravu amfiteátru se staral 
major John Burke. Aréna v Londýně měřila v obvodu třetinu míle 
a pohodlně se do ní vešlo 40 000 diváků. Burke najal také malíře, 
aby vytvořili kulisy pro představení.

Angličany zaujal každý obraz z představení Divokého západu. 
Indiánské válečné tance, vyhazující bronkové, rychle zkrocení 
odvážnými kovboji, pošta přepadená indiány a zachráněná vojáky 
Spojených států, indiánská vesnice v prérii – vše bylo předmětem 
nelíčeného zájmu anglického obecenstva.

Je hodina rozednění. Po prérii je rozptýleno několik divokých 
zvířat. Uvnitř kuželových stanů spí indiáni. Vychází slunce a přá-
telský indiánský kmen přichází navštívit své bratry. Indiáni tančí 
přátelský tanec, a když je téměř u konce, přiběhne hlídka. K tábo-
ru jedou bojovníci cizího kmene, který vykopal válečnou sekeru. 
Téměř s poslem této zprávy vtrhnou na scénu nepřátelé a rozpou-
tá se krvavá bitva, která dává divákovi představu o barbarskosti 
in diánského válčení. Vítězství je oslavováno divokým válečným 
tancem.

Následuje výjev puritánský. Přicházejí „poutníci“ a Pocahontas 
zachraňuje Johna Smitha. To je příležitost k předvedení mnoha zají-
mavých indiánských zvyků a slavnostních obřadů svatby a hostiny.

A opět prérie. Na scéně je studánka bizonů. Střapaté obludy při-
cházejí pít a za nimi Buffalo Bill na svém dobrém koni Charliem. 
Jede v čele karavany vystěhovalců, kteří se záhy ukazují na scéně. 
Den končí. Vystěhovalci zapalují táborové ohně, večeří a tábor upa-
dá ve spánek u zdušených ohňů. Pak přichází krásný kousek jevištní 
iluze. V dáli je vidět rudou záři – zprvu slaboučkou, ale rychle se šíří 
a zesiluje. Táhne se již po celém obzoru a tábor je vyburcován ze 
spánku hrozícím živlem. Prérie hoří. Vystěhovalci vybíhají a snaží 
se udusit hučící plameny. Divoká zvěř, vyděšená ohněm, se řítí tábo-
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rem a za ní splašené stádo dobytka. Celý výjev působí svrchovaně 
realisticky. Stejně byla napodobena i větrná smršť, při níž je celá 
indiánská vesnice smetena z povrchu země.

Divoký západ přijalo s nadšením jak obyčejné obecenstvo, tak 
členové královského domu. Ministerský předseda Gladstone navští-
vil Billa v doprovodu markýze of Lorne a Američané připravili pro 
„velkého starce“ slavnostní oběd. V přípitku mluvil anglický státník 
nejvřelejším tónem o Americe. Poděkoval Billovi, že předvedl ob-
raz divokého života na západní pevnině a přiblížil široké anglické 
veřejnosti nesnáze, s kterými se sesterský americký národ potýká 
na své cestě k civilizaci.

Zahajovací představení na anglickém turné navštívil princ wales-
ký s princeznou. V jedné přestávce mezi obrazy ke konci představení 
projevila Jejich Veličenstva přání, aby jim byli představeni členové 
souboru Divokého západu. Billa ani nenapadlo, že by k takové udá-
losti mohlo dojít, a proto ani nedal svým lidem pokyny, jak správně 
pozdravit královské výsosti. Když byly dívky z Billova souboru 
představeny princezně waleské, postoupily podle pravých demo-
kratických způsobů vpřed a podaly srdečně ruku milé ženě, která 
jim prokázala poctu.

Podle anglického zvyku podává princezna ruku dlaní dolů jenom 
hostům, kterým chce vyjádřit svou přízeň, a ti se uctivě dotknou 
rty špiček prstů podané ruky. Samorostlá srdečnost amerických 
dívek však asi zapůsobila jako příjemná změna v ustáleném ce-
remoniálu. Aspoň se zdálo, že královská výsost si nepovšimla 
zjevného porušení etikety a srdečně se chopila podávaných rukou 
a potřásla jimi.

Princ s princeznou také navštívili v indiánském táboře náčelníka 
Rudou košili, který byl nadšen především zjevem princezny. Pomocí 
tlumočníka ocenil princ výkony náčelníkových bojovníků a prin-
cezna mu popřála hezký pobyt na půdě Anglie. Rudá košile měl 
řečnický dar a odpověděl nevášnivou, ale indiánsky obšírnou řečí, 
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že jeho srdce se raduje, když slyší taková milá slova od velkého 
bílého náčelníka a jeho squaw.

Během prohlídky navštívil princ také Billovo soukromé obydlí 
a velmi se zajímal o jeho osobní památky. Zvláště se mu líbil nád-
herný meč se zlatým jílcem, který Bill dostal od důstojníků armády 
Spojených států za své skautské služby.

Po představení se o Divokém západu vyslovil princ waleský 
s velkým uznáním před svou matkou a krátce nato přišel rozkaz 
od královny Viktorie, aby se představení hrálo i před ní. Nebylo 
však možné dopravit Divoký západ ke dvoru, a tak Bill nechal po-
stavit lóži pro Její Veličenstvo přímo v aréně. Lóže byla umístěna 
na zvýšené pódium, pokryté karmazínově červeným sametem 
a slavnostně vyzdobené. Když královský kočár dojel k lóži a králov-
na vystoupila, Bill sklonil své sombrero a učinil hlubokou poklonu 
vládkyni a nejvyšší paní Velké Británie.

„Buďte vítána, Vaše Veličenstvo, na Divokém západě Ameriky!“ 
řekl.

Každé představení Divokého západu začínalo přinesením ame-
rické vlajky jako emblému národa, který si přeje žít v míru s celým 
světem. Při tomto slavnostním představení byl prapor přinesen 
přímo před královskou lóži a třikrát skloněn na počest Jejího 
Veličenstva. A pak se k údivu všech diváků stalo něco nečekaného. 
Královna vstala a pozdravila americkou vlajku pokloněním a její 
doprovod následoval jejího příkladu, přičemž pánové sňali cylindry. 
Bill odpověděl na tuto zdvořilost máváním svého sombrera kolem 
hlavy a jeho soubor na tento pokyn vyrazil trojí zvučné volání slávy, 
které rozezvučelo arénu a ubezpečilo diváky o dobrém zdravotním 
stavu dýchacích ústrojí Američanů.

Královnina vlídnost uvedla všechny členy Divokého západu do 
nadšení a své představení provedli opravdu velkolepě. Na konci 
programu žádala královna Viktorie, aby jí byl představen Bill, a pro-
nesla k němu několik lichotivých slov, která vehnala červeň do jeho 
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bronzových tváří. Královně byl rovněž představen náčelník Rudá 
košile, který řekl, že přijel přes velkou vodu jedině proto, aby spatřil 
Její Veličenstvo, a že jeho srdce je teď spokojeno. Po této zdvořilé 
řeči odešel Rudá košile se vznešeným klidem krále, který propouští 
audienci, a pak se velké bílé paní ukázalo několik squaw v indián-
ském papoose. Otvíraly na Její Veličenstvo oči, jako by přítomnost 
královen byla všední událostí jejich denního života.

Na královnin rozkaz se později konalo ještě jedno představení 
pro její korunované hosty: krále saského, dánského, řeckého, 
belgickou královnu a rakouského korunního prince, a pro velké 
množství jejich dvořanů.

Zvláštní pocty se dostalo deadwoodskému poštovnímu vozu. Je to 
povoz, který má své pohnuté dějiny. Byl vyroben v Concordu v New 
Hampshire a jezdil na tichomořském pobřeží po silnici ohrožované 
dostavníkovými lupiči. Mnohokrát byl zastaven a cestující oloupeni 
a nakonec byli při přepadení povražděni kočí i všichni pasažéři. 
Dostavník zůstal opuštěný na cestě, neboť se nikdo neodvážil s ním 
znovu jezdit. Potom ho jeden starý vozka dopravil do San Franciska 
a znovu jezdil na různých linkách, až se dostal k deadwoodské 
poště. Zde hrál hlavní úlohu v řadě srážek s indiány a nakonec byli 
znovu kočí i cestující při jednom přepadení povražděni a vůz zůstal 
definitivně opuštěn uprostřed divočiny. Bill ho objevil na jedné ze 
svých skautských výprav a koupil ho jako vzácnou památku pro 
svůj Divoký západ. Od té doby byla všechna přepadení dostavníku 
jen napodobeninami skutečných tragédií.

Jedna ze scén Divokého západu, jak si všichni pamatují, před-
stavuje útok indiánů na deadwoodskou poštu a královští hosté si 
přáli jet právě v tomto dostavníku jako cestující v západních kon-
činách Ameriky. Čtyři potentáti, dánský, rakouský, řecký a saský, 
usedli na místa pasažérů a princ waleský vyšplhal na kozlík vedle 
Billa. Indiánům dal Bill tajně pokyn, aby při této výjimečné příleži-
tosti „hodně řvali“, a ti tento úkol velmi energicky splnili. Dostavník 
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byl obklopen tlupou řvoucích ďáblů, kteří vypalovali slepé patrony 
tak blízko u kočáru, že se cestovatelé mohli snadno vžít do sku-
tečného nebezpečí na nejdivočejším Západě. Později k této historce 
někteří vypravěči přidávali, že korunované hlavy se schovávaly pod 
sedadly, což by jim žádný přítomný divák jistě nezazlíval, i kdyby to 
skutečně byla pravda.

Když divoká jízda skončila, obrátil se princ waleský, který je 
obdivovatelem americké národní karetní hry pokeru, ke kočímu 
s poznámkou:

„Plukovníku, měl jste už někdy v rukou čtyři krále najednou?“
„Čtyři krále v ruce jsem už měl mockrát, Vaše Výsosti,“ poho-

tově odpověděl Bill, „ale ještě nikdy jsem neměl v rukou čtyři krále 
i s královským šibalem4.“

Princ se srdečně zasmál a Billovo srdce k němu přilnulo s plnou 
sympatií, když viděl, že jeho žert vysvětluje ostatním pocestným ve 
čtyřech různých jazycích.

Po tomto představení poslal princ Billovi krásnou památku – 
znak s peřím, vroubený diamanty a s heslem Ich bien, rovněž 
z drahokamů. K tomu byl připojen lístek, ve kterém královští hosté 
vyslovovali spokojenost a radost z představení Divokého západu.

Pravidelná představení Divokého západu doplňovala i řada 
jiných společenských zábav. V té době byli v Londýně vynikající 
představitelé Ameriky James G. Blaine, Chauncey M. Depew, Murat 
Halsted a jiní a na jejich počest uspořádal Bill indiánskou hostinu. 
10. června 1886 o deváté hodině večer se v jídelním stanu Divokého 
západu shromáždilo asi čtyři sta hostí. Před stanem indiánští ku-
chaři dokončovali poslední práce při pečení řízků.

V zemi byla vyhrabána jáma a nad ní vztyčena trojnožka se za-
věšenými hovězími žebry. Velká polena shořela na vrstvu žhoucích 
uhlíků a nad nimi se dokola točilo maso, až bylo dokonale upečeno. 

4  The Jolly Joker, žolík v kartách, který je vyobrazen v kroji dvorního šaška.
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Tento způsob pečení na volném vzduchu nad žhnoucím dřevem 
dodává masu zvláštní chuť a šťavnatost, které nelze docílit žádným 
jiným postupem.

Hostina probíhala neformálně. Část jídelního lístku tvořil také 
kukuřičný „pudink Divokého západu“, pražená bílá kukuřice 
a burské oříšky. Indiáni seděli na slámě na konci stolů a jedli prsty 
nebo nabodávali maso na dlouhé bílé hůlky. Ostatní jedli u stolů 
a ostrý protiklad mezi různými způsoby hodování byl názornou 
lekcí o pokrocích civilizace. Hostina byla i pro Američany, kteří se 
jí zúčastnili, novinkou a měli z ní opravdový požitek.

Za svého pobytu v Londýně se Bill stal lvem společnosti a byl 
zván při každé příležitosti na hostiny a oslavy. Jenom člověk s že-
lezným zdravím mohl vydržet námahu každodenních představení 
ve spojení s těmito společenskými závazky. Na konci sezóny Divoký 
západ opustil britskou metropoli a přesunul se do Birminghamu 
a odtud do zimního tábořiště v Manchesteru. Arta, Billova nejstarší 
dcera, která jela s otcem do Anglie, podnikla během této zimy cestu 
po evropské pevnině.

Pobyt v Manchesteru přinesl Billovi další úspěchy. Představitelé 
města mu věnovali nádhernou ručnici a Bill pro ně uspořádal jednu 
ze svých pověstných amerických hostin. Podávala se bostonská 
vepřová s boby, marylandská smažená kuřata, kukuřice vařená i pe-
čená spolu s dalšími americkými specialitami. Indiánské řízky byly 
servírovány na velkých kovových podnosech a vybraná společnost 
je s požitkem jedla po vzoru rudých domorodců rukama. Tato 
pozoruhodná hostina byla doprovázena nejsrdečnějšími přípitky 
americké vlajce a básnická parodie Hiawathy přispěla k pozvednutí 
všeobecně veselé nalády. Hostiny se zúčastnil i princ waleský a jako 
velmistr svobodných zednářů Anglie věnoval Billovi zlaté hodinky.

Poslední představení v Manchesteru se konalo 1. května 1887 
a na rozloučenou hlediště Billovi sborově zazpívalo: „For he’s jolly 
good fellow (vždyť je to hodný, dobrý hoch).“ Poslední předsta-
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vení na anglické půdě se uskutečnilo v Hullu a ihned po něm od-
plul Divoký západ domů na lodi Perský monarcha. V přístavu se 
shromáždil nesmírný dav a srdečně volal: „Šťastnou cestu!“

Na zpáteční cestě pošel Billovi statečný a věrný kůň Charlie. 
Byl to polokrevný kentucký kůň a stal se Billovým spolehlivým 
společníkem na mnoho let v prériích a horách Západu. Bylo to zvíře 
s téměř lidskou inteligencí, neobyčejně rychlé, vytrvalé a věrné.

Když byl Charlie ještě mladý, jel na něm Bill na lov divokých 
koní a uhnal je po štvanici dlouhé patnáct mil. Při jiné příležitosti 
vsadil pět set dolarů, že na něm ujede po prérii sto mil za deset 
hodin, a ujel tuto vzdálenost za devět hodin a čtyřicet pět minut. 
Když zahájil Divoký západ svá představení v Omaze, stal se Charlie 
primadonou mezi Billovými koňmi a tuto pozici si udržel při všech 
představeních v Americe i v Evropě. V Londýně vzbudil velkou 
pozornost a mnoho členů královského domu žádalo o výsadu, aby 
se na něm směli projet. Ruský velkokníže Michal jel na Charliem 
několikrát v té části představení Divokého západu, kdy se předvádí 
lov na bizony, a velice k němu přilnul.

Ráno 14. května navštívil Bill jako obvykle Charlieho v mezipalu-
bí a krátce potom mu štolba oznámil, že je Charlie nemocný. Přes 
všemožnou péči se jeho stav rychle zhoršoval a ve dvě hodiny v noci 
17. května zemřel. Jeho smrt vyvolala smutnou náladu na celé lodi. 
Starý věrný Charlie byl dopraven na palubu a jeho tělo bylo za-
baleno do plátna a pokryto americkou vlajkou. Když nadešla hodina 
pohřbení v moři, shromáždili se na palubě členové Divokého zápa-
du i posádka lodi. Vedle mrtvoly stál ten, jehož život ušlechtilé zvíře 
tak dlouho sdílelo. Konečně Bill zajíkavě promluvil a Charlie poprvé 
neslyšel známý hlas, který vždy tak přesně poslouchal:

„Starý kamaráde, tvoje cesty jsou skončeny. Zde uprostřed oceánu 
musíš si odpočinout. Chtěl bych tě dovézt zpět a položit tě pod vlny 
prérie, které jsme spolu tak milovali a po kterých jsme tak volně 
bloudili. Ale nejde to. Jak často za rozednění, když nádherné slunce 
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vstávalo nad obzorem, nalezlo nás míle a míle daleko od lidských 
obydlí. A poslušen mého hlasu nesl jsi mě radostně dál a sdílel slasti 
i strasti cesty. Nikdy jsi nezklamal. Ach, Charlie, starý brachu, měl 
jsem hodně přátel, ale jen málo takových, abych o nich mohl říci 
totéž co o tobě. Musíš si odpočinout v lůně oceánu. Nezapomenu 
na tebe nikdy. Miloval jsem tě, jako ty jsi miloval mne, můj drahý 
Charlie. Lidé mi říkají, že nemáš duši. Ale je-li někde nebe, kam mů-
žou přijít skauti, budu tě hledat u jeho brány, starý příteli.“

Na lodi se Bill seznámil s jedním duchovním, který se vracel 
z prázdnin v Evropě. Když se blížili k americkým břehům, napsal 
duchovní telegram své obci. Zněl prostě: „2. Jan I. 12.“ Bill jej ná-
hodou viděl a ptal se kněze, co znamená tato zvláštní citace bible 
v telegramu. A když mu to kněz vysvětlil, řekl Bill:

„Já mám doma zbožnou sestru, která zná bibli tak dobře, že jí po-
šlu stejný telegram, a nebude jistě potřebovat hledat, co znamená.“

Opsal telegram duchovního pro mne jako svůj pozdrav z cesty. 
Musím však říci, že Bill měl přehnané mínění o mých znalostech 
bible. Musela jsem příslušný verš vyhledat v Písmu, abych záhadu 
rozluštila. A protože je asi více podobných jako já, cituji zde z boží-
ho slova obdrženou zprávu:

„Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat 
papíru a inkoustu, neboť doufám, že se k vám dostanu a budu 
s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.“
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27 
Návrat Divokého západu do Ameriky

Když se Divoký západ vrátil do Ameriky ze své první odvážné vý-
pravy přes oceán, napsal o jeho přivítání newyorský World:

„Přístav nejspíše nebyl nikdy svědkem malebnějšího výjevu než 
včera, kdy Perský monarcha dýmal ke břehu z karantény. Buffalo 
Bill stál na kapitánském můstku a bylo dobře vidět jeho nádhernou 
vysokou postavu s dlouhým vlasem vlajícím ve větru. Vesele po-
malovaní a pestrými pokrývkami zahalení indiáni se nakláněli přes 
palubní zábradlí. Vlajky všech národů vlály na stěžních a spojova-
cích lanech. Kovbojská kapela hrála s ohnivým nadšením Yankee 
Doodle a vyjadřovala radost každého člena Divokého západu z toho, 
že se vrací domů.“

Bill pociťoval opravdové vzrušení, když opět vkročil na svoji 
rodnou zem. Byl srdečně uvítán a dostalo se mu mnoha spole-
čenských poct. Krátce poté obdržel Bill blahopřejný dopis od 
bývalého vrchního velitele armády USA Williama T. Shermana, 
který si dal zarámovat, a teď visí na stěně jeho domu v Nebrasce. 
Zní takto:

Vážený pane!
V souhlase se všemi našimi krajany toužím Vám sdělit, že 

jsem nejenom spokojen, ale i hrdý na Váš úspěšný podnik. Pokud 
vím, byl jste skromný, milý a důstojný ve všem, co jste učinil, 
abyste znázornil dějiny civilizace na této pevnině v průběhu 
uplynulého století. Zvláště jsem potěšen poklonou, kterou Vám 
prokázal princ waleský, který s Vámi jel na deadwoodské poště 
zachráněné kovboji. Takové věci se přihodily za našich dnů, ale 
nepřihodí se už nikdy více.
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Pokud mohu odhadnout, bylo roku 1865 asi devět a půl 
miliónu bizonů na prériích mezi řekou Missouri a Skalnatými 
horami. Dnes jsou všichni pryč, pobiti pro své maso, pro svou 
kůži a pro své kosti. To vypadá jako znesvěcení, hrubost a vraž-
da – a přece byli nahrazeni dvojnásobným počtem dobytka. 
V ony dny žilo na prériích asi 165 000 Póníů, Siouxů, Čejenů 
a Arapahů, kteří byli celoroční obživou závislí na těchto bizo-
nech.

I oni jsou pryč, ale byli nahrazeni dvoj- i trojnásobným po-
čtem bílých mužů a žen, kteří přivedli zemi k rozkvětu jako růži 
a které je možno sčítat, zdanit a ovládat podle zákonů přírody 
a civilizace. Tato změna byla blahodárná a bude pokračovat až 
do konce. Vy jste zachytil jedno období dějin této země a před-
vedl jste je v samém srdci moderního světa, v Londýně, a byl 
bych rád, abyste věděl, že i na této straně vody máme pro to 
plné uznání.

Toto drama musí být skončeno. Dny, léta a staletí jdou rychle 
za sebou. I drama civilizace musí skončit. Vše, čeho chci docílit 
na tomto listu papíru, je ujistit Vás, že plně oceňuji Vaše dílo. 
Přítomnost královny, krásné princezny waleské, prince a brit-
ského publika jsou známkami přízně, které odrážejí na Ameriku 
paprsky světla, jež osvětluje mnohý dům a srub v zemi, kde jste 
mne kdysi vodil poctivě a věrně v letech 1865–1866 od Rileyovy 
pevnosti do Kearney v Kansasu a Nebrasce.

Upřímně Váš
W. T. Sherman

Po návratu z Anglie si Bill uvědomil, že další úspěch Divokého 
západu závisí na tom, aby měl jeho podnik stálé sídlo tam, kde je 
hustě obydlené území. Proto koupil pozemek na Státním ostrově 
u Erastiny a tam nechal přepravit svoji ohromnou výstavu i s in-
diány náčelníků Řezané maso, Americký medvěd a Ploché želízko. 
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Letní sezóna na tomto místě měla velký úspěch. A jedna příhoda 
s ní spojená stojí snad za sdělení.

Učitelé všude vyzdvihovali, že představení Divokého západu má 
velkou výchovnou hodnotu pro jejich žáky, a ve školách se mnoh-
dy neučilo, aby děti měly možnost navštívit Billův podnik. Divoký 
západ se však měl stát i ostruhou k povzbuzení náboženského 
pokroku, kde podle všeobecného mínění mnoho nevykonal. Proto 
Billa pozvali na bohoslužby do misijní školy, aby při té příležitosti 
přivedl své rudé bojovníky, od nichž se očekávalo, že provedou 
jeden ze svých náboženských tanců.

Sešla se velká společnost a všichni, zvláště děti, čekali zvědavě 
na slíbené výjevy. Bill seděl na pódiu se superintendentem, pasto-
rem a ostatními úředními osobami a těsně vedle něho seděla tlupa 
přísně hledících indiánů.

Bohoslužba začala hudbou a čtením Písma. A pak superintendent 
vyzval Billa, aby vedl modlitby. To byla pro Billa hrůzná chvilka. 
Snad si ten dobrý muž myslel, že Bill dvacet let potíral indiány 
s puškou v jedné a s modlitební knihou v druhé ruce a že je stejně 
pohotový v modlitbách jako ve střelbě. Určitě tím nechtěl přivést 
Billa do rozpaků, ale to se právě stalo. Bill měl ovšem posvátné věci 
v největší úctě, měl v sobě ducha bible, byť neznal její slova. A tak 
prostě povstal a klidně, se skloněnou hlavou opakoval modlitbu 
Páně.

V zimní sezóně vystupoval Divoký západ pod střechou v New 
Yorku a na jaře se vydal na okružní cestu po hlavních městech 
Spojených států. Tak uplynulo několik let a pak se Bill znovu začal 
připravovat na velkou výpravu po evropské pevnině. Tento plán 
zrál v Billově hlavě od britské sezóny a na jaře 1889 jej začal usku-
tečňovat.

Bill opět najal loď Perský monarcha a tentokrát její příď mí-
řila k břehům Francie. Paříž byla hlavním cílem zájezdu a Divoký 
západ zde vystupoval sedm měsíců. Stejně jako v Londýně, přijali 
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i Pařížané výstavu Divokého západu s obrovským nadšením a všech-
no americké se v této sezóně stalo módním. Ve všech obchodech se 
objevily americké kuriozity – bizoní kůže, medvědí kožešiny, obleky 
ze srnčí kůže vyšívané dikobrazími ostny, indiánské pokrývky, ple-
tené i tkané rohože, luky a šípy, korálkové amulety, mexická sedla 
a uzdy – vše šlo na dračku jako příslovečné horké koláče. Vrcholné 
módní fanouškovství se projevovalo dokonce četbou amerických 
knih.

Za pobytu v Paříži pozvala Billa k návštěvě svého krásného 
zámku Rosa Bonheurová. Na oplátku za tuto poctu jí Bill dovolil 
svobodně užívat jeho stájí, v nichž stáli nádherní koně. Například 
peršerony, určené k přepravním účelům, kteří se nikdy neobjevili 
před obecenstvem, zachytila slavná umělkyně na svém obraze 
Koňský trh. Den po dni přicházela Bonheurová do tábora a dělala si 
studijní skici. Na důkaz svého obdivu namalovala také obraz Buffalo 
Billa, jak sedí v hraničářské výstroji na svém oblíbeném koni. Tuto 
památku Bill ještě z Paříže poslal hned domů do Ameriky a v jeho 
sbírce zaujímá čestné místo.

Žena jednoho londýnského vyslaneckého atašé vypravuje tuto 
historku:

„V době, kdy plukovník Cody konal svoji vítězoslavnou cestu po 
Evropě, seděla jsem při hostině u belgického konzula, který se mě 
brzy po zahájení konverzace zeptal: ,Madame, vý jste se nepóchybně 
býla podívat na toho velikého Búfálo Bíla?‘ Byla jsem zmatena tím 
zdánlivě neznámým jménem, vytvořeným špatnou výslovností, 
a odpověděla jsem otázkou:

,Odpusťte prosím, o kom račte mluvit?‘
,Jak? Búfálo Bíl, ten slavný Búfálo Bíl – ten váš velký krajan! Přece 

ho určitě znáte!‘
Po krátkém přemýšlení jsem nakonec poznala jméno svého 

krajana ve francouzském převleku. Pochopila jsem, že dobrý Bel-
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gičan si myslí, že je to jedno z nejslavnějších amerických jmen, které 
je nutno při konverzaci vyslovit týmž dechem, jako když mluvíme 
o Washingtonovi nebo Lincolnovi.“

Z Paříže zamířil Divoký západ na okružní zájezd po jižní Francii 
a do Marseille, kde byla najata loď k cestě do Španělska. Španělští 
grandi zanedbali na dost dlouhou dobu svoji oblíbenou zábavu – 
býčí zápasy – a připravili Divokému západu srdečné přivítání. Pak 
výprava zamířila do Itálie, kde byla nejzajímavější návštěva Říma.

Američané vkročili do Věčného města v době jubilea papeže 
Lva XIII. a na jeho pozvání navštívil Bill Vatikán. Historické zdi 
Vatikánu sotvakdy viděly bizarnější obraz: Bill sem vcházel do-
provázen kovboji v sombrerech a v šatech ze srnčí kůže a s indiány 
ve válečné výstroji a čelenkách. Kolem nich se tlačil dav Italů, odě-
ných do zářivých barev, které jsou drahé těmto lidem jihu.

Někteří kovbojové i indiáni byli vychováni v katolické víře, a když 
se papež objevil, poklekli, aby přijali jeho požehnání. Zdálo se, že 
je papež dojat zbožností lidí, které by měl považovat za divochy. 
Naklonil se dopředu, vztáhl k nim ruku a pronesl požehnání. Pak 
šel dále a jenom s největší námahou se podařilo Billovi zadržet 
indiány, aby za požehnání neděkovali divokým houknutím. Indiáni 
by tím jistě ventilovali své vzrušení, ale shromážděné zástupy by 
nepochybně zachvátila panika.

Když papež došel k Billovi, pohlédl na něj s obdivem. Světoznámý 
skaut sklonil hlavu před stařičkým „medicinmanem“, jak indiáni na-
zvali Jeho Svatost, opět bylo uděleno papežské požehnání a procesí 
šlo dále. Pak byla v katedrále sloužena mše díkůvzdání s úchvatným 
zpěvním doprovodem za ohromného shromáždění věřících.

V Římě Bill navštívil také Colosseum, neboť už dříve se zabýval 
myšlenkou, že si tento amfiteátr najme pro představení Divokého 
západu. Starověká stavba však už byla poloviční zříceninou a byla 
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tak zchátralá, že nemohla poskytnout bezpečnou arénu pro vystou-
pení.

Za pobytu Divokého západu v Římě Italové projevili trochu skepse 
vůči schopnostem kovbojů při krocení divokých koní. Dom nívali 
se, že američtí bronkové jsou speciálně vycvičeni a že předvádění 
krocení divokých koní není opravdové.

Kníže di Sermonetta prohlásil, že má ve stáji několik skutečně 
divokých koní, na kterých nedokáže jezdit žádný kovboj světa. Výzva 
byla okamžitě přijata odvážnými jezdci prérií a kníže poslal pro své 
divoké a nezkrocené oře. Aby koně nemohli způsobit neštěstí mezi 
diváky, byly postaveny vysoké pevné bariéry se zábradlími. Mezi 
diváky vládlo velké vzrušení a počítali najisto se smrtí dvou nebo 
tří kovbojů. Očekávali vystoupení stejně, jako starý Řím čekal na 
odpravení několika gladiátorů při svých hrách.

Ale kovbojové se smáli takovému povyku pro nic, a když byli 
koně vpuštěni do arény a všichni diváci zatajili dech, pustili se do 
své práce s úplnou bezstarostností – s lasy v ruce.

Divocí koně vyskakovali do vzduchu, létali sem a tam a bojovali 
zuřivě proti svému osudu. Kovbojové hravě pochytali koně lasy, 
osedlali je a vysedli na jejich hřbety. Bujná zvířata stále vzdorovala 
a zkoušela všechno možné, aby shodila své jezdce. Ale zkušení 
kovbojové je měli brzy v úplné moci. A když na zkrocených zví-
řatech jeli kolem arény, diváci vstali a křičeli rozkoší. Tato ukázka 
jezdeckého umění umlčela všechny pochybovače.

Krásná Florencie, praktická Bologna a skvělý Milán se svou 
věžovitou katedrálou byly dalšími zastávkami Divokého západu. 
Pro benátské obecenstvo bylo možné uspořádat představení jen ve 
Veroně, v historickém amfiteátru postaveném císařem Diocletianem 
roku 290. Je to nejrozsáhlejší stavba starověku a v jejích zdech 
byly předvedeny obtíže, s nimiž zápasí civilizace novověku. Zde se 
setkalo staré s novým, strašlivá starobylost s kypící mladostí se 
políbily pod italským sluncem.
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Odtud pokračovala výprava Divokého západu dál na sever přes 
Tyroly do Mnichova, tam Američané odbočili na výlet na krásný 
modrý Dunaj a pak následovalo turné po Německu.

Za této evropské cesty Divokého západu se provdala Billova 
dcera Arta, která s ním před několika lety byla v Anglii. Bill se její 
svatby nemohl zúčastnit, ale poslal kabelogramem svoje pozdravy 
a svůj šek.
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28 
Pocta generálu Milesovi

Vzhledem k neobyčejnému úspěchu, kterého dosáhl můj bratr 
s Divokým západem, bylo s podivem, že vzbudil zvláště zpočátku 
tak málo závisti. Přesto poprvé v životě pocítil zhoubný dech po-
mluvy. Z nicotně pronesené poznámky, že Bill s indiány v Divokém 
západu špatně zachází, se rozvířily zlomyslné pomluvy, které hrozi-
ly, že přerostou ve veřejný skandál. Indiáni byli pod ochranou vlády 
a takovéto pomluvy se lehce mohly stát velmi vážnou věcí. Neboť 
stejně jako muž, který bije svoji ženu, i vláda má za to, že je plně 
oprávněna týrat rudochy přes všechnu míru jejich trpělivosti, ale 
nikdo jiný si to ani v nejmenším nesmí dovolit.

Na programu Divokého západu bylo právě zimní turné, ale Bill 
tento program zrušil a rozhodl se, že Divoký západ stráví zimu 
v pevném táboře. V bizarním městečku Benfield byl starobylý 
ženský klášter s dobrými konírnami a chlévy. Tady zanechal Bill svoji 
společnost ve správě Nata Salisburyho a sám se všemi indiány od-
plul do Ameriky, aby umlčel pomlouvače. Jedině svědectví rudochů 
samotných mohlo naprosto vyvrátit beztrestně šířené lži a pomluvy.

Nakonec se ukázalo, že se Bill vrátil domů velmi vhod. Siouxové 
v Dakotě opět vyšli na válečnou stezku a bylo nezbytné potlačit 
jejich povstání. Bill rozpustil bojovníky, které přivedl zpátky 
z Evropy, a hlásil v hlavním stanu, aby nabídl své služby ve válce. 
Už dva roky předtím mu bylo svěřeno místo brigádního generála 
nebraské národní gardy. Tato hodnost mu byla propůjčena guverné-
rem Thayerem.

Vrchní velení v indiánské válce bylo svěřeno generálu Nelsonu 
A. Milesovi, který se později vyznamenal jako vrchní velitel armády 
v nedávné válce se Španělskem.
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V době indiánského povstání měl hodnost brigádního generála. 
Tento skvělý válečník byl velmi potěšen, že se mu pro tuto kampaň 
podařilo získat Buffalo Billa, jehož úsudku a zkušeností s indiány 
si nesmírně vážil.

Divoký západ, který sloužil k pravdivému poznání lidem v Evropě, 
působil i jako mocný výchovný činitel v myslích indiánů, kteří se 
evropského turné zúčastnili. Viděli na vlastní oči divy světové civi-
lizace a uvědomili si, jak marné jsou snahy dětí prérie vzepřít se 
civilizačnímu proudu na Západě. Potentáti světa poctili Pahasku, 
Dlouhovlasého náčelníka, svým obdivem, a v očích prostých divo-
chů byl proto Bill stejně mocný jako kdokoliv ze skutečně mocných 
tohoto světa. Indiánům bylo jeho slovo zákonem. Zdálo se jim, že 
je to horší než šílenství, když se jejich bratři pokoušejí měřit s tak 
mocným náčelníkem, a proto všechen jejich vliv směřoval k míru. 
Skutečnost, že se mnoho indiánských kmenů nepřipojilo k povstání, 
byla do značné míry ovlivněna jejich zkušenostmi a radami.

Generál Miles byl schopný a energický velitel a řídil kampaň 
opravdu mistrovsky. Svedl několik vítězných bitev s indiány a v jed-
né z nich padl nejschopnější siouxský bojovník Sedící býk. Tento 
indián cestoval nějakou dobu s Billovým Divokým západem, ale 
nebylo možné ho odvrátit od touhy pomstít se na běloších za křivdy 
napáchané na jeho kmenu. Povstání, které zpočátku hrozilo dlouhou 
a krutou pohraniční válkou, bylo rychle zdoláno. Smrt Sedícího 
býka měla vliv na ukončení nepřátelství. Jednání o míru proběhlo 
bez obtíží a hlavní podíl na úspěchu celé válečné operace připisoval 
Bill generálu Milesovi, kterému nedávno složil tuto poklonu:

„Byl jsem v mnoha kampaních s generálem Milesem a nikdy 
jsem neviděl schopnějšího a nadanějšího vojevůdce. Sloužil jsem 
v občanské válce a v celé řadě indiánských válek, byl jsem postupně 
pod velením přinejmenším tuctu generálů. Rozhodně však nejvýše 
z nich stavím generála Milese.
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Znal jsem Phila Sheridana, Tekumseha Shermana, Hancocka 
a všechny naše proslulé vojevůdce v indiánských válkách. Co do 
chladné rozvahy a důkladné znalosti všeho, co patří k vojenství, 
nikdo se podle mého mínění nevyrovná generálu Nelsonu Milesovi.

Je to velký muž. Stáli jsme spolu ve chvílích, kdy muži poznají, co 
vězí v jejich druhovi. On je mužem každým kouskem své bytosti – 
a nejlepším generálem, pod kterým jsem kdy sloužil.“

Když byl Miles postaven do čela armády, uspořádal na jeho po-
čest John Chamberlain hostinu. Bill se jí zúčastnil také a pronesl 
oslavný přípitek na svého přítele:

„Žádný cizí vetřelec nevstoupí nikdy na tyto břehy, dokud je 
generál Miles hlavou armády. Jestliže však přece jenom vstoupí, 
pak zavolejte mě!“

Řečník usedl za smíchu a potlesku.
V době, kdy probíhala tato válečná kampaň proti Siouxům, 

shořel do základů vigvam Uvítání – Billův krásný dům v Severní 
Plattě. Tato malá osada nemá profesionální hasiče, ale přesto 
dobro volnický sbor udržel plameny dost dlouho v šachu, takže se 
podařilo zachránit téměř veškeré zařízení domu s mnoha cennými 
a nenahraditelnými památkami.

Když Bill obdržel telegrafickou zprávu, že jeho dům je v pla-
menech, odpověděl svým charakteristickým způsobem: „Zachraňte 
obrazy od Rosy Bonheurové a ostatní může jít do pekla.“

Když pohraniční válka s indiány skončila a vojsko se vrátilo do 
svých posádek, zažádal Bill o novou skupinu indiánů, kterou by 
s sebou mohl vzít do Evropy. Povolení od vlády získal snadno a ze 
spřátelených kmenů si vybral náčelníky Dlouhého vlka, Bezkrku, 
Yanktonského Karla a Černé srdce s jejich nejlepšími bojovníky. K nim 
se ještě připojila tlupa indiánů, kterou držel generál Miles jako rukojmí 
v Sheridanu. Mezi těmito nepřátelskými bojovníky byli takoví proslulí 
náčelníci jako Krátký býk, Kopající medvěd, Osamělý býk, Pomsta 
a Rozházej. Pro všechny byla výprava do Alsaska-Lotrinska pravým 
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zjevením, divuplnou pohádkou, která předčila nejfantastičtější indián-
ské legendy. Mořská nemoc při cestě přes oceán přivedla sice indiány 
do špatné nálady, ale jakmile spatřili zimní tábor a kovboje, jejich za-
chmuřenost se rychle rozptýlila a brzy se cítili jako doma. Obyvatelé 
Benfieldu se ke všem členům Divokého západu chovali s upřímnou 
srdečností a všem z této zimy zůstaly nejkrásnější vzpomínky.

Rozsáhlá okružní cesta Evropou byla zakončena krátkou návště-
vou Anglie. Britové uvítali Divoký západ stejně srdečně, jako by šlo 
o hraničáře a divochy z jejich vlastních vřesovišť. Představení se 
konala v mnoha větších městech a poslední zastávkou byl Londýn.

Královský dům opět poctil Divoký západ svou přítomností a krá-
lovna si navíc vyžádala zvláštní představení na hradu Windsor. 
Žádosti královen se rovnají rozkazům a Divoký západ skutečně ve 
Windsoru vystupoval. Královna toto představení ocenila krásnou 
drahocennou upomínkou, kterou předala Billovi.

Na Billovu počest uspořádal Anglický dělnický konvent hostinu, 
na níž americkému hraničářovi gratulovali k úspěchům, kterých 
dosáhl, a vyzdvihovali výchovnou a poznávací hodnotu předsta-
vení Divokého západu. Při této hostině předal Bill každému členu 
společnosti fotografii s vlastnoručním podpisem.

Divoký západ se nerad loučil s Anglií, kde byl tak srdečně přijat, 
ačkoliv Britové obvykle opovrhují vším americkým. Podivnou ná-
hodou při zpáteční plavbě pošel další Billyho oblíbený kůň a musel 
být pohřben uprostřed oceánu.
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29  
Divoký západ na Světové výstavě

Evropští důstojníci pohlíželi na mého bratra s neskrývaným zá  j mem. 
Němci, Francouzi, Italové i Britové v něm viděli velitelskou osobnost 
a zároveň představitele zvláštního období v životě No vého světa. 
Řadu z těchto důstojníků Bill pozval na lovecký výlet po Západu 
Ameriky. Všichni, kdo mohli, pozvání přijali. Členové výpravy se měli 
sejít v Chicagu a odtud byl vypraven zvláštní vlak, který je dovezl do 
Nebrasky. Z rozkazu generála Milese se v Chicagu připojil k lovecké 
společnosti vojenský oddíl a doprovodil ji až do Severní Platty. Lovci 
se ubytovali na ranči Skautův odpočinek a zde se několik dní vě-
novali hodování a zábavám, než se vydali na dlouhou výpravu.

V Denveru byly do vlaku naloženy zásoby a střelivo. Bill také 
najal francouzského kuchaře, protože se obával, že by vzácní hosté 
možná neocenili půvab táborové kuchyně. Ale slepice v rybníce je 
na tom stejně jako francouzský kuchař na drsné lovecké výpravě. 
Hraničářští kuchaři naopak vyznávají primitivní způsob přípravy 
jídel a nijak se nesnaží o elegantní kuchyni. Vědí, že chuť vyvinutá 
životem ve volné přírodě stačí i na nejhrubší a nejvydatnější jídelní 
lístek.

Výprava navštívila Colorado Springs, Zahradu bohů a další 
nádherná místa v Coloradu. Tady hosté z Evropy viděli skutečné 
divy světa v Americe. Mistrovská díla přírody na tomto území je 
však téměř nemožné výstižně popsat pro ty, kdo zde nikdy nebyli. 
Jenom ten, kdo sám viděl východ slunce v Alpách, dovede jej ocenit. 
Všechny krásy Rýna jsou jen prázdnými slovy pro toho, kdo Rýn 
nikdy neviděl. Niagara zůstává obyčejným vodopádem, pokud jsme 
nepoznali její strašlivou a nadlidskou krásu.
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Nejkrásnějším místem Zahrady bohů je vstupní průchod, na-
zvaný Gateway. Zde září nejnádhernější paleta barev. V popředí 
trčí bílý masív skal proti rudým pískovcovým hradbám Gateway, 
které se zdvíhají do výše 300 stop. Skrze tento obrovitý portál, kte-
rý žhne ve sluneční záři rudým ohněm, je ve spektru nejživějších 
barev vidět oslnivá bělost Pikeova štítu, který se tyčí v dálce jako 
hrozný strážce nebe. Panoráma září v čirém vzduchu a živé barvy 
se odrážejí od skvělé modři coloradské oblohy.

Místo bylo nazváno Zahrada bohů nepochybně proto, že po všech 
stranách se tyčí podivné tvary skalních sloupů, jehel a bazilik. Byly vy-
hlodány bouřemi a vyhlazeny časem do groteskních a fantastických 
útvarů, z nichž většina má jméno. Na člověka se tu dívá Pradlena, Paní 
zahrady, Siamská dvojčata, Ute God, vedle nich stojí Vrak, Skladiště, 
Orel a Hřib. Převládající barvou je všude karmínově červená, ale 
černé, šedé, bílé, žluté a růžové skály vytvářejí působivý barevný 
vzor, který doplňuje šeď a zeleň přilnavých lišejníků a mechů.

Až do Flagstaffu v Arizoně cestovala výprava vlakem a odtud 
pokračovala koňmo. Nyní se Bill cítil ve svém živlu. Pro dobré 
zajištění výpravy měl několik povozů naložených zásobami a pro 
pohodlí hostů tři bryčky a tři kočáry. Za nimi klusalo menší stádo 
koní. Kdo chtěl jet na koni, měl k tomu příležitost. Když byl unaven 
vzpínajícím se bronkem, čekalo ho pohodlí odpočinku v bryčce 
nebo kočáru.

Projeli Velkým kaňonem v Coloradu a postupovali mohutnými 
horami, kde byl dostatek zvěře. Horské ovce, horští lvi, divoké koč-
ky, vidlorozi, losi, antilopy, ano i kojoti a dikobrazi byli stříleni, řeky 
skýtaly velké množství ryb, a to všechno podle potřeby obohatilo 
jejich jídelníček. Když se dostali na území Navahů, museli s lovem 
přestat, protože výpravu zpovzdáli sledovali indiáni na koních. 
Bill se obával jejich útoku, ale podezřívaví Navahové chtěli jenom 
dohlédnout, aby nebyla dotčena jejich práva, a když lovci opustili 
jejich území, zmizeli.
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Na této cestě mohl Bill svým návštěvníkům ukázat všechny 
kontrasty americké divočiny. Nejen její příjemné a krásné stránky, 
ale i tvrdé přírodní podmínky. Když vystoupili na Buckin Mountain, 
klesla teplota na 40 °F5 a potom je přepadlo několik severních 
blizardů. Když byli obklopeni spoustami vířících a oslepujících 
sněhových vloček, vracely se nejspíš myšlenky evropských lovců 
s touhou k slunným svahům Francie, tichým údolím Německa 
a mlžným jemnostem Británie.

Na vrcholu hory svatého Františka ztratil kůň majora Johna 
Mildmaye půdu pod nohama a pomalu klouzal po ledu k propasti, 
která padala do hloubky několika tisíc stop. Jakmile Bill postřehl 
toto nebezpečí, pohotově hodil laso, chytil zvíře do smyčky a za-
chránil je i s jezdcem. Všichni přítomní to považovali za obdivu-
hodný výkon.

Několikrát na výpravu zaútočili indiáni, ale vždy se jim podaři-
lo včas uniknout. Celý tento úspěšný výlet západní divočinou byl 
popsán v knize Tisíc mil v sedle s Buffalo Billem. V Salt Lake City 
se společnost rozešla. Všichni vyslovili velkou radost, že se této 
cesty mohli zúčastnit, a přesvědčili se, že pověst Buffalo Billa jako 
vynikajícího skauta je opravdu zasloužená.

Znalost povahy indiánů se Billovi velmi hodila, když potřeboval 
vybrat potřebný počet rudých bojovníků pro letní sezónu Divokého 
západu. Poslal předem vzkaz ke kmeni nebo do rezervace, kterou 
hodlal navštívit. Všichni indiáni už slyšeli o divech a zázracích jeho 
výstavy a byli více než ochotni sdílet rozkoše cesty. Shromáždili se 
vždy na určeném místě ve velkém počtu.

Bill rychle vystoupil na pódium uprostřed zástupu a rozhlédl se 
kolem sebe po snědých tvářích. Nevybíral však většinou nejhezčí 
nebo největší bojovníky, ale jen ty, o kterých usoudil, že se na ně 

5  4,44 °C. Pozn. red.
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může spolehnout. Když některá tvář upoutala jeho pozornost, po-
kynem ruky naznačil bojovníkovi, že ho vybral. Jiného mávnutím 
ruky odmítl. Při vybírání indiánů sotva padlo nějaké slovo.

Na sezónu roku 1893 si najal Divoký západ místo hned vedle 
pozemků Světové výstavy v Chicagu. Bill pro tuto sezónu připravil 
několik novinek, které měly okamžitý úspěch. Nové představení 
popsal Opie Read takto:

„Morseův telegraf přiměl oba světy, aby si podaly špičky svých 
prstů. Cody přiměl bojovníky všech národů, aby si podali ruce.

V jednom obraze vidíme indiána v jeho původním prostředí, 
zahaleném v tajuplné mlze dějin. Pak kovboje – nervní dítě Nového 
světa. Amerického vojína, tmavého Mexičana, lesklou uniformu 
vojáka Germánie, odvážného kavaleristu Francie, prudkého irského 
dragouna i neobvyklý zjev z ruských stepí – kozáka.

Je to úchvatné divadelní představení, drama, v němž jsou sotva 
nějaká slova – Evropa, Asie, Afrika, Amerika v panoramatickém 
víru – a přece tak individualizovány, jako by nikdy nebyly opustily 
své vlastní země.“

V roce 1893 rozšířil můj bratr své zájmy o další obor. V červenci 
toho roku jsem se provdala za pana Hugha A. Wetmorea, vydavatele 
Duluthských novin. Moje kroky se obrátily k severu a malé podni-
kavé město u Hořejšího jezera se stalo mým domovem. Za dlouhá 
léta mého vdovství mě můj bratr vždycky ochraňoval a pomáhal ve 
všech nesnázích, a nyní když jsem se provdala, přál si, abych byla 
v novém domově dobře zařízená. Za tím účelem koupil tiskárnu 
Duluth Pressu a nechal postavit pěknou cihlovu budovu, aby slou-
žila za hlavní stan časopiseckého podniku, a my se stali obchodními 
společníky na nevyzkoušeném poli novinářské práce.

Můj bratr Duluth ještě nikdy neviděl, a tak sem v lednu 1894 
přijel na krátkou návštěvu. Rozeslali jsme pozvánky na velký spole-
čenský večer a dosáhli jsme čistě západnického efektu: 1800 hostů 
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se shromáždilo v budově Duluth Press, aby uvítali a vzdali čest 
světově proslulému Buffalo Billovi.

Jeho jméno je tak známé, že vznikla i velká poptávka po anekdo-
tách z jeho života. Protože však Bill sám o sobě nemluví rád, byli 
kronikáři nuceni interviewovat jeho druhy, nebo použít své vlastní 
vynalézavosti. Jako mnoho historek o Abrahamu Lincolnovi, je i část 
příběhů o Buffalo Billovi pochybné pravosti. Přesto by však sbírka 
autentických povídek z jeho života vytvořila důkladný svazek. 
Zkrátka, každý zálesák nebo voják, který se s mým bratrem setkal 
v průběhu indiánských válek, může o něm vyprávět nějaký zajímavý 
příběh, který nebyl nikdy otištěn. Bill vždycky překypoval dobrou 
náladou, kterou nemohla potlačit žádná míra zažitého krveprolití. 
Dobrý rozmar občas projevoval i na nepatřičných místech. Nebyl 
nepřítelem chození do kostela, ale nejednou se zde nechal unést 
svým čtveráckým duchem. Příkladem může být jedna jeho návštěva 
v malém kostelíku v Severní Plattě, který pomohl postavit.

Jeho žena a sestra byly v kongregaci, a to ho mělo nejen udržet při 
bdění, ale měl projevit i patřičné dekorum. Vstupní hymnus začínal 
slovy: „Oh, mít tisíc hlasů, abychom zpívali…,“ atd. Varhaník, který 
hrál „podle sluchu“, začal píseň příliš vysoko a chór i shromáždění 
se nedokázaly se svým zpěvem připojit. Musel začít píseň znovu, 
ale i druhý pokus skončil stejným nezdarem.

„Oh, mít tisíc hlasů, abychom zpívali…,“ zazněla počáteční slova 
potřetí a po nich následovalo zapištění varhan – a trapné mlčení.

Bill to už nedokázal vydržet a právě v tomto tichu vyhrkl po-
někud hlasitě: „Začněte to s pěti sty a snad se nás několik ostatních 
dokáže přidat!“

Jiná kostelní epizoda se přihodila během návštěvy Divokého zá-
padu na Atlantické výstavě. Místní černošský kazatel oznámil, že 
pronese kázání o Abrahamu Lincolnovi. Několik bělochů, mezi 
nimi i můj bratr, šli do kostela poslechnout si výmluvné kázání. 
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Nechtěli vzbudit pozornost, a proto zůstali v nejzadnějších lavicích, 
ale jeden z uvaděčů trval na tom, že takoví vzácní hosté musí sedět 
v první lavici. Když obcházel talíř na vybírání příspěvků na kostel, 
vyndal Bill z kapsy hrst stříbrných dolarů a položil je na talíř s ta-
kovou prudkostí, že se talíř překlopil a jeho obsah pršel s cinkotem 
na zem. Kazatel opustil své místo, aby pomohl sbírat rozházený 
poklad. Předtím však vyzval shromážděné, aby zapěli díkůvzdání, 
než bude tato práce skončena. Když dozněla poslední slova hymnu, 
vrátil se kněz na kazatelnu a doplnil své kázání tímto dodatkem:

„Bratři a sestry, dnes je mezi námi plukovník a generál Buffalo 
Bill. (Hřímavé „amen“ a „Bůh mu žehnej“ zaznělo ze shromáždě-
ní.) Počkejte se svými ‚ameny‘, až já domluvím. Vy všichni děkujete 
Abrahamu Lincolnovi za svoji svobodu. Ale on by nám ji nemohl 
přinést, kdyby mu Buffalo Bill nepomáhal ve zmatcích války. Abra-
ham byl přítelem černých lidí – Buffalo Bill je přítelem nás všech. 
(„Amen!“ zaječela sestra.) Ano, sestro, je i naším přítelem, a nadto 
i přítelem všech ostatních sester Jakubových. Církev je pro nás ve-
likým křížem, a pod tím křížem on prohýbá svá záda, jak bylo ode-
dávna předpovězeno v Písmu. Slunce se může hýbat a slunce může 
zůstat stát, ale Buffalo Bill nikdy nestojí tiše, on táhne z Georgie se 
svými křesťanskými kovboji, aby dobyl rozhlednu na vrchu Siónu. 
Deacon Green Henry Turner nám bude předříkávat v modlitbě za 
Buffalo Billa.“

Toto je jedna z vlastních Billových povídek:
V prvních letech Divokého západu vystupoval v Billových 

před staveních jeden westman, nazývaný Bronco Bill. K divadelní 
společnosti se připojil i jeden misionář, aby dohlížel na mravnost 
indiánů. Domníval se, že Bronco Bill by snesl trochu dohledu, a tak 
si k němu přisedl při obědě a vlídně se zeptal:

„Vy jste Bronco Bill, že ano?“
„Áno!“
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„Kde jste se narodil?“
„Nedaleko Kit Bullardova mlýna na Velkém Holubí.“
„Nábožní rodiče, myslím, že ano?“
„Áno!“
„Jaké je vaše vyznání?“
„Moje co?“
„Vaše vyznání. Čemu věříte?“
„Á tak! Nejraději revolveru Smith & Wesson.“

Za své evropské cesty byl můj bratr hostem mnoha mocných toho-
to světa. Při jednom obědě u bohatého anglického lorda se setkal 
s několika chlubivými anglickými důstojníky, kteří se nedávno 
vrátili z Indie. Jeden z nich se k Billovi obrátil s vyzývavou otázkou:

„Slyšel jsem, že jste plukovníkem. Vy Američané máte pekelně 
rádi vojenské tituly, co? U čerta, pane, budeme muset přijít tam 
k vám a uštědřit vašim hochům pořádný výprask.“

„Jak? Už zas?“ řekl Bill tak mírně, že v první chvíli útočník nepo-
chopil osten ironie. Když si to uvědomil, odpověď vyvolala bouřlivý 
potlesk celé společnosti.

Než uzavřu tyto stránky, zmíním se ještě o jedné historce, která se 
stala za zlaté horečky v Černých horách a která výstižně ilustruje 
Billovo válečnické a skautské umění.

Pana Mahana, vrchního geometra ve Wisconsinu, a několik 
zlatokopů honila tlupa indiánů. Podařilo se jim na chvíli rudým 
bojovníkům uniknout a setkali se s Buffalo Billem, který jel v čele 
čety vojáků.

„Hledám právě tuhle tlupu,“ řekl Bill zlatokopům. „Postavte se 
pěkně do řady, ať si vás prohlédnu a vyberu ty, kteří půjdou dál se 
mnou.“

Beze všech dotazů dovedl si Bill opravdu vybrat ty, kteří si přáli 
vrátit se a bojovat s indiány. Vynechal jenom dva, kteří v bitvě stejně 
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nebyli nic platní. Bill jel kousek cesty před ostatními, a když ho 
indiáni spatřili, mysleli si, že je sám, a hnali se k němu. Bill otočil 
koně a prchal před nimi jako o život. Indiáni udržovali stálou palbu, 
a když Bill dojel až téměř ke své skupině čekající v záloze, svalil 
se z koně, jako by ho zasáhla indiánská střela. Indiáni se dál hnali 
k němu a řvali jako vtělení ďáblové. Okamžik – a byli v pasti. Bill dal 
znamení a jeho lidé zahájili palbu, která tlupu doslova zničila. Bill 
použil lest, která patřila k základům taktiky indiánského válčení, 
a těch deset „dobrých indiánů“, kdyby mohli ještě promluvit, neměli 
by právo si stěžovat.

Po této šarvátce pokračoval Bill v pochodu, a protože den už 
značně pokročil, začal se rozhlížet po dobrém tábořišti. Dostal se 
na vrchol hřbetu, odkud viděl řeku a místo, kde už jednou tábořil. 
Ale ke svému zklamání viděl, že břeh je už obsazen velkou vesnicí 
nepřátelských indiánů, kteří právě vztyčovali svá týpí, rozdělávali 
táborové ohně a dělali si pohodlí pro nadcházející noc.

Rychle jako blesk se Bill rozhodl, co udělá.
„Je jich na nás příliš mnoho, než abychom jim mohli napráskat,“ 

řekl. „A navíc máme unavené koně.“
Rozestavil své lidi podél hřebenu, kde měli čekat, dokud jim nedá 

znamení. Pak vyjel přes obzor a sám se blížil k táboru nepřátel. 
Dojel k náčelníkovi a oslovil ho indiánským jazykem: „Přeji si, abys-
te ihned odtud odjeli. Nechci zabíjet vaše ženy a děti. Mnoho vojáků 
jde za mnou a zničí celou vesnici, jestliže tu budete, až přijdou!“

Mávl rukou směrem k hřebenu a mosazné knoflíky a vyleštěné 
hlavně pušek se zaleskly v paprscích zapadajícího slunce. Náčelník 
okamžitě nařídil svým lidem, aby složili stany, a indiáni odtud od-
táhli.
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30 
Codyho den na výstavě v Omaze

Od roku 1893 vystupoval Divoký západ jen v městech Spojených 
států. Stanové město Buffalo Billa, jak se mu také říkalo, žilo spo-
kojeně jako malé městečko. Jeho obyvatelé tu jsou se svými rodi-
nami, indiáni mají své squaw a papoose. Rozmanité národnosti 
a dialekty činí miniaturní město zajímavým a zábavným.

Návštěvník může vidět, jak indiáni pojídají maso rukama a pijí 
džbery ledem chlazeného podmáslí. Mexičané, o stupínek civi-
lizovanější, jedí stejnou potravu pomocí velkých nožů. Američané, 
přestože se ledacos povídá o jejich rychlém stolování, dopřejí si 
čas, aby se zasmáli a dělali vtipy, a končí svůj hodokvas lahůdkou 
známou jen v nejvyšší civilizaci – zmrzlinou.

Když jednoho horkého červnového dne navštívil Divoký západ 
Boston a procházel v parádním průvodu městem na výstaviště, 
jeho cesta vedla také kolem dětské nemocnice. Mnoho malých 
invalidů však nebylo schopno opustit lůžko, aby se mohli podívat 
z okna. Ti, co mohli vstát, se nahrnuli k oknům a dychtivě sledovali 
barvitý průvod. Nejvíc děti obdivovaly indiány a popisovaly je těm, 
které musely zůstat v posteli. Když průvod přešel, jeden chlapec 
upoutaný na lůžko s poraněním míchy plakal, že nemohl vidět 
Divoký západ. Ošetřovatelka se snažila dítě utišit a řekla chlapci, 
aby napsal velkému Buffalo Billovi dopis a poprosil ho o obrázek 
indiána.

Chlapec přijal nápad s nadšením a strávil hodinu psaním dopisu, 
ve kterém slavnému skautovi psal, že je nemocný a nemohl vidět 
indiány, když procházeli okolo nemocnice, a že by si velmi přál mít 
aspoň jejich fotografii.
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Psaní bylo dáno na poštu, ale i netrpělivý malý invalida věděl, že 
nemůže očekávat odpověď ještě týž den. Druhý den ráno, když se 
probudil, naslouchal každému šelestu, který by mu mohl prozradit, 
že listonoš přináší kýžený dopis. Ošetřovatelka se ani neodvažovala 
doufat, že tak zaměstnaný muž jako Buffalo Bill bude mít kdy odpo-
vědět na přání malého pacienta, a řekla chlapci: „Plukovník Cody je 
velmi zaneprázdněný muž, musíme být trpěliví.“

Dítě snad již podvacáté opakovalo svoji otázku a dostalo podva-
cáté stejnou odpověď, když se náhle tichounce otevřely dveře. Do 
pokoje vstoupil šest stop vysoký indián, oblečený do kožených 
kalhot se širokým třepením a zahalený do karmínové pokrývky. 
Na hlavě měl čelenku z velkých per a v ruce luk.

Malý invalida vydechl údivem a ostatní s ním. A pak zaječeli 
radostí. Jeden za druhým, mlčky a bez hluku přicházeli další nád-
herní rudí bojovníci, za prvním ještě šest. Bill jim dal patrně přesné 
pokyny, co mají dělat.

Taková neobvyklá návštěva ve spořádané nemocnici překvapi-
la ošetřovatelku tak, že nemohla ani promluvit. Děti křičely tak 
nadšeně a šťastně, že si nikdo nevšiml, jak je ošetřovatelka vylekána.

Indiáni odložili pestré pokrývky, luky položili na zem a mávajíce 
pažemi provedli v úzkém prostoru mezi lůžky klidný a nehlučný 
válečný tanec. Potom předvedli divokou bitvu a spustili vítězný 
zpěv. Pak si vlídní rudí muži vzali své pokrývky, a když odcházeli, 
usmívali se tak dobromyslně, jak jim dovolilo jejich válečné po-
malování.

Šťastné děti mluvily o Buffalo Billovi a Divokém západu ještě 
mnoho týdnů po této návštěvě.

Severní Platta dlouho naléhala na Billa, aby se svou výstavou zavítal 
i sem. Občané si přáli vidět obrovské stany vztyčené na místech, 
kudy slavný skaut kdysi projížděl na skutečné válečné stezce. Přáli 
si, aby jejich slavný občan prokázal touto návštěvou čest svému 
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dnešnímu domovu. Žádané představení se mělo konat 12. října 
1896. Den předtím, v neděli, přivezl zvláštní vlak Billa a jeho druhy. 
Já jsem se připojila k Billově společnosti v Omaze, kde Divoký západ 
vystupoval ještě v sobotu večer.

Pacifická dráha nabídla mému bratrovi všechny výhody k usku-
tečnění tohoto zájezdu. Mezi jinými také slíbili, že vlak dojede do 
Severní Platty v rekordně krátkém čase.

Když jsme se v neděli ráno probudili, zjistili jsme, že se vlak 
na trati někde zdržel a proti jízdnímu řádu máme několik hodin 
zpoždění. Bill telegrafoval o této situaci správě Union Pacific 
a v nejbližší stanici připojili k vlaku další dvě lokomotivy. Rychlost 
se zvýšila a z Grand Islandu mohl Bill poslat telegram, ve kterém 
správě gratuloval, že zpoždění bylo dohnáno. Na další stanici jsme 
předjeli Bleskový expres, kterému se obvykle všude přednostně 
nechává volná trať. Správa železnice nechala tento expres odstavit 
na ve dlejší kolej, aby udělal místo vlaku s Divokým západem Buffalo 
Billa. Můj bratr poslal Union Pacific další telegram:

„Právě jsem viděl, že Bleskový expres byl odstaven na vedlejší 
kolej, aby uvolnil cestu Divokému západu. Povyšuji vás tímto na 
nejvyšší stolec v nebi!“

Cesta vlakem byla všude doprovázena ovacemi. Každá stani-
ce byla zaplněna lidmi a Bill musel všude vystoupit na perón 
a pozdravit se se shromážděným zástupem. Když jsme dojeli do 
Severní Platty, viděli jsme, že na nádraží přišli všichni obyvatelé 
města, aby přivítali svého spoluobčana.

Kapela Codyho gardy, které Bill věnoval skvělé uniformy z bílého 
sukna, obšité zlatými portami, spustila pochod „Hle, vítězný hrdina 
přichází“. Starosta města chtěl přednést uvítací projev, ale nebyl s to 
překřičet nekonečné pozdravy z hrdel nadšeného davu.

Vlak dojel do Severní Platty právě v době bohoslužeb. Duchovní 
viděli, že není možné udržet shromážděné věřící v kostele, a tak 
raději všichni šli na nádraží. Jeden ctihodný pastor k tomu pozna-
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menal humorně: „Budeme nuceni vzít si za předmět svého rozjí-
mání dnešního jitra Buffalo Billa a jeho Divoký západ. Proto teď 
půjdeme k nádraží na kázání.“

Před stanicí čekal Billův slavnostní kočár tažený šesti koňmi. Do 
něho se posadili členové Billovy rodiny a projížděli městem. Za nimi 
šly dvě hudební kapely. Když jsme dojeli k našemu domu, spojily se 
obě hudby k vojensky říznému pochodu na uvítanou.

Moje nejstarší sestra Julie, jejíž manžel je správcem ranče Skau-
tova odpočinku, když se dověděla, že Divoký západ zavítá do Severní 
Platty, využila této příležitosti k setkání celé rodiny. Takto v plném 
rodinném kruhu jsme se nesešli od dob našeho prvního rozchodu 
v Kansasu. Tento večer jsme díky Julii seděli všichni kolem jednoho 
stolu v Billově domě. Druhý den nás pak všechny hostila naše sestra 
na ranči Skautova odpočinku.

Výstava Divokého západu navštívila v tomto roce poprvé také 
Duluth. Toto město má 65 000 obyvatel, Severní Platta jen 3500. 
Když mi Bill psal o svém úmyslu navštívit se svým podnikem 
Duluth, nabídl mi sázku, že v Severní Plattě se sejde více diváků 
než v Duluthu. Sázku jsem přijala – hedvábný cylindr proti kožichu.

12. říjen, den představení v Severní Plattě, se rozbřeskl jasný 
a bezoblačný. „Dnes se rozhodne naše sázka,“ řekl mi Bill. „Čekám 
na této prérii asi tak dva tři tucty lidí. Duluth dodal hezký počet 
tisíců, a tak myslím, že máš sázku vyhranou.“ Považovala jsem se 
v duchu za majitelku nádherného kožichu.

„Plukovníku, máme natáhnout celé plátno?“ ptal se Billa správce 
stanového města.

„Každou píď, kterou máte,“ zněla okamžitá odpověď. „Chceme 
přece ukázat Severní Plattě aspoň rozsáhlost Divokého západu, 
ne?“

Když jsme dorazili k výstavišti, byl můj bratr na rozpacích o vý-
sledku představení přes všechen svůj předchozí optimismus, jak 
ho Severní Platta a okolí uvítají.
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„Budeme mít asi dost místa v našem velkém stanu,“ poznamenal.
Ale za chvíli jsme mohli pozorovat známky velké návštěvy. Lidé 

sem proudili ze všech stran. Vzduch zhoustl. Prach na silnici ležel 
na stopu vysoko a nebylo možné ani dýchat. Představení se ko-
nalo v době krajského trhu a Union Pacific oznámila, že vypraví 
zvláštní vlaky ze všech měst a vesnic a že i správa dráhy přijede 
mimořádným vlakem z Omahy. Vypadalo to jako magický zázrak, 
jako by se kamení obrátilo v lidi, anebo jako by lidé vycházeli přímo 
ze země, jako za starých časů. Ačkoliv je Bill zvyklý na úspěchy 
Divokého západu, byl touto návštěvou úplně omámen. Když davy 
stále proudily ze všech stran, začala jsem se strachovat o svou sáz-
ku. Šla jsem k prodavači lístků a ptala se ho, jak věc stojí.

„Je důkladně nabito,“ odpověděl. „Duluth se scvrknul v nicotu 
před velkolepostí americké pouště.“

Tato končina, která před několika léty byla dokonalou pustinou, 
vydala přes deset tisíc lidí, kteří byli přítomni představení Divokého 
západu.

Omaha, kde se konalo první představení Divokého západu, poctila 
před rokem Billa tím, že 31. srpen vyhlásila na své výstavě jako 
Codyho den. Sešel se obrovský počet lidí, aby přivítali průkopníka 
Nebrasky. Parádní průvod došel na výstaviště v jedenáct hodin. Na 
velkém čtvercovém prostranství před Shermanovou bránou čekalo 
sto padesát indiánů z Divokého západu na koních. Kolem nich stály 
zástupy lidí, kteří začali mohutně tleskat, když se objevil můj bratr 
na kaštanovém koni, kterého mu daroval generál Miles. S Billem při-
jeli na koních vojenští velitelé a důstojníci Nebrasky a slavní pionýři 
dávných hraničářských dnů. Na tribuně čekali přední představitelé 
státu Nebraska, mezi nimi guvernér Holcomb, senátor Thurston 
a Billův starý přítel a zaměstnavatel pan Alexander Majors. Když 
Bill vystoupil na tribunu, byl oficiálně přivítán generálním ředi-
telem výstavy Clarksonem, který ho představil guvernérovi. Pak 
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Holcomb přednesl krátký projev, který byl přehledem vývoje Ne-
brasky z pustiny před jednou generací v dnešní velký stát, který 
dokázal uspořádat tuto pozoruhodnou výstavu. Ředitel Clarkson 
řekl, když představoval pana Majorse: „Zde je otec všech našich 
hraničářů, muž spojený s nejranější historií Nebrasky a obchodní 
otec plukovníka Codyho.“

Majors byl uvítán stejně nadšeně jako Bill a pak promluvil:
„Pánové a ty, můj hochu, plukovníku Cody! (Smích.) Smím 

pro nést několik slov na uvítanou? Pánové, nevím, zda tentokrát 
vystačím se svými slovy na tuto příležitost, ale řeknu to nejlepší, 
co dovedu. Pánové, před čtyřiceti třemi lety mi tento krásně vypa-
dající vzor mužnosti přivedla jeho matka – malého hošíka devět 
let starého. Vůbec mi tenkrát nepřišlo na mysl, že tento chlapec, 
který stál přede mnou a žádal mě o nějaké zaměstnání, za které 
bych jeho matce mohl zaplatit trochu peněz, bude mít takové vý-
jimečné životní osudy. V naší zemi máme velké lidi. Máme velké 
lidi ve Washingtonu, máme lidi, kteří jsou celou zemí slaveni jako 
politikové. Máme velké státníky, máme Jacksona a Granta, a měli 
jsme Lincolna. Máme úspěšné lidi v zemědělství a dobytkářství, 
máme průmyslníky, kteří vynikli a jichž si váží celý národ. A pak 
máme snad ještě většího muže – Billa Codyho! Stojí teď, pánové, 
před námi, známý po celém světě jako poslední z velkých skautů. 
Když chlapec Cody přišel ke mně a zpříma se mi díval do očí, řekl 
jsem svému společníkovi Russelovi, který stál vedle mě: Vezmeme 
toho hocha a zaplatíme mu mužskou mzdu, protože umí jezdit 
na koni zrovna tak dobře jako dospělý muž. V devíti letech vážil 
o mnoho méně než dnes a službu jízdního posla vykonával skvěle. 
Vzpomínám si, jak jsem mu vyplácel dvacet pět dolarů mzdy za 
první měsíc. Byly mu vyplaceny v půldolarech a dostal jich pa-
desát. Svázal je do malého kapesníku, a když došel domů, rozvázal 
kapesník a rozložil peníze na stole.“

Plukovník Cody: „Rozkládal jsem je tak od té doby vždycky.“
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Následovalo několik poznámek, v nichž pan Majors ocenil Trans-
mississippskou výstavu v Omaze, a pak skončil slovy: „Bůh žehnej 
vašemu drahému srdci, plukovníku Cody!“ a usedl uprostřed velké-
ho potlesku.

Proslov senátora Thurstona byl také velmi dojemný. Řekl:
„Plukovníku Cody, toto je váš den! Toto je i vaše výstava. Toto je 

vaše město. A my všichni máme radost, že je Nebraska vaším státem. 
Vy jste šířil dobrou pověst naší země a našeho státu po celém civi-
lizovaném světě. Byl jste přijat a vyznamenán knížaty, králi a císaři. 
Vznešené ženy na vladařských dvorech byly uchváceny roztomilostí 
vašeho chování a nádherou vaší mužnosti. Jste znám všude, kamko-
liv přijdete, v zahraničí jako ve Spojených státech, jako plukovník 
Cody jste nejlepší představitel velkého a pokračujícího Západu. Máte 
právo na pocty, které vám dnešního dne prokazujeme, a máte na ně 
obzvláštní právo právě zde. Tito lidé vás znají jako muže, který vedl 
svoji výstavu do cizích zemí a ukazoval ji i doma. Nebyl jste obyčejným 
cirkusovým podnikatelem. Stal jste se velkým národním a meziná-
rodním vychovatelem mužů. Ukázal jste světu, jaké možnosti má 
naše země, váš Divoký západ zvýšil naši prestiž v očích ostatních 
národů. Ale my, kteří jsme s vámi byli po celou třetinu století, my 
na vás vzpomínáme mnohem něžněji a hlouběji než kdokoliv jiný. 
Vzpomínáme, že v době, kdy tento celý širý Západ byl pustinou a kdy 
tito představitelé domorodců se pokoušeli bojovat proti stoupajícímu 
přílivu civilizace, proti tvrdým osadníkům a odvážným zálesákům, že 
v oněch těžkých začátcích se ženy a děti cítily v bezpečí, kdykoliv se 
Cody ukázal na svém koni. Byl to jejich ochránce a obránce.

Cody, toto je váš domov. Žijete v srdcích lidu našeho státu. Bůh 
vám žehnej, zachovej vás a dej vám prospívat ve vašem skvělém 
díle!“

Billa tato vřelá slova hluboce dojala. Když se vztyčil na tribuně, 
aby na ně odpověděl, ozval se burácející potlesk a volání. Potom 
Bill řekl:
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„Nemůžete ode mne očekávat, že proslovím rovnocennou odpo-
věď na pocty, kterými jste mě dnes zahrnuli. Jsem dojat a nemohu 
sehnat dost myšlenek, abych se pokusil o souvislou odpověď. V mlá-
dí jsem nikdy nesnil o tom, že osamělá stezka skauta a expresního 
jezdce dovede mě na místo, které jste mi dnes určili. Zde, poblíž 
břehů mohutného Missouri, jež plyne nerušeně k moři, vracejí 
se moje myšlenky k prvním dnům mé dospělosti. Hleděl jsem 
k východu přes tento plynoucí proud, k Atlantiku, a snil jsem, že 
v dávno osídlených východních státech jsou všichni muži bohatí 
a všechny ženy šťastné a že takto to bude i zde. Přátelé, ten den 
už přišel. Stojím mezi vámi jako svědek, že nikde v širém vesmíru 
nejsou muži bohatší na pravou mužnost a ženy šťastnější ve svých 
domácích královstvích než zde, v naší vlastní Nebrasce!

Hledal jsem štěstí a úspěch v mnoha zemích, ale kamkoliv jsem 
přišel, vlajka našeho státu byla rozvinuta v každém větru od Platty 
k Dunaji, od Tibery ke Clydu, všude emblém našeho svrchovaného 
státu vlál nad Divokým západem. Čas plyne a přináší s sebou nové 
povinnosti a zodpovědnost, ale my staří, jak se nám dnes říká, ne-
můžeme zapomenout na zkoušky a utrpení, kterým jsme čelili, když 
jsme razili cestu civilizaci a blahobytu národa. Hvizd lokomotivy 
přehlušil vytí kojota. Plot z ostnatého drátu vytvořil dobytkářské 
ranče. Ale žádný důkaz blahobytu nemůže smazat náš příspěvek ke 
královskému povznesení Nebrasky.

Vaším dnešním milým přijetím jsem okusil nejsladší ovoce, které 
roste na stromu ctižádosti. Dovolíte-li teď, abych ustoupil zase se 
svým štěstím do pozadí, bude moje číše naplněna.

K závěru mi dovolte, abych vyzval Divoký západ, kongres ostrých 
jezdců světa, aby se odvděčil za vaši vlídnost a ocenění.“

Na dané znamení provolal Divoký západ třikrát slávu a zdar 
Nebrasce a Transmississippské výstavě. Billova kovbojská kapela 
zahrála Rudá, bílá a modrá a jedna z výstavních kapel odpověděla 
Hvězdami zdobený prapor… Společnost se seřadila do slavnostní-
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ho průvodu a za ní jel plukovník Cody na svém kaštanovém koni 
Dukeovi. Za ním následovali členové Divokého západu a další po-
zvaní hosté.

Když se slavnostní uvítání blížilo ke konci, můj bratr se obrátil ke 
svým přátelům a navrhl, že by byl velmi potěšen, když byli oslavou 
zdrženi od oběda, kdyby jim mohl nabídnout malé pohoštění. 
Pozvání bylo s radostí přijato a společnost se shromáždila v kavárně, 
kde byl pro ni prostřen lákavý lunch. Nikdy předtím se nesešla 
taková společnost hraničářů a průkopníků kolem jednoho stolu: 
pan Majors, zakladatel Pony Expressu; oba bratři Creightonové, 
kteří natáhli první telegrafickou linku a připravili expresní jezd-
ce o zaměstnání; A. D. Jones, který nosil první poštovní kancelář 
Omahy ve svém klobouku a tento klobouk nosí dodnes! Sešlo se zde 
mnoho takových starých průkopníků a každý z nich přispěl dávkou 
jadrných anekdot a příjemných vzpomínek.
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31 
Poslední z velkých skautů

Historie hraničářských dnů se definitivně skončila. Daleký západ 
zmizel jako mlha na slunci pod dotykem obou velkých čarodějů 
devatenáctého století – páry a elektřiny. Po staré historické cestě 
do Santa Fé vede dnes Atchinsonská a Topekská železnice, která 
byla dokončena v roce 1880. Mlčení prérie bylo kdysi rušeno jen 
divokým válečným pokřikem indiánů, kteří bojovali se sousedními 
kmeny. Těžký dusot kopyt nesčetných tisíců bizonů byl dalším je-
diným zvukem, který rozvlnil zdejší ticho. Dnes tu syčí lokomotivy 
a železná kola vagónů klepou o koleje. Neustálý veselý šum čilého 
života proniká všude bývalou pouští. Jedinými památníky zápasů 
a zkoušek tvrdých lovců a průzkumníků, jejichž odvaha a statečnost 
umožnily výkony dnešní doby, jsou místa, která nesou jména ně-
kterých z nich. Ale je jich jen velmi málo. Pikeův štít zdvihá svoji 
osněženou hlavu k nebesům v tiché památce na dávného cestovate-
le. Simpsonův odpočinek, vysoký obelisk, je památník horala, který 
většinu života strávil v těchto rozervaných horách a jehož poslední 
prosbou bylo, aby byl pohřben na vrcholu tohoto obelisku. Jiná 
mraky věnčená hora se jmenuje Fisherův štít a k ní se váže tento 
příběh.

Kapitán Fisher velel armádní baterii, která byla pověřena do-
bytím Nového Mexika. Jeho sbor se utábořil u paty hory, která 
nese jeho jméno. Druhý den si kapitán vyjel na ranní projížďku 
k výšině, která se nezdála být v jasném vzduchu příliš daleko. V tá-
boře oznámil, že se vrátí včas k snídani. Uplynul den a po kapitánu 
Fisherovi – nikde ani stopy. A neobjevil se ani během noci, ani celý 
příští den. Když druhý den večer vojáci smutně usedali k večeři, 
mysleli si, že jejich velitel se stal obětí potulných indiánů. A teprve 
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nyní se vyprahlý kapitán objevil mezi nimi. Jeho jitřní projížďka 
trvala dva dny a jednu noc. Ale když se jednou rozhodl, že dojede 
až na vrchol výšiny, tak to provedl.

Transkontinentální dráha, která nahradila starou silnici do Salt 
Lake City a je známá jako Union Pacific Railroad, byla dokončena 
o jedenáct let dříve než železnice do Santa Fé. Historie obtíží, které 
musely být překonány při stavbě trati přes Atchinson a Topeku do 
Santa Fé, skýtá větší divy než pohádky Tisíce a jedné noci.

Tato dráha nahradila expresní jízdní poštu, jejíž uštvané koně 
nesli své nelítostné jezdce rychlostí patnáct mil za hodinu. Při nej-
větším vypětí byla celá trať překonána za osm dní. Dnes železný 
kůň vyrazí opovržlivý hvizd a ujede s lehkostí vzdálenost od mis-
sourské čáry k pacifickému pobřeží za tři dny.

Cestující v dnešních rychlých a přepychových vozech věnují málo 
myšlenek svým předchůdcům. Pro nebezpečí dřívějších cestovate-
lů nemají mnoho pochopení. Pasažér v dostavníku byl ohrožován 
indiány i zločinnými lupiči. Musel snášet vyčerpávající únavu 
z cesty v nepohodlí uvnitř vozu. Zmítající se dostavník pohazoval 
nešťastnými pocestnými v rytmu, v jakém kočí šlehal letící koně. 
Ujížděli stále vpřed přes kopce a rokle, aniž co slevili na šílené 
rychlosti. I za dovoz zboží se dneska na železnici platí nepatrná 
taxa a někdy zapomínáme na velký dluh, který všichni máme vůči 
této pomůcce civilizace.

Ale ať železnice přinesla sebevětší pokrok, nemůžeme potlačit 
povzdech, když si představíme malebné obrazy zmizelé epochy. 
Pryč jsou „šlehači volů“ a „škunery prérie“. Zmizely poštovní do-
stavníky a jejich kočí. Zmizeli expresní poštovní jezdci. Zmizeli 
lovci, tvrdí pionýři, skauti. Bizon, střapatý a huňatý vládce prérie, 
odešel do věčných lovišť.

Před třiceti lety, roku 1869, byl vlak na Kansasko-pacifické dráze 
zdržen o osm hodin přechodem obrovského stáda bizonů přes 
trať. Ale snadný způsob cestování po železnici přivedl na prérie 
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stovky sportsmanů, kteří zabíjeli toto ušlechtilé zvíře z pouhé zá-
bavy. A tisíce bizonů bylo obětováno jen pro své kůže, po kterých 
byla velká poptávka. V letech 1868–1881 bylo jenom v Kansasu 
zaplaceno 31 000 000 dolarů za kosti bizonů, které se sbíraly po 
prérii jako suroviny pro uhlíkové továrny. To znamená celkové 
vybití 2 500 000 bizonů v jediném státu. Pokud vím, zbývá dnes, 
kdy píši tuto knihu, jediné stádo asi dvaceti zvířat. To vše zbylo 
z nesčetných statisíců, které pobíhaly po prérii před tak krátkou 
dobou. Stádo je dnes pečlivě hlídáno v soukromém parku a snad je 
ještě několik exemplářů ve zvěřincích, ale vybíjení bizonů skončilo 
úplným vyhynutím tohoto skvělého zvířete.

A stejný osud jako bizoni měli i původní domorodci naší vlasti. 
Můžeme litovat křivd vůči indiánům a sympatizovat s jejich bojem 
proti nespravedlnostem svých takzvaných ochránců. Můžeme ob-
divovat jejich poetickou povahu, jak ji známe z indiánských bájí 
a legend. Může nás dojímat vrozená důstojnost indiánů a jejich 
řečnické a státnické schopnosti, můžeme uchovávat jako relikvie 
jejich pestré oděvy. Ale staré drama dějin se opakuje i před očima 
nové generace. Nižší musí ustoupit vyšší civilizaci. Poetický, ušlechti-
lý, ale primitivní rudoch musí nevyhnutelně podlehnout všemocné-
mu pokroku svého nelítostného a praktického bílého bratra.

Cooper zvěčnil vyhlazení jednoho indiánského národa ve svém 
Posledním Mohykánovi. Mnoho jiných kmenů zmizelo bez pocty 
a opěvování. Velké prostory na západ od Mississippi jsou teď obydle-
ny bílými lidmi a indiáni jsou uzavřeni v malých rezervacích. Byl nad 
nimi vysloven „kismet“6. Jejich úplné vymření je jen otázkou času.

Z uplynulé doby osídlování Západu zbývá světu jen jeden známý 
představitel – můj bratr. Zaujímá jedinečné místo v galerii slavných 
Američanů dneška. Není to jenom jeho velitelská osobnost nebo 

6  Ponecháni osudu. Pozn. red.
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úspěchy, kterých dosáhl při rozmanitých životních činnostech, co 
má neobyčejně silný vliv na srdce Američanů a co přitahuje i zá-
jem cizinců. Daleko silnější je skutečnost, že v jeho osobnosti se 
zhušťuje celé jedno období národních dějin, a to je hlavní kouzlo, 
kterým působí na ostatní. Může být právem nazýván posledním 
z velkých skautů. Měl velké předchůdce. Plášť Kita Carsona spadl na 
jeho ramena a on jej nosí důstojně. Avšak nemá a nikdy nebude mít 
následníka. Je mizejícím bodem mezi drsnou divočinou minulosti 
a ohromnými vymoženostmi přítomnosti.

Až Billův Divoký západ sehraje své poslední představení a bude 
rozpuštěn, stane se hraničářský život už jen věcí pouhého dějepisu.

„Život je tvrdý, život je vážný,“ zpívá básník. Takový byl i život 
mého bratra. Strávil ho ve službách druhých. Ale pro sebe získal 
skvělou národní i mezinárodní pověst. Námořní důstojník, který 
byl na návštěvě v Číně, vypravuje, že když vystoupil na břeh, byly 
mu nabídnuty dvě knihy: bible a Život Buffalo Billa.

Téměř po celé půlstoletí, které zahrnuje jeho dětství, mládí 
a mužství, byl můj bratr na očích veřejnosti. Lze těžko říct, že vůbec 
měl nějaké dětství. Tak brzy byl vržen do dravých výjevů hrani-
čářského života, aby v nich hrál úlohu muže ve věku, kdy chlapci 
myslí jen na kuličky a káču. Vstoupil do armády Unie ještě jako 
nedospělý, ale počínal si stejně odvážně a schopně jako čtyřiceti-
letí veteráni. Ve službách vlasti pak bojoval v mnoha indiánských 
válkách. Proslavil se nejrozmanitějším způsobem. Je prezidentem 
nejrozsáhlejšího zavodňovacího podniku na světě, prezidentem 
kolonizační společnosti, společnosti pro výstavbu měst a dvou 
dopravních společností. Je nejlepším skautem a lovcem bizonů 
Ameriky, jedním z nejlepších střelců světa a největším podnikate-
lem lidových show. Má svobodomyslné a pokrokové názory, neboť 
od svých rodičů zdědil nenávist k útisku jakéhokoliv druhu. Po vzo-
ru své matky věří, že svoboda je dědičným právem, které přísluší 
spíš inteligenci a vzdělanosti než pohlaví.
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„Jenom jména těch, kdo jsou poctiví, stateční a věrní, mohou být 
čestně známa,“ byla poslední matčina slova. A čestně známým je 
Billovo jméno v jeho vlasti stejně jako v zámoří.

S největší touhou hledí Bill vstříc hodině, kdy učiní svoji po-
slední poklonu obecenstvu a uchýlí se do soukromého života. Jeho 
dávným přáním je, aby mohl zbývající léta života věnovat rozvoji 
údolí Velkého rohu ve Wyomingu. Navštívil všechny země v Evropě 
a viděl nejkrásnější scenérie Starého světa. Zná téměř všechny pře-
krásné kouty své vlasti, ale pro něj je údolí Velkého rohu eldorádem 
Západu a nejbáječnějším místem na Zemi.

Vložil již tisíce dolarů a velmi mnoho energie do uskutečnění 
svého zamilovaného plánu. Zavlažovací průplav, který stál nejméně 
milión dolarů, zavlažuje teď toto úrodné území, a práce na mnohých 
dalších zařízeních pokračuje, aby toto území překypovalo mlékem 
a strdím a bylo připraveno přijmout tisíce poutníků bez domova.

Pro sebe si Bill v tomto koutě pozemského ráje postavil kládový 
srub, který se velmi podobá srubu z našich dětských snů. Tady 
nalézá klid a pohodu, sem chvátá, když sezóna skončí a on je opět 
na chvíli volný.

A tady, ve stínu Skalnatých hor, ale přece v samém „světle věcí“, 
chce skončit své dny. Tyto širé kraje dosud nerozvinutého Západu 
otevíral pro ty, kdo přijdou za ním. Jim zanechává toto poučení:

„Příroda nikdy nezradila srdce, které ji milovalo.“



– 235 –

Poslední dny posledního  
z velkých skautů

A teď konečně přešel poslední z velkých skautů přes velké rozvodí.
Zbývá už jenom jediný z nádherné společnosti hraničářů, kteří náš 

Západ otevřeli bílé civilizaci. Kupodivu jeho pověst zůstává daleko za 
slávou Buffalo Billa, měl však podobné jméno – Buffalo Jones.

Buffalo Bill a Buffalo Jones byli po celý život přáteli. Buffalo Bill 
si získal své jméno pobitím tisíců bizonů. Buffalo Jones si je zasloužil 
chytáním a ochranou bizoních telat, aby zabránil vymření tohoto 
zvířete.

Toto mi napsal Buffalo Jones o Buffalo Billovi:
„Asi před půl stoletím jsem se setkal s Codym v Abilene v Kansasu. 

Byl městským starostou. Řekl mi:
,Mladý muži, zorganizovali jsme ligu pro zákon a řád. Jste s námi, 

nebo proti nám?‘
,Jsem s vámi,‘ zněla moje odpověď.
Od toho dne až do jeho smrti jsme byli věrnými přáteli. Jednoho 

dne, když jsme se setkali, pozval mě, abych se s ním napil. Odmítl jsem. 
Za padesát let naší známosti setkal jsem se s ním nejméně stokrát 
a mohu říct, že vždy respektoval moje abstinentní zvyky do té míry, 
že mě již nikdy nezval k přípitku. Naposled jsem se s ním setkal před 
několika léty v Kansas City, kde jsme se my ,tři lidé starých dnů‘, 
Buffalo Bill, Pawnee Bill a já, dali spolu fotografovat.

Buffalo Bill byl nádherný charakter a velký muž.“

Poslední představení Divokého západu se konalo v Denveru roku 
1913. Potom byla výstava zabavena pro dluhy a nakonec ji odkoupil 
cirkus Sells-Floto. Sellsovi lidé ji ohlašovali pod jménem Buffalo Billa 
a on se po nějakou dobu, asi rok, občas objevoval při představení. 
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Ale brzy byl znaven odlivem svého štěstí a majetku a hlavně syt své 
výstavy a odebral se na ranč 101. Odtud zajel do Cody ve Wyomingu, 
aby dohlédl na své soukromé záležitosti a pokusil se znovu nabýt 
podlomené zdraví. Codymu se blížila sedmdesátka, byl nemocen a bez 
peněz stál před novou, podivnou stezkou svého života. Všechen jeho 
majetek pohltil pád Divokého západu.

Když se Cody vrátil do Denveru, měl v plánu založit novou výstavu 
Divokého západu. Ale zde těžce onemocněl a poslední dny strávil 
v domě své nejmladší sestry May Cody-Deckerové. Po několika 
týdnech se jeho síly vyčerpaly. Zemřel 10. ledna 1917. Jeho nejbližší 
přátelé vyslovili přesvědčení, že ochabnutí jeho zdraví a smrt způso-
bilo zlomené srdce.

Pan Chauncer Thomas, známý autor knihy Život v přírodě, znal 
Codyho osobně a mluvil s ním těsně před smrtí. Odvažuji se předpo-
vídat, že jeho interview se stane historickým, a jsem zavázán panu 
Thomasovi, že mi dovolil, abych jej otiskl. Zde je:

Největší věc, kterou Buffalo Bill vykonal a v níž se mu vyrovnalo jen 
málo mužů, bylo, že dal dětem celého světa novou hru. V tom jeho 
sláva nejspíše přežije Caesara, neboť až Caesar a Napoleon upadnou 
v zapomenutí, zůstane Buffalo Bill hrdinou známým v literatuře, 
legendách a dětských hrách civilizací budoucích věků. Popelka, 
Sindibád, Robinson Crusoe, Pátek a jim podobní žili kdysi jistě v těle, 
ale je to už tak dávno, že lidská paměť nesahá k jejich dobám. Čím je 
Robin Hood v Anglii, tím se nepochybně stane Buffalo Bill v Americe.

Buffalo Bill představil americký Západ celému světu. Londýn, 
Paříž, Berlín, milióny lidí kolem celé zeměkoule viděly na vlastní oči 
nikoli napodobeninu, nikoli pouhý divadelní efekt, ale skutečnou 
pravdu. Před jejich vlastníma očima byli ti praví lidé, rudí i bílí, kteří 
projížděli po prériích amerického Západu. Žádný jiný člověk toto ne-
vykonal a žádný jiný člověk to dnes ani nemůže udělat. Buffalo Bill 
měl z toho prospěch, Západ měl z toho prospěch, celý svět měl z toho 
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prospěch a nikdo tím neutrpěl. Že náš volný život na Západě znají 
po celé zeměkouli, za to děkujeme Buffalo Billovi a nikomu jinému.

Zemřel v domě paní May Cody-Deckerové, která věnovala svému 
bratrovi veškerou péči. May Codyová je nejmladší sestrou Buffalo 
Billa a on ji často s sebou brával na prérie. Mezi oběma byl po celý 
život něžný vztah, jaký poznalo málo sester, a když se blížila jeho 
smrt, Buffalo Bill šel do jejího domu.

Když mu lékaři řekli, že už neuvidí příští západ slunce, sklonil 
Buffalo Bill na okamžik hlavu na prsa, na dlouhý tichý okamžik – 
a pak ji zdvihl beze strachu a s jasným výrazem. Ty orlí oči, bystré 
a vlídné, jaké bývaly vždy, hleděly dlouho do dálky na zasněžené hory. 
Dal ještě několik pokynů k svému pohřbu a opět se stal tím rytířsky 
srdečným mužem, jímž byl vždy.

V pokoji byly jeho dvě sestry, May Cody-Deckerová a Julie 
Cody-Good manová, dále jedna příbuzná – Hazel Oliva Bennettová, 
která mi zprostředkovala tento interview – pak já a ta bílá klidná 
postava, William Frederick Cody.

Přicházel konec a my to všichni věděli. Mluvili jsme nazdařbůh, 
jako to v takových situacích dělá každý. Nemohu proto podat steno-
grafický záznam o všem, co bylo řečeno. Velký Staroameričan mluvil 
o tom a onom – o raných dnech Velkých plání, o mládí nynějšího ang-
lického krále… V pokoji visel vlastnoruční dopis tohoto panovníka, 
také dopisy od prezidenta Spojených států a od jiných stejně vysoko 
postavených z celého světa. Buffalo Bill, plukovník Cody, Pahaska, ti 
všichni přišli a odešli, ale středem této poslední skupiny byl bratr Bill.

Jeho myšlenky se horečnatě vracely k drobnějším příhodám z mládí 
a ke jménům těch, které znal a kteří dávno před ním přešli přes velké 
bílé hory. Mluvili jsme o starých přátelích mého otce W. R. Thomase, 
jako byli Reno, Custer, Benteen, kapitán Mix, Grant, Sheridan, Carr, 
Crook a Sherman a ještě o několika dalších, které jsem znal jako 
chlapec – o vojácích, postiliónech a skautech dávných časů.

Pak jsem promluvil o zbraních.
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„Která puška byla vaší oblíbenou zbraní?“
„Lucrezia Borgia,“ usmál se. Bylo to jméno jeho oblíbené bizoní 

pušky.
„Ta stará Springfieldova jehlovka kalibru padesát?“
„Ne, kalibru čtyřicet osm. Předovky občanské války byly kalibru 

padesát dva, pamatujete se?“
Nepamatoval jsem se, protože jsem se narodil až po válce, a on se 

usmál.
„Ale udělali Springfieldovu zadovku osmačtyřicítku. Měl jsem ji 

radši než sharpsovky. Zabil jsem s ní 4250 bizonů za jediný rok – 
anebo 4862 v osmnácti měsících vedle jelenů a antilop – pro stavitele 
Union Pacific.“

„Užíval jste vždy této pušky?“
„Prakticky vzato ano. Hlaveň Lucrezie Borgie je teď položená na 

losích parozích na ranči spolu s nožem, kterým jsem zabil Žlutou 
ruku. Nevím, kde je pažba…,“ hlava mu unaveně sklesla a někdo 
převzal na chvíli řeč.

„Ano,“ začal opět, „zabil jsem přes 40 000 bizonů a většinu z nich 
tou starou puškou. Ale ne všechny ovšem.“

„Byla to tedy vaše oblíbená puška.“
„Je pořád. Ale naše služba na hranici trvala tolik let, že různé 

pušky se přestaly užívat a my jsme za tu dobu vyzkoušeli všechny. 
Winchestrovka 73 byla velmi oblíbená a také Spencerova karabina, 
zvláště koňmo, ale při střelbě se nemohly vyrovnat jehlovce kalibru 48. 
Potřebovala 70 gránů7 prachu a 470 gránů olova. ,Střel a zabij zítra,‘ 
říkali o ní indiáni. Bývala to puška mého otce a já ji měl velmi rád.“

Ptal jsem se ho na starou Sharpsovu bizoní pušku 45.120.550, která 
vážila od šestnácti do osmnácti liber, a na Sharpsovu jedenáctiliberní 

7  Fyzikální jednotka, která se používá k měření hmotnosti střel a střelného pra-
chu, v klenotnictví a farmacii. Původně byl jeden grán (grain) roven hmotnosti zrna 
ječmene z poloviny klasu, nyní se rovná přesně 64,79891 miligramu. Pozn. red.
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čtyřiačtyřicítku, které byly oblíbenými puškami lovců bizonů, ale mnoho 
o nich neřekl. K mému překvapení se zdálo, že se o ně vůbec nezajímá. 
Myslím, že důvodem bylo, že bizony lovil většinou z hřbetu koně, a tak 
nikdy nepotřeboval tyto těžké pušky jako lovci, kteří lovili pěšky.

Pak jsem se dozvěděl, jak střílel buvoly a jak získal svoji přezdívku 
Buffalo Bill. Jezdíval po pravé straně stáda co nejblíže k jeho čelu 
a vždy střílel k levé straně, což je nejpřirozenější střelecká pozice 
na koni. Tato taktika lovu obvykle přiměla stádo, aby začalo běžet 
v uzavřeném kruhu, tedy aby dělalo „mlýnek“, jak tomu říkají dobyt-
káři, a to udržovalo stádo prakticky na jednom místě, běhalo stále 
dokola. Pak mohl zabít tolik kusů, kolik toho dne potřeboval, a mít 
všechny zastřelené bizony na jednom místě pro masné vozy.

Jiný způsob lovu, který však on nepoužíval tak často jako ostatní, spo-
číval v tom, že se zastavilo malé stádo a zvířata, která se snažila vyrazit 
ven a odvést stádo, se postřílela jako první. Od tohoto způsobu lovu – 
nepochybuji o tom – je odvozeno dnešní čistě americké slovo buffalo, 
které znamená uvést někoho ve zmatek, zastrašit ho, zbavit rozvahy.

Ale Cody měl za to, že bizony nevyhladil ani tak lov, jako spíš stav-
ba železnic a otevření divočiny civilizaci. Podle něj musel bizon odejít, 
aby bylo možno podrobit indiány. A také proto, že znemožňovali 
zemědělství a pěstování dobytka, jak vědí všichni pamětníci. Bizoni 
byli divocí a nezkrotní jako vlci, kteří šli za nimi, ničili ploty a obilí 
a zabíjeli domácí dobytek. Domácí kráva spářená s bizonem pošla, 
protože její tele pak mělo vždycky hrb. Bizon snadno uhnal a zabil 
každého domácího býka.

Vyhlazení bizonů nebylo marným plýtváním. Byla to nezbytnost. 
Na jejich místě je teď domácí dobytek, méně malebný, ale mnohem 
cennější pro lidstvo. Mluvím o tom trochu obšírněji kvůli ospravedlně-
ní Buffalo Billa. On sám však nikdy nelovil ze sportu. Těch více než 
čtyřicet tisíc bizonů ulovil výlučně jako potravu. Krmil zvěřinou muže, 
kteří stavěli první železnou dráhu přes stepi, kteří poprvé spojili oba 
oceány cestou z oceli.



– 240 –

„Kdo byl podle vás nejlepším střelcem z revolveru?“
„Frank North, bílý náčelník Póníů. Byl nejlepším střelcem z revolve-

ru, z tichého postoje, ve vzduchu, z koňského hřbetu, na běžící zvěř 
i na lidi. Lepšího jsem nikdy neviděl.“ A tmavé oči starého skauta se 
rozsvítily jako oči chlapce. Pak se zdvihla ruka jeho sestry a dala mi 
znamení, abych změnil téma hovoru. To velké srdce se mohlo každou 
chvíli zastavit a nesměli jsme ho příliš vzrušovat. Ale za chvíli jsem se 
přece k této věci vrátil.

„Byl Divoký Bill jedním z nejrychlejších střelců?“ zeptal jsem se.
„Byl slušným!“ usmál se Cody. I já jsem se usmál, když jsem slyšel, že 

Divoký Bill byl „slušným“ střelcem. Ale Buffalo Bill o tom mohl mluvit 
s plnou autoritou.

„Divoký Bill byla jenom přezdívka, kterou jsme mu dali, víte?“ 
Nevěděl jsem, ale přikývl jsem. „Jeho pravé jméno bylo James Hickok, 
a my jsme mu začali říkat Divoký Bill, protože jsme byli ve vozovém 
oddílu čtyři Billové a museli jsme se nějak rozeznávat. Když byl v noci 
na stráži u stáda, Jim Hickok bouchal po všem, co se kde pohnulo. 
Proto jsme mu začali říkat Divoký Bill. Mně začali říkat Buffalo Bill, 
protože jsem měl kontrakt s železnicí a pobil jsem přes 4200 bizonů 
na maso. Zapomněl jsem, co se stalo z druhých dvou Billů.“

„Jak dostal Divoký Bill tolik mužů?“ ptal jsem se.
„Nu, Bill byl hezky ostrým střelcem, ale nedovedl střílet ani z polo-

viny tak rychle jako půl tuctu jiných, které jsme v těch dobách všichni 
znali. A taky ne tak jistě. Ale Bill byl chladný a muži, proti kterým šel, 
byli, myslím, roztřeseni. Bill je vždycky předstihl. Rozhodl se, že toho 
druhého zabije, dřív než ten druhý skončil svoje rozmýšlení, a tak 
mohl Bill pokojně vytáhnout pistoli a dát mu to. Je to dost snadné 
předstihnout toho druhého, když začnete první. Bill vystřelil vždy 
v okamžiku, jak zdvihal pistoli. Nikdy při tom nebyl v žádném kvapu. 
Prostě vytáhl pistoli od kyčle a spustil, jak ji zdvihal. Střílení zdvihem, 
tak byste to mohl nazvat. Většina mužů zdvihala pistoli výše a pak ji 
spouštěla níže, aby natáhli kohoutek. Bill ji natahoval palcem, myslím, 
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jak přicházela do čáry s jeho mužem. Tak to dělal. Bill Hickok nebyl 
zlý člověk, jak ho často líčí. Ale byl to ošklivý muž k napadení. Vždy 
chladný, vlídný a veselý, i při duelu. Ale nikdy nezabil muže, dokud se 
ten muž nepokoušel zabít jeho. To je čestné.“

S tím jsem souhlasil.
„Byl v oněch dobách některý revolver, kalibr, velikost zvlášť oblí-

bený?“
„Ne příliš. Jako u pušek, nové druhy a velikosti vytlačily jiné druhy. 

A tak jsme užívali všech a někdy prostě to, co jsme mohli dostat. 
Byl to kolt – na kapsli a kouli – pak přišly šestiraňáky s kovovými 
patronami. Ty nám ušetřily hodně nesnází hlavně ve vlhkém počasí 
a na koni. Jediný způsob, jak jsme mohli na koni nabít kolt na kapsli 
a kouli, bylo mít zvláštní zásobní válce a vyměnit vyprázdněný válec 
za nabitý, a pak znovu nabít všechny válce, když k tomu byl čas. Ale 
s mokrými šaty, mokrýma rukama a mokrým vším bylo to někdy 
tvrdým oříškem, a někdy jsme nemohli nabít znovu vůbec. Předovka 
nebo brokovnice byly něco jiného, protože jste mohli držet ústí a ná-
bojní potřeby v lepším úkrytu. Proto byly kovové patrony velkou 
vymožeností.“

„Dávala většina mužů přednost Coltově pětačtyřicítce, nebo čtyři-
ačtyřicítce?“

„To nebyl vůbec žádný rozdíl. Co kdo náhodou měl.“
„Byl nějaký druh nože, který byl zvláště oblíbený?“
„Ne. Každý si vybíral nůž, který se mu líbil nebo který dostal. 

Takové věci jako pušky, revolvery a nože byly zrovna jako všechny 
jiné věci – buď módní, nebo nástroje. Některé byly možná oblíbené na 
některém místě, jiné na jiném nebo v jiné době. Já jsem užíval myslím 
všech. Ale na bizony jsem měl nejradši Springfieldovu osmačtyřicítku. 
Střel dnes – zabij zítra.“

„Jakým nožem jste zabil Žlutou ruku?“
„S velikou Bowiovou čepelí. K stahování kůží a řezání masa jsme 

ovšem užívali obyčejných řeznických nožů – žádný zvláštní tvar. Co 
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jsme mohli zrovna dostat. Nebyli jsme nijak vybíraví – jen když taková 
věc konala službu.“

„Dovedli muži oněch dob střílet lépe než dnešní?“
„Ne!“ a po skautově tváři přelétl stín uražené pýchy nebo možná 

politování. „Ne, my jsme nemohli střílet tak dobře jako vy dnes. Neměli 
jsme ani tak přesné ručnice, ani pušky, ani revolvery, ani náboje. 
A neměli jsme nikdy takovou střelbu z revolveru, jakou provozoval 
kapitán Hardy jednou večer ve svém domě, na té soukromé střelnici, 
kterou má ve sklepě.“

„Ale Hardy, jeden z nejlepších střelců světa, říká, že Buffalo Bill je 
nejlepším střelcem koňmo, jakého kdy svět viděl.“

„Ne. Nikdo z nás nedovedl takové věci, ani Frank North ne. 
Mc Cuthen dovede střílet z revolveru daleko rychleji než všichni muži, 
které jsem na hranici poznal. Pět tref na muže na deset yardů ve 
třech pětinách vteřiny je dvakrát tak rychlejší střelba, než jakou jsme 
dokázali my. Je nejspíš nejrychlejším mužem s revolverem, který kdy 
žil. Všichni dnes – míním nejlepší střelce – mohou nás staré porazit, 
kdykoliv chtějí. Ale my jsme přece vykonali svou práci. Byli jsme 
nuceni.“

Jeho hlas byl už unavený a přišel lékař.
„Bille, je čas, aby odešel,“ řekla paní Goodmanová něžně a já vstal. 

Starý skaut byl oblečen do pyžama a v trepkách, přes sebe měl starý 
župan. Okamžitě stál Buffalo Bill na nohou, přímý jako indián, hlavu 
vzhůru jako v mladých dnech. Připomínal španělského rytíře, byl 
zdvořilý jako kníže ve své vlídné roztomilosti, nepodepřené žádnou 
skvělou a nádhernou výstrojí – jen prostě Muž. Stál zde voskově bledý, 
stříbrné vlasy mu splývaly dolů na rovná hranatá ramena, vztáhl 
ruku k poslednímu sbohem. Ptal se ještě potom po mně, ale lékaři 
řekli – ne! Ale když jsme tak všichni stáli v tom malém pokoji, zavládlo 
mlčení. Bylo to naposledy. Věděl jsem to. On to věděl. Všichni jsme to 
věděli. Ale navenek to nedal znát.

„Sbohem!“
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14. ledna 1917 napsal Denver Post:

Dnes dá Západ sbohem Buffalo Billovi. Tisíce lidí se sejdou, 
aby uctili Modlu prérie.
Tělo bude vystaveno v Kapitolu dnes ráno až do poledne.
Vojsko z Loganovy pevnosti bude stát čestnou stráž.
Sbohem, Pahasko!
Byl jenom jeden jediný Buffalo Bill!

Buffalo Billa pohřbili na úpatí Vyhlídkové hory poblíž Denveru.
Nebylo to místo, kam chtěl jít ke svému poslednímu spánku, ale 

přesto je to opravdu důstojný hrob pro posledního z velkých skautů. 
Sám by si zvolil osamělejší hrob, daleko od civilizace. Ale v létech, 
která přijdou, bude toto místo navštěvováno tisíci lidí. A tak je to 
dobře. Přicházející generace má mít památku na muže, který tak 
věrně sloužil Západu.

Každý lovec a skaut miloval samotu a osamělost divočiny. To je 
učinilo velkými.

Západ slunce, hasnoucí soumrak, sladké mlčení kopců, třpytící se 
hvězda, osamělé temno noci – to vše Buffalo Bill miloval, to všechno 
bude mít na tomto místě. Jeho život byl plný po okraj. Nebude za-
pomenut. Představoval vzestupný pohyb amerického národa. Bude 
odpočívat v míru zde, na této skalní výšině, kde vítr bude sténat a den 
se bude slavnostně rozbřeskovat a noc se bude velkolepě sklánět až 
do konce všech dní.

Listopad 1917

Zane Grey
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