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Prvá kapitola
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Veºké prekvapenie

Cedrik o tom vôbec nevedel. Nikdy mu niã nespomenuli.
Mamiãka len povedala, že ocko pochádza z Anglicka. No keì bol ešte
celkom maliãk˘, ocko zomrel. Takmer si naÀho nepamätal. Spomí-
nal si len, že bol vysokánsky, na jeho modré oãi a dlhé fúzy a na
skvel˘ pocit, ão prežíval, keì ho otec nosil na pleciach po izbe. Po
ockovej smrti Cedrik prišiel na to, že najlepšie urobí, ak sa o Àom
s mamiãkou vôbec ne bude rozprávaÈ. 
Keì otec ochorel, Cedrika poslali preã, a keì sa vrátil, bolo po

všetkom. Mamiãka, ktorú tiež veºmi zmohla choroba, len sedávala
v kresle pri okne. Pobledla a vychudla a z peknej tváre jej zmizli všetky
jamôãky. Oãi sa jej zväãšili a zosmutneli a obliekala sa do ãierneho. 
„Najdrahšia,“ oslovil ju Cedrik (tak ju vždy volal ocko, a tak sa jej

nauãil vravieÈ aj synãek), „Najdrahšia, je už ockovi lepšie?“
Cítil, ako sa jej trasú ruky, preto otoãil kuãeravú hlávku a pozrel

jej do tváre. Zbadal v nej ãosi, z ãoho pocítil, že má slzy na krajíãku. 
„Najdrahšia,“ zopakoval, „je mu dobre?“
Vtom mu detské milujúce srdieãko našepkalo, že by mal mamiãku

radšej tuho objaÈ okolo hrdla, bozkávaÈ ju a bozkávaÈ a priložiÈ svoje
mäkké líãka na jej, a aj to urobil. Oprela si tvár o Cedrikovo plece,
horko na riekala a tak ho stískala, akoby ho už nikdy nemala pustiÈ. 
„Áno, už mu je dobre,“ vzlykala, „je mu celkom, celkom dobre,

ale nám... nám už nik nezostal, máme len jeden druhého. Vôbec
nikoho iného.“

Frances Hodgson Burnettová
Translation © by Silvia Panáková and Iva Vranská Rojková
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ale márnili ãas i peniaze a mali len málo skutoãn˘ch priateºov.
Starému grófovi, ich otcovi, neustále prinášali sklamanie a poníženie.
Grófov dediã nebol hodn˘ vznešeného mena a vyzeralo to, že skonãí
ako sebeck˘, márnotratn˘, bezv˘znamn˘ muž bez mužn˘ch a ušºach -
til˘ch kvalít. Veºmi trpké, myslel si star˘ gróf, že len tretí syn, ktor˘
získa miziv˘ podiel z majetku, má všetky dary, všetok šarm, silu
a krásu. Niekedy toho krásneho mladíka až nenávidel, že získal tie
dobré vlastnosti, ktoré patrili k vznešenému titulu a veºkolepému
majetku. V hlbinách svojej p˘chy a starého zanovitého srdca, sa však
nedokázal príliš zaujímaÈ o najmladšieho syna. V jednom zo záchva-
tov urážlivosti ho vyslal na cestu do Ameriky. Pomyslel si, že ho
nachvíºu pošle preã, aby sa nemusel stále zlostiÈ, keì ho neustále mi-
movoºne porovnáva s bratmi, ktorí mu v tom ãase svojimi divok˘mi
spôsobmi spôsobovali množstvo problémov. 
No asi po šiestich mesiacoch sa zaãal cítiÈ osamelo a v kútiku

srdca túžil znova uzrieÈ syna. A tak napísal kapitánovi Cedrikovi
a prikázal mu vrátiÈ sa domov. List, ktor˘ mu napísal, sa cestou
minul s listom, ktor˘ práve poslal kapitán otcovi, aby mu povedal
o svojej láske ku krásnej americkej dievãine a o zam˘šºanom manžel-
stve. Keì gróf dostal synov list, zúril. Hoci sa zvykol strašne rozãúliÈ,
ešte nikdy v živote tak nepopustil uzdu zlosti, ako keì ãítal kapitánov
list. Komorník, ktor˘ sa nachádzal v miestnosti, keì prišiel list, si
myslel, že jeho lordstvo trafí šºak, tak˘ bol rozãúlen˘. Hodinu zúril
ako tiger, potom si sadol a napísal synovi. Zakázal mu ešte niekedy
v živote sa priblížiÈ k svojmu rodnému domu a písaÈ otcovi alebo
bratom. Oznámil mu, že si môže žiÈ, ako sa mu zapáãi, aj zomrieÈ,
kde sa mu zapáãi, že ho navždy vyškrtol zo svojej rodiny a že nemá
nikdy oãakávaÈ pomoc od svojho otca, k˘m len bude žiÈ. 
Kapitán sa veºmi zarmútil, keì ãítal tento list. ZbožÀoval An-

glicko a vrúcne miloval prekrásny domov, kde sa narodil. Dokonca
miloval aj svojho chorobne zlostného zostarnutého otca a mal
pochopenie pre jeho sklamanie. Vedel však, že v budúcnosti od neho

Aj tak˘ maliãk˘, ak˘ bol, pochopil, že jeho veºk˘, urasten˘, mlad˘
ocko sa už viac nevráti. Pochopil, že je m⁄tvy, ako to už poãul
o in˘ch ºuìoch, hoci presne nevedel, ão za podivná vec priniesla vše-
tok ten zármutok. Keìže však mamiãka vždy plakala, keì hovoril
o ockovi, tak sa v duchu rozhodol, že bude lepšie nehovoriÈ o Àom
veºmi ãasto. Zistil tiež, že urobí lepšie, ak ju nenechá len nehybne
a nemo sedieÈ a hºadieÈ do ohÀa alebo z okna. S mamiãkou poznali
len veºmi málo ºudí a dalo by sa povedaÈ, že žili veºmi osamel˘m ži -
votom, hoci Cedrik nevedel, že je osamel˘, k˘m nevyrástol a k˘m sa
nedopoãul, preão ich nik nenavštevoval. Povedali mu, že jeho mama
je sirota a keì sa s Àou ocko oženil, žila na svete celkom samuãiãká.
Bola veºmi krásna a b˘vala u istej staršej bohatej dámy ako jej
spoloãníãka. Tá k nej však nebola milá a keì ju jedného dÀa videl so
slzami v oãiach vybehnúÈ po schodoch kapitán Cedrik Errol, ktor˘
bol práve v dome hosÈom, vyzerala tak sladko, nevinne a užialene,
že kapitánovi neschádzala z mysle. Potom sa udialo mnoho nezvy -
ãajn˘ch vecí, lepšie sa spoznali a tak vrúcne sa milovali, že sa vzali,
i keì ich manželstvo vzbudilo nepriazeÀ viacer˘ch ºudí. Najviac zo
všetk˘ch sa však hneval kapitánov otec, ktor˘ žil v Anglicku. Bol to
veºmi bohat˘ a v˘znamn˘ star˘ šºachtic s veºmi zlou povahou
a strašne neznášal Ameriku a Ameriãanov. Mal dvoch synov starších
od kapitána Cedrika a zákon hovoril, že rodinn˘ titul a obrovsk˘,
prepychov˘ majetok má zdediÈ najstarší zo synov. Ak by najstarší
syn zomrel, nasledoval by ìalší, takže hoci kapitán Cedrik patril do
takej skvelej rodiny, ostávala mizivá šanca, že by raz veºmi zbohatol. 
Stalo sa však, že príroda udelila najmladšiemu synovi dary, ktoré

neuštedrila jeho starším bratom. Mal krásnu tvár, skvelo urastenú
a mocnú postavu, žiariv˘ úsmev a sladk˘, vesel˘ hlas. Prejavoval
odvahu a šºachetnosÈ a v hrudi mu bilo najláskavejšie srdce na svete.
Vyžaroval kúzlo, pre ktoré ho každ˘ miloval. Jeho starší bratia boli z
úplne iného cesta. Ani jeden nebol pekn˘, ani veºmi láskav˘, ãi bystr˘.
V etonskej škole ich neobºubovali. Na univerzite sa nestarali o uãenie,
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a ÈahaÈ za sebou vozíãek, bol tak˘ rozkošn˘, že upútal každého.
Pestúnka po návrate domov rozprávala chlapcovej mame príbehy
o dámach, ktoré zastavovali koãe, aby sa pokochali pohºadom na
dieÈa a prihovorili sa mu. Žiarili nadšením, keì im odpovedal mil˘m,
prívetiv˘m št˘lom, akoby ich už dávno poznal. Najoãarujúcejším na
Àom bol práve tento zvláštny prívetiv˘ a nebojácny spôsob robiÈ si
z ºudí priateºov. Zrejme to vypl˘valo z jeho dôverãivej povahy
a láskavého srdieãka, ktoré pre každého nachádzalo pochopenie
a túžilo, aby sa aj ostatní cítili dobre. Vìaka tomu sa Cedrik veºmi
r˘chlo vžíval do pocitov ºudí okolo seba. Možno sa to v Àom rozvi -
nulo aj preto, lebo trávil tak veºa ãasu s otcom a mamou, ktorí sa
vždy milovali, boli k sebe ohºaduplní, nežní a príkladne sa chovali.
Doma nikdy nepoãul nevºúdne ãi neúctivé slovo. Vždy ho milovali,
láskali a nežne s ním zaobchádzali, preto sa jeho detská duša
naplnila dobrotou a nevinnou vrúcnosÈou. Vždy poãul, ako mamiãku
otec oslovuje len pekn˘mi, láskypln˘mi menami, a preto ich tiež
používal, keì sa s Àou zhováral. Vždy videl, ako na Àu ocko dohliada
a skvelo sa o Àu stará, a tak sa o Àu nauãil staraÈ aj on. 
Takže keì vedel, že sa ocko už nikdy nevráti, a videl, ako veºmi

mamiãka smúti, pomaly mu do láskavého srdieãka prenikala
myšlienka, že musí urobiÈ všetko pre to, aby bola šÈastná. Bol len
malé dieÈatko, no tá myšlienka mu zišla na um, kedykoºvek jej
vyliezol na kolená, pobozkal ju a oprel si kuãeravú hlávku o jej krk.
Keì jej prinášal ukázaÈ hraãky a obrázkové knižky. Keì sa tíško
skrútil po jej boku, ak oddychovala na pohovke. Bol primlad˘ na to,
aby vedel, ão iné robiÈ, tak robil, ão mohol, a bol pre Àu väãšou úte-
chou, než si vedel predstaviÈ. 
„Och, Marina,“ poãul ju raz vravieÈ staršej slúžke, „som

presvedãená, že sa mi svojím detsk˘m št˘lom snaží pomôcÈ. Viem,
že áno. Niekedy na mÀa hºadí tak˘m milujúcim, zvedav˘m po-
hºadom, ako by ma ºutoval. A potom príde, aby ma pohladil, alebo
mi nieão ukázal.“

nemôže oãakávaÈ žiadnu láskavosÈ. Spoãiatku ani nevedel, ão robiÈ.
Nebol vychovan˘, aby pracoval a nemal ani podnikateºské skúsenosti.
Nech˘bala mu však ani odvaha, ani rozhodnosÈ. A tak predal svoju
funkciu v anglickej armáde a po ist˘ch problémoch si našiel miesto
v New Yorku a oženil sa. Bola to obrovská zmena oproti jeho
starému životu v Anglicku. No bol mlad˘ a šÈastn˘ a dúfal, že tvrdá
práca mu v budúcnosti prinesie úžasné veci. Mal mal˘ dom v tichej
uliãke a tam sa mu narodil chlapãek. Všetko bolo prosto také veselé
a radostné, že nikdy ani na moment neoºutoval, že sa oženil so
spoloãníãkou starej bohatej dámy len pre jej pôvab. ªúbil ju a ona
ºúbila jeho. Skutoãne bola veºmi pôvabná a chlapãek sa ponášal i na
Àu, i na svojho otca. Hoci sa narodil v tichom, prostom domãeku,
zdalo sa, že nikdy neexistovalo šÈastnejšie dieÈatko. V prvom rade
bol chlapãek vždy dobr˘, a tak nikdy nerobil nikom starosti. Po
druhé, mal takú láskavú povahu a oãarujúce správanie, že bol pre
každého potešením. A po tretie, bol prekrásny ako obrázok.
Namiesto holohlavého bábätka, vhupol do života s množstvom hus-
t˘ch jemn˘ch, zlatist˘ch vláskov, ktoré sa mu na koncoch krútili
a do pol roka mu narástli do kuãerav˘ch pramienkov. Z miluãkej
tváriãky, spod dlh˘ch mihalníc hºadel veºk˘mi hned˘mi oãami. Mal
tak˘ siln˘ chrbátik a úžasne pevné nôžky, že sa v deviatich mesia-
coch zrazu nauãil chodiÈ. Na bábätko sa správal tak príkladne, že
bolo rozkošné sa s ním zoznámiÈ. Zdalo sa mu, že každ˘ je jeho pria -
teºom, a keì ho niekto oslovil v koãíku na ulici, obdaroval nezná -
meho pôvabn˘m, vážnym pohºadom hned˘ch oãí a vzápätí mil˘m,
priateºsk˘m úsmevom. Napokon v tichej ulici, kde žil, nebolo suseda,
ktorého by netešilo vídaÈ sa s chlapcom a prihováraÈ sa mu. Dokonca
jeho ãaru podºahol aj obchodník z potravín na rohu, ktorého po-
važovali za najmrzutejšieho živého tvora. Chlapãek každ˘m mesia-
com rástol do krásy a vedel ãoraz viac zaujaÈ. 
Keì vyrástol natoºko, aby mohol v bielych šatôãkach a klobúku

na kuãerav˘ch zlat˘ch vláskoch chodiÈ s pestúnkou na prechádzky
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Cedrik nevedel, že vyzerá ako mlad˘ lord, nevedel ani ão je to
lord. Jeho najlepším priateºom bol predavaã z potravín na rohu,
mrzut˘ predavaã, ktor˘ však pri Àom prestával byÈ mrzut˘. Volal sa
pán Hobbs a Cedrik ho veºmi obdivoval a rešpektoval. Považoval ho
za veºmi bohatého a mocného ãloveka, veì mal vo svojom obchode
tak veºa vecí – slivky, figy, pomaranãe aj keksíky a mal koÀa a voz.
Cedrik mal rád aj mliekara, aj pekára, aj tetušku, ão predávala
jabæãka, ale najradšej mal pána Hobbsa. Boli si takí blízki, že ho
navštevoval každ˘ deÀ, a ãasto uÀho sedával poriadne dlho, keì
diskutovali o horúcich témach. Bolo až prekvapujúce, o koºk˘ch ve-
ciach sa dokázali rozprávaÈ, napríklad, o Štvrtom júli. Ak sa zaãali
rozprávaÈ o Štvrtom júli, vskutku sa zdalo, že nikdy neprestanú. Pán
Hobbs mal veºmi zlú mienku o Britoch a rozprával cel˘ príbeh
o revolúcii s úžasn˘mi vlasteneck˘mi príbehmi o podlosti nepriateºa
a o statoãnosti hrdinov revolúcie. Dokonca ãasto prednášal ãasÈ
z deklarácie nezávislosti. 
Cedrika to tak vzrušovalo, že mu oãká žiarili, líãka mu sãerveneli

a všetky kuãierky sa mu rozstrapatili a zmotali do žltého chuch-
valca. Keì prišiel domov, nevedel sa doãkaÈ veãere, tak dychtil
všetko porozprávaÈ mamiãke. Mimochodom, bol to práve pán
Hobbs, kto uÀho vzbudil záujem o politiku. Pán Hobbs rád ãítal
noviny a tak sa Cedrik dozvedel o mnoh˘ch udalostiach, ktoré sa
udiali vo Washingtone. Pán Hobbs mu aj hovorieval, ãi si prezident
plní povinnosti alebo nie. A raz, keì boli voºby, všetko považoval za
strašne dôležité, lebo podºa pána Hobbsa a Cedrika možno hrozilo
zniãenie krajiny.
Pán Hobbs ho zobral na veºkolep˘ fakºov˘ sprievod a mnohí

z mužov, nesúcich fakle, si neskôr spomenulo na zavalitého muža,
ako stál pri pouliãnej lampe a na pleciach niesol rozkošného chlap -
ãeka, ktor˘ v˘skal a mával ãiapkou. 
Krátko po t˘ch voºbách, keì šlo Cedrikovi na ôsmy rok, stala sa

veºmi neobyãajná vec, ktorá mu podivuhodne zmenila život. Veºmi

Ako rástol, mal veºmi veºa svojsk˘ch spôsobov, ako skvelo pobaviÈ
a zaujaÈ ºudí. Bol pre mamu tak˘m spoloãníkom, že sa takmer nes-
tarala o nikoho iného. Zvykli sa spolu prechádzaÈ, rozprávaÈ sa
a hraÈ. Ešte ako celkom mal˘ sa nauãil ãítaÈ. A potom zvykol po veãe-
roch ležaÈ na koberãeku pri kozube a nahlas ãítaÈ niekedy poviedky,
niekedy hrubé knihy, aké ãítajú starší ºudia, a niekedy dokonca
noviny. Vtedy ãasto Marina v kuchyni poãula, ako sa pani Errolová
radostne smeje na kuriozitách, ktoré hovoril. 
„A ãujte,“ vykladala Marina predavaãovi, „každ˘ sa rehúÀa, keì t˘m

svojím úctiv˘m sposobom, vypráva tie jeho staromódne reãi! âi mi ne-
dojde do kuchyne v noci jako volili nového prezidenta, nestane si pred
pec a peknuãk˘ jako obrážtek s ruãenkami vo vaãkoch sa s nevinn˘m
ksichtíkom netvári vážne jako sudca? A vypráva mi: ,Marina, veºmi ma
zajímajú voºby,‘ vyprával. ,Som republikán a Najdrahšia tiež. Ty si tiež
republikán, Marina?‘ Ja na to, reku, ,Prepáãte, som demokratka!‘ A on
sa na mÀa kukol pohladom, jak˘ vám preniká až do srca a vyhreší ma:
,Marina, krajina pojde do záhuby.‘ A odvtedy neušiel deÀ, ão by ma
neokúšal presveãiÈ, aby som zamenila politick˘ názor.“
Marina ho veºmi milovala a bola naÀho aj veºmi hrdá. Pracovala

pre rodinu, odkedy sa narodil, a po smrti Cedrikovho otca robila
kuchárku, slúžku, pestúnku a všetko ostatné. P˘šila sa t˘m, ako mu
zmocnelo malé telíãko, aké má pekné správanie a nadovšetko obdi-
vovala jeho svetlé kuãeravé vlásky, ktoré sa mu vlnili po ãelíãku
a v rozkošn˘ch kuãierkach mu padali na plecia. Neváhala pracovaÈ
od skorého ráno do neskorého veãera, aby pomohla jeho mamiãke
so všetk˘mi drobnosÈami a udržiavala ich v poriadku. 
„âi to neni hotov˘ aristokrat?“ hovorievala. „Prisámvaãku, rada

bych videla iné decko z piatej evenjú, ão by vyzeralo jak on, a bolo
také peknuãké jak on. Každ˘ mužsk˘, ženská aj decko sa pozerajú
za jeho zamatovou ãernou sukienkou, ušitou zo star˘ch šiat mi -
lostivej pani, a za jeho hlaviãkou s létajúcimi, svetl˘mi lokniã kami.
Vyzerá jak mlad˘ lord.“
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zvláštne je, že v deÀ, keì sa udiala, sa práve zhováral s pánom Hobbs -
om o Anglicku a o kráºovnej. Pán Hobbs mu povedal veºmi závažné
veci o aristokracii, priãom ho obzvlášÈ pohoršovali grófi a markízi.
Stalo sa to v horúce ráno, keì si Cedrik po hre na vojakov s ka-
marátmi šiel odd˘chnuÈ do obchodu a našiel pána Hobbsa zhnusene
hºadieÈ na v˘strižok z lond˘nskeho ãasopisu s obrázkom akéhosi
súdneho procesu. 
„Ach“ povzdychol si, „takto teda teraz postupujú! No jedného dÀa

bude po nich, po šetk˘ch t˘ch vysokopostaven˘ch, osvieten˘ch a do
neba vyvyšovan˘ch grófoch a markízoch a šetk˘ch! Už sa to blíži,
móžu sa tešiÈ!“
Cedrik sa ako zvyãajne posadil na vysokú stoliãku, zložil si

klobúk, strãil si ruky do vreciek na znak ohºaduplného komplimentu
pánu Hobbsovi. 
„Poznali ste mnoho markízov, pán Hobbs?“ spytoval sa Cedrik.

„Alebo azda grófov?“
„Žiadneho,“ odvetil rozhorãene pán Hobbs, „tak si myslím. Len

bych tu dajakého prichytil! Ten by videl! Nijak˘ chamtiv˘ tyran mi
nebude vysedávaÈ na mojich debniãkách so suchármi!“
A bol tak˘ hrd˘ na svoj postoj, že sa pyšne porozhliadal a poutieral

si ãelo. 
„Možno by neboli grófmi, keby dokázali robiÈ nieão lepšie,“ hájil

ich Cedrik, podvedome súcitiac s ich nešÈastn˘m osudom. 
„Vraj nedokážu!“ opovržlivo prízvukoval pán Hobbs. „Veì oni sa

t˘m p˘šia! Je to v nich. Je to šetko mizerná banda.“
Uprostred ich rozhovoru sa zjavila Marina. 
Cedrik si myslel, že zrejme prišla kúpiÈ cukor, ale neprišla. Vyze -

rala dosÈ bledo a akoby ju ãosi rozrušilo. 
„Iì domov, zlatenko,“ povedala, „milosÈpani Èa už vyãkáva.“
Cedrik skæzol zo stoliãky. 
„Chce, aby som s Àou išiel von, Marina?“ sp˘tal sa. „Pekné ráno,

pán Hobbs. Uvidíme sa neskôr.“
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Cedrik si myslel, že zrejme prišla kúpiÈ cukor, ale neprišla. Vyze -

rala dosÈ bledo a akoby ju ãosi rozrušilo. 
„Iì domov, zlatenko,“ povedala, „milosÈpani Èa už vyãkáva.“
Cedrik skæzol zo stoliãky. 
„Chce, aby som s Àou išiel von, Marina?“ sp˘tal sa. „Pekné ráno,

pán Hobbs. Uvidíme sa neskôr.“
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„Tak teda toto je mal˘ lord Fauntleroy.“



Druhá kapitola
��

Cedrikovi priatelia

V nasledujúci t˘ždeÀ by ste nenašli vyãudovanejšieho chlapãeka
ako Cedrika. Ešte nikdy nezažil tak˘ podivn˘ a neskutoãn˘ t˘ždeÀ.
V prvom rade bol veºmi zvláštny ten príbeh, ktor˘ mu mamiãka
porozprávala. Musel si ho vypoãuÈ dva ãi trikrát, k˘m ho pochopil.
Nevedel si predstaviÈ, ão by na to povedal pán Hobbs. Zaãalo to
grófmi. Jeho star˘ otec, ktorého nikdy nevidel, bol gróf a jeho naj -
starší str˘ko, by sa po ãase tiež stal grófom, keby sa nezabil pri páde
z koÀa. A po str˘kovej smrti, by sa jeho druh˘ str˘ko stal grófom, ak
by náhle nezomrel v Ríme na horúãku. Po t˘chto udalostiach by sa
stal grófom jeho vlastn˘ ocko, ak by žil. Pretože však všetci zomreli
a zostal len Cedrik, zdalo sa, že po smrti starého otca sa má staÈ gró-
fom on. A nateraz je lordom Fauntleroyom. 
Poriadne zbledol, keì mu to povedali prv˘krát. 
„Och! Najdrahšia!“ zhrozil sa. „Radšej by som nemal byÈ grófom.

Nik z chlapcov nie je grófom. Môžem ním nebyÈ?“
No zdalo sa to nezvratné. A keì v ten veãer sedeli s mamou pri

otvorenom okne a hºadeli na ošumelú ulicu, dlho sa o tom spolu
rozprávali. Cedrik sedel na podnožke vo svojej obºúbenej polohe so
skrãen˘m kolenom. Zmätená tváriãka mu od usilovného rozm˘šºa-
nia trochu sãervenela. Star˘ otec poÀho poslal, aby prišiel do Anglic -
ka, a mamiãka si myslela, že musí ísÈ. 
„Pretože,“ vysvetºovala, hºadiac ustarosten˘mi oãami z okna,

„pretože viem, že tvoj ocko by si to tak prial, Cedrik. Veºmi miloval

Prekvapovalo ho, ako naÀho Marina uprene hºadí v nemom úžase,
a ãudoval sa, preão stále krúti hlavou. 
„âo sa stalo, Marina?“ zaujímal sa. „Je to tou horúãavou?“
„Nie,“ odpovedala Marina, „ale dejú sa nám ãudné veci.“
„Najdrahšia dostala úpal?“ vypytoval sa úzkostlivo. 
No v tom to nebolo. Keì prišili k domu, stál pred dverami koã

a niekto sa v malom salóne rozprával s mamiãkou. Marina ho súrila
hore schodmi a pomáhala mu obliecÈ si najlepší letn˘ oblek
z béžového flanelu, opásaÈ si okolo pása ãervenú šerpu a uãesala mu
kuãeravé vlasy.
„Hentí lordi?“ poãul ju vravieÈ. „Celá tá ich nabubralosÈ, všecky

tie ich zisky! Och! SkoncovaÈ s nimi! Lordi sú hotové nešãascie.“
Naozaj to bolo veºmi záhadné, ale bol si ist˘, že mu mamiãka

povie, ão všetok ten rozruch znamená, a tak dovolil Marine trúchliÈ
tu bez toho, aby ju zasypal otázkami. Keì sa obliekol, zbehol po
schodoch a vošiel do salónu. V kresle sedel vysok˘, chud˘ star˘
džentlmen s ostr˘mi ãrtami tváre. Matka stála pri Àom celá bledá
a videl, že mala v oãiach slzy. 
„Och! Cedrik!“ vykríkla, bežala za svojím chlapãekom, chytila ho

do náruãia a vystrašene a ustarostene ho bozkávala. „Och! Cedrik,
miláãik!“
Vysok˘ star˘ džentlmen vstal z kresla a ostr˘m zrakom si pre-

meral Cedrika. Ako sa tak naÀho díval, kostnatou rukou si pohládzal
riedku bradu. 
Vôbec nevyzeral nespokojne. 
„Tak teda,“ povedal napokon pomaly, „toto je mal˘ lord

Fauntleroy.“
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„Veru hej,“ odvetil pán Hobbs, „trochu sme sa tej témy dotkli,
šak?“
Cedrik oãervenel až po kuãeravú ofinku na ãele. Niã také trápne

sa mu v živote ešte nestalo. Trochu sa obával, že by to mohlo byÈ
trápne aj pre pána Hobbsa. 
„Povedali ste,“ pokraãoval, „že by ste im tu nedovolili sedieÈ na

vašich debniãkách suchárov.“
„Tak som povedal!“ statoãne odvetil pán Hobbs. „Aj som to tak

myslel. Nech to len skúsia, a uvidia!“
„Pán Hobbs,“ priznal sa Cedrik, „jeden na tej debniãke práve sedí!“
Pán Hobbs takmer vyskoãil zo stoliãky.
„âo!“ zvolal.
„Áno,“ oznámil Cedrik s príslušnou skromnosÈou, „ja jedn˘m

som, presnejšie, ja sa jedn˘m stanem. Neklamem vás.“
Pán Hobbs vyzeral rozrušene. Náhle vstal a išiel sa pozrieÈ na

teplomer. 
„Úpek ti stúpol do hlavy!“ zvolal a vrátil sa preskúmaÈ tvár svojho

mladého priateºa. „To je ale horúci deÀ! Jako sa cítiš? Máš dajaké
bolesti? Odkedy sa takto cítiš?“
Položil veºkú ruku na chlapãekove vlasy. Cedrik sa cítil ešte tráp-

nejšie než inokedy. 
„ëakujem,“ vysvetºoval Cedrik, „ja som v poriadku. Aj s mojou

hlavou je všetko v poriadku. Je mi ºúto, ale je to pravda, pán Hobbs.
To preto ma Marina prišla zavolaÈ domov. Mojej mamiãke to povedal
pán Havisham, a veì on je právnik.“
Pán Hobbs klesol na stoliãku a utrel si ãelo vreckovkou. 
„Jeden z nás má úpal!“ zvolal. 
„Nie,“ ohradil sa Cedrik, „nemáme úpal. Musíme to využiÈ ão naj -

lepšie, pán Hobbs. Pán Havisham prišiel až z Anglicka, aby nám
o tom povedal. Môj star˘ otec ho poslal.“
Pán Hobbs upieral na tú nevinnú, vážnu tváriãku pred sebou di-

vok˘ pohºad.

svoj domov. A treba vziaÈ do úvahy veºa vecí, ktor˘m mal˘ chlapec
nemôže celkom porozumieÈ. Bola by som sebecká mama, ak by som
Èa tam neposlala. Až budeš mužom, budeš vedieÈ preão.“
Cedrik smutne pokrútil hlavou. 
„Bude mi veºmi ºúto opustiÈ pána Hobbsa,“ povedal. „Bojím sa,

že mu budem ch˘baÈ a on mne tiež. Všetci mi budú ch˘baÈ.“
Keì na nasledujúci deÀ prišiel pán Havisham, rodinn˘ právnik

grófa Dorincourta, ktor˘ mal priviezÈ lorda Fauntleroya do Anglicka,
Cedrik sa dozvedel veºa vecí. No akosi ho nepotešilo, keì poãul, že až
vyrastie, bude veºmi bohat˘ muž, že bude vlastniÈ zámky tu a zám ky
tam, veºké parky, hlboké bane, rozsiahle majetky a množstvo ná -
jomcov. Trápil sa pre svojho priateºa, pána Hobbsa, a hneì po raÀaj -
kách išiel za ním do obchodu veºmi ustarosten˘.
Našiel ho ãítaÈ raÀajšie noviny a pristúpil k nemu vážnym

krokom. Skutoãne cítil, že to bude pre pána Hobbsa veºk˘ šok, keì
sa dozvie, ão sa mu prihodilo, a po ceste do obchodu rozm˘šºal, ako
najlepšie mu novinku oznámiÈ. 
„Vitaj!“ zvolal pán Hobbs. „Bré ráno!“
„Dobré ráno,“ odvetil Cedrik.
Nevyštveral sa na vysokú stoliãku ako obyãajne, ale sadol si dole

na debniãku suchárov, zovrel rukami kolená a chvíºoãku bol tak
tichuãko, že nakoniec pán Hobbs sp˘tavo pozrel ponad noviny. 
„Vitaj!“ zopakoval pozdrav. 
Cedrik sa snažil sústrediÈ všetky myšlienky.
„Pán Hobbs,“ zaãal, „spomínate si, o ãom sme sa rozprávali vãera

ráno?“
„No hej,“ odpovedal pán Hobbs, „tuším o Anglicku.“
„Áno,“ povedal Cedrik, „ale práve vtedy, keì po mÀa prišla Marina,

spomínate si?“
Pán Hobbs sa poškriabal na zátylku. 
„Spomínali sme kráºovnú Viktóriu a aristokraciu.“
„Áno,“ pokraãoval Cedrik trochu váhavo, „a grófov, spomínate si?“
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„Kto je tvoj star˘ otec?“ op˘tal sa.
Cedrik siahol rukou do vrecka a opatrne vytiahol kúsok papiera,

na ktor˘ si ãosi zapísal guºat˘m, nepravideln˘m písmom. 
„Nemohol som si to zapamätaÈ, tak som si to sem napísal,“

povedal a pomaly, nahlas to preãítal. „,Ján Artur Molyneux Errol,
gróf z Dorincourtu. Tak sa volá, a b˘va na zámku – na dvoch alebo
troch zámkoch, myslím. A môj ocko, ktor˘ umrel, bol jeho najmladší
syn. Nebol by som lord alebo gróf, keby môj ocko nezomrel. A môj
ocko by nebol gróf, keby jeho dvaja bratia neumreli. Ale oni všetci
umreli, a nie je tu nik len ja, žiaden in˘ chlapec, a tak sa musím staÈ
grófom. A môj star˘ otec po mÀa poslal, aby som prišiel do Ang -
licka.“ 
Pánu Hobbsovi sa zdalo, že je mu stále horúcejšie. Utrel si ãelo

a plešinu a sÈažka d˘chal. Zaãínal chápaÈ, že sa udialo nieão veºmi
nezvyãajné. Keì však hºadel na chlapãeka, sediaceho na debniãke od
sušienok, s jeho nevinn˘m, vážnym v˘razom v detsk˘ch oãiach,
a videl, že sa vôbec nezmenil, ale bol presne t˘m, ãím vãera, pekn˘m,
radostn˘m, statoãn˘m chlapãekom v modrom obleku s ãervenou
stužkou na krku, tak ho všetky tieto informácie o vznešenosti zmiat -
li. Zmiatli ho o to viac, že Cedrik ich podal tak naivne jednoducho
a zrejme bez toho, aby si uvedomoval, aké úžasné to bolo.
„âo... ão si povedal, že jako sa to voláš?“ habkal pán Hobbs.
„Cedrik Errol, lord Fauntleroy,“ odpovedal Cedrik. „Tak ma naz-

val pán Havisham. Keì som vošiel do izby, povedal: ,Tak toto je mal˘
lord Fauntleroy!�“
„No,“ vyrazil zo seba pán Hobbs, „som z toho cel˘ paf!“
Toto prehlásenie používal vždy, keì bol veºmi ohromen˘ alebo

rozrušen˘. V tomto pohnutom okamihu nevedel povedaÈ niã iné. 
Cedrik to považoval za veºmi správny a vhodn˘ v˘krik. Jeho

rešpekt a obdiv k pánu Hobbsovi boli tak veºké, že obdivoval
a schvaºoval všetky jeho poznámky. Ešte nemal dostatoãné
skúsenosti v spoloãnosti, aby si uvedomoval, že niekedy pán Hobbs
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Vážne pozrel na pána Hobbsa. 
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