


RADŽŮV DÉMANTRADŽŮV DÉMANT

RROBEROBERT LOUIST LOUIS
STEVENSOSTEVENSONN

EKNIZKEKNIZKYY..SKSK

www.eknizky.sk



Radžův démant by eknizky.sk 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/radzubdemant
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/


ObsahObsah

1POVÍDKA O PAPÍROVÉ KRABICI
POVÍDKA O MLADÉM MUŽI DUCHOVNÍHO

35STAVU.
57POVÍDKA O DOMĚ SE ZELENÝMI OKENICEMI.

DOBRODRUŽSTVÍ PRINCE FLORIZELA S
97DETEKTIVEM.

107Ďalšie knihy od autora Robert Louis Stevenson

vwww.eknizky.sk



www.eknizky.sk



POVÍDKA O PAPÍROVÉ
KRABICI

A ž do svého šestnáctého roku na soukromé škole
a pak na jednom z těch velkých ústavů, jimiž
Anglie je tak pověstná, pan Harry Hartley ob-

držel běžné vychování jako gentleman. V té době jevil
pozoruhodnou nechuť ke studiím, a ježto jediný z jeho
rodičů, jenž byl ještě na živu, byl jak sláb, tak i neznalý
podobných věcí, Harrymu bylo dovoleno tráviti čas tím,
že hleděl získati si pouze různé malicherné a čistě jenom
společenské vlastnosti. O dvě léta později stal se
sirotkem a téměř žebrákem. Pro jakékoli zaměstnání,
vyžadující píle a horlivosti, Harry byl neschopen jak
svou povahou, tak i svou výchovou. Uměl zpívati písně
a romance a doprovázeti se při tom slušně na piano; byl
něžný, ač poněkud ostýchavý kavalír; měl vyslovenou
zálibu v šachu, a příroda poslala ho do světa se
zevnějškem tak půvabným a zajímavým,, jak jen lze si
mysliti. Plavý a růžové pleti, holubích očí a milého
úsměvu, měl tvář příjemnou něžnou a zádumčivou a
velice uctivé a jemné způsoby. Avšak při všem tom
nebyl to muž, který by dovedl ovládati čety vojínů, nebo
říditi státní záležitosti.

Šťastná náhoda a nějaký vliv zjednaly Harrymu v
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době jeho osiření místo soukromého tajemníka majora-
generála pana Tomáše Vandeleura, rytíře lázně. Pan
Tomáš byl šedesátiletý muž, silného hlasu, hlučný,
prudký a panovačný. Z nějaké příčiny, pro nějakou
službu, o jejíž povaze se často šeptalo, a jež byla opět
a opět popírána, radža kašgarský obdaroval toho
důstojníka šestým ze známých démantů světa. Tento
dar proměnil generála Vandeleura z chudáka v boháče,
z obyčejného a neoblíbeného vojáka v jednoho ze lvů
londýnské společnosti. Majitel radžova démantu byl
vítán v nejuzavřenějších kruzích a našel dámu mladou,
krásnou a urozenou, která byla ochotna nazývati ten
démant svým i za cenu sňatku s panem Tomášem
Vandeleurem. V té době se všeobecně říkalo, že jeden
klenot, ježto rovné druží se k rovnému, přivábil druhý;
zajisté že lady Vandeleurová byla netoliko drahokam
nejčistšího lesku svou vlastní osobou, ukazovala se však
také ve světě ve velice nádherném a nákladném obalu,
a mnoho vážených autorit vyhlašovalo ji za jednu ze tři
nebo čtyř žen Anglie, jež uměly se nejlépe oblékati.

Povinnosti Harryho jako tajemníka nebyly právě
obtížné, měl však odpor ke každé delší práci, bolelo ho,
zamazal-li si někdy prsty inkoustem, a půvaby lady
Vandeleurové a její toalety přilákaly, ho často z
knihovny do jejího budoáru. Uměl se co nejlépe chovati
mezi ženami, uměl dobře mluviti o móde a nebyl nikdy
šťastnější, než mohl-li posuzovati odstín nějaké stužky,
nebo běžeti s nějakým vzkazem k modistce. Zkrátka,
korrespondence páně Tomášova ocitla se v ubohém
stavu, a naše lady měla novou komornou.

ROBERT LOUIS STEVENSON
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Posléze generál, který měl nejméně trpělivosti ze
všech vojenských velitelů, povstal se svého místa a v
prudkém výbuchu hněvu naznačil svému tajemníkovi,
že již nepotřebuje jeho služeb, a naznačil mu to jedním
z těch významných gest, jichž se jen zřídka užívá mezi
gentlemany. Ježto pak dvéře byly na neštěstí právě
otevřeny, pan Hartley dopadl se schodů hlavou napřed.

Povstal trochu pohmožděn a hluboce znepokojen.
Život v generálově domě se mu dobře hodil; pohyboval
se ve velice pěkné společnosti, byť i v postavení více
nebo méně pochybném; dělal jen málo, jedl co nejlépe,
a bylo mu zcela příjemně v hřejivé přítomnosti lady
Vandeleurové, označuje své city k ní ve svém nitru
velice výmluvným slovem.

Bezprostředně potom, kdy byl tak pohaněn tou
vojenskou nohou, pospíšil do budoáru a vyjevil tam,
své strasti.

„Víte velmi dobře, milý Harry,“ odvětila lady
Vandeleurová, neboť nazývala ho vůbec jen jeho
křestním jménem jako nějaké dítě nebo člena své čeledi,
„že neděláte nikdy a za žádných okolností to, co vám
řekne generál. Řeknete snad, že já si počínám právě tak.
Je v tom však rozdíl. Žena vymůže si odpuštění za celý
rok neposlušnosti jediným obratným projevem pokory,
a pak nikdo není ženat se svým soukromým
tajemníkem. Bude mi líto, že vás ztratím, ježto však
nemůžete zůstati déle v domě, kde jste byl uražen, přeji
vám šťastnou cestu a slibuji vám, že generálovi, jak
náleží, osladím, že se k vám tak ošklivě zachoval.“

RADŽŮV DÉMANT
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Harry udělal zkroušenou tvář, slzy vstoupily mu do
očí a hleděl na lady Vandeleurovou s něžnou výčitkou.

„Milostivá,“ řekl, „čím je mi urážka? Neměl bych
ovšem valného mínění o tom, kdo by dovedl šmahem
odpouštěti. Avšak opustiti své příznivce, rváti pouta
citu —“

Nebyl s to, aby pokračoval, neboť jeho rozčilení ho
dusilo, a počal plakati.

Lady Vandeleurová hleděla na něho se zvláštním
výrazem.

„Ten blázínek,“ myslila si, „domnívá se, že je do
mne zamilován. Proč by nemohl sloužiti mně místo
generálovi? Je dobrosrdečný, ochotný a vyzná se v
módě, a pak zachrání ho to před úrazem. Je skutečně
příliš hezký, než aby byl obrněn proti různým
nástrahám.“

Ještě téhož večera promluvila s generálem, který
se již poněkud hanbil za svou přílišnou čilost, a Harry
byl přeložen do ženského oddělení, kde žil o málo hůře,
než v nebi. Byl vždy oděn neobyčejně vybraně, nosil
květiny v knoflíkové dírce a dovedl baviti hosta s taktem
a příjemně. Pyšnil se tím, že byl otrokem krásné ženy,
přijímal rozkazy lady Vandeleurové jako pouhé projevy
přízně a s radostí vystupoval před jinými muži, kteří se
mu posmívali a opovrhovali jím, ve své vlastnosti muž-
ské komorné. A ani s morálního hlediska nemohl v tom
viděti nic závadného. Zdálo se mu, že špatnost je ve
své podstatě jen vlastností mužů, a tráviti všechen svůj
čas s jemnou dámou, zabývající se pouze svou parádou,

ROBERT LOUIS STEVENSON
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znamenalo mu tolik, jako bydliti na očarovaném
ostrově mezi bouřemi života.

Jednoho krásného jitra přišel do salonu a počal
uklízeti tam nějaké hudebniny na pianě. Lady
Vandeleurová na druhém konci toho sálu hovořila hor-
livě se svým bratrem, Charlie Pendragonem, starším
mládencem, zchátralým výstřednostmi a silně chromým
na jednu nohu. Soukromý tajemník jehož příchodu
nevěnovali pozornosti, neanohl nevyslechnouti část
jejich rozmluvy.

„Dnes nebo nikdy,“ řekla lady. „Jednou provždy,
dnes se tak musí státi.“

„Tedy dnes, musí-li to býti,“ odvětil bratr s po-
vzdechem. „Je to však nepravý krok, Kláro, nebezpečný
krok, a budeme ho trpce litovati.“

Lady Vandeleurová pohlédla svému bratru pevně a
se zvláštním poněkud výrazem do tváře.

„Zapomínáte,“ pravila, „že ten muž musí přece
jednou zemříti.“

„Čestné slovo, Kláro,“ řekl Pendragon, „myslím, že
jste nejbezcitnější taškář z celé Anglie.“

„Vy muži,“ opáčila, „jste tak hrubě sestrojeni, že
nedovedete nikdy postřehnouti jemnějšího odstínu
myšlenky. Sami jste lakotní, násilní, neskromní,
bezohlední, a přece sebe menší myšlenka na budouc-
nost zaráží vás při ženě. Protiví se mi to. Při obyčejném
bankéři opovrhoval byste nerozhodností a hloupostí, již
chcete vždy viděti při nás.“

„Nepochybuji, že máte pravdu,“ odvětil její bratr,

RADŽŮV DÉMANT
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„byla jste vždycky chytřejší než já. A pak, znáte přece mé
heslo: Rodina především.“

„Ano, Charlie,“ opáčila, berouc ho za ruku, „znám
vaše heslo lépe, než je znáte vy sám. A Klára před
rodinou! Není to jeho druhá část?

Jste skutečně nejlepší ze všech bratrů, a miluji vás
za to upřímně.“

Pan Pendragon vstal poněkud zmaten těmito vý-
levy sesterské lásky.

„Lépe, neuvidí-li mne. zde nikdo,“ řekl. „Rozumím
své úloze a dám pozor na Krotké Kotě.“

„Učiňte tak,“ odvětila.. „Je to zbabělý tvor a mohl
by vše zkaziti.“

Poslala mu rukou něžný polibek, a bratr odešel
budoárem a zadním vchodem.

„Harry,“ řekla lady Vandeleurová obracejíc se k
tajemníku, sotvaže byli samotni, „mám pro vás dnes
ráno nějakou pochůzku. Musíte si však vžiti drožku,
nechci, aby můj tajemník dostal pihy.“

Pronesla tato poslední slova s důrazem a pohlédla
na něho s polomateřskou pýchou, jež ubohému
Harrymu velice zalichotila, i ujistil ji jak, je šťasten, že
má příležitost jí posloužiti.

„Je to opět jedno z našich velkých tajemství,“
pokračovala potutelně, „a nikdo nesmí o něm věděti, leč
můj tajemník a já. Pan Tomáš by ztropil hrozný výstup,
a kdybyste věděl, jak jsem již znavena těmi jeho
scénami. Oh, Harry, Harry, nemohl byste mi vysvětliti,
proč vy muži jste tak divocí a nespravedliví? Nu, ovšem
že nemůžete, vy jste jediný muž na světě, jenž neví nic

ROBERT LOUIS STEVENSON
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o těch ošklivých vášních, vy jste tak dobrý, Harry, a
tak laskav, vy alespoň umíte býti upřímným přítelem
ženy a víte, co si myslím? Myslím si, že ostatní jsou tím
ošklivější u porovnání s vámi.“

,,Vy jste to,“ řekl Harry dvorně. ,,jež jste ke mně tak
laskava. Jednáte se mnou jako —“

„Jako matka,“ přerušila ho lady Vandeleurová,
„snažím se býti vám matkou. Nebo alespoň,“ opravila se
s úsměvem, „téměř matkou. Obávám se, že jsem ještě
příliš mladá, abych mohla býti vaší skutečnou matkou.
Řekněme přítelkyní — upřímnou přítelkyní.“

Umlkla na chvíli dosti dlouhou, aby její slova
mohla náležitě proniknouti city Harryho, přece však ne
dosti dlouhou, aby mu dopřála času k odpovědi.

„To všechno však nepatří k věci,“ počala opět. „Po
levé straně dubového šatníčku najdete papírovou
krabici. Je to pod růžovým přehozem, jejž jsem měla na
sobě ve středu s malínskými krajkami. Odnesete ji
ihned na tuto adresu,“ a podala mu list papíru,
„nedávejte jí však pod žádnou podmínkou z ruky,
dokud nedostanete potvrzení psaného mou rukou.
Rozumíte? Odpovězte, prosím — odpovězte! Je to
nesmírně důležito, a žádám vás, abyste tomu věnoval
všechnu svou pozornost.“

Harry upokojil ji, opakuje dokonale její příkazy, a
chtěla mu právě říci ještě více, když generál Vandeleur
vrazil do pokoje zrudlý hněvem a drže v ruce dlouhý a
podrobný účet z módního závodu.

„Nechtěla byste se na to podívati, madame ?”
zvolal. „Byla byste tak laskava a přečetla byste si zde

RADŽŮV DÉMANT

7

www.eknizky.sk



tu listinu? Vím velmi dobře, že jste si mne vzala pro
peníze, a myslím, že mohu vydávati jich právě tolik, jako
kdokoliv ve státní službě, ale, že Bůh mne stvořil, chci
učiniti konec období toho hanebného
marnotratnictví.”

„Pane Hartley,” řekla lady Vandeleurová, „doufám,
že rozumíte, co máte udělati. Smím vás žádati, abyste se
za tím vydal ihned?“

„Stůjte,“ řekl generál, obraceje se k Harrymu, „ještě
slovo, než půjdete.” A pak, obraceje se opět k lady
Vandeleurové, pokračoval: „Kam posíláte toho
vzácného chlapíka? Nevěřím mu o nic více, než vám,
tolik vám mohu říci. Kdyby měl jen za mák cti, vyhnul
by se s opovržením tomuto domu, a co vlastně dělá za
svůj plat, je celému světu tajemství. Kam ho posíláte,
madame? a proč ho posíláte s takovým spěchem?”

„Myslila jsem, že mi chcete říci něco v soukromí,”
odvětila lady.

„Mluvila jste o nějakém poslání,” trval na svém
generál. „Nepokoušejte se mne klamati v mém ny-
nějším duševním stavu. Mluvila jste o nějakém
poslání.“

„Trváte-li na tom, že vaše služebnictvo má býti
zasvěceno do našich pokořujících nedorozumění,“
odvětila lady Vandeleurová, „učiním snad nejlépe,
požádám-li pana Hartleye, aby si zde sedl. Nechcete?“
pokračovala, „můžete tedy jiti, pane Hartley. Doufám,
že si zapamatujete vše, co jste zde nyní slyšel, bude vám
to snad k prospěchu.“

Harry vytratil se ihned ze salonu a běže po

ROBERT LOUIS STEVENSON
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schodech nahoru, slyšel hlučnou deklamaci generálova
hlasu a tichý hlas lady Vandeleurové, odpovídající
ledově na všechny jeho výčitky. Jak upřímně obdivoval
tu ženu! Jak obratně dovedla se vyhnouti každé
choulostivé otázce! s jakou drzou jistotou opakovala své
příkazy přímo před ústím děl svého nepřítele! a s druhé
strady, jak nenáviděl jejího manžela!

V celé té ranní příhodě nebylo nic neobyčejného,
neboť navykl již tomu, že sloužil lady Vandeleurové v
takových tajných posláních, zejména pokud týkalo se
jejích styků s módním závodem. Věděl dobře, že v domě
je cosi v nepořádku. Bezedná marnotratnost a neznámé
výdaje pohltily již dávno její vlastní jmění a hrozily den
ze dne pohltili i jmění jejího manžela. Každého roku
jednou nebo‘ dvakráte prozrazení a zkáza hrozily již již
propuknouti, a Harry pobíhal po krámech a závodech
všeho druhu, vyřizuje různé malé lži a platě malé částky
na velké účty, až byla povolena opět další lhůta, a lady
a její věrný tajemník mohli opět volněji dýchati, neboť
Harry byl ze dvou příčin tělem i duší na její straně: nejen
že zbožňoval lady Vandeleurovou a bál se a nenáviděl
jejího manžela, nýbrž již svou vrozenou náklonností
sympathisoval s láskou ke všemu hezkému, a jeho
vlastní, jediná výstřednost týkala se jeho krejčího.

Našel tu papírovou krabici na udaném místě,
upravil opět pečlivě složenou tam toaletu své velitelky
a vyšel z domu. Slunce svítilo,, vzdálenost k udanému
místu byla dosti velká, a vzpomněl s nevolí, že generál
objevil se právě, aby zabránil lady Vandeleurové, dáti
mu peníze na drožku. Za takového parného dne byla

RADŽŮV DÉMANT
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skutečně obava, že jeho pleť by mohla silně trpěli, a jíti
tak daleko Londýnem s papírovou krabicí pod paží bylo
pokoření téměř nesnesitelné pro mladíka jeho povahy.
Zastavil se a uvažoval. Vandeleurovi bydlili na
eatonském náměstí, místo určení bylo blíže Notting
Hillu; bylo zřejmo, že by mohl jíti Parkem, drže se dobře
stranou a vyhýbaje se navštěvovaným alejím, a děkoval
nebi, vzpomněv si, že je ještě poměrně časně.

Touže zbaviti se svého břemene, kráčel poněkud
rychleji než obyčejně a ušel již jistou část
kensingtonského parku, když na osamělém místě mezi
stromy srazil se pojednou s generálem.

„Odpusťte, prosím, pane Tomáši,“ prohodil Harry,
ustupuje zdvořile stranou, neboť onen stál mu přímo v
cestě.

„Kam jdete, pane?“ tázal se generál.
„Procházím se tu trochu pod stromy,“ odvětil

mladík
Generál dotkl se hůlkou té papírové krabice.
„Zde s tím?“ zvolal, „lžete, pane, a víte, že lžete !“
„Skutečně, pane Tomáši,“ opáčil Harry, „nejsem

zvyklý, aby se mnou někdo takto mluvil.“
„Nechápete svého postavení,“ řekl generál. „Jste

můj sluha a to sluha, proti němuž mám největší po-
dezření. Jak mohu věděti, zda ta krabice není plná lžic?“

„Je v ní cylindr mého přítele,“ řekl Harry.
„Nuže, dobře,“ odvětil generál Vandeleur. „Chci

tedy viděti ten cylindr vašeho přítele. Víte,“ dodal
posměšně, „zajímám se velice o cylindry a myslím, že
mne znáte, že dovedu proraziti svou vůlí.“

ROBERT LOUIS STEVENSON
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„Odpusťte, prosím, pane Tomáši, je mi skutečně
líto,“ omlouval se Harry, „avšak je to naprosto
soukromá věc.“

Generál chytil ho jednou rukou drsně za rameno,
zdvíhaje současně ve druhé svou hůlku příliš
zlověstným způsobem. Harry pokládal se již za ztracena,
avšak v témž okamžiku Nebesa přivedla mu
neočekávaného ochránce v osobě Charlie Pendragona,
který blížil se k nim odzadu mezi stromy.

„Vida, vida, generále, zadržte,“ řekl, „není to
zdvořilé, ani mužné.“

„Aha!“ zvolal generál, obraceje se na patách k
svému novému protivníku. „Pan Pendragon! A myslíte
snad, pane Pendragone, že proto, že jsem měl neštěstí
vzíti si vaši sestru, strpím, abych byl obtěžován a
drážděn takovým zchátralým a zbankrotělým zhýřilcem,
jako jste vy? Jakmile jsem poznal lady Vandeleurovou,
ztratil jsem všechnu chuť k ostatním členům její
rodiny.“

„A myslíte, generále Vandeleure,“ opáčil Charlie,
„že proto, že moje sestra měla neštěstí vzíti si vás, vzdala
a zřekla se všech svých práv a výsad jako dáma?
Přiznávám, pane, že se tím, jak nejvíce jen mohla, vzdala
svého dřívějšího postavení, pro mne je však stále
Pendragonovou.

Vytkl jsem si za úkol, chrániti ji před každou
urážkou, a kdybyste byl desetkráte její manžel, ne-
připustím, abyste obmezoval její svobodu a abyste
zastavoval násilně její soukromá posly.“

„Jakže, pane Hartley?“ tázal se generál. „Pan
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Pendragon jest, jak se zdá, téhož mínění, jako já. On
také má podezření, že lady Vandeleurová má něco
společného s cylindrem vašeho přítele.“

Charlie viděl, že se dopustil neodpustitelné chyby,
již pospíšil si napravit.

„Jakže, pane?“ zvolal, „pravíte, že mám podezření?
Nemám žádného podezření. Spatřiv pouze, že
zneužíváte své síly a znásilňujete své podřízené, osmělil
jsem se zakročiti.“

A řka to pokynul kradmo Harrymu, který však byl
příliš tupý, nebo příliš rozčilen, aby rozuměl jeho
posunku.

„Jak si mám vyložiti vaše chování, pane?“ tázal se
Vandeleur.

„Jak je libo, pane,“ opáčil Pendragon.
Generál zdvihl opět svou hůlku a mávl jí po hlavě

Charliově; tento však, byť i s chromou nohou, odrazil
ránu deštníkem, přiskočil a popadl se do křížku se svým
hrozným odpůrcem.

„Běžte. Harry, běžte! křičel, „běžte, vy ťulpase!“
Harry zůstal na okamžik, jako by zkameněl, hledě

na ty dva muže, jak se potáceli v divokém objetí, pak se
však obrátil a dal se do běhu. Ohlédnuv se ještě přes
rameno spatřil generála, jak leží pod kolenem
Charliovým, snaže se zoufale obrátiti situaci, a park jako
by se pojednou naplnil lidmi, kteří se sbíhali všemi
směry k jevišti toho zápasu. Ten pohled jako by dodal
tajemníkovi křídla, a nezmírnil rychlosti, dokud se
nedostal na bayswaterskou silnici a nevrhl se namátkou
do jedné z nejméně oživených postranních ulic.
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Viděti dva pány, jež tak dobře znal, jak se tu spolu
tak brutálně perou a navzájem tlukou, bylo příliš
mnoho pro Harryho. Přál si zapomenouti na ten pohled,
přál si zejména také a v přední řadě dostati se od
generála Vandeleura tak daleko, jak jen možno, a v této
své snaze zapomněl úplně na svůj cíl a hnal se všecek
se chvěje střemhlav kupředu. Když si vzpomněl, že lady
Vandeleurová je žena jednoho a sestra druhého z těch
gladiátorů, jeho srdce se zachvělo soucitem k ženě, jež se
dostala na tak nepravé místo v životě. Ba i jeho vlastní
postavení v generálově domácnosti nevyhlíželo daleko
tak utěšeně, jako dosud, ve světle násilností, jichž
svědkem právě byl.

Ubíral se takto nějakou chvíli dále, ponořen do
těchto úvah, když naraziv lehce na jiného chodce,

se vzpamatoval a připamaloval si papírovou krabici pod
svou paží,

„Nebesa!“ zvolal, „kam jsem dal hlavu? a kam jsem
to zabloudil?“

Nato pohlédl na obálku, již mu dala lady
Vandeleurová. Adresa tam byla, nikoli však jméno.
Harry dostal prostě příkaz tázati se tam na „pána, který
čeká nějakou zásilku od lady Vandeleurové“, a nebude-
li doma, čekati tam na něho, až se vrátí. Ten gentleman,
pravil dále lístek, má se vykázati potvrzením vlastní
rukou té dámy. To vše zdála se velice tajemné, a ,Harry
se zejména divil, že nebylo tam žádného jména, a pak té
formalitě ohledně onoho potvrzení. Myslil na to málo,
když to slyšel z jejích úst mezi hovorem; čta to však
nyní s chladnou krví a uváděje to ve spojitost se všemi
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ostatními, tak zvláštními podrobnostmi, počal býti
přesvědčen, že je zapleten do nějaké nebezpečné věci.
Po půl okamžiku pochyboval dokonce i o paní
Vandeleurové samotné, neboť shledával, že tento
tajemný, obskurní postup je jaksi nevhodný pro tak
vznešenou dámu, a počal posuzovati to nyní přísněji,
když její tajemství mohlo se obrátiti také proti němu.
Avšak její nadvláda nad ním byla příliš mocna; zapudil
ihned své podezření a vyčítal si horlivě, že vůbec něco
takového připustil.

V jednom nicméně jeho povinnost a vlastní zájem,
jeho věrnost a jeho strach se shodovaly — že se musí
zbaviti pokud možno nejdříve té papírové krabice.

Oslovil tedy prvního policejníko strážníka a ptal se
zdvořile na cestu. Ukázalo se, že byl již nedaleko svého
cíle a dalších několik minut chůze přivedlo ho k
malému domu v nějaké postranní ulici, nově
natřenému a udržovanému s největší pečlivostí. Kle-
padlo i rukojeť zvonku byly vyleštěny, kvetoucí rostliny
ve květináčích zdobily výstupky před jednotlivými
okny, a záclony z nějaké drahé látky tajily vnitřek před
zraky zvědavých chodců. Celé místo mělo vzhled
klidného ústraní, a Harry byl tím tak upokojen, že
zaklepal ještě způsobněji než jindy a snažil se ještě
pečlivěji než jindy očistiti svou obuv.

Služebné děvče příjemného vzhledu otevřelo hned
dvéře a hledělo na tajemníka, jak se zdálo, nikterak
nevlídnýma očima.

„Zde je zásilka od lady Vandeleurové,“ řekl Harry.
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„Vím, odvětilo devce, přikývnuvši hlavou. „Avšak
pán není doma. Necháte to u mne?“

„Nemohu,“ odvětil Harry. „Mám rozkaz
neodloučiti se od toho, leč pod určitou podmínkou, a
musím vás prošiti, abyste mne zde nechala počkati.“

„Dobrá,“ řekla, „myslím, „že vás zde smím nechati.
Mohu vám říci, že jsem zde dosti osamělá, a vy
nevyhlížíte podle toho, jako byste chtěl polknouti
nějaké děvče. Ale neptejte se mne na jméno toho pána,
neboť nesmím vám ho říci.“

„Jak pravíte?“ zvolal Harry. „Je to skutečně zvláštní!
Avšak v poslední době musím se stále diviti. Jednu
otázku bych vám snad však mohl přece dáti, aniž bych
se dopustil nediskretnosti. Patli mu zde ten dům?“

„Je jen nájemníkem, a to dosud ani plných osm
dní,“ opáčilo děvče. „A nyní otázka za otázku: znáte lady
Vandeleurovou?“

„Jsem její soukromý tajemník,“ odvětil Harry se
zábleskem soukromé pýchy.

„Je hezká, není-liž pravda?“ pokračovala služebná.
„Oh, krásná !“ zvolal Harry, „neobyčejně půvabná

a neméně dobrá a laskavá.“
„Vy sám vyhlížíte jako hodný a laskavý mladík,“

opáčila, „a vsadila bych se, že stojíte za tucet takových
paní Vandeleurových.“

Harry byl náležitě pohoršen.
„Já!“ zvolal. „Já jsem pouhý tajemník.“
„Co mi to chcete namluviti?“ tázalo se děvče.

„Snad proto, že jsem jen služebná?“ A pak změknuvši
při pohledu na patrný zmatek Harryův: „Vím, že nejste
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takový,“ dodala, „a líbíte se mi, ale co je mně po paní
Vandeleurové? Oh, ty paničky!“ zvolala. „Pošlou si
takového pána, jako jste vy — s krabicí — za bílého
dne!“

Rozmlouvajíce takto zůstali na svých místech —
ona ve dveřích, on na chodníku, prostovlasý, aby se
ochladil, a s krabicí pod paží. Avšak při posledních
slovech Harry, nemoha klidně vyslechnouti takových
poklon svému zevnějšku, ani odolati svůdnému
pohledu, jímž byly provázeny, sestoupil a ohlédl se
všecek zmaten s levé na pravou stranu. Při tom obrátil
se tváří k dolnímu konci ulice, a tam, k jeho
nevyličitelnému uleknutí, jeho pohled setkal se s
generálem Vandeleurem. Generál všecek zardělý
horkem, supě hněvem, proháněl se ulicemi, honě svého
švakra; sotvaže však jen zahlédl provinivšího se
tajemníka, změnil ihned svůj úmysl, jeho hněv dal se
jiným směrem, a generál, obrátiv se na patách, hnal se
sem ulicí s divokými posunky a výkřiky.

Harry jedním skokem byl v domě, táhna děvče za
sebou, a dvéře zabouchly právě před nosem jeho
protivníka.

„Je zde závora? Zamyká dobře?“ tázal se Harry
zatím, co divoký tlukot na dvéře ozýval se celým
domem.

„Co se vám stalo?“ tázalo se děvče. „Lekl jste se tak
toho starého pána?“

„Dostane-li mne do rukou,“ šeptal Harry, „jsem
mrtev. Pronásleduje mne již od rána, má ve své holi
bodlo, je to indický důstojník.“
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„Nu, to jsou pěkné mravy,“ zvolalo děvče. „A jak
se, prosím vás, jmenuje?“

„Je to generál, můj pán,“ odvětil Harry. „Chce
dostati do rukou tu krabici.“

„Neřekla jsem vám to?“ odvětilo děvče vítězně.
„Řekla jsem vám, že nemám velkého mínění o vaší lady
Vandeleurové, a kdybyste měl oči na pravém místě, byl
byste už dávno věděl, jaká je. Povídám vám, že je to
nevděčná koketa.“

Generál podnikl nový útok klepadlem na dvéře, a
když jeho vztek vzrostl ještě více tou překážkou, počal
kopati a tlouci do dveřních výplní.

„Štěstí,“ řeklo děvče, „že jsem sama v domě; váš
generál tam může bubnovati, jak dlouho chce, a není tu
nikoho, kdo by mu otevřel. Pojďte se mnou.“

S těmito slovy vedla Harryho do kuchyně, kdo ho
usadila, a sama se postavila k němu v přítulném postoji,
s rukou na jeho rameni. Hlomoz na dvéře, místo aby
přestal, nabýval stále více na síle, a při každé ráně
nešťastný tajemník se zachvěl.

„Jak se jmenujete?“ tázalo se děvče.
„Harry Hartley,“ odvětil.
„Já se jmenuji Prudence,“ pokračovala. „Líbí se

vám to jméno?“
„Líbí,“ řekl Harry. „Ale, poslyšte na chvíli, jak

generál tluče do dveří. Ještě se sem dostane, a pak,
probůh, co jiného mne čeká, než smrt?“

„Máte zbytečné starosti,“ odvětila Prudence.
,,Nechť jen ten váš generál tluče, nesvede více, než že
si rozbije kotníky. Myslíte, že bych vás zde nechala,
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kdybych nebyla jista, že jste v bezpečí? Oh, nikoli, držím
s těmi, kdo se mi líbí, a pak. máme ještě zadní dvířka do
druhé ulice. Neukáži! vám jich však,“ dodala zadržujíc
ho, neboť vyskočil ihned, sotva zaslechl tuto vítanou
zprávu, „neukáži vám jich, dokud mne nepolíbíte.
Chcete, Hany?“

„Ovšem, že chci,“ zvolal dvorně a ochotně, „nikoli
snad pro vaše dvířka, nýbrž proto, že jste dobrá a hezká.“

A posloužil jí dvěma nebo třemi upřímnými po-
libky, jež mu byly právě tak vráceny.

Nato Prudence vedla ho k zadním dvířkám a
položila ruku na zámek.

„Navštívíte mne zase?” tázala se.
„Ovšem,“ řekl Harry. „Nejsem vám snad zavázán za

svůj život?“
„A nyní,“ dodala, otevřevši dvéře, „utíkejte, jak jen

umíte, neboť otevru teď generálovi.“
Harry sotva potřeboval této rady, strach poháněl

ho kupředu, a dal se ochotně na útěk. Několik skoků, a
byl přesvědčen, že vyvázne z té hrozné zkoušky a vrátí
se opět k lady Vandeleurové v bezpečí a se ctí. Avšak
neuběhl ještě ani těch několik skoků, když již zaslechl
za sebou nějaký hlas, volající ho jménem za četných
nadávek, a pohlédnuv zpět přes rameno, spatřil Charlie
Pendragona, který mával na něho oběma rukama, aby
se vrátil. Bylo to tak neočekávané, a Harryho nervy byly
již tak napiaty a rozrušeny, že nedovedl vymyslili si nic
lepšího, než zrychliti své kroky a utíkati dále. Ovšem
mohl si vzpomenouti na ten výstup v kensingtonské
zahradě a ovšemže mohl souditi, kdežto generál byl jeho
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nepřítel, že Charlie Pendragon byl jistě jeho přítel.
Avšak jeho mysl ocitla se v tak zimničním vzrušení, že
nezabýval se těmito úvahami a ubíhal jen tím rychleji
ulicí.

Charlie, soudíc podle zvuku jeho hlasu a podle
divokých přezdívek, jež chrlil za tajemníkem, byl patrně
téměř bez smyslů vztekem. Rozběhl se také, jak nejlépe
jen uměl, nechť se však snažil sebe více, tělesné výhody
nebyly na jeho straně, a jeho výkřiky a dupot jeho
chromé nohy na makadamové půdě ztrácel se stále víc a
více v dáli.

Harryho naděje počaly opět stoupati. Ulice byla.
příkrá a úzká, byla však neobyčejně opuštěna, vroubena
s obou stran zahradními zdmi, zdobenými převislým
listovím, a pokud náš uprchlík mohl dohlédnouti,
nebylo nikde živého tvora, ani otevřených dveří.
Prozřetelnost, znavena již tím pronásledováním,
nabízela mu nyní volné pole k záchraně.

Avšak běda! když se blížil k nějakým zahradním
dveřím pod skupinou kaštanových stromů, otevřely se
pojednou, a spatřil uvnitř na zahradní pěšině postavu
řeznického pomocníka s podnosem na rameni. Sotva
jen postřehl tu okolnost, když byl již opět o několik
skoků dále na druhé straně ulice. Avšak ten chlapík měl
přece jen dosti času, aby ho zahlédl; byl patrně silně
překvapen, vida nějakého gentlemana jíti kolem tak
nezvyklou rychlostí a vystoupil do ulice a počal volati za
Harrym, pobízeje ho ironicky ještě k většímu spěchu.

Jeho vystoupení přivedlo na novou myšlenku

RADŽŮV DÉMANT

19

www.eknizky.sk



Charlie Pendragona, který, ač byl nyní již na tom
zle s dechem, zdvihl opětně svůj hlas.

„Chyťte ho, zloděj!“ zvolal.
A hned nato ten řeznický pomocník počal křičeti

taktéž a rozběhl se za Harrym.
Byl to trpký okamžik pro štvaného tajemníka. Je

pravda, že jeho strach umožnil mu opětně zvýšiti
rychlost a unikati každým krokem svým pro-
následovatelům, byl si však dobře vědom, že se blížil již
konci svých sil, a setká-li se s někým, kdo by přicházel
opačným směrem, jeho vyhlídka do budoucnosti byla v
té úzké ulici skutečně zoufalá.

„Musím se někam skrýti,“ uvažoval, „a to v nejbližší
chvíli, nebo je se mnou konec na tomto světě.“

Sotvaže se mu tato myšlenka vynořila v mysli, když
ulička pojednou zabočila stranou a Harry shledal, že
je ukryt zrakům svých nepřátel. Jsou okolnosti, kdy i
nejméně energický jedinec naučí se počínati si směle a
rozhodně a kdy i nejobezřelejší zapomene své opatrnosti
a vrhá se střemhlav vstříc pošetilým nápadům. Zde byla
nyní jedna z takových okolností pro Harry Hartleyho, a
ti, kdož ho nejlépe znali, byli by žasli nad odvahou toho
mladíka. Zastavil se pojednou, přehodil krabici přes
zahradní zeď a vyskočil nahoru s čilostí víře
nepodobnou, a opřev se oběma rukama o povrch zdi,
přemetl se do zahrady.

Vzpamatoval se za několik málo okamžiků, sedě v
záhonu nízkých růžových keřů. Jeho ruce i kolena byly
poraněny a krvácely, neboť zeď byla chráněna proti
takovým útokům střepinami starých lahví, a Harry měl
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pocit, jako by měl celé tělo polámáno, a hlava mu šla
bolestně kolem. Naproti přes zahradu, nalézající se v
obdivuhodném pořádku, a obklopen květinami
nejpříjemnější vůně, viděl pozadí nějakého domu. Byl
dosti veliký a patrně obydlen, avšak na rozdíl od
zahrady byl zchátralý, v zanedbaném stavu a neúhledný.
Se všech ostatních stran táhla se nerušená hradba
zahradních zdí.

Postřehl tyto rysy scény mechanickými pohledy,
avšak jeho mysl nebyla stále ještě s to, aby roztřídila
zjevy, jež vnímala, nebo aby z nich dospěla k nějakému
závěru. A když zaslechl kroky blížiti se k němu po písku,
a ačkoli obrátil oči tím směrem, nemyslil při tom ani na
obranu, ani na útěk. |

Příchozí byla veliká, silná a neobyčejně špinavá
osobnost v zahradnických šatech a s kropicí konví v levé
ruce. Méně zmatený muž byl by se zarazil při pohledu na
mohutné rozměry té postavy a její černé, nevlídné oči.
Avšak Harry byl příliš otřesen svým pádem, než aby byl
tím postrašen, a byť i nebyl s to, aby odvrátil svých zraků
od zahradníka, zůstal tu naprosto passivní, strpěl, aby
přistoupil blíže, vzal ho za ramena a postavil ho drsně na
nohy, nevzpíraje se mu ani sebe méně.

Po nějaký okamžik hleděli ti dva na sebe, Harry
jako očarován, ten muž pak pln zlosti a divoké,
posměšné nálady.

„Kdo jste?“ tázal se posléze, „kdo jste, že jste sem
přilétl přes zeď a polámal jste mi mé Gloire de Dijons?
Jak se jmenujete,“ dodal třesa jím, „a co zde hledáte?“

Harry nebyl schopen jediného slova vysvětlení.
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Avšak v témž okamžiku Pendragon a ten řeznický
pomocník běželi kolem a zvuk jejich kroků a jejich
drsný křik se ozýval hlasitě tou úzkou uličkou.
Zahradníkovi dostalo se tím odpovědi na jeho otázku
a pohlédl dolů Harrymu do tváře se zlověstným
úsměvem.

„Zloděj!“ řekl. „A na mou duši, stálo to jistě za
to, neboť, jak vidím, jste oblečen jako gentleman od
hlavy až k patě. Nestydíte se choditi světem v takové
parádě mezi počestnými lidmi, kteří jsou rádi, mohou-li
ji koupiti od vás, když ji odložíte? Mluvte, vy ničemo,“
pokračoval ten muž, „rozumíte přece anglicky, myslím,
a myslím také, že si s vámi musím promluviti, než vás
dovedu na policejní strážnici.“

,,Abych řekl pravdu, pane,“ ozval se Harry, ,,to vše
je hrozné nedorozumění, a chtěl-li byste dojíti se mnou
do domu pana Tomáše Vandeleura na eatonském
náměstí, mohu vás ujistiti, že vše se vysvětlí. Nyní
teprve vidím, jak nejpoctivější člověk může se ocitnouti
v podezřelých okolnostech.“

„Milý muži,“ odvětil zahradník, „nepůjdu s vámi
dále, než na policejní strážnici v sousední ulici.
Nepochybuji, že inspektor se s vámi rád projde až na
eatonské náměstí a vypije tam trochu čaje s vašimi
vznešenými přáteli. Nebo chtěl byste jíti raději přímo
k ministru vnitřních záležitostí? Pan Tomáš Vandeleur,
vida! Myslíte si snad, že nepoznám skutečného pána,
jakmile se na něho podívám, a že ho nerozeznám od
takového tuláka, jako jste vy? Šaty nebo nešaty, čtu ve
vás jako v knize. Máte košili, která stojí snad1 více, než
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můj nedělní klobouk, a ten kabát, vsadil bych se, nebyl
nikdy u vetešníka, a pak vaše boty —“

Sotva však zrak toho muže dopadl k zemi, umlkl
pojednou ve svých urážlivých poznámkách a stál tu na
okamžik, hledě pozorně na něco u svých nohou. Když
opět promluvil, bylo to naprosto jiným hlasem.

„Co, pro Pána Boha,“ řekl, „to má býti ?“
Harry, sleduje směr jeho pohledu spatřil něco, při

čem oněměl hrůzou a úžasem. Padaje, dopadl přímo na
tu krabici a rozbil ji od konce ke konci a bohatý poklad
démantů z ní vypadl a ležel tu nyní, částečně zašlapán
do hlíny, částečně roztroušen na povrchu ve své
královské, zářící nádheře. Byla zde skvostná čelenka, již
tak často obdivoval na lady Vandeleurové, byly tu
prsteny a náprsní jehlice, náušnice a náramky, a
dokonce i nezasažené ještě brilianty, válejíce se tu a tam
mezi růžovými keříky jako kapky ranní rosy. Knížecí
bohatství leželo zde na zemi mezi těma dvěma muži —
bohatství ve své nejlákavější, nej trvanlivější a nejlepší
podobě, jež mohlo býti odneseno v zástěře, samo o sobě
krásné a vrhající ve slunečních paprscích million
duhových záblesků.

„Dobrý Bože!“ řekl Harry, „jsem ztracen!“
Jeho mysl zalétla nazpět do minulosti s úžasnou

rychlostí myšlenky, a počal nyní rozuměti všem těm
svým dobrodružstvím toho dne, chápati je jako celek a
rozpoznati celou tu neblahou spleť, v níž se ocitl nyní
celý jeho osud a budoucnost. Rozhlédl se kolem sebe,
jako by hledal pomoc; by! však samoten v té zahradě,
sám s těmi rozházenými démanty a tím hrozným
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zahradníkem, a když naslouchal kolem sebe, neslyšel
nic, leč šumot listí a zrychlený tepot svého srdce. Nebylo
divu, cítil-li se ten mladý muž naprosto zkrušen,
opakuje zlomeným hlasem svůj poslední výkřik:

„Jsem ztracen!“
Zahradník rozhlédl se všemi směry potměšilým

zrakem, nikde však nebylo žádné tváře ani v jediném
okně, a jako by opět volněji vydechl.

„Vzmužte se, vy blázne!“ řekl. „Nejhorší je již to
tam. Proč jste neřekl hned s počátku, že je toho dosti
pro dva? Pro dva?“ opakoval, „nu, ovšem, také pro dvě
stě! Pojďte však odtud, tady by nás mohl někdo viděti
a, u všech všudy, mějte rozum, narovnejte si klobouk a
oprašte si svůj šat. Nemůžete přece jiti ani na dva kroky,
jak ijyní vyhlížíte.“

Zatím, co Harry mechanicky uposlechl této rady,
zahradník poklekl, spěšně sbíral roztroušené skvosty a
vkládal je zpět do krabice. Jakmile se jen dotkl těch
drahocenných krystalů, celá jeho statná postava počala
chvěti se vzrušením, tvář jako by se změnila, a oči svítily
lakotností; skutečně se zdálo, jako by zúmyslně
prodlužoval tu práci, mazle se s každým démantem, jejž
vzal do ruky. Posléze bylo to však hotovo, a ukryv
krabici pod svou zástěru, zahradník pokynul Harrymu a
vedl ho směrem k domu.

Blíže dveří setkali se s mladým mužem, patrně
duchovního stavu, smavým a nápadně hezkým, měk-
kého a současně pevného pohledu, a velice úhledně
oděným po způsobu jeho společenské třídy. Bylo
patrno, že zahradník je silně znepokojen tím setkáním,
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naladil však svou tvář tak vlídně, jak jen mohl, a oslovil
duchovního poníženě a s usměvavou tváří.

„Krásné odpoledne dnes, pane Rollesi,“ řekl,
„skutečně, krásné odpoledne, jako že Bůh je stvořil. Zde
je jistý můj mladý přítel, který přišel se podívat na mé
růže. Dovolil jsem si uvésti ho sem, neboť jsem myslil, že
nikdo z nájemníků nebude míti proti tomu námitek.“

„Pokud mne se týče,“ odvětil důstojný pán Rolles,
„nemám jich a nemyslím ani, že by někdo jiný z nás
dělal nějaké obtíže pro takovou maličkost. Zahrada je
přece vaše, pane Raeburne, nesmíme toho zapomínati,
a dovolujete-li nám procházeti se zde, byli bychom
skutečně nevděční, spoléhajíce tak na vaši ochotu, že
bychom bránili přístupu vašim přátelům. Avšak myslím
ostatně,“ dodal, „že jsem se již dříve setkal s tímto
pánem. Pan Hartleyt, tuším. Zdá se, že jste někde upadl.
A chtěl mu pomoci, aby si očistil svůj šat. Jakási dívčí
ostýchavost a touha odložili, pokud jen možno, nutnost
nějakého vysvětlení, pohnula Harryho k tomu, že
odmítl jeho pomoc a popřel svou vlastní totožnost.
Přijal ochotu zahradníkovu, který mu byl alespoň
naprosto neznám, raději, než by zvolil zvědavost a snad i
podezření někoho známého.

,,Obávám se, že jste se zmýlil,” řekl. „Jmenuji se
Thomlinson a jsem přítelem pana Raeburna.“

„Skutečně? “ řekl pan Rolles. „Podoba je úžasná.“
Pan Raebum, který byl jako na jehlách při této

rozmluvě, cítil nyní, že je nejvyšší čas, aby to nějak
skončil.

„Přeji vám příjemnou procházku, pane,“ řekl.
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A již vlekl Harryho s sebou do domu a tam do
nějakého pokoje na zahradu. Jeho první starost byla
spustiti okenice, neboť pan Rolles stále ještě stál, kde ho
opustili, a to v postoji plném pochybnosti a zamyšlení.
Pak vysypal rozbitou krabici na stůl a stál tu před tím
pokladem, tak náhle objeveným, s výrazem loupeživé
chtivosti, otíraje si ruce o stehna. Pohled na tvář toho
muže pod vlivem jeho nízkého vzrušení vzbudil jen
novou bolest v Harrym dodatkem k těm, které již
zakusil. Zdálo se víře nepodobno, že ze svého života,
čistého a plného ušlechtilých malicherností, má býti
pojednou uvržen do tak špinavých, zločinných
okolností. Jeho svědomí nemohlo mu vyčítati nic
hříšného, žádného poklesku, a přece trpěl nyní trestem
za hřích v jeho nejkrutější a nejjpronikavější podobě,
hrůzný trest, podezření se strany dobrých ze soudružství
a nízkých styků se zločinnými a podlými lidmi. Cítil, že
by rád položil svůj život za to, kdyby mohl uniknouti z
té místnosti a ze společnosti pana Raeburna.

„A nyní,“ řekl tento, rozděliv klenoty na dva téměř
stejné díly a přisunuv jeden z dílů blíže k sobě, „a nyní,“
řekl, „za všecko na světě musí se platiti, za něco pak
musí se platili dobře. Věztež, pane Hartley, jmenujete-li
se tak, že jsem z těch, kdož se dají snadno strhnouti svou
náladou, a velkomyslnost byla u mne vždy kamenem
úrazu. Mohl bych si snadno dáti Ido kapsy všechny ty
hezké kaménky zde, kdybych chtěl, á nemyslím, že byste
se odvážil namítati něco proti tomu; myslím však, že
jste se mi nějak příliš zalíbil, neboť prohlašuji, že bych
nemohl přenésti přes srdce, abych vás tak naprosto
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oholil. A proto, jak vidíte, čistě z přátelských citů
nabízím vám, abychom se rozdělili; zde,“ ukazoval na
ty dvě hromádky, „jsou díly, jak myslím, spravedlivé.
Smím se ptáti, máte-li! snad něco proti tomu, pane
Hartley? Nejsem z těch, kdo by se hádali o nějakou tu
jehlici.“

„Co mi nabízíte, pane,“ zvolal Hany, „je však
naprosto nemožno. Ty skvosty mi nenáležejí, a nemohu
se o ně děliti s nikým, nechť je to již kdokoli a bez
ohledu na to, jakým dílem.“

„Nejsou vaše, pravíte?“ opáčil Raeburn. „A ne-
mohl byste se o ně děliti s nikým, pravíte? Nuže, dobře,
je to skutečně škoda, neboť v tom případě musím vás
dovésti na policejní strážnici. Na policii,“ pokračoval,
„uvažte jen. Uvažte, jaká to bude hanba pro vaše
poctivé rodiče; pomněte,“ pokračoval, chopiv Harryho
za ruce, „pomněte jen trestanecké kolonie a Posledního
Soudu.“

„Nemohu si pomoci,“ naříkal Harry. „Není to mou
vinou. Nechcete jíti se mnou na eatonské náměstí?“

„Nikoli,“ odvětil muž, „nechci, tolik je jisto. A chci
se s vámi rozděliti o ty hračky.“

A při těch slovech sevřel pojednou zápěstí toho
mladíka jako železnými kleštěmi.

Harry nemohl potlačiti výkřik bolesti, a pot vyvstal
mu na tváři. Snad bolest a strach vzbudil opět jeho
rozum, neboť tolik je jisto, že v tomi okamžiku celá ta
věc zableskla před ním jiným světlem; viděl, že mu
nezbývá, než přistoupiti k návrhu toho ničemy a
doufati, že se mu podaří najiti ten dům a přiměti ho,
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aby to opět vrátil, za příznivějších okolností, a když sám
bude prost všelikého podezřeni.

,,Souhlasím,“ řekl.
,,Vida beránka,“ poškleboval se zahradník. „Myslil

jsem si hned, že posléze nahlédnete, co je ve vašem
zájmu. Zde tu krabici,“ pokračoval, „spálím se smetím, je
to věc, již nějaký zvědavec by mohl poznati, a pokud jde
o vás, seberte si svůji podíl a nacpěte si jej do kapes.“

Harry uposlechl, a Raeburn ho jjozoroval, zatím co
opět a opět jeho lakotnost znova zaplála v jeho nitru, a
vzav ten nebo onen skvost z tajemníkova dílu, přidal jej
k svému vlastnímu.

Když to bylo skončeno, ubírali se oba k domovním
dveřím, jež Raeburn opatrně otevřel, rozhlížeje se ulicí.
Nikde nebylo patrně nikoho viděti, neboť pojednou
uchopil Harryho vzadu za krk a drže ho tváří dolů tak, že
neviděl nic než chodník a zápraží domů, strkal ho před
sebou dále ulicí a pak jinou po půldruhé minuty. Harry
napočetl tři rohy, než ten býk ho pustil, a zvolav: „A
nyní rychle odtud!“, poslal ho střemhlav kupředu dobře
mířeným siláckým kopancem.

Když Harry se opět vzchopil, napolo omráčen a
krváceje silně z nosu, pan Raeburn již nadobro zmizel.
Hněv a bolest přemohly nyní po prvé mysl toho mladíka
tak, že se hlasitě rozplakal a stál tu vzlykaje uprostřed
silnice.

Utišiv takto alespoň poněkud svě vzrušení, počal
se rozhlíželi kolem sebe a čisti jména ulic, na jichž
křižovatce byl opuštěn zahradníkem. Byl, stále ještě v
nezalidnčné části Západního Londýna, mezi villami a
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velkými zahradami; spatřil však několik lidí u oken,
kteří byli patrně svědky jeho neštěstí, a téměř hned nato
vyběhlo nějaké služebné děvče z domu a podávalo mu
sklenici vody. V téže chvíli špinavý tulák, bloumající
zde někde v sousedství, přiblížil se s druhé strany.

,,Ubohý hochu,“ řeklo děvče, ,,jak hrubě s vámi
zacházel! Vždyť máte rozbitá kolena a potrhaný oděv!
Znáte snad toho ničemu, který vám to udělal ?“

„Jak bych ho neznal!“ zvolal Harry, osvěžen
poněkud vodou, „a najdu ho přes všechny jeho lsti a
úskoky. Ujišťuji vás, že zaplatí draze za všechno, co dnes
provedl.“

„Udělal byste lépe, kdybyste šel k nám a umyl se
a očistil, pokračovalo děvče. „Budte bez starosti, naše
paní vás přijme laskavě. Zde máte svůj, klobouk. Jakže!
můj ty Bože!“ zaúpěla, „vždyť jste rozsypal démanty po
celé ulici!“

Bylo tomu skutečně tak; dobrá polovina toho, co
mu zůstalo po loupeži, jíž se dopustil na něm pan
Raeburn, vypadla mu z kapes při tom, jak upadl, a
skvosty válely se tu nyní opět po zemi. Blahořečil
náhodě, že to děvče mělo tak dobrý zrak, „nikdy není
tak zle, aby nemohlo býti ještě hůře,“ myslil si, a opětný
nález těch několika kousků zdál se mu býti právě tak
důležitý, jako ztráta všech ostatních. Avšak běda! když
se sehnul, chtěje sebrati svůj poklad, ten pobuda rychle
přiskočil, porazil Harryho i děvče jediným mávnutím
ruky,, smetl si dvě hrsti démantů a již upaloval ulicí
úžasnou rychlostí.

Harry, sotva se jen opět dostal na nohy, pustil se za

RADŽŮV DÉMANT

29

www.eknizky.sk



tím vyvrhelem s hlasitým pokřikem, ten však měl příliš
dobré nohy a patrně se také dobře vyznal v okolí, neboť
zmizel pojednou Harrymu tak, že neviděl nikde po něm
sebe menší stopy.

Všecek skleslý, Harry vrátil se na místo své nehody,
kde děvče čekajíc na něho vrátilo mu poctivě jeho
klobouk i zbytek vytroušených démantů. Harry
poděkoval jí srdečně a nemaje nyní již smyslu pro
šetrnost, odebral se k nejbližšímu stanovišti drožek a
vrátil se povozem na eatonské náměstí.

Dům byl při jeho příchodu plný zmatku, jako by
se v rodině byla stala nějaká katastrofa; služebnictvo
kupilo se v síni a nebylo s to, nebo se snad o to ani
nepokusilo, aby potlačilo smích nad rozhadrovanou
postavou soukromého tajemníka. Prošel kolem nich s
výrazem tak vážným a důstojným, jak jen mohl, a
zamířil přímo do budoaru. Otevřev dvéře, spatřil
překvapující a téměř zlověstné divadlo, neboť postřehl
generála a jeho ženu, a, čeho by se byl nejméně nadál,
Charlie Pendragona s hlavami dohromady, jak vážně
spolu hovořili o nějakém, patrně velice důležitém
předmětu. Harry viděl, že zbývá jen velice málo, pokud
jde o vysvětlení této scény — patrně přiznali se již úplně
generálovi k zamýšlenému útoku na jeho pokladnu i
k tomu, jak nešťastně to dopadlo, a nyní měli důvod k
společnému nebezpečí.

,,Chvála Bohu!“ zvolala lady Vandeleurová, ,,zde
je! Krabice, Harry! — Kde je krabice?“

Harry stál však před nimi mlčky a zkrušen.
„Mluvte!“ zvolala. „Mluvte! Kde je ta krabice?“
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A její muž s hrozebnými gesty opakoval tu otázku.
Harry vytáhl hrst drahokamů z kapsy. Byl na smrt

bled.
„To .je vše, co mi zbylo,“ řekl. „Prohlašuji před

Bohem, že to není mojí vinou; a chcete-li míti strpení,
ač se obávám, že něco je již ztraceno navždy, ostatní
můžeme ještě jistě zase dostati nazpět.“ i

„Běda!“ naříkala paní Vandeleurová, „všechny
naše démanty jsou ty tam, a já jsem dlužna devadesát
tisíc liber za toalety!“

,,Madame,“ řekl generál, „byla byste mohla
vydláždili ulici těmi svými hadry; byla byste mohla
nasekati dluhů ještě padesátkráte tolik; byla byste
mohla oloupiti mne o čelenku a prsten mé matky, a mé
city byly by bývaly stále ještě dosti silné, abych vám to
vše posléze odpustil. Vy jste však, madame, vzala radžův
démant — Oko Světla, jak Orientálci jej poeticky
nazvali — Pýchu Kašgaru! Vzala jste mi radžův démant,“
křičel mávaje rukama, „a všemu, madame, všemu je
konec mezi námi!“

„Věřte mi, generále Vandeleure,“ odvětila, ,,že to
jsou nejpříjemnější slova, jež jsem kdy uslyšela z vašich
úst, a jsme-li na mizině, vítám téměř tu náhodu, zbavila-
li mne vaší osoby. Říkal jste mi dosti často, že jsem si
vás vzala pro peníze, dejte si nyní říci, že jsem vždy trpce
želela tohoto obchodu, a kdybyste se nyní stále ještě ho-
dil k ženitbě a měl démant větší než svou hlavu, prosila
bych i svou komornou, aby mi rozmluvila tak nešťastný
a nevhodný sňatek. Pokud jde o vás, Harry,“
pokračovala, obracejíc se k tajemníkovi, „ukázal jste
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dostatečně své cenné vlastnosti v našem domě;
přesvědčili jsme se nyní všichni, že postrádáte rovnou
měrou mužnosti, zdravého rozumu i sebeúcty, a vidím
pro vás pouze jednu cestu — odejiti odtud ihned, a
možno-li, nevrátiti se sem již nikdy. O svůj plat se
můžete přihlásiti jako věřitel u konkursní podstaty
mého bývalého manžela.”

Harry sotva ještě ztrávil tato urážlivá slova, když
generál obrátil se k němu s novou dávkou.

„Zatím však,” řekla tato osobnost, „doprovoďte
mne k nejbližší policejní strážnici. Dovedete oklamati
prostého vojína, pane, avšak oko zákona dovede čisti
ve vašem hanebném tajemství. Musím-li již ztráviti své
stáří v chudobě následkem vašich podlých intrik s mou
ženou, chci alespoň, abyste nezůstal bez trestu za své
činy, a Bůh, pane, by mi odepřel náležité zadostiučinění,
nebudete-li pracovati na galejích až do posledního dne
svého života.

S těmito slovy generál odvlekl Harryho z pokoje a
spěchal s ním ,se schodů dolů a ulicí k okresní policejní
stanici.

*
(Zde — praví můj arabský autor — končí ta

nešťastná úloha papírové krabice. Avšak ubohému
tajemníkovi celá ta příhoda byla začátkem nového,
mužnějšího života. Policie přesvědčila se záhy o jeho
nevině, a když přispěl, pokud jen možno, svou pomocí
v dalším vyšetřování, dostalo se mu dokonce poklony
od jednoho z náčelníků detektivního oddělení, pro jeho
bodré a prosté chování. Několik osobností, zajímalo se
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o toho nešťastníka, a brzo nato zdědil nějakou
peněžitou částku po jisté staré panně, své tetě ve
Worcestershiru. S tím oženil se pak s Prudencí a odplul
do Bendiga, nebo, podle jiných zpráv, do Trincomalee,
naprosto spokojen a s nejlepšími vyhlídkami do
budoucnosti.)
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POVÍDKA O MLADÉM MUŽI
DUCHOVNÍHO STAVU.

D ůstojný pan Simon Rolles vyznamenal se v du-
chovních vědách a vynikl neobyčejně ve studiu
bohosloví. Jeho úvaha: „O křesťanské vědě a

společenských povinnostech“ získala mu v době, kdy
byla vydána, jistou pověst na oxfordské universitě, a v
duchovních a učených kruzích mluvilo se o tom, že
mladý pan Rolles zamýšlí obšírné dílo — ve foliu, jak se
říkalo — o významu církevních otců. Tyto jeho
přednosti a ctižádostivé plány nestačily však dosud
daleko ještě k tomu, aby mu dopomohly k nějakému
obročí, a stále ještě se sháněl po své první faře, když
zabloudiv náhodou do této končiny Londýna, tak tiché
a klidné, s nádherným okolím zahrad, dal se pohnouti
svou touhou po osamělosti a studiích a lácí bytu k
tomu, že si zvolil svůj útulek u pana Raeburna, umělého
zahradníka na Stockdove Lane.

Jeho zvykem bylo procházeti se každého od-
poledne, když pracoval nějakých sedm nebo osm hodin
na sv. Ambroži nebo svátém Janu Zlatoústém, chvíli v
úvahách a přemítání mezi růžemi. A byla to obyčejně
nejplodnější chvíle za celý den. Avšak ani upřímná chuť
po myšlenkách a vzrušení vážných problemů,
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očekávajících ještě své rozluštění, nestačí vždy, aby
chránila filosofovu mysl před malichernými žjevy a
příhodami všedního života. A když pan Rolles našel
tajemníka generála Vandeleura, potrhaného a
krvácejícího ve společnosti svého domácího pána; když
viděl, jak oba mění barvu a snaží, se vyhnouti jeho
otázkám; a hlavně, když onen zapřel svou vlastní
totožnost s naprostou přesvědčivostí, zapomněl ihned
na všechny ty světce a otce ve všedním zájmu zvě-
davosti.

„Nemýlím se,“ přemítal. „Není pochybnosti, že je
to pan Hartley. Jak jen se ocitl v tak podivném
postavení? proč zapřel své jméno? a co společného může
míti s tím ničemou, mým domácím ?“

Když takto uvažoval, jiná zvláštní okolnost upou-
tala jeho pozornost. Tvář pana Raeburna objevila se v
nízkém okně blíže domovních dveří a jak náhoda tomu
chtěla, jeho pohled setkal se s očima pana Rollese.
Zahradník byl, jak se zdálo, znepokojen, ba dokonce
polekán, a hned nato zavřela se rychle okenice na onom
okně.

„Může to býti vše v pořádku,“ uvažoval pan Rolles,
„může to býti v naprostém pořádku, avšak přiznám se
upřímně, že nemyslím tak. Podezřelí, nejistí, úskoční,
bojí se, že by je někdo pozoroval — na mou duši,“
přemítal, „ti dva kují, nějaký nekalý plán.“

Detektiv, tající se v nás všech, probudil se a nedal
se již uspati v prsou pana Rollesa, a čilými, dychtivými
kroky, lišícími se příliš od jeho obvyklé chůze, vydal se
na obchůzku zahradou. Když dospěl k místu, kam Harry
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dopadl, jeho pohled byl pojednou upoután zlomeným
růžovým keřem a stopami nohou v hlíně. Vzhlédl
nahoru a spatřil rýhy na cihlách zdi a kus kalhot, vlajíc!
na střepině rozbité lahve. Takový tedy byl způsob, jejž
zvolil přítel pana Raeburna pro svůj příchod do
zahrady! Tak tedy přichází tajemník generála
Vandeleura obdivovat zahradu! Mladý duchovní si tiše
hvízdl, zastaviv se a zkoumaje půdu. Mohl rozeznati,
kam Harry dopadl při svém nebezpečném skoku,
rozeznal plochou nohu pana Raeburna, kde se zabořila
do prsti, když uchopil tajemníka za límec, ba při bližším
ohledání zdálo se mu, že vidí i známky prstů, jako by zde
někdo byl něco rozsypal a dychtivě to sbíral.

„Čestné slovo,“ myslil, „věc začíná býti velice
zajímavá.“

A v témž okamžiku zahlédl něco téměř docela
skrytého v hlíně. Za okamžik vyhrábl již odtud úhledné
kožené pouzdro, ozdobné a zlacené. Bylo vešlápnuto
těžkou nohou do hlíny a jen tak uniklo chvatnému
hledání Raeburnovu. Pan Rolles otevřel pouzdro a
vydechl zhluboka s téměř ustrašeným úžasem, neboť
zde ležel před ním v kolébce ze zeleného sametu démant
neobyčejné velikosti a nejvzácnějšího lesku. Byl
velikosti kachního vejce, krásného tvaru a bez
poskvrny, a nyní, když naň dopadalo slunce, vydával
lesk jako elektrický a plál v jeho rukou tisícem vnitřních
plamenů.

Vyznal se jen málo v drahokamech, avšak radžův
démant byl div a mluvil sám za sebe; vesnické dítě,
kdyby jej bylo našlo, běželo by s křikem do nejbližší
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chatrče, a divoch ulehl by s obdivem před tak
nádherným fetišem. Krása toho kamene lichotila očím
mladého duchovního, myšlenka na jeho nesmírnou
cenu překonala jeho rozum. Věděl, co má v ruce, že má
větší cenu, než výnos nějakého arcibiskupství za celou
řadu let, že by za to mohly býti vystavěny kathedrály
ještě nádhernější než v Ely nebo Kolíně nad Rýnem; že
ten, kdo jej má, je navždy zproštěn dědičné kletby práce
a mohl by sledovati své náklonnosti bez starosti a bez
spěchu, bez překážek a nerušen. A když jej obrátil v
ruce, jeho paprsky zazářily novou ještě nádherou a jako
by pronikly přímo jeho srdcem.

Rozhodné činy jsou často provedeny okamžitě a
bez vědomého působení té či oné naší rozumové
schopnosti. Tak tomu bylo nyní s panem Rollesem.
Rozhlédl se spěšně kolem sebe; nespatřil nic, právě tak,
jako pan Raeburn o něco dříve, než sluncem zalitou
zahradu, vysoké vrcholky stromů a dům se zastřenými
okny, a v mžiku zavřel pouzdro, strčil je do kapsy a
spěchal do své pracovny kvapem vinníka.

Důstojný Simon Rolles ukradl radžův démant.
Časně odpoledne dostavila se policie s Harrym

Hartleyem. Zahradník zkrušen strachem bez okolků
vydal svůj poklad, a v tajemníkově přítomnosti skvosty
byly ztotožněny a sepsány. Pokud jde o pana Rollese,
jevil neobyčejnou ochotu, vypověděl věrně vše, co
věděl, a netajil se svou lítostí, že nemohl přispěti
úředníkům více svou pomocí.

„Myslím však,“ dodal, „že váš úkol je beztak již
skončen.“
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„Nikterak,“ odvětil inspektor a vypravoval o druhé
loupeži, jejíž bezprostřední obětí byl Harry, a podal
mladému duchovnímu popis významnějších skvostů,
jichž dosud nenašli, prodlévaje zejména u radžova
démantu.

„Má jistě cenu celého jmění,“ prohodil pan Rolles.
„Desíti jmění — dvacíti jmění, zvolal úředník. „čím

cennější je,“ podotkl Simon lstivě, „tím obtížněji asi
bude lze prodati jej. Takovou věc nelze přece předělati,
a myslil bych, že právě tak snadno byste mohli
zašantročiti kathedrálu svatého Pavla.“

„Oh, zajisté,“ řekl úředník, ,,má-li však zloděj dosti
důvtipu, rozřízne jej na tři nebo čtyři díly a bude míti
stále ještě dost, aby byl bohat.“

„Díky,“ řekl duchovní. „Netušíte ani, jak mne
zajímá vaše vypravování,“

Načež tento funkcionář připustil, že vědí ještě
daleko více v tomto oboru, a hned nato odešel.

Pan Rolles vrátil se opět do svého pokoje. Zdál se
mu nyní býti menší a prostší než obyčejně; materiál pro
jeho velké dílo neměl pro něho dosud nikdy tak málo
zajímavosti, a pohlédl na svou knihovnu zrakem plným
opovržení. Bral svazek za svazkem jednotlivé církevní
otce a prohlížel je; neobsahovaly však nic, co by mohlo
posloužiti jeho záměru.

„Nepochybuji,“myslil si, „že ti staří páni byli
znamenití spisovatelé, avšak vyznali se, jak se zdá, jen
velice málo v životě. Zde stojím nyní, dosti učený, abych
mohl býti biskupem, a přece naprosto nevím, co počíti
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s ukradeným démantem. Jsem rád, dostane-li se mi
pokynu od obyčejného policejního strážníka, a při
všech svých knihách nevím ani tolik, jak uvésti onen
pokyn ve skutek. Člověk nemůže pak skutečně míti
valného mínění o universitnim vzdělaní.

S tím kopl do své police s knihami a nasadiv si klobouk,
pospíchal z domu do klubu, jehož členem byl. Na
takovém místě čistě světského života doufal, že najde
někoho, kdo by měl dosti rozhledu a vhodných
zkušeností ve všedním životě. V čítárně spatřil několik
členů venkovského duchovenstva a nějakého
arciděkana, pak tam byli tři novináři a nějaký spisovatel
o vyšší metafysice, hrajíce v karty; při obědě pak pouze
houfec obyčejných členů klubu ukazoval své všední a
prázdné tváře. Nikdo z nich, uvažoval pan Rolles, neví
jistě o takových nebezpečných předmětech o nic více
než on sám; nikdo z nich jistě není s to; aby ho vyvedl
z jeho nynějších nesnází. Posléze v pokoji pro kuřáky,
kam vystoupil množstvím schodů, přišel na pána statné,
důstojné postavy, oděného nápadně prostě. Kouřil
doutník a četl Fortnightly Review; jeho tvář byla ku
podivu prosta všelikých známek předsudků nebo
únavy, a bylo v ní něco, co budilo důvěru, čím více ten
mladý muž zkoumal jeho rysy, tím více byl přesvědčen,
že padl posléze na někoho, kdo byl s to, aby mu dal
vhodnou radu.

,,Odpustíte, pane, že vás vyrušuji, avšak z vašeho
zevnějšku soudím, že jste jistě muž tohoto světa.“

„Mám skutečně nárok na toto mínění,“ odvětil
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cizinec, odkládaje svůj list s pohledem překvapení i
zájmu.

,,Já, pane,“ pokračoval kaplan, „jsem poustevník,
student, tvor kalamářů a církevních knih. Událost z
posledních dnů ukázala mi příliš živě mou nevědomost,
a přál bych si poučiti se trochu o životě. Životem,“
dodal, „nemyslím Thackerayovy romány, nýbrž zločiny
a tajnosti naší společnosti a zásady rozumného postupu
za výjimečných okolností. Jsem trpělivý čtenář, lze se
takovým věcem přiučiti z knih ?“

„Přivádíte mne do rozpaků,“ řekl cizinec. „Při-
znávám se, že nemám valného mínění o knihách, leč
pokud jde o to, zkrátiti si dlouhou chvíli na cestě
železnicí, ač myslím, že je také několik dobrých příruček
o hvězdářství, zeměpisu, zemědělství a umění dělati
umělé květiny. Pokud jde o méně význačné obory
života, obávám se, že nenajdete nic spolehlivého. Ale
počkejte,“ dodal, „četl jste Gaboriau?“

Pan Rolles připustil, že dosud neslyšel nikdy ani
toho jména.

„Z Gaboriau byste se snad mohl něco dověděti,“
pokračoval cizinec. „Nabádá alespoň k přemýšlení, a
ježto je to autor čtený pilně knížetem Bismarkem,
budete v nejhorším případě mařiti svůj čas v dobré
společnosti.“

„Děkuji vám, pane,“ řekl kaplan, „za vaši las-
kavost.“

„Odměnil jste mne již více, než dostatečně,“ opáčil
onen.

„Jak?“ tázal se Simon.
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„Novostí své žádosti,“ odvětil ten pán a se
zdvořilým gestem a jako by žádal o prominutí, vrátil se
opět k své Fortnightly Review.

Cestou domů pan Rolles koupil si nějakou knihu
o drahokamech a několik novell od Gaboriau. V těchto
listoval dychtivě až do časných ranních hodin, ale ačkoli
přivedly ho k mnohým novým myšlenkám, přece nikdy
nezvěděl, co počíti s ukradeným démantem. Ještě více
byl pobouřen shledav, že různé poučné zprávy jsou
roztroušeny mezi romantickými povídačkami, místo
aby byly střízlivě seřaděny po způsobu příruček, a
usoudil, že uvažoval-li autor mnoho o těchto věcech,
naprosto postrádal vědecké methody. Naproti tomu
nemohl se zdržeti obdivu, pokud šlo o charakter a činy
Lecocquovy.

„Jistě že to byl znamenitý muž,“ uvažoval pan
Rolles. „Znal svět, jako já znám Palleyovy Důkazy.
Nebylo nic, co by nebyl uměl provésti vlastní rukou a
přes největší překážky. Nebesa!“ zvolal pojednou, „není
to dostatečné poučení? Nemusím se naučiti rozřezati
ten démant sám?“

Zdálo se mu, jako by byl vyplul ze svých nesnází
; vzpomněl si, že zná nějakého klenotníka, jakéhosi B.
Macculloche v Edinburku, který by ho jistě rád zavedl
do toho umění; několik měsíců, snad několik let
usilovné práce, a byl by dostatečně vycvičen, aby jej
rozdělil, a dostatečně zkušený, aby s prospěchem použil
radžova démantu. Až by to bylo hotovo, mohl by se
klidně vrátiti ke svým studiím jako bohatý, bezstarostný
badatel, jemuž by všichni záviděli, a jehož by všichni
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obdivovali. Zlaté vidiny ukolébaly ho takto ke spánku,
a procitl s ranním slunkem občerstven a s lehkým
srdcem.

Dům páně Raeburnův měl býti toho dne zavřen
policií, a to poskytlo mu záminku k odjezdu. Vesele si
chystal svá zavazadla, dal je přenésti na stanici King s
Cross, kde je nechal v šatně, a vrátil se do klubu, aby
tam poobědval a zkrátil si odpoledne.

„Budete-li zde dnes obědvati, Rollesi,“ podotkl
nějaký jeho známý, „mohl byste viděli dva z nej-
znamenitějších mužů Anglie — českého prince
Florizeta a starého Jacka Vandeleura.“

„Slyšel jsem již o princovi,“ odvětil pan Rolles, „a
s generálem Vandeleurem setkal jsem se dokonce již ve
společnosti.“

„Generál Vandeleur je osel!“ opáčil onen. „Je to
však jeho bratr John, největší dobrodruh, největší
znalec drahokamů a jeden z nejbystřejších diplomatů
Evropy. Neslyšel jste nikdy o jeho souboji s vévodou
de Val ďOrge? o jeho hrdinstvích a hanebnostech, když
byl diktátorem v Paraguayi? o tom, jak důmyslně objevil
klenotnici pana Samuela Lewiho? ani o jeho službách
při indickém povstání — o službách, při nichž vláda
získala, které však vláda neodvážila se uznati? Člověk
skutečně neví, co znamená pověst, dobrá nebo špatná,
neboť Jack Vandeleur má nárok na obě. Pospěšte si
dolů,“ pokračoval, „a zamluvte si stůl blíže nich a mějte
uši otevřeny. Uslyšíte leccos nového, nebo jsem se v
nich zmýlil.“

„Jak je však poznám?“ tázal se{ duchovní.

RADŽŮV DÉMANT

43

www.eknizky.sk



„Jak je poznáte?“ zvolal jeho přítel, „jakže! princ je
nejvybranější gentleman z celé Evropy, jediný žijící tvor,
vyhlížející jako král, a pokud jde o Jacka Vandeleura,
dovedete-li si představiti

Odyssea, když mu bylo sedmdesát let, a se sečnou
ranou přes tvář, máte toho muže před sebou. Jak je
poznáte! Poznal byste je mezi všemi v největší tlačenici
o dostizích.“

Rolles pospíšil ihned do jídelny. Bylo tomu tak,
jak jeho přítel tvrdil, nebylo možno zmýliti se v těch
dvou. Starý John Vandeleur byl neobyčejně statného
těla, nesoucího stopy tělesného výcviku všeho druhu.
Nedržel se ani jako řezník, ani jako námořník, ani jako
ten, jehož tělo bylo zmrzačeno sedlem, avšak dával tušiti
to vše, a výsledkem byly pak stopy různých zvyků a
vlastností. Jeho rysy byly smělé, orlí, výraz divoký a
panovačný, celý zjev byl zjevem muže čilého, násilného;,
bezohledného, a množství jeho bílých vlasů a hluboká
jizva po ráně šavlí, přetínající jeho nos a skráň, dodávaly
divokosti hlavě, která byla význačná a téměř zlověstná
sama o sobě.

V jeho společníku, českém princi, pan Rolles s
úžasem poznal pána, jenž mu doporučil studium
Gaboriau. Nebylo pochybností, že princ Florizel, který
zřídka jen navštěvoval klub, jehož právě tak, jako
mnoha jiných, byl čestným členem, čekal tam na Johna
Vandeleura, když Simon oslovil ho předešlého večera.

Okolní hosté uchýlili se skromně do koutů sálu a
zanechali ty dva osamoceny, avšak náš mladý duchovní
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nedal si brániti takovými pouty úcty a přistoupiv směle
kupředu, usedl u sousedního stolu.

Rozmluva byla skutečně nová uším pouhého
vědce. Bývalý paraguayský diktátor zmínil se o různých
svých zkušenostech v různých koncích světa, a princ
doplnil je různými poznámkami, jež pro myslícího
člověka měly jistě daleko více zajímavosti, než události
samy. Dva druhy životních zkušeností setkaly se zde
takto před tím mladým duchovním, a nevěděl sám,
koho má více obdivovati, zda odvážného dobrodruha
nebo zkušeného znalce života; muže, který mluvil směle
o svých vlastních činech a nebezpečích, nebo muže,
který znal, jak se zdálo, jako bůh vše a sám nezakusil
nic. Způsob obou hodil se právě k úloze, již hráli v tom
rozhovoru. Diktátor počínal si drsně jak v řeči, tak v
gestech; jeho ruka otvírala se a zatínala a dopadala
hřmotně na stůl; jeho hlas byl hlučný, křiklavý. Princ
s druhé strany byl pravý vzor zdvořilosti a klidnosti;
sebe menší pohyb, sebe menší posunek měl u něho více
významu, než všecka ta hlučná pantomima jeho druha,
a jestliže někdy, jak tomu bylo asi častěji, mluvil o
něčem, co sám zažil, bylo to tak obratně zahaleno, že
prošlo nepovšimnuto mezi jeho ostatními slovy.

Hovor přešel posléze k nedávným loupežím a ke
krádeži radžova démantu.

,,Lépe, kdyby ten démant byl v moři,“ prohodil
princ Florizel.

„Ježto jsem Vandeleur, Vaše Výsost tuší jistě, že
nesouhlasím,“ odvětil diktátor.

„Mluvím sc stanoviska veřejné policie,‘ pokračoval
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princ. „Skvosty tak drahocenné měly by býti uschovány
pro sbírku nějakého prince nebo pro klenotnici velkého
národa. Vydati je do rukou obecného lidu jest tolik,
jako vypsati cenu na hlavu Ctnosti, a přál-li si kašgarský
radža — jak tuším, princ vysoce osvícený — pomstíti
se lidem v Evropě, byl by mohl sotva lépe posloužiti
svému záměru, než poslal-li jim toto jablko sváru. Pro
takovou zkoušku není dosti silné a pevné poctivosti. Já
sám, jenž mám mnoho svých povinností a mnoho výsad
— já sám, pane Vandeleure, mohl bych sotva dostati ta-
kový otravný krystal do svých rukou, aniž bych se tím
neocitl v nebezpečí. Pokud pak jde o vás, lovce démantu
ze záliby i z povolání, myslím, že není v kalendáři
zločinu, jehož byste se neodvážil — myslím, že nemáte
v širém světě přítele, jehož byste pro ten démant bez
okolků nezradil — nevím, máte-li rodinu, máte-li ji
však, myslím, že byste obětoval své děti — a to vše proč
a zač?

Ne abyste byl bohatší, nebo abyste měl pohodlnější
život, nebo požíval více úcty a vážnosti, nýbrž pouze
proto, abyste mohl ten démant nazývati svým na rok
nebo na dva, než zemřete, a abyste tu a tam otevřel
pouzdro a podíval se na ten drahokam, jako se díváme
na nějaký obraz.“

„Je to pravda,“ odvětil Vandeleur. „Honil jsem se
již za mnohými věcmi, od mužů a žen až k moskitům;
potápěl jsem se pro korály; stíhal jsem velryby i tigry,
a démant je z toho všeho nejlepší kořist. Je krásný, má
svou cenu, sám o sobě je dostatečnou odměnou za
útrapy a námahy honby. Právě nyní, jak Vaše Výsost
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asi tuší, jsem opět na stopě; mám dobrý čich, bohatou
zkušenost, znám každý kámen ve sbírce svého bratra,
jako pastýř zná své ovce, a nechť zemru, nedostanu-li je
opět všechny dohromady.“

„Pan Tomáš Vandeleur bude mí ti zajisté příčinu
děkovati vám,“ řekl princ.

„Nejsem si tím tak jist,“ opáčil diktátor s úsměvem.
„Jeden z Vandeleurů bude z toho míti radost. Tomáš
nebo Jan — Petr nebo Pavel — oba jsme apoštolově.“

„Neslyšel jsem vaší poznámky,“ řekl princ jaksi s
nevolí.

V témž okamžiku číšník hlásil panu Vandeleurovi,
že jeho povoz je před vraty.

Pan Rolles pohlédl na hodinky a shledal, že musí již
také jíti, a tato okolnost dotkla se ho nepříjemně, neboť
nestál o to, viděti ještě toho lovce démantů.

Usilovné studie otřásly poněkud nervy toho mla-
dého muže, a navykl si proto cestovati pokud možno
pohodlně. Také pro svou nynější cestu opatřil si
pohovku ve spacím vagoně.

„Budete tam míti pohodlí,“ řekl mu průvodčí, „ve
vašem kupé není nikoho, a na druhém konci jest jen
nějaký starý pán.“

Byl již čas k odjezdu a jízdní lístky prohlédnuty,
když pan Rolles zahlédl, jak jeho spolucestující vstoupil
do vagonu na své místo, provázen několika nosiči. Na
celém světě nebylo nikoho, koho by v té chvíli a na
tom místě nebyl raději viděl — neboť byl to starý John
Vandeleur, bývalý diktátor.

Spací vozy na trati Great Northern dělily se na tři
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oddělení — na obou koncích po jednom pro cestující,,
uprostřed pak byla místnost zařízená jako toaletní
pokojík. Posunovací dvéře oddělovaly obě kupé od této
místnosti; ježto však neměly ani zámku, ani závor, celá
řada byla ve skutečnosti společné území.

Pan Rolles, prostudovav své postavení, shledal, že
je tu bez ochrany. Zlíbí-li se diktátorovi vykonati mu v
noci návštěvu, nemůže než přijati ji; neměl prostředků
k opevnění a byl vystaven útoku, jako kdyby ležel na
volném poli. Tato situace byla příčinou, že jeho mysl
byla plna hrozného nepokoje. Vzpomínal s hrůzou na
chvástání svého spolucestujícího u oběda a na jeho
nemorální zásady, s nimiž se netajil před princem přes
jeho nevoli. Někteří lidé — vzpomínal, že kdysi četl —
jsou nadáni zvláštní schopností tušiti blízkost drahých
kovů; skrze zdi, ba i na značnou vzdálenost jako by prý
cítili přítomnost zlata. Není tomu snad právě tak i s
démanty? hádal, a je-li tomu tak, kdo by se mohl spíše
těšiti této nadpřirozené vlastnosti, než muž, pyšnící se
názvem „lovce démantů“ ? Od takového muže mohl se
jistě obávati všeho a toužil proto dychtivě, aby už byl
opět den.

Zatím nezanedbal žádné opatrnosti, ukryl démant
v nejvniternější kapse svých plášťů a zbožně se oddal
péči Prozřetelnosti.

Vlak ubíhal svou obvyklou, rychlou drahou a
vykonal již téměř polovinu cesty,, když dřímota zvítězila
nad úzkostmi a strachem v prsou pana Rollesa. Po
nějaký čas se vzpíral jejímu vlivu, avšak nabývala stále
víc a více na síle, a nedaleko před Yorkem byl již rád,
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mohl-Ii se natáhnout! na podušku a zavříti oči, a téměř
v témž okamžiku vědomí opustilo našeho mladého
duchovního. Jeho poslední myšlenka platila jeho
strašlivému sousedu.

Když procitl, byla ještě tma mimo slabý zásvit
zahalené lampy, a ustavičný rachot byl důkazem
nezmenšené rychlosti vlaku. Usedl všecek poděšen,
neboť ve spánku mučily ho nejhroznější sny, a trvalo
několik vteřin, než se úplně opanoval, a i když pak opět
ulehl, spánek míjel vytrvale jeho oči, a ležel tu bdě s
mozkem silně zvířeným a s očima ztrnule upřenýma na
dvéře toaletního pokojíku. Stáhl si svůj kněžský plstěný
klobouk ještě více do čela, aby se chránil před světlem, a
zkoušel obvyklé prostředky jako počítati do tisíce, nebo
zaháněti nějakou myšlenku, jimiž zkušení nemocní
podporují příchod spánku. V případě páně Rollesově
ukázaly se však vesměs bezvýslednými; byl štván tuctem
různých obav a úzkostí — ten stařec na druhém konci
vozu ho pronásledoval v nejhroznějších podobách, a
nechť zkoušel ležeti v jakékoli poloze, démant v kapse
působil mu stále skutečnou fysickou bolest. Pálil ho, byl
příliš velký, tlačil ho na žebra, a byly tu i nekonečně
malé částky vteřin, kdy pomýšlel zpola již na to, aby jej
Vyhodil oknem.

A když takto ležel, stalo se něco zvláštního.
Posunovací dvéře u toaletního pokojíku se po-

někud pohnuly, pak opět o něco více a posléze
odsunuly se na nějakých dvacet palců. Lampa v toa-
letě nebyla zastíněna, a v tom osvětleném prostoru pan
Rolles spatřil hlavu pana Vandeleura v postoji napiaté
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pozornosti. Byl si Vědom, že diktátorův pohled spočívá
pozorně na jeho tváři, a pud sebezachování nutkal ho
zatajiti dech, zdržeti se každého sebe menšího pohybu
a přivříti sklopené oči tak, aby mohl pozorovati svého
hostaj zpod obrví. Po chvilce hlava zmizela, a dvéře toa-
lety se zavřely.

Diktátor nepřišel podniknout útoku, nýbrž pozo-
rovat; jeho čin nebyl činem toho, kdo chce někoho
ohrožoVati, nýbrž kdo sám je ohrožen. Bál-li se ho pan
Rolles, ukázalo se, že on opět cítil týž nepokoj na účet
páně Rollesův. Přišel, jak se zdálo, přesvědčit se, že jeho
jediný spolucestující spí, a upokojiv se v tomto směru,
opět odešel.

Duchovní vyskočil. Jeho hrozný strach ustoupil
nyní reakci nestoudné odvahy. Postřehl, že rachot
řítícího se vlaku přehlušoval všecky zvuky, a umínil si,
že nechť se stane cokoli, oplatí návstěvu, jíž se mu právě
dostalo. Odloživ vrchní plášť, který by mu mohl
překážeti ve volnosti pohybu, vstoupil do toalety a
zastavil se naslouchaje. Jak očekával, nebylo slyšeti nic,
leč rachot kol, a položiv ruku na dvéře na opačné straně,
počal je opatrně odsunovati na nějakých šest palců. Pak
ustal a nemohl utlumiti výkřik překvapení.

John Vandeleur měl kožišinovou cestovní čapk,u
s klapk,ama na uši, a to snad spolu s rachotem! vlaku
bylo překážkou, proč nevěděl, co se děje před ním. Tolik
je alespoň jisto, že nepozdvihl hlavý, nýbrž pokračoval
bez přerušení ve své podivné práci. Mezi nohama měl
otevřenou krabici na klobouk, v jedné ruce držel rukáv
svého sealskinového pláště, ve druhé pak velký nůž,
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jímž právě přeřezával švy rukávu. Pan Rolles četl již o
lidech, kteří nosili své peníze v opasku, a ježto neznal
jiných opasků než cricketovych, nedovedl si nikdy jasně
představiti, jak, je to možno. Zde však měl něco ještě
podivnějšího před očima, neboť John Vandeleur, jak se
objevilo, nosil démanty pod podšívkou svého rukávu, a
právě když ten mladý duchovní na něho hleděl, spatřil,
jak démant po démantu se zatřpytil a padl do té krabice
od klobouku.

Stál tu jako přimražen, sleduje očima tu ne-
obyčejnou práci. Démanty byly většinou malé, a bylo je
nesnadno rozeznati, jak pokud jde o tvar, tak pokud jde
o lesk. Diktátor jako by pojednou narazil na nějakou
překážku, počal pracovati oběma rukama, nakloniv se
nad svým úkolem, avšak teprve po delším manévrování
podařilo se mu vyprostiti z podšívky velkou
démantovou tiaru, a držel ji v ruce, pozoruje ji po
nějakou chvíli, než ji umístil k ostatním do své krabice.
Tiara zdála se panu Rollesovi jen řadou paprsků, poznal
v ní však ihned část pokladu ukradeného Harry
Hartleyovi tím pobudou. Nemohl se mýliti, byla právě
taková, jak detektiv ji vypodobnil; byly zde rubínové
hvězdy s velkým smaragdem uprostřed, táž podoba
půlměsíce a tytéž hruškovité přívěsky, každý pouze
jeden kámen, jež dodávaly zvláštní ceny tiaře lady
Vandeleurové.

Panu Rollesovi se silně ulevilo. Ten diktátor byl v
tom právě tak až po uši jako on, druh nemohl druhu
nic vytýkati. V prvním návalu radosti duchovní nebyl
s to, aby potlačil hluboký vzdech, a ježto jeho prsa jako
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by dosud byla sevřena a hrdlo vyschlé následkem
předchozího vzrušení, vzdech byl provázen zakašláním.

Pan Vandeleur vzhlédl, tvář se mu stáhla
nejhroznější vášnivostí, oči se široce otevřely a spodní
čelist poklesla údivem, který hrozil vypuknouti zbě-
silostí. Pudovým pohybem přikryl krabici pláštěm.

Po půl minuty ti dva muži zírali na sebe mlčky.
Nebylo to dlouho, panu Rollesovi to však stačilo; byl
jeden z těch, kdož umí rychle mysliti za nebezpečných
okolností; rozhodl se jednati neobyčejně odvážným
způsobem, a ačkoliv cítil, že sází svůj život na jedinou
kartu, první přerušil ticho.

„Odpusťte, prosím,“ řekl.
Diktátor se lehce zachvěl, a když promluvil, zněl

jeho hlas chraplavě.
„Co zde chcete?“ tázal se.
„Zajímám se neobyčejně o démanty,“ odvětil pan

Rolles s tváří naprosto klidnou a sebevědomou. „Dva
znalci měli by se spolu znáti. Mám zde také nějakou
maličkost, jež by mohla k tomu posloužiti jako
doporučení.“

S těmito slovy vyňal klidně z kapsy své pouzdro,
ukázal diktátorovi na okamžik radžův démant a opět jej
bezpečně uložil.

„Náležel kdysi vašemu bratru,“ dodal.
John Vandeleur hleděl na něho stále ještě téměř

s, bolestným úžasem, avšak ani nepromluvil, ani se
nepohnul.

„S radostí jsem pozoroval,“ pokračoval mladý muž,
„že máme drahokamy z téže sbírky.“
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Diktátorův úžas ho zmohl.
„Odpusťte,” řekl, „pozoruji, že již stárnu. Naprosto

nejsem připraven na takové malé náhody,, jako je ta
zde. Upokojte však mou mysl alespoň v jednom směru:
klame mne můj zrak, nebo jste skutecne tararem?“

„Jsem duchovní,” odvětil pan Rolles.
„Nuže,” zvolal onen, „pak již až do mé smrti

neuslyší ode mne nikdo jediného slova proti tomu
stavu.”

„Lichotíte mi,” řekl pan Rolles.
„Odpusťte,” odvětil Vandeleur, „odpusťte, mladý

muži. Je jisto, že nejste zbabělec, avšak dosud mi není
dosti jasno, nejste-li největší ze všech bláznů. Snad,”
pokračoval, opíraje se nazad na svém sedadle, „snad
byste mi mohl laskavě posloužiti několika maličkostmi.
Musím předpokládal, že máte nějaký důvod k úžasné
drzosti, s níž si počínáte, a přiznávám se, že jsem dosti
zvědav poznati jej.”

„Je to velice jednoduché,” odvětil duchovní, „je to
pouze následek mé naprosté životní nezkušenosti.”

„Těšilo by mne velice, kdybyste mne o tom pře-
svědčil,” odvětil Vandeleur.

Pan Rolles vypravoval mu nato celou historii svého
spojení s radžovým démantem od chvíle, kdy jej našel
v Raeburnově zahradě, až do doby, kdy opustil Londýn
tímto vlakem, letícím nyní do Skotska. Přidal k tomu
stručné vylíčení svého duševního stavu a svých
myšlenek po dobu té cesty a končil těmito slovy:

„Poznav tiaru, věděl jsem, že zaujímáme totéž místo
ve společnosti, a to vzbudilo ve mně radostnou naději,
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již, jak věřím, nebudete pokládati za neoprávněnou, že
byste se mohl v jistém smyslu státi mým společníkem v
těch nesnázích a ovšem také použiti k svému prospěchu
mé situace. Muži vašich odborných vědomostí a patrně
velké zkušenosti, způsobí zpeněžení démantu jistě jen
velice málo starostí, kdežto mně bylo by to skutečně ne-
možností. S druhé strany usoudil jsem, že bych ztratil
právě tolik, kdybych rozřezal démant pravděpodobně
neumělou rukou, jako bude třeba, abych se vám
odměnil dosti štědře za vaši pomoc. Je dosti choulostivo
s vámi o tom mluviti, a snad se nevyjadřuji dosti
vhodně, musím vás však žádati, abyste pamatoval, že
pro mne je to něco naprosto nového a neznám etikety
v záležitostech toho druhu. Mohu říci, aniž bych se
vychloubal, že bych vás dovedl oddati nebo pokřtíti
naprosto bezvadným způsobem, avšak každý se vyzná
ve svém oboru, a tento druh práce nebyl dosud nikdy v
mém programu.“

„Nechci vám lichotiti,“ odvětil Vandeleur, „ale, na
mou duši, máte neobyčejné vlohy pro život zločince.
Máte více schopnosti, než sám tušíte, a ačkoli jsem se
setkal již s řadou ničemů v různých koncích světa,
neviděl jsem dosud nikdy tak nestoudného, jako vy.
Hlavu vzhůru, pane Rollesi, konečně jste se dostal k
svému pravému povolání ! A pokud jde o mou pomoc,
můžete se mnou počítati, jak je vám libo. Zdržím se v
Edinburku jen na několik málo dní v záležitosti svého
bratra, a jakmile to bude opatřeno, vrátím se do Paříže,
kde se obyčejně zdržuji. Chcete-li, můžete mne tam
doprovoditi, a než uplyne měsíc, jsem přesvědčen, že
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se mi podaří přivésti vaši, záležitost k uspokojivému
konci.“

*
(Zde, proti všem zásadám svého umění, náš arab-

ský autor přerušuje náhle Povídku o mladém muži
duchovního stavu. Lituji takového způsobu a zatracuji
jej; musím se však říditi originálem a odkázati čtenáře
ohledně konce páně Rollesových dobrodružství k
následujícímu číslu této řady povídek, k Povídce o
domě se zelenými okenicemi.)

RADŽŮV DÉMANT

55

www.eknizky.sk



www.eknizky.sk



POVÍDKA O DOMĚ SE
ZELENÝMI OKENICEMI.

F rancis Scrymgeour, příručí Skotské banky v
Edinburku dožil se svého věku pětadvaceti let v
ovzduší klidného, spořádaného domácího života.

Matka mu zemřela, když byl ještě mlád, avšak jeho otec,
rozumný a bodrý muž, dal mu výtečné vychování na
školách, doma pak vychoval ho k skromným a
počestným mravům. Francis, který byl uče- livé a
vnímavé povahy, použil horlivě těchto výhod a věnoval
se tělem duší svému zaměstnání. Procházka v sobotu
odpoledne, příležitostný oběd s členy jeho rodiny a
každoročně nějaký výlet na čtrnáct dní do hor nebo i do
Evropy, byly jeho hlavní zábavy, a postupoval rychle v
přízni svých představených, i těšil se již platu téměř
dvou set liber ročně s nadějí na postup s téměř
dvojnásobnou částkou této výše. Málo mladých mužů
bylo více spokojeno, málo jich bylo více horlivo a
pracovito, než Francis Scrymgeour. Někdy večer, když si
přečetl své noviny, hrál na flétnu, bavě tak svého otce, k
jehož výtečným vlastnostem choval velkou úctu.

Jednoho dne obdržel list od chvalně známé ad-
vokátní firmy, žádající ho o laskavou brzkou návštěvu.
Dopis byl označen jako „soukromý a důvěrný a byl mu
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adresován do banky místo domu — dvě nezvyklé
okolnosti, jež ho přiměly, aby tím rychleji vyhověl tomu
pozvání. Starší společník firmy, muž neobyčejně
vážných způsobů, přivítal ho vážně, požádal ho, aby
usedl, a počal mu vysvětloval záležitost vybranými slovy
vysloužilce ve svém povolání. Jistá osoba, jejíhož jména
nesmí prozraditi, ohledně níž však on, advokát, má
všechny důvody dobře smýšlet! — zkrátka muž,
zaujímající jisté postavení v zemi — přeje si zajistiti
Francisovi roční důchod pěti set liber. Kapitál má býti
uložen pod kontrollou této advokátní firmy a dvou
opatrovníků, kteří taktéž musí zůstati anonymními.
Tato štědrost je vázána určitými podmínkami, on však
má za to, že jeho nový klient neshledá v nich nic
nečestného nebo přehnaného a opakoval tato slova s
takovým důrazem, jako by si nepřál již o nich mluviti.

Francis ptal se po jejich povaze.
,,Ty podmínky nejsou,“ odvětil právník, ,,jak jsem

již dvakráte podotkl, ani nepočestné, ani přehnané.
Zároveň však nemohu tajiti před vámi, že jsou velice
nezvyklé. Skutečně, celá ta věc je příliš mimo běžné
koleje, a byl bych ji jistě odmítl, kdyby nebylo dobré
pověsti pána, který ji svěřil mé péči, a smím také dodati,
pane Scrymgeoure, zájmu, jejž jsem pocítil k vám
následkem četných pochvalných, a jak nepochybuji,
také zplna zasloužených zpráv. “

Francis ho žádal, aby se vyslovil jasněji.
„Nedovedete si představiti mou zvědavost ohledné

těch dvou podmínek,“ řekl.
„Jsou dvě,“ odvětil advokát, „pouze dvě, a ta částka,
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jak se pamatujete, je pět set liber ročně — nezatížená,
zapomněl jsem, nezatížená jinými závazky.“

A právník pozdvihl obočí se slavnostním gestem.
„První,“ pokračoval, „je pozorunodně jednoduchá.

Musíte býti v Paříži, dne patnáctého, v neděli od-
poledne, tam najdete u pokladny Comédie Francaise
vstupenku na své jméno. Žádá se od vás,, abyste seděl
po celé představení na vykázaném vám místě,, a to je
vše.“

„Viděl bych raději, kdyby to bylo všedního dne,“
odvětil Francis. „Ale celkem jednou za čas —“

„A v Paříži, můj drahý,“ dodal právník konejšivě.
„Myslím, že také vím, co je svědomitost, avšak za takých
okolností a v Paříži, neváhal bych ani na okamžik.“

Oba usmáli se na sebe vesele.
„Druhá podmínka je vážnější,“ pokračoval

advokát. „Týká se vašeho manželství. Můj klient,
zajímaje se hluboce o vaše štěstí, přeje si poraditi vám
naprosto sám při volbě vaší choti. Naprosto sám,
rozumíte,“ opakoval.

„Buďme přímější, prosím,“ opáčil Francis. „Mám
se snad oženiti s kýmkoli, s děvčetem nebo vdovou,
černoškou nebo běloškou, již určiti mi se té neznámé,
neviditelné osobě zlíbí ?“

„Mám vás ujistiti, že vhodnost věku a postaveni
bude zásadou vašeho dobrodince, “ odvětil právník.
„Pokud jde o plémě, přiznávám se, že na tuto nesnáz
jsem dosud nevzpomněl a opominul jsem se
informovati v tom směru, přejete-li si však, po-
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znamenám si to a sdělím vám při nejbližší příletosti
výsledek.“

„Zbývá ještě, pane,“ pravil Francis, „přihlédnouti,
zda celá ta věc není nějaká pšklivá lest. Okolnosti jsou
nevysvětlitelný — řekl bych téměř víře nepodobny, a
dokud neuvidím v tom trochu více světla a nějaký
přijatelný motiv, přiznávám se, že bych se velice nerad
pletl do něčeho takového. Obracím se na vás v té
nesnázi o bližší vysvětlení. Musím se dovědčti, co je na
dně celé té věci. Nevíte-li to, netušíte-li to, nebo
nesmíte-li mi to říci, vezmu klobouk a půjdu opět do své
banky, jako jsem odtamtud přišel.“

,,Nevím to,‘ odvětil advokát, ,,avšak tuším. Váš
otec a nikdo jiný stojí za touto, na pohled tak
nepřirozenou věcí.“

,,Můj otec!“ zvolal Francis s největší nevolí. „Drahý
pane, znám každou myšlenku svého otce, vím o každém
haléři jeho jmění.“

„Nerozumíte dobře mým slovům,“ odvětil právník.
„Nemluvím o panu Scrymgeourovi starším, neboť on
není vaším otcem. Když přišel se svou chotí do
Edinburku, byl jste již téměř rok stár a přece nebyl jste
ještě ani tři měsíce v jejich péči. Tajemství bylo dobře
zachováno, nicméně je to pravda. Váš otec je neznám, a
pravím opět, že myslím, že on je původce té nabídky, již
vám sděliti jsem byl pověřen.“

Bylo by nemožno zveličiti ještě úžas Francise
Scrymgeoura při tomto neočekávaném sdělení, a netajil
se vůči advokátu svým zmatkem.

„Pane,“ řekl, „po novině tak úžasné musíte mi
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popřáti několika hodin, abych si to mohl promysliti.
Dnes večer se dovíte, k jakému rozhodnutí jsem
dospěl.“

Právník schválil jeho obezřelost, a Francis, omlu-
viv se již nějak v bance, vydal se na dlouhou procházku
za město a důkladné uvážil různé stránky a eventuality
toho případu! Příjemný pocit jeho vlastní důležitosti
přivedl ho ještě k větší rozvaze, avšak o výsledku
nemohlo býti již od počátku pochybnosti. Celé jeho
tělesné já upíralo se k těm pěti stům liber a k zvláštním
podmínkám, jež byly k nim poutány; objevil pojednou
ve svém srdci nepřekonatelný odpor k jménu
Scrymgeour, na němž neshledával dosud nic
nehezkého; počal nenáviděti úzký a neromantický
obzor svého dosavadního života, a jakmile jeho mysl
se jednou ustálila, kráčel nyní s novým pocitem síly a
svobody, kochaje se nejkrásnějšími nadějemi a
představami.

Řekl pouze slovo advokátovi a hned nato obdržel
od něho chek na dvě čtvrtiny té částky, neboť důchod
byl určen již od prvního ledna. S poukázkou v kapse
ubíral se k domovu. Byt ve Skotské ulici zdál se mu
býti nyní ku podivu špatný, jeho chřípí vzepřelo se po
prvé pachu polévky při večeři, a postřehl různé malé
nedostatky ve způsobech svého adoptivního otce, jež
naplňovaly ho překvapením a téměř odporem. Zítřek,
rozhodl, uvidí ho již na cestě do Paříže.

V tomto městě, kam přibyl dlouho ještě před
určeným dnem, ubytoval se ve skromném hotelu,
navštěvovaném Angličany a Italy, a věnoval se
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zdokonalování své francouzštiny. Za tím účelem vzal si
učitele dvakráte v týdnu, pouštěl se do hovoru s
darmošlapy, na Champs Elysées a večer navštěvoval
divadlo. Obnovil podle módy celou svou toaletu, holil
se a dával se každého rána česati kadeřníkem v sousední
ulici. To dodalo mu poněkud vzhledu cizince, jak’o by
bylo zahladilo stopy jeho dřívějšího života.

Posléze v sobotu odpoledne odebral se k pokladně
divadla v Rue Richelieu. Sotva jen vyslovil své jméno,
příručí podal mu obálku, na níž adresa ještě ani docela
neoschla.

„Dostal jsem to právě nyní, řekl příručí.
„Skutečně?“ zvolal Francis. „Smím se ptáti, jak ten

pán vyhlížel?“
„Vašeho přítele je snadno popsati,“ odvětil zří-

zenec. „Je starý a statný a hezký, s bílými vlasy a sečnou
ranou přes tvář. Nemůžete nepoznati osoby, tak
význačné.“

„Ovšem,“ odvětil Francis, „a děkuji vám za vaši
laskavost.“

„Nemůže ještě býti daleko,“ dodal příručí.
„Pospíšíte-li si, můžete ho ještě dohoniti.“

Francis nedal si dvakráte říkati, vyběhl střemhlav
z divadla doprostřed ulice a rozhlížel se všemi směry.
Více než jednoho bělovlasého pána tam spatřil, avšak
byť i si je prohlédl všechny, nikdo z nich neměl sečné
rány. Téměř po půl hodiny prohlížel ulici po ulici v
sousedství, až posléze nahlížeje bláhovost svého
počínání, vydal se na procházku, chtěje utišiti své
vzrušené city, neboť blízkost setkání s tím, jemuž, jak
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nepochyboval, vděčil za svůj život, dotkla se hluboce
toho mladého muže.

Náhoda chtěla tomu, že ho cesta vedla po Rue
Drouot a dále na Rue des Martyrs, a náhoda mu
posloužila v tomto případě lépe, než všechen důvtip
celého světa, neboť na okraji bulváru spatřil dva muže
seděti při velice vážném hovoru. Jeden byl smavý, mladý
a hezký, ve světském obleku, avšak s neklamnou pečetí
duchovního stavu, druhý pak odpovídal dopodrobna
popisu, jehož se mu dostalo od příručího. Francis cítil,
jak mu srdce prudce buší; věděl, že nyní uslyší hlas
svého otce, a obešed je stranou, usedl tiše za těmi
dvěma, kteří byli příliš zahloubáni do svého hovoru, než
aby něco pozorovali. Jak Francis očekával, rozmluva
konala se anglickým jazykem.

,,Vaše podezření, Rollesi, počíná mne již zlobiti,“
řekl starší muž. „Pravím vám, že se snažím, jak jen
mohu. Dostati milliony do rukou nejde tak snadno.
Neujal jsem se vás snad, naprostého cizince, z pouhé
dobré vůle? Nežijete nádherně z mé štědrosti ?“

„Ze záloh, pane Vandeleure,“ opravil ho onen.
,,Chcete-li, tedy ze záloh, z úroků místo z mé dobré

vůle, je-li vám libo,“ odvětil pan Vandeleur podrážděn.
„Nejsem zde proto, abych se hádal o slova. Obchod je
obchod, a váš obchod, dovolte, abych vám připomenul,
je příliš špinavý, než abyste se tak vzpíral. Důvěřujte mi,
nebo mne nechte a vyhledejte si někoho jiného, avšak,
probůh, skončete již jen ty své věčné jeremiády.“

„Počínám se učiti ve světě,“ odvětil onen, „a vidím,
že máte všecken důvod hráti se mnou falešně, a ani
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jeden, abyste se mnou jednal poctivě. Ani já nejsem zde
proto, abych se hádal o slova, chcete míti ten démant
pro sebe, víte sám, že je tomu tak — neodvážíte se
popříti toho… Nezneužil jste již mého jména a
neprohledal jste mého bytu za mé nepřítomnosti?
Rozumím vašim průtahům, číháte, jste pravý lovec
démantů, a dříve či později, přímo nebo úskokem,
vložíte jna něj, svou ruku. Pravím vám, musí to již
přestátí, žeňte to ještě dále, a ujišťuji vás, že vám
uchystám nějaké překvapení.“

„Je zbytečno, abyste mi hrozil,“ opáčil Vandeleur.
„K tomu musí býti dva. Mohu vám právě tak pohroziti.
Můj bratr je zde v Paříži, policie je stále ještě na stráži,
a chcete-li mne ještě dále obtěžovati svým nechutným
mňoukáním, přichystám malé překvapení já vám, pane
Rollesi. Moje však bude jednou pro vždy. Rozumíte,
nebo chcete raději, abych vám to řekl hebrejsky?
Všechno má svůj konec, a vy jste se již dostal ke konci
mé trpělivosti. Ve čtvrtek o sedmé, ani o den, ani o
hodinu dříve, ba ani o zlomek pouhé vteřiny, kdybych
vám tím měl zachránit život. A nezrá- čí-li se vám čekati,
můžete jíti, kam vám libo, a s Pánem Bohem.“

A s těmi slovy diktátor povstal s lavice a odcházel
směrem k Montmartru, potřásaje hlavou a mávaje
hůlkou s nejzlostnější tváří, zatím co jeho společník
zůstal, kde byl, naprosto skleslý a zkrušen.

Francis byl na vrcholku úžasu a hrůzy, jeho smysly
byly otřeseny až do základů; nadějeplná něžnost, s níž
usedl na lavici, proměnila se v odpor a zoufalství; starý
pan Scrymgeour, usoudil, byl daleko laskavější a
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ctihodnější otec, než zde ten nebezpečný, divoký
intrikán. Zachoval si však svou duchapřítomnost a
nedal uplynouti jedinému okamžiku, když již byl na
stopě diktátorovi.

Zlost toho pána hnala ho kupředu čilým krokem, a
byl tak ponořen do svých zuřivých myšlenek, že se ani
neohlédl za celou tu dobu, než došel ke dveřím svého
obydlí.

Jeho dům stál vysoko na Rue Lepio, poskytuje
pohled na celou Paříž a těše se při tom svěžím vzduchem
výšin. Měl dvě patra se zelenými roletami a okenicemi,
a všechna okna, vedoucí na ulici, byla neprodyšně
uzavřena. Koruny stromů přečnívaly přes vysokou
zahradní zed, a ta byla chráněna pomocí chevaux-de-
brise. Diktátor stanul na okamžik, hledaje v kapse klíč,
a pak, otevřev dvéře, zmizel.

Francis rozhlédl se kolem sebe, sousedství bylo
velice osamělé, dům isolován ve své zahradě. Zdálo se,
jako by jeho pátrání musilo zde náhle skončiti. Druhý
pohled však ukázal mu vysoký dům nedaleko vrat,
jehož stěna tvořila jednu stěnu zahrady a v této stěně
bylo jediné okno. Přistoupil k jeho průčelí a spatřil tam
cedulku, nabízející nezařízený byt na měsíc. Přeptav se
tam zvěděl, že právě pokoj vedoucí na diktátorovu
zahradu byl jeden z onoho bytu. Francis neváhal ani
na okamžik, najal si ten pokoj, zaplatil činži dopředu a
vrátil se do hotelu pro svá zavazadla.

Nechť již ten stařec se sečnou ranou jest nebo není
jeho otec, nechť již je nebo není na pravé stopě, tolik je
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jisto, že je na pokraji vzrušujícího tajemství, a sliboval si,
že nepovolí, dokud se nedostane až k jeho dnu.

Z okna svého nového bytu Francis Scrymgeour měl
dokonalý výhled do zahrady domu se zelenými
okenicemi. Bezprostředně před ním krásný kaštanový
strom stínil svými širokými větvemi dva venkovské
stoly, kde bylo lze v létě obědvati. Se všech stran mimo
jednu husté rostlinstvo pokrývalo půdu, tam však, mezi
stoly a domem, spatřil pruh pěšiny, vysypané pískem a
vedoucí s verandy k zahradním vratům. Zkoumaje to
místo mezi prkénky benátské okenice, jíž se neodvážil
otevřití obávaje se, že by na sebe upozornil, Francis po-
střehl jen málo, z čeho by mohl souditi na zvyky
obyvatel, a to málo nedokazovalo více, než přísnou
uzavřenost a touhu po samotě. Zahrada byla klášterní,
dům pak měl vzhled vězení. Zelené rolety byly vesměs
spuštěny zvenčí, dvéře na verandu byly zavřeny;
zahrada, pokud jen mohl dohlédnouti, byla ponechána
naprosto sama sobě ve večerních paprscích slunce.
Pouze nevelký kotouč dýmu z jediného komína dával
tušiti přítomnost živých bytostí v tom domě.

Nechtěje tak naprosto lenošiti a chtěje dodati
jistého zabarvení svému způsobu života. Francis kou-
pil si Euclidovu Geometrii francouzský, již počal pak
opisovati a překládati na víku svého vaku, sedě na zemi
opřen o zeď, neboť neměl tu ani stolu, ani židle.
Chvílemi vstal a vrhl pohled pa ten dům se zelenými
okenicemi, avšak okna zůstávala tvrdošíjně zavřena a
zahrada prázdna.

Teprve pozdě navečer přihodilo se něco, co od-
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měnilo jeho vytrvalou pozornost. Mezi devátou a
desátou pronikavý hlas zvonku vyburcoval ho z chvil-
kové dřímoty ; přiskočil ke své observatoři ještě včas,
aby zaslechl významný zvuk, jak zámek se odemkl a
závora odsunula, a spatřil pana Vandeleura se svítilnou
v ruce a oděného vlajícím pláštěm z černého sametu,
s domácí čepičkou z téže látky, jak sestoupil s verandy
a kráčel pomalu k zahradním vratům. Rachot zámku a
závory se opakoval, a za okamžik nato Francis spatřil
diktátora, jak provázel k domu v mihotavém světle sví-
tilny nějakou osobou nejnižšího a nejpodezřelejšího
vzhledu.

O půl hodiny později host byl doveden opět na
ulici, a pan Vandeleur, postaviv svítilnu na jeden z těch
stolů, dokuřoval si klidně svůj doutník pod listovím
kaštanu. Francis, prohlédaje škubnou mezi listím, byl
s to, aby sledoval jeho pohyby, jak oklepával popel a
zhluboka oddychoval. Spatřil chmuru na starcově čele
a silné škubání rty, což dávalo tušiti proud hlubokých a
patrně nepříjemných myšlenek. Doutník byl již téměř u
konce, když hlas nějaké mladé dívky se pojednou ozval
uvnitř domu, ohlašuje, kolik je hodin.

„Okamžitě,“ odvětil John Vandeleur.
Pak odhodil smotek a vzav svítilnu, odplul pod

verandu. Sotvaže dvéře se zavřely, celý dům zahalil se
absolutní tmou; Francis mohl napínati sebe více svůj
zrak, aniž by mohl rozeznati jen jediný záblesk světla
za okenicemi, i usoudil velice důvtipně, že ložnice jsou
vesměs na druhé straně domu.

Časně zrána příštího dne (neboť probudil se časně
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po nepohodlné noci na podlaze) spatřil něco, co podalo
mu naprosto jiný výklad. Okenice se zdvihly, jedna po
druhé pomocí nějakého pera uvnitř, a odkryly ocelové
rolety, jaké vídáme u krámů. Pak i ty byly vytaženy
podobným asi zařízením, a asi tak po celou hodinu
pokoje byly přístupny svěžímu rannímu vzduchu.
Koncem této doby pan Vandeleur vlastnoručně zavřel
rolety a spustil přes ně okenice.

Když ještě Francis žasl nad takovou opatrností,
dvéře se otevřely, a nějaká mladá dívka vystoupila,
rozhlížejíc se po zahradě. Netrvalo ani dvě minuty, když
vstoupila opět do domu, avšak i za tu krátkou chvíli
viděl dosti, aby byl přesvědčen, že to děvče je
neobyčejně půvabné. Nejen že jeho zvědavost byla
vysoce podrážděna touto příhodou,, avšak i jeho nálada
se ve značné míře zlepšila. Znepokojivé způsoby a více
než dvojsmyslný způsob života jeho otce přestaly od
toho okamžiku působiti tak silně na jeho mysl. Od toho
okamžiku hleděl na svou rodinu nadšen, a nechť již ta
mladá dáma měla mu býti sestrou nebo ženou, byl
přesvědčen, že byla přestrojeným andělem. Tak silný byl
ten pocit, že pojednou byl zachvácen zvláštní hrůzou
uvědomiv si, jak málo dosud věděl, a jak možno bylo,
že sledoval naprosto jinou osobu, slídě za panem
Vandeleurem.

Vrátný, s nímž promluvil, mohl mu podati jen málo
zpráv, avšak i tak znělo to tajemně a podezřele. Ta osoba
z vedlejšího domu byl nějaký anglický pán neobyčejně
bohatý a přiměřeně výstřední svými choutkami a svými
zvyky. Měl velké sbírky, jež choval ve svém domě, a
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právě k jejich ochraně to bylo, proč opatřil dům
ocelovými roletami, pevně uzavřenými, a chevauxde
brise podél zahradních zdí. Žil zcela sám přes to, že, jak
se zdálo, měl mnoho co dělati s podivnými lidmi, kteří
ho navštěvovali, a v celém domě nebylo nikoho mimo
slečnu a starou služku.

„Slečna je jeho dcera?“ vyptával se Francis.
„Ovšem,“ odvětil vrátný. „Slečna je dcera domu

a ku podivu, jak je pracovitá. Přes všechno bohatství
svého otce chodí ona sama na trh, a každého všedního
dne v týdnu můžete ji vídati, jak jde s košem v ruce.“

„A ty sbírky?“ tázal se onen.
„Ty mají, pane,“ odvětil vrátný, „nesmírnou cenu.

Více vám nemohu říci. Od příchodu pana Vandeleura
nikdo z celé čtvrti nepřekročil jeho prahu.“

„I když tomu je tak,“ odvětil Francis, „máte jistě
alespoň nějakou představu, co ty pověstné galerie
obsahují. Jsou to obrazy, látky, sochy, skvosty nebo co?“

„Na mou věru, pane,“ odvětil muž krče rameny,
„mohly by to býti zrzavé paruky, a přece bych vám to
nemohl říci. Jak bych to mohl věděti? To místo je
hlídáno jako pevnost, jak vidíte.“

A pak, když Francis se vracel zklamán do svého
obydlí, vrátný ho zavolal zpět.

„Právě jsem si vzpomněl, pane,“ řekl. „Pan de
Vandeleur byl na všech koncích světa, a slyšel jsem
jednou, jak ta stará služka řekla, že si přivezl mnoho
démantů. Je-li to pravda, musí tam za těmi okenicemi
býti pěkná podívaná.“

V neděli byl Francis včas na svém místě v divadle.
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Místo, jež bylo pro něho zvoleno, bylo pouze o dvě neb
o tři čísla od levého kraje a právě naproti jedné z
přízemních lóží. Ježto to místo bylo zvláště určeno,
nebylo pochybnosti, že někdo se měl něco dověděti
podle jeho polohy, a Francis usoudil pudově, že lóže
po jeho pravici, ať již tak nebo onak, byla v nějaké
spojitosti s dramatem, v němž nevědomky hrál nějakou
úlohu. Byla skutečně tak položena,, že ti, kdož by tam
seděli, mohli by ho bezpečně pozorovati od počátku
kusu až do konce, kdyby o to stáli, kdežto následkem
hloubky lóže mohli se dostatečně ukrýti před zvědavostí
s jeho strany. Slíbil si, že jí nespustí s očí ani na okamžik,
a zatím, co si prohlížel ostatní divadlo, nebo stavěl se,
jako by věnoval svou pozornost tomu, co se dělo na
jevišti, díval se stále po očku na prázdnou lóži.

Již se chvíli hrálo druhé jednání, ba chýlilo se již
téměř ke konci,, když dvéře se otevřely a dvě osoby tam
vstoupily a skryly se v hustém stínu lóže. Francis sotva
mohl přemoci své vzrušení. Byl to pan Vandeleur se
svou dcerou. Krev se mu nahrnula do žil, opustila je
opět a jako by ho mrazila, v uších mu hučelo, a hlava
mu šla kolem. Neodvážil se pohlédnouti tam, nechtěje
vzbuditi podezření; program, jejž četl opět a opět od
začátku až do konce, zrudl mu před očima, a když
pohlédl na jeviště, zdálo se mu býti nesmírně daleko, a
shledal, že hlasy a pohyby herců jsou v nejvyšší míře
nevhodné a absurdní.

Čas od času odvážil se letmého pohledu směrem,
který ho hlavně zajímal, a jednou alespoň byl si jist, že
jeho zrak setkal se s pohledem toho mladého děvčete.
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Celé jeho tělo se zachvělo, a viděl všechny barvy duhy.
Co by za to dal, kdyby mohl vyslechnouti rozmluvu
Vandeleurových. Co by za to dal, kdyby měl dosti
odvahy, aby vzal své divadelní kukátko a pozoroval
jejich postoj a výraz. Tam, pokud viděl, rozhodovalo
se hyní o celém jeho životě — a on nemohl se toho
účastniti, ba nemohl ani sledovati jejich rozmluvu, jsa
odsouzen seděti a trpěti, kde byl, v bezmocném ne-
pokoji.

Jednání se posléze skončilo. Opona spadla, a lidé
kolem něho počali opouštěti svá místa na přestávku.
Bylo zcela přirozeno, kdyby následoval jejich příkladu,
a učiní-li tak, bylo nejen přirozeno, nýbrž nutno, aby
šel právě před onu lóži. Sebrav všechnu svou odvahu,
klopě však stále oči, Francis blížil se k tomu místu.
Postupoval jen zvolna, neboť starý pán před ním šel
neuvěřitelně opatrně, oddychuje těžce. Co by měl
udělati? Má snad osloviti Vandeleurovy jejich jménem,
až půjde kolem? Měl by snad vyňati květinu ze své
knoflíkové dírky a hoditi ji do lóže? Má zdvih- nouti
svou tvář a vrhnouti jediný, hluboký, láskyplný pohled
na dámu, jež je buď jeho sestra nebo jeho snoubenka?
Vida se v tak krutém zápase mezi tolika možnostmi,,
zahlédl vidinu svého starého vyrovnaného života v
bance, a pojednou ho zachvátila lítost nad jeho
minulostí.

Zatím se dostal již přímo proti lóži, a ačkoli ne-
byl stále ještě rozhodnut, jak se má zachovati, nebo zda
by neměl učiniti vůbec nic,, obrátil hlavu a zdvihl oči.
Sotvaže však tak učinil, vyrazil výkřik zklamání a zůstal
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jako přimražen. Lóže byla prázdna. Zatím, co se blížil,
pan Vandeleur a jeho dcera se tiše vytratili.

Zdvořilá osoba za ním mu připomněla, že stojí V
cestě, i počal se opět pohybovati dále mechanickými
kroky a nevzpíraje se dal se vynésti téměř tím proudem
z divadla. Jakmile se ocitl na ulici, zástup se uvolnil,
Francis se zastavil, a chladný noční vzduch opět brzo
přivedl ho ke smyslům. Byl překvapen cítě, že ho silně
bolí hlava, a že nepamatuje jediného slova z těch dvou
jednání, jichž svědkem právě byl. Sotva jeho vzrušení
poněkud polevilo, dostavila se neodolatelná chuť spáti,
a zavolal bědy drožku a jel domů ve stavu naprostého
vyčerpání a jakési nechuti k životu.

Následujícího rána číhal na slečnu Vandeleurovu,
až půjde na trh, a o osmé ji spatřil přicházeti. Byla oděna
prostě, téměř chudě, avšak v držiení jejího těla a hlavy
bylo něco uhlazeného, vznešeného, co dodávalo
významu i nejchudšímu úboru. I její košík, tak
ušlechtile jej držela, byl jí jakoby ozdobou. Francisovi se
zdálo, když vstoupil do průjezdu, že slunce ji provázelo
a stíny prchaly před ní, jak tu kráčela, a po prvé zaslechl
ptáka zpívati v kleci nad ulicí.

Nechal ji přejiti kolem průjezdu, a pak vystoupiv
opět, oslovil ji za zády jménem.

„Slečno Vandeleurova,“ řekl.
Obrátila se a spatřivši, kdo to je, zbledla na smrt.
„Odpusťte mi,“ pokračoval. „Bůh mi svědkem, že

jsem nemínil polekati vás, a skutečně naprosto není
třeba lekati se toho, kdo přeje vám vše nejlepší, jako
já. A věřte mi, jednám spíše z nutnosti než ze své vůle.
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Máme mnoho společného, a já jsem dosud uboze ve
tmách. Je tolik, co bych měl udělati, a mám ruce jako
spoutány. Nevím ani, co mám cítiti ke komu, a kdo jsou
moji přátelé a nepřátelé.“

Stěží opanovala svůj hlas.
„Nevím, kdo jste,“ řekla.
„Ah, ano, slečno Vandeleurova, víte to, opáčil

Francis, „vítie to lépe než já. A skutečně to jie právě a
především to, v čem hledám trochu světla. Řekněte mi,
co víte,“ prosil. „Řekněte mi, kdo jsem, kdo jste vy, a jak
spojen je náš osud. Pomozte mi trochu k mému životu,
slečno Vandeleurova — jen slovo nebo dvě, jen jméno
mého otce, chcete-li — a budu vděčen a spokojen.“

„Nechci vás klamati,“ odvětila. „Vím, kdo jste,
nesmím vám to však říci.“

„Řekněte mi alespoň, že jste mi odpustila mou
smělost, a chci čekati tak trpělivě, jak jen mohu,“ řekl.
„Nesmím-li to věděti, budiž. Je to kruté, avšak snesu

ještě více. Jen když ke všem mými strastem nepřidruží se
ještě další, že jsem si vás proti sobě popudil.“

„Co jste udělal, je přirozeno,“ řekla, „a nemám, co
vám odpouštěti. S bohem.“

„S Bohem navždy?“ tázal se.
„Ah, nevím dosud sama,“ odvětila. ,,S Bohem

prozatím, chcete-li.“
A s těmi slovy odešla.
Francis vrátil se do svého pokoje ve stavu značného

duševního vzrušení. Toho dne udělal jen malý pokrok
se svým Euclidem a byl častěji u okna než u svého
improvisovaného psacího stolu. Avšak mimo to, že
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viděl vraceti se slečnu Vandeleurovu, a jak se setkala se
svým otcem, který pokuřoval na verandě svůj doutník,
nepřihodilo se nic význačnějšího v sousedství domu se
zelenými okenicemi, až do poledne. Mladý muž ukojil
spěšně svůj hlad v blízkém hostinci a vrátil se s kvapem
neukojené zvědavosti do domu na Rue Lepic. Sluha na
koni prováděl osedlaného koně kolem zahradní zdi, a
vrátný domu, kde Francis bydlil, kouřil z dýmky u
patníku, ponořen v pozorování livreje a ořů.

„Hleďte,“ zvolal k mladému muži, „jaká nádherná
zvířata! a jaký elegantní kostým! Náleží bratru pana de
Vandeleura, který je nyní tam uvnitř na návštěvě. Je to
velký pán, nějaký generál ve vaší zemi, a znáte ho jistě
podle pověsti.“

„Přiznávám se,“ opáčil Francis, „že jsem dosud
nikdy neslyšel o generálu Vandeleurovi. Máme mnoho
důstojníků té hodnosti, a pohyboval jsem se výhradně v
občanských kruzích.“

„On to je,“ odvětil vrátný, „jenž ztratil ten velký
indický démant. O tom alespoň jste jistě již četl v
novinách.“

Sotva jen se Francisovi podařilo zbaviti se vrát-
ného, vyběhl po schodech a spěchal k oknu. Bez-
prostředně pod skulinou v kaštanovém listoví seděli
dva páni, hovoříce při doutníku. Generál, rudý,
vojensky vyhlížející muž, jevil jisté známky rodinné
podobnosti k svému bratru; měl něco z týchž rysů, něco,
ač velice málo, z téhož volného, statného držení těla; byl
však starší, menší a všednějšího vzhledu. Jeho podoba

ROBERT LOUIS STEVENSON

74

www.eknizky.sk



byla spíše jako podoba karikatury, a budil také dojem
chudobného a neduživého tvora po diktátorovu boku.

Mluvili spolu tiše, nakloněni nad stolem, s pa-
trným zájmem tak, že Francisovi se nepodařilo, leč
zachytiti příležitostně to nebo ono slovo. Z toho mála,
co zaslechl, byl přesvědčen, že jejich rozmluva týkala
se jeho a jeho vlastní životní dráhy; několikráte jméno
Scrymgeour dolétlo mu k uchu, neboť bylo snadno
rozeznati je, a ještě častěji se mu zdálo, že může rozeznati
jméno Francis.

Posléze generál, jakoby v návalu zlosti, vybuchl
několika divokými výkřiky.

„Francis Vandeleur!“ zvolal, klada důraz na
poslední slovo. „Francis Vandeleur, pravím vám.“

Diktátor pohnul celým svým tělem zpola při-
svědčivě, zpola opovržlivě, jeho odpovědi však mladý
muž nezaslechl.

Byl on ten Francis Vandeleur, o němž mluvili?
hádal. Jednají snad o jménu, pod nímž má býti oženěn?
Nebo je snad celá ta věc pouhý sen a mam, plod jeho
fantasie a bezdůvodných domněnek?

Po delší chvíli neslyšného hovoru se zdálo, že opět
došlo k nějakému nedorozumění mezi těmi dvěma pod
kaštanem, a generál opětně zesílil zlostně svůj hlas tak,
že Francis rozeznal jednotlivá slova.

„Moje žena?“ zvolal. „Skoncoval jsem se svou
ženou nadobro. Nechci již slyšeti ani jejího jména. Je mi
zle, jakmile je slyším.“

A zaklel hlasitě a tloukl pěstí do stolu.
Diktátor ho počal, jak se podle jeho gest zdálo,
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otcovsky konejšiti, a za chvíli nato doprovázel ho již k
zahradním vratům. Ti dva potřásali si dosti přátelsky
rukou; sotva se však dvéře zavřely za jeho hostem, John
Vandeleur vypukl záchvatem smíchu, znějícího
nepříjemně, téměř ďábelsky sluchu Francise
Scrymgeoura.

Tak minul druhý den, aniž by se o mnoho více
dověděl. Mladý muž však si vzpomněl, že zítra je čtvrtek
a sliboval si nějaký zajímavější objev; snad to dopadne
dobře, snad špatně, tolik však věděl jistě, že se mu
dostane nějaké zvláštní informace a že snad, bude-li mu
štěstí přáti, dostane se na kloub tomu tajemství,
zahalujícímu jeho otce a jeho rodinu.

Když se blížila hodina oběda, spatřil mnoho
příprav v zahradě domu se zelenými okenicemi. Stůl, na
nějž Francis částečně viděl listovím kaštanu, byl určen
sloužiti jako postranní stůl a nesl sloupy talířů a
materiálu na salát; druhý stůl, který byl téměř úplně
skryt jeho zraku, byl prostřen pro obědvající, a Francis
zahlédl záblesk bílého ubrusu a stříbrného nádobí.

Pan Rolles se dostavil přesně na minutu; vyhlížel jako
muž, který je stále na stráži a mluvil tiše a odměřeně.
Diktátor s druhé strany byl, jak se zdálo, v náladě
neobyčejně dobré a hovorné; častěji ozval se zahradou
jeho smích, mladistvý a veselý. Podle modulace a změn
jeho hlasu bylo patrno, že vypravuje různé žertovné
příběhy a napodobuje výslovnost různých národností, a
než on a ten mladý duchovní dopili vermut, všechna na-
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pjatost a nedůvěra byla ta tam, a hovořili spolu jako dva
spolužáci.

Posléze objevila se slečna Vandeleurová, nesouc
mísu s polévkou. Pan Rolles jí spěchal pomoci, což s
úsměvem odmítla, a pak všichni tři prohodili několik
žertovných poznámek.

,,Bude nám tu dobře,“ prohlásil pan Vandeleur, a
hned nato seděli již všichni tři na svých místech. Francis
viděl pak právě tak málo, jako slyšel. Oběd však, jak
se zdálo, byl veselý, a k jeho sluchu dolétal ustavičně
šum hlasů a zvuk nožů a vidliček zpod kaštanu. Francis
nemaje, co by žvýkal leč housku, cítil závist, mysle na
jejich pohodlí a výběr při stole. Přicházela mísa za mí-
sou a pak dokonce vybraný dessert s lahví starého vína,
jež diktátor vlastnoručně otevřel. Ježto se již počalo
stmívati, postavili na stůl lampu a dvě svíce na vedlejší
stůl, neboť večer byl dokonale tichý, hvězdnatý, bez
větru. Mimo to světlo dolétalo sem dveřmi a oknem
verandy, takže zahrada byla dosti osvětlena a listoví
lesklo se ve tmě.

Slečna Vandeleurová vešla již alespoň po desáté do
domu a tentokráte vrátila se s kávovým podnosem, jejž
postavila na vedlejší stůl. V témž okamžiku její otec
vstal se svého místa.

„Káva jest můj obor,“ zaslechl Francis, jak řekl.
A v příštím již okamžiku spatřil, jak jeho před-

pokládaný otec stojí u vedlejšího stolu ve světle svíček.
Hovoře při tom stále přes rameno, pan Vandeleur

nalil dvě číšky černé kávy, a pak obratným pohybem
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kejklíře vyprázdnil obsah malé lahvičky do menší číšky.
Stalo se to tak rychle, že Francis, hledě mu přímo na
tvář, měl sotva dosti času, aby postřehl ten pohyb, než
ještě byl ukončen. A v následujícím okamžiku, směje se
stále, pan Vandeleur obrátil se opět ke stolu s číškou v
každé ruce.

„Než to dopijeme,“ řekl, „můžeme očekávati svého
slavného žida.“

Bylo by nemožno vylíčiti zmatek a úzkost Francise
Scrymgeoura. Viděl zde ošklivou hru přímo před svýma
očima a cítil, že je povinen zakročiti, aniž by věděl jak.
Mohl to býti pouhý žert, a jak by to vypadalo, kdyby
se odvážil dáti zbytečnou výstrahu? Nebo opět, jde-li
o vážnou věc, ten zločinec je snad jeho vlastní otec, a
pak nelitoval by snad, kdyby vydal zkáze původce svého
života? Po prvé uvědomil si své postavení špeha, čekati
nečinně za takových okolností a s tak těžkým bojem citů
ve svých prsou bylo více než mohl snésti; držel se závory
okenice, srdce mu bušilo rychle a nepravidelně, a cítil,
jak se potí na celém těle.

Několik minut uplynulo.
Zdálo se, jako by rozmluva odumírala, pozbývala

stále víc a více na své živosti, a přece stále ještě nebylo
žádné známky nějaké vzrušující nebo jen zvláštní
příhody.

Pojednou ozval se cinkot rozbité sklenice ná-
sledovaný slabým, dutým zvukem, jako by někdo
dopadl kupředu hlavou na stůl, a v témže okamžiku
zazněl zahradou pronikavý výkřik.
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„Co jste to učinil?“ zvolala slečna Vandeleurova.
„Je mrtev !“

Diktátor odpovídal jí šeptem, avšak tak silným a
zřetelným, že ten hlídač u okna slyšel každé slovo.

,,Tiše!“ řekl pan Vandeieur, „ten muž je právě tak
zdráv jako já. Vezměte ho za nohy, zatím co já ho ponesu
za ramena.“

Francis zaslechl, jak slečna Vandeleurova se
rozplakala.

„Slyšíte, co jsem řekl ?“ pokračoval diktátor týmž
hlasem. „Nebo chcete se tu snad se mnou hádati?
Dělejte, jak vám libo, slečno Vandeleurova.“

Opět pomlčka, načež diktátor se ozval znova.
„Vezměte toho muže za nohy,“ řekl, „musím ho

dostati do domu. Kdybych byl o něco mladší, pomohl
bych si sám. Nyní však, když všechna ta léta a nebezpečí
mi již oslabila ruce, musím, obraceti se k vám o pomoc.“

„Je to zločin,“ odvětilo děvče.
„Jsem váš otec,“ řekl pan Vandeieur.
To slovo, jak se zdálo, mělo účinek. Následoval

šoupavý zvuk po písku, nějaká stolice se překotila, a
pak Francis spatřil otce a dceru klopýtati po pěšině a
zmizeti pod verandou, při čemž nesli bezduché tělo pana
Rollese za nohy a za ramena. Mladý duchovní byl bled,
a hlava se mu kymácela na ramenou při každém kroku.

Byl živ nebo mrtev? Francis přes diktátorovo
prohlášení klonil se spíše k tomuto než k onomu
úsudku. Veliký zločin zde byl spáchán; velká katastrofa
hrozila obyvatelům domu se zelenými okenicemi. K
svému překvapení Francis shledal, že všecka jeho hrůza
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nad tím činem mizela před smutkem, jejž cítil k tomu
děvčeti a ke starci, o němž soudil, že se ocitl nyní v
největším nebezpečí. Příval šlechetných citů zaplavil mu
srdce, on také chce pomoci svému otci proti lidem a
lidstvu, proti osudu a spravedlnosti, a rozraziv okenice,
zavřel oči a vrhl se s roztaženýma rukama do listoví toho
kaštanového stromu.

Větev po větvi unikala mu z ruky, nebo lámala se
pod jeho vahou, pak ucítil silnou větev pod ramenem
a zůstal na chvíli viseti, načež se spustil a dopadl těžce
na stůl. Výkřik z domu ho upozornil, že jeho příchod
do zahrady nezůstal nepozorován. Vzpamatoval se
poněkud ze svého omámení a třemi skoky zkřížil tu
vzdálenost a stanul před dveřmi verandy.

V malé místnosti vyložené rohožemi a obklopené
hlazenými skříněmi, plnými vzácných a cenných
zvláštností, pan Vandeleur nakláněl se nad tělem pana
Rollese. Vzpřímil se, když Francis vstoupil, a pohnul
bleskurychle rukama. Bylo to dílo vteřiny, provedl to
tak rychle, jak jen oko může mžiknouti; ten mladý muž
neměl času, aby to postřehl bezpečně, avšak zdálo se
mu, jako by diktátor byl vzal něco z kaplanova záňadří,
pohlédl na to po pouhý zlomek vteřiny, jak to leželo v
jeho ruce, a pak náhle a rychle to podal1 své dceři.

To vše bylo již odbyto, když Francis stále ještě stál
jednou nohou na prahu a druhou měl zdviženu ve
vzduchu. V příštím již okamžiku byl na kolenou před
panem Vandeleurem.

,,Otče!“ zvolal. „Dovolte, abych vám pomohl.
Učiním vše, co si budete přáti, a nebudu se vás na nic
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ptáti, chci vás poslouchati celým svým životem, jednejte
se mnou jako se synem, a přesvědčíte se o mé synovské
lásce. “

Hrozný výbuch klení byl první diktátorovou od-
povědí.

„Syn a otec?“ zvolal. „Otec a syn? Jaká prokletá
komedie je to všecko? Jak jste se dostal do mé zahrady?
Co zde chcete? A kdo, ve jménu božím, jste?“

Francis zmámen a zahanben opět vstal a stál tu
mlčky.

Pak, jak se zdálo, rozbřesklo se v hlavě pana
Vandeleura a zasmál se hlasitě.

„Vím ji ž,“zvolal. ,,Je to Scrymgeour. Nuže, dobře,
pane Scrymgeoure. Dejte si to říci několika slovy, jak se
věci mají. Vstoupil jste mocí do mého obydlí, nebo snad
také úskokem, jistě však bez mého vyzvání, a přišel jste
za nemilých okolností, když můj host omdlel u stolu,
abyste na mne vychrlil své deklamace a sliby. Nejste
vůbec můj syn; jste levoboček mého bratra s nějakou
hokyní, chcete-li to věděti. Jste mi naprosto lhostejný,
téměř protivný, a pokud jsem nyní viděl z vašeho
chování, myslím, že vaše nitro se zcela dobře hodí k
vašemu zevnějšku. Doporučuji vám, abyste uvažoval o
tom, co jsem vám nyní řekl, zatím vás však žádám,
abyste nás zbavil své přítomnosti. Kdybych nebyl právě
zaměstnán,“ dodal diktátor zaklev hrozně, „ještě bych
vám napráskal, než odejdete.“

Francis poslouchal hluboce pokořen. Byl by od-
tud uprchl, kdyby to bylo možno, ježto však neměl
prostředku opustiti zahradu, do níž tak nešťastně vnikl,
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nezbývalo mu, než aby přihlouple stál tam, kde právě
byl.

Slečna Vandeleurova to byla, jež opět přerušila
ticho.

„Otče,“ řekla, „mluvíte ve hněvu. Pan Scrymgeour
se snad zmýlil, myslil to však dobře.“

„Děkuji vám za upozornění,“ opáčil diktátor.
„Připamatovala jste mi ještě něco, co pokládám za
nutno sděliti panu Scrymgeourovi se stanoviska cti.
Můj bratr,“ pokračoval, oslovuje toho mladého muže,
„byl dosti bláhový, že vám zajistil důchod; ,byl dosti
bláhový a domýšlivý, že navrhl sňatek mezi vámi a zde
tou mladou dámou. Byl jste jí ukázán předevčírem
večer, a mohu vám s radostí sděliti, že odmítla tu
myšlenku s nevolí. Mohu ještě připojiti, že mám dosti
velký vliv na vašeho otce, a nebude to mojí vinou,
nebudete-li ožebračen o svůj důchod a poslán zpět k
svému pultu, než ještě uplyne týden.“

Zvuk starcova hlasu byl, možno-li, ještě urážlivější,
než jeho slova. Francis cítil, že je předmětem
nejkrutšího, ničivého a nesnesitelného opovržení ;
odvrátil hlavu, zakryl si tvář rukama a rozplakal se bez
slz vzlykotem bolesti. Avšak slečna Vandeleurova
zakročila opětně v jeho prospěch.

„Pane Scrymgeoure,“ řekla jasným, vyrovnaným
hlasem, „nedbejte toho, jak drsně s vámi můj otec
mluví. Nemám nic proti vám; naopak, přála jsem si
příležitosti, abych vás lépe poznala. Pokud pak jde o to,
co se přihodilo dnes večer, věřte mi, že to naplnilo mou
mysl jak soucitem, tak vážností k vám.“
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V témž okamžiku pan Rolles pohnul křečovitě
rukou, což přesvědčilo Francise, že byl pouze omámen
a počal se nyní vybavovati z vlivu toho opiátu. Pan
Vandeleur se nad něho naklonil a pozoroval na okamžik
jeho tvář.

„Vida, vida!“ řekl zdvíhaje hlavu. „Ukončeme to
již. A když se vám tak zalíbilo, jak si počínal, vezměte
svíčku, slečno Vandeleurova, a odveďte odtud toho
levobočka.“

Mladá dáma pospíšila si uposlechnouti.
„Děkuji vám,“ řekl Francis, sotvaže s ní byl

samoten v zahradě. „Děkuji vám z duše. Byl to nejtrpčí
večer v mém životě, budu však míti pa tu chvíli vždy
jednu milou vzpomínku.“

„Mluvila jsem, jak jsem cítila,“ odvětila, „a byla
jsem k vám spravedlivá. Litovala jsem vás srdečně, že s
vámi bylo tak nevlídně naloženo.“

Zatím došli k zahradním dveřím a slečna
Vandeleurová, postavivši svíčku na zemi, odstrčila již
závoru.

„Ještě slovo,“ řekl Francis. „Není to naposled —
uvidím vás ještě, není-liž pravda?“

„Běda!“ odvětila. „Slyšel jste mého otce. Co mi
zbývá, než uposlechnouti ho?“

„Řekněte mi tedy alespoň, že to není s vaším
souhlasem,“ opáčil Francis, „řekněte mi, že si nepřejete,
aby to bylo posledně, kdy se vidíme.

„Skutečně, nikoli“ odvětila. „Zdáte se mi počestný
a statečný.“
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„Dejte mi tedy.“ řekl Francis, „dejte mi něco na
památku.“

Zastavila se na okamžik s rukou na klíči, neboť
všechny ty závory byly již odstraněny a zbývalo již jen
odemknouti zámek.

„Souhlasím,“ řekla, „slíbíte mi, že učiníte, jak vám
řeknu, bod za bodem?“

„Můžete se ještě ptáti?“ odvětil Francis, „učiním
tak prostě na vaše slovo.“

Otočila klíčem a otevřela dvéře.
,,Budiž,“ řekla. „Nevíte, co žádáte, avšak budiž.

Nechť slyšíte cokoli,“ pokračovala, „nechť se stane
cokoli, nevracejte se již do tohoto domu; pospěšte,
dokud se nedostanete do osvětlených a lidnatých
končin města; i tam si dejte dobrý pozor. Jste ve větším
nebezpečí, než tušíte. Slibte mi, že nepohlédnete ani
jednou na tu upomínku, dokud nebudete v bezpečí.“

„Slibuji,“ odvětil Francis.
Vložila něco volně zabaleného v kapesníku mla-

dému muži do ruky a současně s větší silou, než by byl
od ní očekával, vystrčila ho na ulici.

„A nyní běžte !“ zvolala.
Slyšel, jak dvéře se za ním zavřely a jak zastrkovala

s rachotem závory.
„Musím,“ řekl, ,,když jsem jí to slíbil.“
A vzal nohy na ramena dolů ulicí směrem k Rue

Ravignan.
Nebyl ještě ani padesát kroků od domu se zelenými

okenicemi, když pekelný křik ozval se pojednou nočním
tichem. Mimovolně se zastavil, jiný chodec následoval
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jeho příkladu; spatřil, jak v sousedních domech lidé se
kupí v oknech; požár nebyl by mohl vyvolati většího
vzrušení v té prázdné čtvrti. A přece, jak se zdálo, bylo
to dílo jediného muže, řvoucího bolestí a vztekem jako
lvice oloupená o svá mláďata, a Francis žasl a byl zne-
pokojen, slyše volatí své vlastní jméno spolu s an-
glickými kletbami do větru.

Jeho první pohyb byl vrátiti se k tomu domu,
druhý však, když si připomněl radu slečny
Vandeleurovy, pokračovati ve svém útěku ještě s větší
rychlostí, než dříve, a obrátil se právě, aby uvedl tuto
svou myšlenku ve skutek, když diktátor, prostovlasý,
ječe hlasitě, s bílými vlasy, vlajícími mu kolem hlavy,
prolétl kolem něho jako dělová koule, utíkaje dolů ulicí.

„Vyklouzl jsem z toho jen o vlásek,“ myslil si
Francis sám při sobě. „Co mi vlastně chce, a proč je tak
pobouřen, nedovedu si představiti, tolik však je jisto, že
v tom okamžiku by to nebyl příjemný druh, a nemohu
učiniti lépe, než řídili se radou slečny Vandeleurovy.“

S těmito slovy se obrátil, chtěje utíkat! opačným
směrem, pomýšleje na to, dáti se přes Rue Lcpic zatím,
co jeho pronásledovatel bude ho stíhati na druhém
konci ulice. Byl to však špatný plán; za daných okolností
měl si usednouti v blízké kavárně a čekati tam, až by
bylo po největším nebezpečí. Avšak Francis nejen že
neměl zkušeností a vyznal se jen málo v bojích a
půtkách všedního života, byl si tak nevědom něčeho
zlého se své strany, že neviděl v tom kromě nemilého
setkání nic, čeho by se musil báti. Pokud pak jde o
nemilé setkání, měl za to, že si toho již toho večera odbyl
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dosti, a nemohl ani tušiti, že slečna Vandeleurova
neřekla mu vše, čeho bylo třeba. Ten mladý muž byl již
skutečně znaven tělem i duší — tělo bylo potlučeno, a
duše byla ještě plna bolestných trnů, a přiznával si, že
pan Vandeleur byl pánem příliš zlého jazyka.

Vzpomínka na jeho pohmoždění mu nejen při-
pomněla, že je tu bez klobouku, nýbrž také, že jeho oděv
značně utrpěl při tom sestupu s kaštanového stromu. V
prvním krámě koupil si laciný širák a napravil zběžně
nedostatky svého šatu. Upomínku, stále ještě zabalenou
do kapesníku, strčil si zatím do kapsy u kalhot.

Několik málo kroků od krámu ucítil pojednou
silný náraz, nějakou ruku na svém hrdle, zběsilou tvář
blízko své tváře a otevřená ústa, chrlící mu kletby do
ucha. Diktátor, nenašed stop své kořisti, vracel se
opačným směrem. Francis byl statný mladý chlapík,
nemohl se však vyrovnati svému odpůrci ani silou, ani
obratností, a po chvíli marného zápasu vzdal se úplně
svému nepříteli.

„Co ode mne chcete ?“ tázal se.
„O tom si promluvíme doma,“ opáčil diktátor

zlověstně.
A vedl dále toho mladíka nahoru směrem k domu

se zelenými okenicemi.
Francis však, ač se již nevzpíral, čekal pouze na

příležitost, aby si mohl vydobýti opět své svobody.
Pojednou sebou trhnuv, nechal límec svého kabátu v
ruce pana Vandeleura a pustil se ještě jednou,, jak
nejrychleji jen uměl, směrem k bulvárům.

Kostky se nyní obrátily. Byl-li diktátor silnější,
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Francis na vrcholku svého mládí měl tím rychlejší nohy,
a záhy se mu podařilo uniknouti piu v zástupu lidí.
Odechnuv si na okamžik,, avšak cítě větší ještě nepokoj
a údiv, kráčel bystře, až se dostal na Place de l’Opéra,
osvětlené jako ve dne elektrickými svítilnami.

„To by již uspokojilo slečnu Vandeleurovu,“ myslil
si.

Pak. obrátiv se napravo k bulvárům, vstoupil do
Café Americain a poručil si pivo. Bylo jak pozdě, tak
i záhy pro většinu návštěvníků té místnosti. Pouze dvě
nebo tři osoby, vesměs muži, byly roztroušeny tu a tam
u stolků v sále, a Francis byl příliš zaujat vlastními
myšlenkami, aby si povšiml jejich přítomnosti.

Vytáhl z kapsy ten kapesník. Ukázalo se, že
předmět do něho zabalený, bylo kožené pouzdro se
zlacenými ozdobami, jež se otvíralo pomocí pera, a
ukázalo poděšenému mladému muži démant ne-
obyčejné velikosti a báječné krásy. Bylo to tak
neočekávané a nevysvětlitelné, cena toho kamene byla
zřejmě tak ohromná, že Francis zůstal seděti nehybně,
zíraje do toho pouzdra, nejsa si vědom myšlenky, jako
by pojednou zblbl.

Nějaká ruka spočinula mu na rameni, lehce, ale
pevně, a hlas klidný, nicméně s odstínem rozkazu,
zašeptal mu do ucha:

„Zavřete pouzdro, opanujte se.“
Vzhlédnuv spatřil nějakého muže klidných a

uhlazených způsobů, oděného s bohatou prostotou.
Ta osobnost vstala od vedlejšího stolu a vzavši s

sebou svou sklenici, usadila se nyní vedle Francise.
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„Zavřete to pouzdro,“ opakoval cizinec, „a uložte
si je opět klidně do kapsy, kde, tuším, by vůbec nikdy
nemělo býti. Snažte se, prosím, odložiti svou vyjevenou
tvář, a dělejte, jako bych byl někdo z vašich známých, s
nímž jste se zde náhodou setkal. Tak! Připijme si. Tak je
to lépe. Obávám se, pane, že jste ochotník.“

A cizinec pronesl tato slova s úsměvem a zvlášt-
ním významem, opíraje se nazad ve svém křesle a
pochutnávaje si na svém doutníku.

„Probůh,“ řekl Francis, „řekněte mi, kdo jste, a co
to vše znamená? Skutečně, poslechl jsem všech těch
vašich podivných pokynů, aniž bych věděl proč; avšak,
abych řekl pravdu, upadl jsem již dnes večer do tolika a
tak úžasných dobrodružství, a všichni, s nimiž jsem se
setkal, počínali si tak podivně, že myslím, buď že jsem se
zbláznil, nebo že jsem zabloudil na jinou planetu. Vaše
tvář budí ve mně důvěru, zdáte se moudrý, dobrý a
zkušený, řekněte mi, probůh, proč se mnou mluvíte tak
zvláštním způsobem?”

„Všechno včas,” odvětil cizinec. „Já však mám
přednost, a vy musíte zaěíti a vypravovati mi, jak radžův
démant se dostal do vašich rukou.”

„Radžův démant!“ opakoval Francls.
„Na vašem místě nemluvil bych tak hlasitě,“ opáčil

onen. „Na všechen způsob máte však radžův démant v
kapse. Viděl jsem jej již alespoň dvacetkráte ve sbírce
pana Tomáše Vandeleura.“

„Pana Tomáše Vandeleura! Generála! Mého otce!“
zvolal Francis.
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„Vašeho otce?“ opakoval cizinec. „Nevěděl jsem, že
generál má rodinu.“

„Jsem nemanželský, pane, odvětil Francis zardívaje
se.

Druhý uklonil se vážně. Byla to uctivá poklona,
poklona muže omlouvajícího se sobě rovnému,, a
Francis pocítil úlevu a uklidnil se, sám nevěda proč.
Společnost toho muže působila na něho dobře ; zdálo
se, jako by stál opět na svých nohách, v jeho prsou
probudil se pocit úcty, a mimovolně smekl svůj širák,
jakoby v přítomnosti svého představeného.

„Pozoruji,“ řekl cizinec, „že vaše dobrodružství
neodehrála se zcela hladce. Máte utržený límec,
poškrabanou tvář a na spánku ránu; odpustíte snad mé
zvědavosti, zeptám-li se vás, jak jste přišel k tomu
poškození a jak jste se k tomu dostal, že máte ve své
kapse ukradený majetek ohromné ceny:

„Musím vám odporovati!“ opáčil Francis prudce.
„Nemám nic kradeného. A mluvíte-li o tom démantu,
dostal jsem jej sotva před hodinou od slečny
Vandeleurové v Rue Lepic.“

„Od slečny Vandeleurové v Rue Lepic!“ opakoval
cizinec. „Zajímáte mne více, než snad tušíte. Pokračujte,
prosím.“

„Nebesa!“ zvolal Francis.
Jeho paměť sehrála mu pojednou kousek. Viděl,

jak pan Vandeleur vzal něco ze záňadří svého
omámeného hosta a toto něco, jak byl nyní přesvědčen,
bylo kožené pouzdro.

„Vidíte již do toho?“ vyptával se cizinec.
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„Poslechněte,“ odvětil Francis. „Nevím, kdo jste,
věřím však, že jste hoden mé důvěry, a že mi chcete
pomoci. Sám se v tom nevyznám. Potřebuji rady a
pomoci, a když jste mne k tomu vyzval, řeknu vám vše.“

A opakoval krátce vše, co prožil od toho dne, kdy
byl zavolán z banky k onomu advokátovi.

„Je to skutečně podivuhodný příběh,“ řekl cizinec,
když mladý muž skončil své vypravování, „a vaše
postavení je plno nesnází a nebezpečenství. Mnozí by
vám poradili, abyste vyhledal svého otce a vrátil mu ten
démant; já mám však jiný názor. Sklepníku!“ zvolal.

Sklepník přistoupil.
„Řekl byste hostinskému, aby na okamžik přišel?“

řekl, a Francis postřehl opětně, jak v jeho hlase, tak i v
jeho způsobu důkaz, že je zvyklý poroučet i.

Sklepník odešel a vrátil se za okamžik s hos-
tinským, který klonil se s obřadnou uctivostí.

„Čím mohu posloužiti?“ tázal se.
„Buďte tak laskav,“ odvětil cizinec, ukazuje na

Francise, „řekněte tomu pánovi mé jméno.“
„Dostalo se vám cti, pane,“ řekl hostinský, obraceje

se k mladému Scrymgeourovi, „že sedíte u téhož stolu s
Jeho Výsostí českým princem Florizelem.“

Francis rychle vstal a uklonil se hluboce princi,
který mu pokynul, aby opět usedl.

„Děkuji vám,“ řekl Florizel, obraceje se opět k
hostinskému, „lituji, že jsem vás obtěžoval takovou
maličkostí.“

Pak propustil ho pokynem ruky.
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„A nyní,“ dodal princ, obraceje se k Francisovi,
„dejte mi ten démant.“

Beze slova, bylo pouzdro odevzdáno do jeho rukou.
„Jednal jste správně,“ řekl Florizel „váš cit vedl vás

správně, a budete jednou vděčen nehodám, jež vás dnes
večer potkaly, člověk může, pane Scrymgeoure,
upadnouti do tisíce nástrah a nesnází, dostane se z nich
však bez pohromy a bez hanby, je-li jeho srdce
spravodlivo a rozum nezatemněn. Buďte kliden, vaše
záležitost je nyní v mých rukou, a s pomocí boží jsem
dosti silen, abych ji přivedl ke zdárnému cíli.
Doprovoďte mne k mému kočáru, prosím.“

S tím princ povstal a nechav na stole zlaťák pro
číšníka, vedl mladého muže před kavárnu u k bulváru,
kde nenápadný povoz a dva sluhovéi v občanském šatu
očekávali jeho příchod.

„Zde ten povoz,“ řekl, ,,je k vašim službám; seberte
si svá zavazadla, jak rychle jen můžete, aniž by to bylo
nápadné, a moji sluhové dovedou vás do villy v
sousedství Paříže, kde můžete čekati v jistém pohodlí,
až se mi naskytne vhodná doba upraviti vaše poměry.
Naleznete tam rozkošnou zahradu, knihovnu dobrých
autorů, kuchaře, sklep a několik dobrých doutníků, jež
doporučuji vaší pozornosti. Jérome,“ dodal, obraceje se
k jednomu ze sluhů, „slyšel jste, co jsem právě řekl,
odevzdávám pana Scrymgeoura vaší péči a vím, že se
dobře postaráte o mého přítele.“

Francis vykoktal několik nesouvislých vět díků.
„Budete míti dosti času děkovati mi,“ řekl princ,
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„až budete uznán svým otcem a až se oženíte se slečnou
Vandeleurovou.“

A s tím princ se obrátil a odcházel zvolna směrem!
k Montmartru. Zavolal první povoz, dal mu adresu a
o čtvrt hodiny později, propustiv vozku o něco níže,
klepal na zahradní dvířka pana Vandeleura.

Diktátor otevřel je sám, šetře při tom zvláštní
opatrnosti.

„Kdo jste?“ tázal se.
„Musíte mi odpustiti tak pozdní návštěvu, pane

Vandeleure,’‘ odvětil princ.
„Vaše Výsost je vždycky vítána,“ opáčil pan

Vandeleur ustupuje zpět.
Princ toho použil a nečekaje na svého hostitele,

kráčel přímo k domu a otevřel dvéře salonu. Dvě osoby
tam seděly; jedna byla slečna Vandeleurova s patrnými
stopami pláče na očích a zachvívajíc se ještě chvílemi
vzlykotem, v druhé pak princ poznal mladého muže,
jenž se s ním radil o literárních otázkách asi před
měsícem v klubovním pokoji pro kuřáky.

„Dobrý večer, slečno Vandeleurova,“ řekl Florizel,
„vypadáte znavena. Pan Rolles, tuším? Doufám, že
studium Gaboriau vám bylo ku prospěchu, pane
Rollesi.“

Avšak mladý duchovní byl v náladě příliš špatné,
aby sc dal do řeči, a spokojil se tím, že se upiatě poklonil
a hryzl si dále ret.

„Jaké šťastné náhodě,“ řekl pan Vandeleur, ná-
sleduje svého hosta, „mám děkovati za přítomnost Vaší
Výsosti?“
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„Přicházím za obchodem,“ opáčil princ, „za ob-
chodem s vámi. Sotva s tím budeme hotovi, požádám
pana Rollese, aby mne doprovodil na procházku. Pane
Rollesi,“ dodal přísně, „dovolte, abych vám připomněl,
že jsem ještě neusedl.“

Duchovní ihned vyskočil, omlouvaje se, načež
princ usedl do lenošky u stolu, podal svůj klobouk panu
Vandeleurovi, hůlku panu Rollesovi, a nechav je státi a
sloužiti mu takto, promluvil:

„Přišel jsem sem, jak jsem již řekl. za obchodem,
kdybych však byl přišel pro zábavu, nemohl bych býti
nepříjemněji dotčen způsobem, jak jsem byl přijat a
společností, již jsem zde našel. Vy, pane,“ oslovil pana
Rollese, „choval jste se nezdvořile k osobě vyššího
postavení, než je vaše; vy, Vandeleure, vítáte mne s
úsměvem, víte však velmi dobře, že vaše ruce nejsou
ještě čisty po‘ tom, co jste jimi provedl. Nechci, aby mne
někdo vyrušoval, pane,“ dodal velitelsky; „jsem zde,
abych mluvil, nikoli abych poslouchal, a musím vás
žádati, abyste mne vyslechli uctivě a poslechli dopo-
drobna. Vaše dcera provdá se pokud možno nejdříve
na vyslanectví za mého přítele, Francise Serymgeoura,
uznaného syna vašeho bratra. Zavážete si mne tím, že jí
nabídnete věnem ne méně než deset tisíc liber. Pokud
jde o vás, svěřím vám písemně jisté, dosti důležité
poslání v Siamu a doporučuji je vaší péči. A nyní, pane,
odpovíte mi dvěma slovy, zda souhlasíte s těmito
podmínkami, čili nic.“

„Vaše Výsost odpustí,“ řekl pan Vandeleur, „a
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dovolí mi, abych jí položil s veškerou pokorou dvě
otázky?”

„Svoluji,” odvětil princ.
„Vaše Výsost,” pokračoval diktátor, „nazvala pana

Scrymgeoura svým přítelem. Věřte mi, kdybych vědél,
že se mu dostává takové cti, že bych se byl k němu
choval s náležitými ohledy.”

„Počínáte si obratně,” řekl princ, „avšak neposlouží
vám to. Znáte mé rozkazy,‘ i když neviděl jsem nikdy
toho pána před dnešním večerem, nezmění to nic na
jejich váze.”

„Vaše Výsost vykládá si smysl mých slov s ob-
vyklým důvtipem,” opáčil Vandeleur. „Ještě něco: uvedl
jsem na neštěstí policii na stopu pana Scrymgeoura,
obviniv ho z krádeže; mám odvolati to udání, nebo
setrvati při něm?”

„Učiňte, jak vám libo,” odvětil Florizel. „Je to
otázka vašeho svědomí a zákonů této země. Dejte mi
můj klobouk, a vy, pane Rollesi, podejte mi hůl a
doprovoďte mne. Přeji vám dobré noci, slečno
Vandeleurova. Soudím,“ dodal k Vandeleurovi, „že
vaše mlčení znamená bezvýhradný souhlas.“

„Nezbude-li mi nic lepšího,“ odvětil stařec, ,.pod-
dám se, avšak upozorňuji vás, že to nebude bez boje.“

„Jste již stár,“ řekl princ, „avšak stáří není milostivo
zlým lidem. Váš věk je nerozumnější, než mládí jiných
lidí. Nedrážděte mne, nebo shledáte, že jsem tvrdší, než
tušíte. Je to po prvé, kdy jsem vám vkročil v cestu
pohněván; hleďte, aby to bylo naposled.“

S těmi slovy, kyna duchovnímu, aby ho následoval,
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Florizel vyšel z místnosti a zamířil k zahradním vrátkům,
a diktátor, následuje ho se svíčkou, svítil mu na cestu
a odstranil ještě jednou všechny závory, jimiž snažil se
ochrániti před vetřelci.

„Vaší dcery zde nyní není,“ řekl princ, obraceje se
na prahu. „Dovolte, abych vám řekl, že rozumím vašim
hrozbám, a stačí, abyste jen zdvihl ruku, chcete-li na
sebe přivolati náhlou a nenapravitelnou zkázu.“

Diktátor neodpověděl, když však princ se obrátil
k němu zády, udělal za ním posunek plný hrozby a
zběsilého vzteku; v následujícím pak okamžiku,
zaskočiv za roh, běžel, jak nejrychleji jen mohl, k
nejbližšímu stanovišti drožek.

*
(Zde — praví můj Arab — řada těch příběhů

odbočuje nadobro od Domu se zelenými okenicemi.
Ještě jedno dobrodružství — dodává — a budeme
hotovi s Radžovým démantem. Tento poslední článek
řetězu je znám jnezi obyvateli Bagdádu pod názvem
Dobrodružství prince Florizela s detektivem.)
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DOBRODRUŽSTVÍ PRINCE
FLORIZELA S DETEKTIVEM.

P rinc Florizel ubíral se s panem Rollesem ke dveřím
malého hotelu, kde tento bydlil. Mluvili spolu
mnoho, a duchovní byl více než jednou dojat k

slzám přísnými a přece laskavými výčitkami
princovými.

„Zničil jsem si život,” řekl posléze. „Pomozte mi,
řekněte mi, co mám dělati, nemám, bohužel! ani ctností
duchovního, ani obratnosti zločincovy!“ „Nyní, když
jste se pokořil,” řekl princ, „nechci vám již poroučeti.
Kajícník má co dělati s Bohem, nikoli s princem.
Chcete-li se však říditi jmou radou, jděte do Austrálie
jako osadník, vyhledejte si skutečnou práci rukou, na
volném vzduchu a snažte se zapomenouti, že jste byl
kdysi duchovním, nebo že jste někdy pohlédl na ten
prokletý kámen.” „Skutečně prokletý!” odvětil pan
Rolles. „Kde je nyní? Jaké zlo chystá asi nyní opět
lidstvu?” „Nezpůsobí již žádného zla, opáčil princ. „Je
zde v mé kapse. A to,” dodal vlídně, „je vám nejlepším
důkazem, že důvěřuji vaší kajícnosti, byť i byla ještě
příliš mladá.“

„Dovolte, abych se dotkl vaší ruky,” prosil pan
Rolles.
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„Nikoliv,“ odvětil princ, „dosud nikoli.“
Hlas, jímž pronesl tato poslední slova, zněl vý-

znamně v uších mladého duchovního, a ještě po několik
minut, když již princ odešel, stál na prahu, sleduje
očima tu mizející postavu a svolávaje boží požehnání na
muže tak rozšafného.

Princ procházel se pak po několik hodin osa-
mělými ulicemi. Jeho mysl byla plna vážných myšlenek
; co má počíti s tím démantem; má-li jej vrátiti majiteli,
jehož považoval za zcela nehodná tak vzácného majetku,
nebo použiti nějakého odvážného, rozhodného
prostředku a dáti jej z dosahu všeho lidstva jednou pro
vždy, byl problém příliš vážný, než aby jej mohl
rozhodnouti ihned. Bylo patrno, že sama Prozřetelnost
zařídila, aby se dostal do jeho rukou, a když nyní vyňal
ten klenot a hleděl naň pod uličními svítilnami, jeho
velikost a úžasná nádhera přiváděla ho stále víc a více na
myšlenku, jak nebezpečné zlo v sobě chová pro svět.

„Bože, pomoz mi!“ myslil si, „budu-li se naň častěji
dívali,, pocítím posléze také sám lakotnou touhu po
tom kameni.“

Posléze stále ještě nerozhodnut ve své mysli, obrátil
své kroky k malému, avšak elegantnímu sídlu na břehu
řeky, náležejícímu již po kolik století jeho královské
rodině, český znak byl silně vyryt nade dveřmi a na
úzkých komínech; kolemjdoucí viděli zelené nádvoří,
zdobené nejvzácnějšími květinami, a čáp, jediný v
Paříži, stál po celý den na hřebenu střechy na odiv lidem
před domem. Vážní sluhové tam přecházeli, a chvílemi
velká vrata se otevřela, vpouštějíce nějaký kočár. Z
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četných příčin právě tento dům byl zvláště milý princi
Florizelovi; neblížil se mu nikdy bez radostného, milého
pocitu, že jde domů, pocitu tak vzácného v životě
vznešených mužů, a také dnes večer spatřil jeho štíhlou
střechu a měkce osvětlená okna s úlevou a
zadostiučiněním.

Když se blížil postranním dvířkám, jimiž vstupoval
vždy, byl-li sám, nějaký muž vystoupil ze stínu a
vstoupil mu s úklonou do cesty.

„Mám čest mluviti s českým princem Farizejem?“
tázal se.

„Tak se jmenuji,“ odvětil princ. „Co chcete ode
mne?“

„Jsem detektiv,“ řekl muž, „a mám odevzdati Vaší
Výsosti zde ten lístek od náčelníka policie.

Princ přijal dopis a přehlédl jej při světle uliční
svítilny. Byl pln omluv, žádal ho však, aby následoval
doručitele bez prodlení na prefektům.

„Jsem zkrátka zatčen,“ řekl Florizel.
„Vaše Výsosti,“ odvětil zřízenec, „jsem jist, že nic

nemůže býti vzdálenějšího úmyslu náčelníka policie.
Vidíte, že to není zatykač. Je to pouhá formalita, nebo,
chcete-li, nazvete to ohledem Vaší Výsosti k vážnosti
úřadů.“

„Co však,“ tázal se princ, „odepřel-li bych vás
následovati?“

„Nechci tajiti před Vaší Výsostí, že v tom případě
byla mi dána dosti značná moc,“ odvětil detektiv
ukloniv se.

„Na mé slovo,“ zvolal Florizel, „vaše drzost mne
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překvapuje! Vám, jakožto pouhému zřízenci, musím
odpustiti, avšak vaši představení budou pykati za svůj
přehmat. Tušíte snad,, jaká je příčina toho nezdvořilého
a neústavního činu! Vidíte, že jsem dosud ani
neodmítl,! ani nesvolil, a záleží snad nyní mnoho na
vaší odpovědi. Připomínám vám však, že jde o věc dosti
vážnou.“

„Vaše Výsosti,“ řekl detektiv pokorně, „generál
Vandeleur a jeho bratr jsou tak neuvěřitelně smělí, že
vás obvinili z krádeže. Prohlašují, že ten pověstný
démant je ve vašich rukou. Jediné slovo popření
uspokojí nadobro náčelníka policie; nikoli, jdu ještě
dále: chce-li Vaše Výsost prokázati podřízenému
zřízenci tolik cti, abyste mu prohlásil, že vám o té věci
není nic známo, budu prositi vás o dovolení, abych se
směl ihned vzdálili.“

Florizel hleděl až do posledního okamžiku na celé
to dobrodružství jako na bezvýznamnou hloupost,
vážnou pouze s mezinárodního stanoviska. Při
Vandeleurově jméně poznal pojednou plnou pravdu;
byl nejen zatčen, nýbrž byl i vinen. To bylo nejen
nepříjemné — i jeho čest tím byla ohrožena. Co má říci?
Co má dělati? Radžův démant byl skutečně prokletý
kámen, a zdálo se, jako by on měl býti jeho poslední
oběť.

Jedno bylo jisto. Nemohl dáti detektivovi žádného
prohlášení. Musí získati času.

Jeho rozpaky netrvaly ani vteřinu.
,,Budiž,“ řekl, „pojďme spolu na prefektům.“ Muž
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uklonil se opět a chtěl následovati Florizela v uctivé
vzdálenosti.

„Pojďte sem,“ řekl princ, „jsem v náladě hovořiti,
a nemýlím-li se nyní, když se na vás opět dívám, není
to po prvé, kdy jsme se setkali.“ „Pokládám si za čest,“
odvětil zřízenec, „(že Vaše Výsost se dosud pamatuje
na mou tvář. Je tomu osm let, kdy jsem byl poctěn
rozmluvou s vámi.

„Pamatovati si tváře,“ opáčil Florizel, „náleží právě
tak k mému povolání, jako k vašemu. Skutečně, hledí-li
se na to správně, princ a detektiv mají tutéž službu. Oba
bojují proti zločinu; moje služba je ovšem výnosnější,
vaše pak nebezpečnější, v jistém smyslu pak mohou býti
stejně čestné řádnému muži. Chtěl bych býti raději, byť
by se vám to snad i zdálo zvláštní, charakterním a řád-
ným detektivem, než slabým a špatným panovníkem.“

Zřízenec byl všecek překonán.
„Vaše Výsost splácí zlo dobrem,“ řekl. „Násilnému

činu odpovídá nejlaskavější shovívavostí.“
„Jak víte,“ odvětil Florizel, „že tím nechci vás

podplatili ?“
„Chraň mne Bůh před pokušením!“ zvolal de-

tektiv.
„Chválím vaši odpověď,“ opáčil princ. „Je to

odpověď moudrého a poctivého muže. Svět je velký a
plný bohatství a krásy a není mezí pro odměnu, již lze
nabídnouti za dobrou službu. Kdo by odmítl imillion na
penězích, prodal by snad svou čest ya říši, nebo lásku
nějaké ženy, a já sám, jak tu nyní s vámi mluvím, viděl
jsem již příležitosti tak lákavé, nabídky tak neodolatelné
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duševní síle muže a lidské ctnosti, že s radostí jsem
následoval vašeho příkladu a odevzdal jsem se milosti
Boží. Pouze tak, díky pokoře a poctivosti, jest možno,
že kráčíme nyní spolu tím městem s neposkvrněným
srdcem.“

„Slýchal jsem vždy, že jste statečný,“ odvětil
zřízenec, „nevěděl jsem však dosud, že jste také tak
moudrý a zbožný. Říkáte pravdu a říkáte ji tak, že se
to dotýká mého srdce. Ten svět je skutečně jen řada
těžkých zkoušek.“

„Jsme nyní,“ řekl Florizel, „uprostřed mostu.
Opřete se lokty o zeď a pohlédněte dolů. Jako voda se
žene pod námi, ťak okolnosti života odnášejí poctivost
slabochů. Mohu vám vypravovati jistý příběh ?“

„Poslouchám rozkazů Vaší Výsosti,“ odvětil muž.
A následuje princova příkladu, opřel se o zeď a

hotovil se poslouchati. Město již usnulo; kdyby nebylo
těch nekonečných řad světel a obrysů budov proti
hvězdné obloze, bylo by se jim zdálo, že jsou někde na
venku na břehu řeky.

„Jistý důstojník,“ počal princ Florizel, „muž
statečný a obratný, který dosáhl již vlastní zásluhou
vynikajícího postavení a získal si nejen obdivu, nýbrž
také úcty, navštívil ve chvíli nebezpečné pokoji a klidu
jeho mysli, sbírky nějakého indického knížete. Zde
spatřil démant tak neobyčejné velikosti a krásy, že od
toho okamžiku měl jen jednu životní touhu: svou čest,
pověst, přátelství, lásku k vlasti, to vše byl hotov
obětovati za ten kus třpytivého krystalu. Po tři léta
sloužil tomu polobarbarskému panovníku, jako Jakub
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sloužil Labanovi; falšoval hranice, zavíral oči nad
vraždami, odsuzoval nespravedlivě a dal popraviti
svého soudruha důstojníka, jejž potkalo neštěstí, že se
zalíbil rádžovi nějakou upřímnou všetečností ; posléze
však v době velkého nebezpečí pro svou vlast zradil
oddíl svých druhů vojínů a strpěl, aby byli poraženi a
pobiti po tisících. Nakonec nahromadil veliké jmění a
přinesl domů ten vytoužený démant.“

„Léta uplynula,“ pokračoval princ, „a posléze se
náhodou démant ztratil. Dostal se do rukou prostého,
přičinlivého mladíka, studenta, služebníka božího,
vstupujícího právě na životní dráhu, užitečnou a
čestnou. I na něho působilo kouzlo toho kamene;
opouští vše, své posvátné povolání, své studie a prchá
s tím drahokamem do cizí země. Ten důstojník měl
bratra, lstivého, odvážného, bezohledného muže, jenž
poznal tajemství toho duchovního. Co udělal? Řekl to
snad svému bratru? oznámil to policií ? Nikoli, propadl
také tomu ďábelskému kouzlu: musí míti ten kámen pro
sebe. Odváží se vraždy, omámí tohoto mladého muže
a ukořistí jeho kámen. A nyní, náhodou, která nemá
nic společného s mým mravním naučením, ten klenot
dostane se z jeho rukou do rukou někoho jiného, jenž
poděšen tím, co vidí před sebou, vydá jej do rukou
osoby vysoce postavené a prosté všelikého podezření.

„Jméno toho důstojníka je Tomáš Vandeleur.“
pokračoval Florizel. „Ten kámen nazývá se Radžův
démant. A vy“ — pojednou otevřel ruku — „vidíte jej
zde před svýma očima.“

Zřízenec uskočil s výkřikem.
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,,Mluvili jsme o podplácení“ řekl princ. „Mně ten
kousek svítícího křišťálu je tak odporný, jako by byl
plný červů smrti; je tak hrozný, jako by se skládal z krve
nevinných. Vidím jej zde ve své ruce a vím, že svítí
pekelným ohněm. Vypravoval jsem vám sotva setinu
jeho historie; co se stalo v dřívějších dobách, k jakým
zločinům a zradám svedl druhdy jiné muže, fantasie
neodváží se ani hádati; po léta a léta věrně sloužil
pekelným mocnostem; dosti, pravím, dosti již krve,
dosti hanebnosti, dosti zničených životů a přervaných
přátelství; všechno má svůj konec, zlo právě tak, jako
dobro; mor právě tak, jako krásná hudba, a pokud jde o
tento démant, Bůh mi odpustí, nečiním-li dobře, avšak
jeho vláda končí dnešní noci.“

Princ mávl pojednou rukou, a drahokam, opsav
světelný kruh, potopil se v proudu řeky.

„Amen,“ řekl Florizel vážně, „zabil jsem baziliška!“
„Bůh mi bud milostiv!“ zvolal detektiv. „Co jste to

učinil? Jsem zničen!“
„Myslím,“ opáčil princ s úsměvem, „že mnoho

řádných lidí zde v tom městě by vám závidělo vaši
zkázu.“

„Běda! Vaše Výsost!“ zvolal zřízenec, „podvedl jste
mne přes to vše!“

„Zdá se, že nic jiného nezbývalo,“ odvětil Florizel.
„A nyní pojďme na prefekturu.“

Za nedlouho potom slavila se svatba Francise
Sorymgeoura a slečny Vandeleurovy naprosto v sou-
kromí, a, princ účastnil se jako družba. Oba Vandeleury
překvapila zpráva o tom, co se stalo s démantem, a jejich

ROBERT LOUIS STEVENSON

104

www.eknizky.sk



nákladné potápěčské práce na Seině jsou stále
předmětem zvědavosti a zábavy všech lenochů. Pravda
je, že jakýmsi omylem zvolilinepravé rameno řeky.
Pokud jde o prince, ta vznešená osoba. „Splnivši nyní
svůj úkol, může zmizeti spolu s arabským autorem
střemhlav ve vesmíru. Trvá-li však čtenář na
podrobnějším sdělení, mohu mu na štěstí říci, že
nedávno revoluce svrhla ho s jeho trůnu v Čechách,
následkem jeho stálé nepřítomnosti a příkladného
zanedbávání jeho veřejných povinností, a že Jeho
Výsost má nyní trafiku v Rupertově ulici, značně
navštěvovanou jinými cizími uprchlíky. Docházím tam
časem také, abych si pokouřil a potlachal, a nalézám ho
tam stále tak vznešeného, jako v dobách jeho štěstí. Má
tvář olympského boha za svým pultem, a ačkoli jeho
usedlý způsob života počíná se již jeviti na objemu jeho
pasu, je to celkem nejhezčí trafikant v Londýně.
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