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DÍL

KAPITOLA I.

Cena na hlavu.

Tímto vypisuje se odmna dvou tisíc liber sterlink tomu, kdo
dodá, živého nebo mrtvého, jednoho z dívjších vdc po-

vstání sipoj, který prý zdržuje se nyní v okresu Bombayském,
totiž naboba Dandu Panta, známjšího pod jménem ..." •

Tak znla úadní vyhláška, která dne 6. bezna 1876 z veera
v Aurungabadu veejn vyvšena byla.

Poslední slovo, proslulé to jméno, které je^ni zrovna tak pro-

klínali jako druzí tajn obdivovali, scházelo na vyhlášce, kterou

teprve ped tím pipevnili na zdi polospadlého bungalovu u behu
Dudhmy.

Ono jméno scházelo proto, ponvadž spodní polovice vylilášky,

na níž bylo vytištno tuným písmem, byla utržena rukou fakira,

kterého nikdo nepozoroval na liduprázdném pobeží. Zárove se

zmínným jménem zmizelo také jméno geniálního guvernéra okresu.

Bombayského, umístné proti podpisu indického místokrále.

Pro as jednal onen fakir tímto zpsobem? Doufal snad, že

povstalec z roku 1859 ujde roztrháním vyhlášky soudnímu stíhání

a hrozícímu odsouzení? Sml doufati, že tak smutn proslulá osoba
stane se nenalezitelnou zárove zniením útržku oné vyhlášky?

To by bylo zpozdilé.
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Vždvf množství stejných vyhlášek vyvšeno bylo na zdech dom,

palác, mešit a hotel Aurungabadských. Mimo to chodil ulicemi

msta vyvolava, který vyhlášku místodržitele hlasité pedítal.

I obyvatelé nejmenších osad provincie vdli již, že za vydaní Dandu

Panta slíbeno jest hotové jmní. Za dvanáct hodin budou všichni

lidé provincie mluviti o tomto, marn na útržku znieném jmene.

Bvlv-li správy spolehlivé, hledal-li nabob opravdu útoišt v tomto

dílu Hindostanu, padne bezpochyby díve nebo pozdji nkomu do

rukou, ponvadž mli všichni o jeho zatknutí pochopitelný zajem.

Jakým úelem veden byl tedy onen fakir. když roztrhl výtisk

oné iiž tisíceronásobn rozšíené vyhlášky?
^

Nejspíše to uinil ze zlosti, snad také z vnitního opovrženi,

ponvadž pi tom pokril rameny a odešel pak klidn do hust oby-

dlené a nejchudší ásti msta.
. . j ^ •

Nejvtší ást východoindického poloostrova mezi západními a

východními Ghaty nazývá se „Dekkan". Obyejn oznauje se tímto

jménem také celá jižní polovice Indie na této stran Gangu Dek-

kan jehož jméno znamená v sanskritu ..Jih", obsahuje nkolik pro-

vincií okresu Madrasského a Bombayského. Jednou z nejdležitj-

ších jest provincie Aurungabad. jejíž hlavní msto bývalo druhdy

hlavním mstem celého Dekkanu. ^ , -

V 17 století peložil proslulý mongolský cisar Aureng-Zeb sve

sídlo do tohoto msta, které vyskytuje se již v nejstarších djinách

Hindostanu pod jménem Kirkhi. ítalo tenkráte snad stotisic oby-

vatel proti nynjším padesáti tisícm pod vládou Anghanu.kten

spravují tuto provincii na úet nizama Haiderabadskeho Msto

toto jest jedno Z nejzdravjších celého poloostrova a zstalo dosud

ušeteno strašlivou asijskou cholerou i zimnicí, které tak kruté radí

v Indii V Aurungabadu nalézají se dosud ctihodné zbytky jeho dí-

vjší slávy Na pravém behu Dughmy palác velkého mogula, mau-

soleum oblíbené sultánky šacha Jahona, otce Aureng-Zeba mesita

vystavná dle vzoru krásné mešity Tadšké v Age, jejíz tyri mi-

narety vypínají se nad štíhlou kopuh', a ješt jiné. architektonicky

umlecké, bohat ozdobené pomníky svdí o moci a nádhee slav-

ného dobyvatele Hindostanu, který uvedl tuto íši. k mz pipojil

iešt Kabul a Assam. na netušený stupe rozkvetu.

A zatím, jak již podoteno, poet obyvatelstva Aurungabadu

znan poklesl, mohl se pece jednotlivec velmi snadno ukryti mezi

ieho peste smíšenými píslušníky. Fakir, a skuteny nebo falešný,

nebyl mezi tímto tak rznorodým množstvím lidu mkterak nápadný.

Vždy jeho druzi zaplavují celou Indii. Tvoí spolen se „sayedy
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náboženský žebravý ád, prosí, komo nebo pšky, o almužnu, a

dovedou si ji vynutiti, když jim není dána dobrovoln. Hrají si

asto také na dobrovolné muedlníky a jsou u vysoké vážnosti

u nižších tíd Hind.
Fakir, o kterém mluvíme, byl muž vysokého vzrstu, nebof

jeho výška obnášela více než pt stevíc, devt anglických palc.
tyicátý rok vku pekroil sotva c jedno nebo dv léta. Jeho zjev

upomínal, zejména leskem erných, stále slídivých oí, na krásný

typus Maharatský, ostatn bychom však poznali stží jemné rysy

jeho kmene následkem tisícerých jizev po neštovicích, tváe jeho

pokrývajících. Zdálo se, že tento muž, v nejlepších letech, jest velmi

obratný a silný. Zvláštním znamením u nho bylo, že mu chybl
prst na levé ruce. Ml zrzavé, do ruda pecházející vlasy a byl polo-

nahý, bos, s turbanem na hlav, sotva odn chatrnou pruhovanou
koših vlnnou, již ml kolem bok pasem staženou. Na prsou mu
bylo vidti i.naky tvoícího a niícího principu božské nauky Hind,
lví hávu tvrtého vtlení se boha Višnu, ti oi a symbolický trojzub
divokého Sivý.

V ulicích Aurungabadských, zejména tam, kde se tísnilo kosmo-
politické obyvatelstvo chudších tvrtí mstských, panovalo hluboké

a snadno vysvtlitelné vzrušení. Tam bylo plno lidí ped chatrnými

chýšemi, které jim sloužily za obydlí. Muži, ženy, dti, starci, Evro-

pané a domorodci, vojáci královských a domácích pluk, žebráci

všeho druhu, rolníci z okolí — všichni štbetali, hovoili a roz-

kládali souasn rukama, vysvtlovali vyhlášku a uvažovali nadje
k získání nesmírné, vládou vypsané ceny. Rozilení myslí nemohlo
by býti vtší ani ped loterním osudím, v nmž nalézá se stejn
vysoká výhra dvou tisíc liber. V tomto pípad musíme ješt uvá-

žiti, že každý ml nadji vztáhnouti ruku po šastném losu

tímto losem byla hlava Dandu Panta. Bylo k tomu potebí ovšem
trochu štstí, nejprve naboba vyhledati a potom trochu odvahy
jeho se zmocniti.

Fakir — patrn jediný, kterému dle všeho na získání odmny
nezáleželo — procházel se mezi skupinami, zstávaje nkdy státi,

aby naslouchal hovoru jako lovk, který chce tžiti ze zaslechnu-

tých slov. Nevmísil se nikde do zábavy; teba však ústa jeho mlela,
jeho oi a uši nezahálely.

,,Dva tisíce liber za objevení nabobal" zvolal tu jeden, vzta-

huje ruce toužebn k nebi.

,,Ne za objeveni," odvtil jiný, „nýbrž za jeho polapení, a to

je nco zcela jinéhol"
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,,Vru ,není mužem, který se dá chytiti bez tvrdošíjného odporu."

,,Nevyprávlo se nedávno, že podlelil v bainách nepalských

zimnicí?"

,,To rozhodn není pravdal Chytrý Dandu Pant dal asi o sob
prohlásiti, že jest mrtev, aby mohl žíti tím klidnji."

,,Vždy se dokonce hovoilo o tom, že byl pohben ve svém táboe
poblíž hranic."

,,To byly falešné smutení obady, které se konaly jen proto,

aby jmi byli oklamáni!"

Fakir nepohnul ani brvou, když slyšel toto poslední tak urité
tvrzení. Na jeho ele utvoily se však mimovoln vrásky, když sly-

šiil, jak Ind — nejilejší z celé blízké skupiny — vypráví tyto po-

drobnosti, které byly píliš uritý, než aby byly smyšleny.

„Je jisto," poal Ind, ,,že nabob roku 1859 uprchl se svým
bratrem Balao Raem a s exradžou Gondským Debi Bux Smgliem
do ležení na úpatí pohoí nepalského. Když je anglická vojska i tam
píliš tísnila, umínili si všichni ti, že pekroí indoínské hranice.

Než to provedli, sosnovali nabob a jeho oba prvodí svj vlastní

poheb, aby utvrdili vyskytnuvší se povst o svém úmrtí; pochován
byl tenkráte ovšem pouze prst jejich levé ruky, který si k tomu
ol)adu uízli."

,,Odkud to víte?" tázal se jeden poslucha Inda, který mluvil

s takovou jistotou.

,,Byl jsem sám pi tch pohebních obadech," odvtil Ind.

, .Vojáci Dandu Panta mne zajali, a teprve šest msíc potom po-

dailo se mi uprchnouti."

Fakir nespustil oí s Inda, dokud tento tak pesvdiv mluvil.

Z jeho oí vyšlehl blesk. Svojí zmrzaenou ruku ukrýval bedliv
pod vlnným rouchem, kryjícím mu prsa. Naslouchal, aniž pro-

mluvil slova, jeho rty však se pi tom chvly a odkrývaly radu

špiatých zub.

,,Znáte tedy naboba osobn?" tázali se dívjšího zajatce Dandy
Pantová.

,,Tak dobe jako sama sebe."

,,Nuže, máte tedy aspo nadji, že získáte odmnu dvou tisíc

liberl" zvolal jeden z okološtojících se špatn tajenou závistí.

,,Snad . .
." mínil Ind, ,.je-h pravda, že nabob odvážil se neopa-

trn až do okresu Bombayského, což se mi nezdá píliš pravdpo-
dobným."

„Co by zde také chtl?"
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„Nejspíše chce sosnovat nove povstání," prohlásil jeden ze

sku])ení, ,,ne-li mezi sipoji, tedy alespo mezi vnitrozemským oby-

vatelstvem."

,,Tvrdí-li vláda, že jeho pítomnost v provincii byla ohlášena,"

mínil jiný z onch lidí, kteí jsou pesvdeni, že se úady nemohou
nikdy mýhti, ,,má vláda o tom zajisté spolehlivé zprávy."

„To možnél" prohodil Ind. „Dejž Brahma, aby mi Dandu
Pant padl do rukou, pak bylo by mé štstí zajištno!"

Fakir ustoupil nkolik krok, neztratil však bývalého zajatce

nabobova s oí.

Stmívalo se znenáhla, avšak ruch v ulicích Aurungabadských

se nemenšil. Hovory o nabobovi se ješt množily. Zde vyprávli,

že ho vidli v mst samém, tam, že je již opt v dalekém kraji.

Tvrdili také, že rychlý posel vyslaný ze severu pinesl místodržiteli

zprávu o zatení Dandu Panta. O deváté hodin veerní vdli
nejlépe zpravení, že nalézá se již v mstském vzení ve spolenosti

nkolika Thug, kteí tam úpli již pes ticet let, a že bude násle-

dujícího dne za svítání beze všech okolk obšen na Sipriském ná-

mstí, jako kdysi Tantia Topi, jeho slavný soudruh z povstání.

O desáté hodin rozletly se zase docela jiné zprávy. Rozkikla
se povst, že zajatec práv uprchl, ímž oživla nadje všech tch,
jež dráždila odmna dvou tisíc liber.

Ve skutenosti však byly veškeré tyto zprávy lichý. Nejlépe

zpravení lidé nevdli více, než mén dobe nebo špatn zpravení.

Hlava naboba podržela tutéž cenu. Bylo tedy vždy ješt možná
získati ji.

Onen Ind, který Dandu Panta znal osobn, ml tudíž více na-

dje, než kdo jiný, že získá tu odmnu. Zejména v okresu Bom-
bayském mlo jen málo lidí píležitost setkati se s obávaným vd-
cem velkého povstání. Dále na severu a hloubji v stedních pro-

vinciích, v Sindhu, Bundelkundu, Aud, v okolí Agry, Delhi, Khau-
puru nebo Luknov, v hlavním jevišti ukrutností z jeho rozkaz
páchaných, byli by zajisté všichni povstalci proti nmu, aby ho
vydali anglickým soudm. Rodie, manželé, bratí, dti a ženy
jeho obtí dosud oplakávali ty, které dal nabob po stech povražditi.

Ani deset uplynulých zatím rok nestailo, aby potjailo v srdcích

jejich odvodnný cit pomsty a nenávisti. Nedalo se tudíž mysliti,

že Dandu Pant bude tak zpozdilý a odváží se do onch krajin, kde
všichni proklínali jeho jméno. Pekroil-li tudíž, jak se vyprávlo,
opt indo-ínské hranice, a nutil-li ho njaký hanebný úmysl, bud
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zpsobení nové vzpoury nebo jiný, aby opustil neznámý útulek,

který indické policii dosud zstal tajemstvím, mohly mu pouze pro-

vincie Dekkanu skýtati volné pole a jakousi jistotu.

Vidli jsme však, že místodržitel dostal vítr o jeho pítomnosti
v okresu a že ihned vypsal cenu na jeho hlavu.

Však musíme doznati, že vyšší spoleenské kruhy Aurunga-
badské, lenové magistrátu, dstojníci a úedníci, ponkud ned-
vovali zprávám došlým místcdržitele. Povst, že nedostižitelný

Dandu Pant byl spaten nebo dokonce zajat, objevila se již píliš

asto. O nm vyskytlo se tolik lichých zpráv, že se zvolna utvoila
jakási legenda o jeho všudypítomnosti a chytrosti, kterou dovedl
pelstíti nejzrunjší pohcejní zízence; prostý lid však vil slovm
vlády.

K potu nevících náležel ovšem též bývalý zajatec nabobv.
Tento zpozdilý Ind, zmatený svojí lakotou a dráždn pudem osobní

msty, myslil jen na to, aby zakroil, a byl svým úspchem zcela

jist. Jeho plán byl jednoduchý. Následujícího dne hodlal nabíd-

nouti místodržiteli svoje služby a až se pouí o všem, co bylo o Dandu
Pantoví známo, t. j. o se opíraly zprávy obsažené ve vyhlášce, clitl

se odebrati na místo, z nhož ony zprávy došly.

K jedenácté hodin veer hodlal Ind, vyslechnuv tolik rzných
zpráv, jež mu víily v hlav a jej v jeho úmyslu utvrzovaly, ko-

nen odebrati se na odpoinek. Za obydlí sloužila mu bárka za-

kotvená na behu Dudhmy, i kráel, zpola ve snu, s pimhouenýma
oima k ní.

Netušil ani, že fakir se ho nespustil, nýbrž že kráel, ukrývaje

se dle možnosti ve stínu, nepozorovan za ním.

Na konci své hust obydlené tvrti Aurungabadu byly ulice

v oné hodin mén oživeny. Hlavní tepna jeho ústila v opuštný
kraj, jejž ohranioval jeden z beh Dudhmy. Byla to jakási pouš
tsn u msta.

Jen nkolik málo opozdilých chodc kráelo zvolna k živjším
ulicím. Brzy zanikl ohlas posledních krok, Ind však toho nedbal,

že ubírá se sám podél behu eky.
Fakir ho dosud stopoval a vyhledával nejtemnjší koutky cesty,

plíže se bu pod ochranou strom nebo podél pošmurných tu i tam
roztroušených rozvalin dom.

Tato opatrnost nebyla zbytená. Msíc práv vyšel a šíil

matné svtlo. Ind by tudíž byl mohl pozorovati, že ho nkdo sto-

puje a velmi tsn stíhá. Kroky fakirovy zaslechnouti nemohl, po-
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nvadž týž jsa bos více se po zemi plížil než kráel. Ni nejmenší

šramot neprozrazoval jeho pítomnost na behu Dudhmy.

Tak uplynulo pt minut, Ind kráel — takorka mechanicky
— k bídné bárce, ve které trávíval noci; jiného vysvtlení nepi-
pouštl smr, kterým se ubíral. Kráel jako lovk, jenž jest zvyklý

ubírati se každým veerem opuštným krajem, jsa zcela zaujat

úmyslem, který chtl zítra provésti u místodržitele. Nadje, že se

bude moci pomstíti nabobovi, který tehdáž se zajatci píliš lidsky

nezacházel, a prudká chtivost, získati onu odmnu, ho ohlušovala

i oslepovala.

Neml ovšem potuchy o nebezpeí, které ho následkem jeho

nemoudrých výrok ohrožovalo,.

Nevidl, že fakir se vždy více k nmu blíží

Náhle však vrhnul se na nho muž jako tigr, a v ruce se mu
zablýsklo. Byl to paprsek msíní, který se tpytil na epeli ma-
lajské dýky.

Ind klesl, bodnut do prsou, tžce k zemi.

Nešastník nebyl okamžit usmrcen, akoli pevná ruka zasa-

dila mu ránu. S proudem krve splynulo také nkolik nejasných

slov z jeho rt.
Vrah se sehnul, uchopil svoji obt, zvedl ji do výše a tázal se,

nechávaje si obliej pln osvtliti msíní záí:

,,Poznáváš mne opt?"
,,0n!" sténal Ind.

Strašlivé jméno fakira bylo jeho posledním slovem, když sko-

nal rychlým udušením.

Okamžik na to zmizelo tlo Indovo ve vlnách Dudhmy, jež

no již nevydají.

Fakir ekal, až šplouchání vln utichlo. —• Pak se obrátil, kráel
opuštným krajem, potom mstem, v nmž ponenáhlu nastávalo

ticho, a ubíral se rychle k jedné z mstských bran.

Však práv když tam dorazil, brána se uzavírala. Nkolik vo-

jín královského vojska stálo tam na stráži. Fakir nemohl provésti

svj úmysl a opustiti msto.
,,A já pece musím ven ješt této noci . . . anebo nikdyl" bruel.
Vrátil se a šel podél cesty vedoucí kolem kolišt a slezl, dv

st krok dále, svah, aby se dostal na hoejší ást pevnostních
násp.

Náspy nly se strany vnjší, padesát stevíc nad úpatí pí-
kopu, který byl ped nimi vykopán. Byla to kolmá zed bez jakého-



Náhle zasvitlo nkolik bleskS . . . (Str. 13.)
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koliv výbžku, který by byl mohl sloužiti za oporu. Sestup po této

stn zdál se býti zcela nemožným. Pomocí provazu snad se dal

uskutenit, fakirv pás však byl dlouliý pouze nkolik stop, nemohl
tedy dosáhnouti až dol.

Fakir zastavil se na okamžik, oliHžcl se kolem a pemýšlel, co

má nyní poíti.

Na náspu prostíral se tu i tam temný listnatý pí krov, vrcholky

to velkých strom, které objímají Aurungabad jako živý rámec.

Koruny strom sestávaly z dlouhých, ohebných a tuhých vtví,
kterých snad mohl použíti k tomu, aby, by i se znaným nebez-

peím, dostal se na dno hradebního píkopu.

Jakmile fakir pipadl na tuto myšlenku neotálel ani okamžik.
Zmiziel pod takovým listnatým píkrovem a objevil se brzy zase za zdí

asi na dolejší tetin dlouhé vtve, která se pozvolna sklánla pod
jeho tíží. Když se ohnula tak dalece, že se dotýkala hoejšího okraje

zdi, spouštl se fakir zvolna dol, jako by se držel uzlovitého provazu.

Tímto zpsobem mohl se dostati sice až do polovice píkopu, pece
ale dlilo ho ješt asi ticet stevíc od pdy, jíž musel dostihnouti,

aby mohl prchnouti.

Tak visel mezi nebem a zemí a hledal nohou trhlinu ve zdi, aby
se mohl o ni opíti.

Náhle zasvitlo nkolik blesk temnem. Nkolik ran zahmlo.
Stráže zpozorovaly uprchHka a vystelily; chybily se však. Za to

teskla koule dva palce nad jeho hlavou do vtve, které se držel.

Dvacet vtein na to petrhla se vtev, a fakir spadl do hradeb-
ního píkopu .... Jiný by se byl pi tom zabil, ale on zstal neporušen
a zdráv.

Uprchlíku bylo hrakou vyskoiti, vylézti na protjší svah
v dešti kulí, které se ho vesms chybily, a ztratiti se v temnu.

Dv míle odtud spchal, aniž ho kdo pozoroval, kolem ležení

anglického vojska, rozloženého za Aurungabadem.
Dv st krok za ležením se zastavil, obrátil se a zvedl zmrza-

enou ruku hroziv k mstu se slovy:

,,Bda tm, kteí ješt padnou Dandu Pantoví do rukoul An-
gliané, vy dosud nejste s Nanou Sahibem u koncel"

Nana Sahibi Toto válené heslo, zlopovstné všem, již se stali

pamtníky velkého hrozného povstání Z roku 1857, zvolal nabob ješt
jednou jako poslední vyzvání dobyvatelm Indie.
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KAPITOLA II.

Plukovník Munro.

Avšak, milý Mauklere," ekl mi inženýr Banks, ,,nemluvte ani

slvka o své cest. lovk by myslil, že jste dosud ani neopustil

Paíže. Nu, jak se vám líbí Indie?"

„Indie?" odvtil jsem, ,,ano, abych o ní mohl mluviti, musel
bych ji pece alespo trochu vidti."

,,Nu, a což jste nejel z Bombaye do Kalkuty skrze celý polo-

ostrov?" ekl inženýr. ,,A tu, nebyl-li jste slepým . .
."

,,To jsem nebyl, milý Bankse, ale byl jsem po celou jízdu

oslepen ..."
,,Oslepen?"

,,Zajisté. Oslepen kouem, parou, prachem, ješt více však
rychlostí jízdy. Nechci železnici hanti, vždy to vaším povoláním
stavti je, mj milý Bankse! dát se však zavíti do oddlení vozu,

nevidti nic nežli skla v oknech, ve dne v noci uhánti stední ry-

chlostí deseti mil za hodinu hned pes vysoké viadukty ve spolenosti

vol a sup, hned Zase skrze tunely ve spolenosti krys a netopýr,
zastavovati se jenom na nádražích, vypadajících jedno jako druhé,

nevidti z mst nieho jiného než vnjší strany zdí a vrcholky mina-

ret a to vše za neustálého hlomozu, supní parostroje, pískání kotle,

drnení kolejí a skípání brzd — jmenujete to snad cestováním?"

,,Tak jest!" zvolal kapitán Hod. ,,Odpovzte ted na to, Bankse,

mžete-li. Co tomu íkáte, pane plukovníku?"

Plukovník, kterého kapitán Hod oslovil, sklonil ponkud hla\"u

a ekl pouze:

,,Rád bych slyšel, co Banks odpoví našemu hostu, panu Mau-
klerovi."

,,Ó, to mne nepivede do rozpak," mínil inženýr, ,,vždy pi-
pouštím, že Maukler je úpln v právu."

„Nuže," vpadl kapitán Hod, ,,je-h tomu tak, pro stavíte

dráhy?"
„Abychom vám umožnili, kapitáne, dostati se za šedesát hodin

z Kalkuty do Bombaje, spcháte-li."

„Já nespchám nikdy."

,,Dobe tedy, pak si zvolte Great-Trunkskou silnici," odvtil
inženýr, ,,zvolte si ji. Hode, a cestujte pšky."
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,,To také hodlám."

„Kdy?"

,, Jakmile pan plukovník se odhodlá provázeti mne na ro'^^^^^^'^>

osm až devt set mil dlouhé procházce na pi poloostrovem!"

Plukovnik usmál se tiše a položil se opt v dlouhé ohvY^^f

snní, z nhož ho stží dovedli vytrhnouti i jeho nejlepší pá^^^*^*

jako inženýr Banks a kapitán Hod.

Píed msícem pibyl jsem do Indie, nespatil jsem však, po-

nvadž jsem z Bombaye pes Allahabad do Kalkuty použil Great

Indián Peninsulárské trati, z poloostrova skoro nieho.

Zamýšlel jsem však nejprve procestovati jeho severní ' ást,

za Gangem, navštíviti tamní velká místa, studovati vjmikající pa-

mátky a vnovati tomuto badání potebný as, abych ho ádn
provedl.

Inženýra Banksa poznal jsem v Paíži. Již nkolik rok pou-

talo nás upímné pátelství, které bližší dvrný styk tím více utužil.

Slíbil jsem mu, že asem pijedu do Indie, jakmile ukonení trati

Scind Pendžabské a Delhijské, jejíž stavbu ídil, dopeje mu trochu

asu. Ted jsem práv dostál slovu. Banks ml oprávnné nároky

na nkolikamsíní Zotavení, i navrhoval jsern mu, aby tento klid

vnoval namáhavé cest Indií. Rozumí se samo sebou, že s mým
návrhem nadšen souhlasil. Za nkolik nedl již, jakmile nastane

píznivjší pohoda, chtli jsme se vydati na cestu.

Po mém píchodu do Kalkuty, v beznu 1867, seznámil mne
Banks s jedním ze svých ctihodných soudruh, kapitánem Hodem,
a pedstavil mne pozdji také svému píteli, plukovníku Munroovi,

u kterého jsme práv trávili veer.

Plukovník, jemuž tehdáž bylo sedmatyicet let, obýval v evrop-

ské tvrti oramlý domek, vzdálen hlomozu, který panuje v tak

zvaném obchodním a erném mst, kteréžto názvy správn cha-

rakterisují ob ásti indického hlavního msta. Tuto tvr pojme-
novali také ,,mstem palác", a vskutku jest jich tam znaný poet,
smíme-li tak pojmenovati obydlí, na nichž z palác není ovšem nic

jiného než brány, sloupy a terasy. Kalkuta jest shromaždištm
všech stavebních sloh, kterých anglický vkus v mstech starého

i nového svta se zálibou používá.

Obydlí plukovníkovo bylo tak zvaný ,,bungalov" nejjednoduš-

šího tvaru, t. j. na pouhé cihlové podezdívce postavený dm bez

patra, jehož stecha nla pyramidovit do výše. Kolkolem byla

zbudována veranda podepená lehkými sloupy. Po stranách tvo-

ily kuchyn, kolny a obydlí služebnictva dv vynívající kídla.
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Celek ležel uprosted zahrady, krásnými stromy zarostlé a nízkou

zdí obklíené.

Plukovníkv dm svdil o bohatství majetníkové. Služeb-

nictvo bylo tak etné, jak tomu bývá v indo-anglických domácno-
stech. Nábytek, látky, vnitní zaízení, vše svdilo výbrem a zna-

menitou zachovalostí o tom, že zde druhdy panovala ruka rozumné
hospodyn, mimo to však také, že tato žena zde již není.

Dohled na sloužící a celkové vedení domácnosti svil plu-

kovník úpln starému druhu válenému, Skotovi, dívjšímu , .kon-

duktéru" královské armády, šikovateli Mac Neilovi, s nímž bojoval

ve všech polních taženích v Indii, jednomu z onch statených srdcí,

která se zdají bíti v prsou tch, jimž se jednou vnovali. Byl to velký,

silný, ptatyicetiletý muž, s plnovousem, jako všichni horalé

skotští. Svým chováním, výrazem oblieje i starobylým odvem
zstal tlem i duší Highlanderem (Horalem), akoliv vojenskou

službu opustil zárove s plukovníkem Munroem. Oba vzdali se

služby v roku 1860. Nevrátili se však do ,,glén" své vlasti, do klan
svých pedk, nýbrž zstali oba v Indii a žili v jakémsi zátiší a osa-

mlosti, což zasluhuje bližšího vysvtlení.

Když mne Banks pedstavoval plukovníku Munroovi, kladl mi

jen jediné srdce:

,,Nezmiujte se ani slvkem o povstání fipoj," pravil, ,,nevy-

šlovujte nikdy jména Nana Sahib."

Plukovník Eduard Munro pocházel 2e starého skotského rodu

a jeho pedkové prosluli v djinách Spojeného království. Ke svým
pedkm ítal onoho siia Hektora Munroa, který velel roku 176c.

armád bengálské a který potlail povstání, jež sipojové, skoro pesn
o sto let pozdji, optn chtli obnoviti. Praporník Munro udusil

vzpouru s neúprosnou energií a neváhal jednoho dne dáti pipoutat

osmadvacet povstalc ped ústí dl a rozstílet je na kusy — dsný
to zpsob popravy, kterého bylo roku 1857. astji použito a jeho:

vynálezcem snad byl onen pedek plukovníkv. V oné dob, kd}'

se sipojové vzbouili, velel plukovník Munro 93. pluku skotské p-
choty královské armády. Prodlal skoro celé válené tažení pod \Tch-

ním velením sira Jamesa Outrama, známého reka této války, jenž

si zasloužil název ,,Bayarda indické armády" a jímž ho také poktil

sir Charles Napier. S ním tedy nalézal se plukovník Munro v Kavn-
puru; súastnil se druhé válené výpravy Colina Campbella v Indii,

byl pi obležení Luknova a opustil tohoto slavného vojína teprve,

když byl Outram jmenován lenem indické rady.
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V roce 1858. vidíme plukovníka sira Eduarda Munroa velitelem

Hvzdy indické, „the Star of India (K. C. S. J.)". Byl povýšen za

baroneta, a jeho manželka byla by tím nabyla titulu lady Munro,

kdyby nešastnice nel^yla zahynula 15. ervence 1857 pi strašlivém

krveprohtí Kavnpurském — zpsobeném ped oima a na rozkaz

Nany Sahiba.

Lady Munroová — pátelé plukovníka nenazývali ji jinak nikdy
— byla svým manželem zbožována. Byla jedva sedmadvacet let

stará, když zmizela beze stopy pi onom hanebném vraždní zá-

rove se dvma sty jiných obtí. Po dobytí Luknova jako by zá-

zrakem zachránná slena Orrová a paní Jacksonová pežily, jedna

svého manžela, druhá svého otce. Lady Munroová však nevrátila se

již ke svému manželu. Ba bylo i nemožné nalézti její kosti ve smsici

onch etných obtí v dolu Kavnpurském, aby byly po kesansku
pohbeny.

Ve svém zoufalství choval sir Eduard jen jedinou myšlenku,

dopadnouti Nanu Sahiba, kterého anglická vláda všude dala hle-

dati, a uhasiti spravedlivý cit pomsty, jenž ho sžíral. Vystoupil

proto z vojska, aby ml k tomu svobodnjší ruku. Sikovatel Mac
Neil ho všude následoval. Nadchnuti jsouce týmž ducliem, puzeni

touž myšlenkou a majíce týž cíl na zeteli, sledovali oba muži každou
jeho stopu a slídili po nm s neúmornou bedlivostí, nebyli však šast-

njší nežli anglo-indická policie. Nana Sahib ušel veškerému jejich

pátrání. Po tech letech marného namáhání museli se oba odhodlati

prozatím upustiti ode všech dalších krok. Ostatn rozšíila se práv
v této dob Indií zpráva o smrti Nany Sahiba a sice tentokráte s ta-

kovou pravdpodobností, že o tom již nebylo lze pochybovati.

Sir Eduard Munro a Mac Neil vrátili se tedy do Kalkuty, kde
se usadili v opuštném bungalovu. Tam neproítaje knih ani novin,

které by mu byly mohly pipamatovati krvavou dobu povstání, a

neopouštje nikdy píbytku, živoil plukovník jako lovk beze vší

snahy a cíle.

Zdálo se, že správa o optném objevení se Nany v okresu Bom-
bayském— novinka, kterou si lidé již po nkolik dní sdlovali, dosud
nedošla k sluchu plukovníka. Bylo to vru štstí, ponvadž by byl

jinak bungalov okamžit opustil.

To vše sdlil mi Banks, nežli mne uvedl do onoho domu, z nhož
bylo štstí na vždy vypuzeno. Práv proto nesmla by se státi

ani zmínka o vzpoue sipoj a o ukrutném vdci Nan Sahibovi.

Jen dva pátelé — dva všestrann osvdení pátelé — navšt-
vovali piln dm plukovníkv, inženýr Banks a kapitán Hod.
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Jak jsem již uvedl, ukonil Banks práv svoji práci, která mu
byla pidlena pi stavb trati Great Indián Peninsulárské. Byl to

muž ptatyicetiletý, v plné síle svého vku. Ml se sice súastniti

také na Jíaízení trati Madrasské, spojující záliv Arabský se zátokou

Benguelaskou, tyto práce mohly však poíti sotva ped uplynutím

jednoho reku. Trávil tedy svoji devolenou v Kalkut, zamstnávaje

se neustále mechanickými problémy: bylt ducha neúnavného a

plodného, a neustále se zabýval njakým svým vynálezem. Každou
hodinu, která mu zbývala pi tomto zamstnání, vnoval plukov-

níkovi, k nmuž ho poutalo dvacetileté pátelství. Trávil skoro

každý veer pod verandou bungalovu ve spolenosti sira Eduarda
Munroa a kapitána Heda, kterému práv byla udlena devítimsíní

dovolená.

Hed sloužil u první škadrony karabinník královské armády
a prodlal celé válené tažení z let 1857

—

5^' nejprve pod sirem

Colinem Campbellem v And a Robilkhandu, na to pod sirem H.

Resem ve stedních státech — válka to, jež skonila zteením Gva-
lioru. Kapitán Hod, jenž tedy prodlal celou drsnou školu indické

války, byl vynikajícím lenem klubu Madrasského; ml ryšavé

vousy a stár byl jedva ticet let. Akoliv náležel ke královské armád,
vypadal pece jako dstojník domorodého vojska, tak se za svého

pobytu na poloostrov ,,indianisoval". Ani rodem nemohl by se

státi lepším Indem. Jemu platila Indie za íši z milosti Bží, za

Zaslíbenou zemi, jedinou, v níž mže a má žíti muž. Zde mohl hovti
všem svým cheutkám. Jsa povahou svojí vojákem, ml zde neustále

píležitost bíti se. Což nedlel jako náruživý lovec v zemi, v níž jako by
píreda nahremadila všecku dravou srstnatou a pernatou zv sta-

rého a nového svta? Neml-liž jako náruživý lovec po ruce impo-

santní horstvo Tibetské, jež se pyšní nejvyššími vrchy svta? Co
zabraovalo mu jako neohroženému cestovateli odebrati se tam, kam
dosud nikdo nepronikl, tetiž do onch pustých kenin poheí Hima-
lájského? Což, neml tu i jako nadšený závodník výborná závodišt,

která v jeho oích se vyrovnala závodním drahám v Marchu i Ep-
senu? Tu však musíme íci hned, že práv o tomto posledním ped-
mtu se rozcházely úpln náhledy jeho s Banksovými. Jako plno-

krevný mechanik zajímal se inženýr jen pramálo o hrdinské kousky
njakých ,,gladiator" nebo ,,Dcer vzduchu".

Jednoho dne, když na kapitán Hod znovu v té vci dotíral,

odvtil Banks, že dostihy mohly by vzbuditi pouze pod jednou
podmínkou vyšší zájem.

,,Pod kterou?" tázal se Hod,
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,,Pod tou," prohlásil Banks zcela vážn, ,,že jezdec, který do-

stihne poslední cíle, bude na míst zastelen."

,,To je napadl . .
." odvtil Hed prost.

Však byl mužem, který by byl sám prvý podnikl tento odvážný
kousek.

Tací byli oba pilní hosté v bungalovu sira Eduarda Munroa.
Plukovník rád naslouchal jejich hovoru, ba jejich urputn vedené
repliky a dupliky vyloudily nkdy i úsmv na jeho rty.

Oba statení mužové chovali totéž pání, pohnouti plukovníka
k cest, která by ho ponkud povyrazila. Již astji ho vybízeli,

aby s nimi odebral se na sever poloostrova a strávil nkolik m-
síc na blízku onch ,,sanitárií", do kterých se bohatá angleindická

spolenost za horkého poasí ráda uchyluje. Plukovník nikdy na
to nepistoupil.

Snažili jsme se také vyzkoumati jeho mkiní o mojí a Barksov
zamýšlené cest. Téhož veera jsme se o ní rozhovoili. tená již

ví, že kapitán Hod horoval o dalekém pochodu do severní Indie.

Nemiloval-li Banks kon, byl Hod nepítelem železnic. Nemohli se

tudíž nijak sjednotiti.

Jediným východem z tohoto sporu bylo, setrvati dle libosti

v povoze neb palankinu, což se dá na krásných a zachovalých hlav-

ních silnicích Indie snadno provésti.

,,Nemluvte mi o vašich speženích vol nebo hrbatých turl"
zvolal Banks. ,,Bez nás byl byste ješt dnes odkázán na tyto pri-

mitivní povozy, o kterých v Evrop již po pt set let nechtí nieho
vdti."

,,Oho, Bankse," odvtil kapitán Hod, ,,s vašimi vagóny a cramp-
tony snad by mohly závoditi! Tací velcí bílí buvolové, kteí do-
vedou poádn ujíždti tryskem a kteí se vymují každé dv
hodiny na poštovních stanicích . .

."

,,A kteí táhnou jakousi tyrkolou tartanu, v níž jsme zmítáni
více než rybái ve svých lunech na rozboueném moil"

,,Nemluvil jsem o tartanech, Bankse," odvtil kapitán Hod.
,,Což nemáme povozy s dvma, temi nebo tymi koni, které zá-

vodí v rychlosti s vašimi ,,umrlími vozy" *), jimž toto smutné
jméno právem písluší. Dal bych prostému palankinu pednost ..."

,,Te picházíte dokonce s vašimi palankiny, kapitáne Hode,
skutenými to šest stevíc dlouhými a tyry stevíce širokými rak-

vemi, v nichž uzaveni jsme jako mrtvolyl"

*) Franc, convoi = vlak i umrlí vz.
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„Pipouštím, Bankse, ale nejsme v nich vystaveni ústrkúm a
nárazm; mžeme dle libosti ísti, psáti i spáti, aniž nás na každé

stanici probudí. V palankinu se tymi až šesti gamaly *) urazíme

snadno tyi a pl míle *), aniž jsme v nebezpeí, jak u vašich nemi-

losrdných rychlík, že dorazíme skoro díve k cíH, než vlastn od-

jedeme."

„Nejlepší by bylo," prohodil jsem, „kdybychom mohli vzíti

hned svj dm s seboul"

„Jako hlemýždi" zvolal Banks.

„Milý píteli," odvtil jsem, „hlemýžd, který by mohl dle h-

bosti svj dm opustiti a opt se do nho vrátiti, nemuseli bychom
píliš litovati. Bylo by to nejvyšším stupnm pokroku v cestování,

kdybychom mohli cestovati ve svém dom, který se pohybuje dle

našeho pání s místa na místo!"

,,Snad," pravil v tom plukovník Munro, „dostati se s místa,

zatím co zstáváme stále ve svých tyech zdech, vzíti s sebou svoje

celé okolí a vzpomínky, které jsou k nmu pipoutány, zamniti
obzor, rozhled, vzduch a podnebí za jiné, aniž bychom musili zmnit
obvyklý zpsob života . . . ano, ano . . . snadl"

„Tím vyhnuh bychom se bungalovm, ureným pro cestující,"

pokraoval kapitán Hod, „v nichž nikdy nenalezneme žádaného
pohodlí a v nichž ubytovati se smíme jen s povolením úad!"

,,Zrovna tak jako ošklivým hostincm, kde nám moráln i fy-

sicky derou kži s tla!" dodal jsem ne bez píiny.
,,Vz potulných komediant!" vzkikl kapitán Hod, ,,avšak

v modernjším tvaru! Jaký to krásný sen! Zastaviti se, kdy chceme,

odjeti dle libosti, putovati pšky vedle nho, chceme-li se procházeti,

ujíždti tryskem dle poteby, vzíti s sebou nejen ložnici, nýbrž i sa-

lonní jídelnu a kuácký pokoj, ale pedevším kuchy a kuchae,
to by byl pokrok, píteli Banksel Pokuste se tomu odporovati, pane
inženýre, pokuste sel"

„O ano, ano, píteli Hode," odvtil Banks, „byl bych úpln
s vámi za roven, kdyby ..."

„Kdyby? ..." opakoval kapitán, kre rameny.

,,Kdyby vaše nadšení nebylo nuceno stanouti uprosted cesty1"

„Což znáte ješt nco lepšího?"

„Nuže, poslyšte. Prohlašujete pohyblivý dm za nco lepšího

než jsou vagóny, salonní a dokonce i spací vozy železnic. Jste v právu.

*) Nosii palankinu.
**) As osm kilometr.



Vzpoura sipojú.
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milý kapitáne, máme-li dosti asu, cestujeme-li pro zábavu a nikoli

za obchodem. Doufám, že v tom souhlasíme asi všiclmi?"

,,VšichniI" ujišovali jsme.

Plukovník Munro pokynul hlavou na znamení souhlasu.

,,Tof tedy jasno," pokraoval Banks. „Dejme tomu, že byste

se obrátil na stavitele koár — a tak trochu také architekta, a on

by vám zhotovil žádaný pohyblivý vz. Te tu stojí v celé nádhee,
vyhovuje všem požadavkm pohodlí. Není píliš vysoký, následkem

ehož se nemže pevrhnouti, ani píliš široký, aby se mohl ubírati

po všech silnicích, a jest duchapln zavšen na párách, aby se v nm
mohlo snadno a pohodln choditi, slovem, jest dokonalý. Ped-
pokládám, že jest zhotoven pro našeho pítele, plukovníka. On
nás pczve všecky. Dejme tomu, že chceme navštíviti severní kon-

iny Indie, jako hlemýžové, avšak jako hlemýžové, jejichž tlo
nepirostlo k domku. Vše jest pipraveno. Nezapomenulo se na
nic . . . ani na kuchae a kuchy, na kterých kapitánu tak záleží.

Den odjezdu nastal; chystáme se k nmu. All right! . . . Ano, ale

kdo potáhne tenhle váš pohyblivý dm, ctný píteli?"

,,Kdo?" zvolal kapitán Hod. ,,Mulové, oslové, kon. buvolové

pece!"
,,Hned v tuctech?" tázal se Banks.

,,Slonil" vyrazil kapitán Hod. ,,Slonil To by bylo rozkošné a

majestátní 1 Dm tažený slony znamenit cvienými, hrdými
zvíaty, která táhnou a ujíždjí tryskem jako nejlepší koárové kon
na svtel"

,,To by bylo velkolepé, pane kapitáne."

„Prvod radžy krajem, pane inženýre."

„Zajistél Avšak . .
."

„Avšak ... co? Což máte ješt njaké avšak?" vpadl mu ka-

pitán Hod do ei.
,,ó, tihle inženýi! Nejsou k niemu, než aby všude enichah

obtíže! . .
."

,,A odstraovali je, je-li to vbec možno," odvtil Banks.

,,Odstrate je tedyl"

,,To také uiním, a sice následovn. Veškeré ony hybné síly,

milý Munro, které nám tu kapitán vyjmenoval, jdou sice, nosí, táh-

nou, ale — unaví se také. Stanou se spurnými, svéhlavými, ze-

jména však potebují všecky — píce. Jakmile tedy nastane nedo-

statek pastvin, ponvadž pt set jiter luk dá se stží vzíti s sebou,

zastaví se pípež, ztrácí síly, klesá, hyne hladem, pohybhvý dm
nemže dále a zstane na jednom míst, jako bungalov, o nmž te
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hovoíme. Z toho jest patrno, že onen dm nedá se zužitkovati

prakticky díve, dokud nebude zhotoven ve form parního domu."
„Který, jak se samo sebou rozumí, bude se pohybovati po ko-

lejíchl" zvolal kapitán kre rameny.

,,Ne, po všech silnicích," odvtil inženýr, „a bude tažen zlep-

šenou silniní lokomotivou."

..Výbornl" jásal kapitán. ,,VýbornI Od onoho okamžiku, kdy
váš parní dm nebude nucen pohybovati se po kolejích a bude moci
jeti, kam bude libo, aniž by musil následovati velitelskou železnou

tra, jsem s radostí pi toml"

,,Parní tahoun vyvinuje sílu tí až ty obyejných koní, a tento

výkon mže se dle poteby zvýšiti. Parní tahoun nepodléhá únav
ani nemoci. Jde stále ku pedu v každé šíce, v každém podnebí,

ve snhu i dešti. Nemusí se báti ani útok dravé zve, ani uštknutí

had, ani bodnutí ovád nebo jiných obtížných hmyz. Nepote-
bují ostnu honce ani bie koího. Nemusí odpoívati, nezná spánku.

Tahoun, zhotovený rukou lidskou, pedí veškerá tažná zvíata,

která Prozetelnost dala lidem, nezapomeneme-li na jeho vlastní úel
a nežádáme-li dokonce, aby se dal snad upéci i na rožni. Jeho celá

strava skládá se z kapky oleje nebo tuku, z trochu uhlí nebo díví.

Vy však víte, milí pátelé, že na indickém poloostrov je dosti les,

že díví patí tomu, kdo si je vezme."

,,Ovšem že!" zvolal kapitán Hod. ,,Sláva parnímu tahounu!

Vidím již pohyblivý dm inženýra Banksa ubírající se po indických

silnicích, razící si cestu bainami, vnikající se supním do hlubokých
les, odvažující se až k brlohm lv, pardal, tigr, medvd, lev-

hard a guepard; pod ochranou jeho stn usmrtíme hekatomby
dravc a zahanbíme Anderseny, Gérardy, Pertuisety, Chassaingy

a veškeré nimrody svta! Ó, Bankse, sbíhají se mi sliny v ústech,

dovolte jen, abych mohl litovati, že jsem se nenarodil o padesát let

pozdji."

„A pro, pane kapitáne?"

,,Ponvadž se váš sen za padesát let uskutení a parní dm
bude zhotoven."

,,To se již stalo," odvtil inženýr prost.

„Stalo? Vy snad? ..."

„Ano, já, a obávám se pouze, že pedí ješt váš sen . .
."

,,K dílu, Bankse, k dílu!" zvolal kapitán Hod, vyski i/, jako
by ho byla zasáhla elektrická jiskra, a hotov ihned odjeti.

Inženýr upokojil ho pokynem ruky, pak obrátil se vážn k plu-

kovníku Munroovi ka:
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„Eduarde, nabídnu-li ti pohyblivý dm, pijdu-li za msíc, až

nastane lepší pohoda, k tob a eknu ti: ,,Zde je tvj pokoj, který

se pohybuje a ubírá tam, kam chceš, zde jsou tvoji pátelé, Mau-
kler, kapitán Hod a já, kteí si dtkliv pejí provázeti t na výlet

do severní Indie, odvtíš-li pak: ,Vydejme se na cestu, a Bh
nás cestujících chrániž'?"

,,Ano, pátelé," odvtil plukovník Munro po krátkém rozmý-

šlení. ,,Bankse, poskytnu ti potebných prostedk. Spl svj slib!

Zhotov nám onen ideální parní dm, který pedí i Hodový sny, a

pak procestujeme celou Indiil"

,,Hurrá! Hurrá! Hurrál" zvolal kapitán Hod, „a bda dravcm
na hranicích Nepalskýchl"

V tom objevil se ve dveích, pilákán výkiky kapitánovými,

šikovatel Mac Neil.

,,Mac Nejle," oslovil ho plukovník, ,,odcestujeme za msíc do
severní Indie. Pojedeš s námi?"

,,Ovšem že, pane plukovníku, když vy budete také pi toml"

odvtil šikovatel Mac Neil.

KAPITOLA III.

Vzpoura sipoj.

Nkolik slov pouí nás o všeobecném stavu Indie v dob, kdy
se naše povídka odehrává, a zejména o velké vzpoue sipoj, kterou

tuto v hlavních rysech uvádím.

Roku 1600 založena byla za vlády Alžbty na svaté pd Arj^a-

varty, uprosted obyvatelstva 200 milion duší, z nichž bylo 112

milion vyznava Budhy, velectihodná indická spolenost, známá
pod anghckou pezdívkou „Old John Company".

Tato tvoila z poátku pouze ,,spolek obchodník", kteí byli

s východní Indií ve spojení, a v její elo postavil se vévoda Cum-
berlandský.

Oné doby ochabovala již znan v Indii moc Portugalska, díve
ták rozšíená. Angliané vj^užitkovali tchto pomr a pokusili se

o zízení politické a vojenské administrace v okresu Bengalském,
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jehož hlavní mésto Kalkuta mlo se státi stediskem nové vlády.

Tuto provincii zabral nejprve 39. pluk královské armády z Anglie

vyslaný. Odtud pochází nápis, který se dosud stkví na jeho pra-

poru: „Primus in Indiis".

Zatím a sice skoro souasn sestoupila se pod patronátem

Colbertovým francouzská spolenost, která sledovala tytéž cíle jako

spolek londýnských obchodník. Z tohoto soupeství povstaly ovšem
rzné tenice a dlouho trvající boje, vedené s rzným štstím, v nichž

vyznamenali se meii jinými Dupleix, Labourdonnais a Lally Tol-

lendal.

Konen musili Francouzové, podlehnuvše pesile, vyklidili

Karnatik, ono území poloostrova, které se rozkládá na východní

jeho hranici.

Lord Clive, zbavený dívjších soupe a nestrachující se ani

Portugalska ani Francie, snažil se zajistiti si držení Bengálska, je-

hož generálním guvernérem byl jmenován lord Hastings. Poal za

úelem zdárné a trvalé administrace provádti rzné reformy. Když
však tak mocná a vše pohlcující Indická spolenost stála na vrcholu

své moci, stihla ji rána, která ji poškodila v nejdležitjších zá-

jmech. Nkohk let na to, r. 1784, navrhl Pitt ješt nkolik zmn
v její pvodní smlouv, dle nichž mla pejíti její správa do rukou
královských úedník. Následek toho byl, že Spolenost ztratila

roku 1813 výsadu obchodu indického a roku 1833 výsadu obchodu
ínského.

Anglie, a nemusela nadále bojovati s cizími mocemi na polo-

ostrov, pece byla nucena podstoupiti mnohé dlouholeté ptky,
dílem s dívjšími majiteli zem, dílem s posledními asijskýmido-

,

byvateli tohoto bohatého území.

Sem náleží na p. boj vedený roku 1784 lordem Cornwallsem
s Tippo Sahibem, který byl usmrcen 4. kvtna 1799 pi posledním
útoku generála Harrisa na Seringapatam; dále válka s Maharatty,
kmenem to v 18. století ješt velmi mocným, potom válka s Pin-

darry, kteí se velmi hrdinsky bránili, válka s Gurky Nepalskými,
onmi statenými horaly, kteí se pi trpké zkoušce roku 1857 osvd-
ih jako vrní spojenci Anglianv, a konen válka s Birmany roku
1823—1824.

V roce 1828 stali se Angliané, pímo nebo nepímo, pány
vtší ásti íše Za lorda Williama Bentincka nastala nová admini-
strativní éra.

Po upravení branné moci indické sestávala armáda vždy ze

dvou úpln rozdílných ástí, z evropského vojska a z domorodc.
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První tvoila královskou armádu s pluky jízdeckými, prapory p-
choty a nkolika prapory pchoty evropské, stojící ve službách In-

dické spolenosti; druhá skládala se z armády domorodé, sestávající

z praporu pchoty a jízdy, pod velením však dstojník anglických.

Mimo to bylo zde ješt dlostelectvo, jehož mužstvo skládalo se,

vyjímaje u nkolika baterií, ze samých Evropan.

A jaká byla válená moc tchto pluk i prapor, jež se bez

rozdílu tak nazývají, v královské armád? U pších prapor po

1 100 mužích v armád Bengálské a po 800—900 v armád Bom-
bayské a Madrasské; pi jízd ítalo se na 600 šavlí u každého i)luku

obou armád.
,

Dle velmi pesných údaj Valbezenových, které uložil r. 1857
ve své velice zajímavé knize ,,Nové studie o Anglianech a Indii",

dal se poet domorodých voj odhadnouti na 200.000, evropských

voj ve všech tech okresích na 45.000 muž.
Sipojové, pravidelné vojsko pod velením anglických dstojník,

byli již ode dávna naklonni setásti jho evropské discipliny, pod
které je byli seveli vítzové. Již v r. 1806 zavraždila posádka Ma-
drasská ve Velloru ležící, snad na podnt syna Tippa Sahibova,

polní stráž 69. pluku královské armády, zapálila kasárna, zavraždila

dstojníky a jejich rodiny a postílela i nemocné vojíny ležící v ne-

mocnicích.

Jakou, alespo zevnjší píinu, mla tato vzpom"a? Dle udání

prý otázka týkající se knír, úpravy vlas a náušnic, v pravd však

nenávist potlaených proti vítzm.
Tato první vzpoura byla v brzku potlaena královskou posádkou

ležící v Askotu.

Podobná píina — také pouze záminka — dala taktéž r. 1857.

první podnt ku povstání, k daleko hroznjší vzpoue, která by
snad byla zdrtila moc Anglie v Indii, kdyby se jí byly súastnily

domorodé voje okresu Madrasského a Bombayského.

Pedevším však nesmíme zapomenouti, že tato vzpoura nebyla

povahy národnostní. Indové v kraji i v mstech se jí nesúastnili

a proto obmezila se na poloneodvislé státy stední Indie, na severo-

západní provincie a na království Audské. Pendžab se svými temi
eskadronami kavkazských Ind Zstal Anglianm vren. Vrnými
Zstali i Sikhové, oni dlníci nižších kast, kteí se pi obléhání Delh
zvlášt vyznamenali; dále Gourkhové, jichž pivedl radža Nepalský
12.000 k obležení Luknova; konen maharadžové g\'aliorští a pat-

tyalahští, radža Ramporský, Ráni v Bhopalu, ti všichni zachovah
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svoji vojenskou est, anebo, abychom užili výrazu u domorodc
indických obvyklého, ,,zstali vrni soli".

Na poátku vzpoury stál generální guvernér lord Kanning v ele
správy. Tento státník snad klamal se o významu hnutí. Již od n-
kolika let bledla hvida spDJencho království nápadn na ind ckém
r.cbi. Ostup z Kabulu roku 1848. zmenšil tím více úctu k evrop-

ským dobyvatelm. Také v krymské válce nestála anglická armáca
ve mnohém smru na výši situace, a proto vili sipojové, kteí mli
podrobné zprávy o událostech na erném moi, již v možnost, ž :

vzpoura domorodých vojsk setká se s úspchem. Bylo již jen po-

tebí jiskry ke vznícení myslí, které byly dostaten pipraveny ká-

záními a zpvy básník i pvc, bramín a ,,mulvi".

Tato píležitost naskytla se r. 1857, ^^Y ^^^^ královské armády
byla následkem vnjších zápletek znan oslabena.

Poátkem jmenovaného rok odebral se Nana Sahib nebo

nabob Dandu Pant, který sídlil poblíže Khanouru, nejprve do
Delh, potom do Luknova, patrn aby vyvolal dávno chystanou

vzpouru.

Vskutku vypuklo nedlouho po odjezdu Nanov povstalecké

hnutí.

Anglická vláda zavedla v domorodé armád práv En/ieldskou

pušku, pi níž užívá se namaštných patron. Tu náhle roznesla se

povst, že tato mastnota pochází dílem z krav, dílem z prasat, dle

toho, jsou-li patrony ureny pro Indy nebo mohamedány domo-
rodé armády.

Ale v zemi, kde domorodci naprosto ani mýdla nepoužívají,

ponvadž snad se v nm nalézá tuk ze svatého nebo zakázaného

zvíete, nemohlo býti provedeno užívání takových tukem natených
patron, které se ješt k tomu musily trhati zuby, bez znaných obtíží.

Vláda ásten vzala ohled na námitky jí inné; pes to však, že

používání zbran zmnila a ujišovala, že na patrony neužívá se

podobného zakázaného tuku, nepodailo se jí pece ani jediného muže
v armád sipoj pesvditi a upokojiti.

Dne 24. února odepel 34. pluk v Berampuru pijetí patron.

V beznu byl zabit poboník a pluk, po poprav zbojc rozpuštný,
roznesl sím vzpoury po okolních provinciích.

Dne 10. kvtna vzepeli se v Miratu, severn od Delhi, 3., 11.

a 20. pluk; buii zavraždili svého plukovníka a nkolik štábních

dstojník; vyplenili msto a vrátili se pak do Delhi. Tam pipojil

se k nim radža, potomek Timurv, zbrojnice padla jim do rukou
a dstojníci 54. pluku byli porubáni.
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Dne 11. kvtna byli v Delhi bez milosti masakrováni major
Fraser a jeho dstojníci, a to dokonce v samém paláci evroj)skcl;o

velitele, a dne i6. kvtna padlo devtatyhcet zajatých, muž, žen

i dtí pod sekerou vrah.

Dne 20. kvtna usmrtil pluk u Lahore ležící, pístavního ve-

Htele a evropského praporníka.

Ted bylo dsné vraždní v proudu.

Dne 28. kvtna padly v Nurabadu nové obti mezi angloindi-

ckými dstojníky.

Dne 30. kvtna zavraždn byl v Luknov brigádní vehtel, jeho

poboník a nkolik dstojník.
Dne 31. kvtna bylo v Bareilli v Rohilkhandu porubáno nkolik

pekvapených dstojník, kteí se nemohli brániti.

Téhož dne zavraždni sipoji 38. pluku v Shadžahanpuru, vý-

brí daní a více dstojník, následujícího dne pak pepadeni a po-

rubáni za Barvarem jiní dstojnicí, ženy a dti pi útku do stanice

Sivaporské, vzdálené míli od Aurungabadu.

V prvních dnech ervna povraždna v Bhopalu ást evrop-

ského obyvatelstva a v Jausi hrozným zpsobem porubáno na rozkaz

svržené Ráni množství žen a dtí, které se utekly do pevnosti.

Dne 6. ervna podlehlo v Allahabadu šest mladých kadet
ránám sipoj.

Dne 14. ervna vzepely se dva domorodé pluky v Gvalioru

a povraždily dstojníky.

Dne 27. ervna odbyta v Kavnpuru první hekatomba obtí
každého stáí a pohlaví, které byly utopeny nebo zasteleny, pe-
dehra to k hroznému dramatu, jež se mlo nkolik nedl na to ode-

hráti.

Dne I. ervence zavraždno v Holkám 34 Evropan, dstoj-
ník, žen i dtí, msto vyplenno a zapáleno, v Ugov zavraždn
téhož dne plukovník a poboník 23. pluku královské armády.

Dne 15. ervence druhé hromadné vraždní v Kavnpuru. Tohoto
dne sprovozeno se svta s neslýchanou ukrutností více dtí a žen

na rozkaz Nany Sahiba, který si povolal ku pomoci mohamedánské
ezníky z jatek. Bylo to hrozné vraždní, po nmž svržena b5'la tla
zabitých do studny.

Dne 26. záí porubáni šavlemi na jednom námstí Luknovském,
které od té doby nazývá se „squarem mar", davy ranných, anebo
házeni- za živa do ohn.

Mimo to udalo se v mstech i na venku ješt mnoho jednot-
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livých vražd, které tomuto povstání vtiskly rkt nejdivoejší

ukrutnosti.

Na tyto ukrutnosti odpovédli anglití generálové ihned pí-
slušnou odvetou, která snad byla nutná, aby vynutila u povstalc
úctu k anglickému jménu, která však sama o sob byla strašlivá.

Na poátku povstání podailo se vrchnímu auditoru Mont-
gommerymu a brigádníku Corbettovi, pod ochranou dvanácti dél

s hoícím doutnákem odzbrojiti be2 krveprolití 8., i6., 26. a 40.

pluk domorodé armády. Rovnž tak musil 62. a 29. pluk v Multanu,

aniž by byl mohl klásti vážný odpor, složiti zbran. Také v Pešavaru
odzbrojil brigádník S. Colton a plukovník Nicholson krátce ped
vypuknutím vzpoury 24., 27. a 51. pluk. Na hlavy uprchlých d-
stojník 51. pluku byly vypsány ceny a všichni byli obyvateli okol-

ních hor brzy pivedeni zpt.

To byl poátek odvety.

Vojenské oddlení pod velením plukovníka Nicholsona vytrhlo

proti domorodému pluku, který byl na pochodu proti Delhm.
Tento pluk byl brzy dostižen, poražen a rozprášen a stodvacet za-

jatých vráceno do Pešavaru, kdež byli odsouzeni ihned k smrti,

zastelen však byl pouze každý tetí muž. Na vojenské cviišt pi-
vezli deset dl, ped ústí každého byl uvázán zajatec a tyrykráte
zahmlo všech deset dl, pi emž pokrylo se okolí dsn roztíšt-

nými zbytky mrtvých, nad nimiž valil se vzduch zápachem spále-

ného masa zneištný.

Dle Valbezena Zemeli skoro všichni tito odsouzenci s onou
hrdinnou lhostejností, kterou dovedou Indové tak dobe si zachovati

v okamžiku smrti.

,,Pane kapitáne", pravil hezký dvacetiletý sipoj, hlad rukou

strašlivý vražedný pístroj, k jednomu dstojníku pi poprav velí-

címu, ,,pane kapitáne, nemusíte mne pivazovat, nemám chuti

uprchnouti 1"

To byla první, hrozná poprava, po které následovalo ješt
mnoho jiných.

Denní rozkaz, který onoho dne, po poprav dvou sipoj 55.

pluku, vydal brigádník Chamberlain, znl ostatn následovn:

„Vidli jste práv, jak dva z vašich soudruh byli uvázáni

živí ped ústí dl a roztrháni na kusy; stejný trest stihne každého

zrádce. Vaše vdomí zpraví vás o trestech, jež pak musejí oni vy-

trpti na onom svt. Oni dva vojíni byh odpraveni dly a ne šibe-

nicí, ponvadž jsem jim chtl ušetiti zneuctní rukou katovou a
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dokázati, že vláda ani v téclito dnech nebezpeí nechce konati nic,

co by se píilo vašim náboženským a kastovnickým názorm".
Dne 30. ervence padlo 1237 zajatých kulemi a padesát jiných

ušlo této smrti jen tím, že se ve vzení, kdež byli zaveni, udusili

nebo hladem zemeli.

Dne 28. srpna bylo z 870 sipoj, kteí uprchlí z Lahore, nemén
než 650 bez milosti povraždno vojíny královské armády.

Po zteení Delhi, dne 23. záí, vzdali se ti princové královského

rodu, následník trnu a jeho oba strýcové, na milost a nemilost ge-

nerálu Hudsonovi, který je pod dozorem pouze pti muž odvedl

stedem nejmén pti tisíc Ind. V polovici cesty zastavil Hudson
povoz se zajatci, vstoupil do nho, kázal jim rozhaliti si prsa a usmrtil

je všecky temi ranami z revolveru.

,,Tato krvavá exekuce anglického dstojníka," praví Valbezen,

,,vzbudila v Pendžabu svrchovaný obdiv."

Po dobytí Delhi skonilo 300 zajatc dly nebo na šibenici,

mezi nimi devtadvacet len královské rodiny. Obležení msta
stálo ovšem 2151 Evropan a 1686 domorodc.

V Allahabadu daly se hrozné vraždy, mén mezi sipoji, než

mezi druhým obyvatelstvem, které bylo fanaticky puzeno skoro

mimovoln pleniti.

Dne 16. záí pokrývala v Luknov tla dvou tisíc zastelených

sipoj prostoru stopadesáti metr ve tverci.

Po eži v Kavnpuru pinutil plukovník Neil odsouzence, než

je vydal na šibenici, aby, dle své kasty, každou skvrnu po krvi,

která se nalezla ješt v domech, v nichž tehdáž ony obti padly,

oistili a jazykem olízali. Dle náhledu Ind bylo to nejhorším po-

hanním ped smrtí.

Za druhého obležení Luknova, po útoku na Žlutý dm dne

9. bezna 1858, když mnoho sipoj bylo povraždno, byl jeden

z nešastných zajatc od sikh a to ješt ped oima anglických

dstojník, za živa upeen.
Dne II. bezna plnilo padesát tl sipoj píkopy paláce beguma

Luknovského, a nebyl ani jediný ranný ušeten vojáky, kteí se již

zdržeti nedovedli.

Ve dvanácti bitevních dnech zahynulo 3000 domorodc pro-

vazem nebo kulemi, mezi nimi 380 na ostrov Hidaspu shromážd-
ných uprchlík, kteí se dostali až do Kašmíru.

Nepoítáme-li ani sipoj, kteí byli usmrceni se zbraní v ruce,

shledáme, že pi této nemilosrdné odvet, kde o zajatých nemohlo
býti ani ei, bylo pouze v tomto Pendžabském polním tažení nemén
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než 628 domorodc vojenských buto dle stanného práva zaste-

leno nebo ped ústí dl uvázáno, mimo 1370 muž civilních a 386,

na vyzvání obou veejných mocí, civilních i vojenských, obšeno.
Na poátku roku 1859 odhadoval se poet povraždných do-

morodých dstojník a voják na 120.000 mimo 200.000 civilních

osob, které musily pykati svým živoiem za svoje, asto ani nedo-

kázané úastenství ve vzpoue. StréišUvá to odplata, pe ti které

Gladstone v anglickém parlamentu zajisté právem protestoval.

Pro následující vypravování jest dležito sestaviti bilanci to-

hoto nesmírného nekrologu, ponvadž tená vidí, jaká neukojená
asi záš zstala v srdcích poražených, po pomst toužících, i v srd-

cích vítz, kteí ješt deset rok potom nosili smutek pro obti
Kavnpuru a Luknova.

Vlastní vojenské události v tomto tažení proti povstalcm
podniknutém šestá v^ají z následujících výprav, které zde v krátkosti

vypoítáme
Zahájeno bylo výpravou do Pendžabu. pí i které zahynul sir

John Lamena.
Pak pišlo obležení Delhi, onoho stediska vzbouení, tisíci

uprchlíky sesíleného, a bhem obležení Mohamed šach Bahadurský
provolán byl za císae Hindostanského. ,,Skoncujte to s Delhi!"

rozkázal generální guvernér ve své poslední depeši velitelsky ve-

lícímu ganerálovi, a obležení, zapoaté v noci dne 13. ervna, skon-

ilo se dne 19. záí, když generálové sir Harry Bernard a John Nichol-

son pi nm padli.

V tomtéž ase nastoupil generál Havelock pochod na Kavnpur,

když se byl dal Nana Sahib provolati za padišaha a korunovati

v citadele Bilburské. Vymohl si vstup dne 17. ervence, bohužel

píliš pozd, aby zabránil poslednímu viaždní a aby se zmocnil

Nany Sahiba, jemuž se poštstilo uprchnouti s 5000 muži a 40 dly.
Na to vytáhl Havelock poprvé proti království Andskému a

pekroil dne 28. ervence, pouze se 17.000 muži a desíti dly Ganges

na cest do Luknova. Te vytrhli také sir Colin Campbell a generál-

major sir James Outram do pole. Obležení Luknova trvalo osm-

desátsedm dní a stálo život sira Henryho LavTence a generála Ha-
velocka. Na to pipravoval se Colin Campbell, jsa pinucen vrátiti se

do Kavnpuru, který nyní trvale zstal v jeho moci, k druhému
tažení.

Zatím osvobodily jiné voje Mohir, msto v stední Indii, a vy-

padly proti Malv, ímž upevnily v onom království opt anghckou
autoritu.
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Poátkem roku 1859 podnikli Campbell a Outram v Aud
druhé polní tažení se tymi divisemi pchoty, kterým veleli generál-

majoH sir James Outram, sir Eduard Lugar a brigádníci Walpole

a Frank. Jízda byla pod velením sira Hope Granta, hlavní voje

pod velením Wilsona a Roberta Napiera — úhrnem asi 25.000 bo-

jovník, k nimž pipojil se radža Nepalský s asi 12.000 gurkh.
Povstalecká armáda begumina neítala mén než 120.000 muž a

msto Luknov 7—800.000 obyvatel. První útok podniknut byl dne

6. bezna. Dne 16. zmocnili se Angliané v ad bitek, v nichž padl

námoní kapitán sir WiUiam Peel a praporník Hudson, ásti msta
ležící u Gumti. Pes tyto získané výhody bránila se begum a její

synové v paláci Musy Bagha, v nejkrajnjší severozápadní ásti

Luknova, velmi tvrdošíjn a také Mulvi, mohamedánský náelník

vzpoury, který prchnul do stedu msta, nehodlal se vzdáti. Po
útoku Outrama dne 19. a šastném boji dne 21. zmocnili se Angli-

ané konen úpln této strašné bašty vzbouených sipoj.

V msíci dubnu dostihla vzpoura poslední fase. Ješt bylo

podniknuto jedno tažení do Rohilkandu, kamž se uchýlil z;naný

poet povstalc. Nejprve obrátil se vdce královské armády proti

Bareilli, hlavnímu mstu království. Na poátku nevedlo se mu
píhš dobe. U Židžpuru byli Angliané takka poraženi. Brigádník

Adrien Hope byl usmrcen. Ke konci msíce pitrhnul však Camp-
bell, dobyl optn Šach-Žahanpur a podnikl dne 5. kvtna útok

na Bareilli, které zapálil a dobyl, aniž však mohl povstalcm za-

brániti útk.

Zatím zahájil sir Hugh Rose tažení ve stední Indii. V prvních

dnech msíce ledna 1858 táhl tento generál napí královstvím

Bhopalským do Saungoru, osvobodil jeho posádku dne 3. února, ztekl

deset dní pozdji pevnost Gurakotskou, vynutil si prchod prsmyky
Vindhyjské etzu horského v úžlabin Mandaupurské, pekroil
Betvu, dorazil do Jansi, kterou hájilo 11.000 povstalc pod vedením
surové Ráni, obklíil ji dne 22. bezna za palivého horka, vyslal

na to 2000 muž obléhací armády, aby zadržela 20.000 muž posádky
Gvaliorské, jíž velel zlopovstný Tantia Topi, porazil tohoto povsta-

leckého náelníka, napadl msto dne 2. dubna, ztekl hradby, zmocnil

se citadely, z které Ráni stží uprchlá, operoval na to proti pevnosti

Kalpiské, v níž hodlali Ráni a Tantia Topi zemíti, zmocnil se téže

hrdinským útokem dne 22, kvtna, pronásledoval odtud Ráni a

jejího prvodce, kteí se uchýlili do Gvalioru, spojil tamtéž dne
16. ervna svoje dv brigády, které brigádník Napier ješt sesílil,
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zniil povstalce v Morám, dobyl toho msta dne i8. a vrátil se v tri-

umfu do Bombaye.
V boji pedních stráží Gvaliorských zahynula i Ráni. Tato

nabobovi úpln oddaná, strašlivá kr^ovna, jeho nejvrnéjší spo-

lenice v celém povstání, padla vlastní rukou plukovníka Eduarda
Munroa. Nana Sahib nad mrtvolou lady Munroové v Kavnpuru
a plukovník nad mrtvolou Ráni v Gvalioru, to byli dva mužové,
z nichž jeden zastupoval povstání a druhý potlaení, dva nepátelé,

jejichž nenávist musí míti strašné následky, setkají-H se jednou.

Nyní bylo povstání potlaeno, vyjímaje v nkterých dílech

království Audského. Proto vytrhl Campbell dne 2. listopadu ješt

jednou do pole, zmocnil se posledních postavení povstalc a donutil

ješt nkohk vynikajících vdc k podrobení se. Jednoho z nich,

Beni Madhva, však nedostihh. Bhem msíce prosince slyšeU, že

se uchýlil do jednoho pohraniního kraje Nepalska. Tvrdilo se také,

že Nana Sahib, Balao Rao, jeho bratr a begum Audská se nalézají

u nho. V posledních dnech roku proslýchalo se, že jmenovaní hledali

útoišt v Rapti, blíže hranic Nepalska a Audy. Campbell tísnil je

neustále, pece však se jim podailo pekroiti hranice. Teprve po-

átkem února roku 1859 mohla je anglická brigáda, jejímuž jednomu
pluku velel Munro, pronásledovati dále v Nepalsku. Beni Madhva
byl pi tom usmrcen, begum Audská a její syn naproti tomu padh
do zajetí a bylo jim povoleno bydleti v Nepalu. Nana Sahib a Balao

Rao byh už dávno považováni za mrtvé. Však mrtvi nebyh.

Avšak strašné povstání mohlo se pokládati za potlaené. Tan-

tia Topi vydán byl vlastním svým poruíkem Man-Singhem; od-

soudili ho k smrti a popraviU dne 15. dubna v Sipei. Povstalec

,,skuten pamtihodný zjev dramatu indického povstání", praví

Valbezen, ,,který se ukázal jako poUtická hlava plná nejsmlejších

plán", zemel srdnat na popravišti.

Konec povstání- sipoj, jež by bylo snad pipravilo Anghany
o Indii, kdyby se bylo rozšíilo po celém poloostrov, a zejména
kdyby bylo mlo národnostní ráz, zpsobilo však pece rozpadnutí

se ctihodné východoindické Spolenosti.

Již od konce roku 1857 hrozil lord Palmerston rad editel
sesazením.

Dne I. Ustopadu 1858 ohlašovala ve dvaceti eích sepsaná

vyhláška, že její Velienstvo Victoria Beatrice, královna Velké Bri-

tanie, chápe se žezla Indie, jejíž císaovnou byla provolána nkolik
rok na to.
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Bylo to dílo lorda Stanleye. Nejdležitjším zaízením nové

vlády bylo, že místo titulu guvernér zaveden byl název místokrále,

že byl nov jmenován státní sekretá a patnáct len ústední správy,

že nebyli lenové indické rady pojati v indickou službu, že guvernéi
okresu Madrasského a Bombayského jmenováni byli královnou,

úadníci pak v službách indických a vrchní velitelé státním sekre-

táem.
Královská armáda ítá nyní o 17.000 muž více než ped vzpou-

rou sipoj, tudíž 52 pluk pchoty, 9 pluk stelc a znaný poet
dlostelectva, pt set šavlí pro každý jezdecký pluk a 7000 bodák
pro každý pší pluk.

Domorodá armáda sestává ze stosedmaticeti pluk pchoty
a tyiceti pluk jízdy; její dlostelectvo jest však bez výjimky
evropské.

Takové jsou dnešní pomry poloostrova v administrativním a

vojenském ohledu, taková skutená branná moc, která steže území

400.000 tverených mil.

„Angliané šastn nalezli," praví Grandidier právem, ,,v oné

velké a krásné zemi mírný, pilný a ne nevzdlaný lid, který byl

dávno zvyklý cizímu jhu. Však, nech mají se na pozoru, i klid má
svoje hranice, a bu-'e-li jho pilil tuhé, zvednou se jednoho dne
hlavy a rozdrtí je."

KAPITOLA IV.

V jeskyních EUorských.

Bylo tomu vskutku tak. Maharatský kníže Dandu Pant,

adoptovaný syn Báji Raa a Peišvy Punaliské, krátce Nana Sa-

hib — té doby snad jediný dosud na živu jsoucí vdce ze vzpoury
sipoj, —• šastn prchl ze svého nepístupného úkrytu v Nepalu.

Jsa udatný, smlý, zvyklý vzdorovati každému nebezpeí, obratný

v klamání svých pronásledovatel, zkušený v umní stírati své

stopy a chytejší než kdokoliv jiný, odvážil se až do provincií Dkanu,
puzen svojí stále ješt planoucí záští, kterou strašlivá odveta ve
vzpoue z roku 1857 í^n ješt více dráždila.
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Ano, byla to smrtelná nenávisf
, již Nana Sahib písahal pánm

Indie. Jemu, jakožto ddici Báji Raa, zpovala se Spolenos po
smrti tohoto vypláceti na dále pensi osmi lakh rupií, na kterou ml
oprávnné nároky. V tom jest nutno také hledati píinu této ne-

návisti, která propukla v tak dsných zloinech.

Však co chtl Nana Sahib nyní } Již ped osmi lety byla vspoura
sipoj úpln potlaena. Anglická vláda zvolna nastoupila místo

ctihodné spolenosti a dovedla celý poloostrov držeti lépe na uzd
než díve spolek obchodník. Po vzpoue nezbylo ani stopy ani

v armád domorodc, která byla úpln jinak organisována na no-

vých základech. Doufal Nana Sahib snad v úspch, pokusí-li se roz-

poutati národnostní hnutí v nejnižších vrstvách obyvatel Hindo-

stanu? Poznáme brzy jeho úmysly. Rozhodn, a to vdl také sám,

bylo jeho objevení se v provincii Aurungabadské ohlášeno, generálm'

guvernér zpravil o tom místokrále v Kalkut a vypsal cenu na Na-
novu hlavu. Nezbývalo mu tudíž nic jiného, než okamžit prchnouti

a vyhledati si skryté útoišt, které mu poskytne jistotu proti pro-

následování anglo-indické policie.

Nana také neztratil ani minuty. Znal krajinu dokonale a ho-

dlal prchnouti do EUory, vzdálené ptadvacet mil od Aurungabadu.
kdež doufal shledati se se svým druhem.

Noc byla tmavá. Když se falešný fakir pesvdil, že není pro-

následován, obrátil se k mausoleu mohamedána Sha-Sufia, sva-

tého, jehož relikvie slynou zázranou léivou mocí. V mausoleu

spali všichni, knží i poutníci, a Nana je minul, aniž ho kdo obtžoval
otázkami.

Tma nebyla však tak neproniknutelná, aby onen nesmírný

žulový balvan, na kterém se tyry míle k severu vypíná nedobytná

tvrz aulutabadská ve výši dvousettyiceti stop nad širou rovinou,

neobjevil se zrakm. Nabob vzpomnl si pi tom, že jeden z jeho

pedk, císa Dekkanský, kdysi hodlal zvoliti za své sídlo velké

msto, které prostíralo se druhdy na úpatí tvrze. Mohla býti skuten
nedobytnou polohou vhodným stediskem povstaleckého hnutí v této

ásti Indie. Nabob však odvrátil hlavu a pohlédl pouze na okamžik

záštiplným zrakem na tvrz, která se nym' nalézala v rukou jeho

úhlavních nepátel.

Odtud mnila se rovina zvolna v pahorkatinu, prvé to útvary

pdy mající pejíti do hor. Nana, muž v nejlepším vku, nezmímil

svých krok, když vystupoval na píkejší svahy. Chtl uraziti

dnešní noci ptadvacet mil, to jest vzdálenost mezi Ellorou a Au-
rungabadem. Doufal, že si tam bude moci bezpen odpoinouti.



Generál vynutil si prchod prusmyky . . . (Str. 33.)



38 JULIUS VERNE:

Nezdržel se tudíž nikde, ani v karavanseraji otevené každému, kdo

šel mimo, ani v polorozvaleném bungalovu, kde by byl mohl, ocitnuv

se již ve vzdálenjší ásti pohoí, nkolik hodin spáti.

S východem slunce spchal uprchlík okolo vesnice Rozahu,

v níž se vypíná prostý hrob nejslavnjšího mongolského císae Au-
renga Zeba. Pak dostihl oné proslulé skupiny jeskyní, které si vy-

pjily jméno od blízké vesnice Ellory.

Pahorek, do nhož vtesány ony jeskyn, má podobu plmsíce.
Jeho podivuhodné stavby tvoí tyi chrámy, tyiadvacet buddhi-

stických klášter a nkolik menších jesky. Ruka lidská využitko-

vala toho ediového lomu dkladn. Indití stavitelé v prvním

století kesanského letopotu vybírali odtud kámen, nikoli však

ke zbudování mistrovských ukázek umní stavitelského, které jsou

roztroušeny po ohromném poloostrov, nýbrž aby získali ve skále

samé dutiny, z nichž utvoili dle poteby ,,šetye" nebo ,,vihary".

Nejpamátnjším z tchto chrám jest tak zvaný kailv. My-
sleme si kamenný balvan, stodvacet stop vysoký a mící šest set

stop v objemu. Tuto hmotu vytesali s neuvitelnou smlostí ze

skály samé, osamotnili ji uprosted dvora tistašedesát stop dlou-

hého a stošestaosmdesát stop širokého— dvora to, který urvah pomocí

nástroj ediové skále. Po zhotovení tohoto balvanu zpracovali

jej stavitelé jako ezbái kus slonové kosti. Zvení zhotovili z nho
sloupy, vytesali malé pyramidy a kulaté kupole, ponechah pi tom
dosti kamene na basreliefy, z nichž v nadživotní velikosti zhotovení

slonové zdají se nésti celou stavbu; uvnit provedli prostranný sál

s kaplemi po stranách, jejichž klenby spoívají na em3xh ze skály

vytesaných sloupech. Zkrátka, vyrobili z tohoto monolitu chrám,

který vlastn
,
.vystavn" nebyl, v celém svt jediný chrám, jenž

se mže miti smle s nejpodivuhodnjšími stavbami Indie a který

snese i srovnání s hypogeemi starého Egypta.

Chrám tento, jenž je dnes zcela opuštn, nesl již tehdy stopy

niivého asu. Jednotlivé ásti jeho se rozpadávají. Jeho basreliefy

zvtrávají jako skalní stna, z níž byly vyrobeny. Snad petrvá

ješt tisíciletí. Co však u dl pírody jmenujeme prvním dtstvím, je

u dl rukou lidských již první jejich ctností. V levém dolejším rohu zelo

nkolik trhlin a jedním z tchto otvor, který byl zpola zakryt

hbetem slona, proklouzl Nana Sahib, aniž kdo ml tušení o jeho

píchodu do Ellory.

Trhlina ústila ve vnit do dlouhé úzké chodby, která vedla zá-

klady vnikajíc pod svatyni chrámovou, kdež se rozšiovala v ja-
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kouši kryptu, i spíše cisternu, nyní ostatn vyschlou, jež druhdy

s'oužila z;a jímku dešové vody.

Když Nana vstoupil do chodby, zapískl zvláštním zpsobem,
naež mu zcela podobné písknutí odpovdlo. Nebyla to ozvna.
V temnot zablesklo se svtlo.

Zárove objevil se Ind s malou svítilnou v ruce.

„Pry se svtlem !" zvolal Nana.

„Jsi to ty, Dandu Pante?"

,,Ano, brater*

„Nuže. a ?"

,
.Nejprve mi dej jíst," odvtil Nana, ,,pak si pohovoíme. Však

k jídlu ani hovoru nepotebuji svtla. Uchop mne za ruku a ve
mne!"

Ind chopil se Nanovy ruky, vedl ho do pozadí tsné krypty

a pomohl mu položiti se na lože ze suché trávy, které práv byl

opustil. Písknutí fakirovo nejspíše ho vytrhlo z poslední dímoty.
Tento muž, který byl patrn zvyklý pohybovati se v této tm,

nalezl brzy trochu potravin, chleba a jakýsi druh paštiky z ,,mur-

ghi", v Indii tak obvyklého masa slepiího, mimo to láhev z tykve,

v níž nalézalo se pl pinty silného nápoje, jménem ,,arak" známého,

který zhotovuje se destillováním šávy kokosové palmy.

Nana jedl a pil, aniž promluvil jen slvko. Umíral hladem a

únavou. Jeho celý život sousteoval se te v oích, které svítily

v temnu jak zornice tygí.

Ind ekal bez pohnutí, až se nabobu zlíbí promluviti.

Tento muž byl Balao Rao, vlastní bratr Nany Sahiba.

Balao Rao, sotva o rok starší než Dandu Pant, podobal se tomuto
dle tla k nerozeznání. I povahou byl celý Nana Sahib, s toutéž

záští proti Anglianm, s touže lstivostí ve svých zámrech, s touž

krutostí ve svém konání, jedna duše ve dvou tlech. Po celou vzpouru
byli oba nerozluní; po jejím potlaení poskytla jim tatáž jeskyn
na liranicích Nepalu útoišt. Te poutala je jediná myšlenka,

roznítiti znova boj, k nmuž byli oba pipraveni.

Když se Nana rychle shltanou potravou oberstvil a nabyl opt
sil, zstal ješt drahnou dobu sedti, opíraje hlavu o ruce. Balao,

který soudil, že chce nkolik hodin odpoívati, zachovával mlení.
Tu pozdvihl Dandu Pant hlavu, uchopil ruku svého bratra a

poal tlumeným hlasem:

,,Moje objevení se v okresu Bombayském bylo prozrazeno.

Guvernér vypsal cenu na moji hlavu. Zaruil dva tisíce liber tomu,
kdo vydá Nanu Sahiba úadm."
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„Dandu Pantel" zvolal Balao Rao, „tvoje hlava má vtší cenul

To by byla sotva cena za moji a za tvrt roku byli by šastni, kdyby
je mohli dostati í)b za desateronásobnou cenu."

„Ovšem," odvtil Nana, ,,za ti msíce, dne 23. ervna, bude

výroní den bitvy u Plassey, jejíž stá ronice, v roce 1857, mla
býti koncem násilné vlády Anglian a osvobozením dítek sluncel

Naši proroci to pedpovdli, naši bardové o tom pli. Za ti msíce
bude tomu, brate, sto devt let, a Indie jest dosud deptána nohou

cizích výbojník."

,,Dandu Pante," odvtil Rao, ,,co se nezdailo roku 1857, snad

se zdaí, ba musí se zdaiti deset let pozdji. V letech 1827, 1837

a 1847 bylo v Indii povstání. Každých deset let uchvacuje Indy

zimnice vzpouryl Nuže, tohoto roku uzdraví se koupelí v proudech

evropské krvel"

,,Brahma budiž s námi," bruel Nana, ,,a pak, zkáza na zkázu!

Bda vdcm královské armády, kteí neklesli pod ranami našich

sipojl Lawrence jest mrtev, Bernard jest mrtev, Hope jest mrtev,

Napier jest mrtev, Hobson jest mrtev, Havelock jest mrtev! N-
kteí však ješt žijí, jako Campbell, Rose a jiní, mezi nimi ten, kterého

nejvíce nenávidím, plukovník Munro, potomek onoho katana, který

dal první vázati Indy ped jícny dl, muž, jehož vlastní rukou byla

usmrcena moje družka, Rami Jansiská! O, padne-li mi do rukou,

uvidí, zapomnl-li jsem na hanebnosti plukovníka Neila, na vraždní

Sekandera Bogha, na zpustošení paláce begumy, paláce v Bareillu,

Jansi, Moraru, na ostrov Hidaspu a v Delhi! Uvidí, zapomnl-li

jsem, že jsem mu písahal smrt jako on mn!"
,,Což nevystoupil z armády?" tázal se Balao Rao.

,,Ó, pi prvním hnutí vstoupí opt do služby," ujišoval Nana
Sahib. ,,Nezdaí-li se povstání, usmrtím ho dýkou a kdyby se i na-

lézal ve svém bungalovu v Kalkut."
,,Dobe, avšak nyní? . .

."

,,Nyní musíme pracovati dále na zapoatém díle. Tentokráte

musí se státi vzpoura národní. Nech jen Indové v mstech a ve-

snicích se vzbouí, sipojové brzy s nimi budou za jedno. Prošel

jsem stední a severní ást Dekkanu; všude shledal jsem mysle

zralé k povstání. Ve všech mstech, všech osadách ekají naši vd-
cové, aby mohli jednati. Bramínové fanatisují lid. Tentokráte

strhne náboženství i vyznavae Šivi a Višnu. V uritou dobu a na

dané znamení povstanou miliony Ind, a královská armáda bude

zniena!"
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,,A Dandu Pant? . . .?" tázal se Balao Rao, ucliopiv niku svého

bratra.

„Dandu Pant," odvtil Nana, „nebude korunován pouze na

pudišaha v tvrzi Bilhurské, nýbrž stane se vladaem celé svaté íše

indické!"

Po tdchto slovech zadumal se Nana Sahib, skíživ ruce, a v oku
jeho zrail se v3/raz jak u lovka, jenž nepohlíží do minulosti ani

do pítomnosti, ale vidí jasnou budoucnost. Umlkl.

Balao Rao varoval se vyrušiti ho. Tšilo ho, že tato divoká

du^e rozohuje se samo sebou, a teprve dle poteby byl hotov, aby
ohe, doutnající v ní, rozdmychal plným plápolem. Nana Sahib

nemohl ani nalézti jiného druha, který by tak pilnul k nmu, žád-

ného horlivjšího rádce, který by ho pudil k jeho cílm. On byl,

jak jsme již ekh, jeho druhé já.

Po nkolika minutách mlení pozvedl Nana hlavu a vrátil se

do pítomnosti.

,,Kde jsou naši lidé?" tázal se.

„V jeskyních Adžuntalských, kde nás mají dle úmluvy oeká-
kávati," odvtil Balao Rao.

,,A naše kon?"
,,Ty zanechal jsem na dostel odtud na silnici z Ellory do Bo-

regami."

,,Snad pod ochranou Kálagany?"

,,Ano, brate. Jsou dobe opateni, pící a odpoinkem posil-

nni a oekávají pouze ješt nás, aby se vydali na cestu."

,,Ku pedu tedy," zvolal Nana. ,,Musíme býti ped úsvitem

v Adžuntahu."
,,A kam obrátíme se odtamtud?" tázal se Balao Rao. ,,Ne-

zmátl kvapný tvj útk také tvoje plány?"

,,Nikoliv," odvtil Nana Sahib.
,
.Dospjeme Santpurrských hor,

v nichž znám všecky cestiky a cesty a kde mohu ujíti všem lékám
anglické policie. Tam budeme ostatn na území Bílkv a Gund, kteí
zstali vrni naší vci. Tam, v horách Vindhyjských, kde plamen
vzpoury každým okamžikem mže vyšlehnouti, chci vykati pí-
znivý okamžik."

,,Ku pedu tedy," odvtil Balao Rao. ,,Aj, oni slíbili tedy dva
tisíce liber tomu, kdo t zajmel Však nestaí vypsati pouze cenu
na tvoji hlavu, ale musí ji míti I"

,,Nedostane jí žádný," odvtil Nana Sahib. „Poj rychle, brate,
neztrácejme ani okamžiku, pojdi"
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Balao Rao bére se jistým krokem úzkou chodbou, která vedla

k tomuto temnému útulku pod základy chrámovými. Když prikíl

k východu zakrytému hbetem slona, vystril opatrn pouze hlavu,

rozhlížel se v právo i v levo temnotou, pesvdil se, že nejbližší

okolí jest opuštno, a odvážil se teprve potom ven. Aby byl úpln
jist, bžel asi dvacet krok po silnici ležící v prodloužené ose chrámu,
a ponvadž ani zde nespatil nic podezelého, oznámil bratrovi krátkým
písknutím, že cesta jest volná.

Brzy na to opustili oba brati smle pl míle dlouhé údolí,

které jest zcela naplnno galeriemi, klenbami a jeskynmi, pnou-
cími se asto do znané výše. Vyhnuli se mohamedánskému mau-
soleu, které slouží za bungalov pro poutníky a zvdavce všech ná-

rodností, jež lákají zázraná díla Ellorská; konen, když se ješt
proplížili mimo vesnici Rozahu, nalézali se na silnici spojující Ad-
žuntah s Boregamou.

Vzdálenost mezi Ellorou a Adžuntahem mí asi padesát mil

(80 km.), avšak Nana nebyl již oním uprchlíkem, jenž prchal pšky
z Aurungabadu, bez prostedk, bez pomoci. Jak Balao Rao pravil,

oekávali ho na silnici ti kon, které uhlídal Ind Kálagani, vrný
sluha Dandu Panta. Kon byli ukryti míli od vesnice v hustém
koví. Jeden byl uren pro Nanu, druhý pro Balaa Raa, tetí pro

Kálaganu, a brzy na to ujíždli všichni ti tryskem smrem k Ad-
žuntahu. Fakir na koni nemohl býti nikomu nápadným, nebo
hezký poet tchto nestydatých žebrák asto žádá s kon o al-

mužnu.
V této roní dob, pro pouti mén zpsobilé, byla silnice velmi

málo oživena. Nana a jeho prvodí spchali co nejrychleji ku
pedu, aniž se musili obávati, že budou obtžováni nebo zdržováni.

Dopávali pouze svým koním krátkého odpoinku a sami pojedli

z potravin, které Kálagana vezl s sebou v sedlové torb. Tímto
zpsobem vyhnuli se obydlenjším ástem provincie, bungalovm
a vesnicím, mezi jinými osad Rodže, smutné to hromad erných
dom, které as zrovna tak zaoudil jako pochmurné domy Corn-

wallské, a Pulmaru, msteku ztrácejícímu se ve stromoví a zeleni

polodivokého kraje.

Pda byla úpln plochá. Na všech stranách prostíralo se ve-
sovišt, zbrázdné poranu skupinami hustých džungh. Cím však
více blížili se Adžuntahu, tím stával se kraj nerovnjším.

Skvostné jeskyn, které nesou toto jméno, sokyn zázraných
jesky EUorských, ba snad ješt krásnjší než tyto, zaujímají spodní

ást údolíka, asi pl míle od msta vzdáleného.
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Nana Sahib nemusil se tudíž ubírati Adžuntahem, kde vy-

hláška guvernérova zajisté již byla uveejnna a následkem toho

také se nemusil obávati, že bude poznán.

Po patnáclihodinné jízd z Ellory vstoupil se svými dvma
prvodci do prsmyku vedoucího do proslulého údolí, jehož sedm-

advacet pímo ze skály vytesaných chrám ní tu nad hlubokými

propastmi.

Noc byla krásná, nebe plné záících hvzd, však bezmésíné.

Rozliné vysoké stromy, indické fíky a nkolik onch ,,bar", které

patí k obrm indické flor}*, odráželo se v temných obrysech od
livzdnatého pozadí nebes. Ani vánek nerušil klidu, ani lístek se

nepohnul, a ani hlásku nebylo slyšeti vyjma temné bublání bystiny,

která plynula nkolik set krok odtud v hloubí rokle. Toto bublání

však stávalo se stále silnjším a promnilo se ve skutený hukot,

když kon dostihli vodopádu Satkhundského, jenž se vrhá s výše

padesáti sáh a tíští se na výbžcích kemenitých a ediových
skal. V úžlabin byla vlhká mlha, která by se byla tpytila ve všech

sedmi barvách duhy, kdyby byl msíc vyšel v této rozkošné jarní

noci na obzor.

Nana Sahib, Balao Rao a Kálagani byli u cíle. Za náhlým
obratem úžlabiny, která tam tvoí ostrý úhel, prostíralo se ped
nimi údolí ozdobené mistrovskými díly budhistického stavitelského

umní. Na zdech onch chrám, které jsou bohat ozdobeny sloupy,

ržicemi, arabeskami a verandami, oživeny ohromnými sochami
fantastických zvíat a prostoupeny temnými kobkami, v nichž díve
bydleli knží jako strážcové svatých místností, mže se umlec
ješt dnes podivovati nkterým freskám, které zdají se býti teprve

ted vymalovány a které Zobrazují královské obady, náboženské
slavnosti a bitvj'' se všemi zbranmi oné doby, a to vrn tak,

jakým vše bývalo v nádherné této zemi v prvních dobách kesan-
ského letopotu.

Nana Sahib znal všecka tajemství tchto tajemných kob. Za
nešastných dn vzpoury ukryl se tu nejednou, když královské voje
byly mu tsn v patách. Podzemní chodby, které koby spojovaly,
úzké v kemenu skal vytesané tunely, klikaté cesty, které se ve
všech smrech kižují, tisíceré rozvtvení tohoto labyrintu, jehož
prozkoumání unavilo by i nejtrplivjšího lovka — se vším tím
byl dkladn obeznámen. Nebyl by v nich Zabloudil ani tehdy, kdy
žádná pochode neosvtlovala hluboké jejich temno.

Nana kráel, a byla noc tmavá, k jedné mén významné jeskyni.
Vchod do ní zakryt byl hustou záclonou, z krovin utvoenou, a hro-
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madou velkých kamen, které nejspíše pi nkterém zemtesení
spadly mezi rostoucí kroviny kamenné.

Lehké zaškrábání nehtem stailo k ohlášení pítomnosti nabo-

bovy u vchodu do jeskyn.

Hned objevily se dv, ti hlavy Ind v kovinách, pak deset,

potom dvacet, a tolikéž i muž plížilo se mezi skalami jako hadi,

až utvoilo dobe ozbrojenou etu asi tyicíti muž.
,,Ku pedul" povelel Nana Sahib.

Vrní bojovníci nabobovi, hotovi každým okamžikem jíti pro

nho na smrt, následovali jej, aniž se tázali po vysvtlení a aniž

vdli, kam je vede. Kráeli sice pšky, jejich nohy však dovedly

závoditi v rychlosti s komi.
Malá eta vnikla do prsmykii, vedoucího podél rokle k severu,

a obešla horu. Hodinu na to dostihla silnice Kandeišské, jež se

ztrácí v roklinách Sotpurrských hor.

Za svítání pekroila odboku železnice Bombaysko-AUaha-
badské vedoucí do Nagpuni, jakož i hlavní tra samu, vedoucí k se-

verovýchodu.

Vlak z Kalkuty práv ujíždl s nejvtší rychlostí mimo, chrle

bílé kotoue páry do pekrásných banian podél cesty a plašil svým
hukotem šelmy v džunglích.

Nabob zarazil kon a volal hlasit, ukazuje za ujíždjícím

vlakem:

,,Jdi a ekni místokráli indickému, že Nana Sahib žije dosud
a že zatopí tuto tra, proklaté dílo jeho rukou, krví dobyvatel!"

KAPITOLA V.

Ocelový obr.

Nevidl jsem nikdy užaslejších a udivenjších zástup než byly

ony, jež stály z rána dne 6. kvtna na silnici z Kalkuty do Cander-

nagoru, o emž oblieje muž, žen a dtí, Indv i Anglian vydá-

valy neklamné svdectví. A vskutku byl tento úžas zcela pirozený.

S východem slunce opustil totiž jedno z posledních pedmstí hlavního

msta Indie podivuhodný povoz, smíme-li vbec tímto jménem



»Pry se svtlem !« zvolal Nana , . . (Str. 39.)
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Oznaiti zvláštní stroj, který se pohyboval podél pobeží eky Hugly.
V ele, a dle všeho jako jediná hybná síla malého vlaku, kráel klidn
a tajemn ohromný, asi dvacet stop vysoký, ticet stop dlouhý a pi-
men široký slon. Jeho chobot byl zahnut do výše jak ohromný
roh hojnosti, užším koncem do výše. Oba kly, celé pozlacené, nly
hroziv jako dva srpy z ehstí. Tmavozelené, nepravidelnými skvr-
nami poseté tlo kryla bohatá, pestrá pokrývka se stíbrnými a zla-

tými ozdobami, ©vroubená velkými tapci a spleteným tepením.
Na zádech zvíete nacházela se jakás ozdobná vížka s kulatou, dle

indického vzoru zhotovenou stechou, a ve stnách jejích upraveny
byly velké sklenné oky, podobné sklm ve svtlíkách lodních.

Slon vlekl vlak sestávající ze dvou ohromných voz i spíše

dvou skutených dom, jakýchsi pohyblivých bungalov, z nichž

každý spoíval na tyech kolech, jejichž náboje, vnce a loukot
byly ozdobeny ezbami. Z kol bylo ostatn vidt pouze spodní

ást, ponvadž ostatek pohyboval se v krytých bubnech, jež zakrý-

valy napolo spodek ohromných tchto voz. Skládací mstek, jenž

se poddával každému záhybu, spojoval první vz s druhým.
Dovedl-liž pak jediný, teba sebe silnjší slon, táhnouti ob

tyto masivní stavby tak zcela bez námahy? Toto záhadné zvíe to

dovedlo. Jeho široké nohy se zvedaly a dopadaly automaticky s nej-

pesnjší pravidelností jako stroj a dalo se ihned z krok do klusu,

aniž bylo potebí pobídnutí hlasem nebo ostnem mahuta.
To ovšem muselo svádti v úžas diváky, dokud nebyli dosti

vzdáleni. Když se však kolos piblížil, shledali toto a úžas jejich

pecházel v obdiv:

Nejprve zaslechli jakési odmené huení a šumní, velice po-

dobné zvláštnímu ryku tohoto obra indické fauny. Dále v^-stupovaly

ze vztyeného chobotu v krátkých pestávkách kotoue bílé páry.

A pece zdálo se, že je to slon. Bylo nade vši pochybnost jisto,

že jeho vrásitá, ern zelenavá kže pokrývá onu mohutnou kostru,

kterou píroda uštdila králi tlustonožc! Jeho oi leskly se jako

živél Údy jeho se pohybovalyl

Tak tomu bylo. Kdyby však nkterý odvážlivec byl vložil ruku
na' mohutné zvíe, bylo by se mu ihned vše vysvthlo. Celek byl

vlastn velice zdailý stroj, pekvapující napodobení, který i zblízka

zdál se býti živý a jenž tím oklamal oi každého.

Ve skutenosti byl slon z ocelového plechu a kryl ve svém tle
úplnou silniní lokomotivu.

Tento pístroj, neboli ,,steam-house" (parní dm), abychom
užili správného názvu, byl inženýrem slíbený pohyblivý dra.
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Parní vz, i lépe parní dm sloužil za obydlí plukovníku Mun-
roovi, kapitánu Hodoví, Banksovi a mn.

V druhem vládl šikovatel Mac Neil lidem patícím k výprav.
Banks splnil svj slib, pukovník Munro svj také, a proto vy-

dali jsme se z rána dne 6. kvtna tímto neobyejným zpsobem na

cestu, abychom navštívili severní kraje indického poloostrova.

K emu však ml býti dobrý tento umlý slon? Pro tolik fan-

tasie, jež se nesrovnává s praktickým smyslem Anglian?
Posud nenapadlo nikomu dáti lokomotiv tvar tvernožce,

nech se tato pohybovala po makademu silnice nebo po kolejích

železnice!

Piznávám se, že se nás všech pi prvním pohledu na tento

pekvapující stroj zmocnil nemalý úžas. Peetné otázky ,,jak"

a ,,pro" dopadaly jako krupobití na pítele Banksa. Silniní loko-

motiva byla zhotovena dle jeho plánu a pod jeho dozorem. Kdo,
pro Bh, pipadl na ten bizarní nápad, skrýti ji za ocelovými stnami
mechanického slona?

,,Milí pátelé", pravil Banks klidn a vážn, ,,znáte radžu But-

hanského?"
,,Znám ho," odvtil kapitán Hod, ,,i lépe znal jsem ho, po-

nvadž ped temi msíci zemel."
,,Tak jest," dotvrzoval inženýr; ,,nežli však zemel, nejen že

žil, nýbrž žil i zcela jinak než ostatní lidé. Pedevším miloval ve

všem nádheru. Neodepel si nic— pravím nic — co si jednou umínil.

Jeho mozek pracoval stále, aby vymýšlel to nejnemožnjší, a by by
tento orgán zstal nevyerpatelným, byl by se pece radžv mšec
vyerpal, kdyby se byly mly uskutenit všecky jeho vrtochy. Byl

bohat jako všichni nabobové dívjší doby. Jeho pokladny naplnny
byly zlatem. Jeho náruživostí bylo pouze, rozhazovati peníze mén
banálním zpsobem než miliony jeho spolubrati. Jednoho dne na-

padla ho myšlenka, která ho brzy tak ovládla, že mu nedala spáti,

myšlenka, na kterou byl by Šalamoun býval hrdým a kterou by byl

zajisté uskutenil, kdyby byl již znal páru, byla to myšlenka cestovati

zcela novým zpsobem a míti povoz, o jakém dosud nikdo ani nesnil.

Znal mne, povolal mne ke svému dvoru a sdlil mi sám plán svého
pohyblivého pístroje. Byli byste na omylu, kdybyste se domnívali,

že jsem se pi tomto návrhu radži dal do smíchu. Chápal jsem dobe,
jak tato velkolepá myšlenka mohla vzniknouti v mozku indického

radži, a choval jsem pouze pání, abych je co nejdíve uskutenil
ke spokojenosti mého poetického zákazníka i mne samého. Seriosní

inženýr nemá každý den as pohybovati se v íši fantasie a oboha-
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covati faunu t Apokaly[)sy nebo tvory z Tisíce a jedné noci novým
•živoichem dle svéiio rozmaru. Myšlenka radži dala se uskuteniti.

Vždyf víte, že mechanikou dá se provésti skoro vše. Dal jsem se do
práce, a povedlo se mi umístiti v tomto obalu z ocele, který ped-
stavuje slona, parní kotel, stroj a tender silniní lokomotivy, se vším
píslušenstvím. Pohyblivý rypák, který se dá dle poteby vztyiti

nebo snížiti, posloužil mi za komín; excentry podailo se mi spo-

jiti nohy zvíete s koly pístroj; oi jeho zaídil jsem jako oky
majáku, abych z nich nechal vyzaovati dv elektrická svtla, a tak

zhotoven byl umlý slon. Však tvorba nešla mi jen tak snadno od
ruky. Musil jsem pekonati mnohou pekážku, která se nedala roz-

uzliti na ráz. Tento motor •— mžete si jej nazvati teba velkou

hrakou — stál mne mnohou bezesnou noc, tak že mj radža, který

svoji netrplivost skoro již ani na uzd udržeti nemohl a skoro ne-

ustále v mé díln se zdržoval, zemel díve, než poslední úder kladiva

strojníkova upravil jeho slona tak, aby mohl poíti svoji cestu krajem.

Ubožák nemohl již svj pohyblivý dm vyzkoušeti. Jeho ddici

však, stízlivjší lidé než byl on, pohlíželi na stroj s hrzou a povr-
ivostí jako na dílo blázna. Snažili se co nejrychleji zbaviti se ho za

každou cenu obstojnou, i koupil jsem jej já na plukovníkv úet.

Pochopíte nyní, milí pátelé, pro a jakým zpsobem pouze my na
celém svt, za to ruím, máme nyní k službám parního slona s osm-

desáti koskými i spíše osmdesáti slonními silami po tech stech

kilogrammetrech!

"

,
.Výborn, Bankse, výborn!" zvolal kapitán Hod. ,,Mistrovský

inženýr, který je mimo to umlcem, básníkem ocele a železa, to
v dnešní dob bílá vrána!"

,,Po smrti radžov a zakoupení jeho slona," pokraoval Banks,

,,nemohl jsem se odhodlati rozkotat stroj a vrátiti lokomotiv její

obvyklý tvar."

,,
Jednal jste také zcela správn!" zvolal kapitán. ,,ó, náš slon

je skvostný a velkolepý! A jaký obdiv vzbudíme s tímto mohutným
zvíetem, až nás potáhne širými rovinami a džunglemi Hindostanu!

To myšlenka radžovská! A této myšlenky vjoižitkujeme, není-hž

pravda, pane plukovníku?"

Plukovník Munro se tomu pousmál. To znamenalo u nho
úplný souhlas se slovy kapitánovými. Usnesli jsme se tudíž pevn,
že se na cestu vydáme, a tak byl ocelový slon, podivuhodný tvor,

umlý leviathan vyhlédnut k tomu, aby vlekl pohyblivé obydlí ty
Anglian, místo aby vozil jednoho z nejbohatších radž indického

poloostrova ve vší jeho sláv.
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Silniní lokomotiva, pi níž zužitkoval Banks veškeré vymo-
ženosti moderní vdy, byla zhotovena následovn:

Mezi tymi koly umístn byl celý mechanismus, s válci, písty,

parní rozdlovatel, napájecí pumpa, excentry a nad ním zavšen
byl kotel. Tento rourový kotel, bez zptného prchodu plamene,

ml šedesát tvereních metr výhevní plochy. Zaujímal pední
ást prostory ocelového slona, jehož záda v zadu ukrývala tendr

urený pro zásoby vody a paliva. Mezi kotlem a tendrem, které

byly oba montovány na jednom podstavci, zstalo volné místo pro

topie. Pro stroj nika urena byla malá, na hbet slona se nalézající

vžika, ve které se ve pípad hrozícího nebezpeí mohli všichni

ukrýti. Ped oima stroj níkovýma nalézaly se pojišovací záklopky

a tlakomr k udání naptí páry, pi ruce regulátor a páka, z nichž

první ídil pravidelný pítok páry, druhá vedla k pesunovai, jímž

psobilo se na stroj, že se pohyboval bu ku pedu nebo zpt.

Z vžiky mohl strojvdce skrze tlusté, sklenné oky, zasa-

zené do úzkých okének, vidti pohodln na cestu ped sebou a mniti
pomocí pedálové páky postavení pedních kol a tím umožovati
pohyb v jakémkoli oblouku.

Péra z nejlepší ocele, upevnná na osách, nesla kotel a tendr,

aby pi nerovnostech cesty mírnila nárazy. Kola sama, nad pomy-
šlení dobrá a dokonalá, byla na obvodu rýhována, aby se mohla
vtiskati do pdy a neklouzala se.

Stroj pracoval, jak prohlásil Banks, silou osmdesáti nominál-

ních koských sil, které se však daly stupovati na stopadesát effek-

tivních koských sil, aniž bylo teba obávati se výbuchu. Stroj

zhotovený dle soustavy Fieldovy ml dvojaté válce s mnivou rejkou.

Neprodyšn uzavený obal kryl celý mechanismus na ochranu ped
silniním prachem, který by jej byl jinak brzy poškodil. Jeho hlavní

pedností však bylo, že málo poteboval a mnoho vykonal. V po-

rovnání s výkonem byla spoteba stroje neslýchané nepatrná, nech
se topilo uhlím nebo dívím, ponvadž rošt byl pizpsoben každému
palivu. Normální rychlost této silniní lokomotivy odhadnul inženýr

na ptadvacet kilometr za hodinu, na píznivé pd mohla však
dosíci až tyiceti kilometr. Jak jsem již podotkl, nemohla se kola

smekati, ponvadž svým rýhováním ytisx.ala se do pdy, nýbrž
i proto, že závs stroje na pérách nejlepšího druhu byl tak dokonalý,

že vyrovnával stejnomrn váhu stroje, která bývá kymácením se

vozu na to i ono místo posunována. Vzdušnými brzdami mli kola

úpln ve své moci, tak že je mohli pozvolna neb rázem zastaviti.
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Podivuhodná byla také lehkost, s jakou stroj pekonával stou-

pání, Banks docílil tchto výsledk tím, že bral bedliv zetel k váze

i hnací síle stroje, která psobila na každý píst jeho lokomotivy.

Tak mohla vystupovati po srázích lo—12 centimetr na jeden metr
stoupajících, výkon to velmi pozoruhodný.

Ostatn jsou indické silnice, Angliany založené, které mají

nkoHk tisíc mil délky, v stavu skuten výteném, tak že hodí

se znamenit k pevážení bemen. Jmenujeme jen Great Trunk
Road, která protíná poloostrov a má délku dvanácti set mil, t. j.

skoro dvou tisíc kilometr.

Prohlédnme si nyní steam-house, jejž umlý slon vlekl za

sebou.

Banks zakoupil od ddic nabobových na úet plukovníka
Munroa nejen silniní lokomotivu, nýbrž i povozy, které táhla. Ne-
bude nám divno, že radža Buthanský dal i tyto zaíditi dle svého
vkusu a indické mody. Nazval jsem je pohyblivým bungalovem, a

toto jméno zasloužily právem, nebo oba vozy jsou pravým zázra-

kem domácí architektury.

Pedstavme si dv pagody bez minaret, s krytem na dvojitém
krovu, tvoícím zakulacenou kupoli, s pístavky ped okny, které

spoívají na vyezávaných pilíích, okrášlených jemnými ozdobami
z rzného deva, s konturami, tvoícími elegantní oblouky, a s bo-

hatými verandami na pední i zadní stran. Ano! Dv pagody,

jež jako by byly odneseny s posvátného pahorku Sonnaghurského,

a jež pipiaté k sob, ve vleku ocelového slona mly nastoupiti cestu

po silnicích indických.

Musíme se zmíniti ješt o jedné vlastnosti zázraného slona,

která neobyejn stroj tento velmi úeln doplovala, totiž že mohl
také plovati.

Dolní ást sloního tla, v níž jsou stroje, tvoí totiž skute-
nou lodici z lehkého plechu, jíž umožují plouti velmi dmysln
umístné válce se vzduchem. Petíná-li vodní proud cestu, vrhne
se slon do nho, vozy jej následují, a nohy zvíete, pohybované
táhly, pepraví celý steam-house. To znamenitá výhoda, zejména
v rozlehlém území Indickém, kde se nalézá mnoho ek, pes nž
dosud nevedou mosty.

Tak vypadal tedy tento ve svt jediný povoz, a tak si jej pál
rozmarný radža Buthanský. Tebas však Banks vyhovl jeho fan-

tastickému pání a dal motoru podobu slona a vozm zevní tvar

pagod, pece uznal za dobré zaíditi vnitek dle vkusu anglického,

a to na dlouhou cestu. I to se mu povedlo.



ZEMÍ SELF.M 51

Steam-house sestával, jak jsem již ekl, ze dvou voz, jejichž

vnitní šíka obnášela nemén než šest metr. Byly tedy širší než

osy kol, které mily pouze pt metr. Ponvadž byly vozy zav-
šeny na velmi dlouhých a neobyejn pružných parách, vyrovnaly

se nárazy pi jízd tak dokonale, jako nepatrné otesy na dobe
stavných železnicích.

Pední vz byl patnáct metr dlouhý. V pedu kryla veranda,

na lehkých sloupech spoívající, prostorný balkon, na nmž mohlo

se pohodln procházeti deset osob. Do salonu vedla dv okna a dvée,

mimo to opaten byl ješt dvma okny po stranách. Salon, v nmž
nalézal se stl a knihovna a kolem nhož táhly se kypré pohovky,

byl umlecky vyzdoben a skvostnými látkami potažen. Silný smyr-

nejský koberec kryl jeho podlahu. ,,Tattisy", t. j. jakýsi druh veti-

verových stínidel, ped okny umístné a stále svlažované voavou
vodou, udržovaly píjemný chládek nejen v salonu, ale i ve vedlejších

kabinách sloužících za ložnice. Se stropu visela ,,punka", již pohy-

boval emen, dokud byly vozy v pohybu, a potom sluha, když se

zastavily. Bylo opravdu nutno použíti veškerých pomcek ke zmír-

nní nesmírného vedra, které v nkterých msících dosahuje ve

stínu až 45" C.

Na druhé stran salonu, naproti dveím k verand, vedly druhé,

z drahého deva zhotovené dvée do jídelny, která byla osvtlena

nejen postranními okny, nýbrž i svtlíkem z matného skla. Upro-

sted postavený stl poskytnul osmi osobám dosti místa; ponvadž
ale jsme byli jen tyi, mli jsme náležité pohodlí. Bufety a stolky,

opatené veškerým pepychem stíbrných úbor, skla a porcelánu,

které vyžaduje anglický komfort, tvoily další zaízení jídelny. Roz-

umí se samo sebou, že veškeré kehké pedmty stály do polo-

vice ve zvláštních záezech, jako na lodích a že byly chránny proti

jakýmkoli nárazm i na nejhorších cestách, budeme-li kdy nuceni

se po nich ubírati.

Dvée na konci jídelny ústily na chodbu, která vedla ke dru-

hému balkonu, nad kterým optn se vypínala veranda. Podél

chodby nalézaly se tyi pokojíky se strany osvtlené, v nichž stála

postel, umyvadlo a malá pohovka, a které byly zaízeny zrovna tak

jako kabiny velkých transatlantických parník. První pokojík

uren byl pro plukovníka Munroa, druhý v právo pro inženýra

Banksa další pro kapitána Hoda, kdežto mj nalézal se v levo od
pokojíku plukovníkova.

Druhý, dvanáct metr dlouhý vz opaten byl jako první bal-

konem s verandou, jenž tyl spojen s prostrannou kuchyní, po jejíchž
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stranách nalézaly se dv hojn zásobené špižírny. Tato kuchyné
byla rovnž ve spojení s chodbou, která se rozšiovala ve tverhran-
nou místnost, jídelnu to služebnictva, osvtlenou oknem ve strop.
Po stranách nalézaly se tyi pokojíky pro šikovatele Mac Neila,

strojníka, topie a sluhu plukovníka Munroa; dále u zadní stny
další dv kabiny, jedna pro kuchae, druhá pro sluhu kapitána Hoda;
jiné místnosti sloužily za zbrojnici, lednici, skladišt atd. a vcházelo
se do nich balkonem na zadní ásti vozu.

Vidíme, že Banks zaídil ob pohyblivá obydlí steam-housu
zrovna tak prakticky jako pohodln. V zim mohla se zahívati
vzdušným topením, vedoucím z lokomotivy, mimo to postavena
byla v salonu a jídeln ješt dvoje malá kamna. Mohli jsme tudíž
také klidn eliti všem nepohodám studeného poasí, i v pedhoích
Tibetských.

Rozumí se, že ani vysoce dležitá otázka stran potravin nebyla
zanedbána, vezli jsme s sebou tolik vybraných konserv, že se mohla
jimi spolenost živiti po celý rok. Nejvtší ást zásob našich sestávala

Z konservováného masa z nejlepších továren, zejména z masa va-
eného a dušeného a z onch ,,murghi" neboli paštik ze slepiího
masa, jichž se na celém indickém poloostrov spotebuje veliké

množství.

Následkem nových zpsob pípravy, které dovolují dalekou
dopravu tekutých potravin v koncentrovaném stavu, nemlo se

nám nedostávati ani mléka k první snídani, která pedchází snídani

vlastní, ani masité tresti pro ,,tiffin", který se podává ped veeí.
Mléko, které se odpaí, až nabude hustoty syrobu, dá se do plecho-

vých, hermetický uzavených krabic obsahu as 450 gram, z nhož
získáme pidáním ptinásobné váhy vody asi ti htry tekutiny. Tato
sms má totéž složení jako erstvé, dobré mléko. Podobn zhotovuje
se masitá tres, která se nejprve zavaí, pak sformuje v tabulky,

které rozpuštny ve vod, dají výtenou polévku.

Led, který jest v teplých krajinách velmi dležitý a píjemný,
mohli jsme si v krátké dob zhotoviti pomocí známého pístroje

Carréova, v kterém se následkem vypaování tekutého pavku te-

plota rychle znan sníží. Jedna místnost, ležící ve zmínné zadní

ásti vozu sloužila za lednici, v které jsme mohli svou loveckou
koist dle libosti uschovati. Byla to, jak každý snadno pochopí,

výtená pomcka, která nám za všech pomr zajišovala výtenou
potravu.

Také ve sklep nalézala se hojnost nápoj. Francouzská vína,
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rzná piva, koalky, arak na prvním míst a v dostateném množ-

ství pro prvý as.

Podotýkám pi tom, že naše cesta neuchylovala se nikde da-

leko od obydlených kraj poloostrova. Vždy Indie není pouští.

Kdo neskrblí rupiemi, mže si tam pohodln opatiti vše potebné

a ješt více. Na sebe samy budeme odkázáni nejvýše snad pi pre-

zimování v severní ásti, na úpatí Himalaye. Ješt i tu mli jsme

zajištnu co nejpohodlnjší existenci. Praktický duch našeho Banksa

pamatoval práv na vše a mohli jsme mu sviti smle starost o naše

zásobování.

Smr naší cesty — který byl ostatn stanoven jenom v zásad
a mohl býti dle okolností zmnn — byl následující:

Z Kalkuty chtli jsme se ubírati údolím Gangu až k Allaha-

badu a procestovati království Audské až k prvním výbžkm
Tibetu, tam chtli jsme v nkterém míst tráviti nkolik msíc,
aby kapitán Hod ml píležitost hovti své lovecké zálib, a pak

vrátiti se až do Bombaye.
Celá cesta obnášela asi devt set mil, pi emž ovšem celý dm

i se svými obyvateli cestoval s námi. Kdo by otálel za tchto pomr
jen okamžik vykonati teba nkolikráte za sebou cestu kolem svta?

KAPITOLA VI.

První etapy.

Dne 6. kvtna o svítání opustil jsem hotel Spencer, jeden z nej-

vtších v Kalkut, který jsem obýval od svého píjezdu do hlavního

msta Indie. Velké to msto nemlo již pro mne pražádných tajností.

Ranní procházky v prvních denních hodinách, veerní projížky
v koáru na Strand až k esplanad pede tvrzí Williamskou, mezi

stkvlými povozy Evropan, kteí pohlížejí s hrdým opovržením

na nemén stkvlé povoziy otylých a nemotorných domorodých bo-

há, prohlídky obdivuhodných obchodních ulic, jimž právem náleží

jméno bazar, výlety k místm na spalování mrtvol na behu Gangu,

do botanických ziahrad pírodozpytce Hookera, i k ,,madam Káli,"

strašlivé žen se tymi nikami, divoké bohyni smrti, která se skrý-
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vala v malém chrámu jednoho z tch pedmstí, kde se stýká mo-
derní civiHsace s domácím barbarstvím — vše to bylo již odbyto.

Prohlednul jsem si také palác místokrálv, jenž se zvedá pímo
proti hotelu Spencer, rovnž podivuhodný palác Chowringi Road
a Town-Hall, jež jest vnována památce velkých muž naší doby;

studoval jsem podrobn zajímavou mešitu Huglyskou; procházel

jsem se u pístavu, který jest peplnn nejkrásnjšími obchodními

lodmi anglické mariny; rozlouil jsem se s arghily, adjutanty i
filosofy — tito ptáci mají tolik jmen — urenými istiti ulice a udr-

žovati msto v píznivém stavu zdravotním, i to bylo již odbyto,

a nezbývalo mi nic než odjeti. Zmínného rána najal jsem si tedy

na guvernérském námstí palkighari, jakýsi druh prokletého, tyr-
kolého, dvouspežního povozu — který se ovšem nesmí ukázati mezi

pohodlnými výrobky anglického umní koárnického — a tento do-

pravil mne brzy do bungalovu plukovníka Munroa. Sto krok
za pedmstím oekával nás náš vlak. Potebovali jsme se v nm
jenom „domácn Zaíditi," — to správné oznaení. Rozumí se,

že naše zavazadla byla již pedem umístna v urených k tomu
místnostech. Nevzali jsme s sebou ovšem nic než to nejpotebnjší.

Pouze co se týe zbraní, setrval kapitán Hod na tom, že nezbytn
musíme míti tyry enfieldské pušky s taskavými kulemi, tyry pušky
lovecké, dv pušky na kachny a ješt nkolik jiných pušek a revol-

ver, jimiž jsme se mohli ozbrojiti všichni více než dostaten. Tato
válená výzbroj byla urena ovšem více k usmrcování dravé zve
než k lovu zviny, však Nimrod výpravy nedal si v tom poroueti.

Kapitán Hod ostatn tonul v blahu. Radost, že vyvede plu-

kovníka z jeho ústraní, potšení, že projede severní provincie in-

dické v nebývalém povoze, vyhlídka na zcela neobyejné hony a

výlety do hor Himalayských, vše to oživovalo a dráždilo ho více

než obyejn a nutkalo ho k nekoneným výkikm a stiskm ruky,

pi emž nám skoro drtil kosti.

Hodina odjezdu nastala. První kotel ml své naptí, stroj

byl pipraven k práci. Strojník stál na svém míst drže ruku na
regulátoru. Ozvalo se obvyklé pronikavé písknutí.

,,Ku pedu," zvolal kapitán Hod, mávaje kloboukem, ,,ocelový

obre, ku pedu!"
Název ,,ocelový obr", který náš nadšený pítel uštdil obdivu-

hodnému motoru našeho vlaku, byl zajisté pípadný a zstal mu
také na dále.

Na tomto míst zmíníme se ješt o mužstvu výpravy, které

bydlelo v druhém pohyblivém dom.
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Strojník Storr, rodem Anglian, sloužil díve spolenosti ,,Great

Southern of India", od níž teprve ped nkolika msíci vystoupil.

Banks, jenž ho znal, vdl, že je statený muž a pemluvil ho, aby
vstoupil do služeb plukovníka Munroa. Bylo mu tyicet let, byl

zruný, ve svém oboru velmi zkušený muž, který mohl konati platné

služby.

Topi jmenoval se Káluth. Pocházel t oné tídy Ind, jichž si spo-

lenosti železniní proto tolik váží, ponvadž v tropickém vedru Indie

vydrží bez úhony u parního kotle, zrovna tak jako Arabové, kterým
svují paroplavební spolenosti pi plavbách po erveném moi
obsluhu kotl. Statení ti lidé spokojují se nanejvýš s tím, že se pouze
vaí tam, kde by se Evropan v krátku již upekl.

Sluhou plukovníka Munroa byl ptaticet rok starý Ind, kmene
Gurkh, jménem Gmi. Sloužil v onom pluku, který na dkaz ne-

zdolné poslušnosti pijal bez reptání nové stelivo, jež bylo první

píinou, nebo alespo záminkou vzpoury sipoj. Byl malý, hbitý,

dobe urostlý, neobyejn oddaný a nosil dosud erný stejnokroj

brigády ,,rifl", na nmž lpl tém jako na své vlastní kži.
Šikovatel Mac Neil a Gmi byli s duší s tlem oddáni plukovní-

ku Munroovi.

Bojujíce po jeho boku ve všech bitvách v Indii, provázejíce

ho pi jeho bezvýsledných pokusech dopadnouti Nanu Sahiba, ná-

sledovali ho také do jeho ústraní, aby ho nikdy již neopustih.

Vedle Gúmiho, sluhy plukovníkova, musíme se zmíniti o Foxu,
veselém, velmi sdílném plnokrevném Anglianu, sluhovi to kapitána

Hoda a náruživém lovci jako jeho pán. Za žádnou cenu by byl ne-

vymnil svoji nynjší službu za jinou. Pro svoji chytrost zasloužil

své jméno Fox — liška, ale byla to liška, která skolila již sedma-
ticátého tygra, tedy jen o ti mén než jeho pán. Ostatn byl si tím
jist, že dlouho na této cife nezstane.

Abych již úpln vyjmenoval personál výpravy, musím se zmíniti

ješt o našem erném kuchai, který kraloval v pedním dílu druhého
domu, mezi obma špižírnami. ,,Monsieur Parazard" — tak se

jmenoval, — rodem Francouz, který již pekl a smažil pod všemi
šíkami zemkoule, byl toho pesvdení, že neprovozuje obyejné
emeslo, nýbrž že vykonává úad veliké dležitosti. Pontiíikoval

v pravém slova smyslu, když ruka jeho se vznášela z trouby do
trouby, rozdlujíc s pelivou pesností chemika pep, sl nebo jiná

koení, která pomáhala na nohy jeho ueným preparátm. Ponvadž
byl monsieur Parazard neobyejn zruný a istotný, odpouštli
jsme mu rádi jeho kulinaristickou ješitnost.



ZEMl Selem 57

Deset osob tedy, totiž sir Eduard, Munro, Banks, kapitán Hod
a já, Mac Neil, Storr, Káluth, Gúmi, Fox a monsieur Parazard tvo-

ili družinu, již ocelový obr dopravoval ve dvou pohyblivých domech
do severní ásti indického poloostrova. Nesmíme však zapomenouti

na oba psy Fanna a Blacka, jichž se kapitán Hod pro jejich výtené
vlastnosti jako pomaha pi honb nemohl dosti vynachváliti.

Bengalsko jest, by i ne nejzvláštnjším, pece však nejbo-

hatším krajištém Hindostanu. Není sice vlastní zemí radž, kteí

sídlí více ve stedu této širé íše; za to prostírá se v siln zalidnném
území, které lze snad pokládati za vlastní zemi Ind. Sáhá na se-

veru až k nepekroitelným hranicím Himalaye a naše cesta vedla

napí tmito krajinami.

Po stanovení prvních etap jízdy usnesli jsme se na tomto: Hodlali

jsme postupovati nkolik mil vzhru podél eky Hugly, t. j. ramena
Gangu, které proudí okolo Kalkuty, pak minouti po pravé stran
fiancouzské msto Candernagor, sledovati železnici až do Byrdwanu,
pak odboiti na Behar, abychom v Benaresu optn dostihli Gangu.

,,Pátelé," prohlásil pi tom plukovník Munro, „ponechávám
úpln vám, stanoviti smr naší cesty . . . urete ji jen beze mne, vše,

co uiníte, bude mi vhod."

,,Milý Munro," odvtil na to Banks, ,,budeš musit pece pro-

jeviti svj náhled . .
."

,,Ne, ne Bankse," vpadl plukovník, ,,podrobuju se ti a nebží
mi snad o to, abych navštívil nkterou provincii díve než druhou.

Dovolte mi však otázku: Kterým smrem hodláte se ubírati, až do-

razíme do Benaresu?"

,,K severu!" zvolal kapitán Hod prudce, ,,cestou, která vede
pímo k prvním pedhoím Himalaye, tedy napí královstvím

Udskýml"
,,Dobe, dobe, pátelé," odvtil plukovník Munro. ,,pak snad

vás o nco požádám ... O tom však si promluvíme pozdji. Do
té doby jednejte dle svého uznání!"

Tato slova sira Eduarda Munroa nemohla nevzbuditi trochu

mé zvdavosti. Jaký as choval úmysl? Vydal se na cestu snad jen

s tou myšlenkou, že snad náhoda dá mu nalézti to, co se jeho snaze

nezdailo? Doufal snad, že se mu poštstí zastihnouti Nanu Sahiba,

žije-li dosud, v severních koninách Indie? Choval snad ješt njakou
nadji v konenou pomstu? Co se mne týkalo, tož ml jsem jakousi

pedtuchu, že plukovník Munro veden jest njakými zvláštními po-

hnutkami, a zdálo se mi dokonce, že šikovatel Mac Neil jest zasvcen
do tajností svého velitele.
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Bhem prvních hodin tohoto rána usadiU jsme se v salonu

steam-housu.

Dvée i ob okna na verandu byla otevena, a pohybující se

punka chladila píjemn vzduch.

Regulátor v Storrov ruce ovládal ocelového obra. Jen míli

za hodinu, více prozatím nežádali cestující, kteí zvdav pohlíželi

na okolní krajinu.

Z pedmstí Kalkutského provázelo nás nejprve asi sto Evro-

pan, kteí se podivovali našemu povozu, a nesíslný poet Ind,
kteí na zevlovali s jakýmsi bázlivým úžasem. Znenáhla scvrkl se

jejich poet, pece však neušli jsme výkikm podivu mimojdoucích,

kteí svými obdiv vyjadujícími ,,vah! vahl" skoro plýtvali. Rozumí
se, že tento obdiv platil mén obma nádherným vozm, jako Spíše

ohromnému slonu, jenž je, chrle kotoue páry, vlekl za sebou.

V deset hodin byla v salonu prostena tabule a ponvadž jsme

tu skuten byli mén otásáni nežli v salonním voze první tídy,

pochutnali jsme si všichni výten na snídani monsieura Parazarda.

Cesta, kterou se náš vlak ubíral, vedla podél behu Hugly, nej-

západnjším to z peetných ramen Gangu, které dohromady tvoí
hustou sí tak zvané delty Sunderbundské. Celý ten kraj je útvaru

alluviálního.

,,Co zde vidíte, milý Mauclere", pravil mi Banks, ,,je výsledek

sporu mezi svatým Gangem a nemén svatým zálivem Bengál

-

ským. Vše jest otázkou asu. Snad nenalezH bychom tu ani hrudky
hlíny, která by nepocházela z Himalaye, odkud ji odplavil proud

Gangu. Reka pozvolna ohlodala pohoí, aby utvoila pdu této

provincie, v které si vyryla koryto ..."

,
.Které dosti zhusta opouští, aby si vybrala jinél" dodal ka-

pitán Hod. ,,0, ten Ganges je podivín, blouznivec, námsíník!
Lidé vystavli msto na jeho behu, a za nkolik málo století leží

ono s vyschlými nábežími uprosted kraje, ponvadž proud zm-
nil smr i ústí. Tak omýval kdysi nevrný proud úpatí Radžma-
halu a Gauru, které nyní zmírají žízní uprosted vyschlých polí

rýžových."

,,To snad nemusíme se obávati, že také Kalkutu stihne podobný
osud?" tázal jsem se.

„Kdož to ví?"

,,Oho, což tu nejsme my?" namítal Banks. ,,Což neznáme hrází?

Bude-li teba, dovedeme již zabrániti vystoupení Gangu. Piložíme

mu jednoduše svrací kazajkul"
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„Štstí pro vás, milý Bankse," prohodil jsem, ,,že vás zde ne-

slyší žádný Ind podobným zpsobem mluviti o svém posvátném
toku; toho by vám nikdy neodpustil."

,,Ovšem", musil doznati Banks, ,,vždy Ganges jest jim synem
Božství, ne-li Božstvem samým a co iní, není nikdy bezprávím

v jejich oích."

,,Ba ani ne zimnice, cholera a mor, jimž nedá nikdy z;cela za-

niknoutil" zvolal kapitán Hod. ,,Tygrm a krokodilm, jimiž se

hemží Sunderbund, se pi tom ovšem zle nevede. Naopak, mohli

bychom íci, že tento zkázonosný vzduch svdí onm tvorm zrovna

tak, jako istá atmosféra sanatoria v parné dob Anglo-indovi.

ó tch šelem — Foxe!" zvolal Hod, obraceje se k svému sluhovi,

který poklízel stl.

,,Pane kapitáne?" ozval se Fox.

,,Není-liž pravda, usmrtil jsi sedmaticátého?"

,,Ano, pane kapitáne, dv míle od Port Canningu," odvtil
Fox, ,,bylo to jednoho veera . . .

."

,,Dobe, dobel" perušil ho kapitán Hod, vyprazduje ádnou
sklenici rumu s vodou. ,,Znám píhodu tvého sedmaticátého; mne
by však více zajímala píhoda s osmaticátým."

,,Osmaticátý není dosud usmrcen, pane kapitáne!"

,,Však ty ho usmrtíš. Foxe, zrovna tak jako já jedenatyi-
cátého!"

V hovoru kapitána se svým sluhou, jak vidíme, slovo ,,tygr"

prost se tnevyslovoválo. Bylo zbyteno. Oba lovci si rozumli.

Cím dále jsme se hnali ku pedu, tím více úžilo se koryto Hugly,
které jest u Kalkuty skoro kilometr široké. Nad tímto místem má
eka behy jen velice nízké. Tam povstávají asto strašné smršt,
které rozšiují zkázu celou provincií. Zniené celé tvrti mstské,
poboené domy, spustošené celé sady, tisíce mrtvol rozmetaných
v mstech i na venku, to ony truchlivé obrazy, jež za sebou za-

nechávají dsné ty orkány, které všecky pedila prudkostí smrš
z roku 1844.

Jak známo, má podnebí Indie ti roní období: dobu deš,
zimy a vedra. Tato jest sice nejkratší, za to však nejobtížnjší. Nej-

strašnjší msíce jsou bezen duben a kvten. Kvten jest ze všech
nejparnjší. Kdo v této dob denn tráví nkolik hodin na slunci, dává
pi tom život v šanc, alespo Evropan.

Dosti asto dostoupí teplomr i ve stínu 106° Fahrenheita (as

41° Celsia).
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„Lidé oddechují jako dýchaviní kon," praví Valbezen, ,,a Za

války k potlaení vzpoury museli si vojáci polévati lilavu studenou

vodou, aby zmírnili nával krve k mozku."
My jsme vedrem píliš netrpli, díky pohybu steam-housu,

vánku zpsobenému kýváním se punky a díky vlhkému vzduchu,

který neustále vnikal vetiverovými, ob as navlhovanými stínidly.

Ostatn blížila se doba deš, která trvá od ervna do Kjna,

a bylo se co báti, aby nám nezpsobila více nepíjemností nežli

doba horka. Však za pomr, za jakých jsme cestovali, nemusili

jsme se báti nieho vážného.

K jedné hodin odpoledne dorazili jsme po rozkošné procházce,

pi které jsme ani z domu nevyšli, do Candernagoru.

Navštívil jsem tento koutek zem, jediný, který v celém okresu

Bengálském ješt náleží Francii, již díve. Toto msto, pod ochranou
trojbarevné vlajky stojící a mající právo vydržovati si pouze patnáct

voják k vlastní ochran, stará sokyn Kalkuty v bojích i8. století,

jest nyní pusto, bez prmyslu, bez obchodu, jeho tržišt jest opu-

štno, jeho pevnstky prázdny. Snad by byl Candernagor oživl,

kdyby železnice Alláhabadská se ho dotkla; následkem nárok
francouzské vlády však byla anglická spolenost nucena vyhledati

jiný smr a vyhnouti se území francouzskému, takže Candernagor
ztratil poslední píležitost, aby se optn mohl vyšinouti k jakési

obchodní dležitosti.

Náš vlak proto také nevejel do tohoto msta. Zastavil se ti
míle od nho u latanového lesa. Když jsme rozbih svj tábor, vy-

padalo, jako by se zde zapoalo se stavbou vesnice. Vesnice však
byla pohyblivá a pokraovala z rána dne 7. kvtna v perušeném
pochodu, když jsme byli strávili klidnou noc ve svých pohodlných
pokojích.

Za této zastávky postaral se Banks o obnovení paliva. A stroj

spoteboval jen málo, dbal pece inženýr toho, aby tendr vezl vždy
dosti vody i uhlí ke krytí poteby na šedesát hodin.

Této zásady drželi se vrn i kapitán Hod a jeho vrný Fox,

vzhledem k sob, takže jejich vnitní kamna — ili jejich žaludek,

jenž ml velmi velkou výhevní plochu — byl stále opaten znaným
množstvím dusinatého paliva, nezbytného, aby lidský stroj byl

zachován po delší dobu v dobrém chodu. Cesta, kterou jsme hodlah
nyní uraziti, mla býti delší. Chtli jsme jeti plné dva dny, odpo-
ívati dv noci, abychom dorazili do Byrdvanu a navštívili toto

msto bhem dne 9. kvtna.



Ilcdina odjezdu nastala, »Ku pedu ! zvolal kapitáa Hod . . . (Str. 55.)
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O Šesté hodin ranní dal Storr znamení k odjezdu parní píšalou,

profoukl válce, a ocelový obr rozbhl se ponkud rychleji než vera.
Nkolik hodin jeli jsme poblíže trati, která pes Byrdvan do-

stihuje u Radžmahelu opt údolí Gangu, kterým pak probíhá až

k Benaresu. Práv hnal se kolem rychlík z Kalkuty. Zdálo se, že

nás zve udivenými zraky svých cestujících na souboj. Nedbali

jsme. Jeli snad rychleji nežli my, rozhodn však ne pohodlnjil

Kraj, jímž jsme tyto dva dny projeli, byl neustále rovný a ná-

sledkem toho dosti jednotvárný. Tu i tam houpalo se nkohk štíhlých

kokosovník, kterýžto druh strom za Byrdvanem brzy úpln mizí.

Tyto velké, k rodu palem patící stromy totiž milují pobeží a daí
se pouze tehdy, když vzduch, který vdechují, obsahuje nkolik
molekul vzduchu moského. Proto také neshledáváme se s nimi

za dosti úzkým pruhem pobežním a marn bychom je hledali uvnit
Indie. Flora vnitroúsemí však proto není mén zajímavá a pestrá.

Po obou stranách Gangu tvoí kraj takoka ohromnou šachov-

nici rýžových polí, která se prostírají do nedohledné dálky. Pda
jest rozdlena ve tverce a obklopena hrázemi, tak asi jako so-

lenáky nebo ústicová ložiska na moském pobeží. Zde však pe-
vládala zelená barva, a zdálo se, že žn budou velmi vydatný na této

vlhké a teplé pd, jejíž kouící se výpary poukazovaly na úžasnou

její plodnost.

Píštího veera vypustil stroj v urenou hodinu a s pesností,

které mu mohl závidti každý rychlík, poslední kotou páry a za-

stavil ped branami Byrdvanu.
Toto msto jest v administrativním ohledu hlavní osadou an-

glického kraje, který však sám patí maharadžovi, platícímu vlád
nemén než deset milion daní. Msto skládá se vtšinou z nízkých

dom, mezi nimiž jsou krásná stromoadí, dosti široká, aby náš

vlak jimi mohl projeti.

Strávíme tudíž tuto noc v rozkošném míst plném stín a ze-

len. Tohoto veera mlo sídlo maharadžovo o malou mstskou
tvr více, totiž o naši pohyblivou samotu, o naši vesniku ze dvou
dom sestávající, jíž bychom však byli nezamnili ani za celou tvrt
mstskou, v níž vystavn jest v anglo-indickém slohu skvlý palác

vládce Byrdvanského.

Náš slon zde ovšem vzbudil tutéž pozornost jako jinde, totiž po-

divení smíšené s hrzou u všech Bengalc, kteí se sbíhaU se všech

stran s nepokrytou hlavou a úesem á la Titus, muži odni pouze
zástrou kolem bok, ženy bílým ,,sarri," který je zahaloval od hlavy

k pat.
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..Straclmji se zde pouze," poal kapitán Hod, ,,že maharadžovi

napadne chtíti koupiti našeho ocelového obra a že nám za nabídne

cenu, za kterou bychom ho jeho V^'sosti musili postoupit."

,,To se nestane nikdy!" zvolal Banks. ,,Bude-li si to páti, zho-

tovím mu radji nového slona tak silného, že bude moci odvléci

celé jeho hlavní msto z jednolio konce na druhý. Našeho však ne-

prodám za žádnou cenu, není-liž pravda, Munro?"
,,Za žádnou cenu," potvrzoval plukovník s tváí muže, jímž

nepohne ani milionová nabídka.

O koupi našeho obra nemohlo býti ani ei. Maharadža v této

dob vbec v Byrdvanu nesídlil. Nás poctil návštvou pouze jeho

,,kámdar", jakýsi tajemník, který si náš vlak prohlédl. Za to pozval

nás tento muž— a my jsme jeho pozvání milerádi pijali— k návštv
zahrad paláce, v nichž bujely nejkrásnjší exempláry tropických

rostlin, ovlažovaných tekoucí vodou, která zachycena byla v ryb-

nících nebo plynula potky; dále k procházce parkem, ozdobeným
fantastickými kiosky, kde prostíraly se rozkošné zelené trávníky a

kde procházely se voln také kozy, jeleni, daci a sloni jako zástup-

cové zvíat domácích a kde zaveni byli tygi, lvi, pardalové a med-
vdi jako zástupcové dravc v nádherných klecích.

,,Tygi v klecích jako kanái, pane kapitáne!" zvolal Fox. ,,To

pece hanba!"

,
.Zajisté, Foxe!" odvtil kapitán. ,,Kdyby šlo po jejich pání,

zajisté by se radji prohánli voln v bainách, teba i ped ústím

pušky s taskavými koulemi!"

,,To si také myslím!" souhlasil sluha s hlubokým povzdechem.
Následujícího dne, lo. kvtna, opustili jsme Byrdvan. Vším

potebným hojn zásobený . steam-house
,
pekroil dráhu na pe-

jezdu a obrátil se pímo k Ranghuru, mstu od Kalkuty asi pta-
sedmdesát mil vzdálenému.

Následkem toho minuli jsme ovšem, po pravici ležící dosti znané
msto Muršedabad, které neskytá ani ve své anglické ani indické

ásti nic pozoruhodného; dále Monghir, jakýsi indický Birmingham,
pikrený na pedhoí, ovládajícím koryto svatého proudu; potom
Patnu, hlavní msto království Beharského, kterým jsme hodlali

napí projeti, bohaté obchodní stedisko pro vývoz opia, které tém
mizí pod množstvím zde rostoucích popínavých rostlin; my však
mli nco lepšího na práci; musili jsme odboiti jižnji o dva asi stupn
pod údolím Gangu.

V tomto dílu cesty zvýšili jsme rychlost ocelového obra, a udr-
žovali jej v mírném poklusu, jenž nás úpln pesvdil o výteném
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zaízení našich pohyblivých dom. Silníce ostatn byla dobrá a ho-

dila se k tomuto pokusu. Dravci snad ulekli se ohromného slona

chrlícího dým a páru. Nespatili jsme alespo k nejvtšímu úžasu

kapitána Hoda v džunglích této koniny ani jediného. Ostatn hodlal

se kapitán oddati své lovecké vášni teprve v severních územích Indie,

tak že dosud nenaíkal.

Dne 15. kvtna byli jsme blízko Ramghuru, asi padesát mil

od Byrdvanu. Prmrná rychlost jízdy obnášela dosud patnáct

mil ve dvanácti hodinách, nic více.

Ti dny na to, dne 18. zastavil se vlak sto kilometr dále, u m-
steka Cittry,

Tato první ást jízdy uplynula beze vší nehody. Dny byly horké,

odpoinek pod ochranou verandy za to tím píjemnjší. Tak strá-

vili jsme parné hodiny v sladké zahálce.

Veer vyistili Storr a Káluth pod dozorem Banksa kotel a

prohlédli stroj.

Zatím odebrali jsme se, kapitán Hod a já, provázeni Foxem
a Gmim s obma stavcími psy, do okolí tábora na hon. Dosud
ulovili jsme pouze drobnou zv srstnatoti a pernatou, jíž kapitán

jako myslivec sice opovrhoval, ale jíž jako labužník zase si vážil,

následujícího dne nalézalo se k jeho nejvtšímu uspokojení na jí-

delním lístku monsieura Parazarda o nkolik šavnatých pokrm
více, tak že jsme mohli šetiti se zásobami.

Nikdy Gúmi a Fox s námi nebyli, ponvadž musili štípati díví

a nosit vodu, vždy bylo nutno naplniti tendr pro píští den. Z té

píiny vohl Banks také se záUbou zastávky na behu potoka a na
blízku lesa. Potebný materiál opatován vždy pod dozorem inže-

nýra, který se sám o všecko staral.

Když bylo vše opateno, zapálili jsme si doutníky —• výtené
manillské šeruty a kouili jsme za hovoru o této Zemi, kterou Hod
a Banks dkladn znali. Kapitán opovrhoval obyejným dout-

níkem a ssál svými mohutnými phcemi voavý kou z ,,hukahu"

dvacet stevíc dlouhým troubelem, jenž mu sluha peUv nacpával.

Bylo by nás velice tšilo, kdyby nás byl plukovník Munro jednou

doprovázel na nkterém z tchto krátkých výlet do okoh. Pokaždé

zvali jsme ho ped svým odchodem, ale on rovnž tolikráte odmítl

a zstal se šikovatelem Neilem doma. Oba procházeli se pak pouze

nkolik set krok po silnici. MluviH málo, zdálo se však, že si dobe
rozumjí, takže nepotebují slov, aby si vymnili své myšlenky.

Podobalo se, že jsou oba zcela zaujati strašnými vzpomínkami, které

nic nedovedlo smazati. Kdož vdl, neobživnou-li tyto vzpomínky
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tím více, ím blíže picházeli plukovník Munro a šikovatel k jevišti

dsné vzpoury.

Patrn plukovník veden byl asi k tomu, že se k nám pipojil

na tuto cestu do severní Indie, ne tak prostým páním, neodluo-

vati se od nás, ale s uritou, utkvlou ideou, již poznáme snad po-

zdji. Banks a kapitán Hod souhlasili s mými náhledy; všichni

ti tázali jsme se mimovoln, obávajíce se budoucnosti, zda tento

slon, kráeje rovinami poloostrova, nevlee zárove s sebou také

njaké hrozné drama.

KAPITOLA VIL

Poutníci Phalguští.

Behar tvoil díve císaství Magadhaské. Byl to v dobách bud.

hist jakési posvátné území a jest dosud pln chrám a klášter-

Ped mnoha stoletími však nastoupili bramíni místo knží Budho-

vých. Zmocnili se ,,vihar", tží z nich a živí Fe výnosem kultu;

vící proudí se všech stran; konkurují siln svatým vodám Gangu,

poutím do Benaresu a náboženským slavnostem Džaggernautu:

slovem celá krajina náleží jim.

Je to bohatá zem s nekonen dlouhými, smaragdov zele-

nými poli rýžovými, nesmírnými plantážemi makovými a etnými,
v bujné zeleni ukrytými osadami, ostínná palmami, mandlovníky,

datlovníky a tarasy, mezi které rozestela ruka pírody skoro ne-

prostupnou sí Han. Cesty, po kterých se ubírá steam-house, tvoí
samé husté klenuté chodby, jejichž vlhká pda tají okívající svžest.

Vlajíce mapu ped oima, ubíráme se, neobávajíce se, že za-

bloudíme, dále ku pedu. Huení a supní našeho slona mísí se

s ohlušujícím kikem opeenc a disharmonickým kikem opic. Jeho
dým valí se v hustých kotouích mezi féni;xy, banány, jejichž zlato-

žluté plody záí jako hvzdy z lehkých mrák. Kam pijde, vzlétají

houfy nžných rajek, jejichž peí mizí v bílých kotouích páry. Tu
i tam odrážejí se oste skupiny banán a oranž, nebo malá políka
„dahl" t. j. druhu keovit rostoucího hrachu se s o iky na metr
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vysokými, jichž užívá se v zálesáckých vesnicích ke zhotovování

plot.

Však to horko! Vlhký vzduch sotva že vniká navlhenými
stínidly ped našimi okny. Kraj pokryt jest ohnivým dechem ,,hot

wind" —• teplých vtr — které se, peletujíce širé roviny na zá-

pad, prosytily horkem. Jest na ase, aby ervnový monsum zmnil
tento stav atmosféry. Nikdo nesnese bez neljezpeí udušení na
dlouho psobení tolioto žhavého slunce.

Kraj jest také zcela opuštn. Dokonce i ,,raiotové", zvyklí na

palivé paprsky slunení, musí zanechati každé polní práce. Lze

použiti pouze ješt stinných ulic a tch také pouze proto, že se jimi

ubíráme pod ochranou svého pohyblivého bungalovu. Topi Káluth
jest zajisté zhotoven, nesmím íci z platiny, ponvadž platina se roz-

taví, nýbrž z istého uhlíku, aby se neroztekl ped svým rozpáleným

kotlem. Však nel Ten statený Ind odolal Má zajisté jinou, teplo

odrážející povahu, kterou nabyl na mstcích lokomotiv na tratích

stední Indie.

Dne 19. kvtna ukazoval teplomr zavšený na stn jídelny

teplotu 106° Fahrenheita (4i"ii" Celsia). Toho veera musili jsme

se vzdáti své hygienické procházky ,,havakany". Toto slovo znaí
vlastn ,,jísti vzduch", t. j. že vdechujeme po dusném parnu tropi-

ckého letního dne trochu svžího, istého veerního vzduchu. Ten-

tokráte by byla atmosféra naopak strávila nás.

,,Pane Mauclere," oslovil mne v tom šikovatel Mac Neil, ,,to

mne upomíná na poslední dny bezna, když sir Hugh Rose pokoušel

se baterií, sestávající pouze ze dvou dl, prosteliti prlom do pev-

nostních zdí Jansijských. Ped šestnácti dny pešli jsme Betvu a

odsedlali v té dob jen jedenkráte kon. Bojovali jsme mezi ohrom-
nými žulovými stnami, což zde znamená totéž jako bojovati mezi

stnami vysoké pece. Našimi adami kráeli ,,chitsiové", kteí nosí

vodu v mchách, a lili nám ji na hlavy, mezitím co jsme stíleli, bez

ehož bychom byli padali jako mouchy. Ano, tu mi nco napadá. Byl

isem unaven, hlava mi hrozila puknouti, kle. al jsem skoro k zemi . . .

V tom mne zpozoroval plukovník Munro, vyrval chitsimu mch
z ru cy a vylil cbsah jeho na mne . . . byla to poslední voda, již mohl
nosi opatit! Vte, takového nco se nikdy nezapomene. Ne! Kapku
krve za každou kapku vody! A kdybych vycedil veškeru svoji krev

za pana plukovníka, zstanu pece ješt jeho dlužníkem!"

,,Šikovateli," tázal jsem se, ,,nepozorujete, že plukovník Munro
jest od našeho odjezdu ješt zamyšlenjší a zamlklejší než obyejn?
Zdá se, že každým dnem. .

."
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„Tak jest, pane Mauclere," odvtil Mac Neil, perušuje mne,

„je to také zcela pirozené! Vždy pan plukovník blíží se stále více

Luknovu a Khavnpuni, kde Nana Sahib povraždil tak hanebn . . .

Ó, nemohu o tom mluvit, aniž by mi krev stoupala k hlav! Bylo by

snad lépe zmniti smr cesty a nejeti onmi provinciemi, kde zuila

vzpoura nejhroznji. Pamatujeme se na tyto dsné události ješt

píliš dobe, než aby vzpomínka na n byla již vybledla."

,
.Mžeme smr zmniti," odvtil jsem. ,,Chcete-li, šikovateli,

promluvím o tom s Banksem a kapitánem Hodem ..."

,,Ne, ne, je píliš pozd," odvtil Mac Neil. ,,Zdá se mi do-

konce, že si pan plukovník peje ješt jednou spatiti jevišt oné

dsné války a že chce navštívit místo, kde paní Munroová nalezla

smrt — a jakou smrt!"

,,Je-li tomu tak," odtušil jsem, ,,bude snad lépe vyhovti
plukovníku Munroovi a nieho nemniti na našem plánu. asto skýtá

nám útchu a zmírnní bolu, mžeme-li se vyplakat u hrobu tch,

kteí nám byli drahými ..."

,,U hrobu, ano!" zvolal Mac Neil. ,,Což však smíme zváti také

hrobem onu studnu v Kavnpuru, do níž nasváženo ve zmatené sm-
sici tolik nešastných obtí? Stojí u ní snad ponmik, podobný onm,
jaký budují zbožné ruce na našich skotských hbitovech, na nichž

uprosted kvtin a stinných strom vytesáno jest jméno, jediné

jméno toho, kdo pod ním odpoívá? Ach, pane, obávám se, že bude
plukovník trpti hrozn. Opakuji však, že jest již pozd odvrátiti

ho od této cesty. Kdož ví, nezpoval-li by se poslechnouti nás. Ne,

nechme toho, a Bh stj pi nás!"

Mac Neil ml patrn dvody, že mluvil s takovou uritostí

o úmyslech plukovníka Munroa. Sdlil-li mi však všecko a byla-li

jediným dvodem, že opustil Kalkutu, použe touha, aby spatil

ješt jednou Kavnpur? Budiž však tomu jakkoliv, te pudilo ho
to jako magnet k místu, kde ono strašlivé drama bylo rozuzleno!

Te musili jsme se poddati bhu vcí.

V tom mi napadlo otázati se šikovatele, zdali sám vzdal se všech
myšlenek na pomstu, slovem, ví-li, že Nana Sahib jest mrtev.

,,Ne," odpovdl mi Mac Neil pímo. ,,A nemám stop, na
nichž bych své dvody založil, pece nemohu viti, že Nana Sahib
zemel, aniž byl potrestán za své zloiny! Ne, ne! A pece, nevím
nic a nieho jsem o tom neslyšel! ... Je to jakýsi pud, který mne
ovládá . . ó, jak by to blažilo srdce moci schladiti tuto oprávnnou
záš! Dejž Bh, aby mne tušení neklamalo, a abychom ješt . .

."
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Sikovatel neukonil vtu . . . Jeho posunek dokonil, co jeho

rty nechtly vyslovit. Sluha souhlasil úpln s pánem.
Když jsem Banksovi a kapitánu Hodovi sdlil obsah této rozr-

pravý, vyslovili se oba, že smr cesty se nemže a nesmí zmniti.

Nemluvili jsme ostatn nikdy o tom, že sé podíváme do Kavnpuru
samého, ponvadž jsme hodlali po pekroení Gangu u Benaresu
cestovati východními provinciemi království Audského v Rohilkan-

dem pímo na sever. Dosud nebylo jisto, nech si šikovatel Mac Neil

myslil cokoliv, že plukovník Munro touží po tom spatiti optn
Luknov nebo Kavnpur, místa tak strašlivých pro nho upomínek;
však, i kdyby si to pál, nehodlali jsme mu odporovati.

Nana Sahib konen byl osobností tak známou, že cestou o nm
zajisté uslyšíme, potvrdí-li se zpráva, že se v Bombayi objevil. V dob
našeho odjezdu z Kalkuty bylo o nabobovi sotva zmínky a z našich

píležitostných dotaz dalo se souditi, že úady byly špatn zpraveny.

Kryly-li však tyto domnnky mimo nadání pravdivé jádro, a

choval-li plukovník Munro te skuten tajné úmysly, bylo s po-

divem, že to nesdlil místo Mac Neilovi svému dvrnému píteli

Banksovi. Dalo se to však vysvtliti tím, jak i Banks prohlásil, že

vynakládal vše, aby plukovníka odvrátil od tohoto nebezpeného
a zbyteného podniku, kdežto šikovatel ho spíše k nmu nabádal.

Dne 19. kvtna okolo poledního minuli jsme osadu Cittru.

Steam-house byl tedy vzdálen 450 kilometr od místa odjezdu.

Následujícího dne, s nastávající nocí, dne 20. kvtna, dorazil

ocelový cbr po paliv žhavém dnu do Gaye. Zastavili jsme se u behu
Phalgu, svaté to eky, jež jest svými poutmi daleko š'roko Známa.
Oba domy umístili jsme na hezkém, skvostnými stromy ostínném
míst na behu eky, dv míle ped mstem.

Hodlali jsme zde stráviti 36 hodin, totiž dv noci a jeden den,

ponvadž toto místo, jak jsem již podotkl, zasluhovalo bližší po-

všimnutí.

Následujícího rána, proto, abychom ušli polednímu žáru, roz-

louili jsme se, totiž Banks, kapitán Hod a já, již o tvrté hodin
s plukovníkem Munroem a ubírali jsme se do Gaye.

Tvrdí se, že do tohoto stediska bramínského kultu pichází
ron nejmén 150.000 vících. Když jsme se blížili k mstu, spa-
tili jsme také silnici pokrytou nesmírným množstvím muž, žen a

dtí. V dlouhém, slavném prvodu ubírali se všichni, kdož prežih
námahy daleké pouti, aby vykonali svoje náboženské obady.

Banks seznal území Baberské již díve, pi píležitosti píprav-
ných prací k železnici, která dosud nebyla uskutenna, nemohli
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jsme si tudíž páti lepšího prvodu, jenž piml dokonce i kapitána

Hoda, aby zanechal doma své lovecké náadí, tak že jsme se nemusili

obávati, že nás náš nimrod cestou opustí.

Tsné ped osadou, kterou právem mžeme nazvati ,,svatým
mstem", upozornil nás Banks na posvátný stan, jenž obklopen

byl zbožnými poutníky každého pohlaví a stáií.

Byl to t. zv. ,,pipar' s ohromným kmenem; akoliv vtšina
jeho vtví stáím již opadala, mohl pece ítati dva až ti tisíce let,

kterýžto náhled potvrdil Ludvík Rousselet na své vysoce zajímavé

cest indickým územím radž dva roky pozdji.

Tento poslední representant pipal, které dlouhou adu století

stínily toto místo, a z nichž první zasazen byl pt set rok ped po-

etím kesanského letopotu, nesl náboženské jméno ,,Boddhi".

Fanatikové, kteí kleeli kolem nho, vili, že je to týž, jemuž Budha
kdysi žehnal. Stojí na polorozvalené terase, poblíž prastarého chrámu
z pálených cihel.

Tisíce Ind pohlíželo dosti nelaskav na pítomné ti Evropany.
Neozvali se sice proti nám, nedovolili nám však proniknouti ani

k terase ani ke zíceninám chrámu. Poutníci tvoili kolem onch
svátostí skutené zdi, jimiž sotva dovedli bychom si proraziti cestu.

,,Kdyby zde byl bramín," pravil Banks,
, .dosáhli bychom více

a mohli bychom si stavbu podrobn prohlédnouti."

„A kterak?" tázal jsem se s úžasem, ,,což jsou knží mén
písní, než jejich vící?"

,,Mj milý Mauclere," pouoval mne Banks, ,,neznám písnosti,

která by se nedala zlomiti nkolika rupiemi. Celkem jest velmi

užiteno, že jsou bramíni."

,,To vru nepochopuji!" odvtil kapitán Hod, jenž nedával na
jevo vi Indm, jejich mravm, pedsudkm a pedmtm jejich

úcty tolik shovívavosti, jíž požívají zcela spravedliv u jeho krajan.
Indie byla v jeho oích pouze ,,vyhrazené lovecké hájemství"

a pro nho mli dravci v bainách více ceny než všichni obyvatelé

mst a vesnic dohromady.
Když jsme si dostaten prohlédli okolí posvátného stromu,

vedl nás Banks dále smrem ke Gayi. Cím blíže jsme picháaeli

k tomuto mstu, tím více rostl poet poutník. Brzy spatili jsme
prsekem ve stromoví Gayu ležící na vrcholku skály, kterou ko-

runuje svými obdivuhodnými stavbami.

Pedevším vzbuzuje pozornost cestujícího chrám Visny. Pro-

veden je v moderním slohu, ponvadž ho královna Holkarská dala

teprve ped nkolika lety znova vystavti. Nejpozoruhodnjší zvlášt-
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ností tohoto chrámu jsou v nitru jeho se nalézající vlastní stopy

krok Višových, když kdysi sestoupil k zemi, aby bojoval s dé-

monem Mayou. Boj mezi bohem a zlým duchem byl brzy rozhodnut.

Zloboh podlehl, a skála, nalézající se v samém Višnu-Pádu, svdí
hlubokými otisky nohou, že tu démon ml kousek krušné práce.

Rekl-li jsem, že tyto otisky nohou jsou patrný v kamenu, musím
dodati, že tomu ví pouze Indové. Evropanu není dovoleno podívati

se na tyto božské stopy. Možná, že je k rozeznání jich v posvátném
kameni potebí také pevné víry, které se lidem ze Západu vtšinou
nedostává. Tentokráte Banks ani svými rupiemi nieho nesvedl.

Ani jediný knz nedal se uplatiti k takovému zhanobení posvátných

pedmt. Nedovolím si rozhodnouti, zdali snad výška obnosu ne-

dosti lila požadavk bramínského svdomí, rozhodn však se nám
nepodailo vniknouti do chrámu a nevím tudíž dosud nic o ,,stopách"

onoho nžného a krásného muže azurové barvy, odného v kroj

dávných král, proslulého svými desíti vtleními, zástupce tvoivé

síly, v opak Šivy, zástupce niivé, kterého pokládají Vaišnavové,

ctitelé Višny, za pravého z tí set milion boh, kteí se vyskytují

v jejich mnohobožském bájesloví.

Proto však pece nemuseli jsme litovati svého výpletu do sva-

tého msta a k Višnu-Padu. Není ovšem možná vylíiti to množství

chrám, adu dom a nesmírný poet vihar, skrze které nebo kolem
kterých jsme se museli ubírati, abychom se k nmu dostali. Sám
Theseus s klubkem Ariadny byl by zabloudil v tomto labyrintul

Sestoupili jsme tedy opt s Gayské skály.

Kapitán Hod zuil. Chtl si vylíti vztek na bramínovi, jenž

nám zabraoval vstup do Višnu-Padu.

,,Co vás to napadá. Hode," pravil mu Banks, zdržuje ho, ,,víte,

že Indové ctí svoje knze, bramíny, nejen jako tvory vznešené krve,

nýbrž i jako bytosti vyššího pvodu?"
Když jsme se dostali k oné ásti Phalgu, jež omývá skálu Gay-

skou, spatili jsme ped sebou nesmírné množství poutník. Tu tísnili

se v nevylíitelném zmatku muži, ženy, starci a dti, bohatí babuové
i chudí raiotové nejnižších tíd spoleenských, mšáci i venkované,
vaišiové, kupci a majitelé dvorc, kšatryové, hrdí domorodí bojovníci,

sudrové, zubožení emeslníci nejnižších sekt, páriové, kteí jsou po-

staveni mimo zákon a kteí zneistí svým zrakem pedmty, na
které pohlédnou — slovem, všecky tídy nebo kasty Indie, tu silný

Radžput odstrkuje lokty slabého Bengalce, onde obyvatelé Pend-
žabu mohamedány ze Scindu. Jedni pibyli v palankinech, druzí

na vozech, v nichž zapraženi hrbatí volové. Tu odpoívají jedni
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vedle svých velbloud, jejichž hadovité hlavy stou se po zemí, druzí

vykonali celou cestu pšky, a stále ješt picházejí nové davy se všech

stran poloostrova. Tu i tam vypínají se stany, stojí odpažené vozy

a je vidti chýže z vtví, sloužící všem ke krátkému pobytu.

,,Jaký to pustý hlukl" prohodil kapitán Hod.

,,Voda Phalgu nebude po slunce západu práv chutná k pitíl"

mínil Banks.

,,A pro ne?" tázal jsem se.

„Ponvadž jest posvátná, a všecky tyto podezelé davy se v ní

vykoupají, jako Gangisté inívají ve vlnách Gangu."

,,Jest naše ležení po proudu odtud?" zvolal Hod, ukazuje rukou
smrem, kde stál náš vlak.

,,Ne, kapitáne, upokojte se," odvtil inženýr, ,,naše ležení je

proti proudu."

,,To je štstí, Bankse, nepeji si, aby náš ocelový obr byl na-

pájen z tohoto neistého pramene!"
Prodrali jsme se tisíci Ind, kteí se tísnili na úzké prostoe.
Pi tom bylo slyšeti nejprve neladný lomoz etz a zvonk,

který vyvinovali žebráci, namáhající se vzbuditi veejnou útrpnost.

Hemžilo se tu zrovna zástupci spoleností tuláckých, po celém
indickém poloostrov tak rozšíených. Mnozí ukazovali falešné

rány jako Clopin-Trouillefouové*) ve stedovku. Bývají-li žebráci

ze emesla, vtšinou jen strojenými mrzáky, tož jest tomu zcela

jinak u tchto fanatik. Vru bylo by ztžka podati o tom zej-

mjších dkaz.
Tu bylo vidt fakiry, tak zv. ,,gussainy", polonahé, posypané

popelem; onde lovk se zdevnlou rukou, ehož docíleno neustálým
napínáním, tamo dla prorostlá nehty vlastních prst. Jiní zase

uložili si miti celou cestu z domova až sem svým vlastním tlem.
K tomu cíli lehajíce na zem a zvedajíce se ihned na to urazí tím zp-
sobem sta mil, jako by byli miskými etzy. Tamo viselo nkolik
vících, opojených mangem — jakýmsi druhem tekutého opia

svaeným s konopím — na vtvích na železných skobách, které si

zatkli do masa na ramenách. Pi tom se ješt otáeli, až se petrhly
a oni spadli do vln Phalgu.

Jiní opt ke cti Šivy majíce nohy zprobodány, jazyky provr-

tány a tlo šípy skrz naskrz celé zpropícháno, dávali inoucí se krev

*) Clopin-Trouillefou, známý král žebrák z románu Hugova,, Notre
Dáme de Paris"

.
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svou lízati hadm. Celé to divadlo bylo ovšem evropským oím
hnusné. Spéchal jsem rychle dále, když mne Banks náhle zadržel ka;

„Te blíží se hodina modlitby!"

Práv objevil se uprosted lidstva bramín. Zvedl pravou ruku

a ukázal k slunci, které dosud bylo ukryto za skalou Gayskou.

První z nho vytrysknuvší paprsek byl znamením. Množství

skoro úpln nahé vihlo se do vln. Nkteí spokojih se krátkým po-

topením, jako v prvních dobách ktu; jiní za to zamnili pedepsanou

koupel v opravdovské zábavy ve vod, na nichž se náboženský cha-

rakter stží dal ješt poznati. Nevím, zdah zasvcenci, zatím co mrueli

,>sloky" ili pamtní veršíky, jež jim knží za uritou odmnu pedíká-
vali, nepomýšleli více oistiti své tlo nežli svoji duši. Nejdíve zachytili

plochou dlaní trochu vody, rozstikli ji do všech ty úhl svta a

porosili si nkolika kapkami obliej, jako koupající se, kteí se baví

na plochém behu moských lázní. Mimo to vyrvali si za každý

spáchaný hích jeden vlas. Jak mnohý by byl asi zasloužil, aby byl

vyšel s úpln holou hlavou z vln Phalgul Hluk a jásot koupajících

se, kteíí zvlnili vodu rychlým ponoováním a tluením nohou jako

špatní plavci, byl tak strašlivý, že i aligatoi prchali zdšen k dru-

hému behu. Tam vysedh, hledíce s vypoulenýma oima na rej lidí,

kteí je vypudili z jejich íše, a klapali hroziv mohutnými ehstmi.

Poutníci se o n vlastn nestarali více než o neškodné ještrky.

Byl nejvyšší as, abychom tyto podivné svaté nechali samot-

ný, aby se mohli pipraviti ke vstupu do Kailu, t. j. ráje Brámova.
Kráeli jsme tudíž podél behu Phalgu, abychom dorazili opt do,

svého ležexií.

Snídan shromáždila nás všecky u tabule, a zbytek neobyejn
parného dne uplynul beze vší píhody. Kapitán Hod prošel k ve-

eru ješt jednou nejbližší okolí a pinesl nco zve. Zatím doplnili

Stoir, Káluth a Gúmi zásoby vody a paliva a upravili pec pod kotlem,

ponvadž jsme hodlali asn z rána vyraziti.

V devt hodin veer odebrali jsme se všichni do svých pokojík:
Klidná, velice však teplá noc zahalila vše kolkolem. Husté mraky
zakrývaly hvzdy a tížily vzduch ješt více. Ani po západu slunce

teplota píliš neklesla.

Vzduch byl tak dusný, že jsem jen stží usínal. Oknem, jež
jsem nechal oteveno, nevanul chlad, ale palivý vzduch, jenž se

mi zdál naprosto nezpsobilým ku pravidelné funkci plic. Blížila

se plnoc, a dosud jsem nezamhouil oka. Pes to chtl jsem ped
odjezdem ti až tyry hodiny drmati, však byl jsem na omylu chtje
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spánku poroueti. Sen se mi vyhýbal. Pevná vle nezmohla nieho,

psobila spíše opak.

Byla asi jedna hodina z rána, když zaslechl jsem temný hluk,

který se šíil podél beh Phalgu.

Domníval jsem se nejprve, že se vlivem atmosféry pesycené
elektinou pihrne od západu njaká boue. Tato bude snad dsná,
promíchá však alespo vrstvy vzduchové a usnadní dýchání.

Mýlil jsem se. Vtve strom, kryjících náš tábor, ani se nepo-

hnuly.

Vystril jsem hlavu oknem a naslouchal jsem. Vzdálený hluk

sice bylo slyšet, vidt však nebylo nieho. Temn erná hladina

Phalgu prostírala se pede mnou, bez onch kmitavých záblesk,
které by bylo každé pohnutí rozhodn zpsobilo. Hluk nevycházel

tedy ani ze vzduchu, ani z vody.

Nepozoroval jsem nic podezelého. Ulehnul jsem tedy opt a

poal jsem, zmoen únavou, dímati. Nkdy zaslechl jsem ješt onen
hluk, ale pak jsem pevn usnul.

Dv hodiny na to, práv když zaalo svítati, byl jsem náhle

probuzen.

Kdosi volal inženýra:

,,Pane Bankse!"

„Co se stalo?"

,,Pojte rychle!"

Poznal jsem hlas Banksv a strojníka, jenž vstoupil do chodby
mezi našimi pokojíky.

Vstal jsem ihned a opustil jsem svoji ložnici. Banks a Storr

dleh již na pední verand. Plukovník Munro pišel práv pede
mnou a kapitán Hod objevil se brzy na to.

,,Co se stalo?" tázal se inženýr.

,,Pohlete taml" odvtil Storr.

Svtlo nastávajícího dne dovolovalo pohled na beh Phalgu
a na ást silnice podél nho vedoucí, na nkolik mil. Užasli jsme
nemálo, když jsme spatili nkolik set Ind, táboících v tlupách
podél behu a na silnici.

,,To jsou naši verejší poutnícil" mínil kapitán Hod.
„Co zde však chtjí?" tázal jsem se.

„Oekávají bezpochyby východ slunce," odvtil kapitán, ,,aby

se vrhli do posvátných vln."

,,Ne," odtušil Banks. ,,Koupele si mohou odbýti v Gaye sa-

motné. Pišli-li sem, tedy . .
."
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„To znamená, že náš ocelový obr vzbudil ol)vyklou pozornost!"

vpadl kapitán Hod. „Zaslechli nejspíše, že gigantický slon, kolos,

jakého dosud nevidh, jest na blízku a pitrhli sem, aby se mu
diviUI"

,,Zstane-li jen pi obyejném obdivu," prohodil inženýr vrt
hlavou.

,,Ceho se ješt obáváš, Bankse?" tázal se plukovník Munro.

,,ó, nieho . . . jen, že nám ti fanatikové zastoupí cestu a zdrží

nás."

„Bud rozhodn opatrnými S takovými svatými nemžeme za-

cházeti dost nžn."
,,ZajistéI" souhlasil Banks.

Pak zavolal topie:

„Káluthe, jsou topeništ v poádku?"
„Ano!"

,,Zapal tedy!"

„Ano, ano, zapal, Káluthe!" opakoval kapitán Hod; ,,top, aby

náš slon dech páry a koue vychrlil tm poutníkm do oblieje!"

Bylo pl tvrté z rána. Kotel vyrobí za pl hodiny dostatené

množství páry. Topi zapálil palivo, devo praskalo na roštu a

z chobotu mohutného slona, který nl až do vtví vysokých strom,
vystupoval erný kou.

V tom blížily se jednotlivé skupiny Ind. Mezi množstvím na-

stalo všeobecné pohnutí. Brzy byli jsme tsn obklopeni. Poutníci

v prvních adách zvedali ruce nebo je natahovali ke slonu. Mnozí
se uklánli, klesali na kolena nebo vrhali se úpln na zem, nejspíše

na dkaz, že se slonu koí a k nmu se modlí.

Plukovník Munro, kapitán Hod a já stáli jsme zatím na ve-

rand, jsouce ponkud znepokojeni, jakého stupn tento fanatismus

dosáhne. Mac Neil pistoupil také a hledl mlky ven. Banks vstoupil

se Storrem do vžiky, kterou obrovské zvíe neslo na hbet a odkudž
je mohli dle libosti uvésti v pohyb nebo zastaviti.

O tvrté hodin již klokotalo a syelo to v kotli. Indové tento
temný hukot zajisté považovali za hnv nadpozemského slona. Tlako-
mr ukazoval te tlak pti atmosfér, a Storr vyfoukl páru záklopkami,
což vypadalo, jako by ucházela kozí obrovského tlustokožce.

„Máme dostatený tlak, Munro!" zvolal Banks.
,,Odje tedy, Bankse, pozorn však, abys nikoho neporanill"

Bylo již skoro jasno. Silnice podél Phalgu byla pokryta ví-
cími, kteí nejevili chuti nám ustoupiti. Za tchto okolností ovšem
nebylo snadno jeti ku pedu a nikoho neporaniti.
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Banks nkolikráte zapískal na parní píšalu, naež poutníci

odpovdli dsným evem.
„Uhnte se! PozorI" zvolal Banks hlasit a poruil strojníku,

aby regulátor pootevel.

Bylo slyšeti syení páry vnikající do píst. Stroj otoil se o pl
kola, z chobotu vystoupil mohutný kotou páry.

Množství na okamžik ustoupilo. Strojník otevel regulátor na
polovic. Huení ocelového obra se sesilovalo, a náš vlak hnul se

hustými adami Ind, kteí nemli chuti ustoupit.

„Dejte pozor, Bankse," zvolal jsem.

Nahnuv se pes zábradlí, pozoroval jsem, že se vrhl asi tucet

fanatik na cestu patrn v tom úmyslu, aby se dali rozdrtit koly

tžkého stroje.

,,Ti hlupáci!" zvolal kapitán Hod, , .pokládají náš vlak za vz
Džagernauty! Chtjí se dát rozšlapat nohami památného slona!"

Na pokyn inženýrv zavel strojník pítok páry. Poutníci ležící

pespí silnice nemli se ku vstávání. Kolem nich jeelo a valo
rozilené množství a dodávalo jim rznými posunky odvahy.

Stroj se zastavil. Banks nevdl, co má poít, a byl patrn
v rozpacích.

Náhle mu nco napadlo.

,,Uvidíme pece . .
.!" pravil.

Otevel kohout sloužící k ištní a pro fukování válc. Ihned
zasyel mohutný proud páry po zemi, že vzduch otásl se hukotem.

,,HuráI Hurá! Hurá!" kiel kapitán Hod. ,,Jen více, píteli

Bankse, jen více!"

Tento prostedek psobil. S kikem vyskoily dobrovolné

obti, když je zastihla horká pára. Chth se sice dát rozdrtit, však
ne opaiti.

Dav ustoupil, a cesta se uvolnila. Regulátor byl docela oteven,
a kola Zaízla se hluboko do zem.

,,Ku pedu, ku pedu!" naléhal kapitán Hod tleskaje a smje
se z plna hrdla.

Ocelový obr rychle ujíždl a zmizel brzy s oí lidí onmlých
úžasem jako bájený tvor uprosted mraku páry.



S kikem vyskoily dobrovolné obíti . , . (Str 76.)
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KAPITOLA VIII.

Nkolik hodin v Benaresu.

Ted byla silnice volna pro steam-house — ona silnice, po které

jsme hodlali jeti pes Sasserám na pravém behu Gangu až do Be-
naresu.

Míli za poslední zastávkou jel stroj zase obyejnou rychlostí

a urazil asi pltetí míle za hodinu. Banks hodlal penocovati dnešní

noci ptadvacet mil od Gaye a stráviti noc klidn poblíže malého
msta Sasserámu.

Indické silnice vyhýbají se co možná tokm, vyžadujícím most,
jejichž zízení na naplavené pd stojí znaný náklad. I v onch
místech, kde se ece nebo proudu nemohou vyhnouti, asto jich

není. Nalezneme tam však obyejn pívoz, starodávný výpomocný
prostedek, který rozhodn nestaí k peplavení našeho povozu. Na
štstí jsme ho nepotebovali.

Zrovna tohoto dne museli jsme pekroiti znanou eku Sou.
Jsouc nad Rhotasem posílena pítoky Koputem a Koylou ústí asi

uprosted mezi Arrahem a Dinaporem v Gangu.
Peplavba byla neobyejn lehká. Slon promnil se zcela jed-

noduše ve vodní motor. Sestoupil po mírném svahu až do eky,
peplul ji a široké nohy biovaly vodu jako lopatky kol, pi emž
vlekl vozy, které pluly za ním, za sebou.

Kapitán nemohl se radostí ani utišiti.

,,Pohyblivý dml" volal neustále, ,,dm, který jest zárove
vozem a parníkem! Te scházejí mu již jen kídla, aby se promnil
v letouna a vznesl se do vzduchul"

,,To se také ješt uskutení, píteli Hode," pravil inženýr zcela

vážn.
,,Ano, vím to, píteli Bankse," odvtil zrovna tak vážn ka-

pitán, ,,vše se jednou uskutení! Jen jedno ne, totiž, že za dv st
let budeme ješt mezi živými, abychom spatili všecky ty zázraky!

Život není sice vždycky zrovna píjemný, a pece bych si pál žíti

nkolik století — z pouhé zvdavosti!"

K veeru, dvanáct hodin po odjezdu z Gaye, když jsme projeli

pod hrdým rourovým mostem železniním, který se pne tyia-
dvacet stop nad hladinou Sony, ^astavih jsme na blízku Sasse
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rámu. Chtli jsme tam zstati pouze jednu noc, abychom se záso-

bili dívím a vodou, a hodlali jsme ráno zase odjeti.

Tento program byl proveden ve všech bodech, a vyjeli jsme

z rána dne 22. kvtna, díve ješt než zaalo pražiti, což si slunce

uchystalo až na hodiny polední.

Kraj byl neustále stejný, t. j. bohatý a peliv osetý, jako podél

celého pobeží rozkošného údolí Gangesského. Nejmenuji zde etné
vesnice, které jsou roztroušeny uprosted nezmrných rýžových

polí nebo ukryty pod skupinami palem, ve stínu mandlovník nebo

jiných skvostných strom. Ostatn jsme u nich nezastavili.

Zastavila-li nám nkdy dlouhá, tury tažená kára cestu, stailo

pronikavé zapísknutí parní píšaly, aby se nám vyhnula, a náš vlak

jel kolem, k nejvtšímu úžasu venkovan.
Bhem tohoto dne spatil jsem také s potšením etná ržová

pole. Nebyli jsme te již píliš vzdáleni od Ghaziporu, stediska

výroby ržové vody i spíše ržové tresti.

Tázal jsem se Banksa, mže-li mi sdliti nco bližšího o tomto
hledaném výrobku, nejdležitjším v umní voavkáském.

,,Uvedu vám ísla," odvtil Banks, ,,abych dokázal, jak ná-

kladná jest výroba. tyicet liber rží podrobí se nejprve pi mír-

ném ohni jakési pozvolné destillaci, a to vydá ticet asi liber r-
žové vody. Tato voda nalije se nyní na nových tyicet liber kvt
a pekapuje se tak dlouho, až sms váží jen dvacet liber. Tato vy-

staví se nyní po dvanáct hodin studenému nonímu vzduchu a násle-

dujícího jitra pluje na povrchu — unce vonného oleje. Z osmdesáti

liber rží — množství to nejmén dvousettisíc kvt — dobude se

tedy konen unce etherického oleje. Je to skuten hromadná
vražda! Nesmíme se tudíž diviti, že ržová essence i ve výrobní zem'

stojí tyicet rupií ili sto frank."
,,Ah," mínil kapitán Hod, ,,kdyby k výrob unce alkoholu bylo

teba osmdesáti hrozn, to by byl grog po ertech drahý!

Toho dne museli jsme pekroit ješt Karamnaku, pítok Gangu.
Indové udlali z této nevinné eky jakýsi Styx, na nmž není radno
plouti. Jeho beh nemá lepší povsti nežli beh Jordánu nebo po-
beží Mrtvého moe. Mrtvoly, které se do nho hodí, odnáší pímo
do bramínského pekla. Nechci se zde zabývati otázkami víry; tvrdi-li

však nkdo, že voda této pekelné eky má nepíjemnou chu a že je

škodlivá zdraví, musím tomu odporovati, ponvadž naopak je vý-
borná.

Veer, když jsme byli projeli pahorkovitým krajem s nepe-
hlednými makovými poli a širými plantážemi rýžovými, táboili



80 JULIUS VERNE:

jsme na pravém behu Gangu, naproti prastarému Jerusalemu Ind,
svatému mstu Benaresu.

„Ctyiadvacetihodinná zastávka!" zvolal Banks.

„Jak daleko jsme vzdáleni te od Kalkuty?" tázal jsem se in-

ženýra.

„Asi tistapadesát mil," pouoval mne, ,,a doznáte, milý pí-
teli, že jsme ani nepozorovali délku cesty ani obtíže jízdy!"

Ganges! Známe-li eku, jejíž pouhé jméno vzbuzuje více poeti-

ckých legend, a nezdá-li se, že se v nm sjednocuje celá Indie? Najde-
me-li na celé širé zemkouli údolí, které se dá porovnati s jeho údolím,

které se, aby ídilo jeho tok, prostírá v délce více než pti set mil

a ítá nemén než sto milion obyvatel? Známe druhé místo, kde
se udalo více zázrak od doby, kdy vystoupily asijské kmeny? Co
by ekl Viktor Hugo, který tak nadšen opval Dunaj, o Gangu?
Ano, to už mže mluvit s vysoká, když kdo má

. . . vlnobití jako širé moe
když krajem dalekým se dere vped,
jak had, jenž obemknout chce svt
od západu tam, kde slunce vzchází zoe!

Ganges však má své nebezpené vlnobití, své smršt, které

ádí he než boue evropské eky. Vine se jako had nejarovnjšími
krajinami svta! Také on plyne od západu k východu. Nepramení
však v nepatrných pahorcích — vrhá se s nejvyššího etzu horského

na svt, s horského obra Tibetu, a pohlcuje veškeré pítoky. Se-

stupuje s Himalayel

Následujícího dne, 23. kvtna, prostírala se pi východu slunce

jeho širá hladina ped naším zrakem. Na bílém písku povalovalo

se nkolik hlouk mohutných krokodil, kteí takka pili první

paprsky slunce. Chovali se klidn, jsouce obráceni k záící kouh,

jako by byli nejhorlivjšími vyznavai Brahmy. Nkolik mimo plu-

jících mrtvol vyrušilo je však brzy z pobožnosti. Vypra\nije se

o mrtvolách, které proud unáší, že plují na zádech, jsou-li to mrtvoly
muž, na prsou však, jsou-li to mrtvoly žen. Mohu ujistit, že toto

tvrzení je nepravdivé. Netvorové vrhli se ryclile na vítanou kois,
kterou jim eky poloostrova denn pivádjí, a odvlekli ji do hlu-

biny. —
Kalkutská železnice vede ped svým rozdvojením se u Alla-

habadu, odkud bží je Ino rameno do Delhi a druhé do Bombaye,
stále po pravém behu Gangu, arci co možná v áe pímé, sledujíc
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etné jeho okliky. U stanice Mogul Serai, od které jsme byli pouze

nkolik mil vzdáleni, odbouje kratší tra, která se po pekroení
proudu dotýká Benaresu a probíhá Gumtiským údolím šedesát kilo-

metr daleko až do Džaunporu.

Benares leží tudíž na levém behu. Zde jsme však nehodlali

pekroiti Ganges, nýbrž teprve v Allahabadu. Ocelový obr zstal

tedy na míst, které jsme si v pedveer 22. kvtna zvolili. U behu
kotvily gondoly hotové pevé.-ti nás do posvátného msta, které

jsem si pál prohlédnouti ponkud zevrubnji.

Plukovník nemohl se v mst, které asto navštívil, o niem
více pouiti, nic nového v nm shlédnouti. Onoho dne sice hodlal

se k nám pipojiti, po zralé úvaze rozhodl se však pro výlet podél

behu eky, který chtl konati ve spolenosti Mac Neilov. Oba
tudíž opustili steam-house ped námi. Kapitán Hod, který díve
ležel posádkou v Benaresu, hodlal navštíviti nkolik druh. Banks
a já — inženýr mne chtl provázet — byli jsme tudíž jediní, které

zvdavost vylákala do msta.

ekl-li jsem, že kapitán Hod ležel posádkou v Benaresu, nesmíme
zapomenout, že voje královské armády obyejn nesídh pímo v in-

dických mstech. Jejich kasárny nalézají se v tak zvaných ,,canton-

mentech", které následkem toho tvoí skuten anglické msto. Tak
jest tomu v Allahabadu, Benaresu a jiných mstech íše, kde se

usazují se zálibou nejen vojáci, nýbrž i úadníci, obchodníci a soukrom-
níci. Každé z tchto velkých mst skládá se tudíž vlastn ze dvou
ástí, z jedné, v níž nalezneme veškerý pepych Evropy, a z druhé,

v níž se zvyky a obyeje Ind zachovaly s veškerým místním zbar-

vením.

Anglické, k Benaresu piléhající msto, jest Secrole, jehož bun-
galovy a kesanské chrámy neposkytují nieho zajímavého. Tam
nalézají se také lepší hostince, v nichž ubytují se cestující. Secrole

je mstem, které by mohli továrníci ve Spojeném království zaba-

liti v bedny, aby je ihned zase jinde postavili. Není tam tudíž

nic zajímavého. Jakmile jsme, Banks a já, usedli v gondole, plula

tato šikmo pes Ganges, abychom si nejdíve prohlédli skvostný
amfiteater, jejž tvoí Benares nad vysokými behy.

,,Benares," pravil mi Banks, ,,jest nejpednjším posvátným
mstem Indie, Mekka Ind, a každý, kdo se zde jen tyiadvacet
hodin zdržuje, zajištuje si tím ást vného blaha. Pochopíte, jaké

množství poutník sem láká toto dogma a kolik obyvatel musí ítati
msto, jemuž piznal Brahma takové pednosti."
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Benares prý je pes ticet století starý. Byl tedy založen as

v dob, kdy Trója zmizela s povrchu zemského. Ponvadž míval

ode dávna znaný, ne sice politický, nýbrž duševní vliv na celý Hin-

dostan, zstal až do 9. století uznaným stediskem budhistické víry.

V té dob uskutenil se náboženský pevrat. Braminismus zatlail

starý kult. Benares stal se hlavním sídlem bramín, ohniskem

poutí vncích a tvrdí se, že sem pichází ron 300.000 poutník.

Posvátné msto má dosud svého radžu. Tento Anglií pouze

bídn placený kníže obývá nádherný palác v Ramnaguru na Gangu.

Je skuteným potomkem král Kaziských (dívjší jméno Benaresu),

nemá však žádného vlivu, z ehož by si však nieho nedlal, kdyby
mu nebyli snížili plat na jednu lakh rupií, t. j. 100.000 rupií (200.000

korun), peníz, který dívjším nabobm nestail ani na drobné

výdaje.

Vzpoura z roku 1857. dotkla se, jako vbec všech mst v Gan-

gesském údolí, i Benaresu. Onoho asu ležel v nm posádkou 37. pluk

domorodé pchoty, sbor pravidelné jízdy a pl pluku sikh. Z krá-

lovských vojsk bylo tam pouze pl baterie evropského dlostelectva.

Tato hrstka nedovedla odzbrojiti domorodé vojáky. Vládní úad}'

oekávaly tudíž toužebn píchod plukovníka Neila, který byl s 10.

plukem královské armády na pochodu do Allahabadu. Plukovník

Neil vtrhl do Benaresu s pouze dvmastypadesáti muži a rozkázal

ihned pehlídku na vojenském cviišti.

Když byli sipajové shromáždni, rozkázal jim, aby odložili

zbran. Oni to odepeli, následkem ehož strhl se mezi nimi a p-
chotou plukovníka Neile boj. Pravidelná jízda pipojila se ihned

k povstalcm, rovnž i sikhové, kteí se domnívali, že jsou zrazeni.

Ted vychrlilo pl baterie kartá, které buie pes jejich pesilu

a rozhoení rozprášily.

Boj strhl se mimo obydlí. V mst samém došlo pouze k bez-

výslednému povstání mohamedán, kteí rozvinuli zelený prapor
— pokus, jenž zcela selhal. Od onoho dne nebyl v Benaresu po celou

vzpouru klid již porušen, ani tehda ne, kdy se zdálo, že vzpomra v zá-

padních provinciích vítzí.

To vše vyprávl mi Banks, zatím co lun náš plul po vlnách

Gangu.

„Milý píteli," pravil,
,
.navštívíme tedy Benares; dobrá! Jak-

koliv však msto jest prastaré, nenaleznete v nm ani jedinou stavbu,

která by byla starší tí set let. Nedivte se tomu. Je to následek ná-

boženských svár, pi nichž ohe a železo hrají vždy jen smutnou
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Úlohu. Pes to však jest Benares podivuhodným mstem, a nebudete

Htovat, že jste podnikl tento výlet.
"

Brzy na to zakotvila naŠe gondola v pimené vzdálenosti,

abychom ze zátoky, podobné zátoce neapolské, mohli pehlédnouti

malebný amfiteátr jeho dom, stavných nad sebou na pahorku, a

množství palác, z nichž celý komplex následkem snížení se pdy,
kterou vlny proudu neustále podrývají, hrozí sesutím. arovné toto

panorama jest korunováno nepalskou pagodou ínského slohu, za-

svcenou Budhovi, lesem vží, hrot, minaret a pyramidion,
njících nad chrámy a mešitami, nad kterými trí zlatý hrot Šivova

lingamu, a obma úzkými šipkami mešity Aurungzebské. Banks
nepistál bezprostedn u jednoho z ,,ghat," ili schodišt, které

vede od hladiny vodní k pobežním ulicím, nýbrž kázal plouti podél

nábeží, jehož zdivo sáhá až k ece.

Vidl jsem optn scény Gayské, jen že v jiné konin. Místo

zelených les Phalguských tvoil obraz posvátného msta pozadí.

Pedmt však byl skoro týž.

Také zde pokrývalo tisíce poutník behy eky, terasy a schody

a vrhali se po tech a tyech plni zbožnosti do proudu. Nesmíme
se však domnívati, že tato koupel jest bezplatná. Hlídai s erve-
nými turbany a meem po boku vybírali spolu s ilými bramíny
vstupné u posledních stup ghatn, prodávajíce pi tom zárove
ržence, amulety a jiné posvátné pedmty.

Ostatn netísnili se tu pouze poutníci, kteí se chtli vykoupat,

nýbrž i kupci, jejichž jediným zamstnáním bylo nabírání svcené
vody, kterou prodávají až do nejzazších kout poloostrova. Na
dkaz pravosti jest každá láhev opatena peetí bramín, pes to

však djí se pi tom velké podvody, nebo vývoz této zázrané vody
nabyl píliš znaných rozmr.

,,Zdá se mi, že by veškeré vody Gangu nestaily pro spotebu
vících!" mínil Banks.

Ptal jsem se ho na to, nepihodí-li se nkdy pi tomto koupání
nehoda, ponvadž o bezpenostních opateních nebylo ani potuchy.
Plaveckých mistr, kteí by neopatrné varovali vydati se do rychlého
proudu, zde ku p. nebylo.

,,Nehody jsou dosti asté," odvtil mi Banks, ,,však duše v-
ícího jest zachránna, by i tlo bylo ztraceno. Proto si z toho
píliš mnoho nedlají."

,,A krokodili?" pátral jsem dále.

,,Krokodili drží se ponejvíce stranou. Hluk ve vod je leká a

plaší. Tchto netvor jest teba obávati se mnohem mén než zlo-
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syn, kteise ponoují, pod vodou plují, ženy a dti uchvacují a je

o šperky olupují. Vypravuje se také o bídníku, který pokryt umlou
hlavou hrál delší dobu úlohu falešného krokodila a nashromáždil

si znané jmní pi tomto výnosném a nebezpeném emesle. Ko-
nen sežral tohoto vetelce skutený krokodil, a nezbylo z nho nic

než hlava z vydlané kže, která plula ješt po vod."
Mimo to je ješt dosti pepiatých vících, kteí vyhledávají

dobrovoln smrt v Gangu a to zpsobem mnohdy velmi rafinovaným.

Upevní ú ku p. kolem tla rženec prázdných avšak otevených
nádob podoby osudí. Voda do nich pozvolna vniká a táhne je za

radostného pokiku okolostojících ke dnu.

Gondola dopravila nás brzy ku Manmenka-ghatu. Zde vypí-

naly se hranice, na kterých upalují se mrtvoly všech tch, kteí

chovají obavy v svj posmrtný život. Vící dávají se rádi upáliti

na tomto míst a proto planou hranice ve dne v noci. Z velké dálky

dávají se sem dopravovati bohatí babuové, jakmile jsou uchváceni

nezhojitelnou nemocí. Benares je v jejich oích bezpochyby nejlepší

stanicí odjezdu pi ,,
jízd na onen sv'. Spáchal-li zesnulý pouze

odpustitelné híchy, odletí duše jeho kouem Manmenky pímo do

místa vného blaha. Byl-li však velkým híšníkem, musí se duše

jeho naped oistiti v tle nov narozeného bramína. Pak smí doufati,

byl-li jeho život pi druhém vtlení bezúhonný, že mu nebude uložena

tetí ,,avatara" (tetí vtlení se), díve než bude pipuštn k požitkm
bramínského nebe.

Zbytek dne použili jsme k návštv msta, jeho nejdležitjších

staveb a bazar, obložených dle arabského zvyku temnými krámy.

Zde prodávají se zejména jemné mušelíny, mimo to ,,kinkoby",

zlatem protkávané hedvábné látky, nejdležitjší to výrobek bena-

resského prmyslu. Ulice jsou dobe zachovalé, avšak úzké, jako

skoro ve všech mstech ozaovaných kolmými tém paprsky tro

pického slunce. Vždy i ve stínu je zde nesmírné parno. Litoval

jsem upímn nosie našeho palankinu, akoliv si tito nestžovali.

Ubožáci mohli si pi tom vydlati nkolik rupií a to stailo,

aby mli dosti síly a zmužilosti. Zcela jinak vypadal naproti tomu
Ind, i spíše Bengalec, s jiskrným zrakem a potmšilým výrazem
v oblieji, který nás bez ostychu všude následoval.

Pi vystupování na nábeží Manmenko-ghatské prohodil jsem

v hlasitém hovoru jméno plukovníka Munroa. Bengalec, který vidl
pistáti naši gondolu, se pi nm mimovoln zachvl. Nevnoval
jsem tomu další pozornosti, napadlo mi to však opt, že se nám
tento vyzvda lepí stále na paty. Opustil nás pouze, aby za chvilku



Na bilém pisku ijovalovalo se nkolik hlouk krokodil . . . (itr. 80.)
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na to optn se objevil ped nebo za námi. Byl to pítel nebo ne-

pítel? Nevdl jsem; rozhodn však vzbudilo u nho jméno plu-

kovníka Munroa neobyejný zájem.

Náš palankin zastavil se brzy na úpatí velkých schod se sto

stupni, které vedou z nábeží k mešit Aureng-Zebské.

Díve vystupovali vící, jako poutníci v ím, na tento druh
Santa Scaly pouze po kolenou. Tenkráte nl chrám Višny na tomtéž
míst, které nyní zaujímá mešita dobyvatele.

Byl bych si rád prohlédl Benares z vrcholku minaret, které

jsou mistrovským dílem stavitelským. Pi výšce stodvaaticeti stop

mají stále jen prmr obyejného komína, ale uvnit vinou se schody;

byl však, a sice právem, vydán zákaz vystupovati na n. Již ted

uchylují se oba minarety znan od kolmice, a sesují se co nejdíve,

ponvadž nemají tak pevné základy jako šikmá vž v Pise.

Kdj^ž jsme opouštli mešitu Aurenga-Zeba, uzel jsem optn
Bengalce, který nás u její brány oekával. Pohlédl jsem na nho
oste, a on sklopil oi. Nežli jsem na upozornil Banksa, chtl jsem

se pesvditi, bude-li nás tato podezelá osoba stále následovat, a

mlel jsem proto.

V zázraném mst Benaresu je sta pagod a mešit, a rovnž
tolik skvlých palác, z nichž rozhodn nejkrásnjší patí radžovi

nagporskému. Žádný radža si totiž neodepe získati si kousek pdy
v posvátném mst, do nhož putují všichni v dob velkých slav-

ností Mely.

Nebyl jsem s to, abych seznal chrám Bišešvarský, v nmž vy-

píná se lingam Šivv. Tento neforemný kámen, prý ást tla nej-

divoejšího boha indického bájesloví, pokrývá studnu, jejíž ztuhlá

voda dle povsti má zázrané úinky. Vidl jsem také Mankar-
niku nebo posvátný vodotrysk, v nmž koupají se vící k velkému
užitku bramín, dále Man-Mundir, hvzdárnu zízenou ped dvma
sty lety císaem Akbarem, jejíž pístroje, nehybné a neužitelné, jsou

vesms zhotoveny z — kamene.
Slyšel jsem také vyprávt o paláci opic, který navštvují všichni

do Benaresu zavítavší cizinci. Paížan by rozhodn oekával, že

uvidí slavný opií dm z Jardin des Plantes. Chyba lávky!

Palác není nic než chrám, Durga Khund, ležící za jedním ped-
mstím. Pochází z 9. století a jest jednou z nejstarších staveb msta.
Opice zde nejsou zaveny v zamížovaných klecích, nýbrž pobíhají

voln po nádvoí, peskakují z jedné zdi na druhou, vylézají na
vrcholky ohromných mandlovník a rvou se hlasit o pražená zrna,

jež tak milují, a jež jim návštvníci pinášejí. Zde, jako všude jinde.
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vybírají bramíni, strážci Durgy Khundu, malou da, následkem

které tento stav v Indii jest nejvýnosnjší.

Rozumí se, že jsme byli vedrem nemálo unaveni, když jsme po-

mýšleli veer na návrat do steam-housu. Snídali a obdvali jsme

v jednom z nejlepších hotel anglického msta Secrolu, piznávám
se však pece, že jsme postrádali kuchy monsieura Parazarda.

Když se gondola vrátila k úpatí ghatu, aby nás pepravila na

pravý beh Gangu, spatil jsem Bengalce naposledy tsn u našeho

lunu. Zdálo se, že lodka, kterou ídil jakýsi Ind, ho oekává. Což
se hodlal peplouti rovnž pes eku a následovati nás až do našeho

tábora? Stávalo se to znenáhla podezelým.

,,Bankse", poal jsem v tom šeptem, ukazuje na Bengalce, ,,to

je špehoun, který špehuje každý náš krok."

,,Pozoroval jsem ho," odvtil Banks, ,,a vidl jsem také, že

jméno plukovníka Munroa vzbudilo jeho pozornost."

,,Nemli bychom ho tedy . . .?

,,Ne, ne, nechme ho na pokoji," vpadl mi Banks do ei. ,,Bude

lépe, bude-li myslit, že není pozorován . . ostatn tu již není."

Skuten zmizel lun Bengalcv mezi množstvím lodk, které

nyní brázdily tmavé vlny Gangu.

Tu obrátil se Banks k našemu lodivodu.

„Znáš onoho muže?" tázal se co možná lhostejn.

,,Ne, vidl jsem jej poprvé!" odvtil lodník.

Noc se sklánla. Sta lodic okrášlených prapory a pestrými sví-

tilnami, obsazených pvci a hudebníky, kižovalo se te všemi smry
na proudu. Na levém behu vysvitlo mnoho ohostroj, které mne
upomínaly na nebeskou íši, kde jsou ve velké vážnosti. Toto di-

vadlo, jemuž není rovno, dá se jen stží popsati. Nemohl jsem se

dozvdti, z které píiny uspoádána byla tato patrn improvisovaná

noní slavnost, jíž zúastnili se Indové všech tíd. Naše gondola

dostihla levého behu práv v okamžiku, kdy slavnost konila.

Zdála se býti peludem. Netrvala déle než pablesk svtla, který

zazáí na okamžik na nebi a zase uhasne. Však, ekl jsem již, že

Indie ctí ti sta milion boh, ábl, svatých a blahoslavených

každého druhu, že rok neítá tolik hodin, minut a vtein, aby na
každého pipadla alespo jediná.

Plukovník Munro a Mac Neil vrátili se již ped námi do našeho
tábora. Banks tázal se šikovatele, událo-li se nco za naší nepí-
tomnosti.

„Nic," odpovdl Mac Neil.

.Neplížila se kolem njaká podezelá osoba?"
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,,Ne, pane Bankse. Máte snad píinu k njakému podezení?"

„Byli jsme na svém výletu do Benaresu neustále stopováni,"

odvtil inženýr, ,,a to se mi dokonce nelíbí."

,,A tento vyzvda byl? ..."

,,Bengalec, kterého na nás upozornilo teprve jméno plukov-

níka Munroa."
,,Co by ten muž as od nás chtl?"

,,To nevím, Mac Neili, rozhodn však musíme býti opatrnými,"

„Budu na stráži!" ujišoval šikovatel.

KAPITOLA IX.

AUahabad.

Vzdálenost mezi Benaresem a Allahabadem obnáší asi stoticet

kilometr. Silnice vede skoro neustále podél pravého behu Gangu
a leží mezi železnicí a ekou. Storr opatil uhh a zásobil jím tendr,

tak že výživa slona byla na nkolik dní zajištna. Oekával, jsa pe-
liv vycídn — ekl bych málem vykartáován — a oištn, jakoby

byl práv vyšel z dílny, takka netrpliv okamžik odjezdu. Ne-
vzpínal se sice, avšak slabé skípní kol prozrazovalo naptí par,

utajených v jeho hrudi.

Náš vlak vydal se dne 24. s rychlostí tí až ty mil za hodinu
na cestu.

Noc uplynula bez píhody, a Bengalce jsme také již nespatili.

Budiž zde jednou pro vždy sdleno, že náš zpsob života, co se

týe asu vstávání a spaní, první a druhé snídan, obda a odpoinku
po nm, byl zízen s vojenskou pesností. V steam-housu konalo se

vše tak pravideln jako v bungalovu vKalkut. Okolní kraj mnil sí

neustále ped naším zrakem a pece se zdálo, že naše obydlí se neh . be
z místa. Uvykli jsme již úpln novému zpsobu života, jako cestu-

jící na palub zámoského parníku— vyjímaje jeho jednotvárnost, ne-

bo nás neobklopoval neustále týž obzor.

Tohoto dne okolo jedenácté hodiny spatili jsme na rovin pa-

mátné mausoleum mongolského slohu, vystavné na poest dvou
blahoslavených osob islámu, totiž Kassima Solimana, otce i syna;
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pil hodiny na to pevnou tvrz Synarskou, jejíž pitoreskní valy ko-

runují nedobytné, od hladiny Gangu stopadesát stop kolmo do výšenjící skalisko.

Nezastavili jsme se zde, abychom navštívili tvrz, která jest

jednou z nejdležitjších v údolí Gangu, jsouc tak položena, že v pí-
padu útoku nepotebuje ani prachu ani olova. Pipravená lavina

kamen by rozhodn rozdrtila každého útoníka, který by se odvážil

vyšplhati na její zdi.

Na úpatí jejím rozkládá se stejnojmenné msto, jehož hezké

domy ukryty jsou v zeleni.

Víme již z Benaresu, že je nkolik privilegovaných mst, která

pokládají Indové za msta posvátná. Nalezli bychom jich na in-

dickém poloostrov pi bedlivém sítání na sta. Také ve tvrzi Šy-

naru jest takové posvcené místo. Ukazují zde totiž mramorovou
desku, na níž lehává ten i onen bh pi pravidelné své denní siest.

Onen bh pi tom zstává ovšem neviditelným. Nenamáhali jsme

se ovšem ani, abychom ho spatili.

Veer zastavil ocelový obr pro píští noc blíže Mirzaporu. V tomto
mst není pouze znaný poet chrám, nýbrž jsou tam i prmyslové
závody a skladišt na bavlnu, která se v okolí pstuje. Vyšine se

jednou na dležité obchodní msto.
Následujícího dne 25., pekroili jsme o druhé hodin odpo-

ledne malou íku Tonsu, v níž bylo v této roní dob vody pouze
na stevíc. O páté hodin minuli jsem místo, kde se pipojuje tra
z Bombaye do Kalkuty. Blízko onoho místa, kde ústí Džumna
do Gangu, obdivovali jsme se nádhernému železnému viaduktu, jenž

koupá svých šestnáct, šedesát stop vysokých pilí ve vlnách tohoto

krásného pítoku. Pejeli jsme bez obtíží kilometr dlouhý lokový
most, který spojuje pravý beh s levým, a veer zastavili jsme blíže

jednoho pedmstí AUahabadského.
Následující den, 26., byl stanoven k návštv tohoto dležitého

msta, z nhož vybíhají hlavní trat Indické. Leží rozkošn upro-

sted obou tok Džumny a Gangu.
Píroda patrn uinila vše, aby povýšila Allahabad za hlavní

msto anglické Indie a za sídlo místokrálovo. Nelze pochybovati,

že se jím jednou stane, budou-li smršt njmjší hlavní msto Kal-
kutu píliš obtžovat. Jest jisto, že nkolik prozíravých hlav tuto

možnost již uznalo a uvažovalo. Ve velkém tle, které se jmenuje
Indií, leží Allahabad na onom míst, kde se nalézá srdce, jako Paíž
v srdci Francie. Londýn sice neleží uprosted Spojených království,

avšak Londýn také nemá onu vdí pevahu oproti anglickým mstm
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Liverpoolu, Manchestru, Birminghamu, jako Paíž oproti všem
mstm Francie.

,,A odtud odebereme se rovnou na sever?" tázal jsem se Banksa.

„Ano," odvtil ,,.alespo co možná pímo, Allahabad je nej-

západnjším bodem první ásti naší cesty."

„Nuže, konen!" zvolal kapitán Hod, „tato velká msta jsou

sice zcela dobrá a krásná, ale nekonené roviny, Širé bahny jsou

ješt daleko lepší. Budeme-li se ubírati stále podle kolejí, pojedeme
konen ješt po nich a náš ocelový obr promní se v prostý paro-

stroj! Jaké to ponížení!"

,, Upokojte se, Hode, to se nikdy nestane. Odebereme se brzy

do našeho oblíbeného území."

,,Pojedeme tedy pímo k indo-ínským hranicím, aniž jsme

spatili Luknov?"
„Rád bych se vyhnul tomuto mstu, pedevším však Kavn-

puru, které má pro plukovníka Munroa píliš mnoho truchlivých

upomínek."
„Pravdu máte," pravil jsem, ,,nikdy nepojedeme dosti daleko

od nho. "

,,Povzte mi, Bankse," vpadl kapitán Hod, „neslyšel jste v Be-

naresu docela nic o Nanu Sahibovi?"

„Zcela nic," odvtil inženýr. „Nejspíše obdržel guvernér Bom-
bayský opt jednou falešnou zprávu, a Nana vbec se v okresu

Bombayském neobjevil."

,,Budiž tomu jakkoliv, rozhodn však pospíchám, abych se

dostal z Gangesského údolí," pravil Banks, ,,které od Allahabadu

až ku Kavnpuru bylo svdkem tolika hrz za vzpoury sipoj. Roz-

hodn nesmíme vyslovit jméno tohoto msta ani jméno Nany Sa-

hiba ped plukovníkem."

Následujícího dne chtl mne také Banks provázet po tch n-
kolik hodin, které jsem hodlal vnovati návštv Allahabadu. Bylo

by ovšem potebí nejmén tí dn k dkladné prohlídce onch tí
mst, z nichž se skládá. Celkem jest však mén památný nežli Benares,

akoliv patí také mezi památná msta.

O indickém mst nedá se ani vyprávti. Skládá se z hro-

mady nízkých, úzkými ulicemi proatých dom, nad kterými ní
tu i tam nkolik opravdu skvostných tamaryšk. V anglickém mst
ani cantonmentech rovnž není památností, jsou tam krásná, zachovalá

stromoadí, prostranná námstí, zkrátka všecky prvky msta, jež

jest ureno pozdji vyšinouti se na hlavní msto.
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Mésto leží v íiré rovin, sevemé a jižn obklopeno obma toky

Džumnou a Gangem. Tato rovina sluje „rovinou almužen", pon-
vadž sem indická knížata ode dávna picházela, aby zde konala

skutky milosrdenství. Dle zprávy Rousseletovy, který uvádí úryvek

ze Životopisu Hionena Thsanga, „jest daleko záslužnjším dáti na

tomto míst jeden peníz, nežli na jiném deset tisíc".

Kesanský Bh splácí dobrodiní pouze stonásobn. To jest

ovšem stokráte mén, pece však k nmu mám více dvry.
Zmíním se na tomto míst ješt o tvrzi AUahabadské, která

zasluhuje návštvy. Jest vystavna na západ velké roviny almužen

a zvedá hrd své vysoké zdi z erveného pískovce, jejíž dla, smím-li

užiti toho výrazu, mohla by zperážeti obma proudm ,,ramena".

Palác, uprosted tvrze, dívjší oblíbené sídlo sultána Akbara —
v jednom rohu Lat šacha Ferize t. j. nádherný, šestaticet stop vy-

soký monolit, nesoucí lva, — nedaleko odtud malý chrám, který

• Indové nemohou navštvovati, ponvadž jim pístup do tvrze není

dovolen, akoliv jest jedním z jejich nejsvtjších míst, to asi jsou

památnosti této tvrze, která vzbuzuje pozornost všech cestujících.

Banks sdlil mi také, že se o tvrzi AUahabadské vypráví legenda

upomínající na povst o znovuzízení chrámu Šalomounova v Jeru-

zalém.
Když sultán hodlal založiti tvrz AUahabadskou, zdálo se, že

se kameny chtí zpovati. Zdi sotva postavené opt se bortily.

Tázali se vštc. Tito odvtili jako obyejn, že jen dobrovolná

ob dovede usmíiti rozhnvaný osud. Jeden Ind nabídl se za ob.
Obtovali ho bohm, a tvrz byla nyní bez nehody zízena. Tento Ind

jmenoval se Brog, a dodnes má msto dvojité jméno Brog-Allahabad.

Banks doprovodil mne odtud do zahrad Khusruových, které

jsou právem proslulé. Jedna z nich byla posledním sídlem sultána,

dle nhož jsou tyto zahrady pojmenovány. V jedné z bílých mra-
morových zdí jest zasazena obrovská ruka. Ukázali nám ji s ocho-

tou, kterou jsme pi posvátných otiscích noh v Gay velice postrádali.

Tato památka ovšem nepochází od nohy boha, nýbrž od oby-
ejného smrtelníka, píbuzného Mohamedova.

Za vzpoury v roce 1857 šetili v Allahabadu krve zrovna tak
málo, jako v ostatních mstech Gangesského údolí. Boj svedený na
vojenském cviišti Benaresském mezi vojskem královské armády
a povstalci, zpsobil vzpouru domorodých voj a zejména 6. pluku
armády Bengálc. Hned na poátku bylo zavraždno osm kadet;
konen však musili sipojové, následkem odhodlaného vystoupení
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nkolika evropských dlostelc, kteí náleželi ku sboru vysloužilc

Šunarských, složiti zbran.
V cantonmentech bylo h. Domorodci se vzepeli, oteveli

vzení, vyplenili lodnice a zapálili obydlí Evropan. Zatím se tam
dostavil plukovník Neil, když v Benaresu opt udlal poádek, se

svým i)lukem a sto stelci pluku Madrasského. Obsadil lokový
most, vzal dopoledne dne i8. ei"vna pedmstí útokem, zahnal leny
prozatímní vlády, kterou zídili mohamedáni, a stal se pánem pro-

vincie.

Bhem tohoto krátkého výletu do Allahabadu dbali jsme,

Banks i já, stále bedliv na to, sleduje-li nás zde nkdo jako v Bena-
resu: tentokráte jsme však nepozorovali nieho.

,,Nech si," mínil inženýr, ,,ted je nedvra na míst! Byl bych
si pál cestovati na zapenou, ponvadž jest plukovník Munro domo-
rodcm dobe znám!"

K šesté hodin dostavili jsme se k obdu. Plukovník Munro,
který ležení také na as opustil, byl již zpt a oekával nás. Kapitán

Hod navštívil nkolik v cantonmentech posádkou ležících druh a

vrátil se skoro v tutéž dobu co my.
V tom pozoroval jsem, že mi plukovník Munro pipadá, by i ne

zrovna smutnjší, tedy alespo zamyšlenjší než jindy, i upozornil

jsem na to Banksa.

Zdálo se, že šlehá opt z jeho oí ohe, který snad slzy již dávno
uhasily.

,,Máte pravdu," pravil Banks, ,,to má svoji píinu. Co se as

stalo?"

,,Otažme se Mac Neila," ekl jsem.

,,Zajisté. Mac Neil snad ví . .
.'

Inženýr opustil salon a otevel pokojík šikovatelv.

Tento nebyl pítomen.
,,Kde je Mac Neil?" tázal se Banks Gmiho, který práv pro-

stíral stl.

,,Odešel," prohlásil Gúmi.

„Jak dlouho?"
,,Asi ped hodinou na rozkaz plukovníka Munroa."

„Nevíte kam?"
,,Ne, pane Bankse, a také nevím pro."

,
.Nestalo se tu nic zvláštního, co jsme odešli do msta?"
„Nic!"

Banks se vrátil, sdlil mi, že šikovatel odešel a že nikdo neví,

za jakým úelem, a prohlásil:
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„Nevím sice dosud, co se udalo, nco však se stalo. Mjme tudíž

strpení!"

Usedli jsme k obdu: Obyejn se plukovník Munro súastnil

zábavy. Rád naslouchal našemu vypravování o výletech, které jsme
podnikli, a bavilo ho to, co jsme pes den dlali. Dbal jsem pelivé
toho, abych nikdy nehovoil o nem, co by mohlo jakkoli upama-
tovati na povstání sipoj. Zdálo se mi, že to sám pozoruje, aniž jsem

vdl, je-li mu to píjemné.

Musel jsem se ovšem dosti pemáhati, abych se nezmínil ped
ním o mstech jako Benaresu a Alahabadu, v nichž zuila vzpoura.

Obával jsem se tudíž dnes, že mne vyzve, abych vyprávl o Alla-

habadu. Zbytená obava. Plukovník Munro netázal se ani Banksa
ani mne, jak jsme strávili den. Mlelpo celou dobu obda. Zdálo

se, že jeho stísnnost roste každým okamžikem. Pohlédl nkolikráte

na silnici vedoucí ku cantonmentm, a zdálo se mi, že nkolikráte

sebou pohnul, jako by se chtl vzdáliti od tabule. Patrn oekával
plukovník Munro s nevysvtlitelnou netrplivostí návrat šikovatele

Mac Neila.

Obd odbyt za nálady dosti stísnné. Kapitán Hod pihlížel

stísnn na Banksa vyzvídaje, co se to udalo. Banks ovšem vidl
zrovna tak málo jako on sám.

Po jídle sestoupil plukovník Munro, místo aby se oddal odpo-

inku, jak obyejn, po schdkách verandy, kráel kousek po sil ici

a pohlížel delší dobu v jejím smru; pak vrátil se k nám.

,,Bankse, Hode a vy, Mauclere," poal,
,
.doprovodili byste

mne laskav k prvním domm cantonmentu?"

Opustili jsme ihned svá sedadla a následovali jsme plukov-

níka, který kráel zvolna a zamlkle.

Asi sto krok dále zastavil se sir Eduard Munro ped sloupem

po pravé stran silnice, na nmž upevnna byla vyhláška.

,,Ctte!" pravil.

Bylo to, nyní dva msíce staré, v^^psání ceny na hlavu Nany
Sahiba, které oznamovalo jeho pítomnost v okresu Bombayském.

Banks a Hod nemohli potlaiti výraz zklamané nadje. Dosud
namáhali se s úspchem, jak v Kalkut tak i na další cest, aby tato

vyhláška nepadla plukovníku Munroovi do oí. Nešastná náhoda

zklamala jejich opatrnost.

,,Bankse", pokraoval sir Eduard Munro, uchopiv inženýra za

ruku, ,,ty jsi vdl o této zpráv?"
Banks nevdl, co by odpovdl; mlel tedy.
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„Nuže tedy, ano," odvtil kapitán Hod za nho, ,,v6dli jsme

o ní, pro však moli jsme o tom ped vámi mluviti? Kdo ruí za to,

že je pravdivá a pro mli jsme buditi ve vás upomínky, které vám
zpsobily již tolik žalu?"

,,Bankse," zvolal plukovník Munro, jehož obliej nabyl zcela

jiného výrazu, ,,což jsi zapomnl, že mi pede všemi jinými písluší

souditi tohoto muže? Vz tedy, odhodlal-li jsem se opustiti Kalkutu,

uinil jsem to proto, že ona cesta povede mne na sever Indie, a že

nevím ve smrt Nany Sahiba a že jsem nezapomnl na svoji povin-

nost mstitele. Když jsem šel s vámi, choval jsem jen jedinou my-
šlenku, jedinou nadji. Doufal jsem, že náhodou a s pomocí Boží

dosáhnu svého cíle, Nanu tedy nesmím hledat na severu, nýbrž na

jihu. Dobe tedyl Odeberme se na jihl"

Naše pedtuchy nás tedy nezklamaly 1 Bylo tomu tak — tajná

myšlenka, i spíše utkvlá myšlénka ovládala dosud, ne-li více než

díve, ubohého plukovníka Munroa. Te odhalil ji ped námi úpln.

,,Nevyšlovil -li jsem se o tom ped tebou, Munro," odvtil Banks
po delším mlení, ,,bud pesvden, že jsem nevil v pítomnost
Nany Saliiba v okresu Bombayském. Úady byly, o tom te nelze

již pochybovat, zase jednou zklamány. Ona zpráva datuje se ze

6. bezna, a od té doby nebylo optné objevení se naboba niím
dokázáno."

Plukovník Munro neodpovdl hned na poznámku inženýrovu

a pohlédl ješt jednou mlky na silnici.

,,Pátelé," pravil konen, ,,chci vás zpravit o všem. Mac Neil

vydal se s dopisem ku guvernéru do Allahabadu. Za krátko budu
vdt, zdali se Nana Sahib objevil skuten v západních provin-

ciích a je-li tam dosud i zmizel-li již opt."
,,Co zamýšlíš podniknouti, Munro, byl-li skuten spaten?"

tázal se Banks, chápaje se ruky plukovníkovy.

,,Pjdu taml" odvtil sir Eduard Munro, ,,pjdu všude, kam
mne volá povinnost spravedlnosti, jíž dosud nebylo uinno zadosti"

,,Jsi k tomu skuten odhodlán, Munro?"
,,Zajisté, Banksel Vy, milí pátelé, mžete beze mne pokraovati

ve své cest —• ješt tohoto veera odjedu vlakem do Bombaye."
„Dobe tedy, nepojedeš však sám," prohlásil inženýr, obraceje

se k nám. ,,My t budeme provázeti, Munrol"
,,Ano, ano, pane plukovníkul" zvolal kapitán Hod. ,,Bez nás

nesmíte se vydati na cestul Místo dravc budeme honiti onoho
bídníka."
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„Dovolte mi, pane plukovníku," dodal jsem, ,,abych se sml
pipojiti ke kapitánovi a k vašim pátelm."

,
.Zajisté, Mauclere," odvtil Banks, „dnes veer opustíme všichni

Allahabad . .

."

„Toho nebude již potebí!" ozval se v tom kdosi.

Ohledli jsme se. Ped námi stál šikovatel Mac Neil s asopisem

v ruce.

,,Ctte pane plukovníku," pravil. ,,Guvernér mi naídil, abych
vám toto pedložil."

Sir Eduard Munro etl jak následuje:

„Guvernér okresu Bombayského sdluje tímto obyvatelstvu,

že vyhláška ze dne 6. bezna, týkající se naboba Dandu Panta, stala

se bezpedmtnou. Verejšího dne byl zaskoen v souteskách hor

Sautpurrských, kamž se svou tlupou utekl, a byl usmrcen v potyce.

O totožnosti jeho osoby nelze pochybovati, ponvadž ho ob5^atelé

Kavnpuru a Luknova poznali. Mimo to chybl padlému prst levé

ruky, a jest dávno dokázáno, že si jej ual, když svým domnlým
pohbem chtl vzbuditi víru o své smrti. Indická íše nemusí se již

obávati úklad ukrutného naboba, který jí stál tolik krve."

Plukovník Munro peetl tyto ádky temným hlasem. asopis
vypadl mu z ruky.

Mleli jsme. Nemuseli jsme se již obávati budoucnosti, pon-
vadž smrt Nany Sahiba byla urit zjištna.

Po nkolika minutách mlení pejel plukovník elo rukou, jako by
chtl zapuditi trapné upomínky.

„Kdy odjedeme z Allahabadu?" tázal se na to.

,,Zítra za svítání," odvtil inženýr.

,,Mohli bychom se zdržeti nkolik hodin v Kavnpuru?" pokra-

oval plukovník Munro.

„Ty hodláš...!?"

,,Ano, Bankse,' chtl bych . . . chci Kavnpur ješt jednou . . .

naposled spatit!"

,,Za dva dny tam budeme," prohlásil inženýr prost.

„A pak? . .
." tázal se plukovník dále.

,,Pak ..." opakoval Banks, ,,pak budeme pokraovati na svém
výletu na sever Indie."

,,Ano! ... na sever! ... na sever!" zvolal také plukovník hlasem,

který mi sevel srdce.

Mohl jsem se skoro domnívati, že sir Eduard Munro dosud po-
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chybuje o výsledku posledního boje mezi Nanou Sahibem a anglickým

vojskem. Byl snad v právu oproti zdánliv nepopiratelné skute-

nosti?

To ukáže budoucnost.

KAPITOLA X.

Via dolorosa.

Království Audské bývalo druhdy jedním z nejznamenitjších

a jest dodnes nejbohatší v celé Indii. Ovládali je rzní mocní a malo-

mocní vladai. Malomoc jednoho z nich, šacha Vajada Aliho, umož-
nila dne 6. února 1857 pipojení jeho íše k území Spolenosti.

Udalo se to sotva nkolik msíc ped propuknutím vzpoury,

a tato území stala se potom také jevištm nejdsnjšího rubáni a

na to nejstrašnjších odvet.

Dv jména mst, Luknov a Kavnpur, nabyla od oné doby sku-

ten smutnou slávu.

Luknov jest hlavním, Kavnpur jedním z nejdležitjších mst
dívjšího království.

Plukovník chtl se odebrati do Kavnpuru; po jízd podél pra-

vého behu Gangu a širými rovinami plnými indychových plantáží

jsme tam z rána dne 29. kvtna dorazili. Po dva dny pohyboval se

ocelový obr prmrnou rychlostí tí mil za hodinu, pi emž jsme

urazili onch dv st padesát kilometr mezi AUahabadem a Kavn-
purem.

Te byli jsme vzdáleni tisíc kilometr od svého východiska,

od Kalkuty.

Msto Kavnpur má asi 60.000 obyvatel. Pokrývá na pravém
behu Gangu úzký, pt mil dlouhý pruh. Leží zde také posádkou
7000 muž.

V celém mst by cizinec marn hledal pozoruhodnou stavbu,

akoliv prý jest prastarého pvodu a dokonce prý vystavno bylo

ješt ped kesanskou érou. Zvdavost nás rozhodn nevylákala
do Kavnpuru; nýbrž pivedlo nás sem pouze výslovné pání sira

Eduarda Munroa.
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Dne 30. kvtna asn z rána opustili jsme svj tábor. Banks,
kapitán Hod a já provázeli jsme plukovníka a šikovatele Mac Neila

na této bolestné cest, jejíž nejdležitjší místa sir Eduard Munro
chtl posledníkrát navštíviti.

Jest nutno, abychom vdli následující, co zde krátce dle vy-
pravování inženýrova podávám.

,,Kavnpur, který v dob pipojení království Audského byl

stežen velice spolehlivým vojskem, obsazen byl v dob výbuchu
vzpoury pouze dvma sty padesáti muži královské armády, proti

tem plukm domorodé pchoty, i, 53 a 56, dvma plukm jízdy

a baterii dlostelectva armády Bengalc. Mimo to žil zde znaný
poet Evropan, úadník, obchodník a j., dále osm set padesát

žen a dtí 32. královského pluku, který táboil v Luknov.

„Plukovník Munro bydlil již nkolik let v Kavnpuru. Zde se-

známil se také s mladou dívkou, která se stala pozdji jeho chotí.

,,Slena Honlayova byla rozkošná, duchaplná mladá Anglianka
šlechetné povahy a velkodušného smýšlení, hrdinná a hodná, aby
ji muž, jakým byl plukovník, miloval, obdivoval a zbožoval. By-
dlila se svojí matkou v bungalovu poblíže msta, v nmž Eduard
Munro se s ní roku 1855 oženil.

,,Dv léta po satku, 1857, když v Miratu se odehrály první

výstupy vzpoury, musel plukovník Munro ihned nastoupiti ke svému
pluku. Zanechal manželku a tchyni v Kavnpuru, žádal je však, aby
se ihned pipravily k odjezdu do Kalkuty. Plukovník si pravil, že

Kavnpur není bezpený, a pozdjší události jeho tušení bohužel

v plné míe potvrdily.

,,Paní Honlayova a lady Munroová zdržely se ponkud s odjezdem,

což mlo nejhorší následky. Ubohé ženy byly pekvapeny událostmi

a nemohly Kavnpur již opustiti.

„Diviše, k níž náležel pluk plukovníka Munroa, stála tehdáž
pod velením generála sira Hugha Wheelera, pímého, poctivého vo-

jína, který stal se brzy obtí zákenického jednání Nany Sahiba.

„Nabob sídlil tenkráte ve svém zámku v Bilhuru, deset mil od
Kavnpuru, a pedstíral stále nejlepší shodu s Evropany.

,,Víte, milý Mauclere, že první pokusy vzpoury udaly se v Mi-

ratu a Delhách. Dne 14. kvtna stihla o tom zpráva do Kavnpuru.
Téhož dne poal se také již i. pluk sipoj chovati nepátelsky.

„Tu nabídl Nana Sahib vlád své služby. Generál Wheeler byl

rozhodn špatn zpraven, že vil v poctivost onoho bídníka, jehož

vojáci se skoro souasn zmocnili budovy pokladního úadu.



ZEMÍ Selem 99

,,TcIiož dne porubal nepravidelný pluk sipoj, který byl na

pochodu do Kavnpuru, své evropské dstojníky ped branami jme-

novaného msta.

„Ted objevilo se nebezpeí v celé velikosti. Generál Wheeler

nakázal všem Evropanm, aby se uchýlili do kasáren obývaných

ženami a dtmi 32. pluku Luknovského, — do kasáren to ležících

tsn u silnice do AUahabadu, jediné, odkud mohla dojíti oekávaná
pomoc.

,,Tam musili se odebrati i Lady Munroová a její matka. Po

celou dobu tohoto nuceného pobytu byla mladá žena svým dru-

hm v neštstí bezmrn oddána. Starala se o n osobn, podpo-

rovala je svými penzi, dodávala jim slovy i skutky odvahy a byla

jim pravou matkou, šlechetného srdce a, jak jsem již ekl hrdinnou

ženou.

,,Zbrojnice zatím byla odkázána ochran voják Nany Sahiba.

,,Ted však rozvinul zrádce prapor vzpoury, a dne 7. ervna
podnikli sipojové z jeho návodu útok na kasárny, které hájilo pouze

ti sta boje schopných voják.

,,Tito statení lidé bránili se však dle možnosti proti palb
útoník, pes opravdové krupobití stel, pes nemoci všeho druhu,

umírajíce hladem a žízní, nastal brzy nedostatek potravin, a studny

záhy byly bez vody.

,,Drželi se až do 27. ervna.

,,Tu navrhl jim Nana Sahib, aby se vzdali s jistými podmín-
kami, a generál Wheeler na to neprominutelným zpsobem pi-
stoupil, a ho lady Munroová dtkliv prosila, aby se boje ješt
nevzdával.

Dle úmluvy mli všichni muži, ženy a dti — as pt set osob,

také lady Munroová a její matka — vstoupiti na lodi a odplouti

po Gangu do AUahabadu.

,,Sotva však lodi odrazily od behu, poali sipojové na n vra-

žednou palbu a zasypávali je dlovými kulemi a kartái. Následkem
toho se nkteré potopily, jiné poaly hoeti. Jediné lodi podailo
se odplouti na nkolik mil.

,,Na této nalézaly se lady Munroová a její matka. Na okamžik
se zdálo, že jsou zachránny. Žoldnéi Nanovi je však pronásledo-
vali, zajali je optn a odvlekli je zpt do cantonmentu.

,,Tam rozdlili zajaté, muže ihned usmrtili, ženy a dti zaveli
s onmi, které dne 27. ušly smrti.

„Celkem bylo na dv st obtí, které oekával dlouhý smrtelný
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zápas, a které umístili v bungalovu, jehož jméno ,,Bibi-Ghar" nabylo

smutné slávy."

,,0d koho jste se však dovdl o tchto strašlivých podrobno-

stech?" tázal jsem se Banksa.

,,0d starého šikovatele 32. pluku královské armády", odvtil
mi inženýr. „Tento muž tehda unikl jako zázrakem a byl od radži

Raišvarahského — provincie království Audského — i s nkolika
jinými uprchlíky pijat velmi lidumiln."

„Co se stalo s lady Munroovou a její matkou?"
„O tom, co se dále dlo, milý píteli, nemáme zpráv od oitých

svdk, mžeme si to však snadno domysliti. Vždy sipojové byli

pány Kavnpuru, alespo do 15. ervence — devatenáct — deva-

tenáct století 1 Nešastní zajatci ekali od hodiny k hodin na spásu,

která pišla bohužel píliš pozd.

,,Již od njaké doby spchal generál Havelock z Kalkuty Kavn-
puru na pomoc a vtrhl tam, když byl buie nkolikráte porazil,

dne 17. ervence.

,,Dva dny ped tím však, když se Nana dozvdl, že královské

voje pešly eku Pandu-Naddi, umínil si, že zvní poslední hodiny
svého panství ohavným hromadným krveprolitím. Domníval se,

že jest vi dobyvatelm Indie ke všemu oprávnni

,
.Nkolik muž, kteí sdíleli zajetí se ženami v Bibi-gharu, bylo

porubáno ped jeho oima.
,,Ted zbylo ješt mnoho žen a dtí, mezi nimi také lady Mun-

roová a její matka. Oddlení 6. pluku sipoj obdrželo rozkaz, aby
je okny bungalovu postílelo. Poprava poala; ponvadž však Nan
Sahibovi, který musel pomýšleti na ústup, nešla dosti rychle, poslal

krvelaný kníže také ješt nkolik mohamedánských ezník mezi

své katany — a ted nastalo vraždní jako na jatkách!

,,Následujícího dne naházeli ženy a dti, živé i mrtvé, do blízké

studn, a když pitrhli Havelockovi vojáci, ješt prý se ze studn,
až po vrch naplnné mrtvolami kouilo!

,,Te poala odveta. Vtší poet bui, spoluvinník Nany
Sahiba, padl generálovi Havelockovi do rukou. Tento vydal dsný
rozkaz, jehož znní nikdy nezapomenu.

,.Studna, v níž nalézají se pozstatky ubohých, na rozkaz

„Sahibv zavraždných žen a dtí. zasype se lilínou a zídí se

„v podob hrobu. Oddlení evropských vojín pod vedením d-
.,stojnika vykoná dnes veer tuto zbožnou povinnost. Dm a

j místnosti, v nichž odbývalo se vraždní, nebudou ištny a myty
„krajany obtí. Brigádník žádá, aby každá kapka nevinné krve
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„byla odsouzenci odstranna jazykem a olízána ped vykonáním
„rozsudku smrti. Po petení rozsudku smrti bude tudíž každý
„piveden k onomu domu, aby tam ást podlahy oistil. Bude
„písn dbáno toho, aby tato práce co možno nejvíce se píila
„náboženskému citu odsouzenýcli, a žaláník nech nešetí bie,

,,bude-li toho teba. Po skonené práci bude rozsudek vojenského

„soudu vykonán vedle domu na Šibenici."

,,Tak znl," pokraoval Banks hluboce dojat, ,,onen denní

rozkaz, který byl pesn proveden. A pece ubohé obti nežily již

— byly již zavraždny, zmrzaeny, roztíštny. Když plukovník

Munro, který pibyl dva dny pozdji, chtl vyhledati mrtvoly lady

Munroové a její matky, nenalezl nieho nieho!"

To vše sdlil mi Banks ped naším píjezdem do Kavnpuru
a ted ubíral se plukovník Munro k onomu místu, kde tenkráte od-

bývalo se ono strašlivé krveprolití.

Ped tím však hodlal vyhledati bungalov, v nmž díve by-

dlila lady Munroová a kde strávila své mládí, místo, kde ji naposled

spatil, práh, na kterém ji naposled objal.

Tento bungalov nalézal se ponkud osamle za pedmstím,
nedaleko cantonmentu. Trosky, zernalé zb3^ky zdí, nkolik po-

kácených, ted uschlých strom, to bylo vše, co zbylo z domu díve
tak útulného. Po šesti letech nalézal se tedy bungalov v témže

stavu, do kterého jej uvedly ruce vrah.
Strávili jsme hodinu na tomto osamlém míst. Sir Eduard

Munro kráel mlky tmito troskami, které vyvolaly v jeho nitru

tolik upomínek. Vzpomínal na ony šastné doby, které se mu již

nik*dy nevrátí. Vidl snad optn mladou dívku, kterak vesele po-

bíhala ve svém rodném domku, v nmž ji kdysi poznal, a chvílemi

zamhouil oi, aby lépe rozeznal obrazy, které se vznášely ped jeho

duší. —
Náhle však se prudce a pece násiln obrátil a odvádl nás

odtud.

Banks doufal, že se plukovník spokojí návštvou onoho bun-

galovu . . . chyba lávky! Sir Eduard Munro si as umínil, že vy-

prázdní tento hoký kalich až na dno. Prohlédnuv si obydlí lady

Munroové, chtl vidt i kasárny, v nichž mnoho nevinných, pro

které se jeho hrdinná manželka tak obtovala, musilo vytrpti ve-

škeré hrzy obležení.

Tyto kasárny leží na rovin ped mstem, a ted staví se chrám
na onom míst, kam tehdáž musili uprchnouti obyvatelé Kavnpuru.
K tmto kasárnám vede dláždná, krásnými stromy ostínná cesta.
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Zde tedy odelirálo se první jednání dsné tragedie, zde žily,

trpoly a prožily smrtelný zápas kdysi lady Munroová a její matka,

když vzdání se pivedlo tolik obtí do rukou Nany Sahiba, jež on
zasvtil strašlivé smrti již tenkráte, když zrádce slíbil, že je propustí

do Allahabadu. V okolí nedokonené dosud stavby bylo vidt tu

i tam zbytky zdí co svdectví opatení k obran, které generál Wheeler

dal zíditi.*)

Plukovník Munro stál dlouho nepohnut a mlky u tchto
trosek. Vidl asi ped sebou ty strašlivé výstupy, jejichž jevištm
byly — po bungalovu, kde žila lady Munroová tak šastn, kasárny,

v nichž nevýslovn trpla!

TecT zbývala již jen návštva Bibi-gharu, onoho píbytku, který

promnil Nana Sahib v žalá, a kde zela kdysi ona studna, která

pojala obti jeho ukrutnosti.

Když Banks vidl, že se plukovník obrací oním smrem, uchopil

ho za ruku, jako by ho chtl zadržet.

Sir Edvard Munro pohlédl mu pímo do oí a pravil dsiv
klidným hlasem:

„Pojdmel"

,,Munro, prosím tebe ..."

,,Pjdu tedy sáml"

Náš odpor byl marný.

Ubírali jsme se tedy k Bibi-gharu, ped nímž prostírá se za-

hrada osázená krásnými stromy.

Zde zvedá se gotické osmihranné sloupoadí obklopující místo

dívjší studny, jejíž ústí jest nyní zakryto kameny, které tvoí ja-

kýsi podstavec, nad nímž vznáší se andl milosrdenství, jedno z po-

sledních dl dláta Marochettiho.

Lord Canning, generální guvernér Indie v dob dsné vzpoury
roku 1857, dal zíditi tento náhrobek dle nártku zenij ního plukov-

níka Yuby a chtl dokonce sám nésti i útraty.

Plukovník Munro nemohl se ubrániti slzám na onom míst,
kde ob ženy, matka a dcera, sražené katany Nany Sahiba, uvr-

*) Zatím dávno byla ukonena stavba tohoto pamtního chrámu. Ná-
pisy na mramorových deskách hlásají jména inženýr trati East-Indijské,
kteí za velké výpravy v roku 1856 podlehli svým ránám nebo nemocem;
jména dstojník, poddstojník a vojín 34. pluku královské armády, kteí
padli dne 17. listopadu v bitv ped Kavnpurem; jméno kapitána Stuarta
Beathona, dstojník, mužstva a žen 32. pluku, kteí nalezli smrt pi oblé-
hání Luknova a Kavnpuru nebo za vzpoury; konen jména muedlník
bibi-gharských, kteí byli zavraždni v ervenci r. 1857.
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Ženy byly snad ješt živé do studny. Sklesl na úpatí pomníku na
kolena.

Tsn vedle nho stál šikovatel Mac Neil a plakal tiše.

Nám všem plakalo skoro srdce, ponvadž jsme nenalézali slov,

abychom ho potšili v tomto nezhojitelném zármutku, kdežto jsme

pece doufali, že sir Eduard Munro prolije zde poslední slzy.

Ach kdyby byl býval mezi prvními vojíny, kteí vnikli do Kavn-

piiru a kteí se dostali po onom bezpíkladném vraždní do Bibi-

gharu — zármutek by ho byl zajisté usmrtil.

Jeden z anglických dstojník sdluje o tom následující zprávu,

kterou Rousselet uvádí ve své zmínné knize:

,,Hned po našem vniknutí do Kavnpuru pátrali jsme po ubo-

hých ženách a dtech, o kterých jsme vdli, že se nalézají v moci

onoho hnusného Nany Sahiba, dozvdli jsme se však píliš brzy

o jejich hanebném zavraždní. Trýznni neukojitelnou touhou \k>

pomst a proniknuti pocitem ukrutných utrpení, které musely vy-

státi ony ubohé obti, cítili jsme, že se v nás probouzejí zcela cizí,

zuivé myšlenky. Pólo šíleni vrhli jsme se k místu obtí. Ustydlá

krev, smíšená s rznými hadry, pokrývala až po kotníky podlahu

onoho malého prostranství, v nmž byly uvznny. Dlouhé hebko

vlasy, kusy odvu, stevíky malých dtí a jejich hraky povalovaly

se po potísnné podlaze. Krví postíkané zdi svdily o strašném

smrtelném zápasu. Zvedl jsem malou modlitební knihu, na jejíž

první stránce byla napsána tajemná slova: ,,27. ervna opustili lodi . . .

7. ervence, zajatci Nany . . . nešastný den." To nebyl však jediný

dsný pohled, který nás oekával. Ješt hroznjší byl pohled na onu
hlubokou studnu, do níž byly uvrženy zmrzaené trupy onch nž-
ných tvorl . .

."

Sir Eduard Munro nebyl pítomen, když se první voje Have-

lockovy zmocnily msta. Pišel teprve dva dny po této strašné

obti lidské. A ted spatil pouze místo, kde byla kdysi ona dsná
studna, bezejmenný hrob dvou set obtí Nany Sahiba.

Zde podailo se Banksovi s pomocí šikovatele odvésti ho ná-

silím.

Plukovník Munro zajisté nikdy nezapomnl onch dvou slov,

která vyryl jeden z voják Havelockových svým bodákem na rou-

bení studny:

,,Remember Cawnporel"

„Pamatuj na Kavnpurl"
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KAPITOLA XI.

Zmna monsunu.

O jedenácté hodin vrátili jsme se do svého tábora a byH bychom,
jak se dá snadno vysvtlit, opustili rádi Kavnpur co nejrychleji,

avšak nutná správka napájejícího erpadla u stroje zdržela nás

ješt až do druhého dne.

Ml jsem pldruhého dne asu, ehož jsem hodlal použiti k ná-

vštv Luknova.
Banks nehodlal dotknouti se tohoto msta, v kterém by byl

plukovník Munro optn spatil jevišt nejstrašnjších ohavností

války. Ml snad pravdu, ponvadž i tam oekávaly ho nejtruchli-

vjší upomínky.

Opustil jsem po obd steam-house a použil krátké odboky
trati, která vede z Kavnpuru do Luknova. Tra tato jest sotva

dvacet anglických mil dlouhá, a za dv hodiny dorazil jsem do dle-
žitého hlavního msta království Audského, které jsem hodlal pouze
zbžn prohlédnouti, pouze abych si o nm získal jakousi pedstavu.

Byl jsem ostatn utvrzen v tom, co jsem již díve slyšel o stav-

bách Luknovských, zízených ve 12. století pod vládou mohame-
dánských císa.

Lyonský Francouz jménem Martin, prostý voják v armád
Lally ToUendala, který se roku 1730 stal milákem krále, byl tvrcem,
vynálezcem a takka i stavitelem tak zvaných div hlavního msta
Audského. Oficielní sídlo vlada, Kaiserbagh zvané, sms rzných
sloh stavitelských bez ladu a skladu, jest pouze ,,zevní stavbou".

Uvnit není nic, vše je na zevní stran, ale i tato jest souasné indická,

ínská, maurická a . . . evropská. Rovnž takový je druhý, menší
palác, Farid Bakš, také dílo Martinovo. Za to však Imambara, vy-
stavná Kaifialullou, prvním indickým architektem 17. století,

uprosted tvrze, je skuten hrdý pomník a psobí tisíci svýchvžiek
se zvonky skuten velkolepý dojem.

Nemohl jsem opustit Luknoy aniž bych navštívil Konstantinv
palác, rovnž dílo francouzského desátníka, které proto také sluje

Martinovým palácem. Chtl jsem také spatiti blízkou zahradu,
Secunder Bagh, kde pobito bylo na sta sipoj, kteí oloupili hrob
prostého vojína, než mohli uprchnouti z msta.



106 JULIUS VERNEl

Jméno Martinovo není jediným francouzským jménem, které

jest v mst ve velké úct. Starý poddstojník francouzských my-
slivc, Duprat, vyznamenal se za vzpoury tak svojí udatností, že

ho buii žádali, aby se jim postavil v elo.

Duprat však nepijal tuto nabídku pes slíbené poklady, pes
hrozby, a zstal Anglianm vren. Ponvadž však nyní byl vydán

tím více útokm sipoj, kterým se nepodailo udlati z nho zrádce,

padl také v boji s nimi.

,
.Nevící pse," kieli, ,,budeš naším i proti svojí vli!"

Byl jejich — však pouze jako mrtvola.

Pi odvet hráli tudíž oba francouzští vojáci dležitou úlohu:

sipojové, kteí oloupili hrob jednoho a usmrtili druhého, byli bez

slitování porubáni.

Když jsem ješt prohlédl skvostný park, který obkliuje zele-

ným, kvtnatým rámem velké, pl milionu obyvatel ítající msto,
projel se jeho hlavními ulicemi na hbetu slona a navštívil boule-

vard Hazrad Gaudž, vrátil jsem se téhož veera do Kavnpuru.

Den na to odjeli jsme za svítání dne 31. kvtna.

„Konen," zvolal kapitán Hod, „obrátíme se zády k Allaha-

badu, Kavnpuru, Luknovu a všem ostatním, o které jsem se staral

zrovna tolik jako o vystelenou patronu!"

„Zajisté se k nim obrátíme zády. Hode," dotvrzoval Banks,

,a odebereme se nyní pímo na sever, abychom dosáhli úpatí Hima-

laye nejkratší cestou."

,,Výbornl" jásal kapitán. ,,Co já nazývám Indií, nejsou pro-

vincie plné mst se stísnným obyvatelstvem Ind, — ne, je to zem,
kde moji pátelé, sloni, lvi, tigi, pardalové, medvdi, turové a hadi

na svobod žijíl To jediný díl poloostrova, kde bych chtl trá\^ti

svj asl Vždy to uvidíte sám, Mauclere, a nebudete postrádati

div gangesského údolí."

,,Ve vaší spolenosti, milý kapitána," odvtil jsem, ,,nebudu

vbec postrádati nieho."

„Ostatn nalezneme na severozápad," prohodil Banks, ,,ješt

dosti zajímavých mst, jako Delhi, Agru, Lahore . .
."

„Ale, drahý Bankse," perušil ho Hod, ,,kdo jakživ slyšel nco
o bídných hnízdech?"

„Bídných hnízdechl" odvtil Banks. ,,Ne, Hode, to jsou krásná

msta. Upokojte se však, milý píteli," pokraoval inženýr, obraceje

se ke mn, ,,ukážeme vám je, aniž pekazíme válené plány na-

šeho kapitána."
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„Dobíe, Bankse," mínil Hod, „ostatn však naše cesta poíná
teprve dneškem!"

Pak zvolal hlasitji:

,,Foxe!"

Sluha se objevil.

,,Zde, pane kapitánel"

„Foxe, pušky, karabiny a revolvery jsou pece v poádku?"
,,Zaiistél"

,
.Prohlédni zámkyl"

,,To jsem již uinil."

„Zhotov patrony."

,,Mám jich zásobu . .
."

,,Je tedy všecko v poádku?"
,,Ano!"

„Uved to, bude-li možno, do poádku ješt vtšíhol"

,,Stane se."

,,Osmaticátý bude se brzy skviti na listin tvé slávy, Foxel"

,,Osmaticátý!" zvolal sluha, z jehož oí vyšlehl blesk.
,.Pi-

pravím pro toho chlapíka pknou taskavou kouli, na niž si jist

nebude stžovat."

„Je dobe, Foxe, jdi tedy!"

Fox pozdravil po vojansku, otoil se na pat a odebral se do
zbrojnice.

Udávám zde smr jízdy, jehož jsme se v druhém dílu cesty

chtli pidržeti, nepinutí-li nás nenadálé píhody ke zmn jeho.

Nejprve hodlali jsme se ubírati asi ptasedmdesát kilometr
podél Gangu na severozápad, odtud pak podél vedlejšího toku mo-
hutného proudu, Gutmi, na sever. Tím vyhneme se mnohým ekám,
které tekou po pravé i po levé stran, a pojedeme šikmo západním
územím království Audského a Rohilkandu až k prvním pahorkm
hornaté krajiny Nepalu.

Inženýr vyvolil bedliv tuto cestu, na které vyhneme se tolika

obtížím. Uhlím ovšem nebudeme se moci v severním Hindostanu
tak snadno zásobiti, za to však budeme míti stále dosti díví. Náš
ocelový obr mohl tudíž pokraovati s libovolnou rychlostí v cest
po dobe zachovaných silnicích, vedoucích nejkrásnjšími lesy in-

dického poloostrova.

Byli jsme vzdáleni ješt as osmdesát kilometr od msteka
Bisvahu. Tuto vzdálenost chtli jsme uraziti velmi pomalu a sta-

novili jsme k tomu šest dní. Mohli jsme pi tom zastaviti, kde se
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nám zlíbí, a lovci výpravy budou mít dosti asu, aby provedli svoje

hrdinské kousky.

Kapitán Hod se svým sluhou Foxem, k nimž pipojil se nkdy
i Gúmi, rozbhli se pohodln na výzvdy, zatím co náš ocelový obr
ubíral se volným krokem dále. Také já sml jsem je provázeti pi
jejich nadhánkách a také jsem se jich nkdy, a jsem pcíuze nezku-
šený lovec, zúastnil.

Musím doznati, že plukovník Munro od oné doby, kdy nastal

druhý díl naší cesty, mén se nás stranil. Stal se pístupnjším, když
vyšel z okresu mst, a ocitl se uprosted les a rovin, jimiž jsme se nyní
ubírali. Zdálo se, že za tchto pomr nabývá opt klidu, s jakým
žil v Kalkut. A pece, což mohl zapomenouti, že ho unáší jeho po-
hyblivý dm na sever Indie, kam ho táhl neodolatelný osud? Budiž
tomu však jakkoliv, jeho hovor me^i jídlem i pi odpoinku stal se

živjším a pokraoval v nm asto i za krásných nocí, kterým jsme
se tšili v této parné roní dob. Za to Mac Neil byl od oné návštvy
studny v Khavnpuru zamraenjším než obyejn. Probudil snad
pohled na Bibighar v jeho duši nanovo touhu po pomst, kterou

doufal ješt ukojiti?

,,Nana Sahib," pravil mi jednoho dne perývan, . . . „ne ... ne.

Není to možná, že ho usmrtili!"

První den uplynul beze všech píhod. Kapitánu ani Foxovi
nepodailo se zasteliti ani nejmenší zvíe. Bylo to smutné a zá-

rove podivné, leda že by snad objevení se ocelového obra zapla-

šovalo dravce v okolí. Projeli jsme ku p. rzné bainy, v nichž

zdržují se se zálibou tigrové a jiní dravci, neobjevil se však ani jediný,

akoliv stelci prohledali okolí do vzdálenosti dvou mil. Museli se

tudíž spokojiti s tím, že se vydali s Blackem a Phannem na lov jedlé

zve, kterou poteboval monsieur Parazard denn k tabuli. Náš
milý kucha nedal si nic namluvit o tom a když mu sluha kapitánv
vyprávl o tigrech, pumách a jiných mén jedlých dravcích, pokril
pouze pohrdliv rameny a ekl prost:

,,Jsou k jídlu?"

Tohoto veera zastavili jsme se pod ochranou skupiny ohrom-
ných banán., Noc byla zrovna tak klidná jako den tichý. Ani vaní
dravc neperušilo mlení pírody. Náš slon odpoíval také. Syení
a hrení vypouštné páry pestalo. Ohe vyhasl a Banks, aby vy-

hovl pání kapitána, neuvedl ani v innost elektrický proud, který

mnil oi ocelového obra ve dva mohutné majáky. Avšak kolem nic

se nehnulo.

Zrovna tak uplynul i. a 2. erven. Bylo to k zoufání.
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„Promunili mi království Audskl" volával kapitán. „Odvedli
mne do prosted Evropyl Tady je zrovna tak málo tigr jako ve
skotských údolích!'

'

„Snad, milý Hode," odvtil plukovník Munro, „odbývaly se

v tchto krajinách velké hony, které zaplašily zv. Nezoufejme;
pokejte, až budeme na úpatí hor nepalských. Tam budete míti

dosti asu, abyste nám ukázal své mistrovství ve stelb.

,
.Doufám v to, milý plukovníku, jinak bychom vru museli

dáti své koule rozlít v továrn na broky."
Dne 3. ervna bylo nesmírné horko. Byli bychom se rozhodn

upekli v našem pohyblivém dom, kdybychom nebyli jeli ve stínu

strom. Teplomr vystoupil ve stínu na 48 stup, a ani lísteek
se nepohnul. Bylo tudíž také možná, že dravci pi tomto dusném
vedru ani v noci neopustili svoje brlohy.

Následujícího dne pi východu slunce byl obzor na západ
konen ponkud zamraen. Spatili jsme rozkošné divadlo tak
zvaného zrcadlení, které se nazývá v nkterých krajinách Indie

,,seekote", t. j. vzdušné zámky v jiných pak ,,dessasur", t. j. zra-

kový klam.

Ped naším zrakem však neprostírala se zdánlivá hladina vodní
se svými arovnými dojmy lomení se paprsk, nýbrž celý etz níz-

kých pahork, pokrytých fantastickými zámky, tak asi jako behy
Rýna se svými starobylými hrady. Ocitli jsme se na nkolik oka-
mžik nejen v srdci Evropy, nýbrž o pt až šest století zpt, ve
stedovku.

Tento podivuhodn jasný zjev psobil na nás dojmem sku-

tenosti. Ocelový obr pipadal mi i se vším, co k nmu náleželo,

když tak kráel ku mstu z 11. století, ješt podivuhodnjším, než

když se ubíral, zahalen v mrana páry, zemí Višnu a Brahmy.

,,Díky tob, matko pírodol" zvolal kapitán nadšen. ,,Po to-

lika minaretech a kopulích, tolika mešitách a pagodách konen
pece jednou msto z krásných dob feudálních s románskou a go-

tickou nádherou, které jeví se mému zrakul"

,,Hrome," žertoval Banks, ,,jak je náš pítel Hod dnes poe-

ticky naladn. Což snad shltil ped snídaní již njakou baladu?"

,,Jen se smjte, milý Bankse, žertujte a posmívejte se dle li-

bosti," odvtil Hod; ,,avšak, jen tam pohlcdntel Vizte, jak vše
v popedí se zvtšuje, z koví stávají se stromy, z pahork hory a . .

."

„Prosté koky staly by se tigry, kdyby tu práv ty koky byly,

není-liž pravda. Hode?"
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,,0 Bankse, to by nebylo k zahozeníl . . . Aj," zvolal kapitán,

,,tu.se rozplývají moje zámky na Rýn, msto mizí, a my padáme
s nebe na zem, v obyejný kraj království Audského, v kterém již

ani tigi nechtí bydlitil"

Slunce, které vystupovalo na východu, zmnilo náhle hru lomu
paprsk. Hrady sesuly se jako domky z karet a pahorky klesly

k zemi.

„Chcete snad nyní, milí pátelé, kdy pízrak zmizel," poal
Banks, ,,a s ním poetické nadšení kapitánovo, zvdti, k emu po-

ukazuje celý tento zjev?"

„Mluvte, inženýrel" odvtil kapitán.

„K brzké zmn poasí," prohlásil Banks. „Jsme ostatn v prv-

ních dnech ervna, které pivodí vždy klimatické zmny. Zmna
monsunu zahájí období deš."

„Což, milý Bankse," odvtil jsem na to, „nejsme dobe ukryti?

Nech jen zane pršeti A bude-li pršet i jako v dobách diluviálních,

bude to pece lepší než toto nesnesitelné vedro ..."

,,Vaše pání se splní, milý píteli", odvtil Banks. „Domnívám
se, že déš není již píliš vzdálen, a že uvidíme brzy vystupovati na
jihozápadním obzoru první mraky!"

Banks se nemýlil. K veeru pokryl se západní obzor mraky,
dkaz, že monsun v noci, jako se to asto stává, se zmní. Zde po-

sílal nám Indický oceán ona elektinou nasycená mrana, která

jsou, jako mchy boha Aeola, naplnna bouemi a nepohodami.

Bhem dne ukázalo se také ješt nkolik jiných zjev, o kte-

rých žádný Anglo-Ind nemohl býti v pochybnostech. Podél silnice

víila ped naším vlakem celá mrana jemného prachu. Rychlejší

pohyb kol — jak našeho motoru, tak i obou pohyblivých dom —
zvedl sice také prach, rozhodn však ne tolik. Vypadalo to, jako by
mrak prachového peí tanil psobením elektrického stroje. A vskutku

byla pda ohromný sbra, v nmž se elektrické fluidum již po n-
kolik dní nashromáždilo. Tento prach byl zvláštní žluté barvy, a

v každém jeho molekulu tpytil se lesknavý bod. Chvílemi se zdálo,

že celý náš vlak jede plameny — ovšem plameny bez tepla, které

však ani barvou ani živostí neupomínaly na ohe sv. Eliáše. Storr

vyprávl nám, že vidl asto ujíždti vlaky mezi dvojitými stnami
takového záícího prachu, a Banks potvrdil výrok strojníkv. Po
celou tvrt hodinu pozoroval jsem tento podivuhodný pírodní zjev

okny vžiky, odkud mohl jsem pehlédnouti silnici na pt až šest

kilometr. Silníce, kterou nevroubily žádné stromy, byla pokr\^ta

prachem a sluncem oste ozáena. Ted se mi zdálo, že horko vzduchu



ZEMÍ Selem 111

pevyšuje žár topení \\ kotlá; rozhodn bylo již nesnesitelné, a

byl jsem napolo udušen, když jsem se uchýlil pod kídla punky na-

lokat se trochu erstvého vzduchu.

Okolo sedmé hodiny veerní zastavil se steam-house. Tábor,

který Banks vyvolil, ležel na pokraji lesa z pekrásných banán,
který se prostíral na sever do nedohledné dálky. Byl proat krásnou

silnicí, která nám zaruovala na píští den píjemnou jízdu pod svými
vysokými a košatými stromy.

Banány, tito obi indické flory, jsou skutenými ddeky, tak

mohli bychom íci, hlavami rodin rostlinných, které jsou obklopeny

svými dtmi a vnouaty. Vypuivše ze spoleného koene, zvedají

se kolem hlavního pn, s kterým jinak nejsou spojeny, kdežto se ve

výši zase ztrácejí v otcovských vtvích. Vypadají pod hustou list-

natou stechou jako kuátka pod ochrannými kídly kvony. Odtud
ten zvláštní vzhled, který skýtají tyto asté staleté lesy. Staré

stromy vypadají jako osamlé pilíe, které nesou nesmírné klenutí,

jehož jemnjší žebra opírají se o mladé banány, které také asem
stanou se pilíi.

Tohoto veera zaídili jsme své ležení pelivji než jindy. Bude-li

píští den také tak parný jako dnešní, hodlal Banks stráviti jej na
tomto míst a odjeti teprve v noci.

Plukovník Munro pál si toužebn, aby mohl strávit nkolik
hodin v tomto krásném, tichém a stinném lese. Všichni s ním sou-

hlasili, jedni, ponvadž skuten potebovali oddechu, druzí, po-

nvadž se chtli pokusiti, aby konen nalezli zv dstojnou pušky
Andersona nebo Gérarda.

,,Foxe, Gúmil" volal Hod, ,,te je teprve sedm hodinl Podnikneme
ješt výlet do lesa, než nastane noci Doprovodíte nás, Mauclere?"

,,Mj milý Hode," pravil Banks, než jsem ješt mohl odpovdít,
„udlal byste lépe, kdybyste se již nevzdaloval odtud. Kdyby na-
stala nepohoda, nalezl byste stží zpátení cestu. Budeme-li zde
ješt zítra, mohl byste . .

."

,,Zítra, ó, to bude jasný den," odvtil kapitán Hod, ..ted je doba
píznivjší k pokusu."

,,Vím to. Hode, nastávající noc však zdá se mi nejistou. Trvá-
te-li na tom, vydati se ješt dnes na lov, nevzdalujte se alespo píliš.

Již za hodinu bude velice tma a pak bude obtížno, nalézti zase náš
tábor."

,,Bute bez starosti, Bankse, je teprve sedm hodin, požádám
pana plukovníka pouze o dvouhodinnou dovolenou."
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,
Jdte tedy, milý Hode," odvtil sir Eduard Munro, „dbejte

však Banksova napomenutí."

„Zajisté, pane plukovníkul"

Kapitán Hod, Fox a Gmi, opustili, jsouce opateni výtenými
puškami, ležení a zmizeli pod vysokými banány po pravé stran
silnice. Já byl parnem tak unaven, že jsem zstal radji ve steam-

liousu.

Banks naídil, aby ohe ncvyhasl zcela pod kotlem, nýbrž byl

jen zmírnn, aby stále zachován byl tlak jedné až dvou atmosfér.

Inženýr chtl býti pipraven pro každý pípad.

Storr a Kalth obnovili zatím zásoby paliva a vody. Malý
potok, který tekl po levé stran silnice, poskytl jim vodu a blízké

stromy díví potebné k naplnní tendru. Monsieur Parazard ob-

starával své obvyklé práce, a pemýšlel, odnášeje zbytky obda, již

zase na zítejší.

Bylo ješt dosti jasno. Plukovník Munro, Banks, šikovatel

Mac Neil a já hodlali jsme odpoívati na behu potoka. Jasná, bubla-

jící voda osvžovala ponkud skuten dusný vzduch. Slunce bylo

dosud nad obzorem. Odlesk jeho svtla zbarvil mrana, která bylo

vidt mezerami mezi listnatou stechou, modrošed. Byly to tžké,

husté, takka zhuštné mraky, kterými vítr nepohnul, které se

však zdály míti motor ve 'svém nitru.

Hovoili jsme skoro do osmi hodin. asem povstal Banks,

odešel až k pokraji lesa, který ohranioval na tvrt hodiny od na-

šeho ležení oste planinu, aby si mohl prolilédnouti vtší prostoru

nebe. Když se vrátil, vrtl povážliv hlavou.

Poslednkráte jsme ho doprovázeli. Pod korunami banán se

znenáhla stmívalo. Od okraje lesa pehlédl jsem na západ širou

rovinu, která se prostírala až k ad nízkých, již v mracích mizejících

pahork.
Pohled na klidné nebe byl skuten dsný. Ani vánek nepo-

hnul listy vysokých strom. Nebyl to však klid ve spánek pohížené
pírody, který básníci tak asto opvali, nýbrž olovný, chorobný

spánek. Zdálo se, že celá píroda úpí pod jakj^msi naptím. Ne-
mohu nebe porovnati s niím lépe, než s parním prostorem kotle,

když pára je píliš napiata a hrozí výbuchem.
Tento výbuch mohl tu nastati každým okamžikem.
Mraky byly, jak se to v rovinách obyejn dje, vysoko na sebe

nakupeny a mly zohjbané, velmi oste narýsované okraje. Zdálo

se, že botnají, potem ubývají a rozsahem pibývají, zatím co spo-

ívaly stále na tomže podkladu. Patrn splynou za krátko v jedinou
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hmotu, ímž se tím více zhustí. Malé vedlejší mráky již se ztrácely,

jako by byly puzeny zvláštní pitažlivou silou v celkové páe.
Okolo pl deváté hodiny protkl klikatý blesk s velmi ostrými

uhly temnou hmotu v délce dvou tisíc pti set až tí tisíc metr.

Ptašedesát vtein na to zaslechli jsme hrom, který huel po

delší dobu, jako se to dje vždy pi tchto, asi patnáct vtein trva-

jících blescích.

,,
Jedenadvacet kilometr," pravil Banks, který pozoroval svoje

hodinky. ,,To jest nejvtší vzdálenost, na kterou je hímání ješt

slyšet. Jakmile však se boue strhne, pižene se rychle, a nesmíme
ji zde oekávat. Vrame se tedy rychle, pátelé."

„A kapitán Hod?" tázal se Mac Neil.

,,Hímání ho as pimije k návratu," mínil Banks, ,,a doufám,
že uposlechne jeho hlasu."

Pt minut na to dorazili jsme zase k našemu táboru a usedh

pod verandou salonu.

KAPITOLA XII.

V trojím ohni.

Indie sdílí s nkterými krajinami Brasilie — zejména s Rio de
Janeirem — výsadu, že jest ze všech kraj zem nejastji navšt-
vována bouemi. Je-li ve stední Evrop, jako v Nmecku, ve
Francií, Anglii slyšet as dvacet dní v roce hlas hromUv je ho slyšet

na indickém poloostrov alespo padesát dní.

Dnes, dle všeho, mohli jsme oekávat neobyejn prudkou
boui.

Když jsme se vrátili do steam-housu, pozoroval jsem tlakomr.
Sloupec rtuti klesl v kratiké dob o dva palce, z 29 na 27 (as 730 mm.).

Sdlil jsem to plukovníkovi.

„Jsem znepokojen nepítomností kapitána Hoda a jeho pr-
vodích," odvtil. ,,Nepohoda ihned vypukne, noc se blíží a tmy
stále pibývá. Lovci vzdalují se vždy dále, než slíbí, a i více, než
sami zamýšlejí. Jak naleznou v této tm zpátení cestu?"
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,,Ti steštncil" vpadl Bnaks. „Nedají si také íci. Kdyby byli

radji zstali doma!"
„Zajisté, Bankse, tecT však již odešli, a na nás jest, uiniti vše,

abychom jim usnadnili návrat."

,,Nemáme po ruce prostedku, abychom jim místo, kde se na-

lézáme, oznaili?" obrátil jsem se k inženýrovi.

,,0 ano," odvtil Banks, ,,rozžehneme-li své elektrické svtlo,

které je mohutné a daleko viditelné. Ihned zavedeme proud."

,.Znamenitý nápad to, Bankse!"

,,Mám jíti hledat kapitána Hoda?" tázal se šikovatel.

,,Ne, mj starý Neile," odvtil plukovník Munro, ,,nenalezl

bys ho a sám bys zabloudil."

Banks pipravil lánky batterie, zavedl proud, a brzy vysílaly

oi ocelového obra jako dva elektrické majáky svtelné paprsky do
tmy pod banány.

V této neobyejn tmavé noci muselo svtlo záiti daleko a po-

sloužiti našim lovcm za vdí hvzdu.
Náhle pihnala se boue s dsnou prudkostí. Protrhla vrcholky

strom, ohýbala mladé banány k zemi a hvízdala jimi jako píšalami

varhan.

Vše bylo dílem okamžiku.

Krupobití uschlých vtví a déš urvaného listí pokrj^ly silnici.

Stechy steam-housu stenaly žalostn neustálými nárazy uraganu,

jejž provázelo nepetržité dunní.
Museli jsme uprchnouti do salonu a hned veškerá okna tsn

uzavíti.

,,To jakýsi druh tofanu," mínil Banks.

Tímto jménem naznaují Indové prudké a náhlé boue, které

pustoší zejména hornaté kraje a kterých se i v nižinách dsí.

„Storre," volal Banks na strojníka, ,,zavel jsi dolní okna vže?"
,,Zajisté, pane Bankse," pravil strojník. „S této strany nemu-

síme se nieho obávat."

„Kde je Káluth?"
„Rovná zrovna poslední palivo v tendru."

,,Zítra potebujeme díví jen sesbírat," mínil inženýr. ,,Vítr nám
je pokácí a ušetí nám namáhání. Dbej jen, abychom udrželi potebné
naptí, Storre, a zsta ukryt pod stechou."

„Stane se."

„Jsou nádržky naplnny, Kaluthe?"

„Ano, pane Bankse," odvtil topi. „Zásoba vody jest úplná."

„Dobe tedy, poj dovnit."
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Ted zasvitly blesky astji, a z mraen bylo slyšeti neustále

temné huení hromu. Tofan neochladil vzduchu. Byl to suchý vítr

se žhavým dechem, jakoby vycházel z ústí vysoké pece.

Sir Eduard Munro, Banks, Mac Neil a já opustili jsme salon,

abychom se odebrali do verandy. Vysoké vtve banán odrážely

se jako jemné, erné hroty od ohnivého pozadí obzoru. Po každém
blesku ozval se v nkolika vteinách hrom, jehož ozvna ani neutichla,

ponvadž do ní vpadla vždy nová hromová rána. Tak huel neustále

hluboký bas, do nhož mísily se ony suché výbuchy, které Lucretius

tak pípadn pirovnal k ostrému zvuku roztrženého papíru.

,,Pro jen se nevracejí ped boukou?" poal plukovník Munro.

,,Snad," mínil šikovatel, ,,nalezl kapitán Hod se svými prvod-
ími úkryt v lese, v dutin stromu nebo pod njakým skaliskem a

vrátí se teprve zítra. My budeme stále na místl"
Banks potásal hlavou, patrn nesdílel náhledu Mac Neilova.

Ted — bylo as devt hodin — spustil se déš strašlivým pí-

valem. Byl smíšen s velkými kroupami, které nás kamenovaly a

tloukly na zvuící stechu steam-housu.

Znlo to jako strašlivé víeni na buben. Neslyšeli jsme jeden

druhého, i když nehmlo nepetržit. Banánové listy, otluené
kroupami, poletovaly kolem.

Banks, jehož v tomto ohlušujícím lomozu nebylo slyšet, ukázal

nám rukou na kroupy, které bušily na boky ocelového obra.

Neuvitelnél Vše záilo pi dotyku s tmi tvrdými kusy ledu.

Zdálo se opravdu, že z mrak kanou kapky tekutého kovu, které se

rozstikují pi dotyku s ocelovým obrem. Tento zjev byl dkazem
nesmírného naptí atmosférické elektiny, která neustále se vybí-

jela, tak že celé nebe zdálo se v plamenech.

Banks pokynul nám, abychom se opt odebrali do salonu, a
zavel dvee vedoucí na verandu. Zajisté nebylo radno vystaviti

se venku tmto elektrickým výbojm.
Uvnit domu byli jsme skoro ve tm, tak že osvtlení okolí

bylo tím jasnjší. Jak jsme užasli, když jsme spatili, že i naše sliny

svtélkovalyl Byli jsme tedy také my proniknuti elektrickým fluidem.

,,Clirlili jsme ohe," to výraz, kterým pojmenován byl tento

zídka pozorovaný, dosti strašlivý zjev. I nejchladnjší srdce muselo

bíti rychleji pi tchto neustálých blescích, pi tom ohni venku, pi
nepetržitém burácení hromu.

„A onil" pravil plukovník Munro s politováním.

„Ano, kde asi jsou?" odvtil Banks.
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Naše postaveni bylo dsné. Nemohli jsme podniknouti nieho,
abychom pispli ku pomoci ohroženému kapitánu Hodovi a jeho

prvodím.
Úkryt mohli nalézti jen pod stromy samými a víme, s jakým

nebezpeím je to pi prudké bouce spojeno. Nebylo možno, aby
se vzdálili v tomto hustém lese, nejmén pt až šest metr od kolmice

probíhající nejkrajnjšími konci nejdelších vtví, jak se to doporu-
uje lidem pekvapeným bouí v sousedství strom.

Vše to tanulo mi na mysli, když jsem zaslechl hromovou ránu,

ješt sušší než pedcházející, která splynula skoro v jedno s bleskem.

Zárove bylo cítit ostrý zápach — pronikavý to zápach sir-

natých par — a v dešové vod byla by se dala zajisté dokázati pí-
tomnost znaného množství této kyseliny.

,,Blesk udeil . .
." mínil Mac Neil.

,,Starre, Háluthe, Parazarde!" zvolal Banks.
Všichni ti vstoupili do salonu. Na štstí nebyl žádný z nich

zastižen.

Inženýr vyrazil dvee verandy a vstoupil na balkon.

„Tam . . . pohlete tam! ..." pravil.

Deset krok od nás, po levé stran silnice, byl bleskem zasažen
velký banán. Pi neustále se stíhajících blescích bylo jasno jako ve
dne. Nesmírný kmen, jejž jeho koeny již udržeti nemohly, ležel

napí mezi druhými stromy. Kra hylsi z nho po celé délce sloup-

nuta, a velký kus její svíjel se voln ve vzduchu, jako nesmírný had,

plazící se po pni. Sloupnutí kry udalo se dle všeho zdola nahoru
vlivem blesku vytrysknuvšího ze zem s ohromnou prudkostí.

,,Nechyblo mnoho a náš steam-house byl by býval zastižen!"

pravil inženýr. ,,Zstame však pece zde, kde jsme lépe chránni'
než pod stromy!"

Náhle zaslechli jsme hlasitý výkik. Vycházel snad od našich

se vracejících druh?
,,Byl to Parazardv hlas," pravil Storr.

A skuten volal nás kucha, který stál pod zadní verandou.
Bželi jsme rychle k nmu.
Sotva sto krok, od nás, po pravé stran, hoel banánový les.

Nejvyšší vrcholky strom mizely již pod vyšlehujícími plameny.
Ohe šíil se neobyejn rychle a blížil se steam-housu.

Nastalo vážné nebezpeí. Dlouhé sucho a vysoká teplota tí
msíc této roní doby vysušily stromy, ko\'iny a trávu. Ohe
nalezl hojnou potravu v tomto velice holavém materiálu. Celý les

byl v nebezpeí, že bude stráven ohnm.
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Bylo vidt, že ohne pibývá na rozsahu a že se šíí na všecky

strany. Dosáhne-li náš áb r, budou oba naše vozy v krátce znieny,

nebo jejich slabé stny nemohly vzdorovati jako ocelový kryt ohni-

vzdorné pokladny. Mleli jsme proti tomuto hrozícímu nebezpeí.

Plukovník Munro skížil ruce.

,,Bankse," poal klidn, ,,je tvojí starostí, abys nás vyvedl z to-

hoto postavení."

,
.Zajisté, Munro", odvtil inženýr, ,,a ponvadž nemžeme požár

potlait, budeme nuceni uprchnout."

„Pšky?" zvolal jsem uleknuté.

,,0 ne, s celým vlakem."

„A co se stane s kapitánem Hodem a jeho prvodími?"
„Nemžeme uinit pro n nic. Nevrátí-li se, než odjedeme, ne-

mohu si pomoci."

„Nesmíme je však opustit!" prohlásil plukovník.

„Až bude náš vlak v bezpeí, Munro," odvtil mu Banks, ,,až

ho plameny nebudou moci dostihnouti, vrátíme se a prohledáme
celý les, až je najdeme."

,,Ci co ti libo, Bankse," pravil plukovník Munro, který se musil

podrobit náhledu inženýrovu, jedinému, který byl na míst.

„Storre!" zvolal Banks, ,,odeber se ke stroji, a ty, Kaluthe, ke

kotl a rozdmychej ohe! — Jaký máme tlak?"

„Dv atmosféryl" odvtil strojnik.

,,Za deset minut musíme míti tyi. Nuže, lidé, rychle k dílul"

Strojnik a topi nedali se nutiti. Brzy víily z chobotu slona

temné mraky koue, které se mísily s proudy dešt, o který se obr

nestaral. Bleskm, které halily nebe v ohe, odpovídal deštm
jisker.

Proud páry proletl komínem a tento umlý prvan urychlil

žár deva, které Káluth naházel na rošt. Sir Eduard Munro, Banks
a já zstali jsme na zadní verand a pozorovali jsme postup požáru

v lese; velké stromy kácely se v ohni a vtve praskaly jako rány
z revolver, liány svíjely se od pn ku pni, a ohe se šíil dál a dále.

Za pt minut pokroil požár o padesát metr, a bouí zmítané

plameny šlehaly do takové výše, že blesky jimi šlehaly všemi smry.

,,Za pt minut musíme odtud," prohlásil Banks, ,,sice chji:í vsel"

,,Požár šíí se s dsnou rychlostíl" dodal jsem.

,,Pojedeme ješt rychleji!"

,,Jen kdyby zdp byl Hod a jeho prvodí!" naíkal sir Eduard
Munro.
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,,Bwclenie piskat, ano, ano, pískati" zvolal Banks, ,,snad to

uslyíííl"

Spchal do vžiky a brzy ozývalo se vzduchem ostré pískání,

kteró lišilo se od hluícího hromu tak nápadn, že to musilo být

daleko slyšet.

Naše postavení lze si snadnji domysleti, než popsati.

Na jedné stran nutnost, prchnouti co nejrycleji, na druhé

povinnost, ekati na opozdilce.

Banks vrátil se na zadní verandu. Požár byl již jen padesát stop

vzdálen od steam-house. Kolkolem šíil se nesnesitelný žár a žhavý

vzduch nebylo lze již dýchati. Již padaly kusy hoících dev na náš

vlak. Na štstí chránil ho déš dosud trvající, proti vlastnímu ohni

ho však chránit rozhodn nemohl. Parní píšala se posud ozývala,

však ani Hod, ani Fox, ani Gúmi se neukazovali.

V tom pistoupil strojnik k Banksovi,

„Tlak dosáhl žádané výše," pravil.

,,Ku pedu tedy, Storre," odvtil tento, ,,ne však píliš rychlel

Dbej jen, abychom zstali mimo dosah požáru."

,,Pokej ješt, Banksi," pravil plukovník Munro, nemoha se

odhodlati k opuštní tábora.

,,
Ješt ti minuty, Munro," odvtil Banks chladn, ,,však ani

vteinu déle. Za ti minuty mže již vzplanouti zadní ást vozul"

Dv minuty uplynuly. Na verand nebylo lze déle vydržet.

Nemohli jsme ruku piložit na rozpálený plech, který se poal bortit.

Bylo by bývalo šílenstvím, ekat ješt déle.

,,Ku pedu, Storrel" velel Banks.

„Ach, zdel . .
." zvolal šikovatel.

„Jsou to onil"

Kapitán Hod a Fox objevili se po pravé stran silnice. Na svých
pažích nesli bezduché tlo Gúmiho a dorazili práv k výstupku dru-

hého vozu.

,,Mrtev?" tázal se Banks.

,,Ne, ale zasažen bleskem, který mu rozdrtil pušku v ruce,"

prolilásil kapitán, ,,a ochromen na pravé noze."

„Bohudíkyl" vzdechl plukovník Munro.
,,Mé díky, Bankse," dodal kapitán, ,,bez vašeho znamení pí-

Šalou stží byli bychom nalezli leženíl"

,,Jen rychle odtud," naléhal Banks, ,,ku pedul"
Hod a Fox skoili do vozu a uložili Gúmiho, který byl bez sebe,

do jeho pokojíku.

„Jaký tlak máme?" tázal se inženýr strojníka.
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„Skoro pt atmosfér," znla odpovd.
,,Ku pedu tedy!" opakoval Banks.

Ted bylo pl jedenácté. Banks a Storr usedli ve vžice. Ote-

veli regulátor, pára vrazila do válc, ozvalo se první zasupni a vlak

pohnul se zvolna uprosted trojnásobného osvtlení, požárem banán,
elektrických svtel slona a šlehajících blesk.

Kapitán Hod vyprávl nám strun píhody na výletu, pi
nmž lovci nenalezli ani stopu zve. S nastávající bouí setmlo
se rychleji, než oekávali. Byli pekvapeni prvním zahmním ve

vzdálenosti tí mil od ležení. Chtli se ovšem ihned vrátit, avšak

vzdor vší opatrnosti zabloudil mezi velkými skupinami banán, které

jsou si úpln podobny, ponvadž jim žádná pšina neudávala smr.
Zatím vypukla nepohoda s dsnou prudkostí. Elektrické svtlo

nemohlo proniknouti až tam, kde se nalézali, tak že se zajisté ne-

ubírali pímo k steam-housu. Déš, smíšený s kroupami, padal

v proudech. Nikde nenalezli ochrany než pod listnatou stechou,

která brzy povolila.

Náhle teskla hromová rána zárove s oslujícím bleskem.

Vedle kapitána klesl Gmi k nohoum Foxe. Z pušky držel pouze

ješt pažbu v ruce. Hlave, zámek, oblouk spoušt, zkrátka vše,

co bylo z kovu, roztíštil elektrický výboj.

Jeho soudruzi myslili, že jest mrtev, na štstí tomu nebylo

tak; a nebyl zasažen elektrickým fluidem, pece byl ochromen na

levou nohu, tak že nemohl udlat ani krok. Museli ho tedy nésti.

Marn prosil, aby ho tu zatím nechali a teprve pozdji pro nho
pišli. Jeho prvodci nepovolili; jeden ho vzal za ramena, druhý

za nohy a tak se ubírali na slepo temným lesem dále.

Plné dv hodiny bloudili Hod a Fox takto, zastavovali se a krá-

eli potom dále, nemajíce nijaké jistoty, ubírají-li se k svému ležení.

Konen zaslechli uprosted zuení živl a skuení boue ostrý

hlas parní píšaly, který byl zetelnjší, než to mohly býti výstely

z pušky. Poznali hlas ocelového obra.

tvrt hodiny na to dorazili k místu, které jsme práv chtli

opustit. Byl také nejvyšší as!

Požár pokraoval rychleji, zatím co náš vlak ujíždl po široké

a rovné silnici. Nebezpeí ješt vzrstalo, když vítr peskoil, jak

se to asto stává pi podobných bouích. Vál nyní místo se strany

od pedu a oživoval ohe jako ventilátor, který žene kyslík do to-

peništ. Lesní požár rychle se šíil. Hoící vtve a doutnající kusy

dev víily v mraku žhavého popele, který se zvedal ze zem, ja-

ko by sopka chrlila své žhavé hmoty k nebesm. Nemohu porovnati
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tento požár s niím lópe, než s proudem lávy, který se valí krajem

a nií vše na své cest.

Banks to dobe pozoroval. I kdyby to byl nevidl, cítil žhavý
proud vzduchu, který vál kolem nás.

Zrychlili jsme tudíž jízdu, a to bylo nebezpené na neznámých
cestách. Deštm zaplavená silnice byla tak vymletá, že stroj ne-

pracoval tak, jak si to inženýr pál.

Okolo pl dvanácté teskla nová hromová rána s dsným bleskem.

Mimovolno jsme vykikli. Myslili jsme, že Banks a Storr byli

zabiti ve vži, z kteréž ídili jízdu.

Tímto neštstím zstali jsme však ušeteni. Elektrický výboj

zasáhnul pouze špiku dlouhého ucha našeho slona. Stroj na štstí

neutrpl pohromy a ocelový obr odpovídal na zuení nepohody
pouze zrychlen3''m hukotem a šumem.

,,Hurál" zvolal kapitán Hod. ,,HuráI Slon z masa a kostí byl

by sklesnul na míst. Ty, ty, vzdoruješ bleskm, tebe nezadrží nic.

Hurá, ocelový obre, hurál"

Po celou pl hodinu držel se náš vlak v pimené vzdálenosti.

Banks, obávaje se, že by mohl naraziti na pekážku, nechtl jeti

rychleji, než bylo teba, aby byl kryt ped ohnm.
Z verandy, kde jsme, plukovník Munro, Hod a já usedli, vidli

jsme ped sebou uhánti mohutné stíny, které letly v ped ve svtle
požáru a blesk. Byli to konen dravcil

Z opatrnosti uchopil Hod svoji pušku, ponvadž bylo možné,
že vydšené šelmy vrhnou se na vlak, aby se v nm ukryly.

Nesmírný tigr se skuten o to pokusil; ale když se mocn vy-

mrštil, uchopily ho výhonky banánu za krk. Hlavní kmen, který

se ohýbal pod nárazem boue, napjal se jako dva dlouhé provazy,

které zvíe uškrtily.

,,Chudáku!" pravil Fox lítostn.

,,Tato zvíata," pokraoval kapitán Hod rozhorlen, ,,jsou

stvoena k tomu, aby je usmrtila poctivá koule z pušky. Ano, ty

ubožáku!"

Vru, kapitán Hod ml smlu! Když hledal tigry, nenalezl jich,

a když je vidl, ubíhali vtrem o závod, že nemohl po nich ste-
liti, nebo se škrtili jako myš v drátech pasti!

O jedné hodin noní zdvojnásobilo se nebezpeí beztoho již

dosti znané.
Následkem nastalého vtru, který vál se všech stran, rozšíil

se požár již i ped námi, tak že jsme bjdi úpln obklopeni.

Boue se zatím zmírnila, jak se to stává vždy, rozpoutá-li se
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podobná nepohoda nad širým lesem, kde stromy pitahují elektinu

a znenáhla ji úpln vyerpají. Akoli však blesky šlehaly mén asto,

hrom ozýval se jen v pestávkách, a i déš padal jen mén, pece
vichr vál dosud se stejnou prudkostí.

Te musili jsme jízdu co nejvíce urychliti, teba že jsme se tím

vydávali v nebezpeí vraziti na pekážku nebo spadnouti do propasti,

Banks to také uinil s obdivuhodnou clUadností, upíraje oi
na okna vžiky a nespouštje ruky s regulátoru.

Naše cesta vedla mezi dvma ohnivými stnami. Nezbývala

jiná volba, museli jsme jimi projet.

Banks vniknul mezi n rychlostí šesti až sedmi mil za hodinu.

Domníval jsem se již, že jsme ztraceni, když jsme museli projet

velmi tsnou prostorou mezi plameny v délce více než padesáti metr.
Kola vlaku skípla na žhavých uhlech, které pokrývaly silnici, a

žhavá atmosféra nás obklopila kolkolem! . .

Projeli jsme šastnl
Konen, o druhé hodin ráno, objevil se lem lesa v zái ídkých

blesk. Za námi prostíralo se nekonené plamenné moe. Ohe
zajisté neuhasne díve, dokud nestráví poslední banán.

Za svítání náš vlak zastavil; boue úpln pestala, a my chystali

se k odpoinku. Náš slon, kterého jsme bedliv prohlédli, ml na

pokraji boltce pravého ucha nkolik dr, jejichž kraje byly ohnuty

do vnit.

Takový blesk byl by zajisté usmrtil každé jiné zvíe než slona

z ocele a požár pak byl by v krátku zniil celý vlak.

O šesté hodin jeli jsme po krátkém odpoinku dále, a k po-

lednímu dorazili jsme k Revalu.

KAPITOLA XIII.

Lovecké píbhy kapitána Hoda.

Polovici dne 5, ervna a následující noc strávili jsme klidn.

Potebovali jsme nutn odpoinku po tolikerém namáhám' a pe-
stálém nebezpeí.

Království Audské neprostíralo již své bohaté nížiny ped námi.

Steam-house ujíždl nyní také úrodnými ješt, avšak tak zvanými
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„mnllahy", t. j. hlubokými úvozy, rozbrázdným územím Roliil-

kandu. Bareilli jest hlavním mstem tohoto ohromného tverce,

jehož strany mí stopadesát pt mil, který jest svlažován hojnými

pítoky Kogry a zarostlý etnými skupinami nádherných mandlov-

ník, mezi kterými prostírají se jednotlivé bainy, mizející stále ped
pokraující kulturou.

Zde nalézalo se po dobytí Delh stedisko vzpoury, k jejímuž

potlaení vytrhl sir John Campbell; oddlení brigádníka Walpola

z poátku nemohlo docíliti zde úspchu; a zde také zahynul pítel

sira Eduarda Munroa, plukovník 93. pluku skotského, který se vyzna-

menal zejména pi útoku na Luknov.

Žádné jiné území nemohlo býti píznivjší naší jízd, která byla

velice usnadnna krásnými, dobe urovnanými silnicemi, vodními

toky, které se daly snadno pekroiti. Bylo nám již jen uraziti n-
kolik set kilometr, abychom spatili první pahorky, které spojují

vrchy Nepalské s nížinou.

Nesmli jsme ovšem zapomenouti na nastávající deštivé poasí.

V prvních msících roku vanoucí severovýchodní monsun pe-
skoil. Deštivé poasí jest na pobeží nepíjemnjší než uprosted
poloostrova a nastává zde také ponkud pozdji, než ve stedních

ástech Indie. Mimo to mní se zde jejich smr vysokými skalními

stnami, v nichž tvoí se jakési vzdušní víry. Tak mní se smr
monsunu u Malabarského pobeží již poátkem kvtna, uprosted
stedních a severních provincií teprve nkolik nedl pozdji, tedy

v ervnu.
Psali jsme te erven, a svou další jízdu budeme konati za zm-

nných, avšak pedvídaných pomr.
Našemu statenému Gmimu, kterého blesk tak zákenicky

odzbrojil, vedlo se následujícího dne lépe. Ochrnutí levé nohy
pominulo a nezbylo mu z nho nic jiného než hnv na ohe nebes.

Bhem 6. a 7. ervna pálo Hodoví s pomocí Phanna a Blacka
lovecké štstí. Zastelil nkolik antilop, které zde nazývají ,,nilgan".

Jsou to modí býci Ind, kteí by spíše zasloužili jména jelen,

nebo se jim podobají mnohem více než píbuzným boha Apisa.

Také by se mli jmenovati spíše perlošedými jeleny, nebo jejich

barva upomíná spíše na zamraené než na azurové nebe. Tvrdí se

však, že nkteré z tchto skvostných zvíat se špiatými, rovnými
rohy a dlouhou, ponkud ohnutou hlavou mají skuten modrou
srs — barva to, kterou píroda zvíatm neudlila, ani ne modrým
liškám, jejichž srst jest vlastn erná.
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Ovšem nebyli to dosud dravci, o kterých kapitán Hod horoval.

Však i nilgan jest dosti nebezpený, vrhne-li se, byv lehce po-

rann, na stelce; první koule kapitánova a druhá Foxova perušila

však ihned útk obou krásných zvíat. Zxstelili je takka v letu.

Fox však nevážil si jich více, než zve pernaté.

Monsieur Parazard za to byl jiného náhledu a peené kýty,

které nám téhož dne pedložil u tabule získaly nás k témuž mínní.
Za svítání dne 8. kvtna opustili jsme svj tábor zízený neda-

leko malé vesniky Rohilkandu, které jsme dostihli po jízd tyiceti
kilometr z Revahu. Náš vlak pohyboval se tudíž na silnicích deštm
rozmoklých jen velmi pomalu, mimo to vystoupily potoky ze svých

beh, a astokráte zdrželo nás zaplavené místo po ntolik hodin.

Pes to neopozdili jsme se ani o den, takže dorazíme do konce ervna
do hor, kde jsme se hodlali zdržeti po nkolik letních msíc jako

v sanatoriu. Nemuseli jsme se proto znepokojovati.

Onoho 8. ervence dal si kapitán Hod ujíti zajímavý vý'stel

z pušky.

Podél naší cesty prostíraly se bainy porostlé bambusem, jak

to asto bývá na blízku vesnic, které jsou vystavny jako v kvti-

novém košíku. Nebyly to ony bainy ve smyslu Ind, ohraniující

neúrodné roviny, nad kterými ní šedivé koviny. Nalézali jsme se

dosud v kultivované zemi a úrodném kraji, pokrj^tém vtšinou ba-

inatými poli rýžovými.

Náš ocelový obr, ízený rukou Storrovou, ubíhal klidn a vy-
rážel ze sebe kotoue páry, které mizely pod bambusy rostoucími

podél silnice.

Náhle vyskoilo z nich jakési zvíe s pekvapující rychlostí a
vrhlo se slonu na krk.

,,Cita, Cital" zvolal strojník.

Kapitán Hod spchal ihned na pední balkon a uchopil pušku,
kterou ml stále po ruce.

„Cita"l zvolal nyní také.

„Stelte ji pece!" naléhal jsem.

,,Vždy mám dosti asul" odvtil kapitán, spokojuje se tím, že

namíil na zvíe.

ita jest zvláštní druh indických levhard, není tak velká jako
tigr, ale její mrštnost a síla jsou stejn strašlivé.

Plukovník Munro, Banks a já stáli jsme na verand a ekali
na výstel kapitánv.

Levhard patrn se zmýlil v našem slonu; tam, kde doufal na-
lézti živé maso, do nhož by molil zatíti své zuby a drápy, nalezl

í
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kži Z ooele, která vzdorovala jeho útokm. Jsa rozzuen tímto
zklamáním, pidržel se uší našeho falešného zvíete a chtl dle všeho
již s nho seskoiti, když nás spatil.

Kapitán Hod dosud na nho míil jako stelec, který je si jist svojí

rány a který v pravý okamžik dovede trefiti koist na pravém míst.

ita vztyila se vouc, vtila nejspíše nebezpeí, nechtla však
prchnouti. Nejspíše íhala na píhodný okamžik, aby se vrhla na
verandu.

Vylezla skuten na slonovu hlavu, obemkla nohama jeho rypák
za komín sloužící a vyšplhala se po nm až ku vrcholu, z nhož vy-

stupoval dým.
,,Stelte pece, Hodel" napomínal jsem ho znovu.

,,Vždy mám ješt dost asu!" odvtil kapitán.

Pak obrátil se ke mn, nespouštje však levharda s oí.

„Vy jste dosud nikdy nezastelil ity, Mauclere?" tázal se.

„Nikdy.';

„Chcete ji skolit?"

„Kapitáne," odvtil jsem, ,,nechci vás oloupit o tento skvostný

výstel . .

."

,,Eh," vyhrknul Hod, ,,to není rána pro stelcel Vezmte si

pušku. Zamte šelm na plece. Chybíte-li se, stelím ji v letul"

,,Budiž!"

Fox, který zatím pistoupil, podal mi dvojku, již držel v ruce.

Uchopil jsem ji, natáhl kohoutek, zamil na plece levharda a vy-

stelil.

Zvíe, trefené sice, patrn však pouze lehce ranné, vymrštilo

se mocným skokem pes vžiku strojnikovu a spadlo na první

stechu steam-housu.

A byl kapitán Hod znamenitý stelec, pece nyní po dravci

vysteliti nemohl.

,,Sem, Foxe, pojdi" zvolal.

Oba opustili verandu a vstoupili do vžiky.

Levhard uchýlil se na stechu druhého domu, pekroiv snadno

spojující mstek.
Když kapitán zrovna chtl steliti, skoilo zvíe na zem, zvedlo

se hrd a zmizelo v džungli.

,,Zastav! Zastaví" zvolal Banks hlasit na stroj nika, který uzavel

páru a vzdušní brzdou ihned zarazil kola.

Kapitán a Fox seskoili na silnici a spchali do houštiny, aby

$}tu dohonili.
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Uplynulo nkolik minut. Naslouchali jsme s jakousi netrpli-

vosti. Marn. Žádná rána nezahmla. Oba lovci vrátili se s práz-

dnou.

„Zmizela! Uprchlá!" hlásil kapitán Hod. ,,A ani kapky krve

nelze v tráv nalézti!"

,,Je to moje chyba," pravil jsem kapitánu. ,.Ml jste místo mne
steliti itu vy: byl byste se jí nechybil!"

,,Možná, vy však jste ji trefil také," mínil Hod, ,,vím to, nej-

spíše však ne na pravém míst!"
,,Nebyl to tedy ani mj osmaticátý, ani váš tyicátý, pane

kapitáne!" pravil Fox mrzut.
,,Eh co," odvtil Hod se strojenou lhostejností, ,,ita není tigr!

Jinak bych se byl, pane Mauclere, sotva odhodlal, pepustiti vám
ránu."

,,K tabuli, pánové," vpadl plukovník Munro. ,,Snídan nás oe-
kává a potší vás . .

."

,,Tím spíše," dodal Mac Neil, ,,ponvadž pouze Fox je vinen

vším neštstím."

,,Já?" odvtil sluha, kterého toto obvinní velice pekvapilo.

,,Zajisté, Foxe," pokraoval šikovatel, ,,vždy puška, kterou jsi

dal panu Mauclerovi, byla nabita pouze malými broky!"

Neil ukázal pi tom druhou patronu, kterou vyal z pušky
mnou užité. Byly v ní skuten pouze drobné broky.

,,Foxe!" poal kapitán.

,,Pane kapitáne!"

„Dva dny domácí vzení!"
,,Ano, pane kapitáne!"

Fox odebral se do svého pokojíku, jsa odhodlán, po osmaty-
icet hodin se neukázati. Stydl se za svoji chybu a chtl skrýti

svoji hanbu.

Následujícího dne, 9. ervna, prohledávali jsme, Hod, Gúmi
a já rovinu podél silnice. Celé dopoledne poprchávalo, k polednímu
se však nebe vyjasnilo, a mohli jsme doufati, že píznivjší poasí
vytrvá po nkolik hodin. Hod tentokráte nemínil loviti dravce,

nýbrž jedlou zvinu. Hodlali jsme v zájmu kuchyn ve spolenosti
Blacka a Phanna klidn putovati podél rýžových polí. Monsieur
Parazard ohlásil kapitánovi, že zásobárna jest prázdna, a že oekává
od jeho dstojnosti, že jeho dstojnost „uiní potebné kroky", aby
ji opt naplnil.

Kapitán Hod povolil, i vydali jsme se s obyejnými brokovni-
cemi na hon. Po dv hodiny nedocílili jsme jiného úspchu, než že
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jsme vyplašili nkolik koroptví a zajíc, vždy však v takové vzdá-

lenosti, že nebylo ani pomyšlení steliti po nich.

Kapitán Hod ztratil brzy dobrý rozmar. Nemohl ovšem doufati,

že v této rozsáhlé rovin bez bain a kovin, za to s mnohými osadami
a dvory, ^etká se s dravcem, který by mu byl poskytnul náhradu
za verejšího upláchlého levharda. Byl pouze dodavatelem a pe-
mýšlel o pivítání se strany monsieura Parazarda, vrátí-li se s prá-

zdnou torbou.

My jsme tím ostatn nebyli vinni. Ve tyi hodiny ješt jsme

nemli píležitost vysteliti. Vál suchý vítr a veškerá zv, jak jsem

již ekl, prchala, než jsme se k ní dostali na dostel.

,,Milý píteli," oslovil mne v tom kapitán Hod, ,,tak to roz-

hodn dále nejdel Slíbil jsem vám, když jsme opouštli Kalkutu,

nejkrásnjší hony a nyní brání mi nezmrné neštstí, vná smla,
abych splnil svj slib."

,,Ale, milý kapitáne," odvtil jsem, „jen nezoufejte ped a'iem.

Lituj i-li této nehody, litují jí spíše k vli vám než k vli sobl . .

,

Vždy si to nahradíme v horách Nepalu!"

,,Ano, tam," souhlasil kapitán Hod, ,,na prvních výbžcích Hi
malaye je tomu jinak. Poslyšte, Mauclere, vsadil bych se, že náš

celý vlak, huení páry a zejména ohromný slon plaší dravce, snad

více ješt než železnice, a tomu bude stále tak, dokud bude v po-

hybu. Až zstaneme stát na míst, doufám, že se to zmní. Vru,
onen levhard byl blázeni Byl zajisté blízek smrti hladem, že se

vrhnul na našeho ocelového obra, a zasloužil vru, aby byl pozdraven

pknou kulí. Prokletý Fox! Nezapomenu mu nikdy, co vyvedli —
Kolik je ted hodin?"

,
.Hnedle pt."

,,Již pt a my dosud nevystelili ani patronu!"

,,Ped sedmou nás doma neoekávají. Snad se nám poštstí

do té doby . .
."

,,Ne, štstí je jednou proti nám," odvtil kapitán Hod, ,,a vte
mi, štstí je poloviním úspchem."

,,Vytrvalost však nemén," odvtil jsem. ,,Umime si, že se

nevrátíme s prázdnýma rukama. Je vám to vhod, kapitáne?"

,,Je-li mi to vhod!" pravil Hod. „Smrt všemu, co se ukáže!"

,,Souhlasíml"

„Mauclere, pinesu radji polní myš nebo veverku, než bych
šel s prázdnou dom!"

Kapitán Hod, Gúmi a já byli jsme v nálad, v níž nám každá

koist byla vítanou. Pokraovali jsme tedy v lovu se zápalem hod-
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ným lepicího osudu; však i nejnevinnjší ptáci poznali asi náš úmysl,

neobjevilo se ani pírko.

Tak prodírali jsme se rýžovými poli, brzy po jedné, brzy po

drulié stran silnice a vraceli se opt, abychom se nevzdálili píliš

od tábora.

Marné namáháníl Ješt v pl sedmé mli jsme veškeré patrony.

Byli bychom docílili téhož, kdybychom se byli vydali s hlkou v ruce

na procházku.

Pohlédl jsem na kapitána. Kráel se zaatými zuby. Dlouhá
a hluboká vráska mezi jeho oboím prozrazovala jeho nmý vztek.

Bruel cosi a proklínal veškerou srstnatou i pernatou zv, z níž

dosud neukázal se ani jediný exemplá. Dle všeho by byl vypálil

pušku na všecko, na skálu nebo strom — známý to zvyk mysli-

vecký, aby si schladili vztek. Puška pálila ho v rukou, bylo to zejm
znáti. Jednou hodil si ji pes ruku, pak nesl ji za emen, nebo si ji

pehodil pes záda, patrn zcela proti své vli.

Gúmi hledl na s úžasem.

„Kapitán pone ješt zuit, pjde-li to tak dále," pravil, vrt
hlavou.

,,Vru, obtoval bych rád ticet šilink tomu, kdo by mu opatil

alespo prostého holuba. To by ho upokojilo!"

Avšak ani za ticet šilink, ani za dvoj- nebo trojnásobnou cenu
nedala se zde sehnati ani ta nejlacinjší zv. Kraj byl kolkolem
opuštný a nespatili jsme ani vesnice ani dvoru.

Vru, kdyby to bylo bývalo možné, byl bych vyslal Gmiho,
aby koupil za každou cenu kus drbeže, teba oškubanou slepici,

kterou bych co ob nabídnul našemu rozmrzelému kapitánovi.

Noc znenáhla nastávala. Za hodinu již nebude dosti jasno,

abychom pokraovali ve svém bezúelném výletu. Akoliv jsme si

umínili, že se nevrátíme s prázdnou, zdálo se pece, že nám nic jiného

nezbývá, nechceme-li stráviti noc venku. Nehled však ani k tomu,
že hrozil déš, bylo by naše omeškání znepokojilo plukovníka Munroa
a Banksa, a to se nesmlo státi.

S oima široce rozevenýma zíral kapitán Hod na právo i na
levo s rychlostí ptáka a kráel stále ku pedu, smrem však, který
ho nevedl k steam-housu.

Pospíchal jsem, abych ho dohonil a donutil, aby se vzdal marných
pokus, když zaslechl jsem na právo silný šum kídel. Pohlédl jsem
vzhru.

Blavá hmota vzlétala zvolna z koví.
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Aniž jsem poskytl kapitánu Hodoví asu, aby se ohledl, zamil
jsem a hned zahmly oba výstely z pušky.

Neznámý mn pták padal zvolna na okraj rýžového pole.

Phann vyskoil a pinesl koist kapitánovi.

,,Konenl" zvolal Hod, ,,nebude-li monsieur Parazad nyní

spokojen, mže skoit hlavou naped do svého hrnce."

„Je to však jedlý pták, kterého jsem stelil?"

„Ovšem že . . . zejména, nemáme-li jiného!" mínil kapitán.

„Na štstí vás nikdo nevidl, pane Mauclerel" prohodil Gúmi.
„Na štstí? ... Co pak jsem vyvedl?"

,,Aj, usmrtil jste páva, to je zakázáno, ponvadž páv je v celé

Indii posvátným ptákeml"

„Vezmi as všecky posvátné ptáky i ty, kteí je za n vyhlašují!"

zvolal kapitán Hod.
,
.Tenhle zde je jednou zastelen a bude snden,

pro mne teba s patinou úctou, snden ale bude pec!"
A vskutku, páva ctí v celé Indii již od dob Alexandra Velkého.

Indové pokládají ho za odznak bohyn Saravasti, ochránkyn na-

rození a manželství. Na usmrcení tohoto ptáka jest uren tžký,
i anglickými zákony uznaný trest.

Tento exemplá z rodu slepic, který kapitána tak potšil, byl

se svými zelenými, kovov lesklými kídly opravdu krásný. Velký

ohon vypadal jako vjí z nejjemnjšího hedvábí.

,,Te ku pedu," naléhal kapitán. ,,Zítra pedloží nám mon-
sieur Parazard peeného páva, nech si všichni bramíni celé Indie

íkají cokoliv. Nech si páv není nic jiného, než lepší slepice, pece
nám jeho umle složené peí poskytne pknou okrasu na tabuli."

„Jste te spokojen, kapitáne?"

„S vámi, milý píteli, zajisté, se sebou bohužel ne. Smla mne
dosud neopustila, musím tudíž ekat. Ku pedu tedy!"

Ubírali jsme se k táboru, od nhož jsme byli asi ti míle vzdá-

leni. Kapitán Hod a já kráeli jsme vedle sebe po cest, která se

vinula klikat džunglemi hust porostlými bambušem. Gúmi, který

nesl loveckou koist, šel nkolik krok za námi. Slunce dosud ne-

zapadlo, bylo však zakryto hustými mraky, tak že jsme v pološeru

jen s obtíží poznali cestu.

Náhle ozval se z houštiny vedle nás hrozný ev, který mi pi-
padal tak dsný, že jsem se mimovoln zastavil.

Kapitán Hod mne uchopil za ruku.

„Tigrl" pravil.

Na to zaklel.
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,,U všech hrom Indie!" zvolal, ,,tecr máme pouze slepií broky

v punkách!"

Bohužel, bylo tomu tak, nemli jsme ani jedinou patronu s kulí.

Ostatn nám ani nezbývalo asu nabit ji do pušky. Již deset vtein
po evu objevilo se zvíe v houštin a stálo jediným skokem na dvacet

krok od nás na cest.

Byl to skvostný tigr onoho druhu, který Indové nazývají ,,man-

eater" (lidožrout), jehož ádní ron podléhá sta obtí.

Naše postavení bylo dsné.

Hledl jsem na tigra, hltal jsem ho zrakem a doznávám, že se

mi puška chvla v rukou. Byl asi deset stevíc dlouhý, ml oran-

žovou srst s bílými a ernými pruhy.

Pozoroval nás také. Jeho oi svítily šerem a ohonem bioval
pdu. Sehnul se a zvedl se opt jako ku skoku.

Hod byl klidným jak obyejn. Zamil na zvíe a bruel hlasem,

který se nedá napodobit:

„Broky íslo šest! Stelit tigra slepiími broky! Netrefím-li ho
do obou oí, jsme . .

."

Nemohl dokonit vtu. Tigr se blížil, ne skoky, nýbrž plíživým

krokem.

Gúmi, který se kril za námi, taktéž na nho zamil, v jeho

pušce byly však nabity pouze ptaí broky. Moje puška vbec ne-

byla nabita.

Chtl jsem vzíti patronu z kapsy.

,,Nehýbejte se!" šeptal mi kapitán; ,,tigr by skoil, a k tomu
nesmí dojít!"

Zstali jsme tudíž všichni ti nepohnuti a nmi.
Tigr se zvolna blížil. Hlavou, kterou díve vrtl, nyní ani ne-

pohnul. Hledl ped sebe, zdánliv však více na zem. Zdálo se,

že široce rozevenou tlamou, kterou držel blízko zem, ssaje do sebe

její výpary.

Brzy bylo hrozné zvíe již jen deset krok od kapitána.

Stoje pevn na nohou a nepohnut jako socha, soustedil Hod
své celé žití v oích. Nastávající dsný boj, jehož výsledek nikdo
neznal, zajisté nedal srdci jeho bíti rychleji.

V tomto okamžiku se mi zdálo, že se tigr vrhne na nás.

Piblížil se ješt o pt krok. Musel jsem se pemáhat, abych
nevzkikl na kapitána:

„Tak pece stelte! Stelte pec!"
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Ne však, kapitán to ekl — a to byla také naše jediná spása
— chtl vypálit zvíeti oi; k tomu ho musel mít tsn ped sebou,

Tigr se piblížil ješt o ti kroky a chystal se ke skoku . . .

Tu zavznl prudký výstel, na který následoval skoro okamžit
druhý výbuch.

Tento druhý výbuch vycházel z tla zvíete, které sebou n-
kolikráte škublo, zavalo a mrtvo k zemi kleslo.

,,Zázrak nad zázrakl" zvolal kapitán Hod. ,,Moje puška tedy

byla nabita koulí a to ješt koulí taskavou! Ó, tentokrát ti dkuj u.

Foxe!"

,,Je-li to možné?"
,,Pohlete sám!"
Kapitán Hod pelomil hlavn pušky a vyal z levé patronu.

Byla to patrona s kulí.

Te se vysvtlilo vše.

Kapitán Hod ml dvouhlavovou karabinu a dvouhlavovou
pušku, ob stejné ráže. Fox omylem nabil karabinu loveckými pa-

tronami a pušku taskavými kulemi. Zachránil-li tento omyl vera
život levhardovi, zachránil dnes životy naše.

„Ano," pravil kapitán Hod, když jsem promluvil v tomto
smyslu, ,,a tak blízek smrti jsem skoro ješt nikdy nebyl!"

Pl hodiny na to dorazili jsme do tábora. Hod dal zavolati

Foxa a sdlil mu zažité dobrodružství.

,,Pane kapitáne," odvtil sluha, ,,z toho je patrno, že zasloužím

tyi dni vzení, ponvadž jsem se zmýlil dvakrát!"

,,Jsem téhož mínní," pravil Hod, ,,ponvadž však tvj omyl mi
dopomohl k jedenatyicátému, je mým úmyslem nabídnouti ti za

to tuto guineu ..."

„A mým, pijati ji!" vpadl Fox, pouštje zlatý peníz do své

kapsy.

Takové bylo první setkání se kapitána Hoda se svým jeden-

atyicátým.
Z veera dne 12. kvtna zastavili jsme se u nepatrné osady a

jeli ráno dále, abychom urazili tch stopadesát kilometr, které nás

dosud dlily od hor Nepalských.



Brzy bjlo hrozné zvíe již jen deset krok od kapitána . . . (Str. 131.)
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KAPITOLA XIV.

Jeden proti tem.

Ješt nkolik dní a dorazíme k prvním svahm onoho sever-

ního území Indie, které od stupn k stupni, od pahorku k pahorku,

od hory k hoe se kupí až k nejvyšším hrotm zemkoule. Kraj byl

nyní nepatrn zvlnn a stoupal pozvolna, což však náš ocelový obr

ani nepozoroval.

Poasí bylo boulivé, hlavn deštivé, teplota však zstala sne-

sitelnou. Cesty dosud nebyly špatné a široká rýhovaná kola našeho

vlaku ujíždla vzdor znané váze jeho pohodln po nich dále. Ob-
jevil-li se nkde znaný výmol, stailo lehké stisknutí regulátoru

rukou Banksovou, aby vpustil do válc trochu více onoho posluš-

ného fluidu k pemožení pekážky. Síly ml náš stroj, jak známo,
dosti a otoení vpustného ventilu o jednu tvrtinu rozmnožilo sílu

jeho hned o nkolik sil koských.

Dosud museli jsme si jen chváliti zpsob jízdy i Banksem zvo-

lený motor, rovnž tak pohodlí našich pohyblivých dom, kolem
nichž neustále se mnila krajina ped našima oima.

Znenáhla mizela širá rovina, která se prostírá od údolí Gange-
ského až k území Audskému a Rohilkandskému. Na severu tvo-

ily vrchy Himalaye rám, o který se tíštily mraky hnané jihozá-

padními vtry. Dosud nemohli jsme ovšem rozeznati pitoreskní

profil onoho etzu horského, který trí až na osm tisíc metr nad
hladinou moe; ím více však blížili jsme se tibetské hranici, tím

stával se kraj divoejším a místo kultivovaných polí zaujaly hust
porostlé bahny.

Také flora tohoto dílu území hindostanského nabý\^ala jiného

rázu. Již zmizely palmy, aby ustoupily nádherným banánm a man-
dlovníkm, které rodí nejskvostnjší ovoce Indie, a zejména skupi-

nám bambusu, jehož lodyhy zvedají se snopovit až do výše jednoho

sta stop. Zde rostly také šacholany, které plnily vzduch svojí libou

vní, krásné javory, rzné druhy dub a jedlých kaštan se svými
ježkm podobnými plody, gumovniky, jejichž šáva prýštila z ote-

vených bunk, velkolisté pinie z rodu pandan, vedle nich skrom-

njší sice avšak pestejší apí nsky, rhododendry a vavíny, které

vnily silnici jako zahradní záhon.
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Tu i tam objevila se ješt vesnice se slamnými nebo bambu-
sovými chýšemi, dva až ti uprosted velkých strom ukryté dvorce,

ale již jen na míle od sebe vzdálené. Také obyvatelstva ubývalo

znateln, ím více jsme se blížili vysoinám.
Pozadí krajiny tvoilo šedé, zamraené nebe a skoro neustále

hust pršelo; bhem ty dn od 13. do 17. ervna pestalo sotva

na pl dne. Museli jsme se tudíž zdržovat v salonu steam-housu

a krátiti si dlouhé hodiny hovorem, kouením a hraním whistu,

jak se to obyejn dlá v každém pevném stavení.

V tomto ase mly také pušky, k nejvtší mrzutosti kapitána

Hoda, pokoj; avšak dv vyhrané paitie vrátily mu dobrý rozmar.

,,Lze sice zasteliti denn tigra, ne však vyhráti denn partii!"

pravil.

Dne 17. ervna táboíili jsme na blízku seraje, jak se nazývají

tyto výhradn pro cestující zízené bungalovy. Poasí se ponkud
zlepšilo a ocelový obr, který po tyi dny pern pracoval, pote-

boval ne-li odpoinku, tož pece alespo njaké pée. Usnesli jsme

se tudíž, že zde strávíme pl dne a následující noc.

Seiaj jest karavanseraj, veejný hostinec u silnic indických,

tverec nízkých stavení, která obklopují dvr a v jejichž rozích

obyejn ní tyi vžiky, dodávající celku orientálský ráz. V tchto
serajech psobí služebnictvo výhradn k tomu urené, ,,bhisti"

ili nosii vody, kucha, prozetelnost skromných vstupujících, kteí

se spokojí s vejci a mladými slepicemi a ,,khansama", t. j. dodavatel

potravin, s kterým bezprostedn a ponejvíce velmi levn se obcho-

duje.

Strážce seraju ,,peon" je prostý agent ctihodné spolenosti,

které náleží skorém všecky tyto závody, na které dohlíží vrchní

inženýr.

Podivný, však písn zachovávaný pedpis tchto útulk káže,

že každý cestující smí se v nich zdržeti po tyiadvacet hodin; chce-li

se zdržeti déle, musí si vyžádati svolení inspektora. Nemá-li toto,

mže kdokoliv, Anglian nebo Ind, žádati, aby mu postoupil svoje

místo.

Rozumí se, že náš ocelový obr, jakmile se zastavil, vzbudil tu

obyejnou pozornost, obdivovali se mu a pohlíželi na závistivým

zrakem. Musím však doznati, že ho nynjší obyvatelé seraje pozo-

rovali s jakýmsi opovržením — opovržení to, které však bylo píliš

strojené, než aby mohlo být pravdivé.

Ovšem nebyli to obyejní smrtelníci, kteí cestují za obchodem
nebo za zábavou; ani anglití dstojníci, kteí se ubírali do canton-
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mentu na hranici Nepalu, ani indití obchodníci, kteí se ubírají se

svou karavanou do stepí Afganistanu, za Lahore a PeŠvar.

Nesídhl zde totiž nikdo menší, než princ Guru Singh ve vlastní

vznešené osob, syn neodvislého radži, který cestoval s velkou nád-

herou severní Indií.

Tento kníže sám zabral ony ti nebo tyi sály seraje a dokonce
také veškeré vchody a vedlejší místnosti, které byly zízeny pro Udi

jeho prvodu.
Nevidl jsem posud radžu na cestách. Odebral jsem se proto

hned, jakmile jsme se zastavili tvrt míle od seraje, na rozkošném
místeku vedle malé íky pod ochranou krásných banán, v pr-
vodu Banksa a kapitána Hoda do ležení piince Guru Singha, abychom
si ho prohlédli.

Syn radži, který se ubírá na jiné místo, necestuje ovšem samoten,

Nezávidím-li nikomu, jsou to oni, kteí se nemohou hnouti s místa,

aniž by pivedli tím sto lidí do pohybu! Véiu, jest to píjemnjší,
být prostým chodcem, s torboú na zádech, holí v ruce a puškou na
rameni, než princem, cestujícím v Indii se všemi tmi obady, které

mu ukládá jeho rod.

,,Tu necestuje jednotlivec z jednoho msta do druhého," mínil

Banks, ,,nýbrž celá osada mní své zempisné souadnice."

,,Chválím si steam-house," pravil jsem, ,,a nechtl bych mnit
s oním synem radži!'

,,Kdož ví," prohodil kapitán Hod, ,,nebyl-li by tomuto knížeti

náš pohyblivý dm milejší, než jeho tžkopádný cestovní aparát!"

,,Potebuje íci jenom slovo," zvolal Banks, ,,a já mu vystavím
úplný parní palác, jen bude-li chtít hradit výlohy. Zatím však pro-

hlédneme si, než nám udlí svoji zakázku, jeho ležení, bude-li to stát

za to!"

Družina prince sestávala z nemén než pti set osob. Pod vel-

kými stromy v okolí seraje bylo postaveno soumrn na dv st voz
jako stany polního ležení, které taženy byly ásten tury, ásten
buvoly, zatím co ti velicí slonové ne U na svých hbetech bohat
ozdobené palankiny; mimo to nalézalo se zde ješt dvacet velbloud,
docházejících z krajin západn od Ind ležících. Karavan nescházelo

skuten nic, ani hudebníci, kteí bavili uši jeho výsosti, a bajadery,

které okouzlovaly jeho zraky, ani umlci, kteí mu krátili hodiny
odpoinku. Ti sta nosi a dv st kopinník doplovalo tento

velký personál, jejichž velký plat byl by vyerpal každou jinou to-

bolku, vyjímaje onu neodvislého radži.



ZEMÍ Selem 137

Hudebníci, hrái na tamburiny, cimbály a tamtamy pináleželi

ástenó onomu druhu umlc, kteí vyluzují hmot místo ton,
ásten binkali na kytary a tystrunné housle, které patrn nikdy

nebyly ádn naladny.
Mezi umlci nalézalo se také nkolik ,,sapoallah" nebo kro-

titel had, kteí plazy svým zaklínáním vábili nebo zapuzovali;

dále ,,slutiové" velmi zruní v cviení s mei; akrobati, kteí tanili

na kývajícím se provaze s pyramidou hlinných nádob na hlav a

s bvoHmi rohy na nohou a konen kejklíi, kteí mnili dle píání

divák staré hadí kže v jedovaté ,,kobry" nebo naopak.

Bajadéry náležely ku tíd onch hezkých ,,bundelis", které

jsou tak hledány k ,,naum" nebo veerním spolenostem, kdež

hrají dvojitou úlohu pvky a tanenic. Tyto baletky byly obleeny
velmi nádhern, jedny v zlatotkaný mušelín, jiné v ásnaté sukn
s šerpami, kteié napínaly pi svých graciesních pohybech, a všecky

ozdobeny byly skvosty, krásnými náramky na rukou, zlatými

prsteny na prstech u rukou i nohou a stíbrnými zvonky na kotníkách.

Takto vyšoeny provozovaly proslulý tanec mezi vejci s neoby-

ejnou grácií a zruností a tšil jsem se skuten, že nás radža

pozve, abych se jim mohl jednou obdivovati.

Mimo to nalézalo se mezi personálem karavany ješt nkolik
muž, žen i dtí, nevím ovšem v jaké hodnosti,. Muži byli zabaleni

v dlouhé kusy látek, zvané ,,dhoti" nebo byli odni jakousi košilí,

,,angarkahem" a dlouhou bílou sukní, ,,džamahem", který jim dával

velmi bizarrní vzhled.

Ženy odny byly v ,,oli", kazajku to s krátkými rukávy a ,,sari"

podobnou dhoti muž, kterou si ovinuly kolem bok, pehodíce
její konec koketn vzadu pes hlavu.

Ležíce lín pod stromy, oekávali tito Indové hodinu jídla a

kouili zatím cigarety zabalené v zelený list nebo v garguli, v nichž

spaluje se ,,gurago", ernavá sms tabáku, melasy a opia. Jiní žvý-

kali známou sms list betelových, arakových oech a vápna, která

prý podporuje trávení, velice to cenná vlastnost v palivém pod-

nebí Indie.

Jsouce zvyklí na život v karavanách, snášeli se výborn a dali

se vyrušiti pouze slavnostmi ze svého klidu. Podobali se lenm
koující spolenosti herc, kteí upadají také v úplnou netenost,

jakmile nejsou zamstnání na jevišti.

Když jsme pišli do ležení, uvítali nás Indové nkolika ,,salámy"
a hlubokými poklonomi. Mnozí volali: ,,Sahib! Sahib!" t. j. ,,Panel

Pane!" a my dkovali jim pívtiv pokynem.
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Podotýkám, že mi napadlo, že Guru Singh uspoádá nám na

poest slavnost, jimiž radžové obyejné neskrblí. Dvr bungalovu

zdál se mi stvoeným pro tance bajadérek, zaklínání kouzelník a

umlecké kousky akrobat. Doznávám lád, že by mne bylo nadchlo

býti pítomen takovému divadlu v seraji, pod skvostnými stromy

a s pirozenou, personálem karavany utvoenou scenerií. Jak ped-
ilo by podobné jevišt každé jiné v obmezeném divadle se svými

zdmi z omalovaného plátna, napodobenými stromy a nepatrným

potem spoluúinkujících!

Sdlil jsem tyto myšlenky svým druhm, kteí sice s nimi sou-

hlasili, avšak ve splnní tohoto pání nedoufali.

,,Radža Guzaratský," pouoval mne Banks, „jest neodvislý,

který se sotva podrobil po vzpoue sipoj, kdežto jeho chování se

bylo velmi obojetné. Nemiluje Anglian, a jeho syn patrn také

se k nám nebude chovati píliš ochotn."

,,Dobe tedy, co nám také záleží na jeho nauech!" odvtil

Kapitán Hod, kre opovržliv rameny.

Stalo se, jak jsme pedvídali, ba nedovolili nám ani, abychom

si prohlédli vnitek scxaje. Princ Guru Singh snad oekával oficielní

návštvu plukovníka Munroa. Tomuto však nanm nezáleželo a nedal

se tudíž nikterak vyrušiti.

Vrátivše se do svého tábora, pochutnali jsme si znamenit na

jídlech monsieura Parazarda. Jídelní lístek skládal se ovšem hlavn
pouze z konserv. Špatné poasí bránilo nám již nkolik dní V3'dati

se na hon, náš kucha však byl takovým mistrem ve svém oboru,

že konseivované maso a zeleniny nabyly pod jeho zrunýma rukama

zase svoji erstvost a pirozenou chu.

Vzdor prohlášení Banksovu doufal jsem tohoto veera stále

ješt, že se mi aostane kýženého pozvání. Kapitán Hod se mi po-

smíval pro moji zálibu pro balet pod širým nebem a tvrdil, že je

v divadle pece krásnjší. Nevil jsem tomu sice, nemohl jsem to

však následkem neochoty princovy dokázati.

Následujícího dne, i8. ervna, pipravili jsme vše, abychom
píštího jitra mohli dále.

O páté hodin poal Káluth topit. Náš nyní odpažený slon

stál na padesát krok od obou dom a stroj nik dosud donášel po-

tebnou vodu.

Procházeli jsme se zatím podél behu malé íky.
tyicet minut na to byl v kotle dostatený tlak a Storr zrovna

chtl jeti nazpátek, když se blížil hlouek Ind.
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Bylo to pt až Šest muž, odných v bílé sukn a hedvábné plášt

s turbany ozdobenými zlatým vyšíváním. Tucet puškami a šavlemi

ozbrojených voják je doprovázelo. Jeden z tchto voják nesl ze-

lenou korunu z listí — dkaz to, že se mezi nimi nalézá vznešená

osobnost.

Tato vznešená osobnost byl kníže Guru Singh sám, muž asi

ptatKcetiletý, dosti hrdého vzezení — typ všech potomk onch
radž, v nichž dosud zrcadlí se povaha maharatt.

Zdálo se, že kníže nepozoruje naší pítomnosti. Pedstoupil

nkolik krok a blížil se k ohromnému slonu, kterého ruka Storrova

zrovna chtla uvésti v pohyb. Když ho kníže chvíli pozoroval, se

špatn tajeným podivem, tázal se Storra:

,,Kdo vystavl tento stroj ?"

Stroj nik ukázal na inženýra, který te pistoupil a zstal na
blízku stát.

Kníže Guru Singh mluvil dosti dobe anglicky a obrátil se nyní

na Banksa.

,,Vy jste to . .
.?" pravil, pohnuv sotva rty.

„Ano, je to moje dílo!" odvtil Banks.

,,eklo se mi, že je to fantasie zesnulého radži buthanského?"
Banks pokynul souhlasn hlavou.

,,K emu to však," pokraovala jeho výsost nedbale, kríc
rameny, ,,k emu to, dáti se vléci mechanickým slonem, máme-li
jich dosti z masa a kostí?"

,,Ale," odvtil Banks, ,,tento slon jest mnohem silnjší než

všecky, které ml zesnulý radža."

„Ó," pravil Guru Singh, usmívaje se opovržliv . . . ,,silnjší . .
.!'*

„Zajisté, a sice znan silnjší!" tvrdil Banks.

,,Žádný z vašich," vpadl kapitán Hod, kterého toto chvástavé
vystupování mrzelo, ,,nedovedl by mu ohnout nohu, nebude-li tomu
chtít sám."

,,ekl jste . . .?" vrel princ

,,Mj pítel tvrdí," odvtil inženýr, ,,a já to potvrzuji, že toto

umlé zvíe odolá tahu desíti pár koní, a že vaši ti sloni by jím
nepohnuli ani na stevíc."

,,Tomu rozhodn nevím," odvtil princ

„Jste v neprávu, nevíte-li tomu," odtušil kapitán Hod.
,,A zaplatí-li to vaše výsost," pokraoval Banks, „uvoluji se

rád zhotoviti takového, který bude mít sílu vašich dvaceti slon,
které si vyhledáte ve vaší stáji."

„To se snadno ekne," odvtil Guru Singh velmi suše.
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,,A také se to provede!" odsekl Banks.

Piinc se zvolna rozpaloval. Bylo vidt, že nemiluje odporu.

„Mohli bychom to zde na míst zkusit," pravil po krátkém
pemýšlení.

,,Zajisté," odvtil inženýr.

,,A dokonce tuto zkoušku," pokraoval Guru Singh, ,,uiniti

pedmtem znané sázky — neleká-li vás ztráta, podobn jakoby

se ulekl váš slon, kdyby vidl, že se má miti s mými slony!"

„Ocelový obr, leknout, ustoupit?" zvolal kapitán H )d. ,,Kdo

se opovažuje tvrdit, že by ocelový obr ustoupil?"

,,Já," odvtil Guru Singh.

„A mnoho-li sází vaše výsost?" tázal se inženýr, skíživ paže.

,,Ctyh tisíce rupií," prohlásil kníže, ,,máte-li tyi tisíce rupií

na prohrání!"

Tato suma odpovídá asi deseti tisícm frank. Sázka byla dosti

znaná a vidl jsem, že Banks, a ml velkou dvru, pece se nechtl
odvážit takového obnosu.

Kapitán by byl vsadil hned jednou tolik, kdyby mu to jelio

skrovné služné bylo dovolilo.

,,Nevsadíte se?" tázala se jeho výsost, kterému tyi tisíce rupií

byly pouze malikostí. ,,Bojíte se, odvážiti se tymi tisíc rupiemi?"

,,Sázím je," vpadl ted plukovník Munro, který pistoupil a se

vmísil tmito nkolika závažnými slovy.

,,Plukovník Munro sází se se mnou o tyi tisíce rupií?" tázal

se kníže Guru Singh.

,,Také o deset tisíc," odvtil sir Eduard Munro, ,,bude-li to

vhod vaší výsosti!"

,,Jak si pejete!" odvtil Guru Singh.

Záležitost tato stávala se zajímavou. Inženýr stiskl plukovní-

kovi ruku, aby mu podkoval, že ho proti tomu v}'chloubavému rad-

žovi nenechal na holikách, pece však peletl jeho elo mráek,
tak že jsem se v duchu tázal, nepeceoval-li snad mechanickou

sílu svého slona.

Kapitán Hod záil radostí, mnul si ruce a pikroil k slonu.

„Ted pozor, ocelový obe," zvolal, ,,ted se i pro est staré

Anglie."

Naši lidé stáli všichni po jedné stran silnice. Také ze seraje

pibhlo mnoho Ind, aby se podívali na nastávající závody.

Banks odebral se do vžiky k Stoirovi, který umle zpsobeným
prvanem hoení paliva podporoval, pouštje páiu chobotem oce-

lového obra.
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Zatím odebralo se nkolik sluh Gum Singhových do seraje a
pivedli odtamtud ti slony, kterým odebrali vše, co na sob nesli.

Tato ti skvostná, z Bengálska pocházející zvíata byla mnohem
vtší než ona z jižní Indie. Když se tito mohutní obi blížiU, zmocnil
se mne pece jakýsi nepokoj,

,,Mahutové", sedící na jejich širokých hbetech, ídili je rukama
a dráždili je kikem.

Když sloni kráeli kolem jeho výsosti, zastavil se nejvtší z nich
— pravý to obr — sklonil ob koxena, zvedl rypák a pozdravil tak
knížete jako dokonalý dvoan. Pak jej odvedli s druhými dvma
k ocelovému obru, kterého si užasle a patrn také ponkud ulekané
prohlíželi.

Na skobu podstavce tendru, který zakrýval zadek našeho slona,

upevnili silné etzy.
Doznávám, že mi srdce pi tom prudeji bušilo. Kapitán Hod

hryzl si kníry a nemohl vydržet na jednom míst.
Plukovník Munro byl klidný, ekl bych skoro, ješt klidnjší

než kníže Guru Siogh.

,Jsme hotovi," hlásil inženýr. ,,Bude-li vaší výsosti libo . .
."

,,Zajisté!" odvtil kníže.

Guru Singh dal znamení, mahutové zapískali zvláštním zp-
sobem a ti sloni zatáhli souasn, opírajíce mohutné nohy o zem.
Stroj popojel nkolik krok na zad.

Vykikl jsem. Hod dupal.

,,Pitáhni brzdu!" velel inženýr prost, obraceje se k stroj nikovi.

Rychlý hmat, huení a syení unikající páry, a vzdušná brzda
konala svojí povinnost.

Ocelový obr stál a nehnul se s místa.

Mahutové popohánli zuiv svoje ti slony a tito znova se na-

máhali.

Marn! Zdálo se, že náš slon srostl se zemí.

Kníže Guru Singh hryzl se do rt.
,,Ku pedu!" velel Banks.

Storr otevel zcela regulátor; husté mraky páry vjdétly slonu

z chobotu; uvolnná kola otáela se zvoma, zabírajíce do maka-
damu cesty, a pes zoufalé vzpírání se slon vlekla je za sebou,

pi emž vyrývali hluboké brázdy do pdy.
,,Go ahead! Go al.ead!" volal kapitán.

Ocelový obr kráel neustále ku pedu, ohromná ti zvíata
upadla pi tom na bok a byla vleena dvacet stevíc daleko, aniž

to náš slon cítil.



ZEMÍ Selem 143

,,riur:í, Hurá!" kHel kapitán Hod, jenž se již nemohl udržeti.

,,Mohli bychom zavsiti ješt celý seraj vaší výsosti za vaše slony;

pro našeho slona nebylo by to více než tešn!

Plukovník Munro pokynul rukou, Banks uzavel záklopku a

stroj se zastavil.

Ti sloni jeho výsosti, se svými ve vzduchu se klátícími ry-

páky a tepetajícíma se nohama, podobni broukm na zádech le-

žícím, vypadali skuten žalostn.

Kníže opustil ze zlosti a studu již své místo, neekaje ani na

konec zkoušky.

Odpáhli slony, kteí vstali, patrn velice zarmouceni svojí

porážkou. Když kráeli okolo ocelového obra, nemohl nejvtší

z nich, a ho žádný kornak nevedl, se zdržeti, aby ped ním nesklonil

kolena a vzdal mu rypákem poest, jako to dlal knížeti Guru
Singhovi.

tvrt hodiny na to pišel k nám Ind, ,,kamdar" nebo tajemník

jeho výsosti a odevzdal plukovníku váek s desíti tisíci rupiemi,

obnosem to sázky.

Plukovník Munro uchopil váek a odhodil ho opovržlivé.

,,Pro lidi jeho výsosti!" pravil.

Pak odešel klidn do steam-housu.

Zajisté nemohl arogantnímu knížeti, který nás tak posmšn
vyzval, lépe odpovdti.

Banks dal zatím, ponvadž náš ocelový obr byl opt zapražen,

znamení k odjezdu, a náš vlak rychle ujíždl okolo velice užaslých

Ind, kteí hlasit kieli.

Brzy na to zmizel nám za ohybem cesty seraj knížete Guru
Singha s oí.

Následujícího dne vyjel steam-house na pivní mírné vršky,

které spojují rovinu s úpatím Himalayského etzu horského. Na-
šemu ocelovému obiu bylo to hrakou; vždy tyiadvacet v jeho

bocích uzavených koní vítzn závodilo s temi slony knížete Guru
Singha.

Ujíždl tudíž pohodln mírn stoupající silnicí a nebylo ani

poteba zvýšiti normální naptí páry.

Byl to opravdu zvláštní pohled na tohoto ohe chrlícího obi a,

který vlekl tžce oddychuje po silnici oba vozy. Rýhovaná kola tla-

ila pruhy do pdy, jejíž makadam skípav pukal. Náš nesmírn
tžký tahoun totiž zanechával za sebou hluboké brázdy a poško-

zoval nemálo silnici, pedchozími dešti již znan rozmoenou.
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Steam house stoupal vždy výše, panorama se šíilo, rovina za

námi zvolna klesala a na jihu ustupoval obzor již dále, než oko sahalo.

Tento Zjev stal se ješt patrnjším, když jsme byli jeli nkolik
hodin pod stromy hustého lesa. Objevila-li se potom rozsáhlá pa-

seka, jako nesmírné okno, zastavil se náš vlak — na okamžik pouze,

když práv vlhká mlha zakrývala kraj — na pl dne, prostíralo-li

se velké panorama jasn ped naším zrakem.

Toto vystupování trvalo, poítajíc v to kratší neb delší zastávky,

zejména v noci, plných sedm dní, od 19. do 25. ervna.
,,S trochou trplivosti," ozval se kapitán Hod, ,,dostaneme se se

svým vlakem ješt až na nejvyšší vrcholky Himalaye."

,,Nedvujte mu píliš mnoho, milý kapitáne," odvtil inženýr.

,,Dokázal by to pece, Bankse!"

,,Ano, Hode, ale jen s tou podmínkou, že se mu nebude nedo-

stávat sjízdné silnice, že buae moci vzíti s sebou dostatek paliva,

jehož na horách již nenalezneme, a dýcbatelný vzduch, kterého

je ve výšce dvou tisíc toas již málo. Vždy ostatn chceme projeti

pouze obydlitelné pásmo Himalaye. Až se dostane ocelový obr do
stední výše sanatorií, zastaví se na rozkošném místeku, u kraje

lesa, kde užijeme potom eistvého vzduchu vyšších oblastí. Pak
bude míti plukovník Munro svj kalkutský bungalov v horách Ne-
palských, to celý úel, a zstaneme tam, jak dlouho se nám zlíbí!"

Dne 25. nalezli jsme konen šastn místo, kde jsme hodlah
stráviti nkolik msíc. Již bhem posledních tyiadvaceti hodin

byla silnice stále obtížnjší, bud že nebyla tak dobe založena, nebo
že byla posledními dešti vymletá a hrbolatá. Ocelový ob. by zde

byl skoro poteboval vlené lano, vyhnul se mu však zvtšenou spo-

tebou paliva. Káluth hodil jen nkolik kus deva pod kotel a to

stailo, aby se zvtšilo naptí páry; pes to však nebylo teba pitížiti

záklopky pojišovací, které se otevely teprve pi tlaku sedmi atmo-
sfér, jež jsme nikdy nepekroili.

Náš vlak pohyboval se již po osmatyicet hodin krajem skoro

opuštným. Osad a vesnic zde již nebylo, nejvjí-še jednotlivá stavení

a tu i tam dvorec, ztracený uprosted rozsáhlých smrkových les.

Ti- nebo tyikráte pozdravili nás horalé užaslým voláním. Ne-
mohli-liž se domnívati, když spatili stoupati tento neobyejný vlak,

že to sám Brahma peváží velkou pagodu do nepístupných hor na
hranicích Nepalu?

Dne 25. ervna konen zvolal Banks naposled „zastavit!" —
u cíle první ásti naší jízdy severní Indií! Vlak se zasta\'il uprosted
rozsáhlé mýtiny, blízko horské bystiny, jejíž istá voda dostaí pro
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nkteré naSe poteby na nkolik msíc. Odtud prohlédli jsme rovinu

za námi na vzdálenost padesáti až šedesáti mil.

Steam-house byl nyní vzdálen tistadvacetpt mil od místa vý-

jezdu a asi dva tisíce metr nad moem na úpatí Dhavalagiri, jehož

vrchol ztrácel se ve výši 25.000 stop.

KAPITOLA XV.

Tanditský pál.

Opustíme na okamžik plukovníka Munroa a jeho soudruhy,

inženýra Banksa, kapitána Hoda a Francouze Mauclera a peru-

šíme na nkolik stránek zprávu o cest, jejíž první díl, jízda z Kal-

kuty až k indo-ínským hranicím, koní se na úpatí horského etzu
Tibetského.

tená bude se pamatovati na pííhodu, kteiá se udala, když
steam-house se zastavil u Allahabadu. asopis tohoto msta ozná-

mil plukovníku Munroovi, ve svém ísle ze dne 25. kvtna, smrt

Nany Sahiba. Potvrdí-li se tentokráte tato tak asto rozšiovaná

a zase vyvrácená zpráva? Sml plukovník Munro po tchto po-

drobných zprávách ješt o ní pochybovati, i musel se vzdáti na-

dje, že bude moci dle zásluhy naložiti s buiem z roku 1857?
Další prbh vcí zodpoví nám tyto otázky.

Povíme zde, co se sbhlo od oné noci ze dne 7. na 8. bezen,
když opustil Nana Sahib v prvodu svého bratra Balaa Raa a svých
vrných soudruh i s Indem Kálaganim jeskyn Adžuntahské.

Šedesát hodin na to dostihl nabob rokle hor Sautpurrajských

pekroiv Tapi, která ústí na západním pobeží poloostrova, blíže

Syratu. Nalézal se te sto mil od Adžuntahu, v ídce obydleném
kraji provincie, což mu, alespo pro okamžik, skýtalo jakousi jistotu.

Místo toto bylo skuten dobe voleno.

Hory Sautpurrajské, jen prostedn vysoké, ovládají území
Nerbuddské, jehož severní hranici tvoí hory Vindhyjské. Oba tyto

skoro rovnobžn se protínající etzy horské rozvtvují se mnoho-
násobn a tvoí útulky, v této nerovné krajin tžko pístupné. Hory
Vindhyjské prostírají se asi pod 23. rovnobžku skoro celou Indií
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od západu k východu a tvoí tím jednu z delších stran trojúhelníka

stední Indie, hory Sautpunajské nepesahují za to 75. stupn délky

a pojí se zde s horou Kaligongem.

Zde žil nyní Nana Sahib v zemi Gund, onch obávaných
kmen starousedlých, sotva podrobených národ, které chtl pe-
mluviti ku vzpouíe.

Území Gudvanské tvoí tverec se stranami dv sté mil dlou-

hými, v nmž žije pes ti miUony obyvatel, které Rousselet pokládá

za domorodce, mezi nimiž sím vzpoury nikdy neumírá.

Ono území tvoí znaný díl Hindostanu a jest skuten jenom
dle jména podrobeno Anglií. Železnice z Bombaye do Allahabadu
sice protíná tento kraj od jihozápadu na severovýchod a vysílá

také vtev do Nagporu, stediska provincie, vlastní obyvatelé však

jsou dosud polodiví, odmítají každou civilisaci, snášejí jho Evropan
jenom s hnvem a mimo to se k nim do jejich hor lze jen stží dostat,

což Nana Sahib vdl velmi dobe.
Zde se hodlal ukrýti, aby ušel pronásledování anglické policie,

až do té doby, kdy bude moci opt zapáliti pochode vzpoury.

Vzpoura zajisté najde znaného rozsahu, zdaí-li se nabobovi
tento úmysl, uposlechnou-li Gundové jeho hlasu a budou-h mu státi

po boku.

Na severu Gudvanu leží totiž Bundelkund, k nmuž náleží celý

horský kraj mezi náhorní rovinou Vindhyjskou a mohutným tokem
Džumny. V této zemi, pokryté nejkrásnjšími pralesy Hindostanu,

žijí Bundelasové, lstivý, ukrutný národ, u nhož všichni zloinci, poli-

tití i jiní úkrytu vyhledávají a také nalézají; zde tísní se obyvatelstvo

dvou a pl milionu duší na ploše osmadvaceti tisíc tverených kilo-

metr v stavu úplné divokosti; zde žijí dosud staí stranníci, kteí
bojovali pod Tippo Sahibem proti vetelcm; odtud pochází známí
škrtitelé, Thugové, fanatití vrahové a po dlouhou dobu postrach

Indie, kteí, aniž prolili kapku krve, pece nesíslné obti usmrtili,

rovnž tak jako bandy Pindarrisovy skoro beztrestn páchaly nej-

hanebnjší vraždy; zde dosud nalézají se dsní Dakoatové, spolek

travi, kteí rádi sledovali stopy Thug; tam uprchl Nana Sahib

již díve, když upláchl královským vojm po zteení Džansie; zde

ušel veškerému pátrání, dokud si nevyhledal ješt bezpenjší útulek

v roklích na indo-ínských hranicích.

Na východ od Gudvanu leží Khondistan nebo zem Khund.
Tak nazývají se divocí pívrženci Tado-Pennora, boha zem, a Maunk-
Soroa, erveného boha boj, krvaví to adepti ,,meriah" i lidských

obtí, které mohou Anghané jen s nejvtším namáháním potírati,



ZKMl SELEM 147

divoši, kteí stojí s barbarskými obyvateli polyneských ostrov na

stejném stupni a s kterými generál John Campbell a kapitáni Mac-

pherson, Macviccar a Frye od roku 1840 až do roku 1854 svádli tžké
a kruté boje — fanatikové, kteí se odváží všeho, jen když je vede

mocná ruka pod náboženskou záminkou.

Na západ od Gudvanu leží zem obydlená pl druhým až dvma
miliony Bhíl, dívjších pán Malvy a Radžputanu, kteí se nyní

rozpadli v jednotlivé klany roztroušené skoro po celém území Vindhye,

a kteí jsou skoro stále jen zpilí koalkou, vyrobenou se stromu

..mhovahu", povahy však smlé, odhodlané, zruní a stále poslušní

,,kisri", t. j. vyzvání k boji a plenní.

Vidíme, že Nana Sahib volil dobe. Doufal, že zpsobí v tchto
stedních krajinách poloostrova místo obyejné vzpoury voják
národnostní povstání, jehož mli se súastniti Indové všech kast.

Nežli však mohl nco podniknouti, musil se usaditi v zemi samé,

aby mohl dle okolností s úspchem na obyvatele psobiti. Poteboval
bezpený útulek, alespo pro první as, který by mohl opustiti,

kdyby vzniklo njaké podezení.

To tedy bylo první starostí Nany Sahiba. Indové, kteí ho ná-

sledovali z Adžuntahu, mohli se svobodn procházeti celým okresem.

Také Balao Rao, jehož se vyhláška guvernérova netýkala, byl by
býval mohl býti úpln volným, kdyby nebylo podobnosti s jeho

bratrem. Od jeho útku z Nepalu nezabývala se již veejná pozornost

s jeho osobou, spíše mla píinu pokládati ho za mrtvého. Byli by
ho však pece zatkli, ponvadž byl Nanu Sahibovi píliš podoben;
tomu muselo se pedejíti za každou cenu.

Oba, jedinou myšlenkou ovládaní a k tomutéž cíli pracující

brati, potebovali tudíž také spolený úkryt. Nemohlo býti tžké
a nemohlo to také dlouho trvat, aby v roklinách pohoí Sautpur-
rajského hledaný úkryt našli.

Hned na zaátku dovedl je Ind, Gund, který znal všecky kouty
údolí, na pravé místo.

Na pravém behu malého pítoku Nerbuddy stál opuštný pál,

zvaný pál Tanditský.

Pál jest mén než vesnice, sotva samota, pár chýší, asto osa-

mlé stavení. Každá koující rodina, která ho obývá, zdržuje se

zde jen asem. Spáliv nkolik strom, jejichž popel za krátkou
dobu zmrví pdu, vystaví Gund pro sebe a svoji rodinu obydlí. Po
nvadž však kraj jest velmi nejistý, dostane dm podobu malé pev-
nstky. Ohrada z palisád jej obklopuje a hájí ped pepadnutím.



148 JULIUS VERNE:

Ostatn nelze jej tak snadno nalézti v huštin ukrytý hustými kaktusy

a krovinami.

Obyejn stojí pal na malém pívrší na stráni mezi dvma str-

mými stnami úzkého údolí uprosted neproniknutelných kovin.

Nic neprozrazuje, že zde kdysi hledal lovk útulek. Silnice nevede

k nmu, ba ani stezku není vidti. Abychom se k nmu dostali,

musíme se obyejn bráti hlubokým korytem horské bystiny, jejíž

voda smáí každou stopu. Kdo použil této cesty, nezanechá za sebou

žádného znamení. V horkém poasí jdeme vodou po kotníky, ve

studeném až po kolena a nic nenasvduje tomu, že tudy kráel živý

tvor. Mimo to rozdrtila by lavina kamení, kterou mže každá ruka

dtská uvést do pohybu, každého, kdo by se chtl proti vli obyvatel
vedrati do palu.

Jakkoliv Gundové se ukrývají osamle ve svých peleších, pece
se dovedou snadno dorozumti od palu k palu. S výšin nestejn

vysokých hbet pohoí Sautpurrajského dají se obyejn signály

v nkolika minutách rozšíiti krajem na dvacet mil dálky. Také
zapalují na vrcholku skaliska ohe, použijí také hned celý strom

za obrovskou pochode nebo nechají vystupovati pouze kou z te-

mene nkteré hory. Význam tchto znamení zná každý. Nepítel,

t. j. oddlení královských voják, nkolik zízenc anghcké policie

vniklo do údoh, sleduje tok Nerbuddy, prohledává rokle horského

etzu, jest snad na stop zloinci, kterého zem ráda pechovává.
Válený pokik, tak milý uchu horal, promní se ve výstražné

znamení. Cizinec pokládal by jej za vytí noních zvíat nebo za

pištní plaz; Gund však se nemýlí, má se na pozoru, staí-U to,

prchá, musí-li prchnout. Podezelé paly jsou opuštny neb dokonce

spáleny. Koovníci zalezou do jiných skrýší, jsou-li jim pronásle-

dovníci píliš v patách, a u obydlí, promnných v popel, nenajdou

zízenci úad nic podezelého,

V jednom z tchto pal — v palu Tanditskem — usadil se Nana
Sahib a jeho druhové. Gund, s tlem i duší nabobovi oddaný, dovedl

je až sem, kde se dne 12. bezna domácn zaídili.

První starostí obou bratr, jakmile se ocitli v palu Tanditskem,

bylo, aby si prohlédli okolí. Pesvdili se, kterým smrem a jak

daleko mají volný rozhled; vyptali se na nejbližší obj-dlí a na lidi,

kteí v nich sídlili. Prohledali bedliv osamlý pahorek, na nmž se

zvedal pal, prolezli okolní husté koví a pesvdili se konen, že

tam nemže nikdo vniknouti jinudy, než korytem horské bystiny,

Nazzurem, kterým se i oni sem dostali.



»Palte ' Nech nikdo neunikno . . . « (?tr. 15^.)
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Pál Tanditský poskytoval tudíž se všech stran žádoucí jistotu,

zejména ponvadž stál na pd, jejíž tajné východy ústily na úboí
sousední skály a tak umožovaly útk.

Nana Sahib a jeho bratr nemohli nalézti lepšího úkrytu,

Balao Rao nespokojil se vdomím, že je to pál Tanditský, nýbrž

chtl vdti i o jeho minulosti, a vyptával se proto, zatím co nabob
prohlížel vnitek, Gunda dále.

,,
Ješt nco," poal. ,,Jak dlouho jest tento pál již opuštn?"

,,Již rok," odvtil Gund.
„Kdo v nm díve obýval?"

„Rodina koovník, která se tu zdržela pouze nkolik msíc."
„Pro jej tito lidé opustili?"

„Ponvadž pda, která je mla živiti, neposkytovala jim po-

tebné výživy."

„Víš jist, že od jejich odchodu zde nikdo nehledal úkrytu?"

„Nikdo."

,,Nevstoupil dosud žádný voják královské armády nebo poli-

cejní špehoun v okolí palu?"

„Žádný."

,,Žádný cizinec ho nenavštívil?"

,,Ne . .
." odvtil Gund, ,,nejvýše žena."

„Žena?" opakoval Balao Rao živ.

,,Ano, žena, která již po ti roky bloudí v údolí Nerbuddském."

„Jaká to žena?"

,,Kdo jest, nevím", prohlásil Gund, ,,nemohu také íci, odkud
pochází, a vbec nikdo v celém údolí neví o ní nic bližšího. Nevíme
ani, je-li cizinka nebo Indka!"

Balao Rao zamyslil se na okamžik a pokraoval pak:

„Co dlá tato žena?"

,,Pichází a odchází," odvtil Gund; ,,žije pouze z milodar.

Ctí ji v celém údolí s povrivou uctivostí. Pohostil jsem ji asto
ve svém vlastním palu. Nemluví nikdy. Snad je nmá, a nedivil

bych se tomu. V noci bloudí s hoící smolnou vtví, proež ji jme-

nují také všeobecn ,,bludikou".

,,Zná-li však tato žena pál Tanditský," pokraoval Balao Rao,

„snad se sem vrátí, dokud zde budeme; nemusíme se jí pak obávati?"

,,Rozhodn ne," ujišoval Gund, ,,ta osoba minula se s rozumem.
Hlava jí více nepatí, její oi nerozumí tomu, co vidí, její uši tomu,

co slyší! Je ke všemu, co se kolem ní dje, takka slepá, hluchá a

nmá. Je to bláznivá a šílená osoba, je to mrtvola, která pouze ješt

dýchá!"
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Giind nastínil v obvyklé ei indických horal obraz podivné

osoby, která byla známa v celém údolí jako ,,bludika" Nerbuddy.

Byla to žena, jejíž bledý, ješt krásný obliej vypadal stae a

zase ne stae, který však postrádal veškerého výrazu, a z nhož ne-

dalo se souditi ani na pvod ani na stáí. Zdálo se, že její tkavé
oi uzavely se duševnímu životu následkem dsného divadla, které

dosud se ped ní vznášelo.

S tmito mírnými, o rozum oloupenými osobami nakládají

horalé vždycky pívtiv. Gundové, jakož vbec divoši, pokládají

duševn choré za posvcené tvory, s kterými jednají s povrivou
úctou.

,
.Bludiku" uvítali všude, kde se objevila, pohostinn. V žád-

ném palu nezaveli ped ní dveí. Nakrmili ji, mla-li hlad, poskytli

ji lžko, byla-li unavena, aniž od ní oekávali dík, kterých ústa její

nedovedla vysloviti.

Jak dlouho již vedla tento život? Odkud pocházela tato žena?

To vše dalo se tžko zodpovdít. Pro bloudila nocí. s pochodní

v ruce? Chtla si jí snad pouze posvítit? Ci mínila jí odehnati dravce?

Nikdo nevdl. Nkdy nepišla po celé msíce. Co dlala mezi tím ?

Zamnila rokle Sautpurrajské se soutskami Vindbyjskými? Bloudila

za Nerbuddou, v Malv nebo Bundelkundu? Nikdo nevdl. asto,
nepicházela-li dlouho, myslili, že ukonila tento truchlivý život.

Nikoli však! Vracela se opt, jako díve, aniž namáhání, nemoci nebo
strádání dovedly zmaiti její tak kehký život.

Balao Rao poslouchal Inda pozorn. Tázal se sama sebe, zdali

okolnost, že ,,bludika" zná pal Tanditský, že se v nm již ukrý-

vala a že ho snad opt vyhledá, netají v sob snad nebezpeí.

Tázal se tedy Gunda, ví-li on nebo jeho druhové, kde se šílená

nyní zdržuje.

,
,Nevím," odvtil Gund.

,,
Již šest msíc nevidl jí nikdo v údolí.

Kdyby se však pece vrátila do palu Tanditského, nemusíme se její

pítomnosti pranic obávat. Je to jenom živá socha Nevidla by vás,

neslyšela by vás, nevdla by, kdo jste. Vstoupila by pouze, usedla

by u vašeho krbu, odpoinula by si jeden nebo dva dny, zapálila by
na to svoji pochode, opustila by pal a bloudila by opt od domu
k domu. Tak plyne její život. Tentokráte ostatn mešká tak dlouho,
že se nejspíše víckrát nevrátí. Ona, která jest již duševn mrtva, bude
nyní nejspíše také tlesn!"

Balao Rao ml to nyní za zbytené, mluvit o tom s Nanou
Sahibem a nestaral se o to dále.

Msíc po jejich usazení se v palu Tanditském neslyšeli dosud
nic o návratu „bludiky" do údolí Nerbuddského.
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KAPITOLA XVI.

Bludika.

Po celý msíc, od 12. bezna do 12. dubna ukrýval se Nana
Sahib v palu. Chtl anglickým úadm popáti asu, bu aby se

vzdaly dalšího pátrání, neb aby se pidržely falešné stopy.

Oba brati sice ve dne nikdy nevycházeli, za to však jejich vrní
procházeli údolím, navštvovali vesnice a samoty, ohlašovali naráž-

kami objevení se mocného ,,multi", poloboha a pololovka a pipra-
volali tímto zpsobem druhy k národnostní vzpoue.

V noci odvažovali se i Nana Sahib a Balao Rao ze svého úkrytu
a ubírali se pak až k behm Nerbuddy, chodili od vesnice k vesnici,

od palu k palu, oekávajíce hodinu, až budou moci \ystoupiti s ja-

kousi bezpeností také v územích radž, Anglianm poplatných.

Nana Sahib vdl ostatn, že nkolik poloodvislých a cizí jho s ne-

libostí nesoucích radž ihned uposlechne jeho vyzvání. Posud však
platila jeho innost pouze divokým kmenm Gudvanským.

Barbarští Bhilové, koovní Kundové a Gundové — kmen ro\Tiž
tak málo civilisovaný jako domorodí ostrované Velkého okeánu —
byli hotovi se vzbouiti, Nanu následovati. Prohlásil se z opatrnosti

sice jenom dvma nebo tem náelníkm, pesvdil se však, že jeho

jméno samo upoutá nkolik milion Ind, žijících roztroušen
v stedních výšinách Hindostanu.

Po návratu do palu Tanditského sdlovali si pak brati, co sly-

šeli, vidli a vykonali. Také jejich lidé se kolem nich shromáždili a

pinášeli odevšad zprávu, že duch vzpoury vane již jako boue
údolím Nerbuddy. Gundové ekali jen, aby mohli provolati ,,kisri",

válené heslo horal, a vrhnouti se na vojenské oddíly okresu.

Pravý okamžik však dosud nenadešel.

Nestailo patrn, aby vzplanulo území mezi horami Sautpur-
rajskj^mi a Vindhyjskými. Pochode vzpoury musela se ješt více

šíiti z místa na místo, proto také bylo potebí, shromážditi holaviny
v územích podrobených Anglianm v sousedních provinciích Ner-
buddy. Všecka ona msta a osady Bhopalu, Mahy a Bundelkundu,
jakož i celé království Scindijské, mla tvoiti jediné ohnisko požáru.

-Z podstatných píin však Nana Sahib vyhledával sám svoje staré

stoupence ze vzpoury roku 1857, domorodce, kteí jsouce vrni jeho

úmyslm a nevíce v jeho smrt, ekali den ode dne, až zase vystoupí.
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Msíc po svém píchodu do palu Tanditského domníval se Nana
Sahib, že bude moci vystoupiti s plnou jistotou. Byl pesvden, že

zpráv o jeho optném objevení se v provincii nebude dáno víry.

Dvrní vyzvdai pouili ho o veškerých opateních, která vykonal

guvernér okresu Bombayského k jeho zajetí. Vdl dobe, že úady
vyvinuly v prvních dnech, ovšem marn, zimninou innost. Onen
rybá Aurungabadský, bývalý zajatec Nanv, padl jeho dýkou, a

nikdo netušil, že prchající fakir a nabob Dandu Pant, na jehož hlavu

byla vypsána cena, jsou jedna a táž osoba. Týden na to ochablo po-

átení rozilení, uchazei o cenu 2000 liber vzdali se veškeré nadje
a jméno Nany Sahiba upadlo zase v zapomenutí.

Nabob mohl nyní zase býti osobn inným, a mohl, bez obavy,

že bude poznán, pokraovati ve svém pobuování. Odešel nyní,

v prvodu svého bratra, z palu Tanditského, oblékaje se brzy co Pars,

jjrzy co prostý raiot (rolník) , obrátiv se na sever, ku druhému behu
Nerbuddy až za západní svah Vindhyje.

Vyzvda, který by byl stopoval veškeré jeho kroky, byl by
ho dne 21. dubna zastihl v Indoe.

^^ tomto hlavním mst království Holkarského stýkal se Nana
Sahib, zachovávaje písné incognito, s etným, vtšinou mák p-
stujícím objrvatelstvem, skládajícím se z odhodlaných a fanatických

Rihill, Mekranis a Valajal, vtšinou uprchlých sipoj domo-
rodých pluk, kteí se uJsrývali v pestrojení indických rolník.

Na to pekroil Nana Betvu, pítok D/umny, která tee podél

západní hranice Bundelkundu na sever, a dorazil dne 19. dubna
rozkošným údolím, porostlým nesíslnými datlovníky a mandlovníky
do Suaru.

Zde nalézají se památné starodávné památky stavitelské, totiž

tak zvané ,,tópy", jakési náhrobky s polokoulovitou stechou, které

tvoí na severní stran údolí hlavní skupinu Saldhary. Z rov, tchto
píbytk mrtvých, jejichž buddhistickému ritu vnované oltáe
chránny jsou kamennými stechami, vyrojilo se na volání Nany
Sahiba na sta uprchlík. Byli pohbeni pod tmito troskami, aby
ušli strašlivé odplat Anglian, a stailo jim jediné slovo, aby vdli,
co si nabob od nich peje; pokyn v pravý as musel dostaiti, aby je

poštval v houfech na dobyvatele. Dne 24. dubna nalézal se Nana
v Bhilse, hlavním mst mocného okresu Malvaského, a shromáždil

v troskách starého msta prvky vzpoury, kterých by byl v novém
mst nenalezl.

Dne 27. dubna dorazil nabob do Raygurhu, poblíž hranic krá-

lovství Pannaského, a dne 30. k troskám starého msta Sangoru,



154 JULIUS VERNE:

nedaleko místa, kde generál sir Hugh Rose svedl s povstalci krvavý

boj, který mu prsmykem Maudanporským dal do rukou klí k roklím

Vindhyjským.
Zde pipojil se k nabobovi zase jeho bratr, který se s Kálaganim

ubíral za ním, a oba prohlásili se náelníkm vynikajících kmen.
V zahájeném rokování stanovili základní body všeobecné vzpoury.

Zatím co Nana Sahib a Balao Rao operovali na severu, mli jejich

spojenci veleti na severním svahu Vindhyje. Oba brati hodlali,

než se vrátí do údolí Narbuddského, navštíviti ješté království Pan-

naské. Odebrali se tam podél Keynu, pod krytem nesmírných jehli-

natých strom, bambus a pod ochranou nesetných liáp, které po-

krývají skoro celou Indii. Zde získali etné, divoké pívržence mezi

chudými dlníky, kteí pracují na úet tamjšího radži v déman-
tových polích. „Tento radža", dí Rousellet, ,,dal, nahhžeje k jakému
úkolu ho odsoudila vláda Anglian, pednost tomu, státi se radji

knížetem podzemním než bohatým osadníkem, a pece jím byl.

Démantová pole, která mu náležela, prostírala se na sever od Pennahu
na ticet kilometr a v jeho dolech dobývalo mnoho dlník draho-

kamy v Benaresu a Allahabadu velice hledané. Mezi tmito nešast-

níky, kteí museli vykonávati nejtžší práce, a které dal radža jedno-

duše stínati, když nalezli mén démant, nalezl Nana Sahib tisíce

pívrženc, hotových bojovati a zemíti pro neodvislost své vlasti.

Odtud vrátili se oba brati konen zase k Nerbudd, aby se

prozatím optn ukryli v palu Tanditském. Chtli vzbouiti ješt

Bhopal, než vypukne povstání na severu i na jihu. Jest to velké

mohamedánské msto, které zstalo vždy hlavním sídlem islámu

v Indii, a jehož begum zstal po celou velkou vzpouru Anglianm
vrným.

Nana Sahib a Balao Rao dorazili v prvodu asi dvanácti Gund
dne 24. kvtna do Bhopalu, v poslední den Moharumských slavností,

jimiž svtí mohamedáni nový rok. Oba byli obleeni v kroj

,,Jogui", píšerné to sekty žebrák, kteí nosí dlouhé dýky se za-

kulacenými epelemi, jimiž se sekají v opojení, aniž by si píliš

ublížili.

Nejsouce k poznání v tomto kroji, ubírali se oba brati s pro-

cesím ulicemi msta, uprosted etných slon, kteí nesli na hbet
,,tadziasy", t. j. malé chrámky dvacet stevíc vysoké: vmísiU se

pi tom mezi mohamedány s bohatými zlatotkanými rouchy a mu-
šelínovými epicemi a dostali se pak zase mezi hudebníky prvodu
nebo mezi vojáky, bajadéry, mladíky v ženských šatech — pestré

množství, které celému obadu dávalo spíše vzhled karnevalu. Vy-
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mnili pH tom s Indy všech kast, mezi nimiž mli hojn pívrženc,

mnoho nesrozumitelných, pouze buim z roku 1857 známých

znamení.

K veeru odebrali se všichni úastníci k jezeru ležícímu tsn
ped východním pedmstím. Za ohlušujícího kiku, stelby ; pušek

a praskání petard a záe tisíce pochodní vrhali vící tadzie do vln

jezera. Tím konily slavnosti Moharumské.

V tom ucítil Nana Sahib ruku na svém rameni. Obrátil se.

Vedle nho stál Bengalec.

Bengalec mu sdlil následující šeptem a Nana Sahib nasljuchal,

aniž by svoje rozilení i jen posunkem prozradil

„Plukovník Munro opustil Kalkutu."

,,Kde jest nyní?"

,,Byl vera v Benaresu."

,,Kam se ubírá?"

,,Na hranici Nepalu!"

,,Za jakým úelem?"
„Aby tam strávil nkolik msíc."
„A pak?"
,,Aby se vrátil do Bombaye."
V tom zavznlo tiché zapísknutí. Množstvím proklouzl Ind a

piblížil se k Nanu Sahibovi.

Byl to Kálagani,

„Vydej se ihned na cestu," rozkázal mu nabob. „Vyhledej

Munroa, který nyní cestuje severními kraji. Pipoj se k nmu. Prokaž
mu njaké služby, a odvaž se, bude-li teba, životem, nehni se však
od nho, dokud nevnikne za Vindhyou do údolí Nerbuddy. Pak, ale

teprve pak, podej mi zprávu, kde mešká!"
Kálagani odvtil pouze pokynem a ztratil se zase v množství.

Pokyn nabobv platil mu za rozkaz. Deset minut na to opustil

Bhopal.

Ted pistoupil Balao Rao ku svému bratru.

„Jest as, abychom odešli."

,,Ano," odvtil Nana Sahib, ,,musíme dorazit ped východem
slunce do palu Tanditského."

,,Ku pedu tedy!"

Oba kráeli nyní v prvodu svých Gund podél severního behu
jezera až k opuštnému dvorci, kde na n a jejich prvodce ekali
kon. Tito byli velmi rychlí, krmeni koenitou pící, tak že urazí

padesát mil za noc. O osmé hodin ujíždli tryskem po silnici z Bho-
palu k Vindhyi.
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Nabob chtl z opatrnosti doraziti pede dnem do palu Tandit-

ského, ponvadž bylo rozhodn moudejší dostati se nepozorovan
do údolí.

Malý hlouek uhánl tedy, co kon staili

Nana Sahib a Balao Rao nemluvili spolu více ani slova, jímala

je však tatáž myšlenka. Z tohoto výletu pes hory Vindhyjské vezli

si nejen nadji, nýbrž i jistotu, že nesetní pívrženci se k nim pi-
pojí. Výšina stední Indie jim úpln náležela. Staré vojenské oddíly,

roztroušené po širých krajích, rozhodn nemohly odolati prvnímu
nájezdu bui. S jejich zniením získá vzpoura volné pole a brzy

zvedne se od jednoho pobeží k druhému zed fanatických Ind, o niž

se patrn roztíští královská aimáda.

Zárove myslil Nana Sahib také na šastnou náhodu, která mu
pivedla plukovníka Munroa do cesty. Konen opustil pluko^'ník

Kalkutu, kde k nmu byl tžký pístup. V nejbližší dob neujde mu
jediné jeho pohnutí. Ani se nenadje a Kálagani zavede ho do nej-

pustších krajin Vindhyjských hor a tam nezachrání ho nic od fwmsty,
kterou mu Nana Sahib písahal.

Balao Rao nevdl o rozmluv svého bratra s oním Bengalcem
nieho. Teprve u vchodu k palu Tanditskému, kde na okamžik od-

poívali, sdlil mu ji Nana Sahib krátce.

„Munro opustil Kalkutu a ubírá se do Bombaye.**

„Silnice do Bombaye vede až k pobeží indického okeánu!"

,, Silnice do Bombaye," odvtil Nana Sahib zvláštním hlasem,

„vede tentokráte pouze k Vindhyi!"

Tato odpovd ekla vše.

Vsedli zase na kon a zmizeli v houštinách behu Nerbuddy.
Bylo pt hodin ráno. Rozednívalo se již. Nana Sahib, Balao

Rao a jejich soudruzi dorazili práv ku korytu Nazzuru, které tvoí
cestu k palu.

Na tomto míst zanechal kon pod dozorem dvou Gund, kteí
je mli dovésti do nejbližší vesnice.

Ostatní následovali oba bratry a vystupovali po stupních ukry-

tých pod hladinou bystiny.

Kolkolem panovalo ticho. Dosud nerušil hluk dne ticho noci.

Náhle zahml vzduchem výstel, na který následovalo nkolik
jiných. Zárove bylo slyšet na hoe trojnásobné hurá!

Dstojník vedoucí oddíl padesáti voják, objevil se u palu.

,,Palte! Nech nikdo neunikne!" zvolal ješt jednou.

Ihned zahmla nová salva \'ypálená z nejbližší blízkosti na
Gundy, kteí obklopovali Nanu Sahiba a jeho bratra.
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Padlo pt nebo šest Ind; ostatní skoili zpt do koryta Nazzur
a zmizeli v lese.

,,Nana Sahib! Nana Sahib!" volali Angliané, prodírajíce se

úzkým kovím.
-Tu vztyil smrteln ranný ješt jednou ruku proti nim.

,,Smrt a zkáza dobyvatelm!" zvolal strašným lilasem a klesl

nehybn zpt.
Dstojník pistoupil k mrtvole.

„Je to snad Nana Sahib?" tázal se.

„Ano, je to on," odvtili dva vojíni z oddílu, kten znali na-
boba dobe z Khavnpuru.

,,Nuže tedy, za ostatními!" velel dstojník. Celé oddlení sp-
chalo do lesa k pronásledování Gund.

Sotva že všichni zmizeli, sestoupil bez hluku jakýsi stín po
úboí palu.

Byla to ,,bludika" zahalená v dlouhý kus hndé látky, kterou
objímal v pasu provaz.

Pedešlého veera dovedla šílená nevdomky dstojníka a jeho

lidi na toto místo.

Sotva že se vrátili do tohoto údolí, vyhledala bezdn pal

Tanditský, ku kterému ji táhl bezdný pud. Tentokráte pronesl

však podiVný tvor, který dosud byl nmý, jméno, jediné a to jméno
vraha Khavnpurského.

,,Nana Sahib! Nana Sahib!" opakovala stále, jakoby byl ná-

sledkem nevysvtlitelného tušení zase vstoupil obraz naboba ped
její zrak.

Toto jméno vzbudilo v neobyejné míe pozornost dstojníka.
Následoval šílenou v patách. Což ukrývá se zde nabob, na jehož

hlavu byla vypsána cena?

Dstojník naídil potebné a dal stežiti koryto Nazzuru až

do svítání. Když do nho vstoupili Nana Sahib a Gundové, uvítal

je salvou, která nkolik z nich skolila, mezi nimi vdce vzpoury
sipoj.

Takové bylo setkání, které telegram ješt téhož dne oznámil
guvernéru okresu Bombayského. Tato zpráva rozhlásila se blesku-

lychle celým poloostrovem a tak dozvdl se ji Munro dne 26. kvtna
z novin Allahabadských.

Tentokráte nedalo se pochybovati o smrti Nany Sahiba. Vždy
jeho totožnost byla dokázána a list pinášel tato slova:

,,Indická íše nemusí se v budoucnosti nieho již obávati od
nelidského radži, který ji stál tolik krve!"
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Když šílená opustila pal, sestoupila i ona korytem Nazzuru.

Z jejích tkavých oí vysvitl jakýsi vnitní žár a její rty šeptaly

jméno naboba.

Když pišla k místu, kde ležely mrtvoly, zastavila se ped onou,

kterou íchavnpurští vojáci poznali. Obliej mrtvého byl dosud hro-

zivý

Sílená poklekla a položila ruku na tlo provrtané kulemi, jehož

krev potísnila záhyby jejího roucha. Hledla dlouho upen na
n, zvedla se, potásla hlavou a sestupovala zvolna korytem Nazzuiu.

Pak upadla bludika zase v obvyklou netenost a jméno všemi

proklatého Nany Sahiby nesplynulo již s jejích rt.

KONEC DÍLU PRVNÍHO.



i



DÍL II.

KAPITOLA I.

Naše sanatorium.

Nezmrná díla pírody!" — Nepíslušel by tento hrdý název, jímž

mineralog Hauy oznail americké Andy, spíše rozsáhlému etzu
Himalájskému, který lovk do dnes nedovedl s matematickou
pesností zmiti?

Tato myšlenka napadla mi pi pohledu na onu velkolepou hor-

skou pírodu, v níž jsme plukovník Munro, kapitán Hod, Banks
a já hodlali stráviti nkolik nedl.

,,Tito horští obrové jsou nejenom nezmitelni," prohlásil

i inženýr, ,,nýbrž jejich vrcholky jsou také nepístupny, ponvadž
lidské ústrojí v takové výši již nemže pracovati, ponvadž hustota

vzduchu jest píliš nepatrná, než aby se v ní mohlo dýchati!"

Dva tisíce pt set kilometi dlouhý násep prahor, žuly, ruly

a svoru, který se prostírá od sedmdesátého druhého až k padesátému
devátému poledníku, a dva okresy, Agiu a Kalkuta, dv království,

Buthan a Nepal, ásten pokrývá; — etz, na jehož vrcholcích,

o tetinu vyšších než Montblanc, rozeznáváme ti pásma, pivní do
výše 5000 stop s mírnjším podnebím než roviny ped ním ležící,

v nmž daí se v zim žito a v lét kukuice; druhá od 5—9000 stop,

kde taje již sníh, jakmile se blíží jaro; tetí od 9—25.000 stop, které

pokrjrto jest tlustýní ledem vzdorujícím i v horkém období paprskm
slunce; — v této velkolepé vypuklin zemkoule jedenáct prsmyk,
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Z nichž nkteré protínají pohoí ve výši 20.000 stop, kterými, ná-

sledkem neustále hrozících lavin, následkem spouští bystinami a

posunováním se ohromných ledovc zpsobených, jen s obtíží lze

se dostati do Tibetu; nad tímto hebenem, místy zakulaceným jako

velkolepé kupole, místy plochým jako Tabulová hora u pedhoí
„Dobré nadje", sedm až osm jednotlivých, ásten sopenatých
štít, které ovládají prameny Kogry, Džumny a Gangu, jako Dukia
a Kinininga, které se pnou do výše pes 7000 metr, Diodunga
do výše 8000 metr, Dhavalagiri do výše 8500 metr; Džamulari
do výše osm tisíc sedm set, Mont Everest dokonce do výše 9000 metr,
s jehož vrcliolku pehlédlo by oko okršlek velký jako celá Francie;

shluk hor, jichž nepevýšily by Alpy, kdybychom je postavili na Alpy,
ani Pyreneje, kdybychom je postavili na Andy,— to jsou ony ohromné
vrchy, na jejichž temena nikdy nevstoupí noha ani nejodvážnjšího
lezce, to jsou ony hory, které jmenujeme etzem Himalájskými

První stupn tchto gigantických propyleí jsou z velké ásti
hust zalesnny. Tam nalezneme rzné zástupce z bohaté rodiny
palem, které ustupují ve vyšších pásmech nekoneným lesm dub,
cypiš a pinií nebo bujným trsm bambusu a travin.

Banks, který nás o tom pouil, zmínil se také, že hranice vného
snhu na indickém svahu pohoí sahá dol až na tyi tisíce metr,
kdežto na stran tibetské ustupuje až na šest tisíc metr nad moe
a to proto, že páry, unášené jižními vtry, tíští se na ohromném
náspu. Následkem toho nalézáme na druhé stran ješt ve výši 15.000

stop vesnice obklopené poli jenými a rozkošnými Inkami. Smíme-li
viti domorodcm, staí tam jediná noc, aby se pastviny pokryly
zeleným kobercem.

V stedním pásmu jest zastoupena pematá zv pávy, korop-
tvemi, bažanty, dropy a kepelkami. Koz je tam nesmírné množství,

a ovcí všude hemží se hejna. V hoejších pásmech nalezneme již

jen kance, kamzíky mimo divoké koky, a osamle opisuje orel své
širé kruhy nad nuznou vegetací, která jest jen chudikým vzomíkem
arktické flory.

Až tam ovšem nepudila touha kapitána Hoda. K emu byl

by tento nimrod vyhledal Himalájí, kdyby zde byl mohl honiti pouze
obyejnou stolní zv? Na štstí se tu však zajisté nebude nedo-
stávati velkých dravc, hodných jeho enfieldské pušky a jeho ta-
skavých koulí.

Na úpatí prvních svah etzu horského protíná se totiž dolení

pásmo, které nazývají Indové pásem Tarrianským. Je to dlouhý,
šest až osm kilometr široký, teplý a vlhký svah se zádumivou
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vegetací a hustými lesy, v nichž dravá zv se zálibou se zdržuje.

Pouze patnáct set metr nad tímto rájem lovc, milujících smlé
a rozilující lovecké zápasy, nalézal se námi vyvolený tábor. Mohli

jsme tedy snadno sestoupiti do tohoto hájemství, které nikým ne-

bylo steženo.

Byli jsme skoro pesvdeni, že kapitán Hod spíše bude vy-

hledávati dolejší stupn Himaláje než jeho hoejší pásma. Zde ekalo
ostatn dle výroku všech cestujících, zejména žertovného Viktora

Jaquemonta, ješt mnoho zempisných hádanek na svoje rozešení,

,,Tento ohromný horský etz je tedy znám dosud pouze nedo-

konale?" tázal jsem se Banksa.

,,Velmi nedokonale," odvtil inženýr. Himalaja podobá se

malé planet, která se sice spojila s naší zemkoulí, která však za-

chovává svoje tajemství."

,,Pece však hory ty procestovali," odtušil jsem, ,,a prozkou-

mali dle možnosti."

,,Zajistél Cestujících do Himaláje bylo stále dost," potvrdil

Banks. ,,Bratí Gérardové, Webb, dstojníci Kirpatrik a Fraser,

Hogdson, Herbert, Lloyd, Hooker, Cunnigham, Strabing, Skinner,

Johnson, Moorcroft, Thomson, Griffith, Vigne, Hgel, misionái Huc
a Gabet, v novjší dob bratí Schlagintweitové, plukovník Wangh
a poruící Reuillier a Montgomery pouili nás svými výbornými
pracemi o horopisné soustav tohoto hbetu zemského. Pes to však

zbývá ješt mnoho práce. Pesná výška nejdležitjších hbet
horských byla astokráte opravována. Tak ku p. pokládali díve
Dhavalagiri za krále celého etzu, následkem pozdjších mení
musil však postoupiti tuto hodnost Kinininze, který dle všeho zase

bude Mont Everestem zbaven trnu. Tento totiž dosud pevyšuje
veškeré své soupee. Dle tvrzení ían pedí ho Kiien-Lun —
který ovšem dosud nebyl zmen pesnými nástroji evropských geo-

metr — ješt o malikost a dle toho nesmli bychom nejvyšší vrchol

zemkoule hledati v Himalájí. Ona mení ovšem budou teprve

potom správná, až se budou opírati o pozorování tlakomrná a bude
pi nich dbáno všech opatení nutných pi pesném mení. Kterak
však bude možno dopraviti tlakomr na ony skoro nepístupné
vrcholky? To se práv dosud nepovedlo."

,,Povede se to však," ozval se kapitán Hod, ,,zrovna tak jako

výpravy k severní a jižní ton."
„Nepochybuji o tom!"
„Zrovna jako vstup do nezmrných hlubin okeánul'*

„Zajisté, zajistél"



164 JULIUS VERNE:

,,Jako cesta do stedu zeml"
^.Výborn, Hodel"

,,Jako vbec vše se jednou zdaí," dodal jsem.

„Dokonce i jízda na libovolnou obžnici naší soustavy slunení!"

pokraoval Hod, který nevdl, kdy má s podobnými fantasiemi

pestat.

,,Ne, kapitáne," odvtil jsem, ,,lovk jako prostý ob5a^atel

zem nebude nikdy s to, aby pekroil její hranice. TÍrebas však
jest pipoután k její ke, pece prozkoumá veškerá její tajemství."

,,Nejen že to dokáže, je to dokonce jeho povinností!" vpadl

Banks. ,,Vše, co leží v hranicích možnosti, dokáže se a musí se do-

kázati. Tak, až lovk nebude se moci niemu více nauiti na kouli

jím obývané ..."

,,Pak zmizí i se sferoidem, který mu již nebude skrývati tajem-

ství," dokonil Hod vtu.

,,Nikoliv," odvtil Banks . . . ,,pak je bude ovládati a využit-

kuje je cele ke svému prospchu. Ponvadž se však zrovna nalézáme
v území Himaláje, chci vám dáti, milý Hode, píležitost ku podivu-

hodnému objevu, který vás snad bude zajímati."

„Jak to, Bankse?"

„Ve svém cestopise zmiuje se missioná Huc o podivném
stromu, který se všeobecn nazývá v Tibetu ,,stromem desetitisíc

obraz". Dle indické legendy r^romnil prý se Tong Kabak, refor-

mátor buddhistického náboženství, ve strom již o nkolik tisíciletí

díve, nežli stihl týž osud Philemona, Baucidu a Dafne, ony zvláštní

rostlinné bjiiosti mythologické flory. Vlasy Tong Kabaka promnily
prý se tehdáž v listnatou korunu onoho svatého stromu, a na jeho

listech prý missioná tvrdí, že to vidl na vlastní oi, nalézají se ti-

betská písmena, utvoená ze žilek list."

„Tedy strom, na nmž rostou potištné listy!" zvolal jsem

,,Ano, a na kterých lze ísti nejistší, nejv>'šší morálku," dodal

inženýr.

„To bychom mli zjistit!" pravil jsem se smíchem.
,,Hlete v tom nabýti jistoty, pátelé," mínil Banks. ,,Nalé-

záme-li podobné stromy v jižní ásti Tibetu, nalezneme je zajisté

také v horním pásu na svazích Himaláje. Snažte se tedy pi našich

výletech objeviti tohoto . . . ano, jak bych se vyjádil . . . tohoto

„mravokárce"!"
,,Ne, to mi ani nenapadne!" odvtil Hod. „Jsem zde, abych

honil, a nemám asu k slézání hor."
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,,Avšak, milý píteli," odtušil Banks, „tak smlý lezec, jakým
jste vy, vystoupí pece alespo jednou na njaký vrch?"

,,Nikdy1" prohlásil kapitán urité

„A pro?"
,,Vzdal jsem se všeho vystupování na horyl**

„A od kdy?"
,,0d onoho dne," pravil kapitón Hod. „kdy jsem s nebezpeím

života a s nejvtším namáháním vystoupil na vrchol Vrigelu v krá-

lovství Buthanském. Ujistili nme, že dosud noha lidská na ne-

vstoupila. To dráždilo moji samolibost! Za tisícerých nebezpeí
dostal jsem se na jeho heben, co jsem však nalezl vtesáno v jeden

balvan? . . . ,,Durand, zubní léka, rue Caumartin, 14 Paíž!" —
Od té doby již nelezu!"

Ubohý kapitán! Musím však doznati, že kapitán Hod toto skla-

mání vyprávl s tak veselými posunky, že jsme se museli smáti

z plna hrdla.

Zmínil jsem se astji o ,,sanatoriích" poloostrova. Jsou to

v horách ležící zdravotní stanice pro léto, kdy palivé slunce vysu-

šuje roviny Indie, hojn navštvované soukromníky, úadníky a
obchodníky.

Zmínky zasluhuje nejprve Šimla, ležící pod ticátým prvým
stupnm šíky a západn od šedesátého pátého poledníku. Je to

skuten kousek Švýcarska, s vodopády a bystinami a salašemi,

roztroušenými pod stínem cedr a pinií, 2000 metr nad moem.
Po Šimle jmenuji Dordžiling, s bílými domy, nad nimiž ní Kinin-
inga, asi pt set kilometr od Kalkuty a ve výši 2300 metr, po-

blíže osmdesátého šestého stupn délky a dvacátého sedmého stupn
šíky — rozkošné místeko v nejkrásnjším kraji zem. Jiná sana-

toria nalezneme na rzných místech etzu Himalájského. Te
rozmnožuje tyto svží, zdravé stanice, které jsou nezbjrtné v pali-

vém podnebí Indie, ješt náš steam-house. Tento však patí úpln
nám. Skýtá veškeré pohodlí nejelegantnjších ob3^dlí poloostrova;

zde nalézáme ve šastném pásmu vedle všech požadavk moderního
života klid, který bychom marn hledali v Šimle nebo Dordžilingu,

kde zdržuje se mnoho Anglo-Ind.

Náš tábor byl bedliv vyvolen. Silnice, vedoucí k dolejší ásti
pohoí, dlí se zde ve dv ramena, která spojují nkolik vesnic, roz-

troušených na východ a na západ. Nejbližší vzdálena jest asi

pt mil od steam-housu. Bydlí tam dobí horalé, kteí chovají kozy
a ovce a pracují na úrodných polích žitných a jených.
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Náš etný personál zídil pod vedením Banksovým v nkolika
hodinách ležení, v kterém jsme se hodlali zdržet Šest až sedm nedl.

Jedno pedhoH velmi rozlenného vedlejšího etzu horského,

které podpírají nesmírný heben Himalájský, poskytlo nám k tomu
lehce zvlnné, asi míli dlouhé a pl míle široké návrší. Zelený koberec,

který je kryje, podobá se hebkému sametu, z krátké, takka aksa-

mitové trávy, protkané vonícími fialkami. Stromm podobné rhodo-

dendry, velikosti malých dub, pirozené kvtináe kamelií, zvyšují

píjemnost milého obrazu. Zde nepotebuje píroda pilných dlník
Ispahanských nebo Smyrnejských, aby zhotovili tento koberec

z jemné rostlinné vlny. Nkolik tisíc semen, které pináší jižní vítr

této úrodné pd, trochu vody a trochu slunce dostaí, aby utvoily
toto jemné a nezmarné tkánivo.

Na výšin roste tucet nádherných strom. Vypadá to, jakoby
se byly oddlily od nekoneného lesa, který pokrývá úboí pedhoí
a který vystupuje na sousedních skalách ješt do výše šesti set metr.
Cedry, duby, dlouholisté pandany, buky, jasany a rohovníky zelenají

se zde uprosted banán, bambus, mandlovnik a japonských fí-

kovník. Nkteí z tchto obr ní vrchními vtvemi do výše pes
sto stop. Zdají se býti skuten stvoeny k tomu, aby poskytovaly

stín lesnímu obydlí. Steam-house jaksi doploval obraz krajiny.

Kulaté stechy jeho dvou pagod snoubily se šastn se vším tím zele-

ným vtvovím, tuhými nebo ohebnými výhonky a listy, které jsou

bud malé a jemné jako kídla motýl, nebo široké a dlouhé jako

polynesské pagaie. Naše pohyblivé domy mizely skoro pod houštinou

list a kvtin. Nic neprozrazuje jejich zvláštní vlastnost; podobají

se spíše pevným obydlím, která své místo již nezmní.
Za námi bublá po pravé stran pes svah pedhoí bystina, jejíž

klikatý stíbrný pás mžeme sledovati do výše tisíce stop, a která se

vrhá do pirozené kotliny, kolem níž rostou skupiny krásných strom.
Z této kotliny vytéká pak napí luinami potok, který koní

hluným vodopádem, vrhajícím se do nezmrné hloubky. Kráíme-li
k pednímu okraji výšiny, pozorujeme, že tato penívá mnohé jiné, ne-

patrnjší hbety horské, které dosahují v ohromných stupních až k ro-

vin. Pozadí jest tak vzdáleno, že je okem ješt dostihnouti mžeme.
Na právo stojí náš první vz šikmým smrem, tak že mžeme

pehlédnouti jižní obzor s balkonu verandy i postranními okny salonu

a kabin ležících po levé stran. Nad ním ní vysoké cedry a rýsují

se zeteln. na vzdáleném obzoru velkého etzu horského, který

jest pohben pod vným snhem. Po levé stran opírá se druhý vz
o stnu mohutné, sluncem pozlacené žulové skály. Svým bizarrním
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tvarem, jakož i sytými barvami, upomíná tato skála živ na^ohromn
„plum-puddinky", o nichž zmiuje se Russell Killugh ve své cesté

jižní Indií. Z tohoto, Mac Neilovi a ostatnímu personálu vyhrazeného

obydh' jest vidt pouze jeden bok. Jest vzdáleno asi dvacet krok od
lilavního obydlí, jako pístavek njaké znamenité pagody. Z vrcholu

stechy, která je kryje, vine se jemný pruh modravého koue
z kuchyské laboratoe monsieura Parazarda. Dále na levo pokrývá
skupina strom sotva od lesa oddlená západní svah a tvoí jaksi po-

stranní kulisu krajiny. V pozadí mezi obma obydlími leží obrovský

mastodon. Je to náš ocelový obr, ukrytý pod listnatou stechou
pandan. Zdá se, jakoby

,
.okusoval" svým vztyeným rypákem

hoejší vtve. Odpoívá, akoliv nepotebuje odpoinku. Te je

srdnatým hlídaem steam-housu, jako nesmírné pedpotopní zvíe,

a chrání u silnice, po které vystoupil, vchod k naší pohyblivé osad.

Jakkoli náš slon zdá se velikým — alespo pokud nemyslíme

na nebetyný etz horský, který trí 6000 metr nad výšinou —
pece nezdá se pranic skoro podobným onomu umlému obru, jímž

obohatila zruná ruka Banksova indickou faunu.

„Komár na prelí katedrály1" pravil kapitán Hod jaksi hn-
viv. Toto porovnání bylo velice pípadné. Za ním nlo totiž žu-

lové skalisko, z kterého dalo se zhotoviti pohodln tisíc dom veli-

kosti našeho, a toto skalisko tvoilo pouze oddíl, jeden ze sta stup
onch schod, které vedou ke hebenu hor, a jež Dhavalagiri koru-

nuje svým špiatým hrotem.

Nkdy sklání se nebe nad tímto obrazem k pozorovateli, asem
mizejí nejen nejvyšší hroty, nýbrž i prostední heben v hustých parách,

které se prostírají stedním pásmem Himaláje a zahalují jeho celou

spodní ást. Krajina se tím jaksi scvrkuje a pak teprve nabývají,

jakýmsi optickým klamem, obydlí, stromy okolních vrch a také

ocelový obr sám zase svojí pirozené velikosti.

asto také nižší mraky, hnané jižními vlhkými vtry, plují ješt

pod naším návrším. Pak nevidí oko nic než zpnné moe, na jehož

pohnuté ploše vykouzluje slunce arovnou hru barev. Nahoe i dole

mizí obzor, a zdá se, že se nalézáme v kraji vzdušném, ležícím mimo
hranice zemkoule.

Tu zmní se vítr, vánek vniknuvší mezerou horského etzu
rozptýlí mlhy, moe par zhustí se skoro okamžit, rovina unikne

až k jižnímu obzoru, rozkošný profil Himaláje rýsuje se zase na
oištném pozadí nebes, rám obrazu nabývá normální velikosti a

spojený zrak, který netísní pekážka, vidí všecky jednotlivosti pano-

ramatu v prmru šedesáti mil.
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KAPITOLA II.

Matyáš van Guitt.

Následujícího dne, 26. ervna, vzbudil mne hlahol známých
hlas. Vyskoil jsem. Kapitán Hod a jeho sluha Fox hovoili živ
v jídeln. Pidružil jsem se k nim.

Zárove opustil Banks svoji jizbu, a kapitán oslovil ho hmotn.
,,Nuže, píteli Bankse, tu jsme konen ve vytouženém pístavu!

Zde te zstanemel nejedná se již o nkolikahodinný pobyt, nýbrž
o nkolikamsíní."

,,Zajisté, milý Hode," odvtil inženýr, ,,a te mžete honiti dle

libosti. Píšala ocelového obra nebude vás již volati do tábora."

,,Slyšíš to, Foxe?"
,,Zajisté, pane kapitáne," ujišoval sluha.

,,Nyní bu mi nebe milostivo," zvolal Hod,
,
.sanatorium steam-

housu však neopustím díve, dokud nepadl padesátý mojí puškoul

Padesátý, Foxel Zdá se mi však, že to s padesátým bude míti jakési

obtíže!"

,,Pekonáme je," prohodil Fox.

,,Pro myslíte, kapitáne Hode?" tázal ]sem se.

,,0, Mauclere, to je tušení . . . Pedtucha myslím, nic více!"

,,Vytrhnete tedy již dnes," pravil Banks, ,,a zahájíte polní

tažení?"

,,
Ješt dnes," odvtil Hod. ,,Poneme tím, že si prohlédneme

krajinu a dolejší pásmo až k lesm Tarryanským — pedpokládajíce,

že tigrové neopustí svoji starou vlast . .

."

,,Co vás to napadá? '.

.
."

,,Ach, moje známá smla!"
,,Známá smla! .... V Himalájí! . .

." prohodil inženýr, „bylo

by to možné?"
„Nuže, vždy uvidíme! Doprovodíte nás pece, Mauclere?"

tázal se kapitán Hod, obraceje se ke mn.
„Aj, zajisté!"

,,A vy, Bankse?"

,,Já také," odvtil inženýr, ,,a doufám, že dokonce také Munro
pipojí se jako já, t. j. více jako ochotník."

,,Oho," pravil kapitán Hod, ,,jako ochotník! Pro mne tedy,

jako ochotník, ale dobe ozbrojený ochotník. Zde nesmíme se již



zEMf Selem 169

procházet s hlkou v ruce. To bjí- byla urážka dravc Tarryan-

skýchl"

„Souhlasímel" odpovdl inženýr.

„Nuže, Foxe," pokraoval kapitán, obraceje se k svému slu-

hovi, ,,ku pedu, a žádné pehmaty tentokrát 1 Jsme v zemi tigrl

tyi enfieldské pušky s taskavými koulemi pro tebe a Gmiho."
,,Budte bez starosti, pane kapitáne," ujišoval Fox. „Dravci

si nesmí stžovati"

Tento den hodlali jsme tudíž vnovati výzkumu onoho lesa,

který, ješt pod naším sanatoriem, pokrýval úpatí Himaláje. Na-

snídavše se, sestoupili jsme, sir Eduard Munro, Banks, Hod, Fox,

Gúmi a já po silnici, vedoucí šikmo svahem, zanechavše doma oba

psy, kteí nám dnes nebyli nic platni.

Šikovatel Mac Neil, Storr, Káluth a kucha zstali rovnž
doma, aby dokonili zaízení našeho tábora. Po dvou msících bylo

nutno ocelového obra uvnit i zevn prohlédnouti, oistiti a do po-

ádku uvésti. To vyžadovalo dlouhou, pelivou a vytrvalou práci,

pi níž jeho obyejní kornakové, topi a strojník píliš odpoívati

nesmli.

O jedenácté hodin opustili jsme sanatorium a nkolik minut

pozdji, pi prvním ohybu cesty, zmizel steam-house našim zrakm
za hustým stromovím.

Nepršelo již.

V hoejších vrstvách vzduchových visící mraky letly rychle

v dáli pod dechem erstvého severozápadního vtru. Himalaj byl

šedý — teplota pro chzi jako stvoená; ovšem nespatili jsme nyní

rozkošnou hru mnivého svtla a stínu, kterou jindy ve velkých

lesích jest vidti.

Byli bychom sestoupili dva tisíce metr pímým smrem v pt-
advaceti až ticeti minutách, naše cesta však se velice prodloužila

následkem etných oklik, které vyžadovala píkrost svahu, takže

jsme potebovali nemén než pldruhé hodiny, abychom dorazili

k hoejší hranici les Tarryanských, pt až šest tisíc stop nad rovinou

ležících. Cesta ubhla nám však za veselého hovoru.

,,Pozor," zvolal kapitán Hod. ,,Ted vstupujeme na území
tigr, lv, pardal, guepard a jiných dobráckých obyvatel hima-
lájské oblasti. Je to sice krásné vítziti nad dravci, ješt však krás-

njší, nepodlehnouti jimi Jdme proto pkn pohromad a dbejme
moudré opatrnostil"

Podobné odporuení z úst tak neohroženého lovce zasluhovalo

zajisté všestranného povšimnutí. Každý z nás zapsal si je za uši.
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Nabili jsme pušky a karabiny, prohlédli zámky a natáhli kohoutky.

Byli jsme pipraveni na vše.

Podotýkám ješté, že se musíme míti na pozoru nejen ped dravci,

nýbrž i ped hady, jejichž nejnebezpenjší druhy zdržují se v lesích

indických. ,,Belongy", zelení hadi, bioví hadi a jiní jsou neoby-
ejn jedovatí. Poet obtí, které hynou uštknutím onch plaz,
pevyšuje pt až šestkráte poet domácích zvíat a lidí, ..teí podlé-

hají zubm dravc.
V území Tarryanském vyžadovala tudíž pouhá opatrnost dbáti

všeho, pozorovat, kam stoupne noha, o ope se ruka, naslouchat

nejmenšímu šramotu, který vychází z trávy neb který ozve se v koví.

O pl jedné dorazili jsme pod listnatou stechu nkolika tsn
vedle sebe na pokraji lesa stojících strom. Jejich husté vtve splé-

taly se nad nkolika širšími pšinami, jimiž se mohl ocelový obr po-

hodln ubírati. Touto ástí lesa dopravují horalé již po delší dobu
poražené díví; také te ukazovaly se v mlkém jílu rzné stopy kol.

T5rto hlavní silnice vedly podél etzu horského, protínaly celou

Tarryanu a spojovaly paseky, které tu i tam vysekaly sekery drvo-

štp; po obou stranách ústily dále úzké pšiny, které se ztrácely

v neproniknutelném houští.

Kráeli jsme tudíž po tchto alejích více jako mii než jako

lovci, ponvadž jsme v první ad chtli seznati jejich polohu a smr.
Ticho lesa nebylo perušeno žádným evem. Široké, patrn ješt zcela

erstvé stopy svdily však, že dravci dosud neopustili Tarryanu.

Náhle, když jsme práv zahýbali kolem rohu aleje, která se

uhýbala ponkud na právo, ped skaliskem oste vystupujícím, za-

stavil nás výkik kapitána Hoda, který stále kráel ped námi.

Dvacet krok ped námi zvedala se v rohu paseky ohraniené
mohutnými pandaný stavba, svým zevnjškem velice podivná.

Dm to nebyl, nemla oken a komínu; lovecká chýše také ne, nebo
nemla stílny. Celek podobal se indickému náhrobku, ztracenému

uprosted tohoto lesa.

Pedstavme si prodlouženou krychli zhotovenou z kmen vedle

sebe do zem zaražených, jejichž korej ší konce spojeny byly pevn
ohebnými vtvemi. Stecha utvoena byla z jiných kmen, vodo-

rovn ležících a s hlavami prvních kmen epy pevn spojených.

Patrn snažil se stavitel této malé pevnstky zajistiti ji na všech

pti stranách co nejvtší pevnost. Byla asi šest stop vysoká, dva-

náct stop dlouhá a pt široká. Vchod nebylo vidt, nebyl-li týž

odekryt na pední stran silným, na hoe zakulaceným trámem,
který ponkud peníval celou stavbu.



ZEM( Selem 171

Nad stechu trelo nkolik ohebných, zvlá^^t uspoádaných

a mezi sebou spojených vtví. Na konci vodorovné páky, která

nesla tuto armaturu, visel pohyblivý uzel, i spíše pazka zhoto-

vená ze silných spletených lián.

„Aj, co je to?" zvolal jsem s úžasem.

„To není nic jiného," odvtil Banks po krátkém zamyšlení,

,,nežli — pas na myšil Na jaké myši jest urena, domyslí se snad

pánové sami."

,,Tedy pas na tigry?" vyhrknul Hod.

,
.Zajisté," potvrzoval Banks, ,,pas na tigry, jejíž dvee, oby-

ejn liánovým uzlem vyzdvižené, trám nyní uzavel, ponvadž
njaké zvíe se dotklo uvnit umístného padáku.

,,Je to poprvé," pravil Hod, ,,co v lesích Indie vidím podobnou
pas. Pas na myši, na mou vrul To jest však lovce nedstojnol"

,,A tigra rovnž!" dodal Fox.

,
.Zajisté," mínil Banks, ,,jedná-li se však o to, vyhubiti dravce

a ne o to, honiti je pro zábavu, jest vždy nejlepším onen prostedek,

který jich co nejvíce uiní neškodnými. Tato pas zbudována jest

velmi obezetn, aby lákala a jímala dravce jakkoli nedvivé a

silné."

,,Ponvadž rovnováha trámu, který držel dvee, jest porušena,"

prohodil plukovník Munro, ,,domnívám se, že se nejspíše chytil

njaký dravec."

,,Pesvdíme se o tom brzy!" zvolal kapitán Hod, ,,a není-li

myš už mrtva . .
."

Kapitán provázel svoje slova píhodným posunkem a natáhl

kohoutek pušky. Ostatní následovali jeho píkladu a pipravili

pušky.

Nemohli jsme pochybovati, že tento devný domek jest pastí,

jaké asto nalézáme v lesích Malajských.

Nezdálo se však, že by ji byl zhotovil Ind; pes to bylo vidt na
první pohled, že následkem citlivé a pece solidní konstrukce odpo-
vídá úpln svému úelu.

Po krátkém rozmýšlení piblížili se kapitán Hod, Fox a Gúmi
k pasti, aby si ji nejprve se všech stran prohlédli. Mezi kolmými
kmeny však nenalezli nikde skuliny, aby nahlédli do vnit.

Naslouchali bedliv. Ani nejmenší hluk neprozrazoval pítom-
nost živého tvora v devné kostce, která ped námi ležela nm
jako hrob.

Kapitán Hod a ostatní vrátili se opt k pední ásti. Pesvdili
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se, Že pohyblivé dvee sesmekly se v kolmých drážkách, Nadzved
nou-li je, oteve se patrn vchod do pasti.

,,Není nieho slyšeti" pravil kapitán Hod, položiv ucho ku dve-

ím. ,,Ani dechul Pas je prázdnál"

,,Rozhodn nebute neopatrnil" napomínal plukovník Munro.

Usedl na kmeni stromu na levé stran paseky a já sedl jsem

vedle nho.
,,Nuže, ku pedu, Gúmil" naléhal kapitán Hod.

Obratný, jak opice zruný a jako leopard mrštný Gmi —
pravý indický šašek — porozuml kapitánovi. Pro svoji obratnost

rozhodn hodil se k tomuto úkolu. Vjmirštil se rázem na stechu
pasti a uchopil vtev, která tvoila horní armaturu. Pak smekl se po

páce k liánovému uzlu, který stáhl svojí vahou až k hoejší ásti

trámu, který uzavíral vchod.

Tento uzel upevnil v mlkém k tomu ureném záezu. Te
bylo potebí jen dostateného závaží na druhém konci páky, aby
celý mechanismus byl uveden v pohyb.

To vyžadovalo však spojených sil celé naší malé spolenosti.

Odebrali jsme se proto, plukovník Munro, Banks, Fox a já na zadní

stranu pasti, abychom tento pohyb zpsobili.

Gmi zstal v armatue, aby uvolnil páku, když njaká pe-
kážka stavla se v cestu.

,,Bude-li mne teba," volal kapitán Hod, ,,pjdu, pjde-li to

však beze mne, zstanu radji ped pastí. Kdyby ml vyjíti tigr,

uvítám ho koulí."

,,A pipoítal byste si ho za dvaatyicátého?" tázal jsem se

kapitána.

„Pro ne?" odvtil Hod, „padne-li mojí puškou, zhyne pece
na svobod 1"

.,Neprodávejme kži medvda," vpadl inženýr, ,,dokud není

zastelen."

,,Zejména, ponvadž tento medvd mohl by býti tigrl" dodal

plukovník Munro.

,,Te všichni najednou táhntel" zvolal Banks.

Dvee byly tžké a pohybovaly se jen nesnadno ve svých dráž-

kách, pece však jsme je zvedli. Brzy byly as stevíc od zem.

Sehnut a s puškou u líce, snažil se kapitán rozeznati, ukáže-1

se silná tlapa nebo hrozivý jícen u otvoru pasti, mam však.

„Ješt kusí" zvolal Banks.

S pomocí Gúmiho, který se chopil zadního konce páky, vytáhli
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jsme dvee výše. Brzy stail otvor, aby i vtší dravec mohl pro-

klouznouti,

-Neobjevilo se však žádné zvíe.

Bylo možno, že zajatec zalezl následkem hluku do nejtemnj-
šího kouta. Snad ekalo zvíe jen na píznivý okamžik, aby rázem
vyskoilo, každého, kdo mu vstoupí do cesty, povalilo a v liloubi

lesa zmizelo.

Byl to okamžik nejvyššího naptí.

Vidl jsem, jak kapitán popochází o nkolik krok, prst na spoušti

a snaží se pehlédnouti celý vnitek pasti.

Dvee byly zcela vytaženy, a svtlo vnikalo širokým paprskem
do vnit.

Te bylo slyšet stnami tlumený hluk, pak temný hlas, jakési

strašlivé zívání, které mi bylo velice podezelé.

Patrn bylo tam zvíe, které díve spalo a nyní náhle bylo pro-

buzeno.

Kapitán Hod pistoupil ješt blíže a namíil pušku na nejasnou

postavu, která se objevila v pološeru.

Náhle oživlo to v pasti. Zavznl ulekaný výkik a po nm slova

v dobré angliin:
,,Probh, nestílejtel Nestílejtel"

Hned na to vystoupil z pasti muž.
Užasli jsme tak, že jsme pustili armaturu, ímž dvee spadly

dol a vchod zase uzavely.

Zatím pikroila neoekávan se objevivší osoba ku kapitánu

Hodovi, jehož puška dosud míila na prsa cizince, a pravila dosti

pevným, drazným pohybem ruky provázeným hlasem:

,,Rate laskav zvednout pušku, panel Nestojí tu ped vámi
tarryanský tigrl"

,,S kým máme vlastn tu est . .?" tázal se v tom Banks, pi-
stupuje k muži.

,,S pírodozpytcem Matyášem van Guittem, hlavním doda-
vatelem tlustokožc, lenochod, proboscid, dravc a jiných ssavc
pro obchody pán Charlesa Rice v Londýn a Hagenbecka v Ham-
burku."

Na to ukázal rukou na nás.

i,A pánové? . .
."

. „Plukovník Munro a jeho soudruzi," odvtil Banks, pedstavuje
nás úhrnn.

,,Na zábavné cest lesy Himalájskými!" doplnil obchodník
hned sám. Rozkošný to vru výlet! Kloním se vám, pánové!"



ZEMf Selem 175

Jaký to originál stál ped námi? Mohli jsme se skoro domnívati,

že jeho mozek utrpl pobytem v pasti. Byl to blázen i rozumný
muž? K jakému druhu dvourukých patila tato osoba?

Dovdli jsme se to a seznali také tuto osobu, která se vydávala

za pí írodo7.p3'tce a jí také byla, blíže.

Pan Matyáš van Guitt, dodavatel zvinc, nosil brejle a byl

asi padesát let stár. Hladký obliej, mžouravé oi, mohutný nos,

neustálá pohyblivost v celém tle, v každé jím pronesené vt více

než výrazné posanky, dodávaly mu zejmý ráz starých venkovských
komediant. Kdo nesetkal se již nkdy s podobnými sešedivlými
divadelními hrdiny, jejichž celý život, ohraniený na obzoru

rampou a zadní stnou odehrál se v plátných sálech a zahradách
pedmstského divadla? Neúnavní mluvkové, na obtíž jsoucí po-

sunkái, velice zaujatí pro své vzácné ,,já", nosívají hlavu co možno
do výše, jen že tato bývá k stáru tak prázdna, že se musíme domnívat,
že ani v nejlepším vku nebyla píliš plna. V Matyáši van Guittovi

vzel takový kus zvtralého divadelního hrdiny.

Slyšel jsem nkolikrát veselou anekdotu o zuboženém pvci,
který se domníval, že musí každé slovo svojí úlohy doprovázet nej-

smšnjším posunkem.

Tak ku p. v opee ,,Masaniello" pohyboval pi vt:

Kdyby z rybáe neapolského ...

kterou vyrazil ze sebe mohutným hlasem, rukou vzlyenou proti

divákm, jakoby ml viset na udici tepetající se štiku. Pak dále

pi slovech;

nebe knížete chtlo uinit . . .

vedl ruku k obloze, aby ukázal k nebi, kdežto druhá, k znázor-
nní koruny, opsala kruh kolem vznešené hlavy —

dl by on, vzpíraje se osudu

pi tom zdálo se, že se brání njakému násilí —
a pluje dále na svém lunu . . .

zde konen pohyboval obma rukama živ z pravá na levo a obrá-
cen, jakoby pracoval veslem, aby dokázal svoji zrunost v zachá-
zení s lunem.
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Zcela podobné zvyky, jak onen pvec, mél také obchodník

Matyáš van Guitt. Ozdoboval rád svoji e nejvybranjšími fiásemi

a stával se snadno posluchai, který se nemohl uchýlit mimo dosah

jeho paží, nebezpeným.
Jak nám pozdji sám vyprávl, byl Matyáš van Guitt díve

professorem pírodních vd pi Museu Rotterdamském, jemuž se

úad znelíbil. Patrn vystupování tohoto ctihodného muže již ten-

kráte bylo sm^no, a proudily-li kdy hromady poslucha k jeho

katede, inily tak patrn mén proto, aby se nemu nauily, nýbrž

spí^e, aby se pobavily. Za tchto pomr odhodlal se, místo aby bez-

úeln pednášel theoretickou zoologii, vnovati se v Indii praktické

zoologii. Tato innost líbila se mu rozhodn lépe, a vyšinul se pi ní

na znamenitého dodavatele velkých hamburských a londýnských
firem, u nichž objednávají veejné i soukromé zvince starého

i nového svta svoje poteby.
Matyáš van Guitt zdržoval se nyní v Tarryanu, aby obstaral

velkou objednávku dravc pro Evropu. Jeho ležení nalézalo se sotva

dv míle od onoho místa, kde jsme ho vysvobodili z pasti.

Jak se však do ní obchodník dostal? Na to otázal se ho Banks,

a on sdlil nám za perozmanitých posunk následující;

.,Ano, bylo to vera, slunce ukonilo již polokruh své denní

dráhy. Tu napadlo mi prohlédnouti jednu z mých vlastnorun
zbudovaných pastí. Opustil jsem tudíž svj kraal, který pánové
bohdá brzy poctí svou návštvou, a dorazil jsem na tuto mýtinu.

Byl jsem sám; moji lidé mli nutné práce, od kterých jsem je nechtl
zdržovati. Bylo to nemoudré. Když jsem pišel k pasti, pesvdil
jsem se ihned, že pohyblivé trámy tvoící vchod jsou dosud zdvi-

ženy, a soudil jsem z toho zcela logicky, že se dosud nemohl chytit

žádný dravec. Chtl jsem se však pesvdit, je-li vnadidlo posud

na míst, a úinkuje-li páka správn a lehce. Vklouznul jsem tedy

obratným plíživým pohybem skrze úzký vchod.

Ruka van Guittova znázorovala pi tom elegantním vlnitým

pohybem jjlížení se hada vysokou travou.

,Vstoupiv do nitra pasti," pokraoval Holanan, ,,prohlédnul

jsem tvrt kozy, jejíž výpar}' mly pilákati obyvatele této ásti

lesa. Vnadidlo bylo nedotknuto. Chtl jsem se práv obrátit, když
jsem nárazem svého lokte uvolnil páku: trám spadl, a já sedl, ne-

moha uniknout, ve své vlastní pasti!"

, Musím však pánové," pokraoval pak, ,,pece doznati, že

jsem z poátku pohlížel na celou záležitost s komického stanoviska.

Byl jsem zaven; pravda! Nebyl zde žaláník, aby mi otevel bránu
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žaláí-e; také pravda. ekl jsem si víak, že mojí lide, nepjdu-li

dlouho, budou po mn, a sice s úspchem, pátrati. Celá záležitost

zdála se mi pouze otázkou asu."

„Co lepšího mžeme v noclehárn dlat, nežli spát?" praví

starý francouzský spisovatel. Usnul jsem tedy, a dv hodiny uply-

nuly, aniž se moje postavení zmnilo. Nastal veer a ozval se hlad.

Nejlepší, co jsem mohl uinit bylo, oklamati jej spánkem. Jednal

jsem jako filosof a usnul jsem opt. Noc byla klidná; v lese se nic

nepohnulo. Dímal jsem klidn a spal bych snad dosud, kdyby mne
byl neobvyklý hluk neprobudil. Závora pasti zvolna se otvírala,

denní svtlo vnikalo do mého temného úkrytu a mohl jsem jen vy-

stoupit . . . Mžete si domyslit moje leknutí, když jsem spatil na-

míenou vražednou zbra na svoje prsa. Ješt okamžik, a byl bych

provrtán kulí! Hodina mého vysvobození byla málem mojí poslední!

— Pan kapitán však laskav ješt v as poznal ve mn tvora sob
podobného, a musím vám tudíž, pánové, vysloviti svoje nejsrde-

njší díky za svoje osvobození!"

Toto vyprávl nám obchodník. Djznávám, že jsme se jen stží

udrželi smíchu, ke kterému nás nutily jeho slova i posunky.

,,Táboíte tedy v této ásti Terryanu?" tázal se Banks.

,,Ano, pane," potvrzoval Matyáš van Guitt. ,,Ml jsem již to

potšení sdliti vám, že mj kraal jest odsud sotva dv míle vzdálen,

a poctíte-li jej svojí návštvou, bude mi ctí, vás v nm uvítací."

,,Zajisté, pane van Guitte," ujišoval plukovník Munro, ,,neopo-

meneme vás navštíviti."

,,My jsme lovci," dodal kapitán Hod, „a zaízení kraalu nás

rozhodn zajímá."

„Lovci!" zvolal van Guitt, ,,lovci!"

Jeho obliej zejm prozrazoval jeho city, že si lovc píliš

neváží.

,,Honíte dravce . . . zajisté, abyste je usmrcoval?" pokraoval,

obraceje se ke kapitánovi.

,,
Jedin proto, abych je usmrcoval," prohlásil Hod.

,,A já jedin, abych je chytal!" pravil Holandan, udeiv se

pi tchto slovech hrd do prsou.

,,Nuže, pane van Guitte," odvtil kapitán Hod, ,,tu si nebu-

deme konkurovati!"

Obchodník potásal hlavou. Ponvadž jsme se však prohlásili

jako lovci, neodhodlal se opakovati ješt jednou svoje pozvání.

ekl pouze s elegantní úklonou:

„Chtí-li mne pánové následovati"
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V tomto okamžiku ozvaly se v lese rzné hlasy, a pl tuctu Ind
objevilo se na zatáce silnice, která ústila v mýtin.

,,Ah, tu jsou moji lidé!" pravil Matyáš van Guitt.

Pak pistoupil blíže k nám, položil prst na ústa a šeptal nám:
,,Prosím, ani slova o mém dobrodružství! Lidé z kraalu nemu-

sejí vdt, že jsem se dal chytit ve své vlastní kleci jako dravec.

Mohlo by to škodit mé dstojnosti, kterou si musím v jejich oích
zachovat!"

Pokynuli jsme souhlasn, naež obchodník se upokojil.

„Pane," poal v tom Ind, jehož klidný a pece intelligentní

obliej poutal moji pozornost, ,,již hodinu vás hledáme, aniž bychom .

."

,,Meškal jsem u tchto pán, kteí mne chtí doprovodit do
kraalu," vpadl mu Matyáš van Guitt do ei; ,,nežli však odejdeme,

uvedme pas opt do poádku!"
Indové ochotn vyhovli tomuto rozkazu.

Zatím pozval nás Matyáš van Guitt, abychom prohlédli vnitek
pasti. Kapitán Hod vklouznul tam za ním a já jsem je následoval.

Prostora byla ponkud tsna pro posunky našeho hostitele,

který se rozhánl tak, jakobj' byl v njakém salonu.

,
.Všecka est vám," pravil kapitán Hod, prohlédnuv si zaízení,

,,to je opravdu velmi duchaplné!"

,,Tak jest, pane kapitáne," odvtil Matyáš van Guitt. „Tomuto
dnihu pasti náleží rozhodn pednost ped dívjšími, koly z tvr-

dého deva opatenými jamami a pružnými, pohyblivým uzlem
u zem drženými vtvemi. V prvních se zvíe nabodne, v druhých
uškrtí. Chceme-li dravce pouze vyhubiti, je to ovšem skoro lho-

stejné. Já však, který zde s vámi mluvím, potebuji je živé a ne-

porušené, aby neztráceli na cen!"
„Písn posouzeno," prohodil kapitán Hod, ,,nepracujeme stej-

nými prostedky."

,,Já však rozhodn lepšími než vy!" odvtil obchodník. ,.Kdy-
bychom se mohli dravc zeptat ..."

,,Ano, já se jich však zeptám!" odvtil kapitán.

Kapitán Hod a Matyáš van Guitt se rozhodn jen stží doroz-

umjí.
„Chytí-li se však njaké zvíe," tázal jsem se obchodníka, ,,jak

se ho zmocníte?"

„Pistrím pohyblivou klec ped otvor," prohlásil Matyáš van
Guitt, .,do níž se zajatci sami \Thnou a já je potom klidn a bez-

pen pomocí svých krotkých buvol dopravím do svého kraalu!"

Sotva že dokonil tato slova, zaslechli jsme z vní hlasitý kik.



ZEMl Selem 179

Co se tam as stalo?

Jeden Ind práv pesekl velice nebezpeného biového hada

tenkou hlkou, zrovna když se tento jedovatý plaz blížil plukov-

níku Munroovi.

Byl to týž Ind, kterého jsem si již díve všiml. Jeho rychlé,

odhodlané jednání zachránilo sira Eduarda Munroa od neoekávané,

jisté smrti.

Výkik, který jsme zaslechli, vyrazil ze sebe jeden ze sluh
kraalu, který se svíjel ve smrtelném zápase na zemi.

Nešastnou náhodou vletla uatá hlava hadova ubožáku na

prsa, její zuby se do ní zaaly, a nešastník, maje dsný jed v ži-

lách, dokonal v minut, aniž jsme mu dovedli pomoci.

Zaraženi s poátku leknutím nad tímto dsným divadlem,

spchali jsme pak ihned k plukovníku Munroovi.

„Snad nejsi porann?" tázal se ho Banks, chápaje ho starostliv

za ruku.

„Nikoliv, Bankse, upokoj se!" odvtil sir Eduard Munro.

Pak vstal a pistoupil k Indovi, svému ochránci.

„Dkuji ti, píteli!" pravil.

Ind pokynul na znamení, že nežádá za svj skutek dík.

„Jak se jmenuješ?" tázal se ho plukovník Munro.

„Kálaganil" odvtil Ind.

KAPITOLA III.

Kraal.

Litovali jsme živ smrti ubožákovy, která ho nenadále zastihla.

Uštknutí biového hada, nejjedovatjšího ze všech celého polo-

ostrova, neušetí však nikoho. Byla to jen další ob po tisících,

které ron podléhají v Indii tmto strašným plazm.*)

Tvrdí se — patrn jenom žertem — že na ostrov Martinique

) V roce 1877 zahynulo 1677 Udí uštknutím tchto had. Odmny
%ryplacené vládou za niení plaz tchto vykazují, že téhož roku jich bylo

nabito 127.295.
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díve hadi nebývali, a že je tam Angliané dopra\ili, když jej mu-
sili postoupit Francouzm. Francouzové nemli píin k podobné

odvet, když opustili svoje osady v Indii. Byla zbytená, nebo se

o to již dosti postarala píroda.

Tlo Inda pecházelo úinkem jedu rychle v rozklad, tak že

jsme ho bezodkladn museli pohbíti. Jeho soudruzi prokázali mu
tuto službu a vykopali dosti hlubokou jámu, aby ho dravci nemohli

vyhrabati.

Po ukonení tohoto smutného obadu pozval nás Matyáš van

Guitt, abychom ho doprovodili do jeho kraalu — pozvání, které

jsme velmi rádi pijali.

Za pl hodiny dorazili jsme do tábora obchodníkova, kterému

právem písluší název ,,kraal", kdežto obyejn tak se jmenují osady

v jižní Africe.

Sestával z prostranné, podlouhlé, hluboce v lese poblíže mýtiny

ukryté, koly obehnané prostor^'. Matyáš van Guitt dovedl jej pi-

zpsobiti veškerým požadavkm svého obchodu. Se všech ty
stran byl obklopen stnou z palisád, v nichž nalézala se dosti široká

vrata, aby jimi mohly projeti jeho vozy. Uprosted pozadí skýtala

podlouhlá, z kmen a trám hrub zbudovaná chýše útulek oby-

vatelm kraalu. Po levé stran ohrady stálo šest v nkolik oddíl
rozdlených klecí, každá na tyech kolech. Rev, který se z nich

ozýval, prozrazoval, že nejsou prázdné. V právo pobíhalo svobodn
as tucet buvol, kteí okusovali tuné horské louky a sloužili k po-

tahu pohyblivého zvince. Personál osady skládal se ze šesti muž,
kteí ošetovali buvoly, a z desíti Ind, kteí byli výten'obeznámeni
s lovem dravc.

Ošetovatelé buvol byli najati pouze na dobu lovu. Byli po-

vinni dojíždti s klecemi k lovištím a odvézti je pak k nejbližší ná-

dražní stanici. Zde naloží klece na truksy, a vlak dopraví je pak

v krátkém ase do Allahabadu, Bombaye nebo Kalkuty.

Indití lovci byli muži, kteí se obyejn nazývají ,,šikarové".

Vyhledávají stopy dravc a chytají dravce velmi obratn.

To bylo mužstvo kraalu, který Matyáš van Guitt a jeho lidé

obývali již po nkolik msíc. Byli zde ovšem ohroženi pepady
dravc jako zimnicí, která ádí zejména v Tarryani. Vlhkost nocí,

výpary škodlivých souástek pdy a vlhké teplo pod hustými koru-

nami strom, jimiž slunení paprsky sotva mohou proniknouti', iní

dolejší pásmo Himaláje velice nezdravým.

Obchodník a Indové byli však tak aklímatisováni, že jim ,,ma-

laria" neškodila více než tigrm nebo domorodcm Tarryani. My



Když jsme dorazili k táboru Matyáše van Guita, otevfel nám jeho vrata.

(Str. 82.)
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bychom ovšem nesmli dlouho dlíti beztrestn v kraalu, což ovšem
také nebylo úmyslem kapitána Hoda. Hodlali jsme pouze nkolik
nocí stráviti na íhané a vrátiti se pak do vyššího pásma k steam-

housu, kamž výpary údolí nedostihovaly.

Když jsme dorazili k táboru Matyáie van Guitta, otevel nám
jeho vrata.

Zdálo se, že van Guitta naše návštva velice tší.

„Ted pánové," poal, ,,dovolte, abych vykonal povinnosti ho-

stitele. Tato osada vyhovuje všem požadavkm mého umníl Není
ovšem niím jiným, nežli velkou chýší, kterou jmenují lovci polo-

ostrova ,,huddi".

Mezi touto eí otevel obchodník dvee obydlí, které sdílel se

svými lidmi. Uvnit bylo vše velmi prosté. Jeden pokoj — smí-

me-li tak íci— pro pána, druhý pro šikary, tetí pro vozky; v každém
je jediný kus nábytku, polní postel; tvrtá prostora slouží zárove
za kuchy a za jídelnu — vidím, že obydlí Matyáše van Guitta bylo

velice nuzné a že právem zasluhovalo názvu huddi. Byli jsme pouze

ve vtší chýši, v niem jiném.

Když jsme si prohlédli toto obydlí ,,tchto k prvnímu ádu ná-

ležejících ssavc dvourukých", pozvali nás, abychom také popa-

tili na obydlí tvernožc.
To byl rozhodn nejzajímavjší díl kraalu. Jeho zaízení upo-

mínalo spíše na koující zvinec, než na. pohodlné elegantní klece

v zoologické zahrad. Nechyblo vru nic než vodovými barvami
malované a po psstrých lešeních rozvšené obrazy, na kterých je

kiklavými barvami namalován krotitel šelem v ržovém trikotu

a sametovém kabátci uprosted poskakující smeky dravc, kteí
se svíjejí s krvavou tlamou a nebezpenými drápy pod biem hrdin-

ského Bidela nebo Pezona. Ovšem se zde nedostávalo také divák.

Nkolik krok dále leželi krotcí buvoli, kteí umístni byli po
pravé stran ve zvláštním oddlení kraalu, kamž se jim donášela

potebná zásoba zeleného krmiva. Nebylo radno nechati je voln
pobíhati po okolních pastvinách. Jak se Matyáš van Guitt ele-

gantním zpsobem vyjádil, ,,nebyla tato svobodná pastva, která

jest pirozená v klanech Spojeného království, v žádném pomru
s nebezpeím les Himalájských."

Vlastní zvinec skládal se ze šesti Idecí upevnných na tyr-
kolových vozech. Každá klec, na pední stran zamížovaná, obsa-

hovala ti oddlení. Pomocí dveí i spíše míží, které se pohybovaly
zdola nahoru, mohla se dle poteby zvíata pouštti z jednoho od-
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dlení do druhclio. V tchto klecích nalézalo se nyní sedm tigr,

dva lvi, ti pardalové a dva levhardi.

Matyáš van Guitt nám sdlil, že jeho zvinec bude úplný te-

])rve, až chytí ješt dva levhardy, ti tigry a jednoho lva. Pak hodlal

opustiti ležení, vydati se k nejbližší stanici a odjeti do Bombaye.

Zvíata, která jsme mohli v klecích pohodln pozorovati, byly

skvostné exempláry, patrn však dosud velice divoká. Byla ješt

píliš krátkou dobu v zajetí, než aby si zvykla na tento obmezený

zpsob života. Svdil o tom jak jejich dsný ev, tak i neustálé

pobíhání od jedné stny ke druhé a cloumání mížemi, které byly

na mnohých místech zohýbány.

Když jsme pistoupili ke klecím, zdvojnásobil se jejich vztek,

aniž však Matyáš van Guitt toho zvlášt dbal. .

,,Ubohá zvíatal" pravil kapitán Hod.

,,Ubohá zvíatal" opakoval vrný Fox.

, .Myslíte snad, že jsou více k politování než ona, která vy za-

stelíte?" tázal se obchodník suše.

,,Mén k politování než na ostudu ... že se dala chytiti" odvtil

kapitán Hod.
Musí-li dravci v zemích, jako v Africe, nkdy dlouho se postiti

— ponvadž se jím nedostává pežívavc, jejich obyejné potravy
— není tomu tak v Tarryani. Zde pobíhají stáda zubr, tur, bu-

vol, kani a antilop, které lvi, tigi a pardalové neustále pronásledují.

Mimo to poskytují jim kozy a ovce, neítaje ani ,,raioty" (sedláky),

kteí ovce pasou, jistou a bezpenou koist. V lesích Himaláje mohou
pohodln ukojiti svj hlad. Jejich zuivost, které se nikdy nevzdají,

nedá se zde tudíž niím omluviti.

Ob3rvatele svého zvince krmil obchodník masem buvol a

tur, které šikarové byli povinni v uritých dnech opatovat.

Nesmíme se domnívat, že podobný lov není nebezpený. Na-
opak. I tigr se musí obávat buvola, velice to nebezpeného zvíete,

je-li poranno. Již mnohý lovec byl toho svdkem, že buvol svými
rohy vyvrátil strom, na který se tigr utekl. íká se sice, že oko pe-
žívavc podobá se oce, která jim vše ukazuje v trojnásobné veli-

kosti, a že jim lovk imponuje následkem toho svojí nesmírnou
velikostí. Také vzpímená postava dsí prý zvíata, tak že jest

radno oekávati je stoje a ne klee nebo leže.

Nevím, co je na tom pravdy, rozhodn však nepsobí lovk,
tebas se vzpímil sebe více, nikterak na divokého buvola, a je jist

ztracen, nemá-li zbran po ruce.
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Zrovna tak je tomu u indického buvola s krátkou, skoro

tyhrannou hlavou, se štíhlými, u koene sploštnými rohy, hrba-

tým hbetem — kterým se podobá svým americkým druhm, s no-

hami bílými od kopyt až ke kolenm, jehož délka od ocasu až k tlam
obnáší asto až tyi metry. Pase-li se na tuné tráv ve stádech

v nížinách, jest sice mén divoký, stane se však pece strašným

lovci, který na nerozumn útoí.

Masem peživavc živil tedy van Guitt dravce svého zvince,
Šikarové snažili se pro vtší bezpenost a pohodlí, chytati je do jam,

z kterých je obyejn vytahovali mrtvé.

Obchodník, muž, který rozuml své vci, rozdílel jen velmi

skrovné ástky potravy mezi své zajatce. Obdrželi jednou denn,
v poledne, tyi až pt liber masa, nic více. Mimo to musili — za-

jisté ne z. náboženského ohledu — postiti se od soboty do pondlka.
Vru, byla to pro n smutná, hubená nedlel Když jim však po
osmatyiceti hodinách pedložili skrovné sousto, nastal nevylíi-

telný, divoký život, dsné vaní, tu poskakovaly divoké bestie, že

se pohyblivé klece tásly, div se neroztíštily.

Byli bychom málem zvolali s kapitánem Hodem: ,,Ubohá z\'í-

atal" Matyáš van Guitt však nakládal s nimi tak právem. Tato

zdrželivost v klecích ušetila zaveným zvíatm jisté kožní nemoci,

kterým jinak snadno podléhají, a dodávala jim na tržištích evrop-

ský'ch vtší ceny.

Domyslíme se snadno, že mluvidla van Guitta zrovna neodpo-

ívala, když nám pedstavoval svoje zvíata více jako majetník zv-
ince, než jako pírodopisec. Naopak. Hovoil, líil, rozprávl a po-

nvadž dravci Tarryani byli hlavním pedmtem jeho ponkud
obšírných eí, naslouchali jsme jim pece s jakýmsi zájmem. Ne-
mli jsme kraal opustiti díve, dokud nebude nám zoologie Hima-
láje ukrývati již žádné tajemství.

,.eknte mi však, pane Matyáši van Guitte," tázal se Banks,

,,vynáší vám váš obchod skuten tolik, aby vám nahradil nebez-

peí s ním spojené?"

,,Díve," odvtil obchodník, ,,býval výnos dosti znaný. Od
nkolika let ovšem, musím to doznat, klesla cena dravc znan.
Mífžete se o tom z novjších cenník snadno pesvdit. Naším
hlavním odbratelem je zoologická zahrada v Antwerpách. Ptáky,

hady, opice a ještrovité plazy, dravce starého i nového svta, to
tam dodávám dle zvyku ..."

Kapitán Hod uklonil se pi tomto slov.
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,,. . , jako koist našich dobrodružných lov v lesích poloostrova.

Zdá se mi však, že se záliba obecenstva bohužel mní, a prodejné

ceny budou brzy nižší než výrobní. Ped krátkou dobou ku p. pro-

dali sameka pštrosa za jedenáct set frank, a samiku dokonce
pouze za osm set. erná samika pirdala nalezla pouze za šestnáct

set frank odbratele, tigice z Jávy za dva tisíce tyi sta, a velká

lví rodina — otec, matka, strýc a dv nadjná Ivíata — za sedm tisíc

dohromadyl"
,,To je ovšem po ertech málol" mínil Banks.

,,Co se týe proboscid ..." pokraoval Matyáš van Guitt.

,,Proboscid?" tázal se kapitán Hod.
,,Ano, tímto vdeckým jménem oznaujeme tlustokožce, které

píroda vyzbrojila rypáky."

,,Tedy slony."

,,Ano, slony tvrtohorní psriody, mastodony pedhistorické

doby ..."

,,Dkuj i uctiv," vpadl kapitán Hod.

,,Co se tedy týe proboscid," pokraoval Matyáš Guitt ve
svém výkladu, ,,nestojí to skoro ani za to, je chytat, leda že bychom
chtli získati jejich kly, ponvadž spoteba slonoviny se nezmenšila.

Od té doby však, co dramatití autorové, kteí jsou se svými úspchy
u konce, pedvádjí je ve svých divadelních kusech, cestují s nimi

impressariové od msta k mstu, a jediný slon, který se ubírá s ko-

ující spoleností provinciemi, dostaí, aby ukojil zvdavost celé zem.
Proto také žádají nyní slony mnohem mén, než díve."

,,Což však dodáváte tyto zástupce indické fauny," tázal jsem se,

„jenom zvincm evropským?"

,
.Odpustíte," odvtil Matyáš van Guitt, ,,pedložím-li vám, aniž

bych byl píliš zvdavým, díve skrovnou otázku?'

Uklonil jsem se na znamení souhlasu.

,,Jste Francouz, pane," p3al obchodník. ,,Poznávám to nejen

dle vaší výslovnosti, nýbrž i dle vašeho gallo-románského a keltického

typu. Jako Francouz patrn nemáte zálibu v dalekých cestách a

ku p. dosud jste necestoval kolem svta?"
Pi tom opsal Matyáš van Guitt rukou ve vzduchu široký kruh.

,Dosud jsem neml to potšení!" odtušil jsem.

,,Netáži se vás," pokraoval obchodník, ,,zdali jste pišel do
Indie, ponvadž v ní práv jste, nýbrž spíše, znáte-li dkladn in-

dický poloostrov."

„Jen z ásti." doznával jsem. ,,Navštívil jsem Bombay, Kal-
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kutu, Benares, Allahabád a údolí Gangeské. Vidl jsem pi tom
památky stavitelské, obdivoval se . .

."

„Ach, to nic neníl" perušil mne Matyáš van Guitt, odvraceje

hlavu a vyjaduje rukou, že mu to neimponuje.

Naež pokrauje v hypotipose, to jest s živými enickými obraty

a posunky vypravoval:

,,Ano, to není nic, neseznal-li jste zvince mocných radž,
kterým na tom záleží, aby zachovali tato skvostná zvíata, chloubu

a ozdobu Indiel ó, pak se jen opt chopte holel Jdte do Guiko-

varu, abyste uctiv pozdravil krále Barodského! Obdivujte jeho

zvinec, v nmž nalézá se hojnost lv z Katt^^varu, medvd, par-

dal, it, rys a tigr, které jsem tam dodal jál Súastnte se jednou

svatby šedesáti tisíc holub, která se každého roku slaví s velkou

nádherou. Obdivujte se pti stm ,,bulbul", slavík poloostrova,

na jejichž vychování vynakládá se tolik pée, jako by to M^li ná-

sledníci trnu! Podívejte se na slony, z nichž jeden, jako vykona-

vatel rozsudk smrti, drtí odsouzenci na popravišti hlavu! Pak ode-

berte se do sad radži Maissurského, nejbohatšího vladae Asie.

Navštivte palác, v nmž zastoupeni jsou sty kusy nosorožci, sloni,

tigi a zvíata vysoké hodnosti, patící k animální aristokracii indické.

Až to uvidíte, pane, pak vás již nebudu smt obviovat z úplné ne-

znalosti div této neobyejné zem!"
Odpovdl jsem Matyáši van Guittovi pouze nmou poklonou.

Jeho náruživá e zakazovala mi již pedem každý odpor.

Kapitán Hod však nemohl jinak, než pedložiti mu nkolik
otázek, týkajících se bezprostedn fauny Tarryanské.

,,Prosil bych vás ješt o nkolik zpráv o dravcích, s nimiž se

doufám setkati v tomto dílu Indie. Ponvadž jsem pouze lovec,

nebudu s vámi, pane van Guitte, soutžiti, naopak, mohu-li vám
býti nápomocným pi lovu nkolika tigr, kteí se vašim sbírkám

dosud nedostávají, uiním tak milerád. Až bude však váš zvinec
doplnn, nebudete mi snad zazlívati, že si z osobní záliby budu
krátiti as usmrcováním tchto šelem."

Matyáš van Guitt tváil se jako lovk, který se podrobuje ne-

vyhnutelnému osudu, jejž nemže odvrátit. Popouštl ostatn také,

že se nalézá v Tarryani dosti škodných zvíat, po kterých na e\Top-

ských trzích není valná poptávka, a jejichž vyhubení zdá se mu do-

voleným.

,,Stílejte kance, proti tomu nenamítám nieho," prohodil.

„Akoliv tito zástupci rodu tlustokožc nejsou masorádi ..."

^,Nejsoumasorádi?" prohodil kapitán Hod užasle.



ZEMÍ Selem 187

„Míním tím, že jsou bejložravci, jsou však dosti divocí, aby se

stali nebezpenými lovci, který na n smle útoí."

„A vlci?"

,,Ojl vlk je na poloostrov dost, a mimo to musíme se jich

nemálo obávat, vrhnou-li se ve vtším potu na dvorec. Zdejší vlci

podobají se úpln dravým vlkm polským, a pro mne nemají vtší

ceny než šakalové a divocí psy. Neupírám ostatn, že nadlají škod,

ponvadž však nemají obchodní ceny, a nejsou hodni figurovati

mezi vyššími rody zookrat, pepouštím vám je také, pane kapitáne."

„A co je s medvdy?" tázal jsem se.

,,ó, medvdi mají mnoho dobrých vlastností," prohlásil ob-

chodník, kývaje souhlasn hlavou. ,,Akoliv nejsou indití medvdi
hledáni jako jiné druhy, mají pece jakousi obchodní cenu, která

jim zaruuje laskavou pozornost znalc. Jsem na rozpacích, kte-

rému z obou odrd patí pednost, zda medvdm z údolí Kašmíru
nebo z hor Raymahalských, Tato zvíata jsou však, vyjímaje, vy-

rušíme-li je z jejich zimního spánku, velice nevinné povahy a roz-

hodn nevzbudí kygenetické tužby pravého lovce, jaký v osob
pana kapitána se jeví pede mnoul"

Ted uldonil se kapitán, akoliv bylo vidt, že se pi takovýchto

specielních otázkách s dovolením van Guitta nebo bez nho, pi-
drží pouze vlastního úsudku.

,
.Ostatn," pokraoval obchodník, ,,jsou medvdi pouze bo-

tanophagové ..."

,,Botanophagové?" pravil kapitán.

,,Ano," mínil Matyáš Guitt, ,,živí se pouze rostlinnou stravou

a nepodobají se v niem divokým dravcm, na které poloostrov je

právem hrdým."
,,Poítáte leopardy k dravcm?" tázal se kapitán Hod.
,,Zajisté. Tato koka jest mrštná, odvážná, srdnatá, vylézá na

stromy a jest asto nebezpenjší než tigr . .
."

„Oho," ozval se kapitán Hod.
,,Pane," odvtil na to Matyáš van Guitt velice suše, ,,jakmile

lovec není bezpeným již ani v úkrytu na kmenu, je velmi brzy

na rad, aby byl pronásledován."

,A pardalové?" tázal se kapitán dále, aby krátce perušil jeho

výklad.

,,Ó, to jsou znamenití chlapíci," odvtil Matyáš van Guitt,

,,a mžete se sám pesvdit, jaký mám skvostný exemplá! Po-

divuhodná to zvíata, která, je to opravdu zcela proti mysli, zvláštní

antilogií, abych užil mén obvyklého slova, dají se vycviiti k lovul
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Zajisté, pánové, a zejména v Guicovaru vychovávají radžové svoje

pardaly k této vznešené zábav. Berou je s sebou v palankinu, se

zavázanou Jilavou jako supy nebo sokoly. Vru, jsou to skutení
tynozí sokolové. Jakmile lovec spatí stádo antilop, sejme pardalu

kuklu, a on vrlme se na plaché pežívavce, jejichž rychle bhy jich

neuchrání ped jeho strašnými drápy! Ano, ano, pane kapitáne, tak

tomu jestl Pardal naleznete v Tarryani dosti, snad více, než vám
bude milé; upozoruji vás však pátelsky na to, že tito nejsou ocho-

enil" —
,,Oekávám to také," pravil Hod.

,,Zrovna tak jako lvi," dodal obchodník, zaražený touto od-

povdí. ,,Ach, lvi!" opakoval kapitán Hod. ,,Hovome trochu o lvech!"

,,Nuže," odvtil Matyáš van Guitt, ,,dle mého náhledu stojí zdejší

tak zvaní králové zvíat hluboko pod svými soukmenovci staré

Lybie. Zde nekrášlí sámeky mohutná híva, ddictví afiických

lv, naopak vypadají jako hanebn ostíhaní Samsonové! Ze stední
Indie vysthovali se úpln a uchýlili se do Kattyavaru, do poušt
Teilské a do Tarryani. Tyto zvrhlé koky žijí nyní jak poustevníci,

osamle, a není jim lze erpati v obcování se sob rovnými nových ži-

votních sil. V mé stupnici tvernožc také nezaujímají první místo.

Ano, pánové, lvu lze uniknouti, tigru nikdy!"

,,Ach, tigrové!" zvolal kapitán Hod.

„Ano, tigrové!" opakoval Fox.

,,
Jedin tigru písluší koruna!" pokraoval Matyáš van Guitt

živji. ,,Mluvíme o královských tigrech a ne o královských lvech,

a to je také v poádku. Jemu náleží celá Indie. Což nebyl prvním
majitelem pdy? Není v právu, pokládá-li nejen anglosaské doby-

vatele, nýbrž i syny slunce za cizí vetelce? Vždy on sám jest prvním

dckem posvátné pdy Argavartské. Nalézáme tyto skvostné dravce

také na celém poloostrov, a od mysu Komorinu až k hradbám
Himaláje neopustili ani koutku území, v kterém žili jejich ped-
kové!"

Paže van Guittovy opisovaly pi tom, když nejprve naznaily

mys na jihu, celou adu horských vrch.
,,V Sunderbundu," pokraoval, ,,jsou jak doma. Jsou tam pány

a bda tomu, kdo jim chce vyrvat toto území! V Nilgherisu zdržují

se v houfech jako divoké koky,

Si parva licet componere magnis!*)

*) Lze-li srovnávati tak nepatrné vci s velikými.
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Pochopíte tedy, že jsou tyto nádherné koky na trzích evropských
vehce hledány. Jakým lákadlem jsou tigrové ve veejných i sou-

kromných zvincích! Kdy se strachujete o život krotitele šelem?

Jen když vstoupí do klece tigra. Které zvíe platí radžové stejnou

váhou zlata, aby jím ozdobili svoje knížecí zahrady? Tigral Kdo
docílí nejvyšší ceny v zoologických bursách Londýna, Antverp a

Hamburku? Tigrl Kterým druhem honu získají lovci Indie, dstojníci

královské armády a domorodých pluk nejvtší slávy? Lovem
tigrl Víte, pánové, jakou zábavu pDskytují neodvislá knížata indická

svým hostm? Nejprve zavrou královského tigra do klece, kterou

postaví v širé rovin. Radža, jeho hosté, dstojníci a tlesná stráž

jsou všichni ozbrojeni kopími, revolvery a puškami, a vtšinou sedí

na rychlých solipedech."

,,Na solipedech?" vpadl kapitán Hod.

,,Nuže ano, na koních, je-li vám toto vulgérní jméno milejší.

Již te vzpínají se solipedové, znepokojeni blízkostí koky, jejími

výpary a blesky, které šlehají jí z oí, a jezdci je udržují jen s na-

máháním. Náhle otevrou se dvée. Šelma vyrazí ven, skáe, letí,

vrhá se na jednotlivé skupiny, a obtuje svému vzteku celé heka-

tomby. A by se jí i podailo proraziti svírající ji kruh železa a ohn,
pece obyejn podlehne — jeden proti stu! Zhyne však smrtí, kterou

pedem pomstila!"

,,Výborn, pane Matyáši van Guitte," zvolal kapitán Hod,
který se nyní také rozehíval. ,,Vru, jest to asi krásné divadlo!

Ano, ano, tigr je pece králem zvíat!"

,,Velienstvem, které pohrdá každou revolucí!" dodal obchodník.

,,A pochytal-li jste jich mnoho, pane van Guitte," prohodil

kapitán Hod, ,,já jich zase mnoho postílel a doufám, že Tarryani

neopustím díve, dokud nepadne padesátý mojí rukou."

,,Pane kapitáne," odvtil obchodník mrae se, ,,penechal jsem

vám kance, vlky, medvdy a buvoly. To vám ješt nestaí?"

Podotýkám, že se náš pítel Hod pi této choulostivé otázce

rozehál zrovna tak, jako Matyáš van Guitt.

Nachytal jeden více tigr než jich druhý postílel? Jaká to ne-

vyerpatelná látka k hovoru! Co bylo záslužnjšího, chytati je nebo

je stíleti? Jaké to rozkošné thema!

Již poali oba, kapitán a obchodník, vymovati krátké, rychlé

vty, a eknme to pímo, mluviti souasn, tak že jeden druhému
nerozuml.

Banks zakroil.

13
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,,Tigi jsou králové pírody, pánové," pravil, ,,o tom nelze po-

chybovat, a dovoluji si jen ješt podotknouti, že jsou svým poddaným
nebezpenými vladai. Nemýlím-li se, bylo to v roku 1862, kdy
tyto skvostné koky veškeré telegrafní úedníky na ostrov Sangoru
— sežraly. Vypravuje se také o tigici, která bhem tí rok pohltila

stoQsmnáct obtí, a o jiné, která v téže dob sežrala dokonce sto-

sedmadvacet lidí! To je mnoho, i pro královnu! Od té doby, co byli

sipojové odzbrojeni, padlo ostatn bhem tí let 12.554 osob zuby

tigr."

,,Zajisté, pane," odvtil Matyáš van Guitt, ,,zdá se však, že

zapomínáte docela, že tato zvíata jsou omophagové."
„Omophagové?" prohodil kapitán Hod.
,,Ano, žerou syrové maso, a Indové tvrdí, že ti, kteí jednou

okusili lidského masa, jiného už ani nechtí!"

,,Nuže, a co tím chcete íci? ..." tázal se Banks.

„Aj, nic jiného," odvtil Matyáš van Guitt se smíchem, ,,než

že práv poslouchají svojí pirozenosti! . . . Vždy pece potebují

potravyl"

KAPITOLA IV.

Královna Tarryani.

Poslední poznámka ukonila naši návštvu v kraalu; byl as,
abychom se vrátili do steam housu.

Kapitán Hod a Matyáš van Guitt se nelouili jak nejlepší pátelé
Chtl-li jeden niiti dravce Tarryani, chtl je druhý pouze chytati,

a pece jich bylo dosti, aby byli oba spokojeni.

Umluvili jsme se ostatn, že mezi kraalem a sanatoriem z-
staneme v stálém spojení. Chtli jsme si navzájem sdlovati, na-

skytne-li se píznivá píležitost k lovu nebo k chytání. Sikarové

Matyáše van Guitta, kteí byli obeznámeni se všemi cestami a p-
šinami, mohli kapitánu Hodovi prokázati platné služby, upozorní-li

ho na stopy zvíat. Obchodník nabídl mu ochotn jejich služby,

zejména Kálaganiho. Akoliv tento Ind patil teprv krátkou dobu
k personálu kraalu, ukázal se pece zruným a spolehlivým.

Za to slíbil kapitán Hod, že bude dle možnosti pomáhati pi
chytání dravc, kteí dosud scházejí ve sbírce Matyáše van Guitta.
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Nežli (ii)ustil sir Eduard Munro kraal, do kterého se as tak

brzy zase nevrátí, podkoval ješt jednou Kálaganimu, jehož od-

hodlané zakroení ho zachránilo, a ekl mu, že ho v steam-housu

vždy niilerád uvítá.

Ind poklonil se velice chladn. Na jeho tvái neobjevilo se zna-

mení spokojenosti, když slyšel tak mluviti muže, který mu dkoval
svj život.

Vrátili jsme se k jídlu. Jak se samo sebou rozumí, mluvili jsme

skoro výhradn o Matyáši van Guittovi.

,,Hrome," vyhrkl kapitán Hod, ,,jaké posunky dovede ten ob-

chodník dlati Jaký výbr slov, jaký poet výraz má! Chybuje
pouze v tom, že dravce má za pedmty výstavníl"

Následující dni, 27., 28. a 29. ervna, pršelo tolik, že naši lovci,

a po tom toužili, nemohli pomýšlet na to, aby opustili steam-house.

Pi takovém hrozném poasí by ani nenalezli stop, a dravci, kteí,

jako vbec všecky koky, vodu píliš nemilují, neopouštjí pak rádi

brloh.
Dne 30. nastalo lepší poasí, a nebe se vyjasnilo. Téhož dne

hodlali jsme, t. j. kapitán Hod, Fox, Gmi a já navštíviti kraal.

Již z rána pišlo k nám nkolik horal. Slyšeli o tom, že pibyla
podivná pagoda do Himaláje, a te pudila je zvdavost k steam-

housu.

Tito obyvatelé tibetské hranice byli krásní lidé, znamenití

vojáci, nezdolné loyality a pohostinství, a stojící vysoko mravn
i tlesn nad Indy rovin.

Domnlá pagoda vzbuzovala ovšem jejich obdiv, tím více však
ocelový obr. A pece nyní klidn odpoíval. Co by byli tito hodní
lidé teprve ekli, kdyby byli vidli, jak vystupuje po úboích, chrle

ze sebe kou a ohe!
Plukovník Munro uvítal pívtiv tyto domorodce, z nichž

nkteí astji procházejí celé území nepalské až k indo-ínským
hranicím. Mezi hovorem uinna také zmínka o onom dílu hranic,

kde se Nana Sahib ukryl po porážce sipoj, když ho po celé Indii

pronásledovali.

Horalé nevdli o nm více než my. Zpráva o jeho smrti pro-

nikla až k nim, a zdálo se, že o ní nepochybují. O jeho druhy, kteí
ho pežili, nestaral se nikdo. Nejspíše nalezli si hluboko uvnit Tibetu
bezpený úkryt, v nmž by je asi stží kdo nalezl.

Byl-li plukovník Munro, když se ubíral na sever poloostrova,

odhodlán, odhaliti vše, co se jakkoliv týkalo Nany Sahiba, musel se
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po tchto zprávách vzdáti svého úmyslu. Když horalé takto mluvili,

zstal státi v myšlenkách a nezúastnil se již hovoru.

Pouze kapitán se jich tázal na rozliné, ovšem zcela jiné vci.
Dovdl se, že dravci, zejména tigrové, skuten strašliv ádí
v dolejším pásmu Himaláje. Obyvatelé proto opustili jednotlivé

statky i celé vesnice. Dravci zniili celá stáda ovcí a koz a také

mnoho lidí padlo jim za ob. Zdálo se, že pes znanou cenu vy-
psanou vládou— ti sta rupií za každou tigí hlavu — poet tchto
koek pece se nemenší a již vyskytovala se otázka, nemá-li lovk
ustoupiti a ponechati onm volné pole.

Lidé dodali také, že tigi neobmezují se nyní pouze na Tarryani,

nýbrž objevují se všude v rovin, kde jim vysoká tráva, džungle

nebo koviny poskytují úkryt.

„Zlopovstní škdcové!" mínili.

Tito hodní lidé nectili, a sice právem, tigry tak jako obchodník
Matyáš van Guitt a náš pítel, kapitán Hod.

Obyvatelé vrátili se, jsouce potšeni uvítáním, dom a slíbili,

že píležitostn opt navštíví steam-house.

Když odešli, vydali jsme se, kapitán Hod, naši dva prvodí
a já, dobe vyzbrojeni a na každou píhodu pipraveni, na cestu do
Tarryani.

Když jsme pišli k mýtin s pastí, z které jsme Matyáše van
Guitta šastnou náhodou vysvobodili, pišel nám tento s jakousi

obadností vstíc.

Pt až šest jeho lidí. mezi nimi Kálagani, byli zamstnáni pe-
pravou tigra který se pedešlé noci chytil z pasti do pohyblivé klece.

Bylo to opravdu skvostné zvíe, pi jehož pohledu vzbudil se

v kapitánu Hodoví jakýsi pocit závisti.

„Zase o jednoho mén v Tanyani," bruel s lehkým povzde-

chem, který vzbudil ozvnu v srdci Foxov.

,,A o jednoho více ve zvinci," mínil naproti tomu obchodník.

,,
Ješt dva tigry, jednoho lva a dva leopardy a budu moci splniti

svj úkol ped uplynutím urené lhty. Doprovodíte mne do kraalu,

pánové?"
,,Dkujeme uctiv," odvtil kapitán Hod, ,,dnes však hodláme

loviti na vlastní vrub."

,,Kálagani je vám k službám, pane kapitáne," odvtil obchod-

ník; ,,vyzná se v lese velmi dobe a mže vám prokázati platných

služeb."

„Bude nám vítaným vdcem."
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„Nuže tedy, pánové," pokraoval Matyáš van Guitt, ,,peji vám
mnoho štstíl Slibte mi však, že nepostrilíte všel"

„Necháme vám toho ješt dosti" ujišoval kapitán.

Matyáš van Guitt rozlouiv se s námi elegantní poklonou, zmizel

rychle mezi stromy a doprovázel svoji klec.

,,Ku pedu tedyl" zvolal kapitán Hod, „ku pedu, pátelél

Jedná se o mého dvaatyicátéhol"

„Mého osmaticátéhol" ozval se Fox.

,,A mého prvníhol" dodal jsem já.

Zpsob, jakým jsem slova tato pronesl, vyloudil kapitánovi

úsmv. Patrn nedostávalo se mi patiného posvátného zápalu.

Hod se obrátil ke Kálaganimu.

„Znáš Tarryani dkladn?"
,,Prošel jsem jí nejmén dvacetkrát všemi smry, ve dne i v noci,"

odvtil Ind.

,
.Slyšel jsi vyprávt o tom, že se objevil v okolí kraalu tigr?"

,
.Zajisté, tento tigr jest však tigice. Spatili ji as dv míle

odtud ve vysokém lese a snaží se ji již po nkolik dní polapiti. Chcete

snad ..." .

,,Zdali chcemel" zvolal Hod, nedav Indovi dokoniti ani vtu.
Bylo nám pouze následovati Kálaganibo a to jsme také uinili.

Dravc jest v Tarryani rozhodn dosti, a každý potebuje ne-

mén než dva voly. Dá se z toho snadno vypoítati, co stojí jejich

,,výživa" na celém poloostrov.

Nesmíme se však domnívati, je-li tu hojnost tigr, že se uka-

zují bez poteby. Netrýzní-li je hlad, leží klidn ve svém brlohu,

a mýlili bychom se, kdybychom se domnívali, že se s nimi každou
chvíli setkáme. Mnoho cestujících prošlo džunglemi, aniž jen jedi-

ného spatilil Chceme-li je honiti, musíme díve vyslíditi jejich ob-

vyklou koninu a zejména potok nebo pramen, kde hasí svoji žíze.

To však také ješt nestaí, musíme je také ješt pilákat; stane

se to nejsnadnji upevnním tvrtky dobytete na kl nebo na
míst obklopeném stromy nebo skalisky, kde se stelec snadno mže
ukrýti. Tak se to alespo dlá v lese.

V rovin je tomu jinak; tam stává se slon nejlepším spojencem
lovka pi tomto nebezpeném lovu. Tato zvíata však musí k tomu
býti zvlášt cviena. Pes to však asto zachvátí je báze a hrza,
ímž lovec, sedící na jejich hbet, snadno bývá ohrožen. Tigr totiž

skoí bez rozmyšlení na hbet slona. Pak bývá vybojován boj mezi
ním a lovkem na šíji ohromného, taktéž rozzueného tlustokožce

a ten skoní zídka v neprospch dravce.



194 JULIUS VÉRNÉ:

Takové bývají hony radž a bohatých sportsmen indickýcli,

které právem zasluhují místa v análech loveckých.

Kapitán Hod ovšem jednal jinak. Vyslídil tigra pšky a pšky
se s ním utkával.

Následovali jsme Kálaganiho, který kráel rychle ku pedu. Jsa
zdrželivý jako všichni Indové, mluvil málo a zodpovídal jen strun
veškeré mu kladené otázky.

Hodinu na to zastavili jsme se na behu rychle tekoucího po-

toka, na jehož svazích objevily se erstvé stopy zvíat. Uprosted
malé mýtiny trel kl, na nmž visela velká tvrt hovziny.

Toto vnadidlo nebylo zcela neporušené, zuby šakal, tchto
zlodj indické fauny, je ohlodaly; tito dravci hledají ve dne v noci

potravu — tentokráte ji nemli dostat. Tucet tchto zbablých
lupi prchlo ped námi a vyklidilo nám místo.

,,Pane kapitáne," poal Kálagani, ,,zde budeme tigici oekávat.
Vidíte, že toto místo je stvoené jako záloha."

Vskutku, nebylo obtížno ukrýti se ve stromech nebo za balvany

tak, aby kl uprosted mýtiny pišel do kížového ohn.
Stalo se to ihned. Gúmi usedl za mnou na téže vtvi. Kapitán

Hod a Fox ukryli se ve vtvích dvou velkých, bujn zelených dub.
Kálagani sám uschoval se za vysoké skalisko, na nž molil v pí-

pad poteby vylézti.

Zvíe bude tím seveno v kruh ohn, z nhož nebude moci
prchnouti. Vše bylo pro nepíznivo, a jsme musili býti pipraveni

i na nepedvídané události.

Ted musili jsme trpliv ekati.

Šakalové, kteí se rozprchli všemi smry, štkali dosud chrop-

tiv v okolních kovinách, neodvážili se však již k hovzí tvrti.

Uplynula asi hodina, když štkot náhle pestal. Skoro v tomtéž

okamžiku vyskoili dva nebo ti šakalové z huštiny, prchali pes
mýtinu a zmizeli v tmavém lese.

Znamení Kálaganiho, který se chystal vjdézti na skalisko, nás

vybídlo, abychom byli na stráži.

Tento náhlý útk šakal byl zpsoben patrn jenom blížením

se vtšího dravce — nejspíše tigice — a mohli jsme každým oka-

mžikem oekávati, že nkde vystoupí na mýtinu.

Naše zbran byly pipraveny. Pušky kapitána Hoda a Foxe
byly již namíeny na ono místo kovin, z nichž vybhli šakalové;

stisknutí prstem a rány musely zahmt. Brzy zpozoroval jsem ve

vyšších vtvích houštiny jakési hnutí; zárove bylo slyšeti praskot

suchého díví. Njaké zvíe pohybovalo se opatrn, patrn beze
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spí^clvu, pod námi. Lovce, kteh' na íhali v hustýcli vtvích, ne-

mohlo spatiti. Pes to v^ak se zdálo, že mu praví pud, že toto místo

není píliš bezpené. Bylo by šlo sotva dále, kdyby je nebyl pudil

hlad, a nelákal výpar masa.

V tom objevilo se mezi vtvemi koví a na okamžik se zastavilo,

jako by nedvovalo.
Byla to tigice mohutného vzrstu, krásné hlavy a pružného

tla. Pohybovala se plíživ ku pedu jako plaz, který se vine po zemi.

Smluvili jsme se již díve, že ji necháme dojíti až ke kolu. eni-
chala po zemi, zvedala se opt a krila hbet jako mohutná koka,
která nemíní skoit.

Náhle zahmly dva výstely.

,,íslo dvaatyiceti" zvolal kapitán Hod.
,,íslo osmaticeti" ozval se Fox.

Kapitán Hod a sluha stelili v stejný okamžik a to tak jist,

že tigice, stižena jednou, ne-li dvma kulemi do srdce, klesla mrtva
k zemi.

Kalagani piskoil první ke zvíeti a my slezli ihned se strom
Tigice se již nehýbala.

Komu však náležela est, že ji smrteln postelil? Kapitánovi
i Foxovi? Pochopíme, že to byla dležitá otázka. Rozpárali jsme
zvíe. D\^ koule trefily je do srdce.

,,Nuže tedy," poal kapitán s jakýmsi politováním, ,,platí nám
tedy každému na polovic!"

„Na polovic, pane kapitáne!" opakoval Fox tímtéž hlasem.
Vím pevn, že by žádný z nich byl neodstoupil jemu náleže-

jící podíl.

To byl tedy onen hrdinský kousek, jehož potšující výsledek
byl, že zvíe podlehlo bez boje, a že lovci nebyli vydáni žádnému
nebezpeí, což se ostatn pi podobných honech zídka pihází.

Fox a Kalagani zstaH na bojišti, aby stáhli skvostnou kži,
kdežto kapitán Hod a já jsme se vrátih do steam-housu.

Není mým úmyslem vypoítávati podrobn veškeré drobné
píhody na našich potulkách Tarryanem, nejsou-li zrovna význaný.
Dostaí tedy poznámka, že Hod a Fox si nemohli stžovati.

Dne i8. ervence bylo jim štstí píznivo pi tak zvaném, ,huddi",
t. j. lovu z chýší, tak že bez nehody vyvázli z vážného nebezpeí.
Taková huddi jest ostatn výhodn zaízena k lovu dravc. Vypadá
jako tvrzka se zubatou zdí, jejíž stny, vedoucí k potoku, z nhož se
zvíata obyejn napájejí, jsou opateny stílnami. Ponvadž zvr
pivykla tmto malým stavbám, pichází sem bez obavy a vbíhá
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pímo do ohn. Však i zde, jako všude jinde, záleží na tom, aby byla

hned první ranou smrteln zastižena, jinak se to neodbude bez nebez-

peného boje, ponvadž huddi neposkytne lovcm vždy dostatené

ochrany ped zvíaty poranním tím více rozzuenými. Tak tomu
bylo také, jak hned vidíme, pi píležitosti, o níž hodlám vyprávti.

Matyáš van Guitt nás provázel. Doufal snad, že bude moci

nkterého lehce ranného tigra dopraviti do kraalu, tam ošetovati

a zase vyhojiti.

Onoho dne namanuli se našim lovcm hned ti tigi, kterým

první hromadný výstel nezabránil vrhnouti se na zdi huddi. První

dva padli k nejvtšímu politování van Guittov již druhou kulí,

když již lezli na ze. Tetí vnikl až do vnit, krvácel sice na pleci,

nebyl však smrteln rann.
,,Hoj, toho chytíme!" zvolal Matyáš van Guitt, který pi tchto

slovech postoupil nkolik krok ku pedu, ,,toho dostaneme ži-

vého! . .
."

Nedokonil však ješt tuto penáhlenou vtu, když zvíe již po

nm skoilo a ho porazilo, tak že by byl obchodník býv^al ztracen,

kdyby byl kapitán tigru neprohnal hlavu kulí, která ho srazila k zemi.

Matyáš van Guitt vstal opt namáhav.
,,Ale, milý kapitáne," pravil, místo aby se našemu píteli po-

dkoval, ,,mohl jste také ješt chvíli pokat! ..."

,,Pokat?" . . . Naopak? . .
." odvtil kapitán, ,,snad na to, až

by vám byl tigr roztrhnul tlapou prsa?"

,,Eh, od toho lovk také ješt neumel . .
."

,,Nuže, pro mne," odpovdl kapitán suše, , .podruhé pokám!"
Zvíe nyní již nemohlo rozmnožiti zvinec kraalu a hodilo

se již jen za koberec ped postel; tento šastný lov však vynesl ka-

pitánovi dvaatyicátého, sluhovi osmaticátého, neítaje ani onu
polovici tigice, kterou každý zapsal ve svých aktivech.

Nesmíme se však domýšleti, že jsme pro tyto velké hon}'' za-

nedbávali malé. Monsieur Parazard by tomu byl nikdy nedovolil.

Antilopy, kamzíci, velcí drobové, kteí hojn pobíhali v okolí steam-

housu, skýtaly naší tabuli neustálou zmnu zve.
Banks pipojil se málo kdy k nám, když jsme se procliázeli

Tarryanem. Jeho patrn nudily tyto. výlety, kdežto mne poaly
baviti. Jeho lákala více hoejší pásma Himaláje, kamž se rád ubíral,

zejména provázel-li ho plukovník Munro.
To stalo se však pouze jednou nebo dvakráte. Banks pozoroval,

že sir Eduard Munro stával se v našem sanatoriu zase stále zamyšle-

njším. Mluvil jen málo, stranil se nás a rokoval asto se šikovatelem
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Mac Neilem. Pemýšleli snad oba o novém zámru, který hodlají

zatajiti i Banksovi?

Dne 13. ervence navštívil nás Matyáš van Guitt. Štstna
pála mu mén než kapitánu Hodoví, a proto nemohl dosud doplniti

svj zvinec. Zdálo se, že ani tigi, ani leopardi ani lvi nemají chuti,

dát se lapit v jeho pastích. Patrn nelákala je myšlenka, dáti se vy-

stavovati na dalekém západ. To ovšem mrzelo obchodníka nemálo
a také se tím netajil.

Kálagani a dva šikarové z jeho mužstva doprovázeli Matyáše
van Guitta pi této návštv.

Zaízení sanatoria v rozkošném okolí líbilo se mu neobyejn.
Plukovník Munro pozval ho k tabuli. Pijal toto pozvání bez okolk
a slíbil, že se pi hostin piiní.

Ped odchodem chtl si Matyáš van Guitt podrobnji prohléd-

nouti steam-house, jehož luxuriesní zaízení ovšem velice se lišilo od
pustoty jeho kraalu. Oba pohyblivé vozy setkaly se s jeho plným
souhlasem, musím však doznati, že ocelový obr nevzbudil jeho ob-

divu. Pírodozpytec jako on, musel zstati chladným oproti tomuto
mistrovskému dílu mechaniky. Jakž by byl mohl schvalovati zho-

tovení tohoto umlého zvíete, nech si bylo sebe podivuhodnjší?
,,Nepohlížejte tak pohrdliv na našeho slona, pane Matyáši

van Guitte!" pravil mu Banks. ,,Je to mohutné zvíe a dle poteby
nebylo by mu obtížným táhnouti mimo naše vozy i celý váš kou-
jící zvinec."

,,Mám svoje buvoly," odvtil obchodník, ,,a chválím si jejich

klidnou a bezpenou chzi."
,,Ocelový obr však nebojí se ani dráp ani zub tigral" zvolal

kapitán Hod.
„To vím, pánové," odvtil Matyáš van Guitt, ,,pro by ho

však také napadali. Tm na ocelovém mase pD ertech málo záleží!"

Netajil-li se pírodozpytec svojí lhostejností k ocelovému obru,

nemohli se za to jeho Indové, zejména Kálagani na dosti vyna-

dívati. Bylo snadno vidt, že k jejich obdivu ohromného zvíete

mísila se také hodná ástka povrivé úcty.

Kálagani byl velice užaslým pi optovaném ujištní inženýra,

že ocelový obr má více síly než všecka tažná zvíata kraalu dohro-

mady. To byla také voda na mlýn kapitána Hoda, který si nedal

vzít tuto píležitost, aby nevyprávl s jakousi hrdostí o našem do-

brodružství s onmi temi proboscidy prince Gur Singha. Na rtech

obchodníkových objevil se pi tom sice ponkud nedvivý úsmv,
nerozhovoil se však o tom.
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Hostina odl^yla se s náležitou veselostí. Matyáš van Guitt

inil se vru znamenit. Naše kuchyn ovšem byla peplnna lovec-

kou koistí posledních dn a monsieur Parazard dnes patrn pekonal

sám sebe.

Sklep steam-housu poskytnul nám také rzné nápoje, které

našemu liosti znamenit chutnaly, zejména dv nebo ti sklenice

francouzského vína, které srkal s nenapodobitelným mlaskáním

jazykerh.

Po jídle, když jsme se louili, pozorovali jsme na nejistém

kymácení se jeho nohou, že víno, které mu vstoupilo do hlavy, ob-

tížilo také jeho nohy.

S nastávající nocí rozlouili jsme se jako nejlepší pátelé, a

Matyáš van Guitt dostal se také, díky svým prvodcm, bez úrazu

do kraalu.

Dne i6. ervence pihodila se mezi obchodníkem a kapitánem

Hodem pece malá mrzutost.

Kapitán Hod zastelil tigra zrovna v tom okamžiku, když hodlal

vejíti do pasti, ímž se tento sice stal tiatyicátým onoho, ne však

osmým obchodníka.

Po dosti prudké hádce nastal však zase dívjší dobrý pomr,
což zejména lze piísti na vrub smílivému zakroení plukovníka

Munroa, když kapitán Hod se zavázal, že ušetí ony dravce, kteí

„projeví ochotu", dáti se lapit v nkteré z pastí Matyáše van Guitta.

Následující dny bylo poasí skuten hanebné. Museli jsme

zstat chtj nechtj v steam-housu. asu nám již mnoho nezbývalo,

nebo deštivé období panovalo již pes ti msíce, a chtli-li jsme

pokraovati v cest dle programu navrženého Banksem, nesmli
jsme se v sanatoriu zdržeti déle než ješt asi šest nedl.

Dne 23. ervence navštívilo optn nkolik hraniních horal
plukovníka Munroa. Jejich vesnice Suary ležela jen as pt mil od
našeho tábora, blízko horní hranice Tarryani.

Jeden z nich nám sdlil, že v jejich sousedství ádí již pes šest

nedl strašliv tigice. Stáda byla skoro zdecimována, a pomýšleli

již na to, že opustí nehostinné Suary, ponvadž ani zvíatm ani

lidem neposkytovalo již žádoucího bezpeí. Ani pasti, ani oka,

ani zálohy nemly úspchu, a tigice platila již za jednoho z nej-

hroznjších dravc, o kterých kdy staí horalé slyšeli vyprávt.
Toto sdlení, jak si snadno domyslíme, bylo kapitánu Hodovi

velice vhod. Nabídl horalm ihned, že je doprovodí do vesnice

Suaru, aby svými loveckými zkušenostmi a svým jistým okem pi-



200 JULIUS VERNE-

spl stateným rolníkm ku pomoci, kteí, jak se mí zdálo, ekali na

tuto nabídku.

,,Pjdete s námi, Mauclere?" tázal se mne kapitán Hod hlasem,

který mi úpln dával na vli íci ano nebo ne.

,,Ovšem že," odvtil jsem, ,,pi výprav tak zajímavé bych ne-

rad chybl."
,,Také já vás tentokráte doprovodím," pravil inženýr.

„To znamenitá myšlenka, Bankse."

,,Ano, milý Hode, toužím po tom, vidti vás v innosti."

,,A já, já pi tom nemám býti, pane kapitáne?" tázal Fox.

,,Ach, ten chytrák!" zvolal kapitán, on by se nehnval, kdyby
mohl doplniti svoji poloviní tigici. — Ano, Foxi, budeš pi tom!"

Ponvadž jsme opustili steam-house asi na dva nebo ti dni,

tázal se Banks také plukovníka, doprovodí-li nás až k Suaru.

Plukovník s díky odmítl. Umínil si, že navštíví za naší nepí-

tomnosti stední pásmo ležící nad Tarryanem a že vezme Gúmiho
a Mac Neila s sebou.

Banks se tím upokojil.

Usnesli jsme se, že se ješt téhož dne vydáme do kraalu a že

si vyžádáme od Matyáše van Guitta nkolik šikar, kteí nám pro-

káží zajisté platné služby.

Asi za hodinu, k polednímu, dorazili jsme k cíli a sdlili ob-

chodníku svj úmysl. Netajil svého skrytého potšení, kdj-ž slyšel

o smlých loupežích tigice, která, jak pravil, ,,je stvoena k tomu,

aby u znalc zvýšila úctu ped šelmami poloostrova".

Nabídl nám ti Indy, bez Kálaganiho, kteí byli stále pipra-

veni, jednalo-li se o provedení nebezpsného podniku.

S kapitánem Hodem uzavel pouze smlouvu, že bude ráležeti

zvinci Matiáše van Guitta, kdyby ji mimo nadání molili cltytit

živou. Jaké to lákadlo, když by zpráva, visící na trá'Tiu klece, sd-
lovala vzletnými slovy „hrdinské kousky královny Tarr3'ani, která

sežrala nemén než stotiaosmdesát osob obého pohlaví!"

Naše malá spolenost opustila kraal okolo druhé hodiny od-

poledne. Ped tvrtou hodinou dorazili jsme, kráejíce V3xhodním
smrem do kopce, bez nehody do Suaru.

Tam dosáhlo zdšení vrcholu. Téhož rána uchvátila a odnesla

tigice do lesa indickou ženu, která se neopatrn vydala k potoku.

Dm horala, bohatého anglického nájemce, pohostinsky nás

pijal. Náš hostitel ml, více než druzí, píiny, stžovati si na ne-

dostižitelného dravce, za jehož kži by byl rád zaplatil nkolik tisíc

rupií.
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i.Panc kapitáne Hode," poal, ,,pícd nkolika lety zahnala

tigicc ve stedních provinciích obyvatele tinácti vesnic na útk,
ímž 7A°istalo dvstpadesát tvereních mil nejlepSí pdy ležeti

ladem. Píijdc-li to tak dále, jako v poslední dob, budeme nuceni

opustiti celou provincii."

„A zkusili jste již všecky prostedky, abyste se tigice zmocnili?"

tázal se Banks.

,,Všecky, pane inženýre, pasti, jámy i vnadidla otrávená strych-

nincml Nic to však nebylo platnol"

„Milý píteli," pravil kapitán Hod, ,,neslibuj i vám sice jist, že

vám opatím zadostuinní, slibujeme pouze, že uiníme vše, se
budeme!"

Jakmile jsme se úpln usadili v Suaru, vydali jsme se ješt
téhož dne na lov. K nám, našim lidem a šikarm z kraalu pipojilo

se ješt asi dvacet rolník, kteí terrén, na kterém jsme hodlali ope-

rovati, dokonale znali.

Akoliv Banks nebyl lovcem, pece ho tento výlet zajímal.

Bhem následujících tí dn, 24., 25. a 26. ervence prohledali jsme
širé kraje pohoí zcela bezúspšn, nepoítaje dva tigry, na které

nikdo nepomyslil, a kteí padli kulemi kapitána.

,,PtatyncátýI" hlásil kapitán prost, neklada na to velkou
váhu.

Dne 27. prozradila se tigice konen novým zloinem. Jeden
buvol, patící našemu hostiteli, zmizel z pastviny tsn vedle Suaru,
a tvrt hodiny od vesnice nalezli jsme nkolik pouze zbytk z nho.
Tento zloin — úkladná vražda, jak by ekl právník — udal se patrn
ped svítáním. Vrah nemohl býti daleko.

Bjd však vlastní p.ivodce tohoto zloinu také opravdu ona, již

tak dlouho marn hledaná tigice?

Indové ze Suaru o tom nepochybovali.

,,Byl to mj strýc, nikdo jiný nemohl provésti tento kousek!"
prohlásil jeden z horal.

Mj strýd Tak nazývají totiž Indové ve vtší ásti poloostrova
skoro všeobecn tigry, a to proto, p3nvadž se domnívají, že duše
jejicli p;edk nalézá se v tle lena rodu kokovitých.

Zde by ovšem byli mli íci správnji: To je moje teta!

Usnesli jsme se ihned, že budeme zvíe stopovati než nastane
noc, ponvadž ve tm by se snadno mohlo ukrýti našemu proná-
sledování. Te bylo asi ádn nasyceno a patrn ped uplynutím
dvou až tí dn neopustí svj brloh.
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Vydali jsme se tedy na cestu. Od místa, kde byl buvol uchvácen,

naznaovaly stopy krve cestu, kterou se tigice ubírala. Tyto stopy

vedly k malému lesíku, který byl ov^m již nkolikráte prohledán,

aniž se v nm nco objevilo. Ted mla být houština obklopsna tím,

že utvoíme kruh, z nhož zvíe nebude moci uniknouti, aniž bychom
je spatili.

Horalé postavili se tak, že znenáhlým zúžením kruhu picházeli

stedu stále blíže. Kapitán Hod, Kálagani a já byli jsme na jedné

stran, Banks a Fox na druhé, stále však tak, abychom zstali s lidmi

z kraalu a vesnice ve styku. Patrn byl každý bod kruhu stejn

ohrožen, p:>nvadž nikdo nevdl, kudy tigice vyrazí. Bylo jisté,

že zvíe v lesíku se nalézá. Stopy, které po jedné stran vedly do

houštiny, nevycházely z ní na žádné stran. Nemohlo se tvrditi, že

jest zde obyejný jeho brloh, ponvadž toto místo bylo již nkoli-

kráte bezúspšn prohledáno, v tomto okamžiku však nasvdovalo
vše tomu, že se v lesíku ukrývá.

Bylo asi osm hodin ráno. Když byla uinna veškerá opatení,

šli jsme pomalu a bez hluku ku pedu, stahujíce neustále svírající

kruh.

Pl hodiny na to pišli jsme k prvním stromm.
Dosud nepohnulo se nic; nic neprozrazovalo pítomnost dravce,

a tázal jsem se již sám sebe, nenamáháme-li se mam.
V této chvíli již jsme se všichni nevidli, leda ti, kteí tvoili

ást stále se úžícího kruhu, a pece záleželo na tom mnoho, aby
všichni postupovali stejnomrn.

Z tohoto dvodu usnesli jsme se, že ten, kdo první vnikne do

lesa, dá znamení výstelem z pušky.

Toto znamení dal kapitán Hod, který byl stále naped, i vnikli

jsme z kraje lesa dovnit. Pohlédl jsem na hodinky, bylo osm hodin

ptaticet minut.

Po uplynutí další tvrt hodiny zúžil se kruh tak, že jsme se

skoro dotýkali lokty, a nyní zastavili se všichni ped nejhustším

místem lesíka; dosud však neukázalo se pranic.

Hluboké ticho bylo perušeno pouze praskáním suchých vtví,

na které tu i tam nkterý prese všecku opatrnost šlápl.

V tom ozval se temný ev.

,,Tam vzí šelma!" zvolal kapitán Hod a ukázal na vchod skalní

jeskyn, nad kterou zvedala se skupina vysokých strom.
Kapitán Hod se nemýlil. By to i nebyl její obyejný brloh,

pece se tam uchýlila, když vidla, že ji vtší poet lovc pronásle-
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duje. Hod, Banks, Fox, Kálagani a nkolik lidí z kraalu pililížilo

se k ú/k('inii vchodu, k nmuž také vedly jednotlivé stopy krve.

,, Budeme tam muset vniknout," pravil kapitán Hod.

,,Tu by bylo nebezpené," mínil Banks,
,,první, kdo tam vnikne,

nevyvážné asi bez tžkých poranní."

,,Já se toho odvážím," zvolal Hod, pesvdiv se, že jeho puška

jest v poádku.
,,Po mn, pane kapitáne," prohlásil Fox, který se již shýbal

k úzkému otvoru jeskyn.

„Ne, Foxe, nikdy I" zvolal karitán Hod, ,,ten patí mn!"
,,Ale pane kapitáne," odvtil Fox mírn, ,,vždy jsem již o šest

pozadu!" . . .

Oba mli v tomto okamžiku na mysli jenom listinu zastele-

ných tigr.

,,Vy tam nepjdete ani jeden, ani druhý," vpadl te Banks,

,,nikdy k tomu nepipustím!"

,,Snad máme ješt jiný prostedek po ruce," perušil Kálagani

inženýra.

„A který?"

,,Nuže, vyadíme jeskyni," odvtil Ind. ,,Zvíe se pak musí ob-

jevit. Budeme pak mén vydáni nebezpeí a mžeme je venku
snadnji zasteliti."

,
.Kálagani má pravdu," pravil Banks. ,,Nuže, lidé, snášejte

suché díví a listí! Ucpte otvor dobe. Vítr požene ohe a kou
dovnit, pak se musí šelma bu dáti upéci, nebo bude nucena prch-

nouti."

,,Tigice odhodlá se k poslednjšímu," mínil Ind.

„Dle libosti," odvtil Hod, ,,budeme po ruce, abychom ji uví-

tali, až pjde kolem!"

Ihned nanesli ped otvor jeskyn listí, zvadlé trávy, suchého
díví — jehož bylo v lese dostatek — zkrátka, velkou hromadu
holavého materiálu.

Uvnit dosud bylo ticho. Neukazovalo se nic v temném otvoru,

který se zdál býti dosti lilubokým. Mj duch mne neklamal, ev
rozhodn odtamtud vycházel.

Tei zapálili ohe. Brzy na to bylo vše v plamenech. Ostrý,

hustý kou vystupoval ze žárovišt, a vítr jej hnal do jeskyn, kdež
záhy se musil státi vzduch nedýchatelným.

Tu bylo slyšet druhý, daleko zuivjší ev. Zvíe pozorovalo,
že útoíme na jeho poslední útoišt, a musilo se chtj nechtj od-

hodlati k útku, nechtlo-li se udusiti.
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Cekali jsme, stojíce podél stny skály a jsouce zpola kryti kmeny,
abychom se vyhnuli prvnímu nábhu.

Kapitán zvolil si jiné místo, a musím doznati, že zrovna nej-

nebezpenjší. To bylo u vchodu k pšin, vedoucí lesíkem, jediné,

pa níž musela vyrazit tigice, chtla-li uprchnout houštinou. Hod
kleel na zemi, aby ml jistou oporu, a ml pušku již u líce, jsa ne-

pohnut jako z mramoru.

Uplynuly sotva ti minuty od podpálení hranice, když zavznl
z ústí jeskyn tetí ev i tentokráte spíše polodušené chroptní.

Náhle rozhrnula se hoící hromada a nesmírné tlo objevilo se v hus-

tém koui.

Byla to hledaná tigice.

„Paltel" zvolal Banks.

Deset výstel tesldo, pesvdili jsme se však pozdji, že ani

jediná kule nezasáhla ádn cíle. Zvíe objevilo se píhš rychle

ped naším zrakem, tak že nebylo možno miti správn do erných
kotou dýmu, které je obklopovaly.

Tigice dotknula se pi prvním skoku sotva zem, když se již

vymrštila k druhému, aby se vrhla do houštiny.

Kap.tán Hod oekával dravce s nejvtší chladnokrevností a
vzav ho takka v letu na mušku, vypálil mu vstnc kuli, která ho
ovšem pouze poranila na pleci.

Rychlostí blesku vrhla se tigice na našeho pítele, porazila ho
a chtla mu zrovna dsnou ranou tlapy rozbiti lebku.

Tu piskoil Kálagani, drže dlouhý nž v pšsti.

Výkik, který jsme vyrazili, dosud nedoznl, když statený Ind
vrhl se na šelmu, uchopil ji za krk, když pravá tlapa její mla již

dopadnouti na kapitánovu lebku.

Vyrušeno tímto nenadálým útokem, odhodilo zvíe pohybem
tla Inda stranou, a obrátilo se zuiv na nho.

Kapitán Hod však vyskoil rázem, uchopil nž, který Kálaga-
nimu vypadl, a vrazil jej koce psvnou rukou do srdce.

Ti ie válela se na zemi.

Celá tato rozrušující scéna netrvala déle pšti minut.
Kapitán Hod dosud kleel, když jsme spchali k nmu. Kála-

gani, který krvácel na ramen, zrovna opt vstával.

„Bag mahryaga! Bag mahryagal" volal Ind, což znamená asi:

„Tigice jest mrtva 1"

Ano, byla mrtva. Jaké to skvostné zvíe! Milo deset stop
délky od hlavy až na konec ohonu, tlo v souladném pomru, s ne-
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smírným, dlouhými tlapami ozbrojenými drápy, které se zdály býti

zosteny od brusie.

Zatím, co jsme se dravci obdivovali, zahrnovali ho Indové,

pouštjíce uzdu spravedlivému rozhoení, kletbami všeho druhu,

Kálagani pistoupil ke kapitánovi.

,
.Dkuji vám, kapitánel" pravil.

,,Cože, ty mi dkuješ?" vykikl Hod, ,,já, milý píteli, jsem
tvým dlužníkem. Bez tvé pomoci byla by bývala veta po kapitánu

první škadrony stelc královské armády 1"

..Nebýti vás, byl jsem ted mrtevl" odvtil Ind chladn.
,Eh, tisíc dábl, což jsi se nevrhl s nožem v ruce na tigici,

když mi zrovna chtla roztíštit lebku?"

,,Vy jste ji však dorazil, kapitáne; je vaším sedmatyicátými"
,,Hurá! Hurál" kieli Indové. ,,Hurá kapitánu Hodovil"
Kapitál ovšem právem mohl pipsati tuto tigici na svj úet,

podkoval však také Kálaganimu velým stisknutím ruky.

,,Vrate se do steam-housu," pravil Banks Kálaganimu, ,,vaše

rameno jest poranno úderem tlapy, najdeme však njaký pro-

stedek ve své cestovní lékárn, abychom zahojili ránu."

Kálagani poklonil se na znamení souhlasu a my, rozlouivše

se s hosty, kteí nás zasypávali díky, vrátili jsme se k svému sa-

natoriu.

Šikarové nás opustili, aby se vrátili do kraalu.

Také tentokráte vraceli se s prázdnýma rukama, a poítal-li

Matyáš van Guitt na tuto ,,královnu Tarryani", nezbývalo mu, než

ji oželeti. Za tchto pomr bylo skuten nemožno chytit ji živou.

K polednímu dorazili jsme opt do steam-housu. Tam oe-
kávalo nás nemilé {pekvapení. K našemu nejvtšímu politování

odcestovali plukovník Munro, šikovatel Mac Neil a Gúmi.
Dopis svdící Banksovi sdloval k našemu upokojení, že sir

Eduard Munro hodlaje podniknouti výlet až k hranicím Nepalu,

míní také objasniti nkteré pochybnosti, které dosud choval o sou-

druzích Nany Sahiba, a že se jist vrátí, než bude as opustiti Hi-

malaju.

Pi pedítání tchto ádk se mi zdálo, že se Kálagani netrp-

liv, skoro hnviv pohnul.

K emu toto pohnutí? Patrn jsem se mýlil.
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KAPITOLA V.

Noní pepadení.

Odjezd plukovníkv nás pece znan znepokojoval. Jednalo

se patrn o upjmínku z minulosti, kterou jsme pokládali za dávno
zapomenutou. Co však initi? Následovati stopy sira Eduarda
Munroa? Vždy jsme nevidli, kterým smrem odešel. Na druhé

stran nesmli jsme pehlédnouti, že se o tom Banksovi nezmínil

jen proto, ponvadž se obával námitek svého pítele, kterých chtl

zstat ušeten. Banks nyní živ litoval, že se súastnil naší výpravy.

Musili jsme se tedy spokojiti a ekati. Vždy plukovník Munro
hodlal se najisto vrátiti do konce srpna, ponvadž tento msíc byl

poslední, který jsme mínili stráviti v sanatoriu, abychom se potom
vydali jihozápadním smrem na cestu k Bombaji.

Kálagani, kterého Banks všemožn ošetoval, zdržel se pouze

tyiadvacet hodin v steam-housu. Jeho poranní hojilo se ku podivu
rychle, i opustil nás, aby nastoupil svoji službu v kraalu.

Také na poátku srpna asto pršelo —• bylo to poasí, pi
kterém by ,,žáby mohly dostat rýmu", pravil kapitán Hod, pece
však smli jsme oekávat, že tento msíc bude mén deštivý než

ervenec, a že následkem toho budeme moci podniknouti více vý-

let do okolí Tarryani.

S kraalem jsem se dosud asto stýkali. Matyáš van Guitt bohu-
žel dosud nebyl spokojen. Také on hodlal opustiti své ležení poátkem
záí. Ponvadž mu však dosud scházel jeden lev, dva tigi a dva
leopatdi, pochyboval pece, že se mu do té doby podaí doplniti

svj zvinec.
Místo herc, které hodlal pijati na úet svých objednavatel,

dostavili se jiní na jeho agenturu, o které nestál.

Tak na p. chytil se dne 4. srpna krásný medvd v jedné z jeho

pastí.

Byli jsme zrovna v kraalu, když šikarové pinesli v pohyblivé
kleci zajatce velkého vzrstu s erným kožichem, ostrými drápy a

dlouhýma chlupatýma ušima — zvláštním to znakem representant
rodiny medvd indických,

,,Nuže, co si ponu s tímto nepotebným tardigrademl" zvolal

obchodník, kre rameny.
„Bratr Ballonl Bratr Ballon!" opakovali Indové.
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Zdá se skoro, že Indové, jsou-li pouze synovci ti,'r, jsou alespo
bratry medvd.

Matyáš van Guitt, nedbaje na tento stupe píbuzenstva, uví-

tal bratra Ballona rozhodn s velmi špatným rozmarem. Nemohlo
mu záležet mnoho na tom, chytat medvdy, když poteboval tigry.

Co ml poít s tímto obtížným zvíetem? Neml chuti, krmiti je,

když nevdl, bude-li mu hraditi výlohy. Indický medvd není na
tržištích evropských píliš hledán. Nemá obchodní ceny amerického
grizzly ani polárního medvda. Proto nedbal Matyáš van Guitt,

jako zkušený obchodník, píliš mnoho o toto nepohodlné zvíe, pro

nž ztžka by našel odbratele.

,,Chcete ho?" tázal se kapitána Hoda.
„Co bych s ním dlal?" odvtil kapitán.

„Udlejte z nho bifteky," pravil obchodník, ,,smím-li užiti

této katachresy."

,,Pane Matyáši van Guitte," odvtil Banks vážn, ,,katachresa

jest dovoleným enickým obratem, vysvtluj e-li, v nedostatku ji-

ného výrazu, patin myšlenku."

,,To bylo také mým úmyslem," mínil obchodník.

,,Nuže, Hode," pokraoval Banks, ,.pijmete nebo nepijmete
medvda pán van Guittova?"

„Na mou vru, ne," prohlásil kapitán urit. ,,Ušlo by to ješt,

jísti bifteky ze zasteleného medvda, abych sndl z nho bifteky,

nemám chuti."

,,Nuže, puste tedy toho plantigrada zase na svobodu!" velel

Matyáš van Guitt svým šikarm.
Poslechli jeho rozkazu. Vynesli klec z kraalu. Jeden Ind otevel

míže.
Bratr Ballon, který si byl vdom svého zahanbujícího posta-

vení, nedal se dvakrát nutit. Opustil klidn dvée vzení, potásl

hlavou, snad aby vyjádil svj dík, a ubíral se pak, mrue spokojen
svojí cestou.

,,Vykonal jste dobrý skutek," pravil Banks, ,,který vám pi-

nese štstí, pane van Guitte!"

Banks prorokoval pravdiv. Již z rána dne 5. srpna byl obchod-

ník odmnn, ponvadž se mu dostalo jednoho dravce, který dosud

chybl v jeho zvinci.
Stalo se to následovn:

Matyáš van Guitt, kapitán Hod a já prohledávali Jsme v pr-
vodu Foxa, strojníka Munroa a Kálaganiho již od svítání houštinu

kaktus a lentíšk, když jsme náhle zaslechli pidušené vaní.
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Pipravili jsme ihned puíky k výstelu, víech šest sestoupilo

se nás tsn, abychom nebyli jednotlivé pepadeni, a blížili jsme se

zvolna k podezelému místu.

Padesát krok dále kázal nám obchodník, abychom se zastavili.

Zdálo se, že dle evu poznává, co se zde dje, i prosil nás, obraceje

se zejména ke kapitánovi Hodoví:

,,Prosím vás, nevydávejte ani jedinou ránu zbyten."
Na to popošel sám nkolik krok, kdežto my zstali pozadu.

,,LevI" zvolal.

Na konci pevného, na vidlici dvou silných vtví upevnného
provazu viselo opravdu mohutné zvíe.

Byl to lev, a sice lev bez hívy — ímž liší se zdejší od svých

soukmenovc v Africe — pece však skutený lev, lev, jehož pote-
boval Matyáš van Guitt.

Dravec, který byl chycen pohyblivým okem provazu za pední
tlapu, škubal sice sebou mocn, nemohl se však osvobodit.

Kapitán Hod chtl v prvním okamžiku, nepomýšleje na vý-

strahu obchodníkovu, steliti.

,,Nestílejte, kapitáne 1" zvolal Matyáš van Guitt, ,,zapisahám
vás, nestílej tel"

„Ale . .
."

,,Ne, ne, pravím vám! Lev chytil se v jedné z mých pastí a

patí mnl"
Byla to vskutku pas — visuté oko, konstrukce sice velmi jedno-

duché a pece duchaplné.

Pevný provaz upavní se na silné avšak pružné vtvi. Tato vtev
ohne se tak k zemi, že dolejší konec provazu, který tvoí pohyblivé
oko, se mže upevniti do záezu kolíku psvn do zem zaraženého.
Na koHk samotný upevní se vnadidlo tím zpsobem, že zvíe, chce-li

se k nmu dostat, musí prostriti pohyblivým okem hlavu nebo
alespo tlapu. Jakmile však pohne trochu vnadidlem, vytáhne také
provaz ze záezu, vtev se vymrští, zvíe se zvedne do výše a zárove
sklouzne tžký devný válec po provaze, utáhne tím smyku pev-
nji a nedovolí, aby se následkem škubání visícího zvíete opt
uvolnila.

Takovéto druhy pastí najdeme v Indii dosti asto, a dravci
chytají se v nich snadnji, nežli bychom se snad domnívah.

Ve vtšin pípad ovšem zadrhne se zvíeti krk tak, že se

v brzku udusí, kdežto tžký špalek mu také lebku zpola rozdrtí.

Lev však, který se svíjel ped našima oima, byl chycen pouze za
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tlapu. Byl tudíž živ a zasloužil, aby se skvl mezi tymohými hosty

v kraalu.

Matyáš van Guitt, rozradostnn tímto lovem, poslal Kálaganiho
do kraalu, aby pivezl pohyblivou klec a jednoho vozku. Zatím
mohli jsme si pohodln prohlédnouti zvíe, jehož vztek se naší pí-
tomností zdvojnásobil.

Obchodník nespustil s nho oka. Obcházel strom se všech stran

dbaje ovšem, aby se nepiblížil v dosah Ivových tlap, nebo lev se

jimi mocn rozhánl.

Pl hodiny na to pibyla klec tažená dvma buvoly. Pustili vi-

sícího lva do ní, což bylo spojeno s nemalým namáháním, a vydali

jsme se zpt na cestu do kraalu.

,,Poal jsem skuten již zoufati," prohlásil Matyáš von Guitt

„lv nenalézá se mnoho mezi nemoraly Indie ..."

,,Nemoraly?" tázal se kapitán Hod.
,,Ano, zvíaty, které probíhají lesy, a blahopeji si, že jsem

chytil tohoto chlapíka, který bude sloužiti ke cti mému zvinci."

Ostatn si Matyáš van Guitt od tohoto dne již nesml stžovati
na svoji smlu.

Dne II. srpna chytili se dva levhardi souasn do téže klece,

z které jsme vysvobodili obchodníka.

Byly to dv ity, podobné oné, která v nížin Robilkandu tak

drze pepadla ocelového obra a které jsme se tenkráte nemohli
zmocniti.

Ted scházeli již jen dva tigrové, aby zvinec Matyáše van
Guitta byl úplný.

Psali jsme 15. srpna. Plukovník Munro se dosud nevrátil. Ani
zpráv od nho jsme nedostali. Banks byl více znepokojen, než dal

na sob znáti. Vyptával se Kálaganiho, který pece znal nepalskou

hranici, na nebezpeí, která snad ohrožují sira Eduarda Munroa,
odváží-li se do onch neodvislých území. Ind ujišoval ho, že se

v Tibetu nenalézá již ani jeden stoupenec Nany Sahiba. Rozhodn
však litoval, že si ho nevzal plukovník Munro za vdce. Byl by mu
zajisté dovedl prokázati platných služeb v území, v kterém znal

i nejnepatrnjší pšinku. Ted však nebylo ani pomyšlení na to,

vyhledati ho.

Zatím pokraovali kapitán Hod a Fox neúnavn na svých vý-

letech Tarryanou. Podailo se jim za podpory šikar z kraalu za-

steliti beze všeho nebezpeí ti další, prostedn velké tigry. Dva
z nich patili na úet kapitána, tetí na úet sluhy.
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„Osmatyicet!" pravil Hod, který by byl rád doplnil okrouhlou

sumu padesáti, než opustí Himalaju.

..DevtatHcet!" ekl Fox, nemluv ani o mohutném pardalu,

který padl jeho kulí.

Dne 20. srpna zabloudil poslední Matyášem van Guittem lile-

daný tigr do pasti, jíž se dosud z pudu nebo náhodou vyhýbal.

Zvíe se, jak se to obyejn stává, pádem do jámy poranilo, dle

všeho však toto poranní nebylo zlé. Nkolik dní klidu dostaí ke

zhojení a rozhodn z nho nezbude ani stopy, až ho bude odvádti
Hagenbeckovi v Hamburku.

Užívání takových pastí odsuzují všichni znalci co barbarský

prostedek. Jedná-li se pouze o zahubení zvíat, je snad každý
prostedek dovolen, chceme-li je však chytati živé, hynou pece
píliš asto následkem poranní, zejména, spadnou-li do onch
patnáct až dvacet stop hlubokých jam urených k lovu slon. Mezi

desíti nalezneme sotva jediné, které neutrplo nebezpenou zlome-

ninu kostí.

Také v Mysoru, kde se toho zpsobu hojn používalo, užívá se ho
nyní poád mén, jak nám obchodník vyprávl.

Nyní scházel již jen jediný tigr ve zvinci kraalu, a Matyáš
van Guitt byl by ho rád ješt chytil. Ml na spch, aby se dostal

do Bombaye.
Tohoto tigra dostal sice dosti brzy, ale ovšem za jakou cenu!

To vyžaduje ponkud obšírnjšího vypravování, bylo zvíe zapla-

ceno — velmi draze.

Kapitán Hod umluvil výpravu na noc dne 26. srpna. Veškeré

okolnosti daly pedvídati píznivý výsledek, bylo nebe bez mrak,
vzduch tichý a msíc v úbytku. Za úplného temna opouštjí dravci

jen neradi svoje brlohy, kdežto za mírného jasu rádi se toulají

kolem. Meniscus — jak oznaoval Matyáš van Guitt srp msíce,
meniscus tedy po plnoci bude ješt svítiti.

Kapitán Hod a já, Fox a Storr, který znenáhla nalézal v tom
zábavu, tvoili jsme jádro výpravy, k níž se mli pipojiti obchodník,
Kálagani a nkolik Ind,

Po ukoneném obd, když jsme se rozlouili s Banksem, který

odmítnul nás provázeti, opustili jsme steam-house k sedmé hodin
veer a dorazili jsme bez pozoruhodné píhody do kraalu.

Matyáš van Guitt zrovna vstával od veee. Uvítal nás svými
obvyklými posunky. Sestoupil jsme se k porad a ihned smluvili

jsme plán k honu.
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Chtli jsme se vydati na íhanou ke behu horské bystiny,
která tekla v jedné z onch roklí, které se nazývají „mullah", dv
míle od kraalu, kolem onoho místa, kam picházíval každé noci párek

tigr. Nedali jsme tam vnadidla, ponvadž to dle tvrzení Ind bylo

zbyteno. Hon odbývaný nedávno v tomto dílu Tarryani hnal tigry,

aby uhasili svoji žíze, do této rokle. Vdli jsme také, že se tam
mžeme pohodln rozestavit.

Kraal nehodlali jsme opustiti ped plnocí. Nyní nebylo více

než sedm hodin. Bylo nutno ekati, aniž bychom se až do odchodu
píliš nudili.

,,Pánové," pravil Matyáš van Guitt, ,,mj byt je vám cele

k službám. Žádám vás, abyste uinili jako já a lehli si. Musíme
velmi asn z rána ven, a nkolik hodin spánku pipraví nás lépe

na námahy."
,,Máte chu spáti, Mauclere?" tázal se mne kapitán Hod.

„Nikoli," odpovdl jsem, ,,chci se radji procházeti do hodiny

odchodu, než abych se dal budit, až budu v nejlepším spánku."

,,Jak se vám líbí, pánové," odvtil obchodník. ,,Já však po-

ciuji již ono spasmodické pomrkávání víek, které vzbuzuje ospalost.

Vidíte, že se potácím již mezi bdním a spánkem!"

A Matyáš van Guitt, zvednuv paže, vymrštil jakoby bezdným
pohybem sval hlavu, a trup nazad a zíval upímn.

Pak, když se dosti ,,protáhl", pokynul nám naposled s bohem,
vstoupil do své jizby a bezpochyby zde záhy usnul.

,,A co my si nyní poneme?" tázal jsem se.

,,Procházejme se," odvtil mi kapitán Hod, ,,procházejme se

kraalem. Noc je krásná, a budu lépe pipraven na pochod, než kdybych
se oddal ti nebo tyi hodiny spánku. Ovšem, spánek jest naším
nejlepším pítelem, pítelem však, který asto na sebe dá dlouho

ekat !"

Na to procházeli jsme se kraalem, sníce a hovoíce. Storr, jehož

nejlepší pítel jeho nenechával nikdy dlouho ekat, ležel pod stromem
a spal již. Šikarové a vozkové krili se rovnž ve svém koutku, a vbec
nikdo jiný nebdl v ohrad.

Bylo to také zbyteno, ponvadž kraal, obklopený pasem
palisád, byl úpln uzaven.

Kálagani šel se osobn pesvdit, že vrata jsou bezpen uza-

vena; když tak byl uinil, pál nám mimochodem dobrou noc

a odebral se do jizby, spolené jeho druhm a jemu.

Kapitán Hod a já byli jsme úpln sami.
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Nejen lide van Guittovi, nýbrž i domácí zvíata a dravci spali,

.tito ve svých klecích, ona spolen pod velkými stromy na konci

kraalu. Uvnit i venku panovalo úplné ticho.

Procházka vedla nás nejprve k místu, kde se uložili buvolové.

Tito krásní prežívavci, mírní a ueliví, nebyli ani uzaveni. Zvyklé

žíti pod vtvemi mohutných javor, vidli jsme je pohodln roz-

ložené, se spletenými rohy, podloženými nohami, a bylo slyšet volný

a hluný dech vycházející z obrovských tch hmot.

Nedali se vyrušiti ani naším píchodem. Jediný jen zvedl po-

nkud tlustou hlavu, pohlédl na nás nejistým zrakem, který jest

údlem zvíat tohoto druhu, a položil se pak opt zvolna.

,,Zde je vidt, co dokáže žití v domácnosti, i spíše ochoení,"

pravil jsem kapitánovi.

,,Ano," odvtil mi Hod, ,,a pece jsou tito buvolové nebezpená
zvíata, žijí-li na svobod. Avšak, mají-li sílu, nemají obratnost,

a co zmohou jejich rohy proti zubm lv a drápm tigr? Roz-

hodn prospch jest na stran dravc."
Zabráni v hovoru, pihlíželi jsme ke klecím. Také zde panovalo

absolutní ticho. Tigi, lvi, pardálové a levhardi spali ve svých od-

dlených kobkách. Matyáš van Guitt nepustil jich dohromady,

dokud nezkrotli nkolikanedlním vzením, a to právem. Zajisté

že by se dravci byli navzájem sežrali v prvních dnech zajetí.

Ti lvi, úpln nepohnuti, leželi skreni v oblouk, jako velké

koky. Nebylo vidti než jejich hlavy, ukryté v tlapách porostlých

hustou ernou srstí, a spali spánek spravedlivých.

V kobkách tigr nevládl týž klid. Plamenné oi zasvitly asem
tmou. Velká tlapa as od asu zatásla železnou míží. To byl spánek

dravc, jejichž vztek neutuchl.

,,Trýzní je zlé sny, a já to pochopuji!" pravil útrpný kapitán.

Nkteré výitky svdomí nebo alespo njaká lítost trýznila

také ti pardaly. V tuto hodinu toulávali se úpln voln uprosted

les! Plížívali se k pastvištím, kde vtili živou koist.

tyem levhardm patrn nic neztrpovalo spánek. Odpoívali
klidn. Dv tyto koky, samec a samika, obývaly spolenou ložnici

a bylo jim tam tak voln, jako v hloubi jejich brlohu.

Jediná kobka byla dosud prázdna — ona, kterou ml zaujati

šestý a nedostižitelný tigr, kterého si musil Matyáš van Guitt ješt

opatiti, aby mohl opustiti Tarryanu.

Naše procházka trvala asi hodinu. Prošedše vnitní stranu

ohrady kraalu, usedli jsme na úpatí nesmírné mimosy. V celém

okolním lese panovalo úplné ticho. Vítr, který ješt na sklonku
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dne Šelestil listím, se ztišil. Ani lístek se nepohnul na stromech.

Vzduch byl stejn klidný u zem, rovnž i v hoejších vrstvách,

kde vystupoval pozvolna srp msíce.

Kapitán Hod a já, sedíce tsn vedle sebe, nemluvili jsme již.

Spánek však nás nepemáhal. Byl to spíše jakýsi více duševní než

tlesný vliv mlící pírody, který na nás psobil. Pemýšlíme sice,

nepronášíme však již svých myšlenek. Sníme, jako sní lovk, který

nespí, a zrak neclonný víky ztrácí se rád ve fantastických vidních.

Jedna zvláštnost byla kapitánu nápadnou a mluv pidušeným
hlasem, jak to iníváme mimovoln, mlí-li vše kolkolem, pravil mi:

,,Mauclere, toto úplné ticho kolem pivádí mne v úžas. Dravci

vou obyejn v noci, a les tu bývá naplnn hlukem. Není-li slyšeti

tigrú nebo pardal, tak aspo šakalové dají se slyšeti vždycky.

Tento kraal, naplnný živými tvory, ml by jich vlastn pilákati

po stech a pece neslyšíme nic, ani praskání suchých vtví na zemi,

ani jediný ev venku. Kdyby Matyáš van Guitt bdl, nedivil by se

tomu mén než já a zajisté by nalezl njaké neobyejné slovo, aby
vyjádil své podivení !"

,,Váš názor je správný, milý Hode," odvtil jsem, ,,a nedovedu

si vysvtliti nepítomnost všech tch noních tulák. Však dbejme

sami na sebe, abychom neusnuli konen sami pi tomto tichu

kolkolem."

,,Vydržme, vydržme!" odpovdl kapitán Hod, protahuje se.

„Blíží se hodina odchodu."

A poali jsme optn hovoiti, by i s delšími pestávkami.

Jak dlouho to trvalo, nedovedu íci; náhle však povstal temný
hluk, který mne vzbudil z tohoto stavu somnolence.

Kapitán Hod, taktéž probuzený ze své ospalosti, zvedl se

souasn se mnou.
Nebylo pochybnosti, hluk vycházel z klecí dravc.

Lvi, tigi, pardalové a levhardi, dosud tak klidn ležící, poali
nyní vydávati hnvivé bruení. Zvednuvše se, pobíhali ve svých
kobkách, ichali ven, jako by nco vtili, a zvedali se vztekle podél

míží svých klecí.

,,Co vlastn mají?" tázal jsem se.

„Nevím," odvtil kapitán Hod, „obávám se však, že vští
blízkost ..."

Náhle ozval se kolem kraalu dsný ev.
,,Tigi!" vykikl kapitán Hod a spchal k domku Matyáše

van Guitta.
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Avšak tento hluk vzbouil již všechen personál kraalu a ob-

chodník, sledován svými lidmi, objevil se ve dveích.

..Pepadeni! , .
." kiel.

„Vím tomu," odvtil kapitán Hod.

„Pokejte, podívám se! . .
."

A neztráceje asu dokonením vty, Matyáš van Guitt uchopil

ebík, jejž opel o nejbližší palisádu. V okamžiku stál na horní

píce.
„Deset tigr a tucet pardal!" kiel.

„To bude vážné," odvtil kapitán Hod. „Chtli jsme jít na
hon, a te oni uiní hon na nás!"

,,K puškám! K puškám!" volal obchodník.

Všichni poslechli jeho rozkazu a v dvaceti vteinách byli jsme
pipraveni ke stelb.

Takovýto útok smeky dravc není v Indii vzácností. Jak
asto byli obyvatelé kraj, v nichž ádí tigi, zejména v Sunder-

bundu, od nich pímo obléháni ve svých obydlích! Je to osudná
chvíle, a píliš asto bývá úspch na stran útoících.

Zatím mísil se v ev zvenku také ev uvnit. Kraal odpovídal

lesu. Nebylo již možno se dorozumívat za hradbou.

,,K palisádám!" kiel Matyáš van Guitt, který se domlouval
více posunky než slovy.

A každý z nás vrhl se k ohrad.

V tomto okamžiku buvolové, uchváceni strachem, zvedli se,

aby opustili místo, kde leželi. Vozkové marn snažili se je zadržeti.

Na to rozletla se prudce vrata, jejichž závora bezpochyby pece
nebyla ádn upevnna, a smeka dravc vrazila do vchodu kraalu.

A pece zavel Kálagani tato vrata s touže pelivostí, jak i-
níval vždy.

„Do domku! Do domku!" kiel Matyáš van Guitt, pospíchaje

k nmu, nebo ten jedin mohl nám poskytnouti bezpeí.

Budeme však míti dosti asu, abychom se tam dostali?

Již váleli se dva šikarové, pepadení tigry, na zemi. Druzi,

kteí nemohli již dostihnouti domku, tkali kraalem, hledajíce

njaký úkryt.

Obchodník, Storr a šest Ind bylo již v domku, jehož d\-ée

pirazili práv v tom okamžiku, když se dva pardalové chtli do

nho vrhnouti.

Kálagani, Fox a ostatní vylezli na stromy, ukryvše se na nej-

krajnjších vtvích
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Kapitán Ilod a já nemli jsme ani asu, ani píležitosti, abychom
se dostali k Matyáši van Guittovi.

,,Mauclere! Maucleie!" volal kapitán Hod, jehož rám bylo

poranno úderem tlapy.

Ranou svého ohonu srazil mne ohromný tigr k zemi. Zvedl

jsem se v okamžiku, kdy zvíe se chtlo vrhnout na mne, a spchal
jsem kapitánu Hodoví na pomoc.

Zbývalo nám jediné útoišt: bylo to prázdné oddlení šesté

klece. V okamžiku Hod a já jsme se tam uchýlili, a hned na to za-

vena míže, jež nás chránila pro okamžik ped útoky dravc, kteí
se vrhali zuiv na železné pruty.

Vztek tchto rozzuených zvíat, spojený s bsem tigr, uza-

vených v sousedních kobkách, byl tak mocný, že klece, zmítajíce se

na svých kolách, div se nepevrhaly.

Avšak tigrové je opustili brzy, aby se vrhli na jistjší obti.

Jaký to výjev, z nhož neušla nám žádná podrobnost!

,,To pevrácený svt!" volal kapitán Hod zuiv. „Oni venku,
my uvnit!"

„A vaše poranní?" tázal ]sem se.

„To nic není!"

V tom okamžiku zavznlo pt až šest výstel. Zableskly z domku,
v nmž se ukryl Matyáš van Guitt, a proti nmuž útoili dva tigi

a ti pardalové.

Jedno z tchto zvíat padlo taskavou kulí, vypálenou z kara-

biny Storrovy.

Ostatní vrhli se hned s poátku na buvoly, a tito nešastní
pežívavci byli bez obrany proti takovým protivníkm.

Fox, Kálagani a Indové, kteí museli odhodit zbran, aby mohli
vylézti rychleji na stromy, nemohli jim pispti ku pomoci.

Zatím kapitán Hod vystelil také, prostriv pušku mížemi
naší klece. Akoliv jeho pravé rám, pólo ochromené poranním,
nedovolovalo mu stíleti s obvyklou pesností, pece se mu podailo
usmrtiti svého devtatyicátého.

V tomto okamžiku utíkali ulekaní buvolové se vaním ohradou.
Snažili se marn eliti tigrm, kteí mohutnými skoky dovedli se

vyhnouti ránám jejich roh. Jeden z nich, na njž vrhl se pardal,

jehož drápy roždíraly mu šíji, dostal se vraty kraalu a prchal dále.

Pt nebo šest jiných, rovnž dravci ohrožených, následovalo jej a
prchalo rovnž.

Nkolik tigr pustilo se za nimi, avšak buvolové, kteí nemohli
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opustiti kraal, váleli se již s prokousnutým hrdlem a rozpáraným
bichem na zemi.

Zatím zavznívaly další výstely z oken domku. Kapitán Hod
a já inili jsme se dle možnosti. Nové nebezpeí nás ohrožovalo.

Zvíata, zavená v klecích, rozilená lomozem boje, výparem
krve, evem svých druh, naplnna byla nevýslovným vztekem.

Podaí se jim prolomiti míže? Museli jsme se toho skuten obávati.

Jedna klec se pevrhla. Domníval jsem se jednu chvíli, že její rozbité

stny umožnily dravcm východ.

Na štstí tomu tak nebylo, a zajatci nemohli již vidti, co se

venku dje, ponvadž zamížovaná strana jejich klece padla na zem.

,,Vru, to je pespíliš!" bruel kapitán Hod, nabíjeje svoji

karabinu,

V tom okamžiku uinil jeden tigr ohromný skok a drápy poda-

ilo se mu zachytiti se na rozsochu vtví jednoho stromu, na kterém
dva nebo ti šikarové hledali útoišt.

Jeden z tchto nešastník, uchopený za hrdlo, mam snažil se

uniknouti a byl stržen k zemi,

Pardal jeden rval se s tigrem o tlo již mrtvé, jehož kosti praštly

v kaluži kr^e.

,,Stelte pak! Stelte!" volal kapitán Hod, jako by ho byl mohl
Matyáš van Guitt a jeho soudruzi slyšeti.

Nemohli jsme již initi nieho. Naše patrony byly vyerpány,
takže jsme byli pouze malomocnými diváky tohoto vraždní!

V tom podailo se tigru, zavenému v kobce, sousedící s naší,

který snažil se rozlámati své míže, cloumaje jimi zuiv, porušiti

rovnováhu klece. Kymácela se okamžik a pevrhla se brzy docela.

Lehce poranni tímto pádem, zvedli jsme se na kolena. Stny
odolaly, my však jsme již nevidli nieho, co se venku dalo.

Nevidli jsme, slyšeli jsme alespo! Jaký to pekelný hluk v ohrad
kraalu! Jaký to zápach krve plnil vzduch! Zdálo se, že zuí boj ješt
prudeji. Co se as dalo? Dostali se zajatci z druhých klecí ven?
Utoili na domek Matyáše van Guitta ? Vylezli snad tigi a pardalové

na stromy, aby strhali Indy dol?
,,A ne se dostat z této bedny!" kiel kapitán Hod, kype oprav-

dovým vztekem.

tvrt hodiny — tvrt hodiny, jejíž nekonené minuty jsme
poítali, uplynulo za tchto okolností.

Na to znenáhla hluk se utišoval. Skoky tigr, kteí obývali

kobku, hraniící s naší, stávaly se idšími. Bylo snad vraždní
ukoneno ?
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Pak slyšel jsem, jak vrata kraalu prudce pirazili. Kálagani nás

hlasit volal. S hlasem jeho pojil se hlas Foxv, který opakoval:

„Mj kapitáne! Mj kapitáne!"

,,Zde jsem!" odvtil Hod.

Slyšeli jej, a brzy na to cítil jsem, že zvedají klec. Okamžik

na to byli jsme na svobod.
,,Foxe! Storre!" volal kapitán, jehož první myšlenka platila

jeho druhm.
,,Zde!" odvtil strojník a sluha.

Nebyli poranni. Matyáš van Guitt a Kálagani byli také zdrávi

a bez úrazu. Dva tigi a pardal leželi mrtvi na zemi. Ostatní opustili

kraal, jehož vrata Kálagani opt uzavel. Byli jsme všichni v bezpeí.

Žádný dravec zvince nemohl se mezi bojem osvobodit, a

obchodník ítal dokonce o jednoho zajatce více. Byl to mladý tigr,

zajatý v malé, pohyblivé kleci, která se zvrhla na nho, a v které

byl chycen jako v pasti.

Zvinec Matyáše van Guitta byl tudíž úplný; jak draho mu to

však pišlo! Pt jeho buvol bylo zakousnuto, ostatní utekli, a

ti dsn zmrzaení Indové váleli se ve své krvi na dvoe kraalu.

KAPITOLA VI.

Poslední pozdrav Matyáše van Guitta.

Do rána již neudalo se nic více ani uvnit, ani za ohradou.

Vrata byla te bedliv uzavena. Jak mohla se pootevíti v oka-

mžiku, kdy smeka dravc pobíhala kolem palisád? Bylo to nevy-
svtlitelné, ponvadž Kálagani sám zastril do jejich závor silné

trámy, které je uzavíraly.

Poranní kapitána Hoda bylo dosti znané, akoliv byla pouze
kže natržena. Nechyblo však mnoho, a byl by ml pravou paži

ochromenu.

Já sám necítil jsem již prudkého úderu ohonu, který mne srazil

k zemi.

Hodlali jsme se tudíž vrátiti do steam-housu ješt za svítání.

Akoliv Matyáš van Guitt zajisté upímn litoval ztráty svých tí
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lidí, pece nejevil pílišnou lítost nad ostatními událostmi, a ztráta

jeho buvol v okamžiku odjezdu pivádla ho do jakýchsi rozpak.
,,To patí k obchodu," pravil nám, ,,a ml jsem jakési tušení,

že se mi pihodí podobné dobrodružství."

Potom naídil pochovati ony ti Indy, jejichž pozstatky byly

zakopány v koutku kraalu, a to dosti hluboko, aby je dravci ne-

mohli vyhrabati.

Zatím osvtlil nastávající den již hlubiny Tarryani, a po upímném
stisknutí ruky rozlouili jsme se s Matyášem van Guittem.

Obchodník nabízel nám k službám Kálaganiho a dva ze svých

Ind, aby nás doprovodili, alespo dokud pjdeme lesem. Pijali

jsme jeho nabídku, a o šesté hodin opustili jsme ohradu kraalu.

Žádné nemilé setkání neekalo nás pi návratu. Po tigrech a

pardahch nebylo již stopy. Dravci, ádn nasycení, patrn uchýlili se

do svých brloh a ted nebylo záhodno je plašiti.

Buvolové kteí uprchlí z kraalu, byli zajisté udáveni, nebo leželi

ve vysoké tráv, nebo byli rozprášeni po Tarryani, a nesmlo se

poítati na to, že je jejich pud pivede zpt do kraalu. Museli jsme se

domnívati, že jsou nadobro ztraceni pro obchodníka. Na okraji lesa

opustili nás Kálagani a oba Indové. Hodinu na to ohlašovali Phann
a Black svým štkotem náš návrat do steam-housu. Vyprávl jsem

Banksovi naše dobrodružství. Nemusím ani. podotýkati, že nám
blahopál k šastnému vyváznutí. Píliš asto, pi pepadnutích tohoto

druhu, ani jediný obležený nezbude, aby vyprávl o hrdinských

krocích oblehatel!

Ostatn byl kapitán Hod velice dopálen, že dostal ránu, aniž

ji mohl oplatiti. Pece však pipojil jednoho tigra k onm osma-

tyiceti, kteíí tvoili jeho aktiva.

Píštího dne, 27. srpna, odpldne ozvali se psi zase velmi hlun,
avšak radostn.

Byl to plukovník Munro, Mac Neil a Gúmi, kteí se vraceli do

sanatoria. Jejich návrat sal s nás skutené bemeno. Byl sir Eduard
Munro spokojen s dobrým výsledkem své výpravy? Nevdli jsme

to dosud. Vracel se zdráv a bez úrazu. To bylo nejdležitjší. Banks
ihned bžel k nmu, podal mu ruku a tázal se ho pohledem.

,,Nic!" odvtil plukovník Munro prostým zavrtním hlavy.

Toto slovo znamenalo nejen, že pátrání na hranicích nepalských

nemlo nijakého úspchu, nýbrž také, že veškerý hovor o tomto

pedmtu by byl bezúelným. Zdálo se, jakoby nám pravil, že nemá
již chuti o tom hovoiti.
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Mac Neil a Gmi, kterých se Banks veer vyptával, byli sdíl-

njší. Doznali mu, že plukovník Munro clitél zejména vidti onen

díl Hindostanu, kam Nana Sahib uprchl po svém optném zjevení

se v okresu Bombayském. Pesvditi se o tom, co se stalo se sou-

druhy naboba, vyzvdti, zda na míst jejich pechodu pes indo-

ínské hranice nezstavili njaké stopy, ujistiti se, zda neukrývá se zde

ne-li Nana Sahib, alespo jeho bratr Balao-Rao, v této krajin dosud

nepodrobené Angliany, to byly úely sira Eduarda Munroa. Avšak

z jeho výzkum bylo patmo, že povstalci musili opustit zemi. Po
jejich ležení, v nmž odbýván onen falešný poheb, aby utvrzena

byla víra v úmrtí Nany Sahiba, nezbylo již stopy. O Balao-Raovi

nebylo zpráv. O jeho soudruzích rovnž nieho, co by vedlo na jejich

stopy. Nabob byl usmrcen v prsmycích hor Santpurrských, jeho

soudruzi nejspíše rozprášeni pes hranice poloostrova; mstiteli

nezbývalo nieho již na práci. Opustiti území Himaláje, pokraovati

v cest na jih, ukoniti konen naši cestu z Kalkuty do Bombaye,
to byl nyní náš úel.

Odjezd tudíž byl uren na osmý den ode dneška, na 3. srpen.

Musili jsme kapitánu Hodovi popáti asu, aby se jeho poranní
zahojilo. Mimo to poteboval plukovník Munro, unavený obtížnou

výpravou, nutn nkolik dní k zotavení.

Zatím Banks konal svoje pípravy. Byl celý den zamstnán
tím, aby uvedl náš vlak, který ml zase sestoupiti do údolí a ujíždti

s Himaláje do okresu Bombayského, zase do poádku.

Nejdíve bylo nutno zmniti po druhé smr cesty, abychom se

vyhnuli velkým mstm na severozápadu, Miritu, Delhám, Age,
Gvalioru, Jansii a jiným, v nichž zanechala vzpoura z roku 1857
píliš mnoho zpousty. S posledními povstalci vzbouení mlo zmizeti

vše, co mohlo vzbuditi truchlivé upomínky u plukovníka Munroa.
Naše pohyblivé obydlí mlo se tudíž pohybovati provinciemi, aniž by
se zastavilo ve hlavních mstech, avšak kraj zasluhoval návštvy
již pro své krásy pírodní. Ohromné království Sindijské nestojí

v tomto ohledu za žádným jiným. Našemu ocelovému obru mly se

otevíti nejmalebnjší cesty poloostrova.

Monsun pestal s obdobím deš, které netrvá déle než do
msíce srpna. První dny záí slibovaly píjemnou teplotu, která
bude mén obtížnou pi tomto druhém dílu cesty.

Bhem druhého téhodne našeho pobytu v sanatoriu stali se

Fox a Gmi dodavateli kuchyských poteb. Provázeni obma psy,

procházeli toto stední pásmo, kde poletovaly koroptve, bažanti

15
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a dropové. Tito ptáci, uložení v lednici steam-housu, poskytovali

nám po cest výtenou potravu.

Dva nebo tikráte ješt navštívili jsme kraal. Zde byl také

Matyáš van Guitt zamstnán pípravami k odjezdu do Bombaye,
snášeje pi tom svj žal jako filosof, který cítí se povzneseným
nad malé i velké nehody života.

Víme, že po chycení desátého tigra, který pišel tak draho,

zvinec byl doplnn. Matyáš van Guitt musil tedy pomýšleti pouze

na to, aby si opatil nové pípeže buvol. Ani jediný pežvýkavec,
který ušel útoku, se nevrátil do kraalu. Vše nasvdovalo tomu,

že je rozprášené v lese stihla násilná smrt. Bylo však pece nutno je

nahraditi — což za stávajících pomr ovšem nebylo snadné. V této

záležitosti vyslal obchodník Kálaganiho do dvor a okolních osad

Tarryani a oekával již jeho návrat s patrnou netrplivostí.

Tento poslední týden našeho pobytu v sanatoriu uplynul bez

nehody. Rána kapitána Hoda hojila se znenáhla. On sám pál si

zakoniti kampa ješt poslední výpravou, musel však od ní ná-

sledkem proseb plukovníka Munroa upustiti. Na vydávati se v ne-

bezpeí, dokud nemohl voln vládnouti svojí paží? Což nebude
míti píznivjší okamžik k odvet, až pijde-li nám cestou njaký
dravec na ránu?

„Ostatn," pravil mu Banks, ,,jste ješt na živu, kapitáne, a

tyicetdevt tigr padlo vaší rukou, neítaje ani poranné. Bilance

koní pece ve váš prospch!"
Patrn mu to leželo na srdci.

Nastal den 2. záí. Byli jsme ped odjezdem.

Tohoto dne, již z rána, hlásil nám Gmi návštvu obchodníkovu.

A vskutku Matyáš van Guitt, provázen Kálaganim, pišel do

steam-housu. Bezpochyby hodlal se s námi v okamžiku odjezdu

rozlouiti dle všech pravidel.

Plukovník Munro uvítal ho srden. Matyáš van Guitt se roz-

plýval v periodách, v nichž zaskvly se veškeré obraty jeho obdivu-

hodné fraseologie. Zdálo se mi však, že za jeho poklonami skrývá se

tajný úmysl, který se ostýchal pronésti.

V tomto okamžiku dotkl se Banks jádra otázky, tázaje se

Matyáše van Guitta, má-li nadji obnoviti svoje potahy.

,,Ne, pane Bankse," odvtil obchodník, ,,Kálagani se mam
namáhal ve vesnicích. A ml plnou moc moji, nemohl sehnati

ani jediný pár onch užitených pežvýkavc. Musím tudíž bohužel

doznati, že mi dosud úpln schází motor, ab3'ch mohl svj zvinec
dopraviti do nejbližší stanice. Rozprášení mých buvol, zpsobené
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ncpíedvídaným pepadením v noci ze dne 25. na 26. srpen, pivedlo

mne pece do jakýchsi rozpak . . . Moje klece se svými tynohými
hosty jsou tžkc . . a . .

."

,,A jak je chcete dopraviti na stanici?" ptal se ho inženýr.

,,To nevím," odvtil Matyáš van Guitt. „Hledám... pe-
mýšlím . . . otálím . . . Zatím minula hodina odjezdu a 20. záí,

t. j. ode dneška za osmnáct dní mám odevzdati v Bombayi svoje

koky ..."

,
.Osmnáct dní!" odpovdl Banks, ,,to nesmíte ztráceti ani

hodinu!"

„Vím to, pane inženýre. A pece mi nezbývá než jeden pro-

stedek, jediný! . .

."

„Který?"
,,Nuže, aniž bych se hodlal vtírati, musil bych se obrátiti k plu-

kovníku s velmi indiskretní otázkou ..."

,,Mluvte jen, pane van Guitte," pravil plukovník Munro, ,,mohu-li

vám prospti, vte, že tak uiním s radostí!"

Matyáš van Guitt se uklonil, jeho pravá ruka se zvedla ke

rtm, hoejší ást jeho tla se voln pohybovala a celý jeho zevnjšek
podobal se zevnjšku lovka, který se cítí pekvapeným nenadálou

blahovolností.

Obchodník chtl vdt, pedpokládaje dostatenou sílu ocelového

obra, bude-li to možná zavsiti jeho pohyblivé klece na konec našeho

vlaku a dopraviti je do Etavahu, nejbližší to stanice dráhy z Delh

do Allahabadu.

Byla to vzdálenost nepesahující tí set padesáti kilometr
po cest dosti pohodlné.

,,Mžeme vyhovti pání pana van Guitta?" tázal se plukovník

inženýra.

,,Nevidím v tom nic nesnadného," odvtil Banks, ,,a ocelový

obr ani nepozná tento pívažek."
,,Pijato, pane van Guitte," pravil plukovník Munro. ,,Dopra-

víme váš materiál až do Etavahu. Sousedé si mají vypomáhati,
a to zejména v Himalájí."

, .Plukovníku," odvtil Matyáš van Guitt, ,,znám vaši laskavost

a, chci býti upímným, také jsem poítal ponkud na vaSi ochotu,

abych se dostal z rozpak."

,
.Dobe jste uinil," pravil plukovník Munro.
Tím byla vc urovnána, a Matyáš van Guitt chystal se k návratu

do kraalu, aby propustil ást svého mužstva, jehož již nepoteboval.
Nehodlal podržeti více než tyi šikary potebné k obsluze klecí.
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,,Zítra tedy," pravil plukovník Munro.

„Zítra, pánové," odvtil Matyáš van Guitt. ,,Budu oekávati
v kraalu píchod vašeho ocelového obra!"

A obchodník, šastný, že ukonil svoji návštvu v steam-housu,

odcházel, zrovna jako herec, který mizí v kulisách dle všech pravidel

moderní komedie.

Kálagani, hledv dlouho na plukovníka Munroa, jehož cesta

ke hranicím Nepalu ho tolik znepokojovala, následoval obchodníka.

Naše poslední pípravy byly ukoneny. Materiál byl náležit

uspoádán. Ze sanatoria steam-housu nezbylo nieho. Oba pohyblivé

domy oekávaly pouze ocelového obra. Slon ml sestoupiti nejprs^é

až k planin a obrátiti se pak ke kraalu pro klece a uspoádati je

ve vlak. Na to pojede pímo rovinami Rohilkandu.

Následujícího dne, 3. záí, o sedmé hodin ranní, byl ocelový

obr pipraven nastoupiti zase funkci, kterou až dosud bezvadn
zastával. Avšak v tom okamžiku velice neoekávaná píhoda pri-

vedla nás všecky v úžas.

Rošt kotl, ukrytý v bocích zvíete, byl již obložen palivem.

Káluthovi, který je zapaloval, napadlo v tomto okamžiku otevíti

dýmnici — k jejíž hlavní ásti se pojily výhevné roury sloužící

k odvádní koue kotlem — aby se pesvdil, nevadí-li nic tahu.

Sotva však otevel dvée této prostory, uskoil udšen a asi

tucet jakýchsi eménk vyletl odtud se zvláštním sykotem.

Banks, Storr a já jsme se na to dívali, nedovedouce si vysvtliti

píinu tohoto úkazu.

. ,,Aj, Káluthe, co je to?" ptal se Banks.

,,Déš had, pane!" volal topi.

Vskutku, eménky byli vlastn hadi, kteí se usídlili v rourách

kotl, bezpochyby aby zde mohli lépe spáti. První plameny na
roštu je probudily. Nkolik tchto plaz, již popálených, padlo

k zemi, a kdyby byl Káluth neotevel dvíka dýmnice, byli by
všichni uhoeli.

,,Co že!" kiel kapitán Hod, který pibhl, ,,náš ocelový obr

má hnízdo had ve svých útrobách!"

,,Ano, vru! a sice velmi nebezpených, ,,whip snakes", biových
had, ,,gulab", erných zmijí, brejlovc, samých to velmi jedo-

vatých druh."
Souasn vystril skvostný tigrovitý pj^thon, z eledi hroznýš,

špiatou hlavu z hoejšího otvoru komína, t. j. z rypáku slona,

a svíjel se mezi prvními kotoui dýmu.
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Hadi, kteí vyvázli živí z rour, rozprchli se rychle v kovinách,

aniž nám poskytli asu, abychom je uinili neškodnými.

Avi^ak python nemohl tak rychle opustiti ocelový válec. Kapitán

Hod uchopil ryclile svoji karabinu a roztíštil hadovi kulí hlavu.

Gúmi vylezl na to na ocelového obra, vyšplhal se k hoejšímu
ústí chobotu a vytáhl s pomocí Kálutha a Storra mohutného plaza.

Není nic krásnjšího nad tyto hady se zelenou, mode skvrnitou

kozí, okrášlenou pravidelnými kruhy, jakoby vystiženou z kže
tigrovy. Mil nemén než pt metr délky pi tlouštce rovnající se

lidské paži.

Byl to vskutku skvostný exemplá indických ophidií a byl by
zajisté sloužil ke cti zvinci Matyáše van Guitta, zvlár,t proto, že

nazývá se také hadem tigrovitým. Pozoroval jsem však, že kapitán

Hod nemíní ho zanésti do svých út.
Na to zavel Káluth optn dýmník, prvan poal pravideln

psobiti, ohe se rozhoel neustálým pítokem vzduchu, v kotl
poalo záhy víti a ti tvrti hodiny na to ukazoval manometr již

dostatený tlak páry. Mohli jsme odjeti.

Oba vozy byly spojeny a ocelový obr chystal se postaviti se jim

v elo.

Naposled pohlédli jsme na obdivuhodné panorama, které se

rozvíjelo na jih, naposled na arovný etz horský, jehož zubatý
profil zaujímal obzor na sever, poslední s bohem Dhavalaghiru,

jehož vrchol vévodí celému území severní Indie, a zapísknutí ozna-

movalo odjezd.

Sestup po klikaté cest odbyt bez nesnáze. Vzdušná brzda držela

pevn kola, spadala-li silnice píliš píke. Hodinu na to zastavil se

náš vlak na hranici Tarryani, na poátku roviny.

Ocelový obr byl na to vypažen a zmizel pomalu pod vedením
Banksa, strojníka a topie na široké cest do lesa.

Dv hodiny na to ozval se opt jeho hukot, an vystupuje z lesa,

pivážel šest klecí zvince.
Po svém píchodu opakoval Matyáš van Guitt plukovníku

Munroovi své díky. Klece s vozem, sloužícím obchodníku a jeho

lidem za obydlí, byly zavšeny k našemu vlaku — nyní skutenému
vlaku, sestávajícímu z osmi voz.

Nový signál Banksv, nové pedepsané zapísknutí, a ocelový

obr rozkroil se majestátn po skvostné silnici, která vedla smrem
na jih. Steam-house a klece Matyáše van Guitta, naplnné dravci,

nezdály se mu býti vtším bemenem, než prostý vz na nábytek.

„Nuže, co tomu íkáte, pane dodavateli?" tázal se kapitán Hod.
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„Myslím, kapitáne," odvtil ne neprávem Matyáš van Guitt,

„že by tento slon, z masa a kostí, byl ješt obdivuhodnjším!"

Tato cesta nebyla totožná s onou, po které jsme se ubírali

k úpatí Himaláje. Vedla na severozápad smrem k Filibitu, malému
msteku vzdálenému stopadesát kilometr od našeho ležení.

Cesta ubývala klidn, s mírnou rychlostí, bez únavy, bez nehody.

Matyáš van Guitt byl každodenním hostem u tabule v steam-

housu, kdež jeho znamenitá chu dlala vždy est kuchyni mon-
sieura Parazarda.

Poteby kuchyn uvedly brzy stálé dodavatele v innost a ka-

pitán Hod, úpln uzdravený — dkazem toho byla rána vystelená

na pythona — uchopil se opt své lovecké pušky.

Zárove s osobami musilo býti postarno také o potravu pro

obyvatele zvince. Tato povinnost náležela šikarm. Zruní ti

Indové, pod vedením Kálaganiho, zruní stelci jako on, nedopustili,

aby nastal nedostatek buvolího nebo antilopího masa. Kálagani

byl skuten neobyejný lovk. Akoliv byl ponkud zdrželivý,

choval se k nmu plukovník Munro velmi pátelsky, ponvadž ne-

zapomnl na prokázanou jím službu.

Dne 10. záí pohyboval se vlak kolem Filibitu, aniž tam za-

stavil, pece však sbhlo se mnoho Ind, aby jej navštívili.

Dravci Matyáše van Guitta, jakkoliv byli obdivuhodní, nedo-

vedli pece vzbudit takovou pozornost jako ocelový obr. Lidé se

ani nenamáhali dívati se na n mížemi klecí, ale všechen jejich

obdiv platil umlému slonu.

Vlak pokraoval na cest po širých rovinách severní Indie

a minul, nkolik mil na západ, Bareilli, jedno z hlavních mst Rohil-

kandu. Postupoval brzo vysokým lesem, oživeným hejny ptactva,

pi emž Matyáš van Guitt nás nabádal k obdivu tchto ,,eklatant-

ních opeenc", brzo houštinami trnitých, dva až ti metry vysokých

akacií, nazvaných Angliany ,,wait-a-bit-bush". Tam pobíhalo

množství kanc, velice chtivých žlutých bobulí tchto kovin.

Nkolik z tchto prasat bylo, by i ne bez nebezpeí, usmrceno,

nebo jsou to zvíata vskutku divoká a nebezpená. Kapitán Hod
a Kálagani mli nkolikráte píležitost ukázati svoji chladnokrevnost

a obratnost, pro kterouž prosluli jako dva výtení lovci.

Mezi Filibitem a stanicí Etavahou musil pekroiti vlak rameno

horního Gangu, a za nedlouho na to, jeden z jeho mohutných pí-

tok, Kali-Nadi.

Celý pohyblivý materiál zvince byl odpoután a steam-house,

petvoený v plovoucí pístroj, dopraven byl snadno z behu na
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beh. Tak snadno to ovšem nešlo s vozy Matyáše van Guitta. Muselo

býti užito prámu, po nmž dopraveny byly jednotlivé klece na druhou
stranu. Vyžadovala -li tato doprava delší dobu, nezpsobila pece
velkých nesnází. Obchodník neocitl se po prvé v podobném postavení,

a jeho lidé jiekroili již více ek, když se ubírali k úboí Himaláje.

Zkrátka, dostihli jsme dne 17. záí bez znanjší nehody dráhu
z Delh do Allahabadu, asi sto krok od stanice Etavažské.

Zde ml se náš vlak rozdliti na dv ásti, které se již nemly
setkati.

První mla pokraovati dále smrem na jih širým územím
království Scindijského, aby se dostala do Vindhyje a okresu Bom-
bayského.

Druhá, umístná na vozech železnice, bude dopravena do
Allahabadu, a na to po dráze do Bombaye ku pobeží Indického

moe.
Zastavili jsme proto a zídili tábor na noc. Následujícího dne,

zatím co obchodník obrátí se na jihovýchod, budeme se ubírati

my, ponvadž naše cesta protíná onu skoro v pravém úhlu, as podél

77. poledníku.

V okamžiku, kdy nás Matyáš van Guitt opouštl, propustil

také ást svých lidí, kterých již nepoteboval. Mimo dva Indy,

potebné k obsluze klecí, na cest netrvavší déle dvou až tí dn,
nepoteboval nikoho již. Až pijde do pístavu Bombayského, kde
ho oekává led pipravená k odjezdu do Evropy, musí dát své

zboží peložiti od obyejných pístavních dlník.
Tím nabylo nkolik šikar svobody, mezi nimi Kálagani.

tená ví, jak a pro jsme byli skuten zavázáni tomuto Indovi

za služby prokázané plukovníku Munroovi a kapitánu Hodoví.

Když Matyáš van Gaitt propustil své lidi, domníval se Banks,
že Kálagani nebude vdti, co poíti, i tázal se ho, bylo-li by mu
vhod doprovázeti nás až do Bombaye.

Kálagani, pemýšleje okamžik, pijal nabídku inženýrovu, a
plukovník Munro vyslovil svoje uspokojení, že mu nyní bude moci
pece ponkud prospti. Ind vstoupil tudíž mezi personál steam-

housu, a bude nám svojí znalostí této ásti Indie jenom k užitku.

Následujícího dne opustili jsme ležení. Nemli jsme píiny
zdržeti se zde déle. Ocelový obr ml dostatený tlak. Banks dal

Storrovi rozkaz, aby byl pipraven.
Nezbývalo již, než rozlouiti se s naším pítelem dodavatelem.

To odbyto velmi prost s naší strany. S jeho to bylo ovšem mnohem
theatrálnjší. Díky Matyáše van Guitta za služby, které mu prokázal
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plukovník Munro, nabyly nutn co nejširší formy. ,,Hrál" tento po-

slední výstup výten a byl dokonalým v této velké scén louení.

Pohybem sval pedloktí zatoil pravou rukou tak, že dla byla

obrácena k zemi. To mlo vyjáditi, že zde na svt nezapomene
nikdy, ím zavázán jest plukovníku Munroovi, a bude-li vdnost
vypuzena z tohoto svta, nalezne poslední útoišt v jeho srdí i.

Na to, opaným pohybem otoil ruku tak, že obrátil dla
k zenitu. To znamenalo, že ani tam nahoe neuhasnou city jeho,

a že vdnost po vky trvající nedovede ješt vyrovnati onen zá-

v^azek, jejž k plukovníkovi pociuje.

Plukovník Munro podkoval Matyáši van Guittovi náležit

a nkolik minut na to zmizel dodavatel obchodních dom Ham-
burských a Londýnských našim oím.

KAPITOLA VII.

Pechod pes Betvu.

Tohoto dne, i8. záí, bylo naše pesné postavení, vzhledem
k místu odjezdu, zastávky a cíle, následující:

1. Od Kalkuty tináct set kilometr;

2. od sanatoria v Himalájí tistaosmdesát kilometr;

3. od Bombaye šestnáct set kilometr.

Nehled než ke vzdálenosti, neurazili jsme dosud ani poloviku
cesty; poítaje však onch šest nedl, které strávil steam-house

na úboí Himaláje, uplynulo již více než polovice asu ureného
k této cest. Opustili jsme Kalkutu dne 6. bezna. Bhem dvou
msíc, nezdrží-li nás nic, hodlali jsme doraziti k západnímu pobeží

Hindostanskému.
Smr naší cesty byl ostatn ponkud pozmnn. Usnesení,

vyhnouti se velkým mstm, postiženým vzpourou z roku 1857.,

nutilo nás pidržeti se smru více jižního.

Napí nádhernými provinciemi království Scindijského vedou

krásné sjízdné cesty, takže ocelový obr nenarazí na žádnou pe-
kážku alespo až k stedohoí. Cesta dle všeho ubhne za nejlepších

podmínek, snadno a bezpen.



Gumi vytáhl s pomoci Kálutha a Storra mohutného plaza . . . (,Str. za.},)
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Pítomnost Kálaganiho mezi personálem steam-housu posky-

tovala k tomu další záruky. Tento Ind znal podivuhodn tuto ást
poloostrova. Banks mohlse o tom již tento den pesvditi. Po sní-

dani, zatím co plukovník Munro a kapitán Hod odpoívali, tázal se

ho Banks, jakým zpsobem prošel tyto provincie.

,,Byl jsem," odvtil Kálagani, ,,ve službách jedné z etných
karavan Banžariských, které dopravují obyejn na buvolech ce-

realie na státní úet nebo na úet soukromníka. Tím zpsobem
prošel jsem území stední jakož i severní Indie dvacetkrát sem
i tam."

,, Ubírájí se tyto karavany dosud touto ástí poloostrova?"

tázal se inženýr.

,,Ano, pane," odvtil Kálagani, ,,a v tomto roním ase jsem
jist, že potkáme nejednu výpravu Banžari ubírající se na sever."

,,Dobe, Kálagani," odpovdl Banks, ,,vaše dokonalá znalost

tchto území nám bude velmi prospšná. Na míst, abychom se

ubírali velkými msty království Scindijského, pojedeme pímo,
a vy nám budete vdcem."

,,Rád, pane," odvtil Ind, tím chladným hlasem, který mu byl

vlastním a kterému jsem dosud nedovedl pivyknouti.

Na to dodal:

,,Pejeté si, abych vám zbžn udal smr, kterým se musíme
ubírati?"

,,Je-li vám libo."

Pi tchto slovech rozprostel Banks velkou mapu na stole,

znázorující tuto ást Indie, aby kontroloval pesnost údaj Kála-

ganiových,

,,Nic není snadnjšího," poal Ind. ,,Skoro pímá ára povede
nás od železnice z Delhi k železnici Bombayské, které se spojují

u Allahabadu.Od stanice Etavahu, kterou jsme práv opustili u hranic

Bundelkundu, bude nám pekroiti již jen jeden nepatrný tok,

Džumnu, a od tchto hranic až k horám Vindhyjským druhý tok,

Betvu. I kdyby tyto ob eky se byly následkem deš rozvodnily,

nebude to plovoucímu vlaku vaditi, aby se dostal s jednoho behu
na druhý."

,,To nebude píliš obtížné," odvtil inženýr; ,,a až dorazíme

do Vindhije . .
.?"

,,Odboíme ponkud na jihovýchod, abychom nalezli pohodlný
prsmyk. To také nebude vážnou pekážkou naší jízd. Znám pr-
smyk, jehož stoupání jest mírné. Je to prsmyk Sirgurský, který

lze snadno pekroiti."
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,
.Avšak," tázal jsem se, ,,projde náš ocelový obr tam, kde

projdou kon?"
,,Zajisté," odvtil Banks; ,,avšak za prsmykem Sirgurským jest

zem velmi hornatá. Nemohli bychom opustiti Vindhyi a ubiiati se

pímo Bhopalem?"
,,Tam jest mnoho mst," odvtil Kálagani, ,,kterým bychom

se nesnadno vyhnuli, a práv zde bylo nejvíce sipoj v boji za ne-

odvislost."

Byl jsem ponkud užaslým nad tímto pojmenováním ,,boj za

neodvislost", kterým oznail Kálagani vzpouru z roku 1857. Ne-
smíme však zapomenouti, že to mluvil Ind a ne Anglian. Nepo-
dobalo se ostatn, že se Kálagani súastnil vzpoury, alespo nikdy

neekl nco, z eho by se to dalo souditi.

,,Budiž," odvtil Banks,
,
.necháme msto Bhopal západn, a

jste-li jist, že nás prsmyk Sirgurský povede na ádnou cestu . .
,"

,,Na cestu, kterou jsem asto pešel, pane, a která ústí, vedouc
kolem jezera Puturia, tyicet mil odtud u dráhy z Bombaye do
Allahabadu, blízko Džubbulporu."

,,Tak jest," odtušil Banks, sleduje na map údaje Indovy;

,,a od tohoto místa? ..."

,,Hlavní silnice obrací se na jihozápad a bží odtud takka
podle železnice až do Bombaye."

,.To správné." odpovdl Banks. ,,Nenalézám vážné pekážky
pekroení Vindhije, a tato cesta se nám hodí. K službám, které

jste nám dotud prokázal, Kálagani, adíte novou, kterou vám ne-

zapomenu."
Kálagani se uklonil a chtl odejíti, když, vzpomenuv si na nco,

obrátil se k inženýrovi.

„Chcete se mne na nco otázat?" pravil Banks.
,,Ano, pane," odvtil Ind. ,,Smím se vás tázat, pro tak zú-

mysln se hodláte vyhýbati velkým mstm Bundelkundu ?"

Banks pohlédl na mne. Nebylo píiny tajiti Kálaganimu, že

se to dje z ohledu na sira Eduarda Munroa, a Ind byl zasvcen
do postavení plukovníkova.

Kálagani naslouchal velmi pozorn tomu, co mu . sdloval
inženýr. Na to pravil hlasem ponkud podivným:

„Plukovník Munro nemusí se obávati neho od Nany Sahiba,

nejmén v tchto provinciích."

„Ani v tchto provinciích?"

,,Ponvadž, objevil-li se nabob. jak se tvrdí, ped nkolika
msíci v okresu Bombayském," pravil Kálagani. ,,tož zajisté již zase
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pekroil hranice indo-ínské, ponvadž pátrání po nm nemohlo
dokázati jeho pítomnost."

Tato odpovd svdila o následujícím: Kálagani nevdl, co

se udalo v horách Sautpurských a že v posledním msíci kvtnu
Nana Sahib byl usmrcen vojáky královské armády v palu Tanditském.

„Vidím, Kálagani," pravil na to Banks, ,,že zprávy, které kolují

Indií, jen stží dostaly se až do les Himalájských!"

Ind pohlédl na nás upen, aniž odpovdl, jako lovk,
který nerozumí.

,,Ano," ekl Banks, ,,zdá se, že nevíte, že Nana Sahib jest

mrtev."

,,Nana Sahib jest mrtev?" vykikl Kálagani, vrt hlavou. ,,Kde

by byl býval Nana Sahib usmrcen?"
,,V palu Tanditském, v horách Sautpurských."

„A kdy? . .
."

,,Již ped tymi msíci," odtušil inženýr, ,,dne 25. kvtna."
Kálagani, jehož pohled mi byl nápadným v tomto okamžiku,

skížil ruce a mlel.

,,]VÍáte snad dvody," tázal jsem se ho,
,
.abyste nevil ve

smrt Nany Sahiba?"

,,Žádných pane," odvtil Kálagani rychle.
,.Vím tomu, co mi

pravíte."

Okamžik na to, Banks a já, byli jsme o samot a inženýr poal
ne bez píiny:

,,Tací jsou všichni Indové! Vdce vzbouených sipoj stal se

legendárním. Nikdy tito povriví lidé neuví, že byl usmrcen,

dokud ho neuvidí viset!"

,,Podobají se v tom," odvtil jsem, ,,starým granátníkm cí-

saství, kteí dvacet let po smrti Napoleona domnívali se, že žije

dosud!"

Od pekroení horního Gangu, jejž steam-house minul ped
trnácti dny, prostírala se úrodná zem, protkaná krásnými silni-

cemi, ped ocelovým obrem. Byl to Doab, vtsnaný ve vidlici,

kterou tvoí Ganges a Džumna než se spojují u Allahabadu. Roviny
alluviální, zorávané bramíny dvacet století ped érou kesanskou,
zpracované velmi nedokonale od rolník, velké práce kanalisaní,

provedené anglickými inženýry, pole bavlník, které se daí zejména

v tomto území, skípní lis na bavlnu, které najdeme v každé

vesnici, zpv dlník, uvádjících je v pohyb, to jsou dojm5^ které

mi utkvly z. tohoto Doabu, kde byla druhdy založena první spo-

lenost náboženská
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Cesta plynula za nejpíznivjších okolností. Kraj se mnil takka
dle libosti naší fantasie. Obydlí se ubíralo dále bez námahy k potše
našich oí. Nebylo-liž to, jak již díve ekl Banks, nejvyšší vymo-
žeností v druhu dopravních prostedk? Káry s voly, vozy s komi
neb mezky, železnice, co jste proti našim pohyblivým vozm?

Dne 19. záí zastavil se steam-house na levém behu Džumny.
Tato dležitá eka dlí ve stední ásti poloostrova zemi Radž
neboli Radžastan od Hindostanu, který jest vlastní zemí Ind.

Vody Džurny stály práv dosti vysoko. Tok její byl prudší;

avšak, akoliv to stížilo ponkud naši peplavbu, pece ji neuinilo

nemožnou. Banks uinil nkterá opatení. Nejprve bylo nutno vy-

hledati píznivé místo k pistání. Nalezli jsme je. Pl hodiny na to

vystupoval již steam-house po druhém behu eky. Pro železnice

je potebí most zhotovených velkým nákladem a podobný most
rourové soustavy vede také pes Džumnu u pevnosti Selimgarhu

na blízku Delh. Našemu ocelovému obru i obma vozm, které

táhl, poskytoval tak cestu stejn pohodlnou jako nejkrásnjší maka-
damisovaná silnice poloostrova.

Za Džumnou, v území Radžastanu leží jistý poet onch mst,
kterým se hodlal inženýr opatrn vyhnouti. Na levo byl to Gvalior

na behu eky Savunriky, postavený na podkladu žulovém, s nád-

hernou mešitou Musdžidskou, palácem Palem, podivuhodnou sloní

branou, slavným opevnním, s Viharou buddhistického pvodu,
staré msto, jemuž ovšem nyní moderní msto Laškar, vystavné
dva kilometry dále, iní nebezpenou konkurenci. Zde, v tomto
indickém Gibraltaru bojovala ráni Džansiská, nejoddanjší spojen-

kyn Nany Sahiba, hrdinsky do posledního okamžiku. Zde byla

také v boji s dvma eskadronami osmého pluku husar královské

armády usmrcena, jak víme, vlastní rukou plukovníka Munroa,
který se súastnil boje s praporem svého pluku. Od onoho dne, jak

také víme, datuje se nezkrotná záš Nany Sahiba, kterou chtl
nabob ukojiti do posledního vzdechu! Ano! bude lépe, když sir

Eduard Munro nepjde vzbuditi svoje upomínky u bran Gvalioru.

Za Gvaliorem, na západ od nového smru naší cesty, bylo to

Antri a jeho rozsáhlá planina, z nížnjí tu i tam etné vrcholky,

jako ostrovy archipelu. Byl to Duttiah, který neítal ješt ani pt
století trvání, jehož elegantním domm se obdivujeme, opevnní
uprosted msta, chrámy s rznými vžemi, opuštný palác Birsing-

Deo, arsenál Topa-Kana — to vše tvoí hlavní msto království

Duttiahského, ležícího v severní ásti Bundelkundu a podrobeného
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protektorátu Anglie. Zrovna jako Gvalior byly i Antri a Duttiah

vážn doteny vzpourou z roku 1857.

Dne 22. záí minuli jsme konen Džansi ve vzdálenosti nej-

mén tyiceti kilometr. Toto msto tvoí nejdležitjší vojenskou

stanici Bundelkundu, a duch vzpoury žije zde stále mezi nižším

obyvatelstvem. Džansi, msto pomrn moderní, provozuje dležitý
obchod s indickým mušelínem a modrým bavlnným zbožím. Ne-
nalezneme zde ani jediného pomníku z doby ped jeho založením,

které se datuje ze 17. století. Pece však jest zajímavé navštíviti

jeho citadelu, jejíž zdi nedovedly stely Anglian zniiti, a hrobku
radž, vzhledu velmi malebného. Zde však nalézalo se hlavní sídlo

buiských sipoj stední Indie, Zde zpsobila neohrožená ráni

první vzpouru, která se rozšíila brzy celým Bundelkundem. Zde
musel podniknouti sir Hugo Rose boj, který trval ne mén než

šest dní, a v nmž ztratil patnáct procent svého vojska. Zde pod-

lehli konen pevaze anglických zbraní, pes svoji odvahu, Tantia

Topi, Balao Rao, bratr Nany Sahiba, a ráni, akoliv mli po ruce

posádku dvanácti tisíc sipoj a byli podporováni armádou dvaceti

tisíc muž. Zde, jak nám vyprávl Mac Neil, zachránil plukovník

Munro život svému šikovateli, penechav mu útrpn poslední doušek

vody, který mu zbýval. Ano! Džansi více než kterékoli jiné msto
smutné památky muselo býti minuto na cest, jejíž smr urili nej-

lepší pátelé plukovníkovi.

Následujícího dne, 23. záí, potvrdilo setkání, které zdrželo

naši jízdu po nkolik hodin, dívjší výroky Kálaganiho,

Bylo jedenáct hodin dopoledne. Snídan byla ukonena, všichni

jsme se odebrali k odpoinku, jedni na verand, druzí v salonu

steam-housu. Ocelový obr pohyboval se rychlostí devíti až desíti

kilometr za hodinu. Krásná cesta, ovroubená nádhernými stromy,

prostírala se ped ním uprosted polí bavlníkových a obilních.

Poasí bylo krásné, slunce svítilo jasn. ,,Úední" pokropení této

silnice nebylo by bývalo na škodu, nýbrž píjemné, ponvadž vítr

hnal jemný bílý prach ped naším vlakem.

Ve vzdálenosti dvou až tí mil zdála se nám celá atmosféra

naplnna takovými víry prachu, jaké by ani prudký Samm v lybické

poušti nedovedl zvednouti v hustších kotouích.

„Nepochopuji, jak povstati mže podobný úkaz," pravil Banks,

,,ponvadž vítr jest mírný."

,,Kálagani nám to vysvtlí," odvtil pluko\Tiík Munro.
Zavolali jsme Inda, který pišel na verandu, pohlédl na silnici

a pravil bez rozmýšlení;
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,,Tof dlouhá karavana, která se ubírá na sever, jak jsem vám
již díve ekl, pane Bankse, je to nejspíše karavana Banžari."

,,Dobe, Kálagani," ekl Banks, ,,naleznete bezpochyby nkteré

z vašich dívjších soudruh?"

,,Tof možné, pane," odvtil Ind, ,,ponvadž jsem trávil dosti

dlouho mezi tmito koovníky."

,,Hodláte nás snad opustiti, abyste se pipojil k nim?" tázal se

kapitán Hod.

,
.Nikoliv," odvtil Kálagani.

Ind se nemýlil. Pl hodiny na to musil ocelový obr pes svoji

sílu stanouti pede zdí pežvýkavc.
Nemusili jsme však litovati toho zdržení. Divadlo, které se

rozvinulo ped našima oima, stálo za podívanou.

Stádo, ítající nejmén tyi až pt tisíc vol, pokrývalo silnici

smrem k jihu na vzdálenost nkolika kilometr. Jak Kálagani

pedpovdl, tvoilo toto stádo karavanu Banžari.
,,Banžariové," pravil nám Banks, ,,jsou praví cikáni Hindo-

stanu. Spíše národ nežli kmen, bez pevných sídel, žijí v lét pod
stany, v zim v chýších. Jsou to nosii poloostrova, a vidl jsem je

dokonce v práci za vzpoury roku 1857. Následkem jakési úmluvy
mezi bojujícími nechali jejich karavany procházeti vzbouenými
krajinami. Byli to skutení dodavatelé zem, a živili zrovna tak

armádu královskou jako armádu domorodc. Chceme-li absolutn
oznaiti ást Indie jako vlast tchto koovník, byla by to Raputana,

a specieln království Milvarské. Ponvadž však kráejí mimo
nás, žádám vás, milý Mauclere, abyste si bedliv prohlédl Banžarce."

Náš vlak stál po jedné stran silnice. Nebyli bychom odolali

takové lavin rohatých zvíat, ped kterou i dravci rychle prchají.

Jak mi radil Banks, pozoroval jsem bedliv dlouhý prvod,
musím však doznati, že steam-house za tchto pomr nepsobil
jak obyejn. Ocelový obr, který obyejn vzbudil všeobecný úžas,

upoutal sotva pozornost Benžarc, zvyklých patrn nediviti se

niemu.

Muži i ženy tohoto cikánského plemene byli stejn pozoru-

hodní — muži velcí, silní, s výrazným obliejem, orlím nosem,
vlnitým vlasem, bronzovou pletí do mava pecházející, odní
v dlouhé ízy a turbany, ozbrojení kopími, kulatými štíty a velkými
mei, které nesli na ramenou; — ženy velké, soumrné postavy,

hrdé jako muži na svj kmen, prsa stísnná ve šnrovace, ostatní

tlo ukryté v záhybech dlouhé kazajky, která je zahalovala od hlavy
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k pat, v elegantním šatu, s drahokamy v ušich, s lesklými nákrníky,
náramky na pažích, s prsteny ze zlata, slonoviny a škeblí.

Vedle tchto muž, žen, starc, dtí kráelo volným krokem
tisíce vol bez sedel a ohlavc, potásajících ervenými stapci, pi
emž znly zvonky na jejich hlavách. Nesli na hbetech dvojitý

pytel, který obsahoval obilí nebo jiné plodiny.

Byl to celý kmen slouený v karavanu pod vedením zvoleného

vdce ,,naika", jenž má neobmezenou moc po celé trvání cesty.

V ele kráel mohutný býk hrdého vzezení, ozdobený pestrými

látkami, ovšený celou garniturou zvonk a ornamenty ze škeblí.

Tázal jsem se Banksa, jaký úkol má toto skvostné zvíe.

,,Kálagani nám to bude moci urit povdt," odvtil inženýr.

,,Kde pak je?"

Volali jsme Kálaganiho. Nepicházel. Hledali jsme ho. Nebyl
již ve steam-housu.

,,Šel nejspíše obnoviti známost s nkterým starým druhem,"
pravil plukovník Munro, ,,vrátí se však zajisté ped odjezdem.''

To bylo zcela pirozené. NemusiU jsme se znepokojovat nad
okamžitou nepítomností Inda; já však pece jsem s.e nemohl ubrániti

jakémus znepokojení.

,,Nuže," pravil na to Banks, ,,nemýlím-li se, representuje tento

býk v karavan Benžarc jejich božství. Kam jde on, jdou oni.

Zastaví-li se, táboí; domnívám se však, že zajisté poslouchá roz-

kaz naika. Zkrátka, v nm soustedí se celé náboženství tchto
koovník."

Teprve dv hodiny pozdji mohli jsme dohlédnouti konce

tohoto dlouhého prvodu. Hledal jsem Kálaganiho mezi zadním
vojem, když jsem ho spatil v prvodu Inda, který neml ráz Ben-

žarc. Bezpochyby byl to jeden z Ind, kteí asem vstupují do
služeb karavan, jak to uinil díve nkolikráte Kálagani. Oba mlu-

vili tajn spolu. O kom neb o em as hovoili? Nejspíše o území,

které koující kmen práv prošel — zemi, kterou jsme hodlali projíti

pod vedením našeho dobrého prvodce.
Tento domorodec, který zstal na konci karavany, zastavil se

na okamžik, kráeje kolem steam-housu. Pohhžel se zájmem na
vlak a jeho umlého slona, a zdálo se mi, že pohlíží nejvíce na plu-

kovníka Munroa, neoslovil nás však vbec. Na to, pokynuv Kála-

ganimu na rozlouenou, pipojil se zase k prvodu a ztratil se brzy

v mranech prachu.

Když se Kálagani vrátil k nám, pravil plukovníku Munroovi,

aniž byl tázán*
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„Jeden z mých starých druh, který jest ode dvou msíc ve
službách karavany."

To bylo vše. Kálagani zaujal opt svoje místo v našem vlaku,

a steam-house brzy ujíždl po silnici rozšlapané tisícerými kopyty.

Následujícího dne, 24. záí, zastavil se vlak, aby strávil noc

pt nebo šest kilometr východn od Ure, na levém behu Betvy,
jedné z nejdležitjších pítok Džumny.

O Ure není co íci ani vidti. Je to staré hlavní msto Bun-
delkundu, msto, které bylo v rozkvtu v první polovici sedmnáctého
století. Avšak s jedné strany Mongolové, s druhé Maharatové je

dsn pustošili, tak že se nikdy již nepovzneslo, A nyní není jedno

z velkých mst stední Indie niím více než mstekem, které hosií

bídn nkolik set obyvatel.

ekl jsem, že jsme hodlali táboiti na behu Betvy. Správnji
však ml jsem íci, že vlak zastavil v jisté vzdálenosti od jejího

levého behu.
Tato znaná eka, nyní totiž rozvodnná, opustila svoje koryto

a zaplavila v znané šíce své okolí. Z toho snad povstanou njaké
obtíže pi naší peprav. Uvidíme až zítra. Noc byla již píliš tmavá,

než aby Banks mohl konati svá pozorování.

Po skonené veei každý z nás brzy vyhledal svoji kobku
a šel si lehnout.

Nikdy, vyjímaje za zvláštních okolností, nevystavovali jsme
v noci stráže. K emu také? Mohl nkdo odnésti naše pohyblivé

domy? Ne! Mohl ukradnouti našeho slona? Ani pomyšlení! Byl
by se bránil pouze svojí vlastní tíží. Také možnost útoku se strany

nkterých pobud, kteí se potloukají tmito provinciemi, nebyla

pravdpodobná. Ostatn, by i žádný z našich lidí nestál v noci

na stráži, naši dva psi, Phann a Black, zde byli a zajisté by nám
oznámili piblížení se každé podezelé osoby.

To se práv stalo této noci. Okolo druhé hodiny z rána vzbudil

nás štkot. Vstal jsem rychle a nalezl jsem své druhy již na nohou.

„Co se dje?" tázal se plukovník Munro.
„Psi štkají," odvtil Banks, ,,a zajisté tak neiní bez píiny,"

,,Njaký pardal, jenž se ozval v sousedním lese!" pravil ka-

pitán Hod. ,,Sestupme, ohledejme okraj lesa a z opatrnosti vezmme
pušky s sebou."

Šikovatel Mac Neil, Kálagani, » Gumi byli již ped táborem,

naslouchajíce, hovoíce, uvažujíce o tom, co se dje ve tm. My jsme

je následovali.
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„Dobrá," pravil kapitán Hod, ,,budou to nejspíše dva nebo

ti dravci, kteí pišli pít z eky."
,,Kálagani to nemyslí," odvtil Mac Neil.

,,Jaký jest váš náhled?" tázal se plukovník Munro Inda, který

se k nám pipojil.

,,Nevím, plukovníku Munro, avšak nejedná se ani o tigry, ani

o pardaly, ba ani o šakaly. Zdá se mi, že rozeznávám pod stromy

neuritou hmotu . .
."

,
.Vysvtlíme to brzy!" volal kapitán Hod, vzpomínaje stále jen

na padesátého tigra, který mu scházel.

„Mjte strpení, Hode," pravil mu Banks. „V Bundelkundu jest

vždy radno, míti se na pozoru ped pobudy."

,,Jsme v pesile a dobe ozbrojeni!" odvtil kapitán Hod. ,,Chci

o tom míti jistotu!"

,,Budiž!" ekl Banks.

Oba psi štkali stále, nejevíce však onoho vzteku, jaký bývá

vzbuzen piblížením se dravc.
,,Munro," pravil na to Banks, ,,zsta v ležení s Mac Neilem

a s ostatními. Zatím Hod, Maucler, Kálagani a já vydáme se na

výzvdy."
„Pijdete?" kiel kapitán Hod, který v tom okamžiku pokynul

Foxovi, aby ho provázel.

Phann a Black, již pod píkrovem prvních strom, ukazovali

cestu. Nezbývalo, než je následovati.

Sotva jsme vstoupili do lesa, ozval se jakýsi šum. Patrn po-

bíhala celá tlupa na okraji našeho ležení. Bylo také vidt nkolik

nmých stín, které prchaly houštinami. Oba psi štkali, skákali,

odbíhali a zase se vraceli nkolik krok do pedu.
,,Kdo tam?" volal kapitán Hod.
Žádná odpov.
,,Bud nechtí ti lidé odpovídat," pravil Banks, ,,nebo nerozumjí

anglicky."

,,Dobrá, rozumjí tedy indicky," odvtil jsem.

,,Kálagani," pravil Banks, ,,volejte indicky, neodpovdí-li,

stehme."
Kálagani, uživ ei Ind stední Indie, vyzval stíny, aby vy-

stoupily. Žádná odpovd jako prve.

Zavznl výstel. Netrplivý kapitán stelil na stín, který se

objevil mezi stromy.

Zmatený šum následoval na výstel karabiny. Zdálo se nám,
že se celá tlupa rozbíhá na levo a na právo. Bylo to jisté, ponvadž
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Phann a Black, kteí vbhli ku pedu, se vrátili klidn, nejevíce

již znamení znepokojení.

,,Nech to byli pobudové nebo záškodníci," pravil kapitán Hod,
,,dali se rychle na útk!"

,,Patrn," odvtil Banks, ,,a nezbývá nám, než vrátiti se do
steam-housu. Bdme však pro jistotu až do rána."

Njakou chvíli na to vrátili jsme se k svým druhm. Mac Neil,

Gumi a Fox vzali na se úkol státi na stráži, zatím co my jsme se

vrátili do svých kobek.

Noc uplynula bez vyrušení. Dalo se pedpokládat, že návštv-
níci, vidouce steam-house dobe chránný, dali pednost tomu,

neopakovati svojí návštvy.

Následujícího dne, 25. záí, zatím co se konaly pípravy k od-

jezdu, plukovník Munro, kapitán Hod, Mac Neil, Kálagani a já

chtli jsme naposled ohledati okraj lesa.

Po rot, která zde byla v noci, nezstalo ani stopy. Nebylo
tudíž teba nieho se obávati.

Když jsme se vrátili, konal Banks práv pípravy k peplutí

Betvy. Tato eka, velice rozvodnná, valila své žlutavé vody da-

leko pes oba behy. Proud byl velice prudký, a bylo nutno, aby
ocelový obr se mu postavil elem, aby nebyl odehnán píliš do údolí.

Inženýr snažil se nejprve vyhledati na druhé stran místo pí-
hodné k pistání. S dalekohledem u oí hledal místo, kde by mohl
pistáti u protjšího behu. Koryto Betvy se prostíralo na tomto
míst v šíí asi jedné míle. To byla nejdelší plavba, kterou pohyblivý

vlak dosud podnikl.

„Avšak," tázal jsem se, ,,co ponou cestující nebo obchodníci,

musejí-li se zastaviti ped ekou tak rozvodnnou? Zdá se mi ne-

snadným, aby pramice se pustila do takového proudu, který se

podobá již peeji."

„Nic jednoduššího," odvtil kapitán Hod. ,,Nepekroí ji!"

„Pece," odvtil Banks, ,,pekroí ji, mají-li slony po ruce."

„Cože! což sloni dovedou plujíce uraziti takové vzdálenosti?"

„Bezpochyby, slyšte, jak jednají," odpovdl inženýr. „Veškerá

zavazadla uloží na hbetech tchto . .

."

,,Proboscid!" pravil kapitán Hod, vzpomínaje na svého pítele

Matyáše van Guitta.

,,A mahutové je pinutí vstoupiti do proudu," pokraoval
Banks. ,,Nejdíve se zvíe zpuje, couvá, hluí nespokojen; zmní
však brzy svj úmysl, vstoupí do eky, dá se do plování a dostane se
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staten pes vodu. Nkteré ovšem uchvátí a odnáší proud; avšak

stává se to zídka, jsou-li ízeni zruným vdcem."
„Dobrá," pravil kapitán Hod, ,,nemáme-li „nkolik" slon,

máme jednoho ..."

,,A ten nám dostaí," odvtil Banks. ,,Nepodobá-li se onomu
Oructoru Amphibolovi Ameriana Evansa, který již

v roce 1804 pohyboval se po zemi a plul po vod?"
Každý zaujal svoje místo ve vlaku, Kaluth u svého topeništ,

Storr ve své vžice, Banks vedle nho, takka jako kormidelník.

Nejprve museli jsme jeti as padesát krok zatopeným po-

bežím, než jsme se dostali na kraj proudu. Ocelový obr zvolna a

jist nastoupil svj pochod. Jeho široké nohy byly již ve vod,
dosud však neplul. Pechod z pevné pdy do rychlého proudu dal

se provésti jen s opatrností.

Náhle ozval se týž hluk, který jsme slyšeli v noci.

Asi sto tvor vyítilo se s posunky a šklebením z lesa.

,,Tisíc ábl! To jsou opice!" volal kapitán Hod, smje se

upímn.
Skuten, celá rota tchto representant šprýmovných tvor

valila se v tsném shluku k steam-housu.

„Co chtí?" ptal se Mac Neil.

„Utoiti na nás, bezpochyby!" odvtil kapitán Hod, pipravený
vždy k obran.

,,Ne! Nemáme se eho obávati," pravil Kálagani, který chvíli

pozoroval rotu opic.

„Nuže, co tedy chtí?" tázal se Mac Neil podruhé.

,,Peplouti v naší spolenosti eku, nic více!" odvtil Ind.

Kálagani se nemýlil. Nemli jsme co dlati s gibbony, s dlou-

hými chlupatými pažemi, nestydatými a nebezpenými, ani s leny
,,aristokratické rodiny", kteí obývají palác v Benaresu. Byly to

opice eledi langur, nejvtší na poloostrov, mrštní tveruci
s ernou srstí, hladkým obliejem, ovroubeným bílými vousy, jež

jim dodávaly vzhledu starých advokát. V jejich bizarních posicích

a necudných gestech byl by nalezl i Matyáš van Guitt svého mistra.

Jejich inillový kožich byl na hbet šedivý, na biše bílý, a ocas

nosily vztyený.

Dovdl jsem se pi tom, že tito langurové jsou u Ind po-

svátná zvíata. Legenda vypráví, že pocházejí od onch bojovník
Rámy, kteí dobyli ostrovu Ceylonu.

V Amberu obývají palác, zvaný Zenanah, kdež turisté pátelsky



242 JULIUS VERNE:

s nimi obcují: Usmrtiti je jest výslovn zakázáno, a nedbání tohoto

zákona stálo život již mnoha anglických dstojníkv.
Tyto opice, dosti mírné povahy, snadno ochoitelné, jsou velmi

nebezpené, útoíme-li na n, a poraníme-li je pouze. M. Louis

Rousselet praví právem, že jsou poranné zrovna tak nebezpeny
jako hyeny nebo pardalové. Nenapadlo nám ovšem, pepadnouti
langury, a kapitán postavil svoji pušku do kouta.

Ml Kálagani pravdu, tvrdil-li, že rota, nemohouc pekroiti
rozvodnnou eku, chtla použiti našeho plovoucího pístroje ku

peplutí Betvy. Bylo to možné, a pesvdili jsme se o tom brzy.

Ocelový obr, který pekroil pobeží, vstupoval práv do koryta

eky. Brzy na to celý vlak plul na ní. Následkem ohybu eky stála

voda na tomto míst skoro tiše, takže i steam-house stál skoro

nehybn. Rota opic se pibHžila a brodila se již v mlké vod, která

pokrývala okolí behu.
Nepátelských úmysl nejevila. Náhle však poali samekové,

samiky, mladí, staí, skákati a se vrtti, podávati si ruce, a do-

stali se až k vlaku, který se zdál je oekávati.

Za nkolik vtein sedlo jich deset na ocelovém obru, ticet

na každém dom, celkem sto, veselých, pítulných, takka hovo-

ících — mezi sebou — tšících se patrn, že nalezly v tak píhodnou
chvíli plující pístroj, který jim umožnil pokraovati v cest.

Ocelový obr vstoupil brzy do proudu a obrátil se k nmu elem.

Banks obával se okamžik, aby vlak nebyl píliš petížen tímto

množstvím pasažér.

Nevadilo to však. Opice rozložily se na slonu vskutku velmi

pípadn.
Sedly mu na hbet, na vžice, na krku, až na konci r3'páku,

a nelekaly se ani vyrážející páry. Jiné sedly na zakulacených ste-

chách našich pagod, jedny skreny, druhé stojíce, tyto openy
o nohy, ony visíce za ocasy, i pod verandou balkon. Steam-house

však držel se v áe ponoru, následkem šastného rozdlení svých

vzdušných píhrad, tak že nebylo se teba obávati tohoto petížení.

Kapitán Hod a Fox byli velice udiveni — zejména sluha. Ne-

chyblo mnoho, aby uvítal ve jménu steam-housu tuto šklebící se

a neostýchavou rotu. Mluvil s langury, podával jim ruku, smekal

klobouk. Byl by rád vyplenil všecky cukenky špižírny, kdyby byl

monsieur Parazard, uražený, že se nalézá v takové spolenosti,

proti tomu neprotestoval.

Zatím pracoval ocelový obr neúnavn svými tymi nohami,

které biovaly vodu ia psobily jako dlouhá vesla. Stále hnán stranou.
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udržoval se pece v áe, v které jsme se chtli ubírati k místu pi-

stání.

Pl hodiny na to ho dostihl; sotva však stanul u behu, celá

rota tchto tyrukých šašk vrlila se na beh a zmizela za veselých

poskok.
,,Mohli se aspo trochu podkovat!" zvolal Fox, uražený ne-

zpsobností bezdných tchto spolucestovatel.

Všeobecný smích byl mu odpovdí. To bylo vše, co zasluhovala

sluhova poznámka.

KAPITOLA Vlil.

Hod proti Banksovi.

Betva byla pekroena. Již jen sto kilometr nás dlilo od
stanice Etavahu.

tyi dny uplynuly bez píhody — ba i bez loveckého dobro-

družství. Dravci nebyli hojní v této ásti království Scindijského.

,,Dozajista," opakoval kapitán Hod, ne bez jistého hnvu,
,,pijdu do Bombaye, aniž jsem zastelil svého padesátého!"

Kálagani nás vedl s obdivuhodnou jistotou tímto územím,
jen slab zalidnným, jehož topografii dobe znal, a dne 29. záí
poal vlak vystupovati po severním svahu Vindhyje, aby projel

prsniykem Sigurským.

Až sem odbyla se naše cesta Bundelkundem bez obtíže. Však
zrovna tato zem jest jedna z nejmén bezpených v Indii. Tam
všichni zloinci rádi vyhledávají úkryt. Pobud je zde velký poet.
Zde Dakoatové se zálibou se oddávají svému dvojitému zamstnání:
jako travii a zlodji. Je tedy potebí býti bedliv na stráži, ubí-

ráme-li se tímto územím.
Nejhorší ást Bundelkundu je zajisté toto hornaté území

Vindhyje, kudy ml práv steam-house proniknouti. Cesta není

dlouhá — nejvýše sto kilometr — až k Jubbulporu, nejbližší sta-

nici trati z Bombaye do Allahabadu. Nemohli jsme však ítati na
to, že pojedeme tak rychle a pohodln, jako jsme jeli planinami
Scindie. Dosti píkré cesty, špatn udržované sUnice, kamenitá
pda, ostré záhyby, nedostatená šíka nkterých míst cesty, to
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vše psobilo k umenšení naší stední rychlosti. Banks nepoítal

na to, uraziti více než patnáct až dvacet kilometr v tch desíti

hodinách, které jsme denn hodlali býti na cest. Bylo nutno ve dne

i v noci bedliv stíci okolí silnice a táboru s písnou pozorností.

Kálagani první nám udlil tuto radu, akoliv jsme byli dobe
opateni a dobe ozbrojeni. Náš malý hlouek, se svými dvma
vozy a vžikou — skutenou kasematóu, kterou náš ocelový obr

nesl na hbet — poskytovaly jistou ,,opornou plochu", abychom
užili moderního výrazu.

Zloinci, Dakoatové nebo jiní, ba i Thugové — zdržovali-li se

dosud v této divoké ásti Bundelkundu — sotva by se byli odvážili

nás pepadnouti. Ostatn, opatrnosti nikdy nezbývá, a jest lépe,

býti pipravenu na všechny pípady.
Bhem prvních hodin tohoto dne dostihli jsme prsmyku

Sirgurského, a vlak postupoval jím bez obtíží. asem, když píkrost

cesty stávala se ponkud vtší, bylo nutno pidati páry; avšak

ocelový obr, .pod rukou Storra, V5rvodil vždy potebnou sílu, a

astokráte bylo nutno pemáhati stoupání dvanácti až patnácti

centimetr na metr.

Na odboení od správné cesty nebylo ani pomyšlení. Kálagani

znaí dokonale všecky stezky území Vindhyje a zejména prsmyk
Sirgurský. Také se nemýlil nikdy, ani když více cest ústilo u nkte-
rého místa, ztraceného mezi vysokými skalami na úpatí rozervané

rokle, uprosted hustých jehlinatých les, které uzavíraly rozhled

na vzdálenost dvou až tí set krok. Opustil-li nás nkd}^ šel-li

ku pedu, nkdy sám, nkdy provázen Banksem, mnou nebo jiným

z našich druh, inil tak, aby ohledal ne smr cesty, nýbrž její stav.

Dešt, které spadly v deštivém, sotva ukoneném období,

poškodily ovšem nemálo silnice, vymlely pdu — okolnost, s níž

jsme musili poítati, díve než bychom se dostali na cestu, kde

nebylo snadno se obrátiti.

Celkem jsme se za tchto okolností brali ješt dosti dobe a

snadno ku pedu. Déš úpln pestal. Nebe, zpola zaclonné lehkými

mráky, kterými asem prokmitlo slunce, nehrozilo již strašnými

onmi bouemi, jejichž prudkost je postrachem zejména stední

ásti poloostrova. Teplo, a nebylo znané, pece jsme pocítili po

nkolik hodin denn, celkem však udržela se teplota v prostední

výši, snesitelná pro cestující dobe opatené. Jedlé zve b\do do-

statek, a naši lovci snadno opatili poteby k jídlu, aniž se píliš

vzdálili od steam-housu.
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Jedin kapitán Hod — Fox také, rozumí se — litoval, že tam
není dravc, kteí obývali Tarryani. Mohli však doufati, že se setkají

se lvy, tigry, pardaly, tam, kde je skoro úplný nedostatek pežvý-
kavc, kteí jim slouží za potravu?

Chybli-li však masožravci ve faun Vindhyje, naskytla se nám
tím spíše píležitost, seznámiti se s indickými slony — míním di-

voké slony, z nichž posud vidli jsme jen málo kus.
Dne 30. záí k polednímu objevil se párek tchto skvostných

zvíat ped naším vlakem. Když jsme se piblížili, uhnuli se na

stranu silnice, aby pustili kolem sebe tento jim neznámý povoz, jenž

je patrn polekal.

K emu je zabíjeti bez poteby, jen abychom ukojili svoji lo-

veckou váše? Ani kapitánu Hodovi to nenapadlo. Spokojil se

obdivem tchto krásných zvíat, úpln svobodných, která zde žijí

ve skalních roklích, kde potoky a pastviny jim skýtají všeho, co

k živobytí potebují.

,,Krásná píležitost," pravil kapitán, ,,pro našeho pítele

Matyáše van Guitta, aby nám uspoádal pednášku z praktické

zoologie!"

Je známo, že Indie jest hlavní zemí slon. Tito tlustokožci

náleží všichni témuž druhu, který však stojí ponkud níže než druh

slon afrických — a sice nejen ti, kteí se prohánjí v rzných pro-

vinciích poloostrova samého, ale i onino, jejichž stopy sledujeme

v Birm, v království Siamském až k územím ležícím východn
od zálivu Bengalského.

Jak bývají loveni? Obyejn do ,,kiddahu", místa ohranieného
palisádami. Jedná-li se o chycení celého stáda, lovci, potem tí

až ty set, pod vedením ,,džamadara" nebo domorodého vdce,
je pozvolna vhánjí do kiddahu, zavírají je tam, oddlují od sebe

pomocí krotkých slon k tomu cviených, spoutají jim potom zadní

nohy a mají je tím ve své moci.

Avšak tento zpsob, který vyžaduje as a jisté úsilí, jest asto
bezvýsledný, chceme-li chytiti velké sámeky. Jsou to obyejn
dosti zlomyslná zvíata, dosti chytrá, aby prolomila kruh honc
a nedala se zahnati do kiddahu. Užívá se k honu také samiek,
které samce následují po nkolik dní. Tyto samiky nesou na svých
hbetech mahuty, zahalené v temné látky, a když sloni, nieho
netušíce, se oddají sladkému spánku, spoutají a svážou je mahuti,

než mají as se vzpamatovat.
Druhdy — ml jsem již píležitost to íci — chytali slony do

hlubokých jam na místech, kudy se obyejn ubírají, vykopaných
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do hloubky patnácti stop; avšak pi pádu se zvíe poranilo nebo
zabilo, tak že skoro úpln bylo upuštno od této barbarské methody.

Konen užívá se také lassa, v Bengalsku a Nepalu. To je

pravý lov se zajímavými okamžiky. Sloni, dobe cviení, jsou ob-

sazeni temi muži. Na krku jim sedí mahut, který je ídí, na zadku
honec, který je pohání klackem nebo špiatým hrotem, na hbet
Ind, který jest ozbrojen lassem, opateným pohyblivým okem.
Takto opateni pronásledují divoké slony astokráte celé hodiny,

pes planiny, skrze lesy, pi emž lidé na zvíeti nevyvážnou vždy
bez pohromy, a konen zvíe, byvši ,,lassováno", klesne tžce
k zemi k radosti lovc.

Pomocí všech tchto rzných zpsob nachytá se v Indii

množství slon. Není to špatný obchod. Platí se až sedm tisíc

frank za samiku, dvacet tisíc za samce a i padesát tisíc frank,
je-li istokrevný.

Jsou tato zvíata skuten tak užitená, že se za n platí takové
obnosy? Ano, a krmí-li se dostaten — šesti až sedmi sty librami

zelené píce v osmnácti hodinách — vykonávají platné služby: slouží

k doprav voják a poteb vojenských, dlosteleckého materiálu

v hornatých krajinách nebo v bahnách nepístupných koním, nebo
jich užíváno soukromníky k tžkým pracím jako tažných zvíat.

Tchto slon, mohutných a uelivých, snadno a rychle zkrotitelných

následkem zvláštního pudu, který je nutí k poslušnosti, užívá se

v celém Hindostanu. Ponvadž se v zajetí nemnozí, musí se neustále

honiti, aby se vyhovlo potebám poloostrova a ciziny.

Pronásledují je, stopují a chytají je neustále udaným zp-
sobem. Pes toto pronásledování nezdá se, že by jich ubývalo;
zbývá jich stále velký poet v rzných územích Indie.

ekl bych skoro, že jich zstalo až píliš mnoho, jak hned
uvidíme.

Oba sloni ustoupili, jak jsem již ekl, na okraj silnice, aby pro-

pustili náš vlak; avšak potom pokraovali ve svém pochodu, na
okamžik perušeném. Brzy na to objevili se vzadu jiní sloni, kteí
zrychlili krok a patrn snažili se dohoniti párek, který jsme práv
minuli. tvrt hodiny na to napoítali jsme jich tucet. Pozorovali
steam-house, následovali nás, držíce se ve vzdálenosti nejvýše
padesáti metr. Nezdáli se míti úmysl nás pepadnouti, tím mén
však nás opustiti. Mohli to uiniti tím snadnji, ponvadž ocelový
obr na tchto úboích, která obkliují hlavní skupiny hor Vind-
hyjských, nemohl zrychliti chod.
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Slon zatím dovede se pohybovati s vtší rychlostí, než bychom
se domnívali — rychlostí, která dle M. Sandersona, velice zkušeného

v tomto ohledu, obnáší nkdy ptadvacet kilometr v hodin. Našim
sledovatelm bylo tudíž velmi snadno nás dohoniti nebo i ped-
honiti.

Nezdálo se však, že jest to jejich úmyslem — alespo ne v tomto

okamžiku. Shromážditi se ve vtším potu, to bylo, co patrn
chtli. A vskutku také vyráželi zvláštní skeky ohromnými svými

hrdly, jakoby se vyzývali, a na skeky tyto ozývali se stejným

zpsobem slonové zadnjší, ubírající se touže cestou.

K jedné hodin odpoledne asi ticet sion, seadných na silnici,

ubíralo se nám v patách. Byla to nyní celá rota. Nic nenasvdovalo,
že se jejich poet ješt nezvtší. Skládá-li se stádo tchto tlusto-

kožc pravideln z ticeti až tyiceti len, tvoících rodinu oby-

ejn více nebo mén spíznnou, tož vyškytá se také zhusta, že se

setkáme se stádem ítajícím ke stu tchto zvíat, kterážto okolnost

pro cestující nebývá zrovna píjemná. Plukovník Munro, Banks,

Hod, šikovatel, Kálagani a já usedli jsme pod verandou druhého

vozu a pozorovali jsme, co se dje za námi,

,,
Jejich poet stále ješt roste," pravil Banks, „a dopluje se

bezpochyby všemi slony, roztroušenými po kraji!"

,,Pece však," poznamenal jsem, ,,nemohou se dohodnout na

tak znanou vzdálenost."

,,Ne," odvtil inženýr, ,,ale cítí se a jemnost jejich ichu jest

tak znaná, že ochoení sloni poznávají pítomnost divokých slon
na vzdálenost i tí až ty mil."

,,To skutené sthování národ," prohodil na to plukovník

Munro. „Vizte! Za naším vlakem jde celý pluk, rozdlený ve skupiny

po desíti až dvanácti slonech, a tyto skupiny úastní se všeobecného

pochodu. Musíme urychlit jízdu, Bankse."

,,Ocelový obr koná, co mže, Munro," odvtil Banks. ,,Máme
pt atmosfér tlaku, stoupáme znan, nebo cesta jest velmi píkrá!"

,,Ale, k emu pak pospíchat?" zvolal kapitán Hod, kterého

tato záležitost znamenit bavila. ,,Necht je, a nás provázejí ta

pomilování hodná zvíata! To prvod hodný našeho vlaku! Kraj

byl díve opuštn, nyní již není a my se ubíráme v prvodu jako

radža na cest."

,,Necháme je," odvtil Banks, ,,je dobe! Nevím vru, jak

bychom jim mohli zabránit, aby nás nenásledovali!"

,,Však eho se obáváte?" tázal se kapitán Hod. ,,Nezapo-
mínejte, že stádo je vždy mén nebezpené než jednotlivý slon.
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Tato zvíata jsou znamenitá! . . . Ovce, velké ovce s rypáky, to
vše!" —

,,Dobrá! Hod optn pichází do svého živlu!" prohodil plu-

kovník Munro, ,,Chci rád pipustiti, že zstane-li tlupa vzadu

a zachová svou vzdálenost, nemusíme se nieho báti; napadne-li

jim však chtíti nás pedejít na této úzké cest, mohla by z toho

nastati pohroma pro steam-house!"

,,Nehled k tomu," dodal jsem já, ,,až se ocitnou poprvé elem
proti elu s naším ocelovým obrem, nevím, jak se k nmu zachovají!"

,,Pozdraví jej, tisíc dábl!" zvolal kapitán Hod. ,,Pozdraví jej,

jako jej pozdravili sloni prince Guru Singha!"

,,To však byli krotcí sloni," poznamenal ne neprávem šikovatel

Mac Neil.

,,Dobrá," odvtil kapitán Hod, ,,tito zkrotnou, i spíše, ped
naším ocelovým obrem budou naplnni úžasem, který se zmní
v úctu!"

Je vidt, že náš pítel neztratil nieho ze svého nadšení pro

umlého slona, ,,veledílo mechaniky, vyšlé z rukou anglického

inženýra"!

,,Ostatn jsou tito proboscidi," pokraoval — uvykl již zcela

tomuto slovu — ,,velice intelligentní, pemýšlejí, posuzují, porov-

návají, spojují svoje myšlenky a jeví skoro lidskou intelligenci."

,,To je sporné!" odvtil Banks.

„Cože, sporné!" zvolal kapitán Hod. ,,To by lovk nesml
žít v Indii, aby takto mluvil! Což nepoužívá se tchto intelligentních

zvíat k rzným domácím pracím? Znáte snad dvounohého sluhu

njakého, který se jim vyrovná? Není slon v dom svého pána
ochotným ke všem službám? Což nevíte, Mauclere, co o nm vyprávjí
nejznámnjší autoi? Smíme-li jim vit, je slon ochotný k tm,
které miluje, odebírá jim jejich bemena, pro n pináší kvtin }-

a ovoce, sbírá dary jako sloni proslulé pagody Vilenoorské u Pon-

dišery, platí si v bazarech cukrovou ttinu, banány nebo mandle,

které kupuje na vlastní úet, chrání v Sunderbundu stáda a majetek

svého pána proti dravcm, erpá vodu z cisteren, provází dti sv-
ené jeho péi jako nejlepší anglická chva! Je pívtivý, uznalý,

ponvadž jeho pamt jest znamenitá, nikdy nezapomene dobrodiní

ani trýznní! Hlete, pátelé, takového obra humanity — ano,

pravím humanity, nemohli bychom donutiti, aby usmrtil nevinný

hmyz! Jeden z mých pátel — to jsou tak píhody, na které neza-

pomeneme- — vidl usednout malou berušku na kameni a poruil

zkrocenému slonu, aby ji usmrtil! Roztomilý obr zvedl nohu vždy,
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když kráel pes kámen, a ani rozkazy ani rány nedonutily ho, aby

ji vložil na brouka. Ale naopak, když mu poruili, aby ji zvedl,

uchopil ji opatrné jíodivuhodnou svou rukou, kterou má na konci

svého rypáku, a pustil ji na svobodu! eknete nyní, Bankse, že slon

není dobrý, šlechetný, že nepedí veškerá ostatní zvíata, i opice

i psy, a zdaž nemusíme doznati, že Indové jsou v právu, pikládajíce

mu tolik intelligence co lovku!"

A kapitán Hod, aby dokonil svoji chvaloe, nemohl nic lep-

šího vykonati, než smeknouti klobouk ped mohutným stádem,

které nás následovalo odmeným krokem.

,,Dobe eeno, kapitáne Hode!" odvtil plukovník Munro se

smíchem. ,,Sloni mají ve vás velého obhájce!"

,,Nemám však úpln pravdu, mj plukovníku?" tázal se ka-

pitán Hod.

,,Je možná, že kapitán Hod má pravdu," odvtil Banks, ,,my-
slím však, že já mám pravdu se Sandersonem, lovcem slon, jsa

obeznámen se vším, co seznal."

,,A co íká ten váš Sanderson?" zvolal kapitán Hod hlasem

dosti opovržlivým.

,,Tvrdí, že slon má jen velmi prostední intelligenci, a že nej-

obdivuhodnjší iny, které vidíme provádti tato zvíata, jsou jen

výsledky bezvolné podajnosti, tak že slonové poslouchají jenom
pokyn svých kornak!"

„Na píklad," odvtil kapitán Hod, který se roziloval.

„Upozoruji," pokraoval Banks, že také Indové nikdy nepo-

kládali slona za symbol intelligence na svých pomnících a památných
obrazech, nýbrž že k tomu volí vždy lišku, havrana nebo opici!"

,,Odporuj i!" zvolal kapitán Hod, jehož rám provádlo po-

sunky jako sloní chobot.

,,Odporujte, kapitáne, poslyšte však!" odpovdl Banks.
,
.San-

derson tvrdí, že slon vyznamenává se zejména svým smyslem
pro poslušnost, a ten tvoí asi hezký hrbol v jeho mozku! Pozoroval

také, že se slon dá chytit do pastí vru dtinských — to pravé
slovo — jako na p. do jam pikrytých vtvemi, a že se ani nepokusí,

dostati se z nich ven. Praví, že se dá zahnat do ohrad, kam je nemožno
dostat ostatní divoká zvíata! Tvrdí konen, že zajatí sloni, kteí
se dostali na svobodu, dají se opt snadno chytiti, což neslouží jejich

rozumu ke cti! Ani zkušenost nedovede je uiniti moudejšími!"

„Ubohá zvíata!" odvtil kapitán Hod komickým hlasem, „jak

vás ten inženýr pomlouvá!"
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„Dodávám konen, a to je poslední dvod pravdivosti mého
tvrzení," pokraoval Banks, ,,sloni asto vzdorují všem pokusm
zkrocení z nedostatku intelligence, a je asto nesnadno donutiti

mladší zvíata i samiky k poslušnosti!"

,,ó, to je opt jedna podobnost s lidmi!" odvtil kapitán Hod.
,,Nedají-liž se muži snadnji ovládati než dti a ženy?"

,,Mj kapitáne," odvtil Banks, máme oba píliš málo zkuše-

ností o manželství, než abychom mohli souditi v této záležitosti!"

,,Dobe eeno!"
,,Konen," dodal Banks, ,,pravím, že nesmíme píliš spoléhati

na dobrotu slon, nebo se domnívati, že budeme hotovi s celým

stádem tchto obr, kdyby je nco rozzuilo, a byl bych radši,

kdyby ti, kteí nás doprovázejí, v tomto okamžiku se odebrali na

sever, kdežto my pjdeme na jih!"

„Tím spíše, Bankse," odvtil plukovník Munro,
,
.ponvadž

zatím co Hod a ty jste se peli, jejich poet se rozmnožil zpsobem
znepokojujícím!"

KAPITOLA IX.

Sto proti jednomu.

Sir Eduard Munro se nemýlil. Stádo asi padesáti až šedesáti

slon kráelo nyní za naším vlakem. Šli v hustých adách, a první

již se dosti piblížili steam-housu — skoro na deset metr — tak

že jsme je mohli pohodln pozorovati.

V ele kráel jeden z nejvtších kus stáda, akoliv jeho trup,

men kolmo k plecím, zajisté nepevyšoval ti metry. ekl jsem

již, že nedosahují velikosti slon afrických, z nichž nkteí dosa-

hují výše ty metr. Jeho kly, rovnž kratší než kly jeho druh
afrických, nemí více než metr padesát centimetr v zevním ohybu
pi tyiceti centimetrech objemu pi koenu. Nalézáme-li na ostrov
Cejlonu jistý poet tchto zvíat, která jsou oloupena o tyto kly,

zbra to strašnou, jíž zrun dovedou užiti, tak zvané ,,mucknasy"
— tak se nazývají — tož spatíme jich velice málo ve vlastním

území Hindostanu.

Za tmito slony následovala tlupa samiek, které bývají vlastn

vdkynmi karavany. Nebýti steam-housu, byly by tvoily pední
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voj, a onen sameek byl by zstal jist vzadu v ad svých druh.
Vskutku, samekové nehodí se za vdce stáda. Nestarají se zhola

o svoje mláata; nevdí, kdy jest potebí se zastaviti k ukojení

poteb tchto „nemluvátek", ani které ležení se pron hodí. Vskutku
jen samiky vedou takka vládu ve stádu a ídí velké tlupy.

Otázka, pro se toto celé stádo vydalo na cestu, zda bylo nu-

ceno opustiti vyerpané pastviny, nebo chtlo uniknouti bodáni

jisté, velmi nebezpené mouchy, i zda jenom úmysl provázeti náš

neobyejný povoz pudil je prsmyky Vindhyjskými, to dalo se

v tomto okamžiku tžko rozhodnouti. Krajina byla dosti volná,

a sloni, dle svého zvyku, nejsou-li v území lesnatém, cestovali za

jasného dne. Zastaví se píští noci, až budeme my nuceni uiniti

totéž? Uvidíme brzy.

,
.Kapitáne Hode," tázal jsem se našeho pítele, ,,hlete, jak se

tento zadní voj stále ješt dopluje! Nevzbuzuje to u vás žádnou
obavu? ..."

,,Eh," pravil kapitán Hod. „Pro by nám ta zvíata chtla
uinit nco zlého? To nejsou tigi, není-liž pravda. Foxe?"

,,Ani pardalové!" odvtil sluha, který ovšem souhlasil s my-
šlenkami svého pána.

Avšak Kálagani potásal pi této odpovdi hlavou s výrazem
pochybnosti. Patrn nesdílel úpln dvru slov lovc.

,,Vy se nezdáte být uspokojeným, Kálagani," pravil mu Banks,

jenž na pohlédl v tomto okamžiku.

,,Nemohli bychom zrychlit jízdu vlaku?" tázal se v odpov
Ind. —

,,To dosti nesnadné," odvtil inženýr. ,,Zkusme to však."

A Banks, opustiv zadní verandu, odebral se do vžiky, v které

se nalézal Storr. Brzy na to oddychoval ocelový obr prudeji, a rych-

lost vlaku se zvtšila.

Však to valn nespomohlo, ponvadž cesta byla obtížná. Avšak
ani zdvojená rychlost vlaku nebyla nieho zmnila na stavu vci.

Stádo slon mohlo zrychliti krok, to vše. To také uinilo, a vzdá-

lenost, která je dlila od steam-housu, se nezvtšila.

Tak uplynulo nkolik hodin bez znanjší zmny. Po obd
usedli jsme pod verandou druhého vozu.

V tomto okamžiku prostírala se silnice za námi pímým smrem
nejmén v délce dvou mil. Rozhled nebyl již stížen náhlými za-

tákami.

Jaké bylo naše leknutí, když jsme spatili, jak v hodin poet
slon se ješt zvtšil! Bylo jich nejmén sto



252 JULIUS VERNE:

Zvíata kráela dle šíky cesty po dvou, po tech, takka tiše

a stejnomrným krokem, jedni s kly ve výšce, druzí se vztyenými
choboty. Celek podobal se rozvlnnému moi, rozbouenému vel-

kými vlnami až na dno. Nic dosud neukazovalo píboj, abychom
pokraovali v metafoe; jakému však budeme vydáni nebezpeí,

vyruší-li prudká boue tuto pohyblivou massu?
Zatím zvolna sklánla se noc — noc bezmsíná a bezhvzdná.

Jakási jemná mlha valila se v hoejších vrstvách vzduchu.

Jak pedpovdl Banks, nemohli jsme pomýšleti v temné
noci na to, abychom jeli dále po této nebezpené cest, byli jsme

nuceni se zastaviti. Inženýr odhodlal se zastaviti na širším míst
údolí, kdež jsme mohli zajet do malé rokle, abychom umožnili ne-

bezpenému stádu ubírati se kolem našeho vlaku na jih.

Uiní to však toto stádo a nezstane na tomtéž míst, kde

i my jsme táboili?

To byla dležitá otázka.

Potom, když se ješt více setmlo, jevili sloni jisté znepokojení,

jehož píznak jsme za dne nepozorovali. Jakýsi temný ev vy-

cházel z jejich hrdel. K tomuto ryku pipojil se jiný nám neznámý
hluk.

,,Co znamená tento ev?" tázal se plukovník Munro.

,,To hlas, který vydávají tato zvíata," odvtil Kálagani,

,,když se nalézá njaký nepítel v jejich blízkosti!"

,,A to jsme my, to mžeme býti jenom my, jež za nepítele

pokládají?" tázal se Banks.

,,Obávám se toho!" odvtil Ind.

Rev podobal se brzy vzdálenému huení hromu. Upomínal
na hluk, který se vyvozuje v kulisách divadla chvním se zavšeného
plechu. Trouce koncem chobotu po zemi, vyráželi pak sloni ohromné
kotoue vzduchu, zadrženého v plicích delších oddechem. Tím
vznikalo mocné a hluboké dunní, svírající nám srdce jako huení
hromu.

Bylo devt hodin veer.

Stáli jsme na malé, asi pl míle široké otevené rovin, v níž

ústila silnice, vedoucí k jezeru Puturia, a kdež hodlal Kálagani

táboiti. Jezero však bylo ješt patnáct kilometr vzdáleno, a ne-

mohli jsme ho dostihnouti ješt této noci.

Banks dal znamení k zastavení. Ocelový obr se zarazil, ne-

odpáhli jsme ho však. Také ohe nebyl zhasnut v peci. Storr

dostal rozkaz, udržovati tlak páry, aby vlak byl stále pipraven
odjeti na první znamení. Museli jsme býti pipraveni pro každý
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pípad. Plukovník Munro se odebral do své kabiny, avšak Banks

a kapitán Hod nechtli ulehnouti a já jsem hodlal bdíti s nimi.

Ostatn zstal celý personál na nohou. Co však jsme mohli initi,

napadne-li slonm vrhnouti se na steam-house?

Bhem první hodiny noní ozýval se stále ryk kolem našeho

tábora. Patrn vstupovalo stádo na malou rovinu. Zdaž ji pe-
kroí a bude pokraovati v cest na jih?

„To dosti možné," pravil Banks.

„Dokonce pravdpodobné," dodal kapitán Hod, jehož opti-

mismus neutuchal.

K jedenácté hodin tichl znenáhla hluk, a deset minut na to

pestal úpln.
Na to byla noc úpln klidná. Nejmenší šum byl by se dostal

k našemu sluchu. Nebylo slyšet nieho, než asem svit jisker, které

vystupovaly z jeho rypáku.

„Dobrá," pravil kapitán Hod, „ml jsem pravdu? Odešli, ti

hodní sloni!"

„Šastnou cestu!" odvtil jsem.

,,Odešli!" odtušil Banks, potásaje hlavou. „Hned uvidíme!"

Na to zavolal stroj nika.

„Storre," pravil, ,,svtla!"

,,Okamžit, pane Bankse!"

Dvacet vtein na to zableskly dva elektrické chvosty paprsk
z oí ocelového obra a dotkly se pomocí automatického zaízení

znenáhla všech bod obzoru.

Sloni tu byli, ve velkém kruhu, kolem steam-housu, nepohnuti,

jakoby dímali, snad spali. Tato zá, která osvtlovala taslav
jejich ohromná tla, zdála se jim vdechovati nadpirozený život.

Prostým optickým klamem nabývaly ony obludy, na které padly

záící paprsky svtla, ohromných rozmr, tak že mohly závoditi

s naším ocelovým obrem. Zastiženi skvlým svtlem vztyovali se

náhle, jakoby je bodla žhavá jehla. Natahovali choboty a zvedali

kly. Zdálo se již, že se hodlají vrhnouti na náš vlak. Z mohutných
elistí znlo chroptivé vrení. Rychle zmocnil se všech vztek a kolem

našeho ležení nastal koncert, jakoby sto truba zatroubilo rázem

na poplach.

,,Zhasnte!" zvolal Banks.

Elektrický proud byl perušen a hluk okamžit opt ustal.

,,Jsou zde, táboí v kruhu," pravil inženýr, ,,a budou zde ješt

za svítání."
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,,HmI" vrel kapitán Hod, jehož dvra pece byla ponkud
otesena.

„Co však poíti?"

Tázali jsme se Kálaganiho. Netajil nikterak obavy, jež choval.

Mohli jsme pomýšleti na to, abychom opustili ležení v této

temno noci? To bylo nemožno. Co nám to ostatn mohlo prospt?
Stádo slon by nás jist následovalo a nebezpeí by bylo vtší než

za dne.

Spíše se doporuovalo neodjíždti ped svítáním. Pojedeme
s nejvtší rychlostí a s všemožnou opatrností, aniž bychom však

dráždili svj strašný prvod.
,,A neustanou-li zvíata nás následovati?" tázal jsem se.

,,Vynasnažíme se nalézti místo, kde se steam-house bude moci
ukryti jejich útokm," odvtil Banks.

,,Najdeme však takové místo než opustíme Vindhyi," pravil

kapitán Hod.
,,Znám jedno," odvtil Ind.

„Které?" tázal se Banks.

„Jezero Puturia."

„Jak jest daleko?"

„As devt mil."

,,Sloni však plavou též," odvtil Banks, ,,a možná že lépe než

kterýkoliv jiný tvernožec! Známo, že se udrží více než pl dne
na vod. Nemusíme-li se tedy i tu obávati, že nás budou následovati

na jezero Puturia, a nebude-li tím postavení steam-housu ješt více

ohroženo?"

,,Neznám jiného prostedku, jak bychom ušli jejich útoku!"
pravil Ind.

Vskutku, nezbývalo nám nic jiného. Možná, že se sloni ne-

odváží za tchto okolností do vody, a možná, že je pedíme rych-
lostí!

Netrpliv oekávali jsme den. Posud nepoalo svítati. K ne-

pátelské deijionstraci nedošlo bhem zbytku noci, pi východu
slunce však ani jediný slon neodešel, a steam-house byl seven
se všech stran.

V tom nastal všeobecný pohyb kolem tábora. Zdálo se, že

sloni poslouchají jednoho rozkazu. Vztyovali rypáky, teli kly
o zem, „dlali toaletu", pokropujíce se erstvou vodou a škubajíce
tunou trávu, jíž nebyl nedostatek na tomto míst, a konen se

blížili k steam-housu, tak že nkolik z nich byli bychom mohli do-
sáhnouti již kopími z oken.
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Banks však nás dtkliv napomínal, abychom jich nedráždili.

Bylo dležito, nedáti jim píležitosti k útoku.

Zatím tlaili se nkteí sloni stále více k ocelovému obru. Pa-

trn se chtli pesvditi, co je s tím ohromným, nepohyblivým
zvíetem. Poznali v nm sob rovného? Tušili v nm njakou
tajemnou moc? Pedešlého dne nemli píležitost vidti ho v práci,

ponvadž jejich pední ady držely se stále v jisté vzdálenosti za

vlakem. Co však uiní, až ho uslyší hueti, až z jeho rypáku vystoupí

kotoue páry, až uvidí, že zvedá a spouští své mohutné lánko-

vané nohy, že pichází v pohyb a vlee za sebou oba pohyblivé

vozy ?

Plukovník Munro, kapitán Hod, Kálagani a já usedli jsme

v pední ásti vlaku. Sikovatel Mac Neil a jeho soudruzi byli vzadu.

Káluth stál ped topeništm svého kotle, na nž poal házeti

palivo, akoliv tlak páry dosáhl již pti atmosfér.

Banks, ve vžice, vedle Storra, držel ruku na rozdlovai
páry.

Nastal okamžik odjezdu. Na znamení Banksovo otevel stroj-

ník kohout píšaly, naež ozvalo se ostré zapísknutí.

Sloni natahovali uši; na to, ustoupivše trochu, uvolnili nám
cestu na nkolik krok.

Pára vstoupila do válc, mrak páry vyrazil z rypáku, kola

stroje poala se pohybovat, psobila na nohy ocelového obra, a celý

vlak se hnul o kus cesty.

Všichni soudruzi mi dosvdí, tvrdím-li, že zpoátku zmocnilo

se zvíat v prvních adách jakési prudké hnutí, jakoby leknutí.

Rozevela se mezi nimi širší cesta, a dráha poskytnula te dost

prostory, aby propustila steam-house, utíkající volným klusem

rychlostí kon.
Zárove však poala se celá ,,proboscidická massa" — výraz

kapitána Hoda — ped námi i za námi pohybovati. První sku-

piny postavily se v elo prvodu, zadní následovaly vlak. Zdálo

se, že jsou odhodláni neopustiti nás.

Zárove provázeli nás, ponvadž na tomto míst byla cesta

širší, živí sloni po obou stranách, jako jezdci po bocích koáru.

Samci a samiky v jedné smsici. Byli všech velkostí, každého

stáí, mladíci ptadvacítiletí, ,,zialí muži" šedesátníci, staré pachy-

dermy více než stoleté, nemluvátka, vedle svých matek, s ústy

na jejich prsou a ne rypáky — jak se díve myslelo — ssajíce cestou.

Celé toto stádo zachovávalo jakýsi poádek, netlailo se více než

teba, a ídilo své kroky dle krok ocelového obra.
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„Doprovodí-li nás takto až k jezeru," pravil plukovník Munro,

„jsem s tím spokojen ..."

„Ano," odvtil Kálagani, ,,co však se stane, až se cesta zase zúží ?"

V tom bylo nebezpeí.

Bhem tí hodin, které jsme potebovali, abychom urazili dva-

náct kilometr z patnácti, které dlilo táboišt od jezera Puturie,

neudalo se nic zvláštního. Jen dva až tikráte postavilo se nkolik
slonil napí na silnici, jakoby ji chtli zatarasiti; avšak ocelový

obr kráel k nim, maje kly vodorovn nastaveny a chrle jim páru

do oí, pinutil je vykliditi cestu.

V deset hodin z rána zbývaly ješt tyi až pt kilometr,

abychom se dostali k jezeru. Tam — doufali jsme to alespo —
budeme ponkud v jistot.

Nenapadne-li nás ohromné stádo ped píjezdem k jezeru,

hodlal Banks zanechati jezero Puturia na západ, aniž by se zde

zastavil, abychom již druhého dne minuli území Vindh3'jské. Odsud
k stanici Džubbulporu bylo již jen nkolik hodin cesty.

Podotýkám zde, že krajina byla nejen velmi pusta, nýbrž
i úpln opuštna. Ani msto, ani farma — ani karavana, ba ani

ne cestující. Od našeho vstoupení do této hornaté koniny Bun-
delkundu nepotkali jsme ani živé duše.

Kolem jedenácté hodiny údolí, kterým se ubíral steam-house,

mezi dvma mocnými valy horskými, poalo se úžiti.

Jak ekl Kálagani, zužuje se cesta velice až k místu, kde ústila

v jezero.

Naše postavení, již dosti nebezpené, zhoršilo se tím ješt více.

Když všichni sloni se byli ubírali prost ped vlakem a za ním,

nebyly by nesnáze tak pílišné. Avšak ti, kteí šli po stranách, ne-

mohli tam zstati. Budto nás zatlaí na skalní stnu podél silnice,

nebo budou svrženi do propastí, které zely po levé stran. Ná-
sledkem pudu snažili se pece dostati se bu do zadu nebo naped.
Z této píiny nemohli jsme v brzku ani dozadu ani vped.

,,Poíná to být nepíjemným," pravil plukovník Munro.
,,Ano," odvtil Banks, ,,a nastane nutnost proraziti tuto hmotu."
,,Dobe tedy, do toho, do toho!" volal kapitán Hod. „áble!

Ocelové kly našeho obra pemohou snad pece kostné kly tchto
hloupých zvíat!"

Pro vrtkavého kapitána nebyli proboscidi nyní nic více než
,,hloupá zvíata!"

, .Zajisté," odvtil šikovatel Mac Neil, „jsme však jeden proti

stu!"
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,,Ku pedu, to jedno!" volal Banks, ,,sice celé stádo nám nad-

bhne!"
Nkolik nával páry uvedlo ocelového obra v rychlejší pohyb.

Jeho ocelové kly vrazily do tla slona, který se nalézal ped ním.

Na bolestný výkik zvíete odpovdl zuivý ev celého stáda.

Boj, jehož výsledek nedal se tušiti, byl nevyhnutelný.

Chopili jsme se zbraní, pušek nabytých válcovitými stelami,

karabin nabytých koulemi taskavými, revolver s plnými náboji.

Museli jsme býti pipraveni k odražení každého útoku.

První útok podnikl ohromný sameek, který se sklonnými
kly, nohama pevn openýma o zem, se obrátil proti ocelovému

obru.

,,Guneš!" zvolal Kálagani.

,,Eh, má jen jeden kel!" odvtil kapitán Hod, kre opovržliv
rameny.

,,Je tím strašnjší!" odvtil Ind.

Kálagani dal tomuto slonu jméno, jehož užívají lovci k ozna-

ení samek, kteí nemají než jediný kel. Indové mají tato zví-

ata v úct, zejména chybí-li jim kel pravý. Tento slon byl práv
takový guneš, a bylo nutno, jak ekl Kálagani, tím více se ho obá-

vati.

Poznali jsme to záhy. Tento guneš vyrazil ze sebe táhlý hlas,

hodil chobot, jehož sloni v boji nikdy neužívají, na zad a vrhl se

na našeho ocelového obra.

Jeho kel narazil mu pímo na plechový kryt prsou, prorazil jej,

narciziv však vzadu na pevnou stnu kotl, zlomil se hladce u koene.
V celém vlaku bylo cítit náraz. Pece však hnán byl siln ku

pedu a tlail guneše, jenž jej ješt chtl zdržeti, neodolateln zpt.
Avšak jeho znamení slyšeli a porozumli mu ostatní sloni.

Celé stádo pedvoje se zastavilo a utvoilo nepekroitelnou pe-
kážku ze živých tl. Zárove narazil zadní voj, který pokraoval
v pochodu, prudce na verandu. Jak ujíti hrozícímu rozdrcení?

Souasn nkteí z tch, kteí kráeli po stranách, se zdviže-

nými rypáky, uchopili se sloup a trámc voz a tásli jimi prudce.

Nebylo možno se zastaviti, ponvadž by bylo bývalo v^eta po
vlaku, nýbrž bylo nutno brániti se dle sil. Pušky a karabiny na-

míeny na útoníky.

,
.Neztrate ani ránu!" volal kapitán Hod. ,,Pátelé, mite na

koen rypáku nebo do dlku, který se nalézá pod okem. To nutné!"

Poslechli jsme kapitána. Zahmlo nkolik výstel, na které

ozval se bolestný ev.
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TH nebo tyíi sloni, dobe trefeni, klesli za námi nebo po stranách

— šastná to okolnost, ponvadž jejich mrtvoly nezatarasily cestu.

První ady se ponkud zarazily, a vlak mohl pokraovati v cest.

,
.Nabijte opt a ekejte!" volal kapitán Hod.

Mlo-li se toto ekání týkati rozhodného útoku celého stáda,

tož nedal na sebe útok tento dlouho ekati. Byl podniknut s ta-

kovou zuivostí, že jsme se pokládali za ztraceny.

Kolkolem rozlehl se zuivý a dsný ev. Zdálo se skoro, že

ped sebou máme válené slony Ind, které dovedou Indové zvláštním

prostedkem nejkrajnjší mrou rozdrážditi, emuž se íká ,,musth".

Nic není hroznjšího, a nejodvážnjší ,,elephantadoi", vychovaní

v Guicovaru, aby bojovali proti tmto strašným zvíatm, byli by
zajisté ustoupili ped útoníky na steam-house.

,,Ku pedu!" volal Banks.

„Palte!" volal Hod.

A do zrychleného supní stroje mísil se teskot pušek. Avšak
do tohoto zmateného shluku nedalo se míiti tak jist, jak to do-

poruoval kapitán. Každá koule našla ovšem kus masa, do kterého

vnikla, nepsobila však smrteln. Ranní sloni zdvojnásobili však

svoji zuivost a odpovídali na výstely našich pušek ranami kl,
kterými rozráželi stny steam-housu.

S výstely pušek, které se ozývaly se všech stran, a výbuchy
taskavých koulí v tlech zastižených zvíat mísilo se také syení
páry, uvedené již ve znaný stupe naptí. Tlak stále stoupal.

Ocelový obr tlail se do stáda, rozdloval je a tlail je zpt. Zá-

rove jeho pohyblivý rypák se zvedal a tloukl do stlaeného shluku,

dopadaje jako strašný kyj na tla, jež roztrhávaly jeho kly.

Zvolna postupovali jsme po silnici. Nkolikráte sice smekla

se kola po pd, zabrala však pece svými ozubenými okraji, a tak

blížili jsme se stále k jezeru.

,,Hurá!" volal kapitán Hod jako voják, který se vrhá do nej-

hustší see.

,,Hurá! Hurá!" opakovali jsme po nm.
Náhle však spustil se chobot na pední verandu. Vidl .jsem

již, jak plukovník Munro, uchopen tímto í^ým lassem, bude vržen
pod nohy slon. Bylo by k tomu jist došlo bez zakroení Kála-
ganiho, který useknul chobot mocnou ranou sekery.

Ind, akoliv súastnil se všeobecného boje, pece neztratil

sira Eduarda Munroa s oí. Tato oddanost k osob plukovníkov,
které nikdy netajil, zdála se svditi, že Kálagani chápe, koho z nás
všech nutno pedevším chrániti.
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ó, jakou sílu tajil náš ocelový obr ve svých bocích! S jakou

jistotou vnikal do shluku, jako klín, jehož moc postupující je takka
nekonena! A, ponvadž zadní slonové se zárove tlaili ke pedu,
pohyboval se vlak bez zastávky a ubíhal rychleji, než jsme doufali.

Náhle ozval se nový tesk slyšitelný ve všeobecném hluku.

Byl to zadní vz, jejž sloni pevrhli na skály podél silnice.

,,Pojte k nám! Pojte k nám!" kiel Banks na naše dva
druhy, kteí chránili zadní ást steam-housu.

Gúmi, šikovatel a Fox uchýlili se již z druhého vozu do prvního.

„A Parazard?" pravil kapitán Hod.

,,Nechce opustit svoji kuchy," odvtil Fox.

,,Pivete ho! Pivete ho!"

Patrn myslil náš náelník kuchyn, že by bylo bezectné pro

nho opustiti místo, které mu bylo sveno. Silným pažím Gúmiho,

chopily-li se neho, bylo však práv tak nesnadno odolati jako

pákám nžek na plech. Monsieur Parazard byl tedy dopraven do

jídelny.

,,Jste tu všichni?" volal Banks.

,,Ano, pane," odvtil Gmi.
,,Perazte spojky!"

,,Opustiti polovinu vlaku! . .
." vzkikl kapitán Hod.

,,Je to nutné!" odvtil Banks.

Spojky byly oddleny, mstek rozbit ranami sekery, a náš

druhý vz zstal pozadu.

Byl nejvyšší as. Vz byl již uchopen, zdvižen, pevržen,

a sloni vrhše se na, poali jej drtiti svojí váhou. Zb3'ly z nho
již jen beztvárné trosky, které te silnici vzadu tarasily.

,,Krásn!" bruel kapitán Hod, hlasem, který by nás byl dráždil

k smíchu, kdyby to byla situace pipustila, ,,a tu se íká, že tato

zvíata nedovedou zašlápnouti ani berušku!"

Jestliže rozzuení sloni naloží také tak s prvním vozem, tu

jsme si nemohli dlati žádných illusí o osudu, který nás oekává.

,,Sešil ohe, Káluthe!" kiel inženýr.

Pl kilometru ješt, poslední namáhání, a jezero Puturia mohlo

býti dostiženo.

Poslední službu, kterou jsme vyžadovali od ocelového obra,

vykonal ochotn pod rukou Storra, který otevel regulátor úpln.
Provrtával se takoka touto živoucí hradbou, jejíž zadní voj po-

dobal se obrovitým skupinám koní, jež lze spatiti na válených
obrazích Salvátora Rosy. Neustával vrážeti do nich své kly, chrlil
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na n žhavou páru, jako to uinil poutníkm Phalguským a po-

líval je vaící vodou! . . . Zkrátka vedl si skvostn!

Jezero objevilo se konen za poslední zatákou cesty.

Odolá-li ješt dv minuty, bude náš vlak v pomrné jistot.

Sloni to bezpochyby tušili — dkaz to jejich intelligence, kterou

kapitán Hod zastával. Pokusili se naposled pevrhnouti vlak.

Avšak pušky zahmly znovu. Koule vrážely jako krupobití

do prvních ad. Nanejvýš pt nebo šest slon tarasilo nám ješt

cestu. Vtšina jich padla, a kola skípla po pd zbarvené krví.

Asi na sto krok od jezera bylo nutno zatlaiti zvíata, která

tvoila poslední pekážku.

„Ješt! Ješt!" kiel Banks na stroj nika.

Ocelový obr huel, jako by se rodily nové mechanické síly

v jeho tle. Pára unikala záklopkami pod tlakem osmi atmosfér.

Kdybychom ji byli jen nepatrn obtžkali, byl by musel prasknout

kotel, jehož stny se chvly. Na štstí to bylo zbytené. Síla našeho

ocelového obra byla nyní neodolatelná. Zdálo se, že skáe pod
nárazy píst. Zbytek našeho vlaku za ním, drt údy slon, ležících

na zemi, a se mohl každou chvíli pekotiti. Kdyby se to bylo stalo,

bylo veta po všech obyvatelích steam-housu.

Nestalo se to, dostihli jsme konen behu jezera, a vlak plul

brzy po klidné vod.
,,Bohudíky!" pravil plukovník Munro.

Dva neb ti sloni, zaslepení vztekem, vrhli se do jezera a na-

máhali se na hladin pronásledovati ty, které nemohli zmoci na
pevné zemi.

Tlapy obrovy však konaly svoji povinnost. Vlak vzdaloval se

stále od behu, a nkolik posledních koulí, dobe míených, zba-

vilo nás tchto ,,moských oblud" v okamžiku, kdy jejich choboty
se chtly zachytiti zadní verandy.

,,Nuže, mj kapitáne," volal Banks, ,,co soudíte o mírnosti

indických slon?"
,,Ej," huel kapitán Hod, ,,to je nic proti dravcm! Postavte

asi jen ticet tigr na míst tohoto sta tlustokožc, a a pozbudu
své hodnosti, bude-li v tomto okamžiku ješt jeden z nás živ, aby
vj^právl o zažitém dobrodružství!"
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KAPITOLA X.

Jezero Puturia.

Jezero Puturia, na nmž steam-house zatím našel útoišt,

leží tyicet kilometr východn od Dumohu. Toto msto, hlavní

osada provincie anglické, jíž dalo svoje jméno, vzkvétá a ovládá

se svými dvanácti tisíci obyvateli, sesílenými malou posádkou, tuto

nebezpenou ást Bundelkundu. Mimo jeho zdi však, zejména

v krajích, ležících více na východ," v nejzanedbanjší ásti Vind-

hyasu, jehož sted zaujímá jezero, není jeho vliv již skoro ani znáti.

Co se nám však mohlo celkem ješt státi horšího, než toto

setkání se slony, z nhož jsme vyvázli zdraví a bez úrazu?

Proto však situace pece byla znepokojivá, ponvadž nejvtší

ást našeho materiálu byla ztracena. Jeden z našich voz, který

tvoil vlak steam-housu, byl znien. Nemli jsme prostedk uiniti

jej znova splavným, abychom užili námonického výrazu. Z pe-
vrženého jeho trupu, pimáknutého ke skalám a rozdrceného

kroky divokého stáda, nemohlo býti než nkolik neforemných

trosek.

Tento vz obsahoval, slouže zárove za ložnici personálu vý-

pravy, nejen kuchyni a zásobárnu, nýbrž i zásoby potravin a steliva.

Z toho nez ylo nám více nežli tucet patron; nedalo se však mysliti,

že budeme nuceni užiti zbraní, než dorazíme do Džubbulporu.

Ohledn potravin byla to jiná otázka, a nesnadnjší k rozluštní.

Vskutku nezbylo nám nic z potravin zásobárny. I když dora-

zíme píštího veera do stanice ješt sedmdesát kilometr vzdálené,

budeme se muset ješt tyiadvacet hodin postit.

Vru, lovk vpraví se do všeho I

Za tchto okolností byl ovšem monsieur Parazard nejnešast-

njším ze všech. Ztráta jeho kuchyn, zkáza jeho laboratoe, roz-

metení jeho zásob tížilo mu srdce. Netajil se svým zoufalstvím,

nedbaje na nebezpeí, jimž jsme takka zázrakem unikli, a byl

zdrcen jenom neštstím, které ho osobn potkalo,

V okamžiku, kdy jsme se shromáždili v salonu, abychom se

radili o tom, co máme poíti za tchto okolností, vstoupil monsieur
Parazard, stále obadný, na práh a pál si ,,uiniti sdlení nejvtší
dležitosti".
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,,Mluvte, monsieure Parazarde," pobídl ho plukovník Munro,

pozvav ho, aby vstoupil.

„Pánové," pravil vážn náš erný kucha, ,,bude vám zajisté

povdomo, že všechen materiál, obsažený v druhém voze steam-

housu, byl ztracen ph této katastrof! Avšak, i kdyby nám byly

zstaly nkteré potraviny, byl bych, nemaje kuchyn, velice na
rozpacích, jak upraviti vám i to nejskrovnjší jídlol"

,,Víme to, monsieure Parazarde," odvtil plukovník Munro.

,,Je to politování hodné, dláme však, co mžeme a budeme se

postit, musí-li to býti."

,,To je vskutku tím politování hodnjší, pánové," odpovdl
náš kucha, ,,že oproti tomuto množství slon, které na nás úto-

ilo, a z nichž více než jeden padl vašimi smrtonosnými kulemi . .
."

,,Krásná fráse, monsieure Parazarde. Po nkolika lekcích do-

vedl byste se vyjadovati s touže elegancí jako náš pítel Matyáš
van Guitt."

Monsieur Parazard uklonil se zdvoile a pokraoval, povzdechnuv
sob:

,,Chtl jsem íci, pánové, že se mi naskýtá píležitost ukázati

vám celou svoji zrunost. Maso slona, jak se dá myslit, není ve všech

ástech dobré, ponvadž nkteré jsou hanebn tvrdé a tuhé; zdá se

však, že Tvrce všech vcí vyznamenal v této hromad masa ze-

jménadva kusy první jakostí, hodné objeviti se na tabuli místokrále

indického. Musím tu jmenovati jazyk zvíete, který jest neobyejn
chutný, když jest pipraven dle pedpisu, jehož složení jest jen mn
známo, a nohy pachydermy ..."

,,Pachydermy. Velmi dobe, akoliv proboscida je elegantnjší,"

pravil kapitán Hod s posunkem.

,,.... Nohy," pokraoval monsieur Parazard, ,,z nichž lze pi-
praviti nejlepší polévky známé v umní kuchaském, jehož zástupcem
jsem v steam-housu."

,,Dláte nám laskominy, monsieure Parazarde," odvtil Banks.

„Jednak na neštstí, jednak na štstí nenásledovali nás sloni na
jezero, a obávám se vru, že budeme si muset dát zajít alespo
na as chu na polévku z noh nebo na ragoút z jazyka tchto chutných,

avšak nedostižitelných zvírat."

,,Nebylo by možná," odvtil kucha, „vrátiti se na pevninu
a zásobiti se tím? . .

."

,,To není možná, monsieure Parazarde. Jakkoliv výtené by
byly vaše výrobky, nesmíme se vystaviti nebezpeí."
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,,NuŽe, pánové," odtušil náš kucha, ,,rate pijati výraz upím-
ného politování, které pociuji nad tímto politováníhodným dobro-

družstvím."

,,Vaše politování bereme na vdomí, monsicure Parazarde,"

odpovdl plukovník Munro, ,,a souhlasíme s ním. Co se týe obda
a snídan, nepipouštjte si starostí ped naším píchodem do Džub-
bulporu."

,,Nezbývá mi, než se uchýliti zpt," pravil monsieur Parazard,

ukloniv se, aniž by ztrácel na dstojnosti sob vrozené.

Byli bychom se rádi zasmáli posunkm našeho kuchae, kdy-

bychom nebyli bývali zamstnáni jinými starostmi.

Vskutku, k ostatním rozpakm pidružily se nové. Banks
sdlil nám, že v tomto okamžiku není ani nedostatek potravin,

ani nedostatek steliva nejhorším, nýbrž nedostatek paliva. Nebylo

to nic divného, ponvadž po osmatyicet hodin nebylo lze obnoviti

zásoby díví potebného k obsluze stroje. Všecky zásoby byly

vyerpány pi píjezdu k jezeru. Ješt hodinu jízdy, a bylo nemožno
jezera dostihnouti, a první vz steam-housu byl by sdílel osud

druhého."

,,Nyní," pokraoval Banks, ,,nemáme nieho již k pálení, tlaku

ubývá, sklesl již na dv atmosféry, a nemáme nijakých prostedk
jej zvýšiti!"

„Je naše postavení skuten tak zlé, jak se domníváš, Bankse?"
tázal se plukovník Munro.

„Kdyby se jednalo jen o to, vrátiti se ke behu, od kterého

jsme teprv málo vzdáleni," odvtil Banks, ,,dalo by se to provésti.

tvrt hodiny by stailo doraziti tam. Vrátiti se však tam, kde
stádo slon jest bezpochyby ješt shromáždno, bylo by velmi

pošetilé. Ne, jest naopak potebí peplouti Puturiu a hledati na jeho

jižním behu místo k pistání."

,,Jak široké je asi jezero v tomto smru?" tázal se plukovník
Munro.

,,Kálagani páí tuto vzdálenost as na sedm až osm mil. Avšak
za pomr, v nichž se nalézáme, bylo by potebí nkolika hodin
k tomu, a optuji to, za tyicet minut nebude stroj moci již pra-

covati."

,,Dobrá," odvtil sir Eduard Munro, ,,strávíme noc trpliv
na jezee. Jsme zde v bezpeí. Zítra uvidíme,"

To bylo to nejlepší, co jsme mohli uiniti. Potebovali jsme
vskutku nutn odpoinku. Na poslední zastávce, obklopeni kruhem
slon, nemohli jsme spáti, a noc nebyla pro nás vlastn žádnou nocí.
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Za to nastávala nám nyní noc poádn temná a sice více, než

jsme si páli.

Vskutku, kolem sedmé hodiny poala se zvedati lehká mlha

z jezera.

Upamatujeme se, že již minulé noci shlukovaly se husté vý-

pary vysoko v oblacích. Zde jevil se úkaz, následkem rznosti

míst, zpsobem jiným. Zvedaly-li se vera páry nad táborem slon
nkolik set stevíc nad zemí, nebylo tomu tak na hladin Puturie,

následkem vypaování se vody. Po dosti teplém dnu mísily se

horní a dolní vrstvy atmosféry, a celé jezero pokrylo se parami,

dosud sice ídkými, které však houstly každým okamžikem.

To byla, jak ekl Banks, obtíž, s níž bylo teba poítati.

Okolo pl osmé, jak byl díve ohlásil, bylo slyšeti poslední

hukot ocelového obra, pohyby píst stávaly se pomalejšími, lánko-

vané nohy pestaly biovati vodu, tlak klesl pod jednu atmosféru.

Nebylo žádného prostedku, zvýšiti jej.

Ocelový obr a jediný vz, jejž dosud vlekl, pluly klidn na

vodách jezera, nepostupovaly však již.

Za tchto okolností v hustých mlhách bylo tžko stanoviti

pesn naše postavení. Bhem krátké doby, kterou stroj pracoval,

pohyboval se vlak smrem k jihovýchodnímu behu jezera, aby

tam vyhledal místo k pistání. Ponvadž Puturia má podobu dosti

prodloužené elipsy, bylo možno, že steam-house není píliš vzdálen

od jednoho nebo druhého behu.

Musím podotknouti, že ev slon, jenž k nám doléhal ješt

hodinu ped tím, nyní následkem velké vzdálenosti již nebylo slyšet.

Hovoili jsme tudíž o tom, co by bylo nejlépe poíti za tchto
nových pomr. Banks dal zavolati Kálaganiho, aby ho vyslechl.

Ind pišel brzy a byl vyzván vysloviti svj náhled.

Byli jsme shromáždni v jídeln, která osvtlena jsouc svt-
líkem ve strop, nemla žádných postranních oken. Za tchto
okolností nemohl svit lamp proniknouti na venek. Okolnost ta

byla celkem užitená, ponvadž postavení steam-housu nemohlo

být prozrazeno zlosynm, kteí se snad potloukali na behu jezera.

Na otázky sob kladené Kálagani — tak mi to alespo pipadalo,

— nezdál se neodpovídati bez jakéhosi otálení. Jednalo se o to,

sdliti nám postavení, které plovoucí vj^k zaujal na vodách Puturie,

a pipouštím, že odpov na to nebyla snadná. Snad slabý severo-

západní vánek psobil na steam-house? Snad také nás nepatrný

proud nesl k opanému konci jezera.
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,,Hle, Kálagani," pravil Banks, „zajisté znáte pesné rozlohu

Puturie?"

„Zajisté, pane," odvtil Ind, ,,avšak jest nesnadno vyznati se

v tchto mlhách."

,,Mžete udati aspo pibližn vzdálenost naši od nejbližšího

behu?"
,,Ano," odvtil Ind, pemýšleje njaký as. ,,Tato vzdálenost

nemže obnášeti více než pldruhé míle."

,,Na východ?" tázal se Banks.

„Na východ."

,,Avšak, dosáhneme-li toho behu, budeme blíže u Džubbul-

poru než u Dumohu?"
„Zajisté!"

,,Práv v Džubbulporu musíme se vším znovu opatiti," pravil

Banks. ,,Kdož však ví, budeme-li moci dosíci behu! Mže to trvati

den, dva dny, a naše zásoby jsou vyerpány!"
,,Avšak," pravil Kálagani, ,,nemohli bychom, anebo alespo

jeden z nás, se pokusiti o to, dostihnouti zem této noci?"

„A jak?"

„Plováním,"

,
.Pldruhé míle v tchto mlhách!" odvtil Banks. „To by

bylo odvážiti se života ..."

,,To není dvod nepokusiti se o to," odvtil Ind.

Nevím pro, zdálo se mi však, že hlas Kálaganv nemá dnes

své obvyklé jasnosti.

,,Odvážil byste se peplaviti jezero?" ptal se plukovník Munro,
který upen pozoroval Inda.

,,Ano, plukovníku, a doufám, že to také dokáži."

,,Dobrá tedy, píteli," odvtil Banks, ,,prokážete nám tím
velkou službu. Když se dostanete na pevninu, bude vám pak snadno
dostihnouti stanice Džubbulporu a pinésti nám pomoc, kterou

potebujeme."

,,Jsem hotov odejíti!" odvtil Kálagani prost.

Oekával jsem, že plukovník podkuje našemu vdci, který
se nabízel k podniku dosti nebezpenému; avšak, podívav se na
s pozorností ješt vtší, zavolal Gúmilio.

Gúmi pišel ihned.

„Gmi," pravil sir Eduard Munro, „ty jsi výtený plavec?"
„Ano, pane plukovníku."
„Neváhal bys peplouti pldruhé míle za noci tmi vlažnými

vodami jezera?"
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„Teba dv, ti."

,,Dobe," odvtil plukovník Munro, ,,Kálagani se nabídl pe-
plouti jezero ku behu nejbližšímu k Džubbulporu. Avšak, nejen

na jezee, nýbrž i v této ásti Bundelkundu dva lidé intelligentní

a odvážní, kteí se mohou podporovat, mají více nadje dosíci cíle. —
Chceš doprovázet Kálaganiho?"

,,Okamžit, pane plukovníku," odvtil Gmi.
,,Nepotebuji nikoho," odpovdl Kálagani, ,,peje-li si to však

plukovník Munro, pijímám rád Gúmiho za spoleníka."

,,
Jdte tedy, pátelé," pravil Banks, ,,a budte rovnž tak

opatmi, jako jste odvážni!"

Zaídiv toto vzal plukovník Munro Gúmiho stranou, udlil mu
nkolik pouení, strun formulovaných. Pt minut na to oba
Indové, balík šat na hlavách, spustili se do jezera. Mlha zatím

velice zhoustla, a nkolik machu pažemi stailo, abychom je ztratili

s oí.

Tázal jsem se plukovníka Munroa, pro si pál tak dáti Ká-
laganimu prvodce.

,,Pátelé," odvtil sir Eduard Munro, ,,odpovdi tohoto Inda,

o jehož vrnosti jsem dosud nepochyboval, nezdály se mi býti

upímnýmil"
„Na mne inily týž dojem," odvtil jsem.

,,Já jsem nepozoroval nieho . .
." mínil Banks.

,,V, Bankse," odtušil plukovník Munro. ,,Nabízeje se nám
odebrati se na pevninu, ml Kálagani nco za lubem."

„Co?"

,,Nevím, prál-li si však odplouti, nebylo to proto, aby v Džubbul-

poru hledal pro nás pomoci!"

,,Ohol" ozval se kapitán Hod.
Banks pohlížel na plukovníka, svraštiv elo.

,,Munro," pravil, ,,dosud se ukazoval tento Ind vždy velmi od-

daným, a zejména oproti tobl Dnes se domníváš, že Kálagani nás

zradí! Jaký dvod k tomu máš?"

,,Když Kálagani mluvil," odvtil plukovník Munro, ,,vidl jsem,

že se jeho kže temní, a jak vím, mdná ple tchto lidí stává se

temnjší, když Ihou. Dvacetkráte se mi to pihodilo u Ind i u Ben-

galc, a nikdy jsem se neklamal. Opakuji, že Kálagani, nech si

svdí vše y jeho prospch, nemluvil pravdu."

To pozorování sira Eduarda Munroa — pesvdil jsem se

o tom pozdji astji — bylo odvodnno. Když Ihou, Indové
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etcmní, jako se bloši ervenají. Tento úkaz nemohl ujíti bystro-

zraku plukovníkovu, a muselo, se poítati s jeho pozorováním.

,Jak však mohou býti úmysly Kálaganiho," tázal se Banks,

„a pro by nás zradil?"

,,To seznáme pozdji..." odvtil plukovník Munro, ,,snad

píliš pozd 1"

,,PHliš pozd, mj plukovníkul" zvolal kapitán Hod. ,,Ej,

dosud, myslím, nejsme ztracenil"

,,Rozhodn, Munro," odvtil inženýr, ,,uinil jsi dobe, že jsi

ho dal provázet Gúmim. Gúmi jest nám oddán na život a na smrt.

Zruný, intelligentní, bude-li tušiti njaké nebezpeí, on . .
."

,,Práv proto," odpovdl plukovník Munro, ,,upozornil jsem

ho, aby pozoroval svého druha."

,,Dobrá," pravil Banks. ,,Ted nám nezbývá nic, než vykati
dne. Mlhy se zvednou bezpochyby se sluncem, a uvidíme, co máme
podniknouti"

Vykati skuten! Noc museli jsme nechat uplynout v úplné

neinnosti.

Mlhy zhoustly, nic však neukazovalo k tomu, že nastane špatné

poasí. To bylo štstí, nebo, by i náš vlak dovedl plouti, pece
se nemohl ,,udržet na moi". Mohli jsme tudíž doufat, že bublinky

par se zhustí na úsvit, což nám zajišovalo krásné poasí na píští

den. —
Zatím co mužstvo naše se uhostilo v jídeln, sedli jsme si my

na pohovky v salonu, hovoili trochu, naslouchali však také všemu
hluku zvení.

Náhle, okolo druhé hodiny s plnoci, perušil ticho noci ev
dravc.

Beh byl pece tam smrem na jihovýchod, zdál se však býti

ješt dosti vzdálen. Rev Zcizníval ješt velmi slab následkem vzdá-

lenosti a tuto vzdálenost páil Banks nejmén na dobrou míli. Tlupa
dravc patrn se dostavila hasit žíze na onen beh jezera.

Avšak brzy na to mohli jsme konstatovati, že následkem lehkého

vánku plující vlak byl hnán zvolna a stejnomrn ke behu. Vskutku
hlasy zaznívaly nejen hlasitji, nýbrž dal se již rozeznati temnjší
ev tigra od chraptivého vytí pardal.

,,Ajl" nemohl se zdržeti kapitán Hod, ,,jaká to píležitost za-

steliti svého padesátého!"

, Jindy, kapitáne!" odvtil Banks. ,,Rozednívá se, doufám, že

v okamžiku, kdy pirazíme ke behu, tato smeka dravc vyklidí

nám místo!"

18
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,,Což naskýtají se njaké pekážky," tázal jsem se, ,,abychom
elektrické svítilny uvedli v innost?"

,,Myslím, že ne," odvtil Banks. ,,Tato ást behu jest patrn
obsazena pouze zvíaty, chtícími píti. Nic nám nevadí, abychom
se na n nepodívali."

A na rozkaz Banksv dva proudy paprsk byly vrženy smrem
jihovýchodním. Avšak paprsky elektrické nebyly s to, aby pronikly

touto hustou mlhou, nemohly osvtliti prostor než v nepatrném
oblouku pod steam-housem, a beh zstal úpln ukryt našim zrakm.

Zatím ev, jehož síla stále se zvtšovala, svdil, že vlak dosud
nedorazil k okraji jezera. Patrn byl poet zvíat, shromáždných
na tomto míst, velmi znaný. Vysvtluje se to tím, že jezero Pu-

turia tvoí jakési pirozené napajedlo dravc této ásti Bundelkundu.

,,Kéž jen se nedostali Gmi a Kálagani doprosted této smekyl"
pravil kapitán Hod.

,,Nejsou to tigi, jichž se obávám pro Gúmihol" odvtil plu-

kovník Munro.

Rozhodn, podezení vzrostlo v duši plukovníkov. Já poal
jsem je sdíleti. A pece, dobré služby Kálaganiho, od našeho pe-
chodu do oblasti Himaláje, jeho neupíratelné zásluhy o nás, jeho

obtavost v onch dvou pípadech, kde se odvážil svého života

pro sira Eduarda Munroa a kapitána Hoda, vše svdilo v jeho

prospch.
Avšak, když se v duši zakoení nedvra, snadno se zmenší

význam skutk, jejich výraz se mní, zapomínáme na minulost,

obíráme se budoucností.

Však jaké zájmy mohly vésti tohoto Inda, aby nás zradil?

Choval snad osobní záš proti obyvatelm steam-housu? Ne, za-

jisté ne! Pro by nás byl vlákal do zálohy? To bylo nevysvtli-

telno. Každý si o tom inil velmi spletené myšlenky, a netrplivost

nás nutila oekávati vyjasnní této situace.

Okolo tvrté hodiny ranní zvíata náhle ustala ve svém evu,
Co nás všecky zarazilo, bylo, že se nevzdalovala jedno po druhém,

vydavše poslední hlas po posledním doušku. Ne, to se stalo oka-

mžikem. Mohlo se íci, že nenadálá okolnost je vyrušila v jejich

zamstnání a pivodila jejich náhlý útk. Patrn se uchýlila do

svých doupat, njako zvíata, která se vracejí, nýbrž jako zvíata,

která se hledí zachránit.

Ticho následovalo za hlukem bez pechodu. Byl zde úinek,

jehož píina nám dosud byla nevysvtlitelná, která však náš ne-

pokoj jenom zvýšila.
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Z opatrnosti naídil Banks, aby svtla byla zhasnuta.

Uprchla-li zvíata ped njakou rotou pobud, kteí se potlou-

kají Bundelkundem a Vindhyí, bylo dležito zakrýti postavení

steam-housu.

Ticho nyní nebylo perušeno niím, než lehkým šploucháním

vody. Vánek se utišoval. Zda-li vlak jest dosud hnán slabým proudem,

nedalo se uriti. Muselo se však v brzku rozbesknouti a mlha musela

se rozprchnouti, rozložena jsouc patrn jen v dolních vrstvách

ovzduší.

Pohlédl jsem na hodinky. Bylo pt hodin. Nebýti mlhy, byla

by záe rozšíila obzor již na nkolik mil. Bylo by bývalo možno
spatiti beh. Však mlhový závoj dosud se neroztrhal. Museli jsme

ješt míti strpení.

Plukovník Munro, Mac Neil a já, v pední ásti salonu, Fox,

Káluth a monsieur Parazard v zadní ásti jídelny, Banks a Storr

ve vžice, kapitán Hod rozkromo na hbet obrovského zvíete

blízko rypáku, jako strážní námoník na píd plavidla, oekávali
jsme, že jeden z nás zvolá: Zeml

K šesté hodin zvedl se lehký vánek, sotva znatelný, sesílil se

však brzy. První paprsky slunce pronikly mlhou, a obzor objevil

se našim zrakftm.

Beh zvedal se na jihovýchod. Tvoil na konci jezera jakýsi

chobot, vzadu znan zalesnný. Mlhy se zvolna zvedaly a z nich

vystupovala ada hor, jejichž vrcholky rychle se odkrývaly.

„Zeml" zvolal kapitán Hod.
Plující vlak nebyl nyní vzdálen více než dv st metr od behu

chobotu Puturie a plul k nmu, puzen tlakem vánku, který foukal

od severovýchodu.

Nic neukazovalo se na behu. Ani zvíe, ani bytost lidská.

Zdálo se, že jest docela opuštn. Ani obydlí, ani farma pod klenbou

krajních strom. Zdálo se tedy, že zde mžeme pistáti bez ne-

bezpeí.

Pomocí vtru dostali jsme se snadno na plochý, písitý beh.
Avšak, nemajíce páry, nemohli jsme ani na ^ vyjet, ani se vydat
na silnici, která dle udání kompasu mohla býti silnicí vedoucí do
Džubbulporu.

Neztrácejíce ani okamžik, následovali jsme kapitána Hoda,
který první vystoupil na beh.

„Ted palivo!" volal Banks. „Za hodinu máme dostatený tlak

a pak ku pedul"
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Opatiti si je bylo snadno. Díví bylo dost kolem na zemi

a bylo dosti suché, aby se mohlo hned páliti. Stailo pokrýti jím

rošt a naplniti tendr.

Všichni súastnili se práce. Káluth sám zstal ped svým
kotlem, zatím co my snášeli palivo na tyiadvacet hodin. To bylo

více, než jsme potebovali k dostižení stanice Džubbulporu, kde ne-

mohl býti nedostatek uhlí. Nyní potraviny, ponvadž se ozýval

hlad; tomu však mohli odpomoci myslivci výpravy po cest. Mon-
sieur Parazard použije ohn Káluthova, a my utišíme hlad, jak

bude možno.

Ti tvrti hodiny na to ukazovala pára dostatený tlak, oce-

lový obr se vydal na cestu a vylezl konen po behu vzhru, aby
se dostal na silnici.

,,Do Džubbulporu!" zvolal Banks.

Storr však neml asu, aby na polovic otoil regulátor, když
se ozval zuivý kik na okraji lesa. Rota nejmén stopadesáti Ind
vrhla se na steam-house. Vžika ocelového obra, vz, naped
i vzadu byly napadeny díve, než jsme se mohli vzpamatovati.

Indové nás odvlekli ihned na padesát krok od vlaku, a tak

nám bylo nemožno uprchnouti.

Kdo pochopí naši zlost, náš vztek, nad obratem ztroskotání

a plenní, který následovali Indové se sekerou v ruce se vrhli na
steam-house. Vše vyplenili, zpustošili, zniili. Z vnitního zaízení

nezbylo v brzku niehol Na to dokonal ohe dílo zkázy, a za nkolik
minut vše, co mohlo hoeti z našeho posledního vozu, bylo ztráveno

ohnm.
,,Zlodji! Darebáci!" kiel kapitán Hod, kterého sotva nkolik

Ind mohlo spoutati.

Avšak, jako my, musel se obmeziti na marné nadávky, kterým
Indové dle všeho asi nerozumli. Na uniknutí nedalo se ani po-

mysliti.

Poslední plameny uhasly, a brzo nezbylo více než neforemná

kostra z této pohyblivé pagody, která projela polovinou poloostrova.

Nyní podnikli Indové útok na našeho ocelového obra. Chtli zniiti

také jej. Zde však. byli bezmocní. Ani sekera, ani ohe nezmohly

nieho proti silné ocelové armatue, která tvoila tlo umlého
slona, ani proti stroji, který v sob ukrýval. Pes jejich namáhání
zstal neporušen, k potšení kapitána Hoda, který vyrážel ze sebe

„hurá!" radosti i vzteku.

V tom okamžiku vystoupil muž. Byl to nejspíše vdce Ind.
Celá rota shromáždila se brzy kolem nho.
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Jiný muž jej doprovázel. Vše se vysvtlilo. Tento muž byl

náš vdce, byl to Kálagani.

Po Gúmim nebylo stopy. Vrnost zmizela, zrada zstala. Bez-

pochyby oddanost našeho stateného sluhy stála ho život, a my
nemli jsme ho již nikdy spati ti I Kálagani pokroil k plukovníku

Munroovi a chladn, aniž sklopil oi, jej oznail:

„Tento zde!" pravil.

Na znamení to uchopili sira Eduarda Munroa, odvlekli ho,

a on zmizel uprosted roty, která odbhla smrem na jih, aniž nám
mohl naposled stisknouti ruku a dáti poslední s bohémi

Kapitán Hod, Banks, šikovatel. Fox, všichni jsme pokoušeli se

osvoboditi, abychom ho vyrvali rukám Ind!

Padesát paží pitisklo nás k zemi. Jediný pohyb a byli jsme

usmrceni.

„Nebrate se!" pravil Banks.

Inženýr ml pravdu. V tomto okamžiku nemohli jsme uiniti

nieho, abychom osvobodili plukovníka Munroa. Bylo radno za-

chovati si život, abychom vykali další vci.

tvrt hodiny na to nás Indové opustili a vydali se za pední
rotou. Pronásledování mohlo pivoditi katastrofu, bez prospchu
pro plukovníka Munroa, a pece jsme chtli podniknouti vše, abychom
ho zachránili.

,,Ani na krok dále!" pravil Banks.

Poslechli jsme ho.

Celkem, byl to plukovník Munro, on sám, kterého chtli tito

Indové, vedeni Kálaganim. Jaké byly úmysly tohoto zrádce? Ne-
mohl patrn jednati na svj vlastní vrub. Koho však potom po-

slouchal? Jméno Nana Sahib se objevilo mému duchu . .

.

Zde koní rukopis, sepsaný Mauclerem. Mladý Francouz neml
již býti svdkem událostí, které urychlily rozluštní tohoto dramatu.
Avšak tyto události staly se pozdji známými a dodány ve form
vypravování, doplují zprávu o této cest severní Indií.
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KAPITOLA XI.

elem proti elu!

Thugové, zlé povsti, od nichž zdá se Hindostan býti vyištn,
zanechali pece nástupce sebe dstojné. Jsou to Dakoatové, druh

pemnn3'^ch Thug. Zpsob zízení tchto zlosyn se zmnil,
úel vražd není již týž, avšak výsledek je stejný: je to promyšlené

usmrcování, vraždní.
Nejedná se již o to, pinésti ob divoké Káli, bohyni smrti.

Nepracují tito noví fanatikové již oprátkou, ale jsou travii, aby
kradli. Skrtitele následovali zlosyni praktitjší, jichž však je se

stejn co báti.

Dakoatové, kteí tvoí v jistých územích poloostrova zvláštní

roty, pijímají všecky vrahy a darebáky, které nechá anglo-indická

spravedlnost proklouznouti oky své síti. Toulají se ve dne v noci,

po silnicích, zejména v divoejších územích, a víme, že Bundelkund
poskytuje jevišt zcela vhodné k tmto výjevm násilí a loupeže.

asem spojují se tyto roty ve velkém potu, aby pepadli osamlou
vesnici. Obyvatelstvu pak nezbývá nic jiného, než dáti se na útk.
Avšak jaká muka se vší svojí rafinovaností snášejí ti, kteí zstanou
v rukou Dakoatl Zde oživují povsti o paliích dalekého Západu.

Smíme-li viti M. Ludvíku Rousseletovi, ,,pesahuje lstivost tchto
bídník, bezlítostné jednání jejich vše, co vymyslili kdy nejfanta-

stitjší romanopisci 1"

Do moci roty Dakoat, vedených Kálaganim, dostal se plu-

kovník Munro. Než se mohl vzpamatovati, byl mocí odtržen od svých

soudruh a vleen po silnici k Džubbulporu.

Chování se Kálaganiho od onoho dne, kdy vstoupil ve spojení

s obyvateli steam-housu, byla stálá zrada. Byl to Nana Sahib,

který ho odeslal. On sám uril ho k tomu, aby pipravil jeho pomstu.

Upamatujeme se, že nabob dne 24. kvtna v Bhopalu, za po-

sledních slavností Moharumu, k nimž se odebral, nedbaje na ne-

bezpeí, dostal zprávu o odjezdu sira Eduarda Munroa do severních

provincií Indie. Na jeho rozkaz Kálagani, jeden z Ind nejvíce

oddaných jeho vci i osob, opustil Bhopal. Vydati se po stopách

plukovníka, vyhledati jej, následovati ho, neztratiti ho již s oí,

nasaditi teba i život, bude-li teba, aby se dostal do blízkosti nej-

nenávidnjšího nepítele Nany Sahiba, to byl jeho úkol.
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Kálagani tedy odešel v tutéž hodinu a obrátil se na sever.

V Kavnpuru podailo se mu dostihnouti vlak steam-housu. Od
tolioto okamžiku, aniž se kdy ukázal, íhal na píznivou píležitost,

která se však nenaskýtala. Proto odhodlal se, když plukovník

Munro a jeho soudruzi se usadili v sanatoriu Himalájském, vstoupiti

do služeb Matyáše van Guitta.

Tušení Kálaganimu pravilo, že brzy nastane mezi kraalem

a sanatoriem pátelské spojení. To se také stalo, a již od prvního

dne byl tak šastným, že nejen vzbudil pozornost plukovníka Munroa,
nýbrž také získal si jakési nároky na jeho uznalost.

Nejtžší bylo vykonáno. Ostatek známe. Ind picházel asto do
steam-housu. Seznal další úmysly svých hostitel, pouil se o cest,

kterou se hodlal Banks pozdji ubírati. Od té doby jediná myšlenka
ovládala jeho konání: dokázati, aby byl pijat za vdce výpravy,
až se obrátí na jih.

Kálagani nezanedbal nieho, aby dospl tohoto cíle. Neváhal
dáti v šanc nejen život druhých, nýbrž i svj. Za jakých okolností?

Nezapomnli jsme zajisté.

Konen napadla ho myšlenka, že musí zmizeti každé podezení,
bude-li provázeti výpravu od poátku, jsa stále ve službách Matyáše
van Guitta, a že snad plukovník Munro sám nabídne mu to, po
em nejvíce toužil.

Však, aby dospl toho, bylo nutno, aby obchodník, zbaven
pípeže svých buvol, byl pinucen vyžádati si pomoci ocelového

obra. Tu udal se útok dravc — ovšem útok neoekávaný — však
Kálagani tím získal. Nedbaje, že mže zpsobiti velké neštstí,

neváhal zcela nepozorovan odstriti závory, které uzavíraly vchod
do kraalu. Tigi a pardalové se vrhli do ohrady, buvolové byli

dílem roztrháni, dílem rozehnáni, nkolik Ind usmrceno, avšak
úmysl Kálaganiv se zdail. Matyáš van Guitt byl nucen prositi

plukovníka Munroa o pomoc, aby mohl dopraviti svj pohyblivý
zvinec do Bombaye.

Vskutku bylo velice nesnadné obnoviti pípeže v tomto skoro

pustém území Himaláje. Proto pece Kálagani se súastnil této

záležitosti k rozkazu obchodníkovu. Jest pirozeno, že jeho namá-
hání bylo mamo, a proto musel býti Matyáš van Guitt ve vleku

ocelového obra s celým svým mužstvem dopraven do stanice Eta-
vahu. —

Odtud mla již dopraviti materiál zvince železná dráha. Ši-

karové na to propuštni, a Kálagani, kterého již nepoteboval,

ml je následovati. Proto tváil se velmi rozpait, co má poíti.
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Banks tím byl oklamán, l^ekl si, že tento Ind, intelligentní a

ochotný, znaje dokonale tuto ást Indie, mže jim prokázati platné

služby. Nabídl mu, aby se stal jejich vdcem až do Bombaye, a

od toho dne spoíval osud výpravy v rukou K álaganiových.

Nic nedalo tušiti, že v tomto Indu, vždy ochotném obtovati

sama sebe, skrývá se zrádce.

V jedné chvíli by se byl však Kálagani málem pece prozradil.

Bylo to, když Banks s ním hovoil o smrti Nany Sahiba. Nemohl
zadržeti posunek nedvivý a potásal hlavou jako lovk, který

nemže viti. To však by byl uinil každý Ind, kterému legen-

dární nabob platil za nadpirozenou bytost, kterou nemže stih-

nouti smrt.

Obdržel Kálagani snad potvrzení této zprávy pi setkání se

-— ostatn ne nahodilém — se starým soudruhem v karavan Ben-

džarist? Kdož to ví, však jisto, že nyní vdl pesn, co a jak.

Budiž tomu jakkoliv, zrádce nevzdal se svých hanebných

úmysl, jakoby chtl provésti na svj vrub úmysly Nabobovy.

Proto steam-house pokraoval na cest napí prsmyky Vind-

hyjskými, a po známých událostech dostali se cestující ke behm
jezera Puturie, kdež museli hledati útoišt.

Zde teprve, když chtl opustiti plující vlak, pedstíraje, že se

hodlá odebrati do žubbulpuru, vzbudil Kálagani podezení. Jak-

koliv se dovedl pemáhati, prostý úkaz fysiologický, který nemohl

ujíti bystrozraku plukovníkovu, vzbudil podezení, a víme nyní,

že obavy sira Eduarda Munroa byly až píliš oprávnny.
Nechali ho odejíti, za prvodce však mu dali Gmiho. Oba se

vrhli do vln jezera a dostihli za pl hodiny jihovýchodního behu
Puturie.

Na to šli spolen tmavou nocí, jeden podezívaje druhého,

aniž však podezívaný byl si toho vdom. Výhoda byla dosud na

stran Gmiho, tohoto druhého Mac Neila plukovníka Munroa.

Po ti hodiny kráeli oba Indové takto po silnici, která pro-

tíná jižní svah Vindhye, aby vyústila u stanice Džubbulporu. Mlha

byla mnohem idší na zemi než na jezee. Gmi oste pozoroval

svého druha.

Poádný nž byl ukryt v jeho pasu. Pi prvním podezelém

pohybu byl odhodlán vrhnouti se na Kálaganiho, a uiniti ho ale-

spo neškodným.
Na neštstí neml vrný Ind asu, provésti svj úmysl.

Bezmsíná noc byla temná. Na deset krok nebylo by vidt
lovka.



>Nana Sahib !« zvolal plukovník . . . (Str. 281.)
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Tu V zátoce cesty ozval se náhle jakýsi hlas, volající Kála-

ganiho,

„Zde, Nassimel" odvtil Ind,

Zárove ozval se po levé stran silnice ostrý, zvláštní v\knk.
Bylo to ,,kisri" onch divokých kmen Gudvany, ježGúmik

dobe znal.

Gúmi, zaleknut, nemohl nieho podniknouti. Kdyby byl i Ká-
laganiho usmrtil, co by si poal proti celé rot Ind, jimž byl výkik
onen znamením? Jakés tušení nutilo ho prchnouti, aby mohl va-

rovati své druhy. Ano! Naped zstati na svobod a pak vrátiti se

k jezeru, dostihnouti plováním ocelového obra, dokud ješt nepi-
stane u behu, jiného nemohl nic initi.

Gúmi neváhal. V okamžiku, kdy se Kálagani setkal s oním
Nassimem, který se mu ozval, uskoil stranou a zmizel v džunglích,

vroubících silnici.

A když se Kálagani vrátil se svými druhy, aby se zbavil pr-
vodce, kterého mu plukovník Munro vnutil, byl Gúmi již pry.

Nassim byl vdcem roty Dakoat, oddaných vci Nany Sahiba.

Když zpozoroval útk Gúmiho, vyslal své lidi k prohledání džungle.

Chtl za každou cenu dostati zpt srdnatého sluhu, který mu unikl.

Hledání bylo mamo. Nechsi se Gúmi ztratil v temnu nebo
nalezl njaký úkryt, bylo nutno vzdáti se pátrání po nm.

Celkem však, pro by se mli báti tito Dakoatové Gúmiho,
odkázaného na sebe sama v této pusté krajin, vzdáleného již ti

hodiny cesty od jezera Puturie, k nmuž nemohl pece doraziti

díve než oni?

Kálagani dle toho zaídil svoje opatení. Vyjednával okamžik
s vdcem Dakoat, který se zdál oekávati jeho rozkazy. Pak se

všichni obrátili a ubírali se rychle k jezeru.

Opustila-li tato rota nyní úkryty na Vindhyi, kde njaký as
žila, byl to Kálagani, jenž jim ohlásil brzký píchod plukovníka
Munroa do okolí jezera Puturie. A kým? Oním Indem, jenž ne-

byl nikdo jiný, nežli Nassim a který provázel karavanu Bendžaris.
A komu? Onomu, jehož ruka v úkrytu ídila veškeré tyto události.

A vru, co se již stalo i to, co se mlo ješt státi, byl výsledek

dobe promyšleného plánu, kterému se plukovník Munro a jeho

soudruzi nemohli vyhnouti. Následkem toho, v okamžiku, kdy
pirazil vlak k jižnímu behu jezera, mohli jej Dakoatové pepadnouti
pod vedením Nassima a Kálaganiho.

Však chtli se zmocniti pouze plukovníka Munroa samého.

Jeho druh, opuštných v této zemi, jejichž poslední vz byl rozbit.
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nemuseli se již báti. Odvlekli ho tedy a v sedm hodin ráno dlilo

ho již šest mil od jezera Puturie.

Že sir Eduard Munro bude dopraven Kálaganim do stanice

Džubbulporu, nedalo se mysliti. Plukovník sám v duchu tušil, že

stží bude moci opustiti území Vindhye a že, padnuv jednou v moc
svých nepátel, sotva jim kdy unikne.

Statený tento muž však pece neztratil svoji chladnokrevnost.

Kráel uprosted divokých Ind, jsa na vše pipraven. Tváil se,

jakoby Kálaganiho nepozoroval. Zrádce postavil se v elo tlupy,

jejímž vdcem dle všeho byl. Na útk nebylo pomyšlení. Akoliv
nebyl spoután, plukovník Munro nevidl ani naped ani vzadu
ani po stranách svého prvodu, ani jedinou mezeru, kudy by byl

mohl prchnouti. Ostatn by ho byli okamžit chytili.

Pedstavoval si veškeré následky svého postavení. Mohl v-
iti, že ruka Nany Sahiba to vše zpsobila? Ne! Pro nho byl nabob
jist mrtev. Avšak nkterý spolubojovník a pítel starého náelníka
bui, snad Balao Rao, puzen jsa nenávistí, provedl pomstu, jíž

jeho bratr obtoval celý život. Sir Eduard Munro tušil, že tomu
asi tak bude.

Pi tom myslil také na nešastného Gmiho, jenž se nestal

zajatcem Dakoat. Zachránil se snad? Bylo to možno 1 Nebyl hned
s poátku usmrcen? To bylo pravdpodobnjší. Mohl poítati na
jeho pomoc, zstal-li živ a zdráv? To bylo pochybné.

I kdyby se Gmimu bylo podailo dobhnouti až do stanice

Džubbulporu, aby zde vyhledal pomoc, pišel by s ní píliš pozd.
Kdyby se byl naopak chtl setkati opt s Banksem a jeho

druhy na jižním behu jezera, co zmohli by všichni, nemajíce ste-
liva? i snad by si pospíšili do Džubbulporu? . . . Než však mohli

dostihnouti Džubbulporu, byl zajatec již dávno dopraven do nkte-
rého nepístupného kouta Vindhye 1

S této strany musel se tudíž vzdáti vší nadje.
Plukovník Munro uvažoval chladn o své situaci. Nezoufal,

nebyl mužem, který se dá zdrtiti, rád však hledl na vci v celé

jejich stízlivosti, vzdálen jsa však neodvodnných illusí nedstoj-
ných ducha, jejž nic nedovedlo vzrušiti.

Zatím tlupa kráela dále s nejvtší rychlostí. Patrn hodlali

Nassim a Kálagani doraziti ped západem slunce na njaké pedem
urené místo, kde se rozhodne osud plukovníka Munroa. Ml-li
zrádce na spch, pál si sir Eduard Munro, aby se to skoncovalo,

nech ho oekává jakýkoliv osud.



280 JULIUS VERNEi

Jen jedenkrát, k polednímu, kázal Kálagani zastaviti na púl

hodiny. Dakoatové byli opateni potravinami a pojedli na behu
malého potoka.

Trochu chleba a masa bylo pedloženo i plukovníkovi, jenž

ho neodmítl. Nejedl nieho od verejšího dne, a nechtl zpsobiti

svým nepátelm radost, vidti ho tlesn sesláblého v poslední

hodin.
Až k tomuto okamžiku bylo tímto zrychleným pochodem ura-

ženo kolem šestnácti mil. Na rozkaz Kálaganiv vydali se opt
na cestu a drželi se stále smrem k Džubbulporu.

Teprv okolo páté hodiny z veera tlupa Dakoat opustila

silnici a odboila na levo. Mohl-li chovati plukovník Munro ješt
jiskru nadje, cítil nyní, že jest již pouze v rukou božích.

tvrt hodiny na to Kálagani a jeho družina pekroili sou-

tsku, která tvoila nejkrajnjší východ z údolí Nerbuddy do nej-

divoejší ásti Bundelkundu.

Toto místo bylo vzdáleno asi tistapadesát kilometr od Tan-
ditu, na západ od onch hor Sautpurrských, které lze pokládati za

západní pokraování Vindhye.

Tam, na jednom z krajních pedhoí, zvedá se stará pevnstka
Ripor, dávno již opuštná, ponvadž nemohla býti již zásobována,

kdyby západní soutsky byly uzaveny nepítelem.

Tato pevnstka vévodila jednomu z nejkrajnjších výbžk
horského etzu, jakémusi to pirozenému výstupku, vysokému asi

pt set stop, a nícímu nad rozsáhlou kotlinou, obklopenou kolem
dokola horami. Nebylo lze se tam dostat než po úzké pšin, klikat

se vinoucí skalisky, která sotva byla schdná pšákm.
Tam, nahoe na plošin bylo znáti ješt nkolik polorozva-

lených násp a ztroskotaných val. Uprosted plán, oddlené od
propastí kamenným zábradlím, zvedalo se polorozpadlé stavení,

které sloužilo druhdy za kasárny malé posádce Riporu a jehož by se

nyní bylo dalo užiti sotva za stáj.

Uprosted planiny zstalo jediné dlo ze všech tch, která

nla druhdy stílnami násp. Bylo to ohromné dlo, namíené
k pední stran planiny. Píliš tžké, aby mohlo býti sneseno, píliš

schátralé, než aby mlo jakou cenu, bylo tam ponecháno na svém
podstavci, a rez zvolna hlodala na železném jeho obalu.

Svojí délkou a tlouštkou tvoilo ostatn dstojný protjšek
slavného bronzového dla Bhilsajského, které bylo ulito za asu
Džehanghira, obrovský to kus, dlouhý šest metr s ráží tyiatyiceti
centimetr. Rovnž mohlo se porovnati s nemén proslulým dlem
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Bidžapurským, pi jehož výstelu, dle tvrzení domorodc, by se

jist byly pokácely všecky stavby v mst.
Taková byla pevnstka Riporská, kam byl vze dopraven

rotou Kálaganiovou. Bylo pt hodin z veera, když sem dorazili

po pochodu delším ptadvaceti mil.

Ped kterého ze svých nepátel pedstoupí konen plukovník

Munro? Neml o tom býti dlouho v pochybnosti.

Tlupa Ind meškala ve zboenisku, jež stálo v pozadí násp.
Tato tlupa vystoupila, když rota Dakoat se postavila v kruhu
podél krajní zdi.

Plukovník Munro stál uprosted tohoto kruhu. Cekal, maje
paže skíženy.

Kálagani opustil místo, které dosud zaujímal, a popošel nkolik
krok proti tlup.

V jejím ele objevil se prost odný Ind.

Kálagani zastavil se ped ním a poklonil se. Ind podal mu
ruku, již Kálagani uctiv políbil. Pokyn hlavou svdil o spoko-

jenosti s jeho službami.

Na to pikroil Ind k vzni, zvolna, avšak s okem planoucím

všemi píznaky stží tlumeného vzteku. Zdálo se, že se plíží

dravec ke své obti.

Plukovník Munro ho nechal pistoupit, aniž ustoupil na krok,

pohlížeje na zrovna tak upen jak onen na nho.
Ind nebyl od nho vzdálen více než pt krok.
,,To Balao Rao, bratr nabobvl" pravil plukovník hlasem,

který svdil o hlubokém opovržení.

,,Podívej se lépe!" odvtil Ind.

,,Nana Sahib!" zvolal plukovník Munro, ustoupiv tentokráte

mimovoln. ,,Nana Sahib na živu! . .
."

Ano, nabob sám, dívjší náelník vzpoury sipoj, nesmiitelný

nepítel Munrov!
Kdo však byl usmrcen pi srážce u palu tanditského? Byl to

Balao Rao, jeho bratr.

Neobyejná podobnost tchto dvou muž, kteí oba mli dlky
po neštovicích v oblieji, oba useknutý týž prst na téže ruce, okla-

mala tenkráte vojáky z Luknova a Kavnpuru. Proto bez rozpak
potvrdili, že poznávají naboba v muži, který byl vlastn jeho bra-

trem, nebo bylo velmi snadno dáti se svésti k tomuto omylu. Ten-
kráte, když zprávy dodané úadm hlásaly smrt nabobovu, Nana
Sahib ješt žil.

Byl to Balao Rao, kterého nebylo více.
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Této nové okolnosti dovedl Nana Sahib dobe využitkovati.

Zajišovala mu skoro úplnou bezpenost. Jeho bratra nehledala

totiž anglická policie s touže bedlivostí jako jeho. Vraždéní Kavn-
purské nebylo mu pipisováno, a také neml na Indy stední Indie

tentýž zhoubný vliv jako nabob.

Když Nana Sahib vidl, že je tak houževnat pronásledován,

umínil si, že se bude vydávati za mrtvého až do onoho okamžiku,

kdy bude moci rozhodn vystoupiti. Vzdal se prozatím svých bu-

iských zámysl a pemítal o své pomst. Dosud nikdy nebyly

okolnosti tak píznivý. Plukovník Munro, stále stežený jeho zí-

zenci, chystal se opustiti Kalkutu a vydati se na cestu do Bom-
baye. Nebylo možno vlákati ho do území Vindhyjského provin-

ciemi Bundelkundu? Nana Sahib v to doufal a proto vyslal k pro-

vedení tohoto zámru chytrého Kálaganiho.

Nabob opustil na to pál Tanditský, který mu neposkytoval

již bezpeného úkrytu. Vnikl do údolí Nerbuddy až k nejkrajnjším

roklím Vindhye. Tam nla pevnstka Riporská, která mu poskytla

útulek, kde ho policie stží dostane, ponvadž se domnívala, že

je mrtev.

Nana Sahib usadil se zde tedy s nkterými oddanými Indy,

a brzy sesílila je rota Dakoat, hodících se velmi dobe k tomu,

aby poslouchali rozkaz takového náelníka, a ekal. Co však oe-
kával po tyi msíce?

Že Kálagani splní svj úkol a oznámí mu brzký píchod plu-

kovníka Munroa do této ásti Vindhye, kde bude v jeho rukou.

Proto však pece jedna obava trýznila Nanu Sahiba, totiž,

aby zpráva o jeho smrti, rozšíená po celém poloostrov, se ne-

dostala k sluchu Kálaganiho. Dostane-li se k nmu, nezanechá

pak své zrádné snahy proti plukovníku Munroovi?

Proto poslal ješt jiného Inda na silnici Bundelkundskou, onoho
.Nassimu, který potkav s karavanou Bendžaris vlak steam-housu

na cest Scindií, dorozuml se s Kálaganim, a pouil ho o pravém
stavu vci.

Nassim vrátil se na to, neztrativ ani hodiny, do pevnstky
Riporské, a sdlil Nanu Sahibovi vše, co se udalo ode dne, kdy
Kálagani opustil Bhopal. Plukovník Munro a jeho druzi ubírali se

v krátkých denních jízdách smrem k Vindhyi pod vedením Ká-
laganiho, a v okolí jezera Puturie mli je oekávat.

Vše dailo se dle pání nabobova. Jeho pomsta mohla býti

V brzku ukojena
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A hle, tohoto veera stál plukovník Munro sám, beze zbraní,

ped ním.

Po prvních vymnných slovech pohlíželi oba mužové okamžik

na sebe, aniž promluvili.

Tu však náhle obraz lady Munroové se objevil živ ped zrakem
plukovníkovým, a krev mu vstoupila prudce ze srdce k hlav.
Chtl se vrhnouti na vraha zajatc Kavnpurskýchl

Nana Sahib ustoupil dva kroky zpt. Ti Indové vrhli se na
plukovníka, pemohli ho, ovšem ne bez namáhání.

Zatím plukovník Munro opt nabyl vlády nad sebou. Nabob
to bezpochyby zpozoroval, nebo pokynul Indm, aby ho pustili.

Oba nepátelé stáli nanovo elem proti sob.

,,Munro," pravil Nana Sahib, „tvoji rodáci dali uvázat ped
ústí svých dl stodvacet zajatc Pešvarských, a od onoho dne pes
dvanáct set sipoj sešlo touto dsnou smrtil Tvoji rodáci usmrtili

bez milosti uprchlíky Lahorské, utratili, po zteení Delh, ti knížata

a devtadvacet len královské rodiny, zabili v Luknov šest tisíc

našinc a ti tisíce po polním tažení do Pendžabul Celkem dly,
puškami, šibenicí a meem stodvacet tisíc dstojník a voják do-

morodých a dv st tisíc obyvatel zaplatilo životem to povstání za
neodvislost národal"

,,Na smrti Na smrti" volali Dakoatové a Indové, shromáždní
kolem Nany Sahiba.

Nabob pokynul jim rukou, aby mleli, a oekával, že mu plu-

kovník Munro odpoví.

Plukovník dosud neodpovídal.

,,Konen ped tymi msíci," pokraoval Nana Sahib, ,,mj
bratr Balao Rao klesl kulemi anglickými, vyslanými proti mn . .

.

Mj bratr též není dosud pomstnl"

,,Na smrti Na smrt!" Tento kik znl tentokráte hlasitji,

a celá rota pohnula se, aby se vrhla na zajatce.

„Tichol" zvolal Nana Sahib. „Vykejte hodinu soudul"
Všichni se ztišili.

„Munro," pokraoval Nabob, „byl to jeden z tvých pedk, byl
to Hektor Munro, který vymyslil poprvé tento dsný zpsob trestu,

jehož užili tvoji rodáci tak asto za války roku 1857I On to byl,

jenž dal rozkaz uvázati Indy za živa ped ústí dl, naše rodie, naše
bratry . . .

Nový kik, nové projevy, jež Nana Sahib tentokráte stží jen
mohl utišiti.
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,,Odveta za odvetu," doložil. „Munro, ty budeš trpti, jako

trpli našinci!" Na to se obrátil, ,,Viz toto dlol" A nabob ukázal

na ohromné, více než pt metr dlouhé dlo, které stálo uprosted
planiny.

,,Budeš uvázán ped ústí tohoto dlal Je nabito, a zítra na
úsvit bude zvstovati jeho rána, až zahmí do nejvzdálenjších

roklí Vindhye, že pomsta Nany Sahiba jest konen dokonánal"

Plukovník Munro pohlížel upen na Naboba s klidem, kterým
zpráva o jeho budoucím osudu otásti nedovedla.

,,Dobrá," pravil, ,,ty iníš to, co bych byl uinil já, kdybys byl

padl do mých rukou!"

Plukovník Munro šel na to dobrovoln postavit se ped úst

dla, kdež byl s rukama na zádech pevnými provazy pivázán
Na to ješt dlouho rota Dakoat a Ind mu hanebn spílala

Zdálo se skoro, že jsou to Siuxové severoamerití kolem vzn
uvázaného k muícímu kolu. Plukovník Munro zstal klidným pi
tchto urážkách, ponvadž chtl zstat klidným také ped smrtí

Když nastala noc, Nana Sahib, Kálagani a Nassim se uchýlili

do starých kasáren. Také rota, konen znavená, opustila pro-

stranství a následovala své vdce.
Sir Eduard Munro osaml v pítomnosti smrti a boha.

KAPITOLA XII.

Ped ústím dla.

Ticho netrvalo dlouho. Rota Dakoat shromáždila se k veei.
Zatím co jedli, bylo slyšeti jejich kik, stupující se vlivem silného

araku, jejž nemírn popíjeli.

Však znenáhla tichl i tento ábelský ev. Spánek konen zmohl
surovce, unavené již dlouhým pochodem.

Nechají sira Eduarda Munroa nesteženého až k okamžiku, kdy
udeí hodina jeho smrti? Nedá Nana Sahib hlídati svého vzn,
akoliv byl pevn upoután trojnásobným provazem, objímajícím

mu paže i prsa, tak že se ani hnouti nemohl?
Tak tázal se plukovník sama sebe, když k osmé hodin spatil

Inda, opouštjícího kasárny a blížícího se k náspm.
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Tento Ind byl vyslán, aby zstal po celou noc u plukovníka
Munroa.

Nejprve pešel napí planinu až k dlu, aby se pesvdil,
je-li tu vze ješt. Pevnou rukou zkusil provazy, jež nepovolily.

Na to, aniž se obrátil na plukovníka, hovoil sám k sob:
,,Deset liber dobrého prachu! Je tomu dávno, co staré dlo

Riporské nemluvilo, avšak zítra promluví! ..."

Tato poznámka vyloudila z hrdých rys plukovníkova oblieje

pouze opovržlivý úsmv. Smrt ho nedsila, jakkoliv byla strašlivá.

Ind, prohlédnuv pední ást ústí, ustoupil ponkud na zad,

pohladil rukou ohromnou zadní ást dla a jeho prst spoíval okamžik
na pánvice, zcela naplnné prachem.

Na to zstal Ind open o zadní šroub. Zdálo se, že zapomnl
docela na zajatce, stojícího jako odsouzenec ped šibenicí, a oeká-
vajícího, až se padák pod ním oteve.

Bud následkem lhostejnosti nebo úinkem vypitého araku,

poal Ind zpívati jednu ze starých písní Gundvanských. Pestával
a poínal opt, jako lovk, který pod vlivem ásteného opojení

pozbývá jasných myšlenek.

tvrt hodiny na to se Ind optn zvedl. Pohladil rouru dla.
Obešel je kolem a zastaviv se ped plukovníkem, pohlédl na, mrue
si nkolik nesrozumitelných slov. Mimovoln ohmatal naposled

provazy, jakoby je chtl pevnji utáhnouti; pak zvedl hlavu jako

lovk, jenž je ubezpeen, a opel se o násep, asi deset krok po
stran dla.

Asi deset minut ješt setrval Ind v tomto postavení, ohlížeje

se asem kolem sebe, asem vyhlédl ven a upel své zraky do pro-

pasti, jež zela na úpatí pevnstky.
Patrn namáhal se naposled, aby neupadl ve spánek. Konen

však únava ho pemohla, svezl se k zemi, natáhl se, takže ho ne-

bylo ve stínu náspu ani vidti.

Noc byla již úpln temná. Tmavé mraky stály úpln nehybn
na nebi. Vzduch byl tak nepohnutý, jakoby molekuly by13'' spojeny

jeden s druhým. Hluk z údolí nepronikal do této výše. Bylo úplné

ticho. Mla-li to býti noc hrzy pro plukovníka Munroa, musíme
íci ke cti tohoto energického muže, že emi na okamžik nevzpo-

mínal na poslední vteinu svého života, v níž násiln roztrhané svaly

jeho tla a jeho zmrzaené údy budou daleko rozmeteny. Vždy
to bude rychle jako blesk, a to nebylo zpsobilé píliš rozilovati

povahu, na niž nikdy nepsobil vliv fysický, ani morální. Bylo
mu žíti ješt nkolik hodin: pak ukoní se toto žití, které bylo
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tak šastné po dlouhou dobu. A tu vzpomnl si na celý svj život,

a pedstavil si jej s neobyejnou pesností. Celá jeho minulost

se objevila jeho duši.

Obraz lady Munroové stál zase ped ním. Vidl ji, slyšel ji,

nešastnici, kterou oplakával od prvního dne, ne sice oima, ale

srdcem! Pocítil znovu, jak nalézá mladou dívku v onom hrozném
mst Kavnpuru, v tom obydlí, kde ji po prvé spatil, seznal, mi-

lovali Tch nkolik let štstí, drsn perušených nejstrašnjší ka-

tastrofou, oživlo zase v jeho duchu. Všecky sebe nepatrnjší po-

drobnosti oživly mu v pamti s takovou jasností, že skutenost
nemohla býti ,,skutenjší"! Plnoc již minula, aniž toto sir Fduard
Munro zpozoroval. Pohížil se zcela do svých upomínek, aniž ho
co mohlo vytrhnouti od boku jeho zbožované ženy. Ve tech ho-

dinách prožil všecka ti léta, co s ní žil! Ba obrazotvornost snesla

ho dokonce i s výšmy pevnstky Riporské, osvobodila ho od ústí

dla, jež ml takka první paprsek slunení vypáliti!

Na to však zjevil se mu dsný výsledek vítzství Kavnpur-
ského, vznní lady Munroové a její matky v Bibi-Gharu, vraždní
jejich nešastných druh, a konen ona studna, hrob dvou set

obtí, nad nímž ped tymi msíci sám naposled zaplakal.

A ten vyvrhel, Nana Sahib, pvodce toho vraždní, vrah lady
Munroové a tolika ostatních nešastník, byl zde, nkolik krok
jen vzdálen, za zdmi rozvalených kasáren! Do jeho rukou musil

padnout on, jenž chtl souditi tuto ohavu, již nemohla spravedlnost

stihnouti!

V návalu slepého vzteku namáhal se sir Eduard Munro roz-

drtiti svoje pouta. Provazy zapraskaly, a utažené uzly zadíraly se

mu do masa. Vykikl ne bolestí, nýbrž malomocným vztekem.
Na tento výkik Ind, uložený ve stínu náspu, zvedl hlavu. V-

domí situace ho vzpamatovalo. Vzpomnl si, že jest strážcem vzn.
Zvedl se proto, kráel opatrn k plukovníkovi, položil mu ruku

na rameno, aby se pesvdil, je-li dosud zde, a pravil hlasem lovka
polodímajícího:

,,Zítra, pi východu slunce . . . Buml"
Na to vrátil se k ohrad, aby si tam nalezl pohodlné místo.

Když je našel, lehl si na zem a neváhal usnouti nadobro.

Po tomto marném namáhání jakýsi klid ovládl plukovníka
Munroa. Smr jeho myšlenek se zmnil, i zapomnl úpln na osud,

který ho oekával. Následkem zcela pirozené associace myšlenek
vzpomínal na své pátele, na své druhy. Tázal se, zda také oni

nepadli do rukou jiné smeky Dakoat, kteí se potloukají Vindhyí,
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a není-li jim uchystán stejný osud jako jemu. A tato myi^lenka

svírala mu srdce.

Avšak skoro souasn mu pipadlo, že to není možná. Nebo,
kdyby byl nabob žádal jejich smrt, byl by je odsoudil stejným

zpsobem. Byl by chtl zdvojnásobit jeho úzkost úzkostí jeho pátel.

Nel Byl to pouze on, jist on sám — pevn doufal — na nmž chtl
Nana Sahib si schladiti zášl

Co však inili Banks, kapitán Hod, Maucler, byli-li na svo-

bod? Vydali se na silnici k Džubbulporu, po které je ocelový obr,

kterého Dakoatové nemohli zniit, rychle mohl dopraviti? Tam
museli nalézti pomoil Co mohlo to však prospti? Kterak mohli

tušiti, kde se plukovník Munro nalézá? Nikdo nevzpomnl na tuto

pevnstku Riporskou, úkryt Nany Sahiba. A konen, pro by jim

jméno naboba pišlo na mysl? Nebyl Nana Sahib pro n mrtev?
Nepadl pi srážce u palu tanditského? Nel Nemohli uiniti nieho
pro zajatce 1

Se strany Gimiho nemohl též nieho doufati. Kálaganimu
musilo na tom velice záležeti, aby se zbavil onoho vrného sluhy

plukovníkova, a jestliže zde Gmi nebyl, pedešel svého pána na
onen svt.

Poítati na njakou jinou možnost záchrany, byla by bláhovost.

Plukovník Munro nebyl mužem, který se oddává illusím. Hledl
na vci tak, jak skuten jsou, i vrátil se ke svým prvním myšlenkám,
ke vzpomínkám na dny štstí, jež plnily jeho srdce.

Kolik hodin uplynulo, když takto vzpomínal, byl by mohl
stží íci. Noc byla dosud temna. Nic neukazovalo se dosud na
vrcholcích hor na východ, co by nasvdovalo prvnímu zásvitu

nového dne. Tu, mohlo býti kolem tvrté hodiny ranní, byla po-

zornost plukovníka Munroa vzbuzena úkazem dosti podivným. Až
dosud, pi svém pohížení do svého dívjšího života, díval se více do

sebe než kolem sebe. Vnjší svt, málo viditelný v této hluboké

tm, nedovedl ho vzrušiti; te náhle upely se jeho zraky na uritý
bod a veškeré v jeho upomínkách obživlé obrazy vybledly pod
jakýmsi zjevem stejn neoekávaným jakj nevysvtlitelným.

Vskutku, plukovník Munro nebyl sám na výšin Riporské.

Svtlo, dosud nejasné, objevilo se na konci pšiny, u brány pev-

nstky. Poskakovalo sem tam, vzplanulo, hrozilo zhasnouti a za-

blesklo zase jasnji, jakoby neseno bylo slabou rukou.

V postavení, v jakém byl zajatec, každá malikost mohla býti

dležitou. Proto nespustil již svtla s oí. Pozoroval, že z nho
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vystupuje jakýsi smolný dým, a že plápolá. Z toho soudil, že

svtlo není pevn uzaveno ve svítiln.

,,Nkterý z mých druh;" pravil si plukovník Munro . . . ,,Snad

Gúmil Však ne! . . . Nepišel by pece se svtlem, jež by ho pro-

zradilo ... Co je to tedy?"

Plamen se pomalu blížil. Plížil se nejprve podél zdi starých ka-

sáren, a sir Eduard Munro se poal obávat, aby nebyl zpozorován

nkterým z Ind uvnit spících.

Nestalo se to. Plamen pešel, aniž jej kdo pozoroval. asem,
když ruka, která svtlo nesla, zimnin se pohnula, oživl a zazáil

živji. Brzy dostihlo svtlo zdi náspu a pohybovalo se podél ní,

jako plamen svatého Eliáše v boulivé noci.

Pak podailo se plukovníku Munroovi zahlédnouti jakýsi pí-
zrak, bez uritého tvaru, ,,stín", jejž plamen strašideln osvtloval.

Bytost, která se takto pohybovala, byla zahalena v asnaté roucho,

v nmž se ukrývaly její ruce i hlava.

Zajatec se nepohnul. Zádrže dech. Obával se, že postraší

tento zjev a že uvidí shasnouti plamen, jehož záe ho vedla temnem.
Byl zrovna tak nehybný, jako bezvládný kov, jenž jakoby ho držel

ve svém ohromném jícnu.

Fantom zatím plížil se dále podél náspu. Nenarazí pi tom
na tlo spícího Inda? Ne. Ind ležel po levé stran dla a zjev blížil

se s pravé strany, zastavil se chvílemi a pokraoval pak v pouti

drobnými kroky.

Konen piblížil se dosti, aby ho plukovník Munro mohl jasnji

pozorovati.

Byla to bytost prostedního vzrstu, zahalená v dlouhém kusu
látky. Z této látky vynívala ruka, držící zapálenou smolnou vtev.

,,Njaký šílenec, který nejspíše astji navštvuje tábor Da-
koat," ekl si plukovník Munro, ,,a kterého si nikdo nevšímá! Ach,
pro nemá na místo ohn dýku v ruce! . . . Snad bych mohl? ..."

Nebyl to sice šílenec, avšak plukovník Munro málem uhodnul.

Byla to šílená z údolí Nerbuddy, bytost bezvdomá, která po
tyi msíce bloudila Vindhyí, vždy uctívaná a pohoštná od po-

vrivých Gund. Ani Nana Sahib, ani jiný z jeho soudruh ne-

vdl, jakou úast ,,Bludika" mla pi útoku u palu tanditského.

Potkávali ji asto v tomto hornatém kraji Bundelkundu a nebyli

nikdy pekvapeni její pítomností.

astokráte již, pi svém neustálém putování, obrátila kroky
k pevnstce Riporské, a nikoho nenapadlo ji odtud zapuzovati.

Byla to irá náhoda, jež ji práv této noci pivedla sem na jejích



290 JULIUS VERNE:

potulkách. Plukovník Munro nevdl dosud nieho o šílené. Neslyšel

nikdy mluviti o „Bludice", a pece tento neznámý tvor, který se

ho snad dotkne, snad na nj promluví, nutil jeho srdce k rychlému
tlukotu.

Pozvolna piblížila se šílená k dlu. Její vtev šíila jen slabou

záí, a zdálo se, že vzn ani nepozoruje, akoliv stála pímo u nho
a akoliv její oi za suknem, opateným otvory jako kutna kajíc-

níkova, byly skoro neviditelné.

Sir Eduard Munro se neozval. Ani pohybem hlavy, ani slovem
nesnažil se vzbuditi pozornost tohoto cizího zjevu.

,,Bludika" obrátila se také brzy zpt a obešla ohromné dlo,
na jehož povrch její smolná vtev vrhala tpytivé odlesky.

Pochopovala šílená snad, k emu slouží toto dlo jako dlouhá
obluda, pro onen muž jest uvázán ped jeho ústí, jež mlo pi
východu slunce vychrliti hrom a blesky?

Zajisté ne. ,.Bludika" byla zde, jako byla vždy, bezvdomá.
Bloudila této noci, jak to inila již astokráte, po výšin Riporské.

Na to ji opustí, sejde po klikaté pšin, odejde opt do údolí a obrátí

kroky tam, kam ji požene její bláznovský rozmar.

Plukovník Munro, který mohl otáeti voln hlavu, sledoval

všecky její pohyby. Vidl ji kráeti za dlo. Odtamtud obrátila se

ke kamenné zdi, nejspíše, aby podél ní kráela až tam, kde se pi-
pojuje k brán.

Vskutku, ,,Bludika" se tam ubírala, náhle však se zastavila

ped spícím Indem a vrátila se opt. Jaké neviditelné pouto brá-

nilo jí jíti dále? Budiž tomu jakkoliv, nevysvtlitelný pud vedl ji

k plukovníkovi Munroovi, i zastavila se nepohnut ped ním.

Tentokráte bilo srdce sira Eduarda Munroa tak prudce, že se

pokusil zvednouti ruku, aby je utišil.

,,Bludika" pistoupila tsn k nmu. Skrze otvory kutny sví-

tily její oi píšernou záí.

Plukovník Munro, neobyejn dojat timto ohnm, pohlcoval

ji zraky. Na to levá ruka šílené zvolna rozevela záhyb roucha.

Obliej její se odvrátil, a v tom okamžiku její ruka pohnula vtví,
která rozšíila vkol jasnjší zá. Výkik! — Výkik zpola potla-

ený — vydral se z prsou zajatcových.

,,Laurenciel Laurenciel"

Obával se, že se minul s rozumem! . . . Zamhouil na okamžik
oi. —

Byla to lady Munroová! Ano! Lady Munroová — která ted

stála ped ním!



z£m( Selem 201

,,Laurencie ... ty . . . tyl" opakoval.

Lady Munroová neodpovdla. Patrn ho nepoznala. Zdálo

S2 dokonce, že ho neslyší.

,,Laurenciel Šílenál šílená, anol . . . avšak živál"

Sir Eduard Munro nemohl se klamati sebe vtší podobností.

Obraz jeho mladé ženy byl píliš hluboko vryt v jeho duši. Ne,

i po devítiletém tomto odlouení, jež se mu zdálo celou vností,
byla to lady Munroová, zmnná sice, avšak dosud krásná, byla to

lady Munroová, uniklá zázrakem katanm Nany Sahiba, a ta stála

ped ním.

Nešastnice, když nasadila vše, aby zachránila svoji matku, za-

vraždnou ped jejíma oima, padla trefena koulí. Ranná, ne však

smrteln, byla ve mdlobách vržena do studn v Kavnpuni jako jedna

z posledních obtí na ostatní tla, která studnu skoro již naplovala.

Nastala noc, jakýsi pud sebezachování nutil ženu, aby vylezla na
roubení studn — jen pud, ponvadž rozum následkem dsných
výjev ji opustil. Po všem tom, co od poátku onoho obležení

v žalái Bibi-Gharském na míst, kde se odbývalo vraždní, zažila,

kde musila patit na usmrcení svojí matky, sešílela. Byla šílená,

šílená, avšak žilal Tak tedy setkal se s ní plukovník Munro. Šílená

vystoupila ze studn, bloudila okolím, opustila msto v okamžiku,

kdy Nana Sahib a jeho soudruzi z nho po krvavé exekuci prchali.

Šílená vrhla se do temnoty a kráela napí krajem. Vyhýbajíc se

mstm, míjejíc obydlené kraje, tu i tam pijata chudým raiotou,

ctná jako tvor rozumu zbavený, ubohá šílená putovala až k horám
Sautpurrským, až k Vindhyil Bloudila tak neustále po deset let

mrtva pro všecko, avšak s upomínkou na požár pi obležení.

Ano, byla to vskutku onal

Plukovník Munro ji volal opt . . . Neodpovdla. Co byl by
dal za to, kdyby ji ted byl mohl stisknouti ve svých pažích, zved-

nouti, unésti, s ní zapoíti nový život, vrátiti jí rozum silou laskavé

péel ... A on byl upoután k této kovové hmot; po rukou kapala

mu krev ze záez, zpsobených provazy, a nic nemohlo ho osvoboditi

z tohoto strašného postavení.

Jaká trýze, jaká muka, že ani ukrutná vynalézavost Nany
Sahiba nemohla vymysliti krutjších! Ach, kdyby ten hanebník byl

zde, kdyby byl vdl, že lady Munroová je v jeho moci, s jakou

ábelskou radostí byl by jednali Co by asi nevymyslil, aby zvýšil

trýze zajatcovu 1

„Laurenciel Laurenciel" opakoval sir Eduard Munro.
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Odvážil se volati hlasit, nedbaje nebezpeí, že vzbudí Inda,

spícího nkolik krok od nho, že piláká Dakoaty, ležící v kasárnách,

a dokonce Nanu Sahiba samého!

Avšak lady Munroová, nechápajíc, pohlížela dále na nho svým
nestálým zrakem. Nevidla dsného utrpení, jež snášel tento ne-

šastník, který ji opt nalezl v okamžiku, kdy sám ml zemítil

Vrtla jenom hlavou, jakoby nechtla odpovdti.
Nkolik minut takto uplynulo; pak spustila ruku, závoj zahalil

její postavu, a žena na krok ustoupila.

Plukovník Munro se domníval, že chce opt odejíti

,,Laurenciel" zvolal naposled, jakoby jí dával poslední s bohem.
Avšak nel Lady Munroová dosud nehodlala opustiti planinu

Riporskou, a situace, jakkoli strašlivá, mla se ješt zhoršiti.

Vskutku, lady Munroová se zastavila. Patrn vzbudilo toto

dlo její pozornost. Snad vzbudilo v ní nevysvtlitelnou upomínku
na obležení Kavnpurul

Vracela se tedy pomalu. Její ruka, držící vtev, bloudila pla-

menem po roue dla, a staila jiskra, jež spadnouc do pánviky,
zapálila by náboj.

Má snad plukovník Munro dokonce zemíti její rukou?
Tuto myšlenku nemohl snéstil Radji zajiynouti ped oima

Nany Sahiba a jeho druh!
Chtl kiet, vzbudit svoje katany! . .

.

V tom cítil, že z vnitku dla njaká ruka tiskne jeho ruce,

které byly svázány na zádech. Bylo to stisknutí pátelské ruky,

která se snažila rozvázati jeho pouta. Brzy prozradil mu chlad

ocelového epele, jenž vnikal opatrn mezi provazy a jeho ruce,

že v nitru tohoto nesmírného dla se nalézá, jakým však zázrakem!

osvoboditel.

Nemohl se v tom klamati! Nkdo peízl provazy, jež ho pou-
taly! ... Ve vtein to bylo vykonáno! Mohl uiniti krok ku pedu.
Byl svoboden! Jakkoliv se dovedl pemáhat, výkik by ho byl

málem prozradil . . .

Z dla rla ruka . . . Munro ji uchopil, táhl, a lovk, který

namáhav vylezl z ústí dla, padl k jeho nohám.
Byl to Gmil
Vrný sluha, když se mu podailo prchnouti, vydal se na sil-

nici džubbulporskou, na opanou stranu jezera, kam se ubírala

tlupa Nassimova. Když pišel na cestu Riporskou, musil se ukrýti

po druhé. Byla tu rota Ind, hovoící o plukovníku Munroovi, že

Dakoatové, vedení Kálaganim, jej odvlekou do pevnstky, kde
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Nana Sahib mu uril smrt dlem. Bez rozmyšlení plížil se Gúmi
stínem až ke klikaté cest, a dorazil k planin v okamžiku, kdy
nikdo nebyl pítomen. Na to napadla ho hrdinná myšlenka, vlézti

jako skutený šašek do ohromné roury, a osvoboditi svého pána,

dovolí-li tomu okolnosti a nebude-li to možné, zemíti s ním stejnou

smrtí! —
,,Den brzy nastanel" pravil Gúmi šeptem. ,,Prchnmel"
,,A lady Munroová?"
Plukovník ukázal na šílenou, zkamenlou, nepohnutou. Její

ruka spoívala v tomto okamžiku na roue dla.

,,V našem náruí . . . pane ..." odvtil Gúmi, nežádaje jiného

vysvtlení.

Však bylo již pozd! V okamžiku, kdy plukovník a Gúmi se k ní

blížili, aby ji uchopili, lady Munroová, chtíc jim ujíti, zachytila se

rukou dla, její vtev spadla na pánviku a strašlivý výbuch, sesílený

ozvnou hor Vindhyjských, naplnil hromovým rachotem celé údolí

Nerbuddy.

KAPITOLA XIII.

Ocelový obr.

Pi zahmní tohoto výstelu klesla lady Munroová bezduchá
do náruí svého manžela. Neztráceje ani okamžik, spchal plu-

kovník pes planinu, sledován Gúmim.
Ind, ozbrojený svým dlouhým nožem, vrazil jej hlídai do

srdce, kterého výbuch vymrštil na nohy. Na to vrhli se oba na
úzkou pšinu, vedoucí na cestu Riporskou.

Sir Eduard Munro a Gúmi opustili sotva bránu, když tlupa

Nany Sahiba, náhle probuzená, vyhrnula se na výšinu.

Mezi Indy nastal na okamžik zmatek, píznivý pro uprchlíky.

Vskutku. Nana Sahib málo kdy trávil noc v pevnstce. Pe-
dešlého veera, když dal uvázati plukovníka Munroa k ústí dla,
šel vyhledat nkteré náelníky kmen Gudvanských, jichž nena-

vštvoval nikdy za jasného dne. Avšak v tuto hodinu se obyejn
vracel a mohl se každou chvíli objeviti.
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Kálagani, Nassim, Indové, Dakoatové, více než sto muž, byli

pipraveni k pronásledování uprchlík. Jedna myšlenka je ješt

zdržovala. Nedovedli si naprosto vysvtliti, co se udalo. Mrtvola

Inda, který stál u plukovníka na stráži, nemohla jim podati vy-

svtlení. Z toho všeho mohli souditi pouze to, že se z nevysvtlitelné

píiny dostal k dlu ohe, ped hodinou urenou k poprav, a že

ze zajatce nezbyly nyní než neforemné kusy!

Ýztek Kálaganiho a ostatních jevil se hlasitým proklínáním.

Ani Nana Sahib, ani jiný, neml toho potšení, býti pítomným
pi posledních okamžicích plukovníka Munroal

Avšak nabob nebyl píliš daleko. Musil rozhodn slyšeti výstel.

Vracel se proto rychle k pevnstce. Co mu mají odpovdti, až bude
žádati úty o zajatci, kterého zde zanechal?

Proto všichni váhali, ímž nabyli uprchlíci asu, aby urazili

kus cesty, aniž byli pozorováni.

Sir Eduard Munro a Gúmi, naplnni nadjí po tomto zázraném
zachránní, spchali co nejrychleji po klikaté pšin. Lady Munroová,

dosud omdlelá, netížila silné paže plukovníkovy. Ostatn tu byl jeho

sluha, aby mu pispl na pomoc.
Pt minut na to, když prošli branou, oba urazili jen polovic

cesty mezi výšinou a údolím. Zatím však se rozednívalo, a první

svtelné paprsky vnikaly již až na dno hlubiny.

Zuivé výkiky ozvaly se jim nad hlavou.

Naklonn pes násep, zpozoroval Kálagani, by i nejasn,

silhuety dvou prchajících muž. Jeden z tchto muž nemohl býti

nikdo jiný než zajatec Nany Sahiba!

,,Munrol Je to Munrol" kiel Kálagani, tesa se vztekem.

Vyítil se brankou, vrhl se ven, sledován celou rotou.

,,Jsme zpozorovánil" pravil plukovník Munro, aniž zmírnil

krok. —
,,Zarazím první!" odvtil Gúmi.

, .Zabijí mne, vy ale snad

získáte asu, abyste se dostal na silnici!"

,,Zabijí nás oba, anebo jim unikneme spolen!" zvolal plu-

kovník Munro.

Plukovník Munro a Gúmi zrychlili kroky. Když pišli na do-

lejší, mén píkrou ást cesty, mohli utíkat. Te nepotebovali již

více než nkolik set krok k cest Riporské, která vede k hlavní

silnici, po které mohli snadnji prchati.

Ovšem také pronásledování bylo snadnjší. Hledati úkryt bylo

zbyteno. Byli by oba brzy nalezeni. Bylo nutno pedejíti Indy a

proniknouti ped nimi posledním prsmykem Vindhye.
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Omysl plukovníka Munroa byl pevný. Nechtl již padnouti
živý do rukou Nany Sahiba. Tu, jež mu byla vrácena, chtl usmrtiti

dýkou Gúmiho, než by ji vydal nabobovi, a touto dýkou probodne
se konen sám.

Oba byli asi o pt minut naped. V okamžiku, kdy první Indové
opouštli branku, plukovník Munro a Gúmi spatili již cestu, k níž se

pojila pšina, a silnice nebyla již vzdálenjší než tvrt míle.

,,Rychle, panel" pravil Gúmi, hotov jsa krýti plukovníka svým
vlastním tlem. ,,Než uplyne pt minut, budeme na silnici džub-
bulporské."

,,Dejž bh, abychom nalezli pomoci!" bruel plukovník Munro.
Pokik Ind ozýval se z vtší blízkosti.

V okamžiku, kdy uprchlíci vstoupili na silnici, zaboili dva
rychle jdoucí muži na kraj pšiny.

Bylo dosti jasno, aby se mohli navzájem poznat, a dv jména
jako dva výkiky nenávisti zavznla souasn:

„Munro!"
,,Nana Sahib!"

Nabob, uslyšev výbuch dla, spchal co nejrychleji do pevnstky.
Nemohl si vysvtliti, pro jeho rozkaz byl vykonán pedasn.
Jeden Ind ho doprovázel, nežli však mohl Ind uiniti krok nebo
pohyb, padl k nohám Gúmiho, smrteln rann dýkou, která pe-
ízla i pouta plukovníkova.

,,SemI" volal Nana Sahib, svolávaje celou rotu, která spchala
dol. —

,,Ano, k tob!" odvtil Gúmi.
A rychleji než blesk vrhl se na naboba.

Jeho úmyslem bylo — nebude-li ho moci usmrtiti první ranou —
alespo s ním zápasiti, aby poskytnul plukovníku Munroovi asu
k dostižení silnice; však železná ruka nabobova uchopila jeho ruku,

z níž se mu nž pi tom vysmekl.

Rozzuen, že byl odzbrojen, popadl Gúmi svého odprce kolem
tla a tiskna ho pevn k prsm, zvedl ho silnýma pažema, hodlaje

se s ním vrhnouti do první propasti, k níž dojde.

Zatím Kálagani a jeho druhové se blížili, dostihli již konce
pšiny, a zbývalo málo nadje, že jim uniknou.

,,
Ješt jen trochu vytrvalosti!" ekl Gúmi. ,,Zdržím je dobe

nkolik minut, udlaje si štít z jejich naboba. Prchnte, pane,

prchnte beze mne!"
Nejvýše ti minuty dlily nyní uprchlíky od pronásledovatel,

a nabob volal Kálaganiho poloudušeným hlasem.
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Náhle zavznlo dvacet krok ped nimi volání,

,,MiinroI Munrol"

Byl zde Banks na silnici Riporské, s kapitánem Hodem, Mau-
clerem, šikovatelcm Mac Neilem, Foxem, Parazardem a sto krok
od nich, na silnici ocelový obr, vypouštje kotoue dýmu a oe-
kávající je se Storrem i Kálutem.

Po rozbití posledního vozu steam-housu zbývalo inženýru a jeho

druhm již jen jediné: užiti za povoz ocelového obra samého, jejž

rota Dakoat nedovedla zniiti. Na to, stísnni na ocelovém obru

opustili záhy jezero Puturiu a zamili na silnici džubbulporskou.

V okamžiku, kdy míjeli cestu vedoucí k pevnstce, zahmla strašná

rána nad jejich hlavami, a oni se zastavili.

Tušení, pud, chceme-li, nutil je pustiti se na tuto cestu. Co
doufali? Nedovedli to íci.

Budiž tomu jakkoliv, nkolik minut na to byl plukovník ped
nimi, volaje na n:

,,Zachrate lady Munroovou!"
,,A držte dobe Nanu Sahiba, pravého!" kiel Gmi.
Mrštil a zem poslední silou vzteku poloudušeným nabobem,

kterého se zmocnili kapitán Hod, Mac Neil a Fox.

Na to, nežádajíce nijakého vysvtlení, Banks a jeho druhové

pospíchali k ocelovému obru na silnici.

Na rozkaz plukovníka, jenž chtl Nanu Sahiba vydati anglickým

úadm, byl Nana Sahib pivázán ke slonovu krku. Lady Munro-
ovou uložili do vžiky a její manžel se usadil po jejím boku. Zabý-
vaje se zcela svojí ženou, která se poínala vzpamatovávati, pozoroval

u ní záblesk rozumu.

Inženýr a jeho druhové se vyšinuli rychle na hbet ocelového

obra. Nastal den. První tlupa Ind objevila se již na sto krok
vzadu. Bylo nutno za každou cenu dostihnouti ped nimi pedních
stráží posádky Džubbulpurské, které jsou rozloženy u posledního

prsmyku Vindhye.

Ocelový obr ml nadbytek vody a paliva, všeho, co bylo po-

teba udržeti ho v innosti a dáti mu nejvtší rychlost. Avšak na
této silnici s ostrými zátokami nesmlo se jeti na slepo. Kik Ind
se nyní zdvojnásobil, a celá tlupa se znateln k nim blížila.

,,Bude nutno se brániti," pravil šikovatel Mac Neil

,,Budeme se brániti!" odvtil kapitán Hod.
Zbývalo jim ješt asi tucet patron. Bylo tudíž nutno, neztratiti

ani koule, ponvadž Indové byli ozbrojeni, a záleželo na tom, udržeti

je v patiné vzdálenosti.
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Kapitán Hod a Fox, karabiny v rukou, posadili se na hbet
slona, kousek za vžiku. Gúmi, naped, pušku na ramen, sedl

tak, aby mohl stíleti na boky. Mac Neil, vedle Nany Sahiba, re-

volver v jedné ruce, dýku v druhé, byl pipraven ho usmrtiti, kdyby
Indové pišli až k nmu. Kálut a Parazard, ped roštem, opatovali

jej palivem, Banks a Storr ídili bh ocelového obra.

Pronásledování trvalo již deset minut. Nejvýše dv st krok
dlilo Indy od Banksa a jeho druh. Mohli-li tito sice bžeti rychleji,

umlý slon za to vydržel to déle než oni. Celá taktika záležela tedy

v tom, zabrániti jim, aby se nedostali ku pedu.
V tomto okamžiku zavznlo tucet výstel.
Koule zasvištly nad ocelovým obrem, až na jednu, která trefila

konec jeho chobotu.

,,Nestílej tel Nesmíme stílet leda na jisto!" velel kapitán Hod.

,,Šetme koulí. Jsme ješt píliš daleko!"

Banks, vida ped sebou silnici vedoucí asi míli pímým smrem,
otevel regulátor více, a ocelový obr, zvtšiv svoji rychlost, nechal

rotu nkolik set krok za sebou.

„Hurá! Hurá našemu obrovi!" kiel kapitán Hod, který se

nemohl udržeti. ,,Ah! ti bídníci! Nedostihnou nás!"

Avšak na konci této pímé silnice objevil se jakýsi hranatý

a kivolaký prsmyk, poslední výbžek jižního hbetu Vindhye,

takže nutn musil zdržeti ponkud jízdu Banksa a jeho druh.
Kálagani a jeho druhové pozorovali to dobe a neustali od pro-

následování.

Ocelový obr dostihl rychle této píkejší cesty, která se vinula

mezi dvma vysokými stnami.
Bylo nutno umenšiti rychlost a jeti jen s nejvtší opatrností

dále. Následkem tohoto opoždní získali Indové znenáhla, co ztratili.

Nemli-li také již nadje osvoboditi Nanu Sahiba, chtli alespo

pomstiti jeho smrt.

Brzy zavznly nové výstely, aniž však trefily nkoho z tch,

které nesl ocelový obr.

„Stává se to vážným!" pravil kapitán Hod, pekládaje karabinu

k lícím. „Pozor!"

Gúmi a on vypálili souasn. Dva nejbližší Indové, zasaženi

do prsou, padli k zemi.

,,0 dva mén!" pravil Gmi, nabíjeje optn svoji zbra.

„Dv procenta!" volal kapitán Hod. „To není dosti! Je nutno

vykoupiti se dráže."
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A karabiny kapitána Hoda a Gúmiho, ke kterým se pidružila

puška Foxova, poranily smrteln další ti Indy.

Kivolakým prsmykem nemohli jeti píliš rychle. Silnice nejen

se zužovala, nýbrž také, jak víme, stoupala velmi píke. Ješt pl
míle a poslední heben Vindhye bude pekonán; a ocelový obr bude

jen sto krok vzdálen od stráže a v dohledu stanice Džubbulporul

Indové nebyli muži, kteí se lekají stelby kapitána Hoda a

jeho druh. Jejich život neml ceny, jednalo-li se o to, zachrániti

nebo pomstiti Nanu Sahibal Deset, dvacet jich padlo koulemi,

avšak osmdesát jich ješt bylo pohromad, aby se vrhli na oce-

lového obra a pemohli malý hlouek, kterému sloužil za pohy-

blivou hradbul Zdvojnásobnili svoje namáhání, aby dostihli tch,
které pronásledovali.

Kálagani nevdl ostatn, že kapitánu Hodovi a jeho soudruhm
docházejí náboje a že pušky a karabiny budou brzy bezcennými
zbranmi v jejich rukou.

Vskutku spotebovali prchající již polovici svého steliva, které

jim zbývalo, a brzy bude jim nemožno brániti se.

Pece však zahmly ješt tyi výstely, a tyi Indové padli.

Kapitánu Hodovi a Foxovi nezbývaly než dv rány.

V tomto okamžiku Kálagani, který se dosud ukrýval, vyrazil

v slepé zuivosti ku pedu.
,,Ajl tyl Tebe dostanul" zvolal kapitán Hod míe na s nej-

vtší chladnokrevností.

Koule vyletla z pušky kapitánovy a trefila zrádce doprosted
ela. Zamával na okamžik rukama a pak se zapotácel a klesl.

V tom okamžiku objevil se jižní východ prsmyku. Ocelový
obr podnikl poslední námahu. Karabina Foxova ozvala se naposled.

Poslední Ind padl na zem.

Indové však pozorovali brzy, že palba utichla, a namáhali se

dostihnouti slona, od nhož nebyli vzdáleni více než padesát krok.
„Doll Dol!" volal Banks.
Ano! Nyní, jak se vci mly, bylo lépe opustiti ocelového obra

a bžeti ku stráži, která nemohla býti píliš vzdálena.

Plukovník Munro, nesa svoji ženu v náruí, seskoil na silnici.

.

Kapitán Hod, Maucler, šikovatel a ostatní sestoupili rychle

dol. —
Jen Banks zstal ve vžice.
,,A tento bídník!" zvolal kapitán Hod, ukazuje na Nanu Sahiba,

uvázaného na krku slona.

„Nech mne jednati, kapitáne!" odvtil Banks zvláštním hlasem.
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Na to, pohnuv naposled regulátorem, seskoil taktéž.

Všichni jali se prchati, dýku v ruce, odhodláni prodati draze svj
život. Zatím ocelový obr, puzen tlakem páry, akoliv byl ponechán
sám sob, ubíhal dále po svahu, nejsa však již ízen, vrazil brzy
na skalní stnu po levé stran silnice, jako beran, jenž se staví elem,
a sešinuv se na bok, uzavel cestu skoro úpln.

Banks a jeho druhové byli již na ticet krok vzdáleni od pr-
smyku, když Indové se vrhli hromadn na ocelového obra, aby
osvobodili Nanu Sahiba.

Náhle otásl vzduchem dsný výbuch, jako nejprudší úder hromu.
Banks, než opustil vžiku, obtížil znan parní záklopky. Tlak

páry stoupl tím znan, a když ocelový obr vrazil na skalní stnu,
roztrhla pára, nemohouc již ucházeti písty, kotel, jehož trubky roz-

letly se na všechny strany.

,,Ubohý obel" vykikl kapitán Hod, „zhynul jsi, abys nás
zachránili"

KAPITOLA XIV.

Padesátý tygr kapitána Hoda.

Plukovník Munro, jeho pátelé, jeho diiizi, nemuseli se nieho
již obávati ani naboba, ani Ind, kteí poslouchali jeho rozkaz,
ani Dakoat, kteí tvoili postrach vzbuzující rotu v této ásti
Bundelkundu.

Pi zahmní výbuchu vybhli vojáci stráže Džubbulporské ve
znaném potu. Co zbylo z ety Nany Sahiba, zstalo bez vdce
a prchalo rychle.

Plukovník Munro se pedstavil. Pl hodiny na to všichni do-

razili do stanice, kde nalezli nadbytek toho, eho se jim nedostávalo,

a to zejména potravin, jichž mli nejvíce potebí.

Lady Munroová byla dopravena do pohodlného hotelu, kde
oekávala okamžik odjezdu do Bombaye. Tam doufal plukovník

Munro také vzbuditi k životu duši té, která žila nyní jen tlesn
a která byla pro nho dotud mrtva, dokud opt nenabude rozumu.

Vskutku žádný z jeho pátel nepochyboval o brzkém uzdravení

lady Munroové. Všichni oekávali s dvrou události, která jedin
bovedla úpln zmniti život plukovníkv.
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Usnesli se, že se vydají již následujícího dne do Bombaye.

První vlak ml dopraviti veškeré cestující steam-housu do hlavního

msta západní Indie. Tentokráte byla to prostá lokomotiva, která

je unášela plnou rychlostí, a ne již neúnavný ocelový obr, z nhož
nezbyly nyní než neforemné trosky.

Avšak ani kapitán Hod, jeho nadšený obdivovatel, ani Banks,

jeho dmyslný tvrce, ani jiný z úastník výpravy nemohl nikdy

zapomenouti na to ,,vrné zvíe", na které si zvykli pohlížeti jako

na živého tvora. Dlouho ješt tesk výbuchu, který ho zniil, znl
v jejich upomínkách.

Proto také nesmíme se diviti, že ped odchodem z Džubbul-

poru Banks, kapitán Hod, Maucler, Fox a Gúmi chtli se vrátiti

k jevišti katastrofy.

Ovšem nemuseli se nieho již obávati od roty Dakoat. Aby
však neopomnli žádné opatrnosti, vzali s sebou oddíl vojska a okolo

jedenácté hodiny dorazili ke vchodu do prsmyku.
Zde nalezli nejprve na zemi roztroušených pt nebo šest zoha-

vených mrtvol. Byli to první pronásledovatelé, kteí se vrhli na

ocelového obra, aby osvobodili Nanu Sahiba.

Avšak to bylo vše. Po zbytku roty nebylo již ani stopy. Místo,

aby se vrátili do Riporu, nyní známého, poslední pívrženci Nany
Sahiba se roztrousili po údolí Nerbuddy.

Ocelový obr byl úpln znien výbuchem kotl. Jedna z jeho

ohromných tlap byla vržena do velké vzdálenosti. ást jeho cho-

botu, hozená na skalní stnu, zavrtala se tam a vynívala jako

ohromná ruka. Všude válely se kusy plechu, šroub, ep, rošt,

trosek válc a vodících táhel. V okamžiku výbuchu, když petí-

žené záklopky nemohly již páe poskytnouti východu, dostoupilo

napjetí její nemén než asi dvacíti atmosfér.

A nyní, z umlého slona, chlouby obyvatel steam-housu, z to-

hoto obra, který vzbuzoval povrivý obdiv Ind, veledíla mecha-
niky inženýra Banksa, tohoto uskutenného snu fantastického radži

Buthanského nezbylo nic než nepoznatelné a bezcenné trosky.

,,Ubohé zvíe!" nemohl se zdržeti, aby nezvolal kapitán Hod
ped mrtvolou svého drahého ocelového obra.

,,Mžeme zhotoviti jiného . . . jiného, který bude ješt mohut-
njší 1" pravil Banks.

„Nepochybuji o tom," odvtil kapitán, vzdychnuv hluboce, „to

však nebude již on!"

Bhem tohoto pátrání napadlo inženýru a jeho druhm, zda
by nemohli nalézti nkteré pozstatky Nany Sahiba. By se i ne-
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nalezla hlava nabobova, snadno poznatelná, staila jen teba ruka,

na které chybl prst, aby zjištna byla jeho totožnost. Byli by
rádi mli nepopiratelný dkaz smrti onoho muže, který nemohl
býti již zamován s Balaem Raem, svým bratrem.

Avšak žádný z krvavých pozstatk, které pokrývaly zemi, ne-

zdál se patiti k tlu Nany Sahiba. Odnesli snad fanatikové všecky

jeho pozstatky? Bylo to více než pravdpodobné.
Nezbytný následek toho byl, že povst o Nan Sahibovi, o jehož

smrti nebylo nepochybných dkaz, nabude zase svého práva,

e nedostižitelný nabob v duších obyvatel stední Indie bude stále

ješt pokládán za živého, až udlají z dívjšího vdce sipoj ne-

smrtelného boha.

Avšak, pro Banksa a jeho druhy nebylo pochybnosti, že Nana
Sahib byl usmrcen pi výbuchu.

Vrátili se do stanice, kamž kapitán Hod dopravil kus jednoho

klu ocelového obra — drahou relikvii, kterou si chtl uschovat na
památku. Následujícího dne, 4. íjna, opustili všichni Džubbulpor
ve vagónu, jenž byl nabídnut plukovníku Munroovi a jeho lidem.

tyiadvacet hodin na to pekroili západní Gháty, tyto indické

Andy, které se prostírají v délce tí set šedesáti mil uprosted les
banánových, sykomorových, dubových, smíšených s palmami, ko-

kosovníky, areky, pepovníky, stromy santalovými a bambusy. N-
kolik hodin na to dopravil je vlak na Bombayský ostrov, který

s ostrovy Salcette, Elephanta a jinými tvoí nádhernou rejdu a nese

na svém jihovýchodním cípu hlavní msto okresu.

Plukovník Munro nehodlal se zdržeti v tomto velkém mst,
obydleném Araby, Peršany, Banyany, Abessinci, Parsy neb Guebry,

Scindy, Evropany všech národností a také — zdá se — Indy.

Lékai rozhodujíce o stavu lady Munroové doporuovali do-

praviti ji do villy na venkov, kde klid s nepetržitou péí, neustálou

pozorností jejího manžela zajisté bude spojen s uspokojujícím vý-

sledkem.

Uplynul msíc. Ani jediný z druh plukovníka, ani jediný

sluha nepomýšlel na to ho opustiti. Onoho dne, který nebyl již

daleko, kdy dalo se oekávati uzdravení mladé ženy, chtli být

všichni pítomni.
Konen dokali se této radosti. Znenáhla lady Munroová na-

bývala opt rozumu. Její duch poal opt mysliti. Z dívjší „blu-

diky" nezbylo nieho více, ani upomínka.

,,Laurenciel Laurenciel" zvolal plukovník, a lady Munroová,
poznavši ho konen, sklesla mu do náruí.
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Týden na to obyvatelé steam-housu byli shromáždni v bun-

galovu Kalkutském. Zde poal život znan rozdílný od onoho,

jaký panoval dosud v tomto nádherném obydlí. Banks trávil zde

as, který mu jeho práce ponechávaly. Hod dovolenou, jakmile mu
byla udlena. Mac Neil a Gúmi patili k rodin a neodlouili se

nikdy od plukovníka Munroa.

V tom ase byl Maucler nucen opustiti Kalkutu, aby se vrátil

do Evropy. Bylo to v téže dob, kdy kapitán Hod, jehož dovolená

chýlila se ke konci, provázen oddaným Foxem, musil se vrátiti do
vojenského ležení v Madrasu.

,,S bohem kapitáne," pravil mu plukovník Munro. ,Cítím se

šastným pi myšlence, že nemusíte litovati naší cesty severní Indií,

jedin snad, že vám nebylo možno zasteliti vašeho padesátého."

,,0n však je zastelen, milý plukovníku."

,,Jakl že je zastelen?"

,,Zajisté," odvtil kapitán Hod s hrdým posunkem. ,,Devta-
tyicet tigr a . . . . Kálagani ... i by on nebyl mým padesátým?"

KONEC DRUHÉHO A POSLEDNÍHO DILU.












