
Popis cesty k pokladu: 

Kapitán lodi Albatros Steanly Angel si dopřál důkladný lok 

a jak tak glgal svůj vydatný mok barvy kravské moči, 

rozhodl se, že svůj poklad zakopat někam si skočí. 

  
Vyleze ze své kajuty a rozhlédne se po okolí. 

S palčivým světlem v očích chvíli zápolí. 

Všude samý beton a kámen, s kopáním možná bude ámen. 

V tom zří nedalekou výšinu, nad řekou čnící. 

Tam mohl by schovat svoji truhlici. 

Podrbe si flintou svoji velkou strumu. 

Vezme lopatu, poklad a pár flašek rumu. 

  
Z pirátské lodi se vydá doprava podél bílých kolejí, 

až dorazí k pruhům přes cestu a jde po nich raději. 

Pak zas zabočí doprava až dojde ke schodům, 

vyjde je a přes most se ubírá až dojde k dalším přechodům. 

Přejde most přes přechod vlevo 

a ještě ten další by to chtělo. 

  
Stojí  vlevo od tunelu u schodů úpatí. 

V tom má zvláštní pocit v zátylku vzápětí. 

Otočí  se a nic a nikoho nevidí. 

Asi se mu jen něco zdálo, to nevadí. 

  

Vydá se po schodech nahoru a klopí další láhvinku 

Nedá mu to a otočí se ještě jednou na chvilinku. 

Rozhlíží se, vidí svoji loď a racky v letu 

a na mostě osamělou temnou siluetu. 

Promne si oči ale ta silueta je ještě blíž. 

Náhodný svědek mu bude na obtíž. 



Co když je to lupič, přidá do kroku. 

Na jeho poklad nemá nároků. 

  
Pokračuje v cestě až na rozcest. 

Vlevo či vpravo? Přemýšlí v rychlosti. 

Je řádně opit, již vidí dvojmo osobu se blížící. 

Nerozmýšlí se a vybere si cestu po levici. 

A pak zase do leva na dalším rozcestí, 

už nemůže dál, v zádech mu loupe bolestí. 

  
Musí najít co nejblíže nějakou skrýš, 

kam neproklouzne ani myš. 

Pokračuje dál až dojde ke skrytým schodům za kovovými tyčemi. 

Zmate pronásledovatele!  Prostrčí poklad mávaje pažemi. 

jen tak tak proleze mezi chladným železem. 

  
Cesta vede z kopečka dolů, rozhodně neotálí, 

 neudrží se na nohou a i s pokladem se kutálí, 

Až narazí hlavou na kámen, 

 zvedne hlavu omámen. 

Nad ním se sklání Kamil, pirátský pobočník 

a říká: “Steanly, zapomněl sis dojít na nočník.” 

Steanly se praští do objemného břicha a dá se do smíchu. 

“Kamile počkej na lodi a buď cestou potichu” 

“A prooooč ?” “Prostě běž, mám tu nějakou práci” 

A tak se Kamil na loď vrací 

a Steanly opodál, 

poklad do listí pod kamenným výklenkem uschoval. 

A pak si dal rumu zbytek a natáhl se do listí 

A možná tam doteď spí. 

  



 


