
Až jednou uvidíte při březích Středozemního 
moře starou dřevěnou loď s francouzskou vlajkou, 

která ale občas zmizí a místo ní se objeví 
vlajka černá s lebkou a zkříženými hnáty, 

tak vězte, že jsou to piráti. 

Kapitán této lodi se jmenuje Rudovous a jeho 
posádku tvoří stará parta pirátů. Jsou to pirát 
Šedovous, Padavka, Wiloušek, Billy, Charles 

zvaný Karlík, Zběsilý Johnny, John alias Honza, 
Vtipálek Pierre, Houževnatej Danoušek, 

Tlusťoch Tom, Klátivej Henry, Adrian zvaný 
Chytrolín a plno dalších ostřílených chlapů, 

ze kterých jde strach.

Jednou v květnu, bylo to před mnoha lety, 
zastihla piráty při březích Korsiky strašlivá bouře, 

která trvala řadu dní. Celá posádka doslova 
bojovala o holý život a záchranu své milované 
lodě. Když se bouře konečně utišila, byli piráti 

na smrt vyčerpaní, promočení a řada z nich 
začala smrkat a kašlat, až jim to trhalo 

plíce. Kašel pořád ne a ne ustat.



Tehdy přišel ke kapitánu Rudovousovi pirát Roger 
a řekl mu, ať přistane při březích Francie, že své kolegy 

vyléčí. Nechal se vysadit na břeh a na dlouhé tři dny 
zmizel v zelených porostech pohoří Esterel. 

Když se konečně vrátil, měl bágl plný různých voňavých 
bylinek jako třeba tymián, levandule, rozmarýn a plno 

dalších, které ani nikdo neznal. Na dně báglu měl velikou 
sklenici levandulového medu. Zavřel se do lodní kuchyně 

a začal vařit bylinkový čajík na uzdravení. 

Asi za hodinu přinesl plný kotlík voňavého čaje a přikázal 
všem kašlajícím kolegům, aby tento lektvar pravidelně 

popíjeli a přislazovali si jej lžičkou medu. Asi za tři 
dny se opravdu dostavily první výsledky. 

Piráti se začali postupně uzdravovat a do týdne 
se dala do kupy celá posádka. 

No a jak to dopadlo s Pirátem Rogerem? 
Stal se lodním pirátským lékařem a nikdo mu neřekl 
už jinak než pirát Chrchlík na počest vyléčení svých 

druhů od strašlivého kašle.

Takže až budete jednou v jižní Francii, na Korsice 
nebo v Itálii u moře, dávejte dobrý pozor, třeba 

se vám podaří naši dřevěnou pirátskou loď alespoň 
na chvilku zahlédnout.


