
Pudila museli odnést, ani vstát nemohl; a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro 
doktora; doktor chtěl Pudila odvézt do špitálu, protože má všechny kosti na maděru; prý mu ta 
levačka zůstane chromá. Jenže ten Pudil teď o žních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mne 
poslal, že toho prašivku mizerného, toho vola, co mu to udělal, musím aretýrovat. No dobrá. 
Poslouchejte, když mně ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat; on je to buližník s nějakým 
kyzem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte; já jsem jej na omak odhadl na šest kilo – schází 
jenom jednapadesát gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se 
šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten Pudil; z toho místa 
byly ještě dva metry k vodě; a řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých čtrnáct metrů 
široká, protože se tam kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste 
mně honem osmnáct metrů špagátu! Potom jsem zarazil kolík na to místo, kde se svalil ten 
Pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v 
hubě na druhý břeh. A co byste řek, pane okresní: ten špagát stačil akorát k druhému břehu; a 
to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil: od toho 
kolíku na tu cestičku, to je navlas devatenáct metrů a dvacet sedm centimetrů.” “Člověče 
Hejdo,” řekl soudce, “tohle snad není možné; devatenáct metrů, to je nějaká dálka; 
poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky?” “To mě taky napadlo,” 
pravil pan Hejda. “Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes dva metry, 
protože tam je takový zákrut. A po tom kameni byl ještě dolík v hrázi; víte, ten druhý břeh tak 
trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhnul ten kámen z hráze a mohl jej 
hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že 
hodil devatenáct celých dvacet sedm setin metru. Víte, co to je?” 
 


