


www.eknizky.sk



DOBRDOBRODRODRUŽSTVÍ SUŽSTVÍ S
FIAKREMFIAKREM

KLKLUB SEBEVRAHŮUB SEBEVRAHŮ

RROBEROBERT LOUIST LOUIS
STEVENSOSTEVENSONN

EKNIZKEKNIZKYY..SKSK

www.eknizky.sk



Dobrodružství s fiakrem by Robert Louis Stevenson is
licensed under a Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License, except where otherwise noted.

www.eknizky.sk

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://pressbooks.eknizky.sk/fiakrem
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Poručík Brackenbury Rich se velmi vyznamenal v
jedné z menších horských válek v Indii. On to byl,
jenž zajal náčelníka vlastní rukou; jeho udatnost byla
všeobecně obdivována, a když se vracel domů, jsa
upoután na lože ošklivou ranou šavlí a vleklou
zimnicí, již si utržil v džunglích, společnost se
chystala uvítati poručíka jako znamenitost menšího
řádu. Měl však povahu nelíčené skromnosti ; liboval
si v dobrodružstvích, dbal však jen velice málo o
lichocení a čekal v cizozemských lázních a v Alžíru,
až sláva jeho hrdinských činů prožila svých devět dní
života a počalo se na ni zapomínati. Posléze přijel
do Londýna počátkem sezóny za tak malé veřejné
pozornosti, jak si jen mohl přáti, a ježto byl sirotek
a neměl leč. vzdálené příbuzné, kteří žili na venku,
bylo to, jako by byl přijel nějaký cizinec do hlavního
města země, pro niž prolil svou krev.

Příštího dne po svém příjezdu obědval sám ve
vojenském klubu. Stiskl si ruku s několika starými
kamarády a vyslechl jejich vřelá blahopřání, ježto
však všichni byli pro ten večer již nějak zadáni,
shledal, že je ponechán naprosto sám sobě. Byl ve
stejnokroji, neboť pomýšlel na to, navštívit nějaké
divadlo. Velké město bylo mu však nové; z
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venkovské školy přišel přímo do vojenského ústavu,
odtud pak přímo do Východní říše, a nyní sliboval
si mnoho požitku v tomto, jím dosud tak málo
probádaném světě. Mávaje si svou rákosovou
hůlkou, vykročil k západní straně Londýna. Byl
teplý večer, téměř již tma, a chvílemi hrozil déšť.
Střídání těch četných tváří ve světle pouličních
svítilen probouzelo jeho obraznost, a zdálo se mu,
jako by mohl takto choditi věčně v tom dráždivém
městském ovzduší, obklopen tajemstvím čtyř
millionů soukromých životů. Hleděl na domy a
hádal, co se asi právě děje za těmi hřejivě osvětle-
nými okny, hleděl s tváře na tvář a na každé viděl
nějaký neznámý zájem, zločinný nebo šlechetný.

„Mluví se o válce,“ uvažoval, „avšak zde je to
veliké bojiště lidstva.“

A pak se počal diviti, že mohl procházeti již tak
dlouho tím spletitým jevištěm, aniž by se byl setkal
byť i jen s pouhým stínem nějakého dobrodružství.

„Všechno má svůj čas,“ rozjímal. „Jsem zde
dosud cizinec a hledím snad posud příliš podivně do
světa. Nebude však trvali dlouho, a dostanu se do
proudu.“

Večer již značné postoupil, když prška stude-
ného deště snesla se ze tmy. Brackenbury zastavil se
pod několika stromy, a sotvaže se tak stalo, zahlédl
nějakého fiakristu, dávajícího mu posunkem na
srozuměnou, že je volný. Hodilo se to právě tak
šťastně k okolnostem, v nichž se nalézal, že pokynul
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ihned svou hůlkou, a hned nato skrýval se již v té
londýnské gondole.

„Kam, pane ?“ tázal se vozka.
„Kam chcete, “ odvětil Brackenbury.
A hned nato s překvapující rychlostí fiakr řítil

se deštěm kupředu bludištěm vill. Jedna villa byla
jako druhá, všechny se zahrádkou vpředu, a bylo tu
tak málo, podle čeho by rozeznal opuštěné, matně
osvětlené ulice a náměstí, jimiž ten letící fiakr
projížděl, že Brackenbury záhy pozbyl představy,
kterým směrem jede. Byl by téměř již měl za to, že
vozka se baví tím, že ho vozí kolem dokola a sem
a tam nějakou malou čtvrtí, kdyby nebylo něco
vědomého a účelného v té rychlosti, co
přesvědčovalo ho o opaku. Ten muž měl na mysli
nějaký cíl a spěchal k němu vědomě, a Brackenbury
žasl pojednou nad dovedností toho chlapíka, jak
dovedl sledovati určitý směr takovým labyrinthem, i
počal mimovolně hádati, proč a kam asi tak spěchá.
Slýchal historky o různých nehodách cizinců v
Londýně. Náleží snad ten vozka také k nějakému
krvavému a proradnému sdružení? a čeká ho snad
nyní jeho přičiněním smrt vražednou rukou?

Sotvaže se mu ta myšlenka vynořila v mysli,
když fiakrista zabočil ostře kolem rohu a zastavil před
zahradními vraty nějaké villy na dlouhé a široké
silnici. Dům byl bohatě osvětlen. Jiný fiakr právě
odjížděl, a Brackenbury zahlédl, jak několik sluhů
v livreji otevřelo nějakému pánovi a vedlo ho do
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domu. Brackenbury byl překvapen, že jeho vozka
zastavil tak náhle před domem, kde patrně byla právě
nějaká společnost; nepochyboval však, že to bylo jen
náhodou, a zůstal seděti, kouře na svém místě, až
zaslechl, jak okénko ve střeše povozu nad jeho
hlavou se otevřelo.

„Jsme na místě, pane,“ řekl vozka.
„Na místě ?“ opakoval Brackenbury. „A kde?“
„Řekl jste mi, abych vás dovezl, kam chci, pane,“

opáčil muž s úsměvem, „a tak jsme nyní zde.“
Brackenburyho napadlo, že hlas je ku podivu

jemný a zdvořilý na muže tak nízkého zaměstnání,
vzpomněl na rychlost, jakou jel, a povšiml si nyní
také, že ten povoz je mnohem nádherněji vypraven,
než podobné dopravní prostředky obyčejně bývají.

„Musím žádati vás o vysvětleni,” řekl. „Ne-
chcete tím snad říci, že mne zde nyní vysadíte v tom
dešti? Milý muži, myslím, že to záleží na mně.”

„Ovšem, že to záleží na vás, odvětil vozka,
„avšak řeknu-li vám všechno, jsem přesvědčen, že
i vy, jako gentleman vašeho druhu, se rozhodnete.
Zde v tom domě pořádají nějakou pánskou společ-
nost. Nevím, zda pán domu je cizincem v Londýně a
bez přátel a známých, nebo zda je to pán, který si hoví
v takových zvláštních nápadech. Na každý způsob
byl jsem však zjednán, abych sbíral pány ve večerním
úboru, kolik jen budu moci, a zejména důstojníky.
Není třeba, než abyste tami vešel a řekl, že pan
Morris vás pozval.”

ROBERT LOUIS STEVENSON
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„Vy jste pan Morris?” tázal se poručík.
„Ah, nikoli,” odvětil vozka. „Pan Morris jo

osoba zde z toho domu.”
„Není to právě obvyklý způsob sbírati hosty,”

řekl Brackenbury, „avšak nějaký výstřední člověk
může snadno povolit i takovému svému vrtochu,
aniž: by měl při tom v úmyslu uraziti někoho. A
dejme tomu, že odmítnu páně Morrisovo pozvání,”
pokračoval, „co bude pak?”

„Mám rozkaz dovézti vás zpět, odkud jsem vás
odvezl,” odvětil vozka, „a ohlížeti se po jiných
pánech až do půlnoci. Kdož nemají smyslu pro
takové dobrodružství, řekl pan Morris, nejsou hosté
pro něho.“

Tato slova byla příčinou, že poručík se ihned
rozhodl.

„Celkem vzato,“ uvažoval vystupuje z kočáru,
„nemusii jsem přece jen tak dlouho čekati na své
dobrodružství.“

Sotvaže se postavil na chodník a sahal ještě do
kapsy pro peníze, chtěje zaplatili cestu, když již fiakr
opět obrátil a ujížděl touž úžasnou rychlostí,
směrem, odkud přijel. Brackenbury volal za ním; ten
toho však nedbal a ujížděl dále. V domě však
zaslechli jeho hlas, dvéře se ihned otevřely, vysílajíce
proud světla do zahrady, a sluha přiběhl s deštníkem
ho přivítat.

„Vozka dostal již zaplaceno, podotkl sluha ve-
lice zdvořile a vedl Brackenburyho zahradní pěšinou
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a na schody. V síni několik jiných sluhů odebralo mu
klobouk, hůlku a plášť, dali mu číslovaný lístek šatny
a zdvořile spěchali uvést ho schodištěm ozdobeným
tropickými rostlinami ke dveřím sálu v prvním patře.
Zde vážný správce domu zeptal se ho na jeho jméno
a ohlašuje „poručík Brackenbury“, uvedl ho do
salonu.

Nějaký mladý muž, štíhlý a význačně hezkého
zjevu, vyšel mu vstříc a vítal ho s tváři zároveň
vznešenou i laskavou. Na sta svíček z nejjemnějšího
vosku osvětlovalo síň, plnou právě tak, jako
schodiště, vůně vzácných a krásně kvetoucích křo-
vin. Postranní stůl byl bohatě obtížen lákavými
zákusky. Několik sluhů procházelo stále s ovocem
a poháry šampaňského. Společnost čítala snad asi
šestnáct členů, vesměs mužů, několika již usedlej-
šího věku a bez výjimky bezvadného společenského
úboru. Byli rozděleni ve dvě skupiny, jedna kolem
stolku s ruletou, druhá pak kolem stolu, kde jeden z
nich držel bank v baccaratu.

,,Jak vidím,“ myslil si Brackenbury, „jsem v sou-
kromé herně, a ten vozka byl náhončí.“

Jeho oči povšimly si již detailů, a mysl dospěla
zatím k tomuto závěru, co jeho hostitel držel stále
ještě jeho ruku, a Brackenburyho zrak, hotov s onou
zběžnou přehlídkou, vrátil se nyní k němu. Na druhý
pohled překvapil ho pan Morris ještě více, než na
první. Nenucená uhlazenost jeho způsobu,
ušlechtilost, vlídnost a přímost sálající z jeho rysů,
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odpovídala špatně poručíkově představě o něm, jako
majiteli herny, a způsob jeho hovoru dával tušiti v
něm muže, majícího své společenské postavení.
Brackenbury shledal, že cílí pudově zálibu k svému
hostiteli, a ač si to vytýkal jako slabost, nemohl
potlačili jakousi přátelskou náklonnost k osobě i
charakteru pana Morrise.

Slyšel jsem o vás, poručíku Richi,“ řekl pan
Morris ztišuje svůj hlas, „a věřte mi, že mne velice
těší, že jsem vás poznal. Váš zjev odpovídá pověsti,
jež vás sem předcházela z Indie. A chcete-li
zapomenouti na chvíli neobvyklý způsob, jak jste se
dostal do mého domu, budu si to nejen pokládati
za čest, nýbrž budu míti z vaší návštěvy upřímnou
radost. Muž, který dovede polknouti na jedno sousto
četu těch barbaru,“ dodal s úsměvem, „nepozastaví
se nad porušením etiketty, byť i sebe vážnějším.“

A vedl ho ke stolu, nutě ho, vzíti si trochu ob-
čerstvení.

„Čestné slovo,“ přemítal poručík, „je to jeden
z nejpříjemnějších chlapíků, a nepochybuji, že je to
také jedna z nejpříjemnějších společností v
Londýne.

Vypil trochu šampaňského, jež shledal výteč-
ným, a pozoruje, že mnozí ze společnosti již kouří,
zapálil si svůj manilský doutník a přistoupil k ruletě,
kde chvílemi sázel, chvílemi pak přihlížel s úsměvem,
jak štěstí přeje jiným. A právě, když tu takto lelkoval,
postřehl přísnou prohlídku, jíž všichni hosté byli
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podrobeni. Pan Morris přecházel sem tam. na pohled
zaujat svými povinnostmi hostitele, mel však stále
pohotově kradmý pohled, a nikdo ze společnosti
neunikl jeho pátravým očím; všímal si, jak si
počínají ti, kdož prohrávají, odhadoval výši sázek,
zastavoval se za pány nacházejícími se ve vážném
rozhovoru, a slovem, bylo tu sotva charakteristické
známky toho nebo onoho, jež by unikla jeho
pozornosti. Brackcnbury počal pochybovati o tom,
je-li to skutečné soukromá herna, neboť budilo to
příliš dojem inkvisice. Sledoval pana Morrise při
každém jeho pohybu, a ačkoliv ten muž měl stále a
pro každého pohotově úsměv, zdálo se, jako by to
byla pouhá maska, pod níž se tajila nepokojná,
ustaraná a něčím příliš zaujatá duše. Chlapíci kolem
něho se smáli a zabývali se hrou, avšak Brackcnbury
ztratil zájem k hostům.

,,Ten Morris,“ myslil si, „nechodí stále jen na-
darmo sálem. Má nějaký tajný, hluboký cíl, pokuším
se přijíti tomu na kloub.“

Tu a tam pan Morris zavolal si někoho ze svých
hostů stranou a po krátké rozmluvě v předsíni vracel
se pak sám, kdežto ten který z jeho hostů se již
neobjevil. Když se to již několikráte opakovalo,
vzbudil tento zjev v nejvyšší míře Brackenburyho
zvědavost. Umínil si, že se dostane ihned na dno
toho tajemství, a vytrativ se do předpokoje, našel
tam hluboký okenní výklenek, zakrytý záclonami
módní zelené barvy. Zde se rychle skryl, a nebylo mu
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8
www.eknizky.sk



dlouho čekati, když zvuk kroků a hlasů ozval se v
předpokoji. Vyhlédnuv ze svého úkrytu, spatřil pana
Morrise, jak provází nějakou tlustou, neohrabanou
osobnost, připomínající na obchodního cestujícího,
jíž Brackenbury si již povšiml, upozorněn drsným
smíchem a nikoli právě vhodným chováním u stolu.
Ten pár zastavil se právě u okna tak, že
Brackenburymu neušlo jediné slovo z následující
rozmluvy:

„Prosím vás tisíckráte za odpuštění,“ počal pan
Morris co nejvlídněji, „a zdá-li se vám to poněkud
drsné, doufám, že mi odpustíte. V tak velkém mě-
stě, jako je Londýn, snadno může dojiti k nějakému
nedorozumění, a nejlepší způsob, tuším, jest,
hledíme-li to napravit i, pokud možno nejdříve.
Obávám se, že jste se zmýlil a pouze nedopatřením
jste poctil můj dům svou přítomností, neboť, abych
řekl upřímně, nepamatuji se, že bych vás byl již kdy
viděl. Dovolte, abych se vás zeptal bez zbytečných
okolků — mezi gentlemany stačí často jediné slovo
— co myslíte, pod čí střechou se nalézáte?“ „U pana
Morrise,“ odvětil onen v patrných rozpacích, jež
vzrostly jen tím více při těch několika posledních
slovech.

„Pana Jana nebo pana Jakuba Morrise?“ vyptával se
hostitel.

DOBRODRUŽSTVÍ S FIAKREM
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„Nemohu vám skutečné říci,“ odvětil nešťastný
host, neznám osobně toho pána o nic více než vás.“

„Vím již,“ řekl pan Morris. „Dále v naší ulici
bydlí někdo jiný téhož jména, a nepochybuji, že
policejní strážník mohl by vám posloužiti jeho do-
movním číslem. Věřte mi, že si blahopřeji k nedo-
rozumění, jež mi poskytlo požitek vaší společnosti
tak dlouho, a dovolte, abych doufal, že se spolu
setkáme opět za pravidelnějších okolností. Pro tu
chvíli nechtěl bych vás však za nic na světě zdržovati
od vašich přátel. Jene,“ dodal hlasitěji, „hleďte, aby
ten pán našel svůj plášť.“

A s nejvlídnější tváří pan Morris doprovodil
svého hosta až ke dveřím předpokoje, kde ho ode-
vzdal na starost svému správci domu. Když vraceje,
se do salonu, kráčel kolem okenního výklenku,
Brackenbury slyšel, jak si hluboce vzdychl, jako by
jeho mysl tížila příliš velká úzkost, a jako by jeho
nervy byly znaveny úkolem, jenž mu byl uložen.

Téměř po celou hodinu přijížděly fiakry tak
často, že pan Morris musil vítati vždy nového hosta
za každého starého, jejž vykázal tímto způsobem ze
svého domu, a společnost zachovávala stále svůj
neztenčený počet. Koncem té doby však přicházelo
jich stále méně a méně, a posléze přestalo to docela,
kdežto propouštění jednotlivých hostů pokračovalo
stále stejným krokem. Salon počal se prázdniti,
baccarat již přestal pro nedostatek bankéře, více než
jeden z hostů dal s Bohem o své vlastní újmě a vzdálil
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se bez obtíže a nebyv k tomu vyzván, zatím co pan
Morris zdvojnásobil ještě svou milou pozornost k
těm. kdož tam zůstali. Přecházel od skupiny ke sku-
pině a od hosta k hostu s tváří co nejvlídnější a s
nejroztomilejšími slovy; nepodobal se ani tak
hostiteli, jako spíše hostitelce, a v jeho způsobu, jak
okouzloval srdce všech, bylo spíše něco ze žensko
koketnosti a vlídnosti.

Když počet hostů se stále menšil, poručík Rich
zabloudil na okamžik že salonu na chodbu, chtěje
se nadýchati svěžího vzduchu. Sotva však přestou-
pil práh předpokoje, stanul a všecek strnul objevem
skutečně úžasným. Ty květinové skupiny zmizely se
schodiště; tři velké nábytkové vozy stály před
zahradními vraty; sluhové byli zaměstnáni
vyklízením domu se všech stran, a někteří z nich měli
již na sobě pláště a hotovili se odejiti. Vyhlíželo to
jako zakončení venkovského plesu, kde všechno
bylo dodáno pouze na chvíli. Brackenbury měl
skutečně o čem přemýšleti. Předně hosté, kteří
nebyli vůbec skutečnými hosti byli propouštěni, a
nyní sluhové, kteří sotva byli skutečnými sluhy, se
pojednou rozcházeli.

„Bylo to snad všechno pouhá lež a podvod?“
tázal se sebe sama. „Je to snad vše jen jako houba,
která vyrostla na jednu noc, a ráno není po ní již ani
stopy?“

Vyčkav vhodné příležitosti. Brackenbury
vyběhl nahoru do vyššího patra domu. Bylo to, jak
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očekával. Pobíhal tam z pokoje do pokoje a nespatřil
jediného kusu nábytku, ba ani tolik, jako malý
obrázek na některé stěně. Ačkoli dům byl vymalován
a vyložen tapetami, byl pro ten čas nejen neobydlen,
ale jak bylo patrno, nebyl dosud vůbec nikdy
obydlen. Mladý důstojník vzpomněl s úžasem, jak
celá ta budova při jeho příchodu budila dojem
spořádaného, pohostinného domu. Jen s
vynaložením velkého nákladu bylo možno provésti
to tak dokonale.

Kdo však byl tedy ten pan Morris? Jaký záměr
mohl míti, hraje si takto na majitele domu. pro
jedinou noc ve vzdálené, západní čtvrti Londýna? A
proč sbíral své hosty nazdařbůh po ulicích?

Brackenbury si vzpomněl, že prodlévá zde již
příliš dlouho a spěchal připojit se opět ke
společnosti. Mnoho jich odešlo za jeho
nepřítomnosti a čítajíc poručíka i jeho hostitele,
nebylo již více než pět osob v sále — před chvílí ještě
tak plném. Pan Morris přivítal ho,, když tam
vstoupil, s úsměvem a ihned se vzchopil se svého
křesla.

„A nyní je na čase, pánové,“ řekl, „abych vám
vysvětlil, proč jsem vás zdržel od vašich zábav.
Věřím, že jste se zde příliš nenudili, přiznávám se
však, že nebylo mým účelem baviti vás a krátit i vaši
dlouhou chvíli,, nýbrž vypomoci si v naléhavě
nutném případu. Jste vesměs gentlemani,“ pokra-
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čoval, „je to na vás dostatečně patrno, a nežádám
od vás pro to žádné jiné záruky. A proto, mluvím
nyní otevřeně, žádám od vás velice nebezpečnou a
choulostivou službu; nebezpečnou proto, že
vydáváte snad všanc svůj život, a choulostivou
proto, že musím žádat i od vás naprostou mlčelivost
ohledné všeho, co uvidíte a uslyšíte. Od! naprostého
cizince zdá se snad taková žádost příliš směšnou,
jsem si toho dobře vědom a chci proto dodati ihned,
je-li mezi přítomnými někdo,, komu stačí to, co již
slyšel, je-li někdo, kdo, nemá chuti k nebezpečné
důvěrnosti a ke quixotické oddanosti k někomu,
koho nezná — zde je má ruka, a budu mu přáti
dobrou noc a šťastnou cestu s největší upřímností.“

Nějaký černý pán, neobyčejně vysoké, silně na-
hrbené postavy uposlechl ihned jeho pokynu.

„Oceňuji vaši upřímnost, pane,“ řekl, „a pokud
o mne jde, odcházím. Nechci k tomu nic více
podotknouti, nemohu však zapříti, že jste ve mně
vzbudil podezření. Odcházím, jak pravím, a nebude
snad třeba, abych řekl více.“

„Naopak,“ odvětil pan Morris, „jsem vám za-
vázán za to, čo jste řekl. Není alespoň třeba přeháněli
vážnost toho, co chci od vás žádati…“

„Nuže, pánové, co tomu říkáte? řekl ten pán
vysoké postavy, obraceje se k ostatním. „Pobavili
jsme se a půjdeme nyní společně domů v pokoji a
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míru? Oceníte můj návrh zítra ráno, až uvidíte opět
slunce v nevinnosti a v bezpečí.“

Mluvčí pronesl poslední slova hlasem, jenž jun
dodal ještě síly a významu, a na jeho tváři byl zvláštní
výraz vážnosti a prozíravosti. Jiný ze společnosti
rychle vstal, a jak se zdálo, poněkud znepokojen,
chystal se k odchodu. Zbývali zde pouze dva, kdo
nejevili chuti odejiti, Brackenbury a nějaký starý
major kavallerie, s červeným nosem. Ti oba zachovali
si svou nedbalou lhostejnost a vyměnivše spolu
bodrý pohled, zůstali, jak se zdálo, naprosto
nedotčeni tím, co právě vyslechli.

Pan Morris doprovodil desertéry až ke dveřím,
jež hned za nimi zavřel, načež se obrátil s tváří plnou
úlevy a živosti a oslovil oba důstojníky, jak
následuje:

„Zvolil jsem své muže jako Josue v bibli, řekl pan
Morris, „a jsem přesvědčen, že jsem zvolil nejlepší z
celého Londýna. Váš zjev zalíbil se již mým vozkům,
pak zalíbil se i mně; pozoroval jsem vaše chování v
cizí společnosti a za naprosto nezvyklých okolností;
pozoroval jsem vás, jak jste hráli a jak jste snesli své
ztráty, posléze pak vydal jsem vás zkoušce svého
záhadného prohlášeni, a přijali jste je jako pozvání
k obědu. Nebyla nadarmo,“ zvolal, „že jsem byl po
léta společníkem a žákem nejstatečnějšího a
nejmoudřejšího panovníka v Evropě.“

„V té srážce v Bunderschangu,“ prohodil major,
„žádal jsem o dvanáct dobrovolníků, a všichni jezdci
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v mých řadách se přihlásili. Avšak taková společnost
hráčů je něco jiného, než pluk v ohni. Můžete býti,
tuším, spokojen, že jste našel dva, kteří vás jistě
nezklamou. Pokud jde o ten párek, který právě
odešel, počítám je k těm největšími zbabělcům, jež
jsem kdy viděl. Poručíku Richi,“ dodal, obraceje se
k Brackenburymu, „slyšel jsem o vás mnoho v
poslední době a nepochybuji, že také vy jste slyšel o
mně. Jsem major O Rooke.“

Ten vysloužilec podával ruku, červenou a chvějící se,
mladému poručíku.

„Kdož by o vás nebyl slyšel?“ odvětil
Brackembury.

„Nu, a když je to vyřízeno, řekl pan Morris
„uznáte jistě, že jsem vás dostatečně odměnil, ne-
boť nemohl bych nabídnouti vám větší služby než
seznámiti vás navzájem.“

„Nuže,“ řekl major ORooke, „jde o souboj ?“
„O souboj po svém způsobu,“ odvětil pan Mor-

ris, „souboj s neznámými a nebezpečnými nepřáteli,
a jak se obávám, souboj na život a na smrt. Musím
vás však požádati,“ pokračoval, „abyste mne
nenazývali již Morrisem; říkejte mi, prosím,
Hammersmith. Zavděčíte se mi velice, nebudete-li
se mne ptáti na mé pravé jméno právě tak, jako na
jméno osoby, již, jak doufám, budu moci záhy vám
představiti, a nebudete-li ani sami po našich
jménech pátrati. Před třemi dny osoba, o niž mluvím,
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zmizela ze svého domova, a až do dnešního jitra ne-
dostalo se mi jediného slova o jejím stavu. Pochopíte
můj nepokoj, řeknu-li vám, že se účastní na výkonu
soukromé spravedlnosti. Vázán neblahou přísahou,
příliš lehkovážně složenou, uznává za nutno zbaviti
bez pomoci zákona svět prohnaného a krvavého
ničemy. Již dva z našich přátel, a jeden z nich byl můj
vlastní bratr, zahynuli při tom podniku. On sám,
neklamu-li se, je v témž‘ nebezpečí. Dosud však
alespoň žije a doufá, jak jeho lístek dostatečně
dokazuje.“

A mluvčí, nikdo jiný než plukovník Geraldjne,
předložil jim dopis tohoto znění:

„Majore Hammersmithe — ve středu o 3.
hodině zrána budete vpuštěn malými dvířky do
zahrady v Rochester House, Regents Park, mužem,
který je mi úplně oddán. Jsem nucen žádati vás,
abyste se neopozdil ani o vteřinu. Přineste, prosím,
moji skřínku s meči, a najdete-li je, jednoho nebo
dva pány, spolehlivé a rozvážné, jimž moje osoba je
naprosto neznáma. Mé jméno nesmí býti v této věci
prozrazeno.

T. Godall.“

„Již svým rozumem, kdyby nebylo ani jiné pří-
činy, a kdyby neměl jiného titulu,“ pokračoval plu-
kovník Geraldine, když oba jeho druzi ukojili svou
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zvědavost, „můj přítel je muž, jehož příkazů lze bez
rozpaků následovati. Nemusím vám tudíž ani říkati
že jsem nešel ani tak daleko, abych navštívil okolí
Rochester Housu, a že jsem, dosud právě tak ve
tmách ohledně povahy záležitosti svého přítele, jako
kdokoli z vás. Sotvaže jsem obdržel ten dopis,
odebral jsem se ihned k dodavateli nábytku, a v
několika hodinách dům, v němž se nyní nalézáme,
vzal na se své slavnostní vzezření. Můj plán byl při
nejmenším originální, a naprosto nelituji své
námahy, jež mi zajistila službu majora

ORooke a poručíka Brackenburyho Riche. Ale
služebnictvo na ulici bude překvapeno, až se zítra
probudí. Dum dnes večer tak plný světel a hostů,
bude zítra ráno neobydlen a na prodej. A tak i
nejvážnější příhody.“ dodal plukovník, ,,mají svou
veselou stránku.“

,,A dodejme: také veselé zakončení,“ řekl
Brackenbury.

Plukovník pohlédl na hodinky.
„Nyní budou brzo dvě,“ řekl. „Máme před

sebou ještě hodinu, a rychlý povoz je před vraty.
Řekněte mi, mohu-li počítati na vaši pomoc.“

„Za celý svůj dlouhý život,“ odvětil major O
Rooke, „neustoupil jsem od ničeho, ba ani od sázky,
jakmile jsem se k ní jednou odhodlal. “

Brackenbury projevil taktéž svou ochotu co
nejvřelejšími slovy, a když vypili ještě nějakou skle-
nici vína, plukovník dal oběma po nabitém revol-
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veru, a všichni tři vstoupili do vozu a jeli dle udané
adresy.

Rochester House bylo nádherné sídlo na
březích průplavu. Rozsáhlá zahrada isolovala je v ne-
zvyklé míře od obtížného sousedstva. Budilo dojem
jako pare aux cerfs nějakého vznešeného šlechtice
nebo millionáře. Pokud jen bylo lze viděti z ulice,
nebylo jediného zásvitu světla z četných oken té
budovy, a celé místo budila dojem zanedbanosti,
jako kdyby jeho pán byl již dlouho mimo dům.

Propustili svůj vůz a nemusili dlouho hledati malých
dvířek, podobajících se spíše průchodu mezi dvěma
zahradními zdmi. Chybělo stále ještě deset nebo
patnáct minut k určené době, pršelo silně, a
dobrodruzi skryli se pod převislé větve břečťanu,
hovoříce tlumeným hlasem o nastávající zkoušce.

Geraldine pojednou pozdvihl prst, vyzývaje je k
tichu, a všichni tři napjali, seč jen byli, svůj! sluch.
Ustavičným šumotem deště ozvaly se kroky a hlas
dvou mužů s druhé strany zdi, a když přišli blíže,
Brackenbury, jehož sluch byl ku podivu jemný,
postřehl dokonce úryvky jejich hovoru.

,,Je hrob připraven?“ tázal se jeden.
„Ano,“ odvětil druhý, „za vavřínovým plotem.“
„Až to bude hotovo, můžeme jej přikrýti hro-

madou kolů.“
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První mluvčí se zasmál, a zvuk jeho hlasu zachvěl
těmi, kdo naslouchali na druhé straně zdi.

,,Za hodinu od nynějška,“ řekl.
A podle zvuku kroků bylo patrno, že ti dva se

rozešli a kráčeli dále, každý jiným směrem.
Téměř bezprostředně nato dvířka se opatrně

otevřela, nějaká bledá tvář se ukázala, a nějaká ruka
kynula čekajícím. Za mrtvého ticha ti tři vstoupili
dvířky, jež se za nimi opět ihned zavřela, a sledovali
svého vůdce několika zahradními alejemi ke
kuchyňskému vchodu domu. Jen jediná svíce hořela
ve velké dlážděné kuchyni, prosté obvyklého za-
řízení, a když ta družina chystala se vystoupiti odtud
křídlem točitých schodů, silný hluk krys dokazoval
ještě jasněji opuštěnost domu.

Jejich vůdce kráčel před nimi, nesa svíčku. Byl
to hubený muž, shrbený, avšak dosud čilý, a obra-
cel se chvílemi, napomínaje posunky k tichu a opa-
trnosti. Plukovník Geraldine následoval v patách za
ním, se skřínkou s meči pod paží, a ve druhé pak
maje připravenu bambitku. Brackenburyho srdce
silně bušilo. Věděl, že jsou zde včas, soudil však
podle rychlé chůze toho starce, že k činu dojde asi
co nejdříve, a okolnosti toho dobrodružství byly tak
tajemné a zlověstné, celé místo zdálo se býti tak
dobře voleno pro nejčernější zločin, že i staršímu
muži, než byl Brackenbury, bylo by se musilo
odpustiti jisté vzrušení, když uzavírat průvod těmi
točitými schody.
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Na jejich konci vůdce otevřel dvéře a vpustil ty
tři důstojníky před sebou do malé místnosti, osvět-
lené začouzenou lampou a odleskem jen nevelkého
ohně v krbu. V koutě seděl tam nějaký muž ve kvetu
mládí a vzdorného, byť i ušlechtilého a sebe-
vědomého vzezření. Jeho postoj a výraz dávaly tušiti
naprostou duševní rovnováhu; kouřil doutník s
patrným požitkem a spokojeností, a na stole u jeho
lokte stála vysoká sklenice nějakého šumivého ná-
poje, šířícího v celém pokoji příjemnou vůni.

„Buďte vítán,“ řekl, podávaje ruku plukovníku
Geraldinovi. „Věděl jsem, že mohu spoléhati na vaši
přesnost.“

,,Na mou oddanost, odvětil plukovník, ukloniv
se.

„Představte mne svým přátelům.“ pokračoval
onen, a když se tak stalo, dodal: „přál bych si,
pánové, abych vám mohl nabídnouti veselejší
program; není v pořádku započíti známost tak
vážnými věcmi, avšak naléhavost poměrů je silnější,
než povinnosti soudružství. Doufám a věřím, že mi
odpustíte dnešní neveselý večer, avšak mužům
vašeho rázu stačí, zvíte-li, že mi tím prokazujete
neobyčejnou laskavost

,,Vaše Výsost, řekl major, „musí odpustili mé
smělosti. Nejsem s to, abych se tajil s něčím, co vím.
Po nějaký čas měl jsem již podezření ohledně majora
Hammersmitha, avšak ohledně pana Godalla
nemůže býti pochybností. Hledati v Londýne dva
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muže, kteří, by neznali českého prince Florizela,
znamenalo by žádati příliš mnoho od náhody.“

„Prince Florizela!“ zvolal Brackenbury s úžasem.
A zahleděl se s nejhlubším zájmem do rysů té

slavené osobnosti, stojící zde před ním.
„Nenaříkám nad ztrátou svého inkognita,“ pro-

hodil princ, „neboť poskytuje mi možnost děkovat
i vám tím upřímněji. Jsem jist, že byste učinili pro
pana Godalla právě tolik, jako pro českého prince.
Já jsem v tom směru ve výhodě,“ dodal s půvabným
gestem následujícím pak již okamžiku rozmlouval
živě s oběma důstojníky o indické armádě a tlupách
domorodců, o předmětu, v němž právě tak, jako o
každém jiném, měl neobyčejné znalosti a nejzdravější
názory chování toho muže v okamžiku smrtelného
nebezpečí bylo něco tak úžasného, že Brackenbury
byl proniknut skutečnou úctou a obdivem a neméně
dovedl oceniti kouzlo jeho hovoru a neobyčejně milý
způsob jeho řeči. Každý posunek, každý odstín hlasu
byI nejen ušlechtilostí sám o sobě, nýbrž jako by
ušlechťoval i šťastného smrtelníka, jemuž se ho do-
stalo, a Brackenbury přiznával sám sobě nadšen, že
to je panovník, za něhož by statečný muž mohl
vděčně položiti svůj život.

Několik minut uplynulo tímto způsobem, když
osoba, jež je uvedla do domu a jež seděla po celou
tu dobu v koutě s hodinkami v ruce. povstala a
zašeptala princi něco do ucha.

,,Je dobře, doktore Noele,“ odvětil Florizel na-
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hlas a pak dodal obraceje se k ostatním, „odpustíte,
pánové, musím-li vás nechati nyní potmě. Okamžik
se již blíži.“

Dr. Noel zhasl lampu. Matné, šeré světlo, před-
chůdce rozednění, osvětlovalo okno, nestačilo však
osvětliti také pokoj, a když princ vstal, nebylo možno
rozeznati jeho rysů nebo vytušiti aspoň, jakého
druhu bylo vzrušení, patrné v jeho hlase, když opět
promluvil. Přistoupil ke dveřím a postavil se k nim se
strany v postoji nejnapjatější pozornosti.

„Budete tak laskaví,“ řekl, „a zachováte na-
prosté ticho a skryjete se, kde stín je nejtmavší.“

Tři důstojníci a lékař přispíšili uposlechnout, a
téměř po celých deset minut jediný zvuk v Rochester
House byl šramot krys, pobíhajících za bedněním
stěn. Koncem této doby hlasité zaskřípění dveřejí
proniklo s překvapující jasností ticho, a krátce nato
postřehli pomalé a opatrné kroky blížiti se po
kuchyňských schodech. Vetřelec se zastavil, jak se
zdálo, na každém druhém schodu a naslouchají, a
za těchto přestávek,, jež zdály se býti nekonečně
dlouhé, hluboký nepokoj rozrušoval mysl těch
mužů. Dr. Noel, byť i zvyklý pocitům nebezpečí,
trpěl téměř bolestnou duševní skleslostí, dech jako
by mu hvízdal v plících, jektal zuby, a kotníky pras-
kaly mu nahlas, když nervosně měnil svůj postoj.

Posléze nějaká ruka dotkla se dveří, a závora se
odsunula s lehkým rachotem. Pak následovala opět
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pomlčka, v níž Brackenbury postřehl, jak princ se
neslyšně skrčil, jakoby k nějakému nezvyklému
pohybu. Pak se dvéře otevřely, vpustivše sem tro-
chu více světla rozednívajícího se dne, a na prahu,
objevila se postava nějakého muže a stanula ne-
hybně. Byl vysoké postavy a v ruce držel nůž. I v
tom šeru mohli rozeznati jeho vyceněné, lesknoucí
se hoření zuby, neboť měl ústa otevřena jako> pes,
hotovící se ke skoku. Tento muž byl patrně ještě před
chvílí po krk ve vodě, neboť i když tu tak stál, kapky
stékaly s jeho mokrého šatu, dopadajíce na podlahu.

V příštím okamžiku přestoupil práh. Skok,
tlumený výkřik, okamžitý zápas, a než plukovník
Geraldine mohl mu pnskočiti ku pomoci, princ od-
zbrojil toho muže a držel ho bezmocného za ramena.

„Dre Noele,“ řekl, ,,bud’te tak laskav a rozsviťte opět
lampu.“

A přenechav svého vězně dozoru Geraldinovu
a Brackenburyho, princ přešel pokoj a usedl zády ke
krbu. Sotvaže lampa byla rozžata, jeho družina po-
střehla výraz nezvyklé přísnosti na princově tváři.
Nebyl to již Florizel, bezstarostný gentleman; byl to
český princ ve svém spravedlivém hněvu a pln
neúprosné rozhodnosti, jenž pozdvihl nyní hlavu a
oslovil zajatého presidenta Klubu Sebevrahů.

„Presidente,“ řekl, „tentokráte položil jste svou
poslední léčku a sám jste v ní uvázl. Den začíná, je to
vaše poslední jitro. Přeplaval jste právě průplav, byla
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to vaše poslední koupel na tomto světě. Váš dávný
spoluviník, doktor Noci, nechtěje mne zklamati,
odevzdal vás do mých rukou k soudu.. Hrob, jejž
jste vykopal dnes odpoledne pro mne, poslouží, díky
prozřetelnosti všemohoucího Boha, k tomu, aby
skryl vaši spravedlivou odplatu před zvědavostí
lidstva. Klekněte a modlete se, pane, je-li toho vaše
mysl schopna, neboť vašeho času je namále, a Bůh se
nasytil vašich nepravostí.“

President neodpověděl ani slovem, ani
posunkem, věše pauze hlavu a zíraje chmurné k zemi,
jako by si byl vědom upřeného a krutého princova
pohledu.

„Pánové,“ pokračoval Florizel, vraceje se k svému
obvyklému hlasu, „zde ten chlapík mně dlouho
unikal, nyní ho však, díky dru Noelovi, mám bez-
pečně v rukou. Vypravovali histotii jeho nepravostí
vyžadovalo by více času, než máme k volnému užití,
kdyby však průplav neobsahoval nic, než krev jeho
oběti, myslím, že ten bidník by nebyl o nic otrlejší,
než jak ho zde vidíte. I v případě tohoto druhu chci
zachovávati formy cti. Ale ustanovuji vás, pánové,
za soudce — je to spíše poprava, než souboj — a
ponechati tomu ničemovi volbu zbraní, bylo by to-
lik, jako přeháněti etikettu až do krajnosti. Nemohu
si dopřáti, abych se připravil o život ve věci takového
druhu,“ pokračoval, otvíraje skřínku s meči, „a
poněvadž kulka z bambitky letí tak často na křídlech
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náhody a obratnost a odvaha může selhati i při
nejšpatnějším střelci jako protivníku, rozhodl jsem a
jsem si jist,, že schválíte mé rozhodnutí, svěřiti tuto
otázku mečům.“

Když Brackenbury a major 0’Rooke, jímž zvláště
platila tato slova, projevili svůj souhlas, dodal princ
k presidentovi: „Rychle, pane, zvolte si čepel a
nezdržujte mne, jsem již netrpěliv skoncovati to s
vámi nadobro.“

Po prve od té chvíle, kdy byl jal a odzbrojen,
president zdvihl hlavu, a byla patrno, že ihned opět
nabyl odvahy.

,,Znamená to souboj ?“ tázal se dychtivě, ,,a ta
mezi vámi a mnou?“

„Chci vám prokázati tu čest,“ odvětil princ.
,,Oh, nuže!“ zvolal president. „Na volném poli,

kdož může říci, jak to dopadne? Musím!
podotknouti, že to shledávám velice šlechetným od
Vaší Výsosti, a dopadne-li to nejhůře, zemru alespoň
rukou jednoho z nej statečnějších mužů Evropy.“

A president, puštěn těmi, kdož ho dosud! drželi,
přistoupil ke stolu a počal si s neobyčejnou pečli-
vostí vybírati meč. Byl již opět vet své míře, a jak
se zdálo, neměl pochybnosti, že vyjde z toho boje
jako vítěz. Ti, kdož to viděli, byli znepokojeni jeho
naprostou sebedůvěrou a zapřísahali prince
Florizela, aby si rozvážil ještě jednou své rozhodnutí.
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„Je to jen fraška,“ odvětil, „a myslím, pánové, že
vás mohu ubezpečiti, že nebude trvati dlouho.“

„Vaše Výsost dejž pozor, aby ji ten muž
nepřelstil,“ řekl plukovník Geraldine.

„Geraldine,“ opáčil princ, „viděl jste již někdy,
že bych nezaplatil čestného dluhu? Jsem vám po-
vinen smrtí toho muže, a dostane se vám jí.

President uspokojil se posléze jedním z kordů
a projevil svou ochotu posunkem, který nebyl prost
drsné ušlechtilosti. Blízkost nebezpečí a pocit od-
vahy dodal i tomu hanebnému ničemovi výrazu
mužnosti a jistého půvabu.

Princ uchopil bez výběru jeden z mečů.
„Plukovník Geraldino a doktor Noel,“ řekl,

„budou tak dobří‘ a počkají na mne zde v tom pokoji.
Nepřeji si, aby někdo z mých osobních přátel byl
zapleten do té záležitosti. Majore ORooku, jste muž
jistého věku a pověsti — dovolte, abych doporučil
presidenta vaší laskavosti. Poručík Riche bude tak
dobrý a bude se věnovati mé osobě, mladý muž
nemůže míti dosud tolik zkušenosti v takových
věcech.“

„Vaše Výsosti,“ odvětil Brackernbury, „je to
čest, jíž si vysoce vážím.“

„Nuže dobře,“ opáčil princ Florizel, „doufám, že
se vám odvděčím za okolností mnohem vý-
znamnějších.“

Řka tak, vedl je z pokoje a dolů po kuchyňských
schodech.
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Oba muži, kteří tam zůstali, otevřeli okno a
vyložili se, napínajíce všechny své smysly, aby
postřehli každé sebe menší známky tragické příhody,
již měli sledovati. Déšť zatím ustal, rozednilo se, a
ptáci počali cvrlikati v křovinách a na lesních
stromech zahrady. Zahlédli prince a jeho druhy na
okamžik, jak se ubírali alejí, mezi dvěma kvetoucími
kři, při prvním záhybu však husté listoví překáželo
jim v rozhledu. To bylo vše, co plukovník a lékař měli
příležitost viděti, a zahrada byla tak rozlehlá a místo
zápasu patrně tak vzdáleno od domu, že ani zvuk
dopadajících mečů nedoletí k jejich sluchu.

„Zavedl ho tam k tomu hrobu,“ řekl doktor
Noel zachvěv se.

„Bože!“ zvolal plukovník. „Bože, chraniž spra-
vedlivého !“

Očekávali pak výsledek mlčíce, lékař třesa se
strachem, plukovník pak všecek zpocen obavami.
Mnoho minut jisté minulo, den se již značně vy-
jasnil, a ptáci zpívali veseleji v zahradě, než zvuk
vracejících se kroků upoutal jejich zraky ke dveřím.
Byl to princ a oba indičtí důstojníci, kdož vstoupili.
Bůh ochránil spravedlivého.

„Stydím se za své vzrušení,“ řekl princ Florizel,
„cítím, že je to slabost nehodná mého postavení,
avšak vědomí, že ten pekelný pes je dosud živ, počalo
na mně již hlodati jako nějaká choroba, a jeho smrt
osvěžila mne více, než celá noc spánku. Hleďte,
Geraldine.“ pokračoval, odhodiv svůj meč na zem,
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„zde je krev muže, jenž zabil vašeho bratra. Měl by
to být vítaný pohled. A přece,“ dodal, „hleďte, jak
podivně utvářen je člověk! moje pomsta není ještě
ani pět minut stará, a již počínám tázati se sebe sama,
zda lze se vůbec pomstíti za těchto okolností. Zlo,
jež způsobil, kdo je může odčiniti? Povolání, v němž
vyzískal takové bohatství (neboť i dům, v němž se
právě nalézáme, patřil jemu) — ono povolání je nyní
součástí osudu lidstva navždy; a mohl bych se pla-
hočit i se svým mečem až do posledního soudu, a
přece jen Geraldinův bratr by zůstal mrtev, a tisíce
jiných nevinných osob by zůstalo zneuctěno a zni-
čeno! Lidský život lze tak snadno vžiti a tak
nesnadno dáti! Běda!“ zvolal, „je snad v životě ještě
něco tak marnivého, jako splněná touha?“

„Spravedlnosti boží bylo vyhověno,“ odvětil lé-
kař. „Tolik vím jistě. Bylo to kruté poučení: pro mne,
Vaše Výsosti, a očekávám se smrtelným strachem,
kdy dojde na mne.“

„Co jsem to řekl?“ zvolal princ. „Já jsem tres-
tal, a zde vedle mne je muž, který může mi pomoci
odčiniti to. Ah, doktore Noele! vy a já máme před
sebou ještě mnoho krušné a záslužné práce, a snad,
než budeme s tím hotovi, budete moci více než
napraviti dřívější omyly svého života „

„Zatím však,“ odvětil lékař, „pojďme pohřbít
mého nejstaršího přítele.“

A zde je — podotýká můj vzdělaný Arab —
konec té povídky. Princ, jak zbytečno ještě uvésti,
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nezapomněl na nikoho z těch, kdož mu pomáhali
při jeho odvážném činu, a do (dnešního dne jeho
vážnost a vliv pomáhá jim kupředu na jejich veřejné
životní dráze, zatím co jeho laskavé přátelství dodává
půvabu jejich soukromému životu. Sebrati všechny
ty podivné příhody — pokračuje můj autor — v
nichž princ hrál úlohu Prozřetelnosti, znamenalo by
naplniti celou zeměkouli knihami. Avšak povídky,
týkající se osudu R a d ž o v a Démantu, jsou příliš
zajímavé — praví dálo — než aby jich nebylo
vzpomenuto. Kráčejíce) obezřetné ve stopách toho
Orientálce, počneme nyní řadu, o níž se zmiňuje,
Povídkou o papírové krabici.
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