
ERNEST THOMPSON SETON: Dva divoši
Ve škole byl vzorným žákem až na jednu věc - měl podivné, vrtkavé výbuchy neúcty ke svým
učitelům. Jednoho dne se bavil tím, že pokryl tabuli žertovnými karikaturami ředitele školy,
který si ho zřejmě oblíbil. Obrázky byly docela vtipné a právě tak jedovaté. Ředitel začal
důkladně a plánovitě vyšetřovat, aby zjistil autora obrázků. Shromáždil celou školu a zahájil
křížový výslech nejhoršího a nejhloupějšího žáka, kterého považoval za vinníka. Chlapec to
zmateně a provinile popíral; ředitel sáhl po karabáči a odsouzenec spustil pronikavý řev. K
údivu všech přítomných se v té chvíli ozval Yan a řekl unaveně netrpělivým tónem:

„ Ale nechte toho. To jsem udělal já."

Jeho chování i okolnosti byly takové, že se všichni rozesmáli. Ředitel byl vydrážděn k
zuřivosti. Zapomněl na to, že je muž; popadl Yana za límec.

Yana považovali za ostýchavého chlapce; zbledl v obličeji , semkl rty. Ředitel ho zbil
karabáčem tak, až celá škola křičela: „ Hanba!", ale z Yana nedostal ani hlesu. Večer, když se
Yan před ulehnutím svlékal, spatřil jeho bratr Rad dlouhé černé podlitiny od hlavy až k patě a
Yan musel s pravdou ven. Nedovedl lhát; rodiče se dozvěděli o jeho darebáctví a přidali další
tvrdé tresty.

Příštího dne byla sobota. Yan nařezal obvyklou dvojitou neboli sobotní dávku dříví pro
domácnost a pak se vydal, samá modřina a pohmožděnina, na jediné šťastné místo které znal.
Jak se tam blížil, stíny v jeho duši mizely.

Mocně na něho působily výrazy, které někde zaslechl. Mezi ně patřila například „ snědá
svalnatá paže Indiána." Upozornila ho na to, že jeho vlastní paže jsou bílé jako mléko. Na to
byl však prostý lék. Vykasal si rukávy až po ramena a vystavil je plnému slumečnímu žáru.
Později, okouzlen známou větou „ Bojovník byl nahý až po pás ," šel ještě dále - rozhodl se,
že se opálí až po pás - a tak odložil košili na celý jeden den, kdy neměl školu. Vždycky
zacházel do krajnosti.

Teď si vzpomněl, že někteří Indiáni zasvěcují mladé bojovníky tak zvaným tancem slunce, a
tak tančil nahý kolem ohně v slunečním žáru a zůstal po celý den svlečený.

Ale Yan měl pěkně při ruce bláto a mrštil kusem po Guyovi, až ho celého postříkal a zahnal
rozřehtaného do teepee....Pak následoval další chechtot. Yan se nestačil ovládnout. Popadl
pořádný klacek a vkročil do teepee, ale Sam zvedl na druhém konci plachtu a vyklouzl ven.
Guy se pokusil udělat totéž, ale Yan ho chytil.

„Nech mě, já nic nedělám."

Odpovědí byla pořádná rána, po které se jen ošil.

„Ty mě nech na pokoji, ty velký zbabělče. Já ti nic nedělám. Necháš mě na pokoji! Same! S-
A-M-E! S-A-A-A-M-E! ! !" křičel, jak znovu a znovu klacek dopadal.

„ A spálíme ho u kůlu za strašlivého mučení," odpověděl Yan... Ale Yan byl dobrý běžec


