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OHNIVÝ KŮŇ

Hrůza a zhouba plížily se všemi věky. Nač tedy
určovati dobu příběhu, který chci vyprávěti? Nechť
postačí, že za časů, o nichž mluvím, žila ve vnitrozemí
Uher pevná, byť tajená víra v nauky o stěhování
duší. O těchto naukách samotných, totiž zda jsou
klamný či pravděpodobný, nepravím nic. Tvrdím
však, že naše nevěra z valné části (jak La Bruyěre dí o
celé naší lidské bídě), »vient de ne pouvoir étre seul«.

Avšak v uherské pověře vyskytovalo se leccos,
co silně se blížilo absurdnosti. Ti lidé — Uhři totiž
— odchýlili se velmi podstatně od svých východních
učitelů. Na příklad: »Duše,« tvrdili (opakuji tu slova
pronikavého a důvtipného Pařížana), »ne demeure
qu’ une seule fois dans un corps sensible: au reste —
un cheval, un chien, un homme méme, n’est que Ja
ressem- blance peu tangible de ces animaux.«

Rodina Berlifitzingů a Metzengersteinů žila ve
sváru od staletí. Nikdy dotud nebylo dvé rodů tak
slavných, jež by byly na sebe zanevřely nepřátelstvím
tak smrtelným. Původ tohoto záští nutno hledati, jak
se zdá, ve slovech pradávného proroctví: »Hrdé
jméno dojde děsného pádu, až jako jezdec nad
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koněm smrtelnost Metzengersteinů zvítězí nad
nesmrtelností Berlifitzingů.«

Ovšem tato slova sama o sobě měla skrovný
nebo žádný smysl. Avšak již příčiny všednější
zplodily — a není tomu dávno — následky stejně
závažné. Mimo to oba rody, které sousedily spolu,
dlouho závodily o vliv na záležitosti státní. Co více,
blízcí sousedé bývají zřídka dobrými přáteli; a
obyvatelé hradu Berlifitzingů ze svých komnat na
vysokých pilířích viděli přímo do oken zámku
Metzengersteinů. A jeho nádhera více než feudální,
jak odtud se jevila, už dokonce nesnažila se
chlácholiti dráždivých citů méně starobylého a méně
bohatého rodu Berlifitzingů. Jaký tedy div, že slovům
oné věštby, byť pošetilým, zdařilo se znesvářiti a v
nepřátelství udržovati dvě rodiny, které již předem
naladilo k sporu všechno ono ponoukání, jež vzbou-
zí dědičná řevnivost? Proroctví patrně znamenalo,
jestliže znamenalo něco vůbec, že na konec přikloní
se vítězství na stranu domu již nyní mocnějšího; a
tedy ovšem strana slabší a méně vlivná připomínala
si je s nevolí tím trpčí.

Vilém hrabě Berlifitzing přes svou urozenost byl
v době, o níž vypravuji, neduživým a dětinským
starcem, na němž nebylo nic pozoruhodného kromě
nezřízené a zakořeněné osobní nechuti k rodině
soupeřově a záliby v koních a honech tak vášnivé,
že ani tělesná neduživost, vysoký věk ani
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slabomyslnost nezabránily mu, aby denně
nepodstupoval nebezpečenství lovu.

Bedřich baron Metzengerstein nebyl naproti
tomu nijak letitý. Jeho otec, ministr G—, zemřel
mlád. Matka, baronka Marie, následovala ho za
krátko. Bedřich čítal tenkráte osmnáct roků. Ve
městě osmnáct roků není dlouhá doba; ale v pustině,
v pustině tak velkolepé, jakou bylo toto staré
panství, každý kyv kyvadla má hluboký význam.

Následkem zvláštních poměrů, které spočívaly
na opatřeních otcových, uvázal se mladý baron
ihned po jeho smrti ve vládu nad svými ohromnými
državami. Takové statky zřídka před tím měl v rukou
uherský šlechtic. Jeho hradů bylo bez počtu. Prvním
co do lesku a rozlehlostí byl zámek Metzengerstein.
Hranice jeho dominií nebyly nikdy určitě stanoveny;
ale jeho hlavní park měřil v obvodu padesát mil.

Při nastoupení pána tak mladého, povahy tak
známé, ve jmění tak bezpříkladné, přemítalo se málo
o tom, jaký bude pravděpodobně jeho způsob života.
A vskutku ve třech dnech chování dědicovo
přeherodesovalo Heroda a úplně překonalo
očekávání jeho nejnadšenějších obdivovatelů.
Hanebné prostopášnosti, křiklavé prorady,
neslýchané ukrutnosti poučily rázem jeho třesoucí
se poddané, že není podlézavé pokory u nich, není
skrupulí svědomí u něho, které by mohly na příště
zabezpečiti je proti nelítostným spárům malého
Caliguly. V noci čtvrtého dne zpozorováno, že stáje
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hradu Berlifitzingu jsou v plamenech; a jednomyslné
mínění celého okolí přičetlo zločin žhářství k
hrůznému již seznamu baronových špatností a
ohavností.

Avšak za poplachu, způsobeného touto pří-
hodou, seděl mladý šlechtic sám, zdánlivě po-
hroužen v přemítání, v rozsáhlé a opuštěné hoření
komnatě rodinného zámku Metzengerstei- nu.
Bohaté, ač vybledlé čalouny, které visely v
zasmušilém přítmí na zdech, zobrazovaly matné a
majestátní zjevy tisíce slavných předků. Tu kněží a
duchovní hodnostáři v nádherném hermelinu seděli
nenuceně vedle samovládce a panovníka, kladli veto
tužbám světského krále nebo krotili mocným slovem
papežské svrchovanosti odbojné žezlo arcinepřítele.
Onde temné, vysoké postavy princů
metzengersteinských, jejichž svalnatí váleční oři
vzpínali se nad mrtvolami padlých nepřátel, lekaly
nej pevnější nervy svým živoucím vzezřením; a jinde
zase rozkošné a labutí podoby dam z dnů dávno
zašlých vznášely se ve víru neskutečného tance při
zvucích pomyslné melodie.

Ale jak baron naslouchal či tvářil se, jako by
naslouchal hluku ve stájích Berlifitzingů, stále se
stupňujícímu, nebe snad uvažoval o nějakém ještě
neobvyklejším, ještě drzejším kousku, obrátily se
jeho oči mimovolně na podobu ohromného a
nepřirozeně zbarveného koně, zobrazeného na
čalounu jako majetek kteréhosi saracenského
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předka rodiny soupeřovy. Kůň sám stál v popředí
obrazu bez hnutí a jako socha, zatím co dále v zadu
jeho jezdec k zemi sražený hynul dýkou
Metzengersteinovcu.

Na rtech Bedřichových objevil se ďábelský
výraz, když si povšiml, jakým směrem nevědomky
upřel se jeho pohled. Avšak neodvracel zraků.
Naopak, nemohl nikterak si vysvětlili skličující
úzkost, jež jako by padala příkrovem na jeho smysly.
Jen ztěžka smiřoval svoje sny a nesouvislé pocity s
jistotou, že bdí. Čím déle zíral, tím více zmocňovalo
se ho kouzlo, tím nemožnějším se zdálo, že bude kdy
moci vytrhnouti svůj pohled z očarování
způsobeného oním čalounem. Avšak když hluk
venku z nenadání vzrostl k divokosti ještě větší,
násilným napětím sil odvrátil svou pozornost k
oslňující záři rudého světla, kterou plápolající stáje
vrhaly přímo do oken komnaty.

Tento pohyb však trval pouze okamžik; jeho
ztrnulý pohled vrátil se mechanicky ke zdi. A tu v
krajní hrůze a úžasu zpozoroval, že hlava
gigantického komoně změnila zatím svou polohu. Šíj
zvířete, jež do té chvíle skláněla se jakoby v soucitu
k tělu pánovu rozprostřenému na zemi, byla nyní
vzepiata celou svou délkou směrem k baronovi. Oči
dříve neviditelné nabyly nyní odhodlaného a
lidského výrazu, planouce zároveň ohnivou a
neobyčejnou červení; a v rozchlípených pyscích
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koně zřejmě rozlíceného bylo viděti celý jeho umrlči
a hnusný chrup.

Ohromen hrůzou vrávoral mladý šlechtic ke
dveřím. Když je otevřel, zážeh červené záře, proudící
daleko do pokoje, hodil jeho zřetelně se rýsující stín
na třesoucí se čaloun; a jinoch zachvěl se, když
zpozoroval, že jak váhal chvíli na prahu, zaujal stín
právě postavení a vyplnil přesně obrysy
neúprosného a triumfujícího vraha saracenského
Berlifitzinga.

Aby zbavil se své sklíčenosti, kvapil baron na
volný vzduch. U hlavní zámecké brány setkal se s
třemi podkoními. Velice ztěžka a v hrozivém
nebezpečenství života krotili obrovitého, křečovitě
se vzpínajícího koně ohnivé barvy.

»Čí to kůň? Kde jste ho vzali?« tázal se mladík
nevrlým a chraptivým hlasem, neboť ihned
zpozoroval, že tajemný oř z čalounové komnaty je
pravou kopií zuřícího zvířete, na něž hleděl.

»Je váš, pane,« odpověděl jeden podkoní;
»alespoň nehlásí se k němu nikdo jiný. Chytili jsme
jej, když ve svém běsnění celý zahalen svým kouřem
a zpěněn prchal z hořících stájí hradu Berlifitzingu.
Domnívali jsme se, že náleží do hřebčince
cizozemských koní starého hraběte a vedli jsme jej
zpět jako zaběhlý kus. Ale tam sluhové popírají, že
by měli nárok na toto zvíře, a to je podivno, neboť
jsou na něm viditelný stepy, že jen ztěží vyvázl z
plamenů.«

EDGAR ALLAN POE
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»Také písmena W. V. B. jsou velice zřetelně
vypálena na jeho čele,« přerušil jej druhý podkení;
»myslil jsem tedy, že to jsou začáteční písmena jména
,Vilém ven Berlifitzing, ale všichni na hradě určitě
tvrdí, že nevědí nic o koni.«

»Nesmírně podivno!« pravil mladý baron za-
myšleně a ani, jak se zdálo, nebyl si vědom významu
svých slev. »Je to, jak říkáte, pozoruhodný kůň,
úžasný kůň! ačkoli, jak velice správně podotýkáte,
ošemetné a nezkrotné povahy; ale nechť je tedy můj,«
dodal po chvíli, »snad jezdec, jakým je Bedřich z
Metzengersteinu, ochočí i ďábla ze stájí
Berlifitzingu.«

»Jste na omylu, pane; kůň, jak jsem, tuším,
poznamenal, není ze stájí hraběcích. Kdyby tomu tak
bylo, známe svou povinnost na tolik, že bychom ho
ani nepřivedli na oči urozenému členu vaší rodiny.«

»Pravda!« podotkl baron suše; a v té chvíli panoš
jeho ložnice přiběhl ze zámku zardělý a v překotném
spěchu. Pošeptal svému pánu do ucha zprávu, že
náhle zmizel kousek čalounu v jedné komnatě,
kterou blíže označil, a zároveň jal se líčiti široce a
dlouze jednotlivé okolnosti; avšak z tichého tonu
hlasu, kterým tyto podrobnosti vyprávěl, neuniklo
nic, co by ukojilo roznícenou zvědavost podkoních.

Zdálo se, že za tohoto hovoru různé pocity
zmítají mladým Bedřichem. Záhy však nabyl opět
klidné mysli a výraz zaryté zloby usídlil se na jeho
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tváři, když udílel přísné rozkazy, aby zmíněná
komnata byla zavřena a klíč uložen přímo u něho.

»Slyšel jste již o nešťastné smrti starého lovce
Berlifitzinga?« pravil baronovi jeden ze sluhů, když
po odchodu panošově mohutný oř, jejž přijal šlechtic
za svého, ve zdvojené zuřivosti vzpínal se a skákal po
dlouhém stromořadí táhnoucím se ze zámku k stájím
metzengerstein- ským,

»Jak!« obrátil se baron chvatně k mluvčímu, »že
je mrtev?«

»Ba vskutku, pane; a šlechtici vašeho jména
nebude, tuším, tato novina nevítána.«

Prchavý úsměv přeletěl obličej naslouchajícího.
»Jak zemřel ?«

»Když namáhal se nakvap zachrániti své ob-
líbené lovecké koně, zahynul sám bídně v pla-
menech.«

»O-p-r-av-du!« vyrážel ze sebe baron, jako by jen
zvolna a po zralé úvaze vštěpovalo se mu v mysl
přesvědčení o pravdě jakési vzrušující myšlenky.

»Opravdu,« opakoval sluha.
»Hrůza!« řekl klidně mladík a vrátil se pokojně

do zámku.
Od této chvíle nastal znatelný obrat v zevním

chování nevázaného mladého barona Bedřicha z
Metzengersteinu. Jeho způsob života vskutku klamal
každé očekávání a málo hověl cílům mnohé obratné
matinky; a jeho zvyky a mravy ještě méně než dříve
jevily příbuzenství s obyčeji okolní šlechty. Nikdo
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nevídal ho za hranicemi panství a v širém, družném
světě své společenské vrstvy žil úplně osaměle, leda
že snad opravdu onen nadpřirozený, divoký, ohnivě
zbarvený kůň, na němž od té doby neustále jezdil,
měl by jakési tajemné právo na jméno »přítel«.

Přece však po dlouhou dobu docházela čas od
času hojná pozvání ze sousedstva. »Ráčí pan baron
poctíti naši slavnost svou přítomností?« — »Ráčí pan
baron jiti s námi na lov kance?« »Metzengerstein
nechodí na hony,« »Metzengerstein nepřijde,« zněly
pyšné a lakonické odpovědi.

Takové opětovné urážky nebyly toho druhu,
aby je snesla pánovitá šlechta. Podobná pozvání
přicházela řidčeji, byla méně srdečná; po čase ustala
úplně, Vdova po nešťastném hraběti Berlifitzingcvi
vyslovila dokonce naději, že »baron snad jednou
bude doma, kdy nebude si přáti, aby byl doma, an
pohrdá společností sobě rovných; a bude jezditi, kdy
nebude si přáti, aby jezdil, an dává přednost
společnosti koně«. To zajisté byl pouhý výbuch
dědičné nevraživosti; a dokazoval toliko, jak divně
planými mohou se státi naše výroky, kdy hledíme
jím dodati neobyčejné důraznosti.

Shovívaví lidé nicméně přičítali změnu ve
způsobu života mladého šlechtice přirozenému žalu
synovskému pro předčasnou ztrátu rodičů,
zapomínajíce však při tom na jeho kruté a neúprosné
chování v krátkém období hned po této ztrátě.
Vyskytlí se arci někteří, kdož naznačovali, že má
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příliš vysokou představu o své hodnotě a
důstojnosti. Jiní zase, mezi nimiž lze připomencuti
domácího lékaře, neváhali hovořiti o chorobné
melancholii a zděděné neduživosti; v lidu zatím
kolovaly temné a ještě obojetnější nápovědi.

Vskutku baronova zvrácená příchylnost k vá-
lečnému oři nedávno získanému — příchylnost,
která jako by čerpala novou sílu z každé čerstvé
ukázky divokých a démonických sklonů zvířete —
na konec v očích všech rozumných lidí stala se
obludnou a nepřirozenou vášní. V sálavém poledni,
v mrtvých hodinách nočních, choř či zdráv, za
pohody či bouře tkvěl mladý Metzengerstein jako
přikován v sedle kolosálního koně, jehož nezkrotná
odvaha souhlasila tak dobře s jeho duchem.

Vyskytovaly se nad to okolnosti, které ve spo-
jení s nedávnými událostmi dodávaly mimozem-
ského a zlověstného rázu manii jezdcově a schop-
nostem ořovým. Prostora, kterou kůň přeskočil na
ráz, změřena bedlivě a seznáno, že o děsivý rozdíl
předčí nej divočejší očekávání těch, kdož vynikali
nejbujnější fantasií. Baron mimo to ani neměl
zvláštního jména pro zvíře, ačkoli všichni ostatní
jeho koně vyznačovali se přiléhavými názvy. Též stáj
byla mu vykázána opodál ostatních; a co do obsluhy
á jiných nutných prací, nikdo než sám majitel
neodvážil se pečovati o koně, ba ani vkročiti do
ohrady jeho zvláštní stáje. Stálo také za zmínku, že
ačkoliv třem sluhům, kteří chytili oře, když prchal
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z požáru na Berlifitzingu, poštěstilo se zastavit! jeho
běh řetězovou uzdou a smyčkou, ani jeden z oněch
tří nemohl s určitostí tvrditi, že by byl za onoho
nebezpečného zápasu nebo kdykoli později skutečně
položil ruku na tělo zvířete. Nelze za to míti, že by
známky obzvláštní inteligence u hrdého a
ušlechtilého koně byly schopny vzbouzeti nemírnou
pozornost, avšak nahodily se jisté okolnosti, jež
násilně vtíraly se do mysli i lidem
nejpochybovačnějším a nejnetečnějším; a jak se
proslýchalo, bývaly chvíle, kdy zvíře způsobilo, že
civící dav, který ho obklopoval, uskočil zděšen
hlubokým a důtklivým významem jeho příšerného
dusotu — chvíle, kdy mladý Metzengerstein
odvracel tvář bled a zdrcen před letmým a pátravým
výrazem jeho lidského oka.

V celé družině baronově přes to nebylo nikoho,
kdo by pochyboval, že žár neobyčejné náklonnosti,
jakou choval mladý šlechtic k ohnivé povaze svého
koně, je opravdový; nikdo aspoň kromě
bezvýznamného a zmrzačeného panošíka, jehož
znetvořeniny každému vadily a jehož mínení mělo
váhu jak možno nejmenší. Ten (jsou-li vůbec jeho
názory hodny zmínky) měl tolik drzosti, že tvrdil, že
jeho pán nikdy nevstoupí do sedla bez
nevysvětlitelného a téměř nepostřehnutelného
zachvění; a že při návratu z každé dlouhé, obvyklé
jízdy jsou výrazem triumfující zloby zkřiveny
všechny svaly jeho obličeje.
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Jedné bouřlivé noci probudil se Metzengerstein
z těžkého spánku, běžel jako šílený ze své ložnice
dolů a vstoupiv na kůň v horečném chvatu, vyrazil
ven do bludišť lesních. Příhoda tak všední
nevzbudila zvláštní pozornosti, ale jeho návrat
očekávali sluhové v napiaté úzkosti, když totiž po
několika hodinách spatřili, že chromující a velkolepé
zubaté zdi zámku Metzengersteinu praští a otřásají
se až do základů v hustém a sinavém moři
neovládnutel- ných plamenů.

Když požár byl zpozorován, pokročil již tak
strašlivě, že všechno úsilí, zachrániti aspoň část
budovy, bylo zřejmě marno a proto užaslí sousedé
stáli nečinně kolem v němém, ne-li dojatém podivu.
Avšak záhy cosi nového a hrozného upoutalo
pozornost množství a ukázalo, oč mocnější je
vzrušení, které vzbudí v mysli davu pohled na
poslední zápas člověka, než které s sebou přináší nej
děsivější podívaná na neživou hmotu.

Byloť viděti, jak dlouhým stromořadím věko-
vitých dubů, vedoucím od lesa k hlavnímu vchodu
zámku Metzengersteinu, oř, unášeje prostovlasého
jezdce v rozháraném šatě, pádí velikými skoky, až
jeho divokost překonávala i Samého Démona Bouře.

Jezdec nepopiratelně ztratil vládu nad koněm.
Smrtelná úzkost v jeho tváři, křečovité zmítání jeho
těla svědčily o nadlidském napětí sil; ale ani hlásek
kromě ojedinělého výkřiku neunikl mu z
rozdrásaných rtů, které si úplně rozkousal v mocném
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návalu hrůzy. Okamžik a cvakot kopyt zazníval ostře
a pronikavě v hukotu plamenů a skučení vichru;
ještě mžik a oř, přeletěv jediným skokem bránu i
příkop, kvapil vzhůru po kolísajícím se schodišti
zámku a zmizel se svým jezdcem ve víru ohnivého
chaosu.

Hned na to utišila se zuřivost bouře a rozhostilo
se mrtvé, ponuré ticho. Bílý plamen dále halil
budovu jako plášť a sálaje daleko do klidného
ovzduší, vysílal oslňující zář nadpřirozeného světla;
a zároveň oblak dýmu ulehl těžce na cimbuří v
zřetelné, obrovité podobě — koně.

OHNIVÝ KŮŇ
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KRÁL MOR

Vše králům schvalují a strpí bozi, čeho se hrozí u
ničemné chátry.

Buckhurstova »Tragedy of Ferrex and Porrex«.
Kolem dvanácté hodiny noční měsíce října, za

bohatýrského panování Eduarda Třetího, dva
námořníci z mužstva »Volné a Lehké«, obchodního
škuneru konajícího pravidelné cesty mezi Sluysem a
Temží a tehdy zakotveného v této řece, žasli velice,
že se ocitli za stolem šenkovny v jedné krčmě, ve
farnosti sv. Ondřeje v Londýně, kterážto krčma nesla
na štítu obraz »Veselého plavčíka«.

Třeba místnost byla špatně zařízena, začouzená,
s nízkým stropem a i ve všem ostatním měla stejný
ráz jako vůbec taková místa za oné doby, nicméně po
názoru hostí, kteří v groteskních skupinách rozsadili
se porůznu uvnitř ní, hověla dostatečně svému
účelu.

Z těchto skupin naši dva námořníci byli, tuším,
skupinou nejzajímavější, ne-li nejnápadnější.

Jeden, který zdál se starší a jejž oslovoval druh
rázovitým přízviskem »Noho«, byl zároveň o mnoho
větší než druhý. Měřil dobrých šest stop a půl a jeho
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zvyk, choditi nahrbeně, byl patrně nezbytným
následkem velikosti tak ohromné. Přebytek výšky
byl však více než vyvážen nedostatky v jiných
směrech. Bylť neobyčejně hubený; a jak jeho
kamarádi tvrdili, byl by se hodil opilý za dlouhou,
uzounkou korouhvičku na hrotu stěžně a střízliv za
nástavec trčící na přídě. Ale takové a podobné
šprýmy zřejmě neměly nikdy nijakého vlivu na
chechtavé svaly plavčíkovy. Při vysedlých lícních
kostech, velikém jestřábím nose, bradě nazad
ustupující, skleslé dolní čelisti a převelikých, vybou-
lených, bezbarvých očích výraz jeho tváře, ač měl
nádech jakési umíněné lhostejnosti ke všemu na
světě, přece zcela určitě jevil velebu a vážnost, která
se vymykala každému pokusu o napodobení či
popis.

Mladší námořník celým zevnějškem byl pravým
opakem svého společníka. Jeho postava jistě
nepřesahovala čtyř stop. Dvé zavalitých, křivých
nohou podpíralo špalkovitý, nemotorný trup a
neobyčejně krátké a tlusté paže, které neměly na
konci ani řádných pěstí, klátily se po stranách jako
ploutve mořské želvy. Drobná očka neurčité barvy
mžikala hluboko v obličeji. Nos byl pochován ve
spoustě masa, které obalovalo kulatou, plnou,
nachovou tvář; a tlustý horní ret spočíval na dolním,
ještě tlustším pysku, maje výraz spokojené
samolibosti, jejž velmi posiloval majitelův návyk,
chvílemi si oba rty olizovati. Bylo zřejmo, že hledí na
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vytáhlého spolulodníka napolo s podivem, napolo
posměšně; a občas vzhlížel k jeho tváři, jako rudé, za-
padající slunce dívá se vzhůru na srázy Ben Nevisu.

Pestré a dobrodružné bylo přes to však puto-
vání ctihodné dvojice kolem po různých výčepech
v sousedství za uplynulých hodin nočních. Ale ani
nejbohatší fondy nejsou vždycky nevyčerpatelné a
tak naši přátelé odvážili se vlézti do této hospody s
prázdnými kapsami.

Tož zrovna ve chvíli, kdy tento příběh vlastně
teprve se počíná, seděli Noha a jeho druh, Hugo
Tarpaulin, opřeni oběma lokty o široký dubový stůl
uprostřed světnice a rukou podpírajíce si tvář.
Pozorně hleděli zpoza ohromné láhve nezaplaceného
»pěnivého moku« na zlověstná slova »Křídu
nemáme«, která na jich rozhořčení a úžas byla
načrtána nade dveřmi právě týmž nerostem, jehož
přítomnost popírala. Ne že by dar, rozluštiti psané
litery — dar, který v očích obecného lidu za oněch
dnů byl o málo méně černokněžnický než umění
sestavovati písemnosti — byl mohl přísným soudem
býti počítán za vinu oběma žákům moře; ale
abychom řekli pravdu, písmena byla jaksi zkřivená
— konec konců byla nepopsatelným způsobem
prudce nahnuta ke straně závětrné — což po názoru
obou plavců věštilo dlouho trvající bouřlivé počasí;
i rozhodli se rázem, dle jinotajných slov Nohových,
»vypumpovat loď, sdrhnout všechny plachty a běžet
před větrem«.

OHNIVÝ KŮŇ
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Když přiměřeně naložili zbytkem piva a vykasali
si cípy krátkých kazajek, vyřítili se posléze na ulici.
Ačkoli Tarpaulín svalil se dvakráte do krbu, zmýliv
si jej s dveřmi, přece útěk se jim na konec šťastně
podařil a půlhodina po půlnoci zastihla naše hrdiny
zralé pro každou darebnost a utíkající, jako by šlo
o život, tmavou uličkou směrem ke schodům sv.
Ondřeje, Co horlivě hnala se za nimi hospodská od
Veselého plavčíka«.

V době tohoto dobrodružného příběhu a čas
od času po mnoho let před tím i potom ozýval se
po celé Anglii, zvláště však v hlavním městě, děsivý
pokřik: »Morová rána!« Město bylo značně vylidněno
a v oněch strašných čtvrtích v sousedství Temže,
kde, jak se soudilo, v tmavých, úzkých a špinavých
ulicích a uličkách měl Démon Zhouby své rodiště,
vykračovaly si jedině Strach, Hrůza a Pověra.

Mocné slovo královo vyřklo klatbu nad tako-
vými okrsky a všem poddaným zakázalo pod trestem
smrti vniknouti do jich příšerných samot. Avšak ani
příkaz panovníkův ani převeliké ohrady zbudované
u vchodů do ulic ani čáka na ošklivou smrt, která
s jistotou téměř naprostou postihla bídníka, jehož
nedovedlo žádné nebezpečenství odstrašiti od
dobrodružství, nezabránily, aby ruka nočního lupiče
neobrala neobydlených a nábytku zbavených bytů o
každou součást, železnou, mosaznou nebo koženou,
kterou bylo možno nějak výhodně zužitkovati.

Konečně, když jednou za rok v zimě otevřeny
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přehrady, shledáno obyčejně, že zámky, hřeby a tajná
sklepení poskytovaly jen slabou záštitu oněm
bohatým zásobám vína a lihovin, jež — protože
odstraniti je bylo by velmi riskantní a obtížné —
mnozí z četných obchodníků, majících krámy v
sousedství, uvolili se po dobu svého vyhnanství
svěřiti ochraně tak nedostatečné.

Ale z lidu hrůzou poraženého jen málokdo
přičítal takové činy rukám lidským. Duchové moru,
skřítkové nákazy a démoni horeček byli v očích lidu
šotky tropícími tyto neplechy; a co chvíli vyprávěly
se příběhy, při nichž stydla krev v žilách, až konečně
celá spousta zakázaných budov byla zahalena děsem
jako příkrovem a sám lupič byl často zaplašen
hrůzou, kterou zplodily vlastní jeho pleny,
ponechávaje celý širý obvod zapovězeného okrsku
ponuré tmě, mlčení, moru a smrti.

Právě u jedné z těchto strašlivých přehrad již
zmíněných, které hlásaly, že čtvrt za nimi propadla
morové klatbě, seznali Noha a ctihodný Hugo
Tarpaulin, prodírajíce se jakousi uličkou, že další
jejich postup je náhle zaražen. Na návrat nebylo ani
pomyšlení a času nebylo nazbyt, neboť
pronásledovatelé běželi jim těsně v patách.
Čistokrevným námořníkům bylo hračkou vyšplhati
se na plaňky hrubě sbité; a ztřeštěni dvojím
rozčilením, z tohoto kousku a z lihovin, seskočili bez
váhání do chražené čtvrti, a pokračujíce ve svém
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opilém běhu s výskotem a hulákáním, zabloudili
brzo v jejích hnusných a spletitých zákoutích.

Kdyby věru nebyli bývali zpiti tak, že nevěděli,
co činí, byla by jím jistě vrávoravé kroky ochromila
hrůza celé jejich situace. Vzduch byl studený a kalný.
Dlažební kameny, vyrvané z lůžek, ležely v divoké
změti ve vysoké, bujné trávě, která vyrážela kolem
nohou a kotníků chodcův. Zřícené domy tarasily
ulice. Všude zavládaly nejsmrdutější a nejotravnější
zápachy; a při strašidelném světle, které i o půlnoci
vždy se line z parnatého a morového ovzduší, bylo
možno rozeznati, jak leží na postranních stezkách i
v uličkách nebo hnijí v příbytcích bez oken mrtvoly
četných nočních lupičů, jež zarazila ruka morové
nákazy právě, když páchali svůj zločin.

Ale nebylo v moci takovýchto obrazů ani po-
citů ani překážek staviti běh mužů, kteří, již svou
povahou stateční a zvláště té chvíle přetékající
»pěnivým mokem« a odvahou, byli by se do- potáceli
tak rovně, jak jen stav jejich dovoloval, a neohroženě
i do jícnu smrti. Dále a dále vyšlapoval si lítý Noha
a slavnostní pustota ozývala se mnohonásobnou
ozvěnou při jeho jekotu, strašlivém jako válečný
pokřik Indiánů; dále a dále valil se zavalitý
Tarpaulin, vise na kazajce svého čilejšího kamaráda,
a daleko překonával jeho nejusilovnější námahy v
oboru vokální hudby svým býčím řevem in basso z
hlubin svých stentorských plic.

Zatím dospěli již patrně až k samému sídlu
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morové rány. Cesta každým krokem či skokem
stávala se nepříjemnější a hroznější, stezky užší a
spletitější. Veliké kameny a trámy, padající co chvíli
s chátrajících střech nad nimi, svým tupým a těžkým
pádem vydávaly svědectví o ohromné výši okolních
domů; a ježto bylo třeba skutečného napětí sil, aby
razili si cestu četnými hromadami rumu, stávalo se
nezřídka, že ruka narazila na kostru nebo spočinula
na mrtvole ještě obalené masem.

Pojednou, když námořníci klopýtli o práh vy-
soké, strašidelné budovy a z hrdla rozníceného Nohy
vydral se jek pronikavější než obyčejně, odpověděly
mu zevnitř rychle za sebou divoké, smíchu podobné,
ďábelské skřeky. Nikterak nezlekána zvuky, kterými
při takovém jich rázu, v takové chvíli a na takovém
místě byla by ztuhla i krev v srdcích, jež by nebyla
tak neuhasitelně rozpálena, řítila se opilá dvojice
střemhlav proti dveřím, vyrazila je a v potácela se
doprostřed, chrlíc spoustu kleteb.

Místnost, ve které se ocitli, vypadala jako sklad
obstaravatele pohřbů; avšak otevřenými padacími
dveřmi v koutě podlahy blízko vchodu bylo viděti
dolů do dlouhé řady vinných sklepů, jichž hlubiny,
jak hlásal čas od času zvuk pukajících lahví, byly asi
dobře zásobeny příslušným obsahem. Uprostřed
místnosti stál stůl, v jehož středu opět zvedalo se
ohromné vědro čehosi, co se podobalo punši. Láhve
rozličných vín a likérů zároveň s korbeli, džbány a
baňkami všech tvarů a druhů byly v hojném počtu
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rozestaveny porůznu po stole. Kolem něho seděla na
kozách, na jaké se kladou rakve, společnost šesti
osob. Vynasnažím se tuto družinu vylíčiti pořadem.

Čelem proti vchodu a poněkud výše než druzí,
seděla osobnost, jež, jak se podobalo, předsedala
stolní společnosti. Její postava byla vychrtlá, vysoká
a Noha byl zmaten, že vidí před sebou tvora
hubenějšího, než byl sám. Obličej měl žlutý jako
šafrán, avšak ani rys kromě jediného nebyl výrazný
na tolik, aby zasluhoval zvláštního popisu. Tento
jediný znak záležel v čele tak neobvykle a ohyzdně
vysokém, že se podobalo čepici nebo koruně z masa,
posazené na obyčejnou hlavu. Ústa mezi dvěma
dolíky ve tvářích byla našpulena ve výraz příšerné
vlídnosti a oči, jako vůbec u všech kolem stolu, byly
skelné z par opilosti. Tento pán přioděn byl od hlavy
k patě černým, bohatě vyšívaným příkrovem z
hedvábného sametu, přehozeném nedbale kolem
těla na způsob španělského pláště. Na hlavě měl
připevněno plno černých smutečních per, kterými
kýval sem a tam okázale a znalecky, a v pravé ruce
držel velikou lidskou stehenní kost, kterou patrně
zaklepal právě na stůl, aby vybídl některého člena
společnosti ke zpěvu.

Naproti němu a zády ke dveřím seděla dáma,
která za ním ani dost málo nezůstávala svým
neobyčejným vzezřením. Ač byla zcela stejně vyseká
jako osoba právě popsaná, neměla práva stěžovati si
na podobnou nepřirozenou vyzáblost. Bylať zřejmě
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v posledním stadiu vodnatelnosti; její postava
podobala se velmi ohromnému sudu silného
říjnového piva, který stál, dnem připevněn, těsně
vedle ní v koutě světnice. Tvář měla nadmíru
kulatou, rudou a plnou; a k její tváři pojila se tatáž
zvláštnost či spíše nedostatek zvláštnosti, o jakém
jsem se zmínil již u předsedajícího — totiž pouze
jediný rys tváře byl význačný na tolik, že měl potřebí
zvláštní charakterisace; opravdu povšiml si ihned
bystrý Tarpaulín, že týž znak lze přičísti jedné každé
osobě ze společnosti, neboť každá jako by měla
monopol na některou ojedinělou část fysiognomie.
U zmíněné dámy touto částí byla ústa. Počínajíce u
pravého ucha táhla se strašlivou rozsedlinou k
levému a krátké náušnice, zavěšené na boltcích,
komihaly se neustále do tohoto otvoru. Dáma však
snažila se vší silou, aby udržela ústa zavřena, i měla
vzezření důstojné ve svém rouchu, záležejícím v
bílém rubáši čerstvě oškrobeném a vyžehleném, jenž
začínal těsně pod bradou nabíraným límcem z
kambrijského mušelinu.

Jí po pravici seděla maličká mladá dáma, kterou
ona patrně ochraňovala. Na této útlé osubce ve
chvění zchřadlých prstů, ve zsínalé barvě rtů, v
drobných hektických skvrnách, zbarvujících její pleť
jinak olověnou, jevily se zřejmé příznaky rychlých
úbytí. Přes to však svrchovaný haut ton ovládal celý
její zjev; na sobě nesla půvabně a dé velikou, krásnou
umrlčí košili z nej jemnějšího indického batistu; vlas
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jí visel v prsténcích na šíji; něžný úsměv hrál kolem
úst; ale nos nesmírně dlouhý, tenký, křivolaký,
ohebný a trudevitý visel daleko dolů pod dolní ret
a přes to, že delikátně uměla jej tu a tam odsunová
ti jazykem na právo nebo na levo, dodával jejímu
obličeji výrazu poněkud obojetného.

Naproti ní a po levém boku vodnatelné dámy
usadil se drobný, odulý, sípavý, dnavý stařík, jemuž
spočívaly tváře na ramenou jako dva veliké měchy
opertského vína. Jak paže měl založeny a obvázanou
nohu poleženu na stůl, zdálo se, že si osobuje právo
na jakousi úctu. Bylo zřejme, že je velice pyšný na
každý coul svého zjevu, avšak obzvláštní potěšení
mu činilo, mohl-li upozerniti někoho na svůj
pestrobarevný župan. Ten opravdu stál ho asi
nemálo peněz, padl mu znamenitě a byl zhotoven z
hedvábné pokrývky dovedně vyšívané, jaké bývají
příslušenstvím oněch nádherných erbů, jež v Anglii
i jinde se obyčejně zavěšují na některém nápadném
místě na obydlí zesnulého aristokrata.

Vedle něho a po pravici předsedově byl pán v
dlouhých bílých punčochách a bavlněných
spodcích. Jeho tělo otřásalo se směšně v jakémsi
záchvatu, jejž Tarpaulin nazval »opilou třesavkou.
Dásně čerstvě oholené měl pevně utaženy
muselinevým obvazem; ruce byly podobně spoutány
v zápěstích, aby si nemohl příliš volně podávati
lihovin se stolu; toto opatření po názoru Nohově
byle nezbytno při výrazu jeho tváře, obzvláště
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ožralském a pijáckém. Přes to však pár obrovských
uší, jež uvězniti bylo nepochybně nemožno, vysoko
trčel do vzduchu a pán čas od času jimi křečovitě
střihal při zvuku vytahované zátky.

Čelem proti němu jako šestá a poslední měla
místo podivně ztrnulá osobnost, která stižena byla
ochrnutím údů a jíž, vážně řečeno, jistě bylo velice
nevolno v nepohodlném oděvu. Oděna byla, způsob
to poněkud jedinečný, novou a pěknou
mahagonovou rakví. Její vrchol čili »hlavy« tísnil jí
lebku, nad níž se šířil jako kápě, dodávaje celé tváři
výrazu nevýslovně zajímavého. Do postranic rakve
vyřezány byly otvory pro ruce nejen na ozdobu, ale
i pro pohodlí; avšak tento oděv přece zabraňoval
majiteli, seděti zpříma jako druzí; a jak ležel opřen o
svou kozu v úhlu pětačtyřiceti stupňů, dvě převeliké
vypoulené oči koulely svými děsnými bělmy ke
stropu v naprostém úžasu nad svou vlastní
ohremností.

Před každým z družiny ležela lebka, které užívali
za pohár. Nahoře visela lidská kostra na provaze,
uvázaném k jedné noze a připevněném na kruh ve
stropě. Druhá noha, které nevázalo takové pouto,
trčela z těla v pravém úhlu a působila, že celý volný,
chrastící trup klátil se a točil dokola dle rozmaru
každého náhodného závanu, který si našel cestu do
místnosti. V lebeční dutině této ohyzdné věci leželo
něco žhavého dřevěného uhlí, jež vrhalo nestálé, ale
živé světlo na celý výjev; rakve pak a jiné zboží,
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příslušející ke skladu obstaravatele pohřbů, bylo
nakupeno do velké výše kolem zdí a oken, tak že ani
paprsek neunikl na ulici.

Při pohledu na toto neobyčejné shromáždění a
na jejich ještě neobyčejnější výstroj nezachovali naši
dva námořníci té míry slušnosti, jaké se bylo možno
nadíti. Noha opřev se o zeď, u níž právě stál, spustil
dolní čelist ještě níže než obvykle a vyvalil oči do
kořán; kdežto Hugo Tarpaulin skrčiv se, až jeho nos
ocitl se ve výši stolu, a položiv dlaně na kolena,
propukl v dlouhý, hlučný, bouřlivý a zároveň velice
nemístný a nezřízený chechtot.

Avšak vytáhlý předseda, neuraziv se nijak tímto
nesmírně hrubým chováním, usmál se velmi
blahosklonně na vetřelce, pokynul jim důstojně
hlavou plnou smutečních per a povstav, vzal oba pod
paží a vedl je k místu, jež někteří jiní členové
společnosti zatím k tomu cíli uprázdnili. Noha
nekladl tomu všemu sebe menšího odporu a usadil
se, kam mu naznačeno; ale dvorný Hugo odtáhl svou
kozu s místa v čele stolu k malé scuchotinářské dámě
v umrlčí košili, plácl sebou vedle ní rozjařené a naliv
si plnou lebku červeného vína, vyprázdnil ji, při-
píjeje tak dámě na přátelství. Avšak jak se zdálo,
popudila tato opovážlivost ztuhlého pána v rakvi
nadmíru; a byly by z toho vzešly snad vážné následky,
kdyby předseda nebyl zaklepal na stůl svou
maršálskou holí a tak neobrátil pozornost všech
přítomných k takovémuto proslovu:
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»Jest naší povinností při této šťastné náhodě —«
»Stůj!« vskočil mu do řeči Noha, tváře se velice

vážně, — »stůj trošku, povídám, a pověz nám, jací to
jste čerti a co tady děláte, že jste oplachtěni jako ďábli
a chlastáte schovanou jalovcovou, kterou si sem
nalodil na zimu můj počestný spolulodník, Will
Wimble, obstaravatel pohřbů!«

Na tuto neodpustitelnou nezdvořilost celá
originelní společnost napolo vyskočila se svých míst
a jala se vydávati ze sebe tytéž divoké, ďábelské,
rychle za sebou následující skřeky, jaké již dříve
zaujaly pozornost obou námořníků. Předseda však
první nabyl opět rovnováhy a posléze, obrátiv se
velice důstojně k Nohovi, počal poznovu:

»Milerádi hodláme ukojíti jakoukoli opráv-
něnou zvědavost hostů tak vznešených, byt nebyli
přímo pozváni. Věztež tedy, že v těchto říších já jsem
panovníkem a že tu vládnu neobmezenou mocí pod
jménem Král Mor První.«

»Tato komnata, kterou bezpochyby pokládáte
rouhavě za sklad Willa Wimblea, obstaravatele
pohřbů — muže, jehož neznáme a jehož plebejské
jméno nikdy do dnešní noci nezranilo našeho
královského sluchu — tato komnata, pravím, je
trůnním sálem našeho paláce, zasvěcená poradním
shromážděním našeho království a jiným posvátným
a vznešeným účelům.

»Urozená paní, sedící naproti, jest královna
Mor, naše jasná choť. Ostatní vysoké osobnosti, na

OHNIVÝ KŮŇ

27
www.eknizky.sk



něž zde patříte, jsou vesměs členové naší rodiny a
nesou znaky krve královské ve svých titulech: ,Jeho
Milost arcivévoda MorOvý’,

,Jeho Milost vévoda MorOvatý‘, ,Jeho Milost
vévoda A-Mor a , Její Jasnost arcivévodkyně
MorAna‘.«

»Stran pak vašeho dotazu,« pokračoval, »o zá-
ležitostech, pro něž zasedáme zde v radě, budiž nám
prominuto, odvětíme-li, že týkají se jen a jen našich
soukromých a královských zájmů a nemají nižádné
důležitosti pro nikoho vůbec kromě nás. Avšak
berouce v úvahu ona práva, na něž jakožto hosté a
cizinci snad domníváte

se míti nároky, chceme nad to vysvětliti vám, že
dlíme zde této noci, připraveni hlubokým badáním
a pečlivým , zkoumáním, abychom vyšetřili,
analysovali a zcela určitě zjistili onen nevymezitelný
spiritus, ony nepochopitelné vlastnosti a povahu
těchto neocenitelných pokladů každého ponebí —
vín, piv a likérů této krásné metropole; a abychom
činíce tak prospěli netoliko svým vlastním cílům, ale
i pravému zdaru onoho mimozemského majestátu,
jenž ovládá nás všechny, jehož říše nemá hranic a
jehož jméno jest ,Smrť.«

»Jehož jméno je Mořský Ďábel!« vykřikl
Tarpaulin, podávaje dámě po svém beku lebku plnou
lihoviny a nalévaje si druhou pro sebe.

»Sprostý halamo!« pravil předseda, obrátiv nyní
svoji pozornost k ctihodnému Hugovi, »sprostý a
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mrzký ničemo! Pravili jsme, že uváživše ona práva,
jež uraziti necítíme nijakého sklonu, ani jde-li o tvou
špinavou osobu, snížili jsme se k tomu, že jsme
odpověděli na tvé hrubé a neodůvodněné vyzvídání.
Nicméně však za to, že jste se vetřeli znesvěcujícím
způsobem do našich porad, pokládáme za svou
povinnost pokutovati tebe a tvého druha po jednom
gallonu »černého řemenu«, jejž vypijíce na blaho
našeho království jediným douškem a na skloněných
kolenou, mějtež bez odkladu volnost buď
pokračovati ve své cestě nebo zústati a býti při-
puštěni k výsadám našeho stolu, každý vedle své
osobní libosti.«

»To je věc zhola nemožná,« odpověděl Noha,
jemuž osobivost a důstojnost krále Mora Prvního
zřejmě vnukla jakýsi pocit úcty a jenž se zdvihl a
stál vzpřímen u stolu za své. řeči — »račiž dovoliti,
Vaše Veličenstvo, to je věc zhola nemožná, abych
nalodil do svého podpalubí třeba jen čtvrtinu toho
nápoje, o němž se Vaše Veličenstvo právě zmínilo.
Ani nemluvím o věcech složených na palubu
dopoledne jako přítěž a ani se nezmiňuji o různých
pivech a pálenkách, které jsme nalodili dnes večer v
různých přístavech, ale právě teď mám plný náklad
»pěnivého moku«, který jsme přijali a poctivě zapla-
tili u firmy ,Veselý plavčík*. Račiž tedy, libo-li
Vašemu Veličenstvu, býti tak dobrotiv a pokládatí
to, jako by se stale, poněvadž nikterak nemohu ani
nechci spolknout už ani kapku, ale dokonce už ne
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kapku té hanebné špíny z lodního spodku, která slyší
na jméno »černý řemen«.

»Stoč to lano!« skočil mu do řeči Tarpaulin,
žasna neméně nad délkou tohoto druhova proslovu
než nad způsobem, jakým odmítl piti — »stoč to
lano, ty hňupe! A jářku, Noho, dej mně pokoj s
takovým žvaněním. Můj trup je dosud lehký, ačkoli
ti přiznám, že tvůj koráb zdá se trochu těžší nahoře
než dole; a stran tvého podílu na nákladu, no, aby z
těch mračen neza- fouklo zle do plachet, raději pro
něj najdu lodní prostor sám, ale —«

»Tento postup,« přerušil jej předseda, »není
nikterak v souladu s pojmem trestu nebo rozsudku,
jenž jest médského rázu a nemůže býti změněn nebo
odvolán. Podmínky, jež jsme uložili, nutno splniti
do písmene a neváhati ani okamžik, což nebude-li
splněno, ustanovujeme, abyste byli svázáni k sobě za
krk a nohy a řádně utopeni jako rebelové v onom
sudě říjnového piva!«

»Toť rozsudek! — to je rozsudek! — správný a
spravedlivý rozsudek! — znamenité rozhodnutí! —
krajně důstojné a řádné a posvátné odsouzení!«
jásala morová rodina jedním hlasem. Král stáhl čelo
do nesčíslných vrásek; dnavý stařík funěl jako
kovářské měchy; dáma v umrlčí košili mávala nosem
sem a tam; pán v bavlněných spodcích střihal ušima;
ta v rubáši lapala dech, jako když ryba leká; a ten v
rakvi ležel ztrnule a koulel očima.

»Hu, hu, hu!« chichotal se do hrsti Tarpaulin,
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nedbaje všeobecného vzrušení, »hu, hu, hu! — hu,
hu, hu, hu! — hu, hu, hu! Chtěl jsem říci,« pravil,
»chtěl jsem říci, právě když pan král Mor vstrčil do
toho svůj lanový roubík, že o dva nebo tři gallony
černého řemenu víc nebo míň, je pouhá hračka pro
pevný námořní člun, jako jsem já, a nepřetížený; ale
když jde o to, pít na zdraví ďáblovo (odpust mu
Pánbůh!) a spustit se na své hnáty před Jeho
protivným Veličenstvem zde, kterého znám tak
dobře, jako znám sebe, že jsem bídný hříšník — o
kterém vím, že není nikým jiným na širém světě než
Timem Hurlygurlym, hercem! — nu, to je docela
jinačí věc a sahá dočista a naveskrz nad můj rozuml«

Nebylo mu dopřáno, aby dokončil tuto řeč
klidně. Při jménu »Tim Hurlygurly« celá společnost
vyskočila se svých míst.

»Zrada!« zařvalo Jeho Veličenstvo král Mor
První.

»Zrada!« pravil dnavý mužíček.
» Zrada!« vřískala arcivévodkyně MorAna.
»Zrada!« mumlal pán se svázanými čelistmi.
»Zrada!« bručel ten v rakvi.
»Zrada! zrada!« ječelo Její Veličenstvo s velikou

hubou; a uchopivši za zadní část kalhot nešťastného
Tarpaulina, který právě počínal si nalévati plnou
lebku lihoviny, vyzdvihla jej vysoko do vzduchu a
pustila beze všech cavyků do mohutného,
otevřeného sudu jeho zamilovaného piva. Po
několik vteřin skákal v něm nahoru a dolů jako
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jablko v poháru grogu a konečně zmizel úplně ve
víru pěny, jejž jeho zmítání , snadno vytvořilo v
tekutině beztoho již kypivé.

Nepřihlížel však pokojně k porážce druhově
dlouhý námořník. Sraziv krále Mora dolů otevřeným
otvorem, přibouchl za ním chrabrý Noha kina padací
dvéře a pokročil doprostřed místnosti. Tu strhl
kostru, která se klátila nad stolem, a oháněl se jí
dokola tak rázně a vyvíjel při tom takovou dobrou
vůli, že když poslední zákmity světla ve světnici
zhynuly, podařilo se mu rozbiti hlavu malému
dnavému pánovi. Potem rozehnal se vší silou proti
osudnému sudu, naplněnému říjnovým pivem a
Hugonem Tarpaulinem, a převrhl jej na ráz. Z něho
vylila se potopa tekutiny tak prudká, dravá a ne-
odolatelná, že místnost byla zaplavena ode zdi ke zdi;
obtížený stůl se překotil, kozy byly vrženy na záda,
vědro punše do krbu a dámy do hysterických křečí.
Spousta pohřebního nářadí kymácela se v záplavě
vůkol. Džbány, konvice a čutory mísily se navzájem v
melee a opletené láhve utkávaly se zoufale s baňkami
z tmavého skla. Muž s třesavkou opilců utopil se na
místě, malý ztuhlý pán odplul ve své rakvi a vítězný
Noha, uchopiv kolem pasu tlustou dámu v rubáši,
vyřítil se s ní na ulici a zamířil rovnou k »Volné a
Lehké«, za ním pak plul jen s několika plachtami
strašlivý Hugo Tarpaulin, který nejprve kýchl třikrát
nebo čtyřikrát a pak supěl a funěl za kamarádem s
arcivévodkyní MorAnou.
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SKOKAN

Nikdy nepoznal jsem nikoho, kdo by měl tak bystrou
vnímavost pro šprým jako král. Jako by žil jen pro
šprýmy, Vyprávěti povedenou historku
šprýmovného rázu a vyprávěti ji dobře, bylo nej
jistější cestou k jeho přízni. Tak se stalo, že jeho sedm
ministrů vesměs bylo známo svým šprýmařským
nadáním. Vydařili se šmahem po králi, i v tom, že
byli to velcí, tělnatí, tuční muži, i jako
nevyrovnatelní šprýmaři. Zda lidé ztloustnou ze
šprýmů či zdali je cosi přímo v tuku, co budí
náchylnost ke šprýmování, nepodařilo se mi nikdy
dokonale zjistiti; ale jisto jest, že hubený šprýmař je
rara avis in terris.

O finessy neboli, jak je nazýval, o »duchy« vtipu
staral se král pramálo. Měl zvláštní obdiv pro šířku
žertu a pro ni byl často ochoten klidně snésti jeho
délku. Přejemnělosti ho nudily. Byl by dal přednost
Rabelaisovu »Gargantuovi« před Voltairovým
»Zadigem«; a konec konců šprýmy makavé hověly
jeho vkusu daleko lépe než slovní.

Za doby, do které spadá moje vyprávění,
žertovníci z povolání nevyšli ještě úplně z mody u
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vladařských dvoru. Různé »velmoci« na pevnině stále
ještě vydržovaly své »blázny«, kteří nosili strakatý šat
s čepicí a rolničkami u od nichž se vyžadovalo, aby
povždy v okamihu měli pohotově břitké vtipy za
drobty padající s královské tabule.

Náš král ovšem též vydržoval si »blázna«. Pravda
je, že potřeboval cosi bláznovského — byť jen jako
protiváhy k těžké moudrosti sedmi moudrých mužů,
kteří byli jeho ministry — c sobě ani nemluvě.

Jeho blázen čili šašek ze řemesla byl však
netoliko bláznem. Jeho cena byla trojnásobná v
očích králových, neboť byl zároveň trpaslíkem a
mrzákem. Trpaslíci byli za oněch dob u dvorů stejně
obvyklí jako blázni; a mnohým vladařům bylo by
bývalo za těžko přečkati své dny (dni u dvorů jsou
poněkud delší než kde jinde) bez šaška, s nímž by
se smáli, a bez trpaslíka, jemuž by se smáli. Ale jak
jsem již podotkl, jsou šprýmaři v devadesáti devíti
případech ze sta tuční, kulatí a neohrabaní — tak že
král neměl nepatrné příčiny, aby si blahopřál, že ve
Skokanovi (to bylo bláznovo jméno) má trojnásobný
poklad v jedné osobě.

Tuším, že jméno »Skokan« nebylo dáno trpa-
slíkovi kmotry při křtu, nýbrž bylo mu uděleno za
všeobecného souhlasu sedmi ministrů proto, že
nebyl schopen choditi jako jiní lidé. Opravdu uměl
se Skokan pohybovati jen jakousi trhanou chůzí —
bylo to cosi mezi skákáním a hadovitým smykáním
— pohyb, jenž působil bezmeznou zábavu a ovšem i
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útěchu králi, neboť krále (třeba že měl naduřelý břich
a konstitucionelní otok hlavy) pokládal veškerý dvůr
za nádherný zjev.

Ale ačkoli Skokan na svých zkroucených
nohou mohl se pohybovati jen lopotně a těžce po
cestě nebo podlaze, báječná svalová síla, kterou
příroda udělila jeho pažím snad proto, aby mu
vynahradila neduh dolních končetin, dovolovala mu
prováděti různé kousky podivuhodné obratnosti,
šlo-li o stromy nebo provazy nebo cokoli jiného, kam
bylo potřebí se vyšplhati. Při takových výkonech
podobal se jistě mnohem spíše veverce nebe opičce
nežli žábě.

Neumím přesně pověděti, z kterého kraje
Skokan původně pocházel. Patrně však z nějaké
barbarské země, o níž nikdo do té doby neslyšel —
ležící v nesmírné vzdálenosti ode dvora našeho krále.
Skokan a děvče o maličko méně zakrnělé než on (ač
vynikalo vzácnou souměrností údů a zázračně
tančilo) byli násilím odvlečeni ze svých demevů do
sousedních provincií a posláni králi darem od
jednoho z jeho vždy vítězných vojevůdců.

Za těchto okolností není divu, že vzniklo dů-
věrné přátelství mezi oběma malými zajatci. Záhy
stali se opravdu nerozlučnými přáteli. Skokan, jenž
nepožíval nikterak obliby, ač působil všem velkou
kratochvíli, nebyl s to, aby prokázal Trippettě
velkých služeb; avšak ona pro svůj půvab a vybranou
krásu (ač trpaslice) všeobecně byla obdivována a
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hýčkána; proto měla veliký vliv; a nikdy
neopomněla, kdekoli mohla, využiti ho ve prospěch
Skokanův.

Při kterési důležité státní události — nevím už,
jaké — ustanovil král, aby se konala maškarní
slavnost; a kdykoli maškarní slavnost nebo cosi
podobného nahodilo se u našeho dvora, bylo jisto, že
schopnosti Skokanovy i Trippettiny budou přizvány
k součinnosti. Zvláště Skokan, pořádaje slavnostní
průvody, navrhuje nové masky a pořizuje kostymy
pro maškarní plesy, jevil takovou vynalézavost, že
nic, jak se zdálo, nebylo možno provésti bez jeho
přispění.

Noc, určená k slavnosti, nadešla. Velkolepý sál
byl za dozoru Tríppettina vykrášlen vším
myslitelným, co mohlo dodati lesku maškarádě. Celý
dvůr tonul v horečném očekávání. Co do kostýmů
a masek možno snadno si představiti, že každý byl v
těchto bodech pevně rozhodnut. Mnozí ustanovili se
na tom (totiž jakou roli by měli na se vžiti) již týden
nebo i měsíc předem; a vskutku nikde nebylo ani
za mák nerozhodnosti — leč u krále a jeho sedmi
ministrů, Proč li váhali, neumím vůbec pověděti,
leda že snad tak činili ze žertu. Spíše však podobá
se pravdě, že bylo jim za těžko — poněvadž byli tak
tlustí — ustáliti se na něčem. Bud jak buď, čas
prchal; i poslali pro Trippettu a Skokana, své
poslední útočiště.

Když oba malí přátelé uposlechli vyzvání krá-
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lova, zastali jej, an sedí u vína se sedmi členy své
kabinetní rady; ale zdálo se, že mocnář je v rozmaru
velice špatném. Věděl, že Skokan nepije rád vína;
neboť rozčilovalo ubohého mrzáka až k šílenosti; a
šílenost není příjemný pocit. Avšak král liboval si v
makavých šprýmech, i bavilo ho nutiti Skokana, aby
pil a (jak se král vyjadřoval) aby »byl vesel«.

»Pojď sem, Skokane,« pravil, když šašek a jeho
přítelkyně vstoupili do komnaty; »vyprázdni tento
plný pohár na zdraví svých nepřítomných přátel (tu
Skokan si povzdechl) a pak prokaž nám dobrodiní
svou vynalézavostí. Potřebujeme masek,
charakterních rolí — charakterů, člověče — něco
nového — nebývalého. Jsme unuděni tím věčným
opakováním týchž masek. Pojď, napij se! víno ti
zbystří vtip.«

Skokan snažil se jako obyčejně udati nějaký vtip
v odpověď na toto vybídnutí královo; avšak nesvedl
toho. Náhodou byly právě narozeniny ubohého
trpaslíka a rozkaz, aby připil »nepří- tomným
přátelům«, vehnal mu slzy do očí. Mnohá těžká,
hořká krůpěj padla do číše, když ji přijímá! pokorně z
ruky tyranovy.

»Ach! ha, ha, ha!« chechtal se vladař, když
trpaslík s odporem vyprázdnil veliký pohár. »Podívej
se, co dovede sklenice dobrého vína! Vida, oči ti už
září!«

Ubožák! Jeho velké oči spíše než zářily; neboť
účinek vína na jeho dráždivý mozek byl stejně
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mocný jako okamžitý. Postavil číši chvějící se rukou
na stůl a zíral kolkolem na společnost ztrnulým,
pološíleným pohledem. Všichni patrně se nadmíru
bavili úspěchem králova »šprýmu«.

»A nyní do práce,« řekl první ministr, velmi
tlustý to muž,

»Áno,« pravil král; »pojď, Skokane, pomoz nám.
Charaktery, hošíčku; nedostává se nám charakterů
— nám všem — ha ha ha!« a ježto tato slova byla
vážně míněna jako žert, doprovázelo sedm mužů
sborem jeho smích.

Skckan také se smál, ačkoli slabě a poněkud
bezmyšlenkovitě.

»Nuže, nuže,« pravil král netrpělivě, »máš, co bys
nám navrhl?«

»Snažím se wmysliti si něco nového.« odpověděl
trpaslík roztržitě, neboť byl úplně omámen vínem.

»Snažíš se!« vzkřikl tyran divoce; »co tímhle
myslíš? Aha, chápu. Jsi nevrlý a potřebuješ ještě
vína. Tu máš, vypij toto!« a nalil opět plnou číši a
podával ji mrzákovi, který pouze na ni civěl, lapaje
po vzduchu.

»Pij, povídám!« hulákal netvor, »nebo u všech
ďáblů «

Trpaslík otálel. Král zrudl vztekem. Dvořani se
zubili. Trippetta, bledá jako mrtvola, přiblížila se ke
křeslu vladařovu, poklekla před králem a prosila ho,
aby ušetřil jejího přítele.

Tyran hleděl na ni chvíli, zřejmě žasna nad její
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smělostí. Zdálo se, že si vůbec neví rady, co učinit
nebo říci — jak nejlépe vyjádřiti své rozhořčení.
Konečně bez jediného sleva odstrčil ji prudce od
sebe a vychrstl jí obsah vrchovatého poháru do
tváře.

Ubohé děvče sebralo se se země, jak nejlépe
dovedlo, a netroufajíc si ani vzdechnouti, usedlo
opět na své místo na konci stelu.

Rozhostilo se mrtvé ticho asi na půl minuty, v
níž byl bys uslyšel pád listu nebo pírka. Bylo
přerušeno tichým, ale drsným a protáhlým skří-
pavým zvukem, jenž jako by přicházel ze všech koutů
komnaty zároveň.

»Proč — proč — proč děláš takový hluk?« otázal
se král, obrátiv se zuřivě na trpaslíka. Tento, jak se
zdálo, probral se zatím do značné míry ze svého
opojení a hledě upřeně, ale klidně tyranovi do tváře,
vyrazil ze sebe toliko: »Já — já? Jak já bych to mohl
učiní ti ?«

»Zdálo se, že zvuk přichází zvenčí,« poznamenal
jeden dvořan. »Tuším, že to byl papoušek v okně,
brousil si zobák o dráty klece.«

»Pravda,« odvětil vladař, jako by velice byl
uspokojen tímto vysvětlením; »ale byl bych přísahal
na svou rytířskou čest, že to skřípaly zuby tohohle
ničemy.«

Tu se trpaslík zasmál (král byl příliš zapřisáhlým
šprýmařem, aby zazlíval komukoli smích) a odhalil
řadu velikých, silných a velice odporných zubů. A
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co více, projevil naprostou ochotu vypiti na ráz tolik
vína, kolik kdo požaduje. Mocnář se upokojil; a
Skokan, vyprázdniv ještě jeden velký pohár, aniž
bylo na něm příliš pozorovati zlých následků, pustil
se pojednou čile do plánů k maškarádě.

Neumím pověděti, jaká je tu spojitost představ,
podotkl velmi pokojně a jako by jakživ nebyl okusil
vína, »ale právě na to, když vaše veličenstvo udeřilo
dívku a vchrstlo jí víno do tváře — právě na to, když
vaše veličenstvo toto učinilo, a ve chvíli, kdy
papoušek způsobil onen podivný zvuk venku na
okně, vzpomněl jsem si na znamenitou zábavu —
patří k veselým kouskům oblíbeným v mé otčime
a pořádá se často u nás, při našich maškarních
slavnostech: ale zde bude jistě úplnou novinkou. Na
neštěstí však vyžaduje společnosti osmi osob a —«

»To j sme my!« zvolal král a smál se, jak bystře
odkryl shodu čísel; »osm osob na puntík — já a mých
sedm ministrů. Dále! jaká je to zábava?«

»Říkámejí,« odvětil mrzák, »osm orangutanů na
řetězech a je to vskutku výborná kratochvíle,
provede-li se dobře.«

»My ji provedeme,« poznamenal král, povytáhl
se a sklopil víčka.

»Hlavním půvabem hry,« pokračoval Skokan,
»je zděšení, které se tím způsobí mezi damami.«

»Znamenitě!« chechtal se sborem vladař a jeho
ministerstvo.

»Přestrojím vás za orangutany,« mluvil dále
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trpaslík; »ponechte to mně na starost. Podobnost
bude tak překvapující, že společnost maškar bude
vás míti skutečně za divoká zvířata — a ovšem
zmocní se jich stejně veliký úžas jako hrůza.«

»O, toť výborné!« zvolal král. »Skokane! z tebe
udělám člověka!«

»Řetězy jsou proto, aby zvyšovaly zmatek svým
řinčením. Bude se mysliti, že jste unikli en masse
svým strážcům. Vašemu veličenstvu není možno si
představiti, jaký způsobí v maškarním plese osm
orangutanů řetězy k sobě připoutaných, o nichž se
domnívá větší část společnosti, že jsou skuteční, a
vřítí-li se dovnitř s divokým rykem, do zástupu pánů
a dam vybraně a nádherně nastrojených. Tento
kontrast je nevyrovnatelný.«

»Stane se,« pravil král; a shromáždění rádců
povstalo spěšně (neboť se připozdívalo), aby
uskutečnilo návrh Skokanův.

Způsob, jak šašek vystrojil družinu orangutanů,
byl velmi prostý, avšak pro jeho účely dosti
působivý. V době, o níž vyprávím, byla zmíněná
zvířata velmi zřídka vídána po civilisovaném světě;
a poněvadž napodobeniny trpaslíkem pořízené byly
dostatečně zvířecí a více než dostatečně ohyzdné,
soudilo se, že už tím je zabezpečeno, že budou
věrnými kopiemi přírody.

Král a jeho sedm ministrů byli nejprve vtěsnáni
do přiléhavých bavlněných košil a spodků. Ty
potom napuštěny dehtem. V tomto stadiu kdesi z
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družiny navrhl použiti peří; ale trpaslík ihned potřel
tento návrh, přesvědčiv brzo osm mužů očitým
důkazem že srst takového zvířete, jako je orangutan,
mnohem účinněji zpodobí koudel. Byla tudíž
nalepena tlustá vrstva koudele na vrstvu dehtu. Na
to opatřen dlouhý řetěz. Nejprve byl ovinut králi
kolem pasu a zcuzlen; potom kolem jiného člena
družiny a též zauzlen; pak postupně kolem všech
stejným způsobem. Když toto uvazování bylo
skončeno a druh od druha stál co nejdále, tvořili
kruh; a aby vše mělo přirozený vzhled, vedl Skokan
zbytek řetězu napříč kruhem ve dvou průměrech k
sobě kolmých, jako v dnešní době činí ti, kdož
chytají šimpanzy nebo jiné velké opice na Borneu.

Veliký sál, v kterém se měla konati maškarní
slavnost, byla okrouhlá místnost, velmi vyseká, do
níž padalo sluneční světlo toliko jediným oknem u
stropu. V noci (a pro noc byla tato síň především
určena) osvětloval ji hlavně veliký lustr, který visel
na řetězu vycházejícím ze středu stropního světlíku a
spouštěl se i vytahoval závažím, jak bývá zvykem; ale
toto (aby nerušilo dojmu) pojíždělo vně kopule a nad
stropem.

Výzdoba místnosti ponechána vrchnímu do-
zoru Trippettinu; avšak ta v některých podrob-
nostech patrně dala se vésti klidnějším úsudkem
svého přítele trpaslíka. Na jeho radu se stalo, že při
této příležitosti odstraněn lustr. Odkapávající vesk
(čemuž při počasí tak teplém bylo zhola nemožno
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zabrániti) byl by povážlivě poškodil bohatý úbor
hostů, od nichž ede všech nebylo možno očekávati
při tlačenici v sále, že budou se vyhýbati jeho středu
— totiž místu pod lustrem. Dodatečně zasazeny
svícny na různá místa do stěn síně, poněkud stranou;
a pochodeň, vydávající libou vůni, vložena do ruky
jedné každé karyatidě, které stály u zdi — v počtu asi
padesátí nebo šedesáti celkem.

Osm orangutanů, poslušno rady Skokanovy,
čekalo trpělivě až do půlnoci (kdy místnost byla
nadobro naplněna maškaramí), než se objevilo.
Sotva však hodiny odbily, vřítili se všichni společně
dovnitř, či spíše vevalili se — neboť řetězy překážely
tak, že členové družiny většinou upadli a všichni
aspoň klopýtali při vstupu.

Pobouření mezi maškarami bylo ohromné a
naplnilo srdce královo plesáním. Jak předvídáno,
bylo nemálo hostů, kteří měli tvory lítého vzezření
opravdu za nějaké divoké šelmy, byl ne zrovna za
orangutany. Mnoho dam omdlelo hrůzou; a kdyby
král z opatrností nebyl zakázal bráti si zbraně do sálu,
byla by asi jeho družina brzy zaplatila svou
kratochvíli krví. Takto však nastal všeobecný úprk
ke vchodům; avšak král byl poručil uzamknouti je
ihned po jeho vstupu do dvorany; a jak trpaslík
navrhl, uloženy byly klíče u něho.

Když poplach dostoupil vrcholu a každá z
maškar starala se pouze o vlastní bezpečnost (neboť
opravdu hrozilo značné skutečné nebezpečí z toho,
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jak tísnil se rozčilený dav), bylo možno spatřiti, že
řetěz, na němž obyčejně visíval lustr a který po jeho
odstranění byl vytažen nahoru, sestupuje pozvolna,
až jeho konec hákem opatřený dostal se na tři stopy
od podlahy.

Brzo na to král a jeho sedm přátel, když dosti se
napotáceli kolkolem po sále ve všech směrech, ocitli
se posléze uprostřed a tedy ovšem v bezprostředním
styku s řetězem. Zatím co takto stáli, trpaslík, jenž je
sledoval potichu v patách a nabádal je, aby udržovali
rozruch v davu, uchopil jejich řetěz v průsečíku
obou dílů, jež přetínaly kruh ve dvou kolmých
průměrech. Sem rychlostí myšlenky zatkl hák, na
němž visíval lustr; a v okamžiku jakýmsi nevi-
ditelným působením byl řetěz lustru vytažen tak
vysoko, že hák ocitl se z dosahu ruky a — ne-
vyhnutelný to následek — přivlékl orangutana k
orangutanu do vzájemné těsné blízkosti a tváří v
tvář.

Masky zatím vzpamatovaly se poněkud ze svého
zmatku; a počínajíce již pohlížeti na vše jako na
podařený žert, vypukly v hlučný smích nad
zvláštním postavením opic.

»Ponechte je mně!« zaječel tu Skokan a jeho
pronikavý hlas bylo snadno slyšeti veškerým
hlukem. »Ponechte je mně. Já je, tuším, znám. Budu-
li jen moci se na ně dobře podívat, já vám brzy
povím, kdo to je.«

Tu jal se lézti přes hlavy davu a dostal se až ke
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zdi; pak chopiv se pochodně z ruky jedné karyatidy
vrátil se stejně, jak přišel, doprostřed síně — vyšvihl
se opičí hbitostí králi na hlavu — a odtud vyšplhal
se několik stop výše po řetězu — skláněje pochodeň,
aby si prohlédl tlupu orangutanů a ječe neustále: »Ja
brzo vypátrám, kdo to je!«

A tu, co veškeré shromáždění (i s opicemi)
prohýbalo se smíchy, z nenadání šašek pronikavě
zahvízdl; na to řetěz vyletěl prudce vzhůru asi třicet
stop — zároveň táhl s sebou zděšené a vzpírající se
orangutany a pak nechal je viseti ve vzduchu mezi
světlíkem a podlahou. Skokan, přivinut k
stoupajícímu řetězu, zachovával neustále svou
původní polohu vůči osmi maškarám a dále (jako
kdyby se nic nestalo) vztahoval svou pochodeň proti
nim, jako by se snažil vypátrati, kdo jsou.

Vzlet řetězu ohromil celou společnost tak do-
konale, že nastalo mrtvé ticho asi na minutu. Přerušil
je právě takový tichý, drsný, skřípavý zvuk, jaký již
dříve upoutal pozornost královu a jeho sedmi rádců,
když vladař vchrstl víno do tváře Tripettiny. Ale
tentokráte nebylo vůbec pochyby, odkud zvuk
pochází. Vycházel z tesákovitých zubů trpaslíka,
který je zatínal a skřípal jimi, co pěna vystupovala
mu z úst, a zíral pronikavým pohledem, plným
šíleného vzteku, králi a jeho sedmi druhům do tváří
vzhuru obrácených.

»Aha!« promluvil konečně rozzuřený šašek.
»Aha! Teď už pomalu poznávám, kdo jsou tihle lidé!«
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Při těchto slovech tváře se, jako by si chtěl krále lépe
prohlédnouti, přidržel pochodeň k vrstvě koudele,
která jej obalovala a jež okamžitě se vzňala jedním,
jasným plamenem. V necelé půl minutě hořelo
všech osm orangutanů prudkým plápolem, za křiku
množství, jež vyjeveně hledělo na ně zdola omráčeno
hrůzou a nemehlo jim poskytnouti sebe menší
pomoci.

Konečně plameny, jichž zuřivost pojednou
sesílila, donutily šaška, aby vylezl výše po řetězu a
dostal se tak z jejich dosahu; a při tomto jeho pohybu
dav opětně zmlkl na krátkou chvíli. Trpaslík chopil
se této příležitosti a ozval se ještě jednou:

»Teď vidím zřetelné,« pravil, jací lidé jsou tyto
maškary. Je to veliký král a jeho sedm tajných radů,
— král, v kterém se neozve svědomí, když udeří
bezbrannou dívku, a jeho sedm radů, kteří mu
nadržují v takové hanebné urážce. A já, já jsem jen
Skokan, šašek, — a tohle je můj poslední šprým.«

Při veliké hořlavosti obou látek, koudele i
dehtu, na němž lpěla, dílo pomsty byle dokonáno
málem dříve, než trpaslík domluvil svou krátkou řeč.
Osm mrtvol houpalo se na svých řetězech, smrdutá,
zuhelnatělá, ohyzdná a nerozeznatelná hmota.
Mrzák hodil na ně svou pochodeň, vyšplhal se
pohodlně ke stropu a zmizel ve světlíku.

Soudí se, že Trippetta stála nad stropem sálu
a pomáhala svému příteli při vykonávání plamenné
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pomsty a že se jim podařilo uprchnouti spolu do
vlasti; neboť již nikdo jich nespatřil.
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