
oholenými kníry, propukli v ryčný smích. Jakýsi stařešina, činící do-oholenými kníry, propukli v ryčný smích. Jakýsi stařešina, činící do-
jem myslivce, je okřikl:

»OJS BUGHIS! SONDATEL Ô ŠEJDAR HA OJS TAGHIS MOLNOHEJS!« [»Vy vo-
lové! Vždyť je to král, a tohle jsou jeho biřicové!«]

Venkované, kteří to chápali asi v tom smyslu, jako že já jsem král,
se lehce uklonili, a pokračovali v cestě. Znenáhla zanikal za našimi
zády jejich hlasitý hovor a nestoudný smích.

»Ô ŠEJDARŇA? HA HAO PETWAM Ô KAHAN.« [»To že je král? A já měl
za to, že to je kurva!«]

Byl jsem arciť zklamán. To již opět nebyli tací lidé jako v Cami-
me, kde opravdu holdovali monarchistické ideji, že jsme na to na-
konec až doplatili.

Té noci jsme přespali ve stanech pod šírým nebem.

6. PŘES LIDSKÉ NÁSTRAHY

Pokračujíce v cestě dne 12. března, vešli jsme po prudkém stou-
pání podruhé do hor Kalamejských. Kraj byl porostlý jen řídce

vrbičkami okolo četných potůčků a pramenů, jež zurčely na všech
stranách, slévajíce se do horských jezírek se zelenavou, křišťálově
průsvitnou vodou, takže o pití nebyla nouze a mohli jsme aspoň
ušetřiti té naší ohavné pivní břečky.

Silnice se náhle zúžila tak, že sotva deset mužů by bylo mohlo
jíti vedle sebe. Následkem toho hned zrána se přitrefila 1) nehoda.
Četař Klaban šel ke svému soudruhovi Destinovi a vyprávěl mu ve-
selou, ale oplzlou historku ze života kojótských sedláků, jak dva
sousedé spolu popíjeli v hospodě, a třetí zatím souložil s jejich
manželkami, které potmě nic nepozorovaly, a jedna dokonce se ani
nevzbudila a jen slastně vzdychala ze spaní.

»ÁÁCH! ÁÁCH! JOJDA! JŮŮ! JŮŮ!« halekal Klaban, nápodobuje selku,
a druhý četník přímo řinčel smíchy, popadaje se za břicho. Oba
muži ani nevnímali, že silnice se náhle zúžila v lávku, upevněnou
na dosti chatrných lanech nad pramenem říčky Modrany, takže oba
naše povozy musely uhnouti s cesty a hledati brodiště. Oba zapoví-
daní kolegové spadli střemhlav do koryta a smích jim rázem přešel.
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»DOTTORGUA!« [»Pomóc!«] začli oba řváti takřka unisóno 1), zle
potlučeni dopadem na skalnaté dno s výše asi tří metrů. Divže se
nezabili.

Vyslal jsem asi tucet mužů na záchranu. Tito pomocí lan a dlou-
hých bidel opatřených háky vylovili z řečiště oba neopatrné četní-
ky, kteří mezitím omdleli. Nechal jsem je vyzvednouti na střechu
našeho kabrioletu, a šlo se dále.

Také Ámenkopf ještě ležel na střeše v bezvědomí, maje mozek
už skoro vyteklý, ale doposud měl hmatný pouls a dýchal. Divil
jsem se, jaký má ten chlap tuhý kořen!

Ve 3 hodiny odpoledne jsme přišli na tutéž rovnoběžku, na kte-
ré leží hora Terdach. Krajina zasejc byla samá holá skála a silnice
se nepřetržitě příkře zvedala. Na zemi ještě ležel umrzlý sníh, jenž
napadal před čtyřmi dny. Jeli jsme kousek na lýžích, ale jízda nestá-
la za mnoho, poněvadž sněhu bylo maloučko. Tak jsme šli zas raděj
pěšky, pomáhajíce zvířatům táhnouti povozy do kopce. Byl jsem
opravdu zvědav, podaří-li se nám tentokrát zdolati horstvo? – Kdyby
to nešlo, zbýval by jedině návrat do Camime, a na to je vyloučeno
pomýšlet.

K večeru se přihodilo cosi prazvláštního.
Jeden muž, jménem Kernohán, náhle nemohl jíti dále a řval bo-

lestí jako tůr. Shledali jsme, že jda po samém krajíčku silnice, vstr-
čil pravou nohu do zvláštní pasti, podobající se smyčce z pružného
ocelového drátu, zapuštěného do země. Smyčka měla v průměru
jen asi 10 cm. Jakmile nešťastník vsunul špičku boty do smyčky,
tato se samočinně prudce zadrhla, proříznuvši četníkovi holínku
a zadřevši se do kůže.

Všemi prostředky a silami jsme se snažili smyčku přepilovati,
ale nešlo to; byla z tak pevné chrómové oceli, že to bylo nemožno,
a kromě toho byli bychom bývali spíš rozpilovali ubožákovi celou
nohu. Sám jsem rozřezal vlastnoručně četníkovi holinku peroříz-
kem, i rozstříhal fusekle 2). Konečně se nám podařilo trochu poroz-
táhnouti kličku a vyprostiti z ní četníkovu nohu, jež vůčihledě silně
napuchla. Již jsem měl strach, že budu muset Kernohánovi nohu
amputovali, abychom se vůbec hnuli z fleku 3).
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Mužovi noha tak bolela, že nebyl schopen chůze, a musili jsme
ho tedy vyzvednouti na střechu kabrioletu vedle tří ostatních mrzá-
ků, totiž obou četaři potlučených pádem do řeky, a Ámenkopfa.
Sotva se všichni směsnali vedle sebe, a mezek s oslicí měli safra-
mentsky co tahnouti.

Utábořili jsme se ve skalní rokli za svitu předjarního úplňku.
Byla opět mrazivá noc, jako onehdy pod Dámskou skálou, a rtuť
teploměrů se úplně schovala v kuličce. Ámenkopf, jemuž stále uni-
kala z rány krev i mozek, měl hlavu jakoby obalenou tuhým kruný-
řem zčervenalého ledu.

Celou noc mne pronásledovala myšlénka: »Byla ta záludná pasť
nalíčena na zvěř, anebo na chodce?« V horečnatě pracující mysli
mé opět se vytvořila celkem nesmyslná představa, že šlo o úmyslný
úklad bolševiků proti naší výpravě, která jim byla solí v oku. Mož-
ná, že celý kraj je poset podobnými pastmi, které se mohou zadrh-
nouti okolo nohy kteréhokoliv z nás, mne ani dobytek nevyjímaje,
– při každém kroku. Případ nás poučil, že je nutno našlapovati
s největší obezřelostí, a pokud možno pořád čuměti do země.
Usnul jsem až pozdě k ránu a spal jsem neklidně, zmítaje sebou.

Dne 13. března konečně ustalo stoupání.
Ve výši asi 1500 metrů nad hladinou Velkého Jezera se prostírá

šírá náhorní rovina, prosáklá rašelinou a porostlá horskými druhy
travin a ostřic.

Pozorovali jsme s úžasem obrovské množství ptactva letícího ve
vzduchu v celých hejnech. Ptáci zdáli se býti jakoby vyplašeni
a zmateni, neboť divoce kvákali nebo kejhali, nebo vydávali jiné
prapodivné zvuky ze svých hrdel. Mířili k západu a dravec tu letěl
svorně vedle holuba, krahulec vedle husy a jestřáb družil se k laš-
tovce. Podivil jsem se tomuto přírodnímu úkazu, vrtě hlavou. Muži
puzeni vášní loveckou, která v mnohých z nich dřímala, zastřelili
několik korotví a dvě divoké kachny se zelenavě se lesknoucími
brky na křídlech.

V poledne jsme tažné ptáky rozkuchali a opékše je nad táboro-
vým ohněm, naďáli jsme z nich konzervy. Během této práce Ámen-
kopf, jenž sám býval jedním z nejlepších kuchařů, zesnul, a nebylo
divu, neboť v jeho lební schránce zbývalo mozku jen sotva tolik, co
by se vešlo na sběračku. Hodili jsme ho hned do jámy se všemi vo-
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jenskými poctami, vystřelivše salvu z ručnic a sezpívavše hymny.
Četařové, kteří minulého dne spadli do říčního koryta, vyprávějí-

ce si oplzlou anekdotu, probrali se konečně z mrákot a cítili se do-
sti silnými, aby mohli pokračovati v cestě pěšky. Vojín Kernohán,
který si strčil nohu do voka, nebyl ještě v pořádku; proskříplá noha
silně otékala, vzdor tomu, že jsme na ni stále dávali ledové obkla-
dy. Vojín byl celkově sláb a vysílen bolestí, a proto jsme ho musili
nechati ležeti na střeše povozu.

Ušedše pak asi kilometr od místa, kde jsme pochovali chudáka
Ámenkopfa a připravili výborné konzervy z kachňího a korotvího
masa, byli jsme upoutáni zvláštní stavbou opodál silnice. Byla to
bouda z vlnitého plechu, vypadající jako vojenská garáž nebo han-
gár, a půda na značnou vzdálenosť směrem na východ byla uměle
zbavena trávy a tvrdě uválcována. Vypravili jsme se na obhlídku,
když tu náhle něco cvaklo, a pod našima nohama se ze země vyno-
řily kolejnice! Byly to tytéž kolejnice se širokánským, skoro čtyř-
metrovým rozchodem, které jsme zastihli již na vrcholu hory Ter-
dachu. A v zápětí ozval se od západu, právě od řečené hory, úžasný
supot, který nás již celý měsíc plnil panickou hrůzou.

7. SUPICÍ STROJ

Ačkoliv jsme během naší pouti již tolikráte slyšeli onen příšerný
a nepopsatelný hluk, ještě ani jednou se nám nepodařilo spatřiti

stroj, který jej vyluzoval, takže se nám to zdálo až podezřelým,
a dohadovali jsme se, že stroj se za letu dovede učiniti neviditel-
ným, na základě nějakého, pouze barňumsko-bolševickým učencům
známého principu fysikálního.

Musil jsem se až doposud spokojiti s vlastní fantasií a s letmým
popisem zlotřilého seminaristy Baševiho z Éry, který mně napově-
děl, že jde o veledůmyslnou kombinaci rychlíkové lokomotivy, aero-
plánu a ponorky, a vylákal na mně 8000 betů za jeho zničení.

Tentokráte konečně bylo jisto, že stroj uhlídáme na vlastní oči
a ukojíme tak svoji zvědavosť, byť i – možná – za cenu života.

Od západu, letíc pouze pár metrů nad zemí, blížilo se obrovské
stříbrné těleso s přímo bláznivou rychlostí. Náhle se ze spodku vy-
sunul podvozek s pěti páry kol, kterými se stroj hladce zachytil na

162 CAR OSTEN



kolejích. Na předku zaplanuly dva rudé reflektory.
Celý stroj byl podoby válcovité či spíše vřetenité o průměru asi

5 metrů a délce asi 20 metrů. Z bočních stěn vyčnívala mohutná
křídla v rozpětí dobrých 10 metrů, která se však, jakmile se podvo-
zek dotkl kolejnic, samočinně sklopila.

Kov, z něhož byl stroj zhotoven, byl lesklý, bílý a nesmírně tvr-
dý, podobný duralumíniu. Teď jsme se nedivili, že jsme těleso ni-
kdy nemohli postřehnouti v oblacích, neboť barva kovu spolu se zá-
vratnou rychlostí pohybu dodávaly mu skutečně jakési, byť i jen
zdánlivé neviditelnosti.

Na celém povrchu stroje nebylo jediného okénka, ani dveří, ani
komínu nebo vrtule, ba ani pární píšťaly! Jen vpředu vyčnívala
z horní stěny jakási polokulovitá boudička, rovněž bez oken, na
které byly připevněny oba reflektóry, a na jejíž špici, čili na temeni
celého stroje byla vetknuta černá barňumsko-bolševická vlajka se
symbolem úmrčí lebky.

Schovali jsme se za oním primitivním hangárem, a ti, kteří ne-
mohli již včas doběhnouti, přitiskli se na placato k zemi.

Stroj, dostav se na koleje, začal silně brzditi a přesně před han-
gárem se zastavil. Tu jsme viděli, vykukujíce opatrně za boudou, že
na boční stěně je upevněna cedule, na které bylo napsáno hodně
velikými písmeny:

TERDACH – WANIFEST
(Wanifest je městečko ležící jihovýchodně odtud za horami,

jižně od Uszaku.)
Náhle se v tom místě, kde visela ta cedule, otevřela docela malin-

ká dvířka, zcela nenápadně zasazená ve stěně stroje, a z nitra vysko-
čil mužík s ryšavou kozí bradkou v hnědém koženém kabátu s tma-
vou kšiltovou 1) čepicí a s černými, zablácenými holinkami na no-
hou. Již podle ustrojení jsme poznali na první pohled bolševika, ne-
boť takto jsou vždycky znázorňováni na filmu i v novinách a v Hu-
moristických listech Popoquinova nakladatelství; mohl to docela dob-
ře být nějaký jejich předák, »PURELIJ« [»komissar«], jak oni říkají.
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Mužík se rozběhl k boudě, vytáhl s rámusem železnou roletu,
a podle šramotu bylo patrno, že uvnitř cosi kutí. Možná, že tam
i sral, ale zápach jsme necejtili, když stěny byly ze železa. Za chvíli
se vrátil a nesl na břiše velkou plechovku, tzv. »KÁPUSZ« [barel]
s olejem patrně, či snad s benzínem; musela být hodně těžká,
neboť se celý prohybal.

Než jsme se nadáli, zmizel stroj v dálce na Východě a jakmile se
odlepil od země a vznesl se do povětří, kolejnice zase samočinně
zaklaply, propadnuvše se do země do nějakých kastlíků, patrně
elektromagneticky na dálku obsluhovaných. Na betónové vozovce
na onom místě, kde vůz zastavil, zůstala jen mastná skvrna, trochu
popela a kapky vody.

Zvolna padal mdlý soumrak na krajinu, jež v tu chvíli zdála se
nám s ježatými skalními útesy ještě divočejší, vpravdě romantickou.
Rozbili jsme své stany nedaleko hangáru a číhali jsme, co bude
dále, radíce se, nebylo-li by prospěšno vyhoditi tu bolševickou bou-
du do povětří.

V 8 hodin večer se zase ozval supot.
Honem jsme sklidili stany a zaujali jsme svá stanoviště za bou-

dou, ležíce v trávě, naplacato přitisknuti k zemi s rukama ve kliku.
Na vozovce to cvaklo, kolejnice vystoupily ze země, a za dvě minu-
ty nato byly osvíceny reflektóry, tentokráte sírově žlutými, jimiž si
svítila na cestu obrovská mašina, blížící se – pro změnu – od Vý-
chodu.

Celí jsme se klepali rozčílením, jektajíce zubami a uvažujíce
v duchu, jak by to s námi dopadlo, kdybychom byli zpozorováni.
Wančar mně nějak nastydl a pořád kýchal: »Reps-čich! Reps-čich!«
takže toho jsem se nejvíce obával, aby nás neprozradil. Bylo prav-
děpodobné, že na něho leze HORŮŠAPPAHI RÔDÉ [chřipka].

Tentokráte byla na voze cedule s obráceným nápisem:

WANIFEST – TERDACH
Mnoho otázek vířilo mojí ustaranou hlavou:
1. »Je to opravdu týž stroj, který nás přepadl již v noci na 17.

února za Notrafámským blázincem a unesl nám dva kamarády?«
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2. »Jak je to možné, že jsme ho tenkráte ani později nespatřili,
slyšíce vždy toliko supot, jako kupř. tehdy, když jsem poranil špió-
na výstřelem z luku?«

3. »Z jakého je stroj kovu, že se může tak lehce vznášeti a jeví
se skoro neviditelným, splývaje s oblaky? Je to »HAVPAKORÔMUK [dů-
ralumínium]?«

4. »Proč za sebou zanechává kapky vody, kromě mastnoty a po-
pela?«

5. »Je regulerním 1) dopravním prostředkem, nebo je vyhražen
čistě jen vojenským účelům? Jsou uvnitř nějací pasažéři?«

6. »Kudy vniká dovnitř vzduch, aby se posádka neudusila?«
7. »Je možno, že tento obrovský stroj vystoupí až na vrcholek

Terdachu a přistane tam na jedněch ze šestera kolejnic, zapuště-
ných do ledovce?«

8. »Kdo je as řídičem stroje? Je to vyučený mašinfír 2) nebo
snad dokonce pilot, nebo šofér? – A má vůdčí list? A kdo mu ho vy-
stavil?«

9. »Proč si stroj vytkl právě dráhu TERDACH – WANIFEST
a zpět, a koho, nebo co dopravuje mezi těmato dvěma zastrčený-
mi a odlehlými místy Marmokoje? A řídí se podle nějakého přes-
ného fárplánu 3), nebo lítá jen podle potřeby a jak právě ho na-
padne?«

10. »Proč se koleje propadávají do země, a jaká tajemná síla je
vyzvedne včas nahóru, jakmile se stroj blíží? Je to magnet? – nebo
dynamo??«

11. »Která chytrá hlava to všecko vymyslela, kde a kým byl stroj
vyroben? – Vyrábí se už i sériově, a jaké jsou výrobní náklady?«

12. »Kolik je na světě takových strojů? – A jsou všecky ve služ-
bách kletých barňumských bolševiků proti naší drahé Monarchii?«

13. »Viděl již některý přívrženec Monarchie tuto nestvůru dříve
než my, a proč o tom nevyrozuměl naši veřejnosť, pánskou sně-
movnu, senát a krále? – Či my jsme prvními?«

14. »Co máme podniknouti ke zničení stroje? – Máme použíti
hrubého násilí, nebo raději lsti? – A jak na to, abychom to safra-
portsky nevodsrali?«
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15. »Je to týž stroj, o kterém hovořil bohoslovec Bašévi? Byl to
vskutku Bašévi, nebo syn rudého atamana Ámánhélyho, zakuklený
za mnicha?«

16. »Proč utíkali dnes ptáci z východu na západ? Byli vypuzeni
člověkem, nebo sami se tak uradili? – A jaký tajemný incík 1) je
vedl?«

Pokuď dovedou, nechť si vážení p. t. čtenáři zodpovědí tyto
otázky sami! Avšak my s hanbou přiznáváme, že ani na jedinou ne-
dostávalo se nám ostrovtipu.

Zase týž muž jako prve vyskočil z nitra a skutálel dolů šest
prázdných soudků, které prostě postavil před hangárem, – a uklízej
si to, kdo chceš! Tentokráte nesral. Hned na to stroj odletěl.

Pojal jsem rozhodnutí, že obludný stroj zničíme pro dobro Mo-
narchie, a sdělil jsem svůj úmysl mužům. Moc velkou radosť z toho
neměli, spíše strach vyzíral všem z očí, ale museli se podrobiti
a žádný se neosmělil hlasitě reptati, neboť všem bylo jasno, že
z toho pojde pro Monarchii velké blaho.

Vypakovali 2) jsme naši jedinkou strojní pušku, kterou od počát-
ku vozili s sebou v kabrioletu zapakovanou 3) v bedýnce, a zaujali
jsme palebné postavení za budkou, bdíce a statečně přemáhajíce
kouřením z lulek ospalosť, která se nás zmocňovala. Klížily se nám
oči a ze všech stran z trávy jsem slyšel hlasité zívání. Kdesi v neda-
lekém močálu hlasitě skřehotaly žáby. Těm se asi spát nechtělo?

Byla noc na 14. březen. Ve 3/4 na 1 ozval se mohutný supot od
hory Terdachu. Všichni jsme rázem zaplašili dotírající únavu a při-
hotovili jsme se k boji.

Kolejnice se s cvaknutím vynořily z půdy, osvíceny reflektóry, –
tentokráte pro změnu zas nafialověle bílými, jichž světlo strašlivě
bolelo do vočí a oslňovalo, jako když se u fotografa zapálí magnézi-
um, ukáže se vopička a řekne se »Teď!« – A celá krajina dostávala
od toho duchovitě ssinný nádech.

Odhodlán hrdinně třebas i obětovati život a procediti krev za
vlast a krále, stoupl jsem si k naší jedinké strojní pušce, kterou
jsme vypakovali z futláru 4), a ostatních mých dvacet mužů namířilo
flinty.
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Bylo nás opravdu všeho všudy jen 20, neboť Kernohán s nohou
opuchlou jako pivní džbán a se zduřelými tříselnými uzlinami óvik-
sal 1) nám na střeše kabrioletu opatřené zahrádkou, aby se nemohl
skutáleti, - a oni oba četaři Destin a Klaban necítili se ještě dosti
silnými k boji a poprosili mne za omluvení, že se potřebujou po
svém zranění hlavně hodně prospat. Nu, a Ámenkopfa jsme chudá-
ka v poledne pochovali.

Jakmile se stroj drážkami svých koles zaklesnul na šínách 2), dal
jsem mužstvu smluvený signál ruční baterkou, všichni jsme smáčkli
kohoutky a začli jsme pálit jako čerti, až uší zalýhaly a celičké okolí
smrdělo od spáleného střelného prachu.

Připravil jsem si jeden maličký ruční granát, a když byl vůz
zrovna přede mnou, odjistil jsem kapslík 3) a hodil jsem mu ho pří-
mo pod kola. Třeskla nová salva a granát zasyčev vybuchl. Stroj se
hned zastavil.

Kulky, třebaže dopadaly naň v celém krupobití, jak se zdálo,
mnoho mu neublížily, odrážejíce se jako hrách od stěny z tvrdého
kovu, který patrně byl opravdu zvláštní odrůdou důralumínia, o
jehožto podivuhodných vlastnostech jsem se již dříve lecos byl do-
slechl.

Než jsme se nadáli, otevřelo se v boudičce, na jejímž vrcholku
třepotala se černá bolševická vlajka s lebkou a zkříženými hnáty,
maliňinké okénko, kterým kdosi nám neviditelný prostrčil hlaveň
strojní pušky a neprodleně začal stříleti.

Dva muži hned padli mrtví k zemi, a také chytrý a důvtipný Še-
bor se skácel, zasažen plnou dávkou do plic. Jak se těšil, chudák,
že po návratu z expedice 4) opustí službu a zakoupí si na venku
menší usedlosť!

Boj trval jen několik vteřin.
Hned zase se puška skovala ve věžičce, okénko se uzavřelo

a stroj pádil jako divý po kolejích dále. Bylo patrno, že můj zdařilý
hod granátem nijak tíže nepoškodil mechanismus.

Vyslali jsme za ním ještě dvě salvy, ale kulky se přímo výsměšně
odrážely od stěn vozidla a mohly nás i poranit, kdyby třebas někte-
rá padla někomu do voka! Bylo to strašlivé a přímo hříšné mrhání
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střelivem!
Hned jsme se jali kopati jámu, abychom na místě pohrobili mrt-

vé kamarády, kteří ještě byli teplí a cukali sebou, jako proslulá žabí
stehýnka pověšená na mosazném klandru, kterýmžto klassickým
pokusem učenec Jepibůro objevil elektřinu; a někdy tak cukávají
rozkrájené porce kapra na štědrovečerním stole. Zoufal jsem nad
naší bezmocností proti obludnému stroji, i nad novým povážlivým
ztenšením našich početních stavů, které se scvrkávaly den ze dne.

Nyní ale se koleje nevrazily do země, nýbrž zůstaly ležeti na
podložce.

Za pět minut nato se stroj opět vracel od východu. Jel pomalu
jako s hnojem, a reflektóry měl zhašené. Dalo se usuzovati, že tedy
nejspíše asi přece byl nějak porouchán naší střelbou nebo mým ho-
dem, neboť z nitra zaznívalo podobné klapání, jako když jsem
onehdy u Nepálu postřelil špióna lukem.

Uchopil jsem jedny lýže, kterých jsme měli stále vícero nazbyt
a darmo nám překážely, a když vůz dojel ke mně, břinknul jsem
s nimi vší sílou o boudičku. Lýže i oba reflektóry se roztříštily na
padrť. Tak jsem se pomstil za mrtvé četníky a zvláště za Šebora!

Střelhbitě jsem uskočil a strhl jsem s sebou ostatní muže na
útěk. Lehli jsme si do roští asi 100 yardů opodál, a ani nedutajíce
jsme čekali, co se bude díti dále.

Stroj zůstal bez hnutí a nikdo z něho nevystoupil ani nevystrčil
mitrajlézu 1) z vokýnka.

Asi za čtvrt hodiny přisupěl od Terdachu jiný stroj, na vlas podo-
bný onomu porouchanému. Měl na přídi bledě modré reflektóry
matného svitu a na zádi blikala rubínově červená lampička.

Když zastavil, mihl se venku nějaký lidský stín, a v zápětí ozval
se rachot nárazníků. Než jsme se nadáli, byl polámaný stroj vzat do
vleku, a na konci kolejnic se obě mašiny pružně vznesly do vzdu-
chu a zmizely ve směru na Terdach. Pak také zaklaply koleje do
země.

Nevěděl jsem, co si mám o tom všem mysleti? Jsme faktičtí vítě-
zové? Či poražení? Nejspravedlivější bylo by asi hovořiti o tzv. »So-
vovůmově vítězství«, podle onoho kvadského krále ve starověku,
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který zvítězil a přece prohrál.
Byl onen stroj naší střelbou, mým hodem, nebo břinknutím

lýžemi tak dalece pochroumán, že už navždy zůstane neschopen
provozu a bude muset být vyřaděn? Nebo si ho bolševici opraví?
A kterak byl vlastně pošramocen, když na něm vlastně nic nebylo
viděti? Reflektóry jsem roztřískal, ale to snad by mu tak dalece ne-
vadilo?

Kolik mužů tvoří posádku takového stroje?
A kdo to po nás střílel z boudičky? Byl to onen komisar

v koženém kabátci, který prve sral v hangáru a pak vykládal soud-
ky?

Kolik mají vlastně komunisté takových strojů ouhrnem ve svých
službách?

Zas plno nových otázek vyvstávalo na obzoru k trýznění ubohé-
ho mozku.

Dále již nechám o této fantastické události uvažovati vás, milí
čtenáři, kteří čtete o našich příhodách na pokračování v »C.K. Ex-
presních novinách«. A když si uvědomím novou ztrátu tří mužů
včetně výtečného Šebora, i to, co po této události dále následovalo,
musím odložiti péro s hnusem, a říci si: »Fuj! Fuj!! Fuj!!!«

8. DEMONŠTRACE

Vrátivše se ještě jednou s mrazením v zádech k hangáru, dokon-
čili jsme přerušené pochovávání svých mrtvých, kteří už se ani

necukali, a zasypali jsme jejich drahá těla prstí. Nato odplazivše se
pouze pár set metrů od místa nešťastného střetnutí, a ani neroz-
loživše stanů, usnuli jsme na holé zemi tvrdým spánkem.

Ráno 14. března jsme procitli úplně zkřehlí, ospalí a jakoby roz-
mlácení. Tak deprimujícně na nás zapůsobila neblahá událosť s pře-
máháním bolševické létací železnice. Nehnuli jsme se z fleku 1)
a všem nám připadalo, že jsme náhle jako epidemicky onemocněli
revmama.

Náhodou se za celý den ani jednou neukázala ona protivná loko-
motiva s křídly. Najedli jsme se z camimských zásob, a v jakési
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hříšné lhostejnosti jsme zažívali, říkajíce si ve spolek: »TA HAPÁQUE

SZÉM'LILIHOU! – KLIHOUTA WAE, KLIHOUTA HUT. – VOYQUE Ö LAHO DARBI!«
[»Aťsi to dopadne jakkoliv! Ňák bylo, – ňák bude. Děj se vůle Hos-
podinova!«]

Propadli jsme úplné resighnaci a fatalizmu.
A 15. března jsme se zase hábrovali trošku dále po silnici k se-

verovýchodu. Skaliska, lesy, pouště, širé lány a stepi! Všechny tyto
krajiny se živě střídaly před našimi zraky jako v kaleidoskopu!
Avšak les převládal nejvíce. Po obou stranách cesty týčily se věkovi-
té sosny nebo modříny, a každou chvíli přeběhl nám přes cestu za-
jíc nebo daněk a jiná plachá zvěř, avšak spatřili jsme i kunu!

Po poledni jsme užasli. Z ničeho nic před námi vyvstalo veliké
město zasazené v horské kotlině, orámované na všech stranách za-
lesněnými horami. Věděl jsem, že to nemůže být nic jiného, nežli
Dynadyj, barňumsky zvaný Bimbinál, přesto však jsem žasl, neboť
na své špeciálce jsem ho měl zakreslený malinkým kroužkem jako
bezvýznamnou vesnici, a na mnoho verst dále k východu.

Nyní se zde před námi rozkládalo mohutné průmyslové středi-
sko s rozsáhlými továrními komplexy, s několika sty čmoudících
komínů a se zvláštními baňatými kotly namontovanými na vysokém
lešení z železných travers.

V ulicích dokonce jezdila i tramwaj, třebaže s vozejky značně
chatrnými s odřeným okrovým nátěrem, a příšerně skřípajícími
v zátočinách.

»Dynadyj« znamená v kojótském jazyku cosi škaredého, asi jako
»žumpa« nebo »kompost«. Pochopili jsme záhy, že toto označení
týká se původní staré osady z nízkých a nevzhledných obytných
domků, která se rozkládá naproti tovární čtvrti na druhém břehu
říčky Pudaniky, jejíž široké ale mělké řečiště je přeplněno smetím
vyhazovaným přímo z oken. Voda smrdutě páchne a hemží se roz-
bitými hrnci, shnilými madracemi, výkaly, mršinami a bůhví čím
vším, co tato řeka utajuje pod svou hladinou v trychtýřích hlubších
výmolů naplněných černozeleným bahnem. Na mou duši, ale starý
Dynadyj si opravdu zaslouží svého názvu obce ohyzdné, nejhorší,
jakou jsem kdy za svého života spatřil. Vždyť i na náměstí okolo
pomníku vojvody Dejpipa tečou tu ve stružkách sračky po dláždění.

Na nejsevernějším cípu bydlí proletariát v proutěných, poboře-
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ných chajdách a živí se leklými a shnilými rybami, raky a korýši,
které pojídá syrové. A jako na výsměch této chudobě a kulturní za-
ostalosti, uhání okolo pouliční tramwaj, hlučně zvoníc a zdvíhajíc
mračna prachu, s konduktérem v kompletní uniformě barňumských
železničářů, jako měl onen tlouštík, kterého jsme onehdy znásilnili
na viaduktu.

Nad celým městem – kromě jiných smradů – vznáší se trvale
štiplavá kouřová clona, neb jedovatá mlha jakási, a všady je cítit
těžký petrolejový zápach, neboť ony rozsáhlé továrny s břichatými
kotly jsou rafinérie nafty, která se sem dováží z Wanifestu.

Zde jsme se konečně opět setkali s onou záhadnou železnicí,
která prochází továrnami a na východním konci města se rozšiřuje
v rozsáhlé nákladové nádraží o více než padesáti kolejích, přeplně-
ných čisternovými vagóny, a s velkými výtopnami lokomotýv.

Tovární čtvrtí se nám prošlo poměrně dobře, neboť dělníci byli
zalezlí ve svých pracovních hallách a ulice byly téměř liduprázdné.
Zato v oné ohavné obytné čtvrti, která je s rafinérií spojena jedi-
ným řetězovým mostem přes řeku Pudánici, setkali jsme se vesměs
s nevlídnými a nerudnými tvářemi lidí oděných v umaštěné a roze-
drané cáry, shánějících po krámech a kořalnách jakési nuzné živo-
bytí, – pokud si potravu neloví přímo z řeky. I zde, jako v celém
Marmokoji a na hesperském i barňumském venkovu, jsou překup-
níci a lichváři výhradně ryšovské národnosti, neboť jedině Ryš ne-
stydí se vyssávati kapsy nuzáků a zároveň otravovati jejich beztak
pitomé mozky alkoholismem.

Byli to dělníci noční směny, neboť v Dynadyji se jede na plno ve
dne v noci, a dělnictvo je zřejmě velice odíráno komunistickou
správou závodů, taktéž v rukou ryšovských komissarů spočívající.

Přímo nás bodaly nevraživé, zlé a nenávistné pohledy těchto
chudáků, a podle řeči, které nikdo z nás nerozuměl, i podle zvlášt-
ního »úmrlčího« tvaru lebky s nesmírně vysedlými lícními kostmi
a propadlým kořenem nosu dalo se souditi, že většina obyvatelstva
je kimbalské, respektive sumoutské národnosti. Také cedule na krá-
mech a hospodách byly tu ponejvíce v kimbalských hieroglyfech
v kolmé sloupce sestavených.

Také jsme tu a tam zaslechli hovor barňumský, ale to byli ves-
měs blahobytní, nažraní páni v kožených pláštích s holínkami, do-
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provázející dámičky zachumlané v kožešinách, nebo muži i ženšti-
ny v uniformách, kteří byli naším vniknutím do tohoto hnízda bar-
ňumských bolševiků tak překvapeni, že se zastavovali v chůzi a zí-
rali na nás s tupým údivem, ba i se zbabělostí, která je jim vždy
vlastní.

Kojótsky ani iškovsky mluviti jsme vůbec neslyšeli, a to nám již
samo o sobě způsobovalo velice trapnou náladu, neboť jsme měli
dojem, jako bychom doopravdy již nebyli na území protektorátu
naší Monarchie, nýbrž kdesi v daleké a znepřátelené cizině.

Hledal jsem, jako všude jinde, nejdříve radnici, abych se před-
stavil starostovi. Ale v celém městě nebylo jediné výstavnější budo-
vy, která by svým representačním zevnějškem, ozdobným průčelím
nebo fasádou poukazovala k tomu, že je sídlem městské rady.

Vyptával jsem se několika lidí, ale s nikým jsem se za živého
boha nemohl dorozuměti, a také Čertkusz, který – jak víme – uměl
plynule barňumsky, nic nepořídil, neboť všude narazil na samé
Kíny a Sumouty, a těch snobů v kožiších nebo vojenských unifor-
mách se neodvážil zastaviti. A veškeré nápisy byly pro nás stejně
naprostou šarádou.

Konečně jsme vpadli do jedné hospody, jejíž majitel podle vývěs-
ného štítu byl Barňumec, jménem Kakavón, a hleděli jsme se zde
prostřednictvím Čertkuszovým informovati. Hostinský se třásl stra-
chy jako sulc 1), když nás viděl korporativně 2) vstupovati, mysle,
že je nás mnohem víc než 18. Abych ho upokojil, a abych také nás
samotné zabezpečil před insultací 3), nakukal jsem mu, že jsme de-
zertéři 4), kteří opustili hesperskou armádu, a že hledáme zde v se-
verním pohraničí Protektorátu mezi bolševiky outočiště.

Zamračený hostinský nám nalil z flašek 5) nakyslé a ztuchlé
pivo, které vůbec nemuzírovalo 6) a prakticky nebylo k chlastu,
a pln nedůvěřivosti nám vykládal, že Dynadyj vůbec nemá radnice
a že jí marně hledáme.

Ještě loňského roku zde sídlel starosta, ale v květnu, když začala
jezdit železnice a rafinérie zahájily provoz, vypravili se jedné noci
dělníci proti starostovi, kterého podezřívali z monarchistického
smýšlení, umlátili ho klacky a radnici zapálili. To prý je ono veliké
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spáleniště uprostřed města – jestliže jsme si ho všimli?
Správní rada závodů pak prohlásila v Bimbinálu v plném znění

platnosť barňumsko-komunistických zákonů, to jest společenství
veškerého jmění, které je opatrováno v tresóru závodní pokladny,
a ze kterého si smí každý pracující občan vybrati, kolik potřebuje.
Bimbinál je vzorem sovětské republiky, která je ideálem a touhou
všech zednářů.

Namítl jsem, že tak ideální to asi nebude, když ve městě je tak
mizerná hygiéna; a lidé otrhaní a na kost vyhublí. S ironickým
úsměškem nám hostinský vysvětlil i tuto nesrovnalosť: Kromě pe-
něz potřebuje každý občan k nákupu šatstva i potravin ještě zvlášt-
ní lístky s kupóny, opravňující k vyzvednutí jen určitého přídělu
týdně, který je tak nepatrný, že naprosto nestačí ani k zahnání hla-
du. A každý smí mít jen jedny šaty a jednu košili, což je kontrolo-
váno nenadálými návštěvami závodní policie. Každé noci jsou prý
nejméně čtyři lidé přepadeni a zavražděni k vůli těm kupónům. Je-
dině fíky a kravaty jsou prý volně ke koupi.

Sotva jsem rozuměl všemu tomu, co nám ten člověk vykládal
o jejich »sovětském« zřízení, ale tušil jsem hned, že v tom bude
nějaká podařená čertovina.

Kázeň v závodech je prý nesmírně tuhá, a kdo přijde o minutu
pozdě do práce, je zbičován nahajkou a odejmou se mu vůbec ku-
póny, takže může chcípnout za plotem na skrčeninu, nesmilují-li se
nad ním příbuzní. A rovněž tak, kdo byl pro nemoc vyřazen z prá-
ce, je zbaven přídělu. To jsou ti ubožáci v chatrčích z proutí, bydlí-
cí na ostrově a lovící v řece škeble.

Bylo mně jasno, jakým ukrutným zlem je bolševismus, a jak
zotročí a veškeré důstojnosti zbaví obyvatele všech končin, kam je
z dopuštění ďáblova zanesen.

Se vší opatrností jsem prostřednictvím Čertkusza předložil hos-
podskému otázku, jsou-li za takovýchto poměrů opravdu všichni
dělníci milovníky komunistického režimu?

Hostinský se zle zaškaredil. »Eh, co si myslíte?« vzkřikl zuřivě.
»Musí jimi být, i kdyby nechtěli! Oni však chtějí a věří našim vůd-
cům, že hospodářské poměry se zlepší, to jest, že bude větší příděl,
jakmile Barňum porazí válečně Hespérii. A k tomu se pracuje ve
všech závodech plnou parou. Vždyť naše nafta slouží výhradně úče-
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lům barňumské armády a barňumského letectva. Já však počítám
-,« dodal tišším hlasem, »že ty přípravy potrvají ještě dobrých deset
let. Sakostelna se nepustí do nějakého dobrodružství, pokuď nebu-
de vyzbrojený až po zuby.«

»Eh, což -,« dodal, bezstarostně mávnuv rukou, »zdejší dělníci
jsou hlavně sumoutské národnosti a když pochcípají, najde se za ně
vždycky náhrada. Naši barňumští lidé mají příděl podstatně větší,
a kromě fíků dostanou volně i hrozínky a jednou měsíčně i ocet
a cibuli, a piva co hrdlo ráčí. A kromě kravat i podvazky a šle jsou
pro nás bez bodů...«

Náhle jsem zpozoroval, že na ulici před hospodou se vzmáhá ja-
kýsi ruch a pokřik, jak tomu bývá při davových sroceních. Kvapně
jsem vyšel z lokálu na zápraží, a vskutku! Ulice byla plná lidí, hlav-
ně vejrostků a jiné omladiny, a jakýsi muž v úboru bolševika k nim
držel nějaké kázání, a podle ostrého zvuku jeho hlasu a rozčílené
gestikulace jsem seznal, že je rozplameňuje a poštívá.

A záhy hned se mně ozřejmilo, že srocení vzniklo k vůli naší
návštěvě, neboť sotva jsem se rozhlédl prostranstvím, nějaký dare-
bák hodil po mně kusem bláta, které se mně rozplesklo po obličeji
a zalepilo mně pravé oko. Celý zástup propukl v hlučný smích. Ně-
jaká dívka po mně hodila docela zblízka shnilým pomerančem, a vi-
douc, že sahám po šavli, s vřískáním utekla.

Na znamení píšťalkou vyřítili se mí muži z hospody, a všichni
jsme se hnali poklusem k našim vozidlům, která stála na štěstí
hned za rohem v úzké uličce pod dozorem četaře Kelčína a četníka
Talafonta.

Avšak bolševický agitátor, jakmile nás zočil, že utíkáme, zane-
chal krasořečnění, a jal se nás stíhati v patách se skupinou rozedra-
ných, špinavých a zlotřile vyhlížejících výrostkův, pravého to vý-
květku proletářské dělnické chátry.

Kelčín hned sám viděl, že je zle, a práskl do koní. Talafont se
ujal kočírování kabriolettu a pomalejším tempem s oslicí a mezkem
a celým těžkým nákladem našich rekvisit 1) následoval za kočárem.
My pak jsme se hnali celí říční a upachtění za povozy, a za námi
sotva v odstupu 15 metrů pádili naši pronásledovatelé, jichž horký
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a morově páchnoucí dech jsme doslova cítili na svých krcích.
Nejvíce ze všeho mne mrzela ta skutečnost, že oba povozy se

vzdalovaly směrem k jihozápadu, tedy vlastně zpátky v témže smě-
ru, odkud jsme přišli, neboť v úzké uličce nebylo možno obrátiti
vozidla a zvláště né za tak prekerní 2) situace. Koně i oslové byli
orientováni hlavami k jihu, když jsme se tak divně kroutili vnitř-
ním městem, hledajíce radnici, a teď se to honem nedalo napraviti.

Chtěl jsem pokračovati z Dynadyje v cestě k severnímu pobřeží,
do Čubáveritasu, nyní však jsme místo toho prchali nazpátek! Přes
řeku Pudanici jsme přeběhli po starém, poloshnilém mostě, jehož
prkna strašlivě praskala a prohýbala se pod dupotem našich holi-
nek, nejsouce zvyklá na takové abnormní zatížení. Bolševici postu-
povali po mostě poněkud opatrněji, a tím jsme vyzískali náskok
dobrých sto metrů.

Ježto do města jsme se dostali po řetězovém mostě, po němž
jezdila i tramwaj, bylo zřejmo, že ustupujeme přece poněkud od-
chylnou cestou, poněkud východněji, než kudy jsme přitáhli. Octli
jsme se poznovu v tovární čtvrti mezi nekonečnými prkennými
ohradami, a tu jsem si uvědomil, že cesta vede asi k nádraží, a uví-
tal jsem tuto myšlénku, dávající dosti dobrou naději na záchranu.
Netrvalo dlouho, a za ohradou začly se objevovati nákladní vagóny,
potvrzující správnosť mé domněnky.

Spěšně jsem nahlédl otvorem po vyraženém suku v jednom prk-
ně, a užasl jsem, spatřiv rozlehlé kolejiště, sestávající z nejméně as-
poň padesáti kolejí a nesčíslných výhybek a semafórů. Téměř všec-
ky koleje byly zaplněny vagóny.

Utíkali jsme dále, majíce několik set bolševických svrabů za
zády, avšak v dosti pěkném odstupu, který se, jak se mně zdálo, stá-
le zvětšoval, neboť komunisté postupující v houfu byli v úzké sou-
těsce mezi prkennými ohradami proti nám v nevýhodě. Každý
z těch řvavých klacků snažil se dostati do první řady a tím docháze-
lo mezi nimi k šťouchání i k slovním kontroversím 1), a tak se stále
více zpožďovali.

Cestu přetínaly několikeré závory, které na štěstí nebyly spuště-
ny, neboť jinak bychom byli bývali úplně ztraceni. Utíkali jsme tak
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ještě asi čtvrt hodiny, až náhle vyvstala před námi velká třípatrová
budova ze železobetónu. Bylo to bimbinálské nákladové nádraží.
V okolí bylo roztroušeno několik dřevěných chatrčí a baráků, zřejmě
dělnických kantin, čajoven a kořalen, za jejichž okny prokmitávala
slabá zář petrolejových lamp, a ozýval se křik opilců a kvílení harmo-
niky. Bylo okolo šesté hodiny, a večerní soumrak rychle houstl.

Kelčín a Talafant s našimi povozy vjeli tryskem přímo na náklad-
ní rampu, porazivše s koňmi vylekaného ajznpoňáka 1) v barňum-
ské uniformě, který stál u vrat a bránil jim v přístupu. Hrnuli jsme
se také hned na rampu.

Před budovou stálo dvanáct dlouhatých vlaků sestávajících ze sa-
mých čisteren, které byly zřejmě připraveny k odjezdu směrem na
západ, neboť v čele všech souprav byly dvě nebo tři do ruda rozto-
pené, vedrem sálající a těžce čmoudící lokomotývy.

Nebylo času na dlouhé uvažování, neboť komunisté, kteří nás
pronásledovali již z města, hulákáním a hvízdáním upozorňovali aj-
znpoňáky 2), že se něco děje.

Strojvůdcové a topiči seskočili jako opice s lokomotýv, a se
všech stran se sbíhali konduktéři, bremzáci 3), hradlaři a veksla-
ři 4), a různí vašnostové v uniformách se stříbrnými nebo zlacený-
mi knoflíky a hvězdičkami na límcích z fialového sametu. Nějaký
výrostek v umaštěném triku vyběhl z lampárny a praštil mého četa-
ře Klabana do hlavy nějakou železnou tyčkou nebo sochorem. Če-
tař zakrvaven padl k zemi.

Měl jsem toho už akorád 4) po krk.
Vytasil jsem browning a střelil jsem po mladíkovi, ale netrefil

jsem ho, a kule rozbila okno v lampárně. Výstřelem jsem si vůbec
špatně posloužil, neboť jsem spíše ještě vyburcoval všechny zbývají-
cí železničáry, kteří se o naše pronásledování nezajímali. Sotva rána
dozněla, a již otevřely se dveře všech chat v okolí nádraží a bandy
podnapilých mužů i s rozjařenými kelnerkami 5) vyřítily se ze
všech koutův.

Spěšně jsem se rozhlédl po kolejišti, a spatřiv dva prázdné ná-
kladní vozy, stojící o samotě, poručil jsem Kelčínovi a osmi
mužům, aby naložili povozy a koně a osly. Sám pak se zbývajícími
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deseti rozhodl jsem se krýti náš ústup, dokud nebude naloženo,
a zvláště dokud nebude sehnána lokomotýva, kterýmžto úkolem
jsem pověřil četníka Lysofóra, který jediný dovedl obsluhovati paro-
stroj.

Bylo mně zřejmo, že tentokrát neunikneme tuhé potýčce s roz-
čertěnými komunisty, a proto, abych dodal nám všem vespolek od-
vahy a bojového zanícení, ponechal jsem u sebe obraz králův, drže
jej vyvěšený na pošvě své šavle levou rukou, zatímco v pravici jsem
třímal revolvér a obnaženou šavli jsem svíral v zubích.

Jakýsi bradatý a kosmatý hromotluk, postupující v první řadě de-
monstrantů, uchopil mušketu a vypálil na obraz, maje spíše asi na-
mířeno na můj nos. Obraz králův se přetrhl na tři kusy. Neříkal
jsem nic, ale v duši jsem pocítil nesmírnou hořkosť. Byl bych v tu
chvíli viděl raději sebe sama ležeti vedle sebe mrtva, než zohave-
nou tvář našeho vznešeného panovníka. Onen muž urazil svým či-
nem celou dynastii a celou Monarchii, a dal jasně najevo, že hlubo-
ce pohrdá naším režimem a jeho prestyží. A jeho smýšlení zajisté
odpovídalo mentalitě 1) všech ostatních soudruhů, kteří jej dopro-
vázeli.

Maje stále ještě v úmyslu předejíti strašnému krveprolití, dodal
jsem si odvahy takřka nadlidské, a vystoupiv na sud od petroleje,
oslovil jsem mohutným hlasem zurčící zástupy našich nepřátel, ji-
miž se to před nádražím úplně černalo a jichž mohlo být kolem
dvou tisíc.

»LEVUPOJČ CHE – JÁT'KEB!« [»Drazí lidé!«] zvolal jsem svou primi-
tivní barňumštinou ze všech sil, snaže se překřičeti jejich povyk.

»SŮHAM LEL RAT ČEKAJRAT SETISRAB! – LEL CHEPOSPAVAČ SUJSÓ RAV

RUSOMPED'RAV! LEL SESACH MACH ČEKAJ Ů CHIJÍN. LEL SEL ČUKOG – LEL SEL

LEPAVIČ RAPPABJAT RAT BAMESRÍG'RAT!« [»Nechte nás v klidu odcestova-
ti! Jsme dezertéři 2), utíkáme z fronty! Chceme jen klid a mír!
Máme hlad, chtěli bychom do nějaké hospody na dobrou večeři.)

Ohromný chechtot davu byl odpovědí na můj projev, a věru ne-
vím, čemu se posmívali více, zda snad obsahu řečeného, nebo mé
ubohé výslovnosti.

Nějaký mladík s dlouhými zrzavými kadeřemi a budící dojem ry-
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šovského komunistického študenta, vystoupil z davu a vztáhnul
ruku nad zástupy mužů kolkolem rozestavěných, volaje s pathósem:

»RAČAV MAHARAT LESIHIH: SOJME SEJRÍN CHIJÍN RŮPEL, RHŮ SEJPULUMLET,

LEMAVUT MUN!...« [»Zde všickni tito jsou ochotni poskytnouti vám
klid a mír a nakrmiti vás, vážený pane!] – Avšak je-li to pravda, že
jste zběhove, proč neodhodíte ty potupné hadry hespérských žan-
darmů, katanů dělné třídy, vrahů barňumských vlastenců a s nimi
zpřáteleného sumoutského obyvatelstva? – Proč necestujete raději
nazi? – A proč jste na nás před chvílí vystrkoval vobras vašeho ku-
revnického krále, té hnusné gorilly, té korunované svině v taláru?«

Zkrátka: agent-provokatér a poštívač lidu.
Ozval se hrozný řev a hvízdání, jako když propadne premiéra,

a dělníci dokončili projev sborem, skandujíce hromovými a hrobo-
vými hlasy:

»LEL SUČ LÍTIKIT RÁJ RAPPABJAT-RÁJ, – ŇULOK!« [»Dáme ti volovo k ve-
čeři, ty lumpe!«]

A sotva věta dozněla, již to třáskalo na všech stranách a okolo
mých tepajících spánků pršely kulky.

9. BIMBINÁLSKÉ PEKLO

Onen výmluvný mladý muž, ustrojený jako študent, s monoklem
na oku, se zženšilým účesem vlasů až po ramena splývajících,

a podle vzezření zřejmě ryšovské národnosti, byl patrně komunis-
tickým agitátorem z povolání, a ujal se velení. S tlupou asi dvaceti
mužů, zvláště cvičených úderníků, vypravil se proti naší pozici na
rampě u magacínu 1), kde jsme se mezitím dosti pevně zabarikádo-
vali, použivše sudů a beden, kterých bylo tu dosti k dispozici. Sami
jsme stále ještě nestříleli, ačkoliv jsme již byli ostřelováni. Jsouce
odloučeni od kabrioletu, cítili jsme nutnosť šetřiti co nejvíce střeli-
vem, které jsme měli u sebe jen tak roztroušené po kapsách.

Kelčín se svojí skupinou zatím statečně nakládal vozidla, a šlo
jim to dosti hladce, neboť nebyli rušeni střelbou demonstrantů, kte-
ří si zřejmě vzali moji osobnosť na mušku a chtěli si schladiti na
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