Robert Louis Stevenson (1850 – 1894): Ostrov pokladů (1883)
I. Beletristický text:
A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o
autorovi ve vztahu k dílu;
B. 1. Doba a místo (děje);
2. Kompozice;
3. Hlavní postavy a jejich charakteristika;
4. Námět, témata, hlavní motivy;
C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti;
„Něco ti povím,“ hovořil dále. „Jen tohle, a nic víc. Byl jsem na Flintově lodi, když zahrabával
poklad, on a ještě šest jiných – šest statných matrózů. Pobyli na ostrově skoro týden, my jsme zatím
na milém Mroži křižovali poblíž. Jednoho krásného dne se ozval signál a na lodičce k nám připlul
Flint úplně sám, hlavu ovinutou modrým šátkem. Zrovna vycházelo slunce, vypadal tam pod přídí
bledý jako smrtka. Jen považ, on přijel, a těch šest bylo pod drnem. Jak to dokázal, to nikdo z nás
neuhodl. Nejspíš samá rvačka, řež, vražda – on jediný proti šesti. Kormidelníkem byl Billy Bones,
podnálodním Dlouhý John; zeptali se ho, kde je poklad, a on jim odsekl: ‚Jestli chcete, jděte na
ostrov a zůstaňte si tam; loď, u všech hromů, odpluje za další kořistí!‘ Tak to řekl.
Před třemi lety jsem plul na jiné lodi, a tu jsme zahlédli tenhle ostrov. ‚Hoši,‘ řekl jsem, ‚je tady
Flintův poklad, vystupme na břeh a najděme si ho.‘ Kapitánovi to nešlo pod nos, ale moji kamarádi
jinak nedali a vystoupili. Dvanáct dní ho hledali a každý den mi víc spílali, až jednoho krásného
jitra se všichni sebrali a odešli na loď. ‚A ty, Benjamine Gunne,‘ řekli mi, ‚tady máš pušku, lopatu a
krumpáč. Zůstaň si tady a hledej Flintův poklad sám.‘
Jsem tady, Jime, tři léta, a za tu dobu jsem jedinkrát nevzal křesťanskou stravu do úst. Podívej se
na mě, jen se na mě podívej. Vypadám na matróza? Říkáš, že ne. Taky že nevypadám, jářku.“

