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Jak tyto listy pořadem vznikly, vysvitne z četby samé. Všechno
zbytečné bylo vynecháno, takže podána jsou prostá fakta nehledíc
k tomu, uvěří-li jim pozdější pokolení, nebo neuvěří. Naprosto
nejsou vyprávěním minulých událostí, při čemž se paměť rnůže
mýliti, neboť všechny sem pojaté zprávy byly napsány ihned a
podány se stanoviska, s pohlíželi ti, kdo je věrně vylíčili.

vii
www.eknizky.sk

www.eknizky.sk

Hlava I.
DENÍK JONA
JONATHANA
THANA HARKERA.
(PSÁNO TĚSNOPISEM.)

Dne 3. května. V Bystrici. — Odjezd z Mnichova 1. května v 8:35
večer, příjezd do Vídně nazejtří ráno; měl jsem přijeti v 6:36, vlak
se však o hodinu zpozdil. Budapešť zdá se znamenitým městem,
pokud jsem jej zhlédl z vlaku a ve chvilce věnované procházce
ulicemi města. Bál jsem se zajiti daleko od nádraží jelikož jsme
pozdě přijeli a měli jsme vyjeti co nejpřesněji. Bylo mi, jako bychom
byli opustili Západ a vešli na Východ; nejzápadnější z nádherných
mostů přes Dunaj, jenž tu dosahuje značné šířky i hloubky,
přenášel nás do doby turecké vlády.
Vyjeli jsme v správný čas a přijeli na samou noc do Sibíně.
Přenocoval jsem v hotelu Royal. K diner, vlastně spíše souper, mil
jsem kuře připravené s červeným pepřem, velice chutné, po němž se
však chtělo pít. (Pozn.: Vyžádal jsem si recept pro Minu.) Tázal jsem
se číšníka, jak se toto jídlo jmenuje, prý „paprika hendl“ a jelikož
je to národní pokrm, lze je dostati všude v Karpatech. Trocha me
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němčiny mi přišla tuze vhod; věru nevím, jak bych se byl bez ní
obešel.
Jelikož jsem měl v Londýně dosti času, docházíval jsem do
Britského musea a v knihovně vyhledával knihy a mapy, týkající se
Transsylvanie; tušil jsem, že jakási předběžná znalost krajiny jistě
se mi hodí v obcování s kterýmsi šlechticem. Seznal jsem, že okres,
jejž mi jmenoval, jc nejvýchodnějším krajem, právě na rozhraní
tří zemi: Sedmihradska, Multanska a Bukoviny, uprostřed hor
Karpatských, nejdivočejší a nejméně známou končinou Evropy.
Nevěděl jsem si rady o přesné poloze zámku Drakula na mapě ani
v podrobném spisu, jelikož těchto pomůcek nelze s našimi
zeměměřičskými díly ani porovnali; shledal jsem však, že Bystrice,
hrabětem Drákulou mi jmenovaná poštovní stanice, je místem
dosti známým. Zde připojím několik poznámek, jež mají paměti mé
vypomoci, až budu o své cestě hovořiti s Minou.
Obyvatelstvo Transsylvanie náleží čtyřem různým národnostem:
Jsou to Sasové na jihu, promíšení Valachy, kteří jsou prý potomky
Dáků; Maďaři na západě a Sekelové na východě a severu. Jdu mezi
Šekely, kteří se vydávají za potomky Attilovy a Hunů. Možná, že
je tomu tak, neboť když Maďaři dobyli tohoto kraje, v jedenáctém
století, našli tam usazené Huny. Četl jsem, že kde jaká pověra na
světě, nahromaděno jí podél této podkovy Karpat, jakoby tu býlo
středisko vířeni nejpověrečnějšich představ. Je-li tomu opravdu
tak, pobyt můj nebude postrádati zajímavosti. (Pozn.: Na všechno
vyptám se hraběte.)
Nespal jsem dobře, ačkoli má postel byla dosti pohodlna; zdályť
se mi tuze zmatené sny. Celou noc vyl pes pod mým oknem, které
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s ním bylo asi v nějaké spojitosti; nebo to byla paprika, neboť jsem
vypil všechnu vodu v baňce a pořád jsem měl žízeň. K ránu jsem
usnul a probudilo mě několikeré zaklepání na dveře; myslím tedy,
že jsem měl zdravý spánek. K snídaní jsem měl zase papriku a
jakousi řídkou kaši z kukuřičné mouky, které říkají „mamaliga“,
a míchaná vajíčka se sekaným masem, výborné jídlo, nazvané
„impletata“. (Pozn.: Návod o přípravě jsem si opět vyžáďal.) Snídati
bylo mi spěšně, jelikož vlak odjížděl několik minut před osmou;
vlastně měl před osmou odjeti, neboť když jsem přispěchal v 7:30
na nádraží, poseděl jsem si ve voze přes hodinu, nežli jsme se hnuli.
Zdá se mi, že čím dále jsme k východu, tím nesprávněji vlaky jezdí.
Jak teprve asi jezdí v Číně?
Celý den drkotali jsme se krajinou čarokrásnou v každém směru.
Časem viděli jsme městečka a na vrcholcích příkrých kopců hrady,
jaké vídáme ve starých kronikách; mnohdy jeli jsme podél řek a
potoků, které, soudíc dle širokého kamenitého okraje s každé
strany, často se rozvodňovaly. Spousty bystře tekoucí vody
zahrnovaly naplaveným kamením oba břehy řečiště.
Na každé stanici stály skupiny, ano celé zástupy lidi v
přerozmanitých krojích. Někteří vypadali docela jako naši
venkované nebo sedláci, jaké jsem viděl cestuje po Francii a
Německu: v krátkých kazajkách a kulatých kloboucích, v kalhotech
domácí výroby; jiní však nesli se velice malebně. Ženy hezky
vyhlížely z dálky, nikoli však zbízka; bylyť neforemný v pasu.
Všechny měly široké bílé rukávy různých tvaru a většinou Široké
pásy s vlajícími od nich pruhy jako u šatů baletek; ovšem vespod
měly spodničky. Nejpodivnější byli Slováci, kteří zdáli se drsnějších
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způsobu nežli ostatní, v širokých kloboucích a pytlovitých, špinavě
bílých nohavicích, bílých plátěných zástěrách a ohromných,
těžkých kožených pásech, skoro stopu širokých a mosaznými
hřebíčky posázených. Nosí vysoké boty, kalhoty do bot, a měli
černé vlasy a dlouhé černé kníry. Jsou velice malební, avšak
nevzbuzují valně důvěry. Do vozů se hrnuli ryčně jako tlupa
orientálských lupičů. Ale jak jsem slyšel, jsou zcela neškodní a spíše
chtějí jen na sebe upozorniti.
Bylo již za soumraku, skoro tma, když jsme dorazili do Bystrice,
která je místem starým a velice zajímavým. Ležíc na samé hranici
– odtud vede průsmyk Borgo do Bukoviny — měla tuze bouřlivou
minulost, čehož jeví zřejmé stopy. Před padesáti lety zuřila tu řada
velikých požárů, které na pětkrát způsobily veliké spousty. Na
samém začátku sedmnáctého století byla Bystrice po tři. neděle
obléhána a pozbyla 13.000 obyvatelů, neboť k pohromám válečným
dostavil se hlad a nakažlivé nemoci.
Hrabě Drakula mi radil, abych přenocoval u Zlaté koruny, což mi
bylo :tuze vhod, neboť je to hotel naprosto staromodní, a já věru
bych byl rád viděl, co. kraj skýtá zajímavého. Zřejmě mne očekávali,
neboť když jsem vcházel do dveří, vyšla mi vstříc pbstárlá žena
dobráckého vzezření, v obyčejném venkovském úboru — v bílé
spodničce s dlouhou dvojitou zástěrou vpředu i vzadu, z
pestrobarvé látky, trochu příliš přiléhající. Když jsem vešel,
uklonila se a řekla: „Pan Angličan?“ „Ano,“ odpověděl jsem,
,,Jonathan Harker.“ Usmála se a nařídila cosi obstarožnímu muži
bez kabátu, s bílými rukávy košile, jenž vyšel za ni do dveří. Vyšel,
ale vrátil se ihned s dopisem.
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,,Příteli! Buďte vítán do Karpat. Toužebně Vás očekávám.
Spěte dobře této noci! Ve tři hodiny láno vyjede poštovní
vůz do Bukoviny; jedno místo na něm je pro Vás zadáno. V
průsmyku Borgském bude Vás ooekávati můj povoz a doveze
ke mně. Doufám, že cesta Vaše z Londýna byla šťastna a že se
pobytem v této krásné zemi potěšíte.
Váš přítel
Drakula.“
4. května. Dověděl jsem se od hospodského, že od hraběte dostal
dopis, jímž mu bylo uloženo, aby pro mne zajistil nejpěknější místo
v poštovním voze; když jsem se však tázal na podrobnosti, zdál
se hospodský trochu zdrželivým a předstíral, že nerozumí mé
němčině. Nemohlo tornu jistě býti tak, poněvadž až dosud rozuměl
mi docela dobře, alespoň odpovídal na mé otázky co nejsprávněji.
On i jeho manželka, stará ona žena, jež mne přijala, podívali se
na sebe. ustrašeně. Řekl cosi mezi zuby, že peníze došly v dopise a
více že neví. Když jsem se tázal, zná-li hraběte Drákulu a může-li mi
říci něco o jeho zámku, oba manželé se pokřižovali a odpověděli,
že vůbec nevědí ničeho a krátce se odmlčeli. Do odjezdu nebylo
daleko, takže jsem neměl pokdy, abych se vyptal někoho jiného;
vždyť bylo všechno tak záhadno a pro mne nikterak potěšitelno
Před samým odjezdem přišla stařena do mé světničky a řekla
velice hystericky:
„Musíte-li jeti? Ach, mladý pane, musíte vskutku-jeti?“ Byla tak
rozčilena, že se zdálo, jakoby nadobro zapomněla trochu té
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němčiny, kterou uměla, neboť ji mísila s nějakým jiným jazykem,
jehož jsem naprosto neznal. Postihl jsem jenom, že se mnoho
dotazuje. Když jsem jí řekl, že musím ihned odjeti, a to v záležitosti
velice důležité, tázala se opět:
„Víte, který den je dnes?“ Odpověděl jsem, že 4. května. Přikývla
a pravila dále: „Ach, ano! To vím! Dobře vím, ale víte-li, jaký je to
den?“ Když jsem odpověděl, že nerozumím, pokračovala.
„Je svatojirská noc. Nevíte-li, že této noci, když odbíjí se půlnoc,
všichni zlí duchové celého světa tropí své rejdy? Víte, kam jdete a
ke komu jdete?“ Byla zřejmě vzrušena, takže jsem se ji snažil utišit,
avšak nadarmo. Posleze sklesla na kolena a naléhala na mne, abych
neodjížděl; abych alespoň sečkal den nebo dva s odjezdem.
Všechno bylo tuze směšno, ale cítil jsem jakousi nevolnost. Bylo
mi však jednali v obchodní záležitosti a nic nebylo s to mne od
ni odvrátiti. Snažil jsem se stařenu zvednouti a řeki jsem jí, jak
vážně jen jsem dovedl, že jí děkuji, ale že rni povinnost velí a odjeti
musím. Vstala tedy, utřela si oči a sňavši s krku křížek, podávala
mi jej. Nevěděl jsem, co počít, neboť jako anglikán považoval jsem
takovéto věci trochu za pověrečny, ale přes to zdálo se mi nevděkem
odepříti něco stařeně, která tak dobře se mnou smýšlela a byia v takovéto duševní náladě. Myslím, že mi pochyby vyčetla s obličeje,
neboť mi zavěsila kolem krku růženec a řekla: ,,K vůli vaší matce“ a
odešla ze světnice.
Píši tuto část deníku, čekaje na poštovní vůz, jenž se zajisté
zpozdil; a křížek dosud mám viset na krku. Ať již je toho vinna
pověra stařenina, nebo mnohé strašidelné povídačky zdejší krajiny,
či snad křížek sám, nevím; ale v duchu není mi tak volno, jako
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jindy. Dostihne-li tato kniha Miny dříve nežli já, nechať jí přinese
můj pozdrav na rozloučenou. Vůz již tuto přijíždí!
6. května. Zámek. — Minul šerý úsvit a slunce je vysoko nad
dalekým obzorem, jejž tvoří buď pahorky nebo stromy, čehož
nerozeznávám, neboť je tak daleko, že drobné i veliké spolu splývá.
Nejsem ospalý, a jelikož mne nikdo nemá budit dokud sám
neprocitnu, psávám, dokud neusnu. Je tu mnoho podivných věci,
o nichž jest se mi zmínili, takže kdo je bude čísti, může si snad
myslit, že jsem příliš hojně večeřel, nežli jsem odejel z Bystrice;
proto podrobně popíši svoji večeři: Pojedl jsem trochu ,.robbersteaku“, lupičského bifsteku; totiž kousky slaniny, cibule a
hovězího masa na paprice, což, nabodnuto na hůlkách, bylo pečeno
přímo nad ohněm na způsob londýnského „caťs meat“, kočičího
masa. Víno bylo ,,zlatý Mediáš“, jenž působí na jazyku jakousi
palčivost, nikoli však nepříjemnou. Vypil jsem jen dvě skleničky,
nic víc.
Když jsem usedl do vozu, nebyl kočí ještě na kozlíku; viděl jsem
ho, jak hovoří s hostinskou. Patrně mluvili o mně, neboť se každou
chvilku na mne podívali; také několik osob, které seděly na lavici
přede dveřmi, jíž se říká „řečnická stolice“, přišlo a naslouchalo;
potom si mě každý prohlížel, většinou, řekl bych, útrpně. Zaslechl
jsem celou řadu slov často opětovaných, podivných, neboť byli tu
lidé různých národností; vyňal jsem z kapsy klidně slovník
„Polyglot“ a nahlédl do něho. Doznávám, že nebylo mi právě příjem
no, neboť byly mezi nimi výrazy ,,ördög“ ďábel, „pokol“ peklo,
„stregoika“ čarodějnice, jakož i „vrolok“ a ,,vlkoslak“, jež obě
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znamenají totéž, jedno slovácké, druhé srbské, totiž vlkodlak neboli
upír. (Pozn.: Zeptám se hraběte na tuto pověru.)
Když jsme vyjížděli, celý hlouček, jenž zatím značně vzrostl, činil
podivná znamení kříže a ukazoval proti mně dvěma prsty. Ne bez
potíží dověděl jsem se od spolucestujícího, co to znamená: nechtěl
s počatku ani odpovědít, ale když seznal, že jsem Angličan, vysvětlil
mi, že je to jakési čarování nebo ochrana proti zlému pohledu. To
mne valně nepotěšilo, kdyžtě ubíral jsem se na neznámé místo a
měl jsem se setkati s neznámým člověkem; ale každý z těch lidí
tvářil se tak dobrácky, tak starostlivě a soucitně, že jsem byl až
dojat. Nikdy nezapomenu posledního svého pohledu na zahradu
hostince a malebnou skupinu křižujících se lidi na prostranném
podloubí s bohatým listovím oleandru a oranžovníků v zelených
kbelících v pozadí uprostřed dvora. Potom nás vozka, jehož Široké
plátěné gatě přikrývaly celý kozlík — „gozu“ — jak mu tam říkají —
zapráskl dlouhým bičem nad čtyřmi drobnými koníky; ti vyrazili a
dali jsme se na cestu.
Brzy jsem se zbavil strachu a vzpomínek na strašidla kochaje se
krásou krajiny, kterou jsme projížděli; ovšem, kdybych byl znal řeč,
nebo vlastně jazyky, jimiž mluvili moji spolucestující, nebyl bych se
strachu tak snadno zhostil. Před námi zvedal se zelený svah pokrytý
háji a lesy; tu a tam příkrý kopec věnčený skupinou stromu nebo
selským stavením, bílým štítem k silnici obráceným. Všude
spousta kvetu jabloňového, švestkového, hruškového

a

třešňového; a když jsme přijeli blíže, bylo viděli . pod stromy zeleny
trávník posetý opadanými lupínky květními. Nahoru dolu touto
zelenou pahorkatinou, které se tu říká „podhoří“, vinula se cesta a
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ztrácela v dálce v zeleni palouku, nebo ji pohlcovaly smrkové lesy,
jež tu a tam sbíhaly po stráních jako jazyky. Cesta byla kostrbatá,
přes to však zdálo se nám, že letíme po ní zimničním chvatem.
Nemohl jsem pochopiti, nač ten spěch; leč vozka jakoby nehodlal
pozbyti chvilky času, jen aby co nejdříve dosáhl Borgo Prundu.
Zvěděl jsem, že tato cesta bývá v létě znamenitá, ale že dosud po
zimních závějích není ještě v pořádku. V tom liší se od ostatních
karpatských cest, jež podle starého zvyku nejsou tuze valny. Od
pradávna nedávají jich „hospodárové“ řádně opravovat, sice prý
by si Turci mohli myslit, že mají tudy projíti cizí vojska, čímž
rozdmýchán bude válečný požár, jenž tu vlastně pořád doutná.
Za zelení kypícím; pahorky podhoří zvedají se mohutné stráně
lesu az ke strmým stěnám Karpat samých. Vpravo i vlevo od nás
se kupily; odpolední slunce spočívalo nad nimi, uplatňujíc veškeru
nádheru barev tohoto krásného kraje: tmavou modř i nach ve stínu
skalních štítu, zeleň a hněď tam, kde splývaly traviny se skalami, a
nekonečné výhledy na klikaté obrysy skal a ostré útesy až tam, kde
se majestátně vypínaly zasněžené vrcholy. Tu a tam zely ve skalách
značné trhliny, jimiž při západu slunce viděli jsme leckde bílé pruhy
vodopádů. Jeden z mých druhů dotkl se mého ramene, když jsme
zahýbali kolem úpatí pahorku, a otevřel se pohled na štít sněhem
pokrytý, který potom, když jsme se vinuli hadovitou cestou vzhůru,
jakoby pořád byl přímo před námi.
„Podívejte se! Isten szek!“ — „Sídlo boží!“ a nábožně se
pokřižoval.
Když jsme se ubírali nekonečnou cestou dále a slunce níž a níže
za námi se sklánělo, začaly se kolem nás plazit večerní stíny. Tím
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zřetelněji se rýsovaly zasněžené vrcholy hor, dosud zašlým sluncem
ozářené, a červenavým chladným odleskem planoucí. Tu a tam
potkávali jsme Čechy a Slováky v malebných krojích ; všiml jsem
si však, že se tu trapně zhusta vyskytuje vole. Cestou bylo mnoho
křížů a kdykoli jsme některý míjeli, moji druhové se znamenali
křížem. Mnohde klečel venkovan, nebo stařena před kapličkou a
ani se neohlédli, když jsme přijížděli, nýbrž zdáli se býti pohříženi
v modlitbu a neviděli ani neslyšeli, co se kolem děje. Mnohé věci
byly mi novinkou: na příklad kupy sena na stromech a mnohde celé
nádherné skupiny bříz, stříbřitě bělostnými kmeny svítící ze štavné
zeleni listů. Často jsme potkávali žebřiňák — obyčejné venkovské
vozidlo — jenž jsa dlouhý a jakoby v obratle rozčlánkován,
hadovitě se přizpůsoboval klikatým cestám. Na žebřiňácích seděly
celé skupiny rolníku domů se vracejících: Čechu v bílých, Slováků
v barevných ovčích kožiších. Slováci mimo to nosili dlouhé hole
se sekyrkou“ na konci, — čakany. S večerem nastal citelný chlad
a vzrůstající soumrak hlubokým temnem zahaloval neurčité již
obrysy stromů: dubů, buků a smrků, ačkoli v údolích, jež sbíhala
hluboko k úpatí hor, když jsme projížděli průsmykem, ostře ještě
rýsovaly se jednotlivé borovice proti hluboko ležícímu starému
sněhu v pozadí. Nejednou, když cesta zapadla do smrkového lesa,
jehož temno jakoby na nás bylo spadlo, velké spousty šedi, míhající
se tu i on de mezi stromy, budily v nás zvláštní jakousi zkroušenou, slavnostní náladu; vždyť na mysl naši a vznícenou fantasii
působily již záhy s večera strašidelné kusy mračen, honících se bez
ustání údolími Karpat. Někde byly hory tak příkré, že koně mohli
kráčeti jen zcela pomalu, přese všechen vozkův chvat. Byl bych rád
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slezl a šel pěšky, jak činíváme doma, ale vozka nechtěl o tom ani
slyšet. „Ne, ne!“ pravil; ,,zde nesmíte chodit, jsou tu tuze zlí psi.“
Potom dodal; což mělo asi být poťouchlým žertem, neboť se ohlédl,
žádostiv jsa souhlasného úsměšku ostatních : „Však ještě zažijete
dosti takových věcí, nežli půjdete spat. Jedinou jeho zastávkou byla
chvilenka, kdy rozžehl svítilny.
Když se setmělo, zdálo se, jakoby všech cestujících zmocňovalo
se jakési rozčilení; druh za druhem promlouval k vozkovi, chtěje ho
snad pobízeti k většímu spěchu. Ten dlouhým bičem šlehal koně
nemilosrdně a divými výkřiky nutil je k největšímu napětí sil.. Ve
tmě mohl jsem rozeznali bělošedou jakousi skvrnu nad námi,
jakoby trhlinu ve skále. Rozčilení cestujících ještě vzrostlo; chatrný
vůz houpal se na kožených popruzích a potácel se jako člun vlnami
zmítaný na rozbouřeném moři. Mně bylo nutno se držeti. Potom
byla cesta rovnější a takřka jsme letěli. Hory jakoby se k nám s
obou stran blížily a za námi zase splývaly; vjeli jsme do Borgského
průsmyku. Někteří cestující nabízeli mi dárky, jež vnutili mi s vážností, která znemožňovala jakékoli odmítnutí; byly to ovšem
přepodivné věci, ale každá z nich byla dána tak dobrácky upřímně,,
s laskavým slovem a blahopřáním, jakož i podivnou směsí
ustrašených posuňku, jež spatřil jsem již v bystrickém hostinci:
znamením kříže a zažehnávánim proti uhrančivému pohledu. Když
jsme ujížděli tryskem dále, vozka se vyhýbl v před a cestující na obě
strany okny; opírajíce se lokty o rámy, zírali jako vyděšeni do tmy.
Bylo zřejmo, že se děje nebo očekává něco velmi rozčilujícího, ale
ačkoli jsem se vyptával každého spolucestujícího, nikdo nepodal
mi ani nej menšího vysvětlení. Toto napětí trvalo nějakou chvíli;

11
www.eknizky.sk

posléze spatřili jsme, že se již průsmyk před námi na východní
straně otvírá. Nad námi válely se temné mraky a ve vzduchu leželo
těžké, tísnivé dusno. Zdálo se, jakoby horské pásmo oddělovalo dvě
různá ovzduší, a že jsme se dostali právě do bouřlivého. Já sám
rozhlížel jsem se po povozu, jenž měl mě dopraviti k hraběti. Cekal
jsem, že každým okamžikem vynoří se ve tmě záblesk svítilen, ale
všude bylo temno.
Jediným světlem byly kmitavé paprsky našich vlastních svítilen,
v nichž pára vystupující s našich uhnaných koní měnila se v bělavý
mráček. Bylo viděti písčitou cestu, jež táhla se daleko před námi,
po nějakém povoze na ni nebylo však ani stopy. Cestující si jaksi
radostně oddechli, což zdálo se výsměchem mé špatné náladě. Již
jsem pomýšlel, co bych měl nejspíše počíti, když vozka pohlédl na
hodinky a řekl ostatním cosi, co jsem stěží zaslechl, jak klidně a
přitlumeným hlasem mluvil. Myslím, že pravil: „O hodinu dřív.“
Potom se obrátil ke mně a řekl ještě horší němčinou, nežli byla
moje:
„Není tu vozu. Pána zřejmě nečekají. Nejlépe, pojedete-li s námi
dále do Bukoviny a zítra nebo pozítří se vrátíte; ale raději pozítří.“
Když ještě mluvil, začali koně řičet, frkat a divě vyhazovat, takže je
vozka stěží udržel. Potom za hlasitých výkřiku venkovanu, kteří se
vesměs žehnali křížem, doháněla nás drožka tažená čtyřmi koňmi,
předjela nás a zastavila se vedle. Když zář našich svítilen dopadla
na tyto koně, spatřil jsem, že jsou černí jako uhel a k tomu zvířata
postavy nádherné. Řídil je urostlý muž s dlouhou, hnědou bradou,
ve velkém, černém klobouku, jenž jakoby mu před námi obličej
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zakrýval. Viděl jsem jen záblesk ostrých jeho očí, jež zdály se ve
světle lampy Červeny, když se k nám obrátil. Řekl vozkovi:
„Pospíšil sis dnes, příteli.“ Vozka zakoktal v odpověď :
„Pan Angličan měl naspěch,“ načež cizinec dodat:
„Proto tedy chtěl jsi ho dovézti do Bukoviny, myslím. Mne
neošidíš, příteli; vím tuze mnoho a moji koně jsou rychlí.“ Usmíval
se, když mluvil, a zář svítilen padla na ústa ukrutného vzhledu,
se rty příliš rudými a zuby jako slonovina bělostnými. Jeden
spolucestující zašeptal sousedovi verš z Bürgerovy Lenory:
„Denn die ódten reiten schnel!“ — „Neboť mrtví rychle jedou.“
Podivný vozka zřejmě slyšel ta slova, neboť se podíval na
mluvčího s úsměvem. Ten odvrátil obličej a hned zvedl rozepřené
dva prsty a pokřižoval se.
„Podejte mi pánova zavazadla!“ řekl vozka; a nejvýš zručně byly
mé kufříky složeny a srovnány do drožky. Potom vystoupil jsem
s boku dostavníku na stranu, kde stála drožka, při čemž mi její
vozka pomáhal, svíraje mi ruku jako ocelovými kleštěmi; jistě měl
ohromnou sílu. Mlčky trhl opratěmi, koně se obrátili a ujížděli jsme
do temna soutěsky. Když jsem se ohlédl, spatřil jsem v záři svítilen
sloup páry s koní dostavníku a temně od ni se odrážející postavy
křížem se žehnajících cestujících. Potom vozka jejich zapráskal
bičem, pobídl koně a ujížděl dále cestou k Bukovině.
Když zapadli do tmy, pocítil jsem podivný mráz v těle a zmocnilo
se mne vědomí opuštěnosti; ale vozka přehodil mi plášť přes
ramena a na kolena přikrývku a řekl bezvadnou němčinou:
„Je chladná noc, pane, a můj pan hrabě nařídil, abych se o vše
dobře postaral. Tuto pod sedadlem je láhev slivovice, budete-li si
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přát.“ Nenapil jsem se; bylo mi již úlevou vědomí, že je o mne dobře
postaráno. Bylo mi sice trochu divně, ale strachu jsem neměl ani
dost málo. Myslím, že kdybych si býval mohl volit, byl bych raději
někde čekal, nežli cestoval v noci neznámou cestou. Vůz rychle
ujížděl, ale potom jsme se přímo obrátili a dali se opačným směrem.
Zdálo se mi, že jsme zase na téže cestě; všiml jsem si několika
nápadných míst a seznal jsem, že tomu bylo tak. Byl bych se rád
zeptal vozky, co to všechno znamená, ale věru bál jsem se, neboť
jsem si v duchu říkal, že v tomto postavení byl by každý odpor
marný, zamýšlelo-li se se mnou něco nekalého. Znenáhla však
nutkalo mě zvěděti, kolik je hodin; rozžehl jsem tedy sirku a při
jejím svitu podíval jsem se na hodinky. Bylo jen několik minut
po půlnoci. To mě jaksi zarazilo; jist.ě všeobecná pověra o době
půlnoční posledními zažitky jen vzrostla. Přepadl mě trapný pocit
napiatého očekáváni.
Potom začal kdesi daleko pod námi při cestě v některé chalupě
výt pes: dlouhý nářek, jako ze strachu při posledním tažení. Do
něho vmísil se hlas jiného a ještě jiného psa, až se větrem, jenž
mírně průsmykem vál, neslo divé vytí, jež zdálo se přicházeti z celé
krajiny, kam až sahala obrazotvornost do temna noci. Při prvním
zayytí začali koně frkat a řičet, ale vozka na ně chlácholivě
promluvil, takže se uklidnili, ačkoli se chvěli a potili jakoby byli
uniklí z náhlého nebezpečí. Potom ozvalo se v dáli s hor po obou
stranách před námi hlasitější a pronikavější vytí — vytí vlčí, jehož
polekal jsem se já právě tak jako koně. Již jsem chtěl seskočiti s
kočáru a běžeti vedle něko, když koně tak frkali a zuřivě vyhazovali,
že bylo vozkovi užiti veškerých sil, aby je udržel. Za několik minut
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však zvykl si můj sluch těmto zvukům a koně se potud upokojili, že
mohl vozka seskočit a postavit se před ně.
Potleskával a hladil je a šeptal jim cosi do uší, jak prý činívají
cvičitelé koni, a to s neobyčejně dobrým zdarem, neboť jeho
laskáním koně dali se zase říditi, ačkoli se dosud chvěli. Vozka zase
usedl na kozlík a chopiv se otěží, vyjel zcela klidně. Potom když
dojel nejzazšího konce soutěsky, rázem zabočil na úzkou cestičku,
jež vedla kolmo vpravo.
Brzy dorazili jsme pod stromy, jež se místy klenuly nad celou
cestou, takže jsme jeli jako tunelem; zase směle strměly po obou
stranách příkré skály. Ačkoli jsme byli v zátiší, přece jsme pociťovali
vzmáhající se vítr; sténal a hvízdal mezi skalami a větve stromů se
kymácely, když jsme pod nimi projížděli. Bylo chladněji a chladněji
a začal popadávat drobounký sněhový poprašek, takže jsme byli,
jako celá krajina vůkol, pokryti bílým povlakem. Ostrý vítr pořád
ještě donášel k nám vyti psů, ač bylo již slabší, čím dále jsme jeli.
Zato vytí vlků zaznívalo blíž a blíže, jakoby nás s obou stran
obklopovali. Měl jsem hrozný strach a koně jej se mnou sdíleli.
Vozka se však ani dost málo neznepokojoval; obrátil jen hlavu
vpravo i vlevo, ale já jsem ve tmě nepozoroval ničeho.
V tom blízko s levé strany spatřil jsem kmitající modrý plamínek.
Vozka uviděl jej v témž okamžiku; ihned, zastavil koně a seskočiv
zmizel ve tmě. Nevěděl jsem, eo si počít, tím méně, že vlčí vytí se
blížilo; když však jsem pořád ještě uvažoval, vozka se rázem zase
ukázal a mlčky usedl na kozlík a jeli jsme dále. Myslím, že jsem
asi usnul, a že jsem všechno viděl ve snách, neboť se mi zdálo, že
se celý případ opakuje do nekonečna; když teď vše znovu uvážím,
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jakoby mě hrozná můra tlačila. Vtom se plamen ukázal tak blízko u
cesty, že jsem i v husté vukolní tmě mohl spatřiti pohyby vozkovy.
Postoupil tam, kde se modrý plamen objevil — a byl zajisté velmi
slab, neboť neozářil ani nejbližšího okolí — a sebrav několik
kamenu, narovnal je na sebe jakožto znamení. Při tom ukazal se
podivný světelný zjev: když stál vozka mezi mnou a plamenem,
nezakryl ho, spíše viděl jsem, jak plamen pořád stejně strašidelně
kmitá. To mě naplnilo hrůzou, ale že trvalo jenom okamžik, přičítal
jsem tuto věc klamu zraku dlouho do tmy upřeného. Za chvilku
zanikly modré plameny a my ujížděli jsme dále tmou; kolem nás vyli
vlci, jakoby nás ve velikých kruzích pronásledovali.
Posléze vozka poodešel dále od vozu nežli dosud, a za jeho
nepřítomnosti začali se koně chvět více než kdy jindy, trkat a
ustrašené řičet. Nedovedl jsem si vysvětliti, proč, neboť vlčí vytí již
vůbec ustalo. V tu chvíli však z černých mraků vyplul měsíc nad
strmé, smrčím porostlé skály a v jeho svitu spatřil jsem kolem celý
kruh vlků s bílými zuby a převislými, červenými jazyky, s dlouhými,
šlachovitými hnáty a huňatou srstí. Byli stokrát hroznější v ponurém mlčení, nežli když vyli. Doznávám, že byl jsem strachem jako
ochromen. Jen když člověk stojí tváři v tvář takovéto hrůze, může
pochopiti, co to znamená.
Rázem dali se vlci do vytí, jakoby měsíc měl nad nimi jaksi
tajemný vliv. Koně vyskakovali a řičeli; beznadějně rozhlíželi se
koulejícíma se očima, že bylo člověku až úzko. Živý kruh zhouby
svíral je však tak neuniknutelně se všech stran, že nezbývalo, nežli
v něm setrvatí. Volal jsem vozku, aby šel, neboť jsem měl za to, že
je nutno prorazili kruh útočících. Křičel jsem a bubnoval na bok
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kočáru, doufaje, že hřmot zaplaší vlky, s té strany a umožní mu
dostati se do bryčky. Jak se přiblížil nevím, ale slyšel jsem velitelský
tón jeho hlasu, a když jsem pohleděl směr rem po hlase, viděl jsem
jej státi na cestě. Rozháněl se dlouhýma rukama, jakoby chtěl
odsunouti nějakou nepozorovatelnou překážku, a vlci ustupovali
dál a dále. Vtom černý mrak zastřel tvář měsíce, takže jsme byli zase
ve tmě.
Když jsem byl s to v temnu opět viděti, vsedl vozka na kozlík
a vlci se rozprch i. To vše bylo tak podivno a neobyčejno, že mě
přepadl hrozný strach; bál jsem se promluviti, ano i pohnouti. Cas
jakoby neměl konce, když jsme jeli dále svou cestou, odtud již v
úplné tmě, neboť válející se mraky měsíc zatemnily. Namnoze jsme
stoupali, chvílemi jen jsme prudce sjížděli, v celku však jeli jsme
výs a výše. Nenadále jsem si uvědomil, ze vozka vjel s koňmi na
nádvoří rozlehlého zámku napolo v rozvalinách, z jehož vysokých,
černých oken nevycházel ani jediný záblesk světla, a jehož
polosbořené cimbuří se klikatě rýsovalo ve světle opět z mraků se
prodravšího měsíce.
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Hlava II.
DENÍK JONA
JONATHANA
THANA HARKERA.
POKRAČOVÁNÍ

Dne 5. května. — jistě jsem spal, neboť kdybych býval bděl, byl bych
si zajisté všiml, že se blížím k tak podivnému místu. Ve tmě zdálo
se nádvoří značně velkým; jelikož několikero tmavých cest vedlo z
něho pod mohutné klenby, zdálo se asi větším nežli vskutku bylo.
Dodnes jsem ho neviděl za denního světla.
Když se bryčka zastavila, vozka seskočil a podal mi ruku, aby
mi pomohl ven. Zase bylo mi si povšimnou ti ohromné jeho síly.
Ruka jeho byla takřka ocelovým svěrákem, jenž by byl moji rozdrtil,
kdyby byl chtěl. Potom vyndal mé kufříky a postavil je na zem
vedle mne; stál jsem u samých velkých dveří, starých a pobitých
silnými hřeby a zasazených do veřejí z masivního kamene. I při
chatrném osvětleni pozoroval jsem, že kámen byl zhruba tesán, žě
však na výzdobě jeho tuze hlodal čas i povětrnost. Když jsem tak
stál, vyskočil vozka zase na kozlík a trhl otěžemi; koně poskočili a
zmizeli s bryčkou pod tmavým výklenkem.
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Stál jsem mlčky na svém místě, nevěda, co si počít. Po zvonku
nebo klepátku nebylo ani sledu; těmito neútulnými zdmi a
temnými okenními výklenky stěží by hlas můj pronikl. Doba
čekání zdála se mí nekonečnou a cítil jsem, že mě přepadají
pochyby a strach. Kam jsem Se jen dostal a mezi jaké lidi? Do
kterého šklebícího se dobrodružství jsem se pustil ? Byl to obyčejný
případ v životě advokátního písaře, vyslaného, aby uzavřel smlouvu
o koupí londýnského pozemku s cizincem? Advokátní písař! To
Mina nerada slyší. Kdežto advokát — a právě před odjezdem z
Londýna jsem se dověděl, že jsem při zkoušce se zdarem obstál a
jsem novopečeným advokátem, — to je něco jiného! Začal jsem si
protírat oči a štípat se, abych viděl, vskutku-li bdím. Všechno zdálo
se mi hrozným snem; čekal jsem, že se náhle probudím a spatřím se
doma za šera oknem do pokoje vpadajícího, jak se mi časem stávalo,
když jsem se někdy přepracoval. Ale cítil jsem palčivost ve svalech
a ve zraku, nebylo klamu. Vskutku jsem nespal a byl jsem někde v
Karpatech. Nezbývalo mi, nežli trpělivě čekati ranního usvitu.
Když jsem dospěl k tomuto závěru, uslyšel jsem těžký krok, blížící
se za vraty a spatřil jsem štěrbinami světlo. Zachrastil řetěz a vrzly
těžké, odsunované závory. Skřípavě otočil se klíč, jehož se zřejmě
málokdy užívalo, a brána se otevřela.
Uvnitř stál vysoký, dosti již starý muž, hladce oholený s
dlouhými, bílými kníry, ,od hlavy k patě černě oděný; po jiné barvě
nebylo na něm ani poskvrnky. V ruce držel starobylou stříbrnou
lampu, v níž hořel plamen beze skla nebo jakéhokoli stínítka,
vrhaje dlouhé, mihotavé stíny v průvanu otevřených dveří. Starý
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ten muž zval mě zdvořilým pokynem pravice a řekl výbornou
angličinoji, avšak nezvyklým přízvukem:
„Buďte vítán do mého domu! Vstupte svobodně a dobrovolně
Nehnul se, aby mi vykročil vstříc, nýbrž stál jako socha, jakoby
jeho pohyb na uvítanou proměnil jej v kámen. V okamžiku však,
když jsem překročil práh, rychle ke mne přistoupil, podal mi ruku a
stiskl mi moji tak silně, že jsem sebou trhl; k tomu byla tak studená,
jako led, — spíše jako • ruka mrtvoly, nežli žijícího člověka. Potom
řekl zase:
„Vítám vás! Vstupte svobodně! Jděte bezpečně a odcházeje
zanechte tu trochu toho štěstí, jež přinášíte!“ Silný ruky stisk byl
tolik podoben stisknutí vozkovu, jehož obličeje jsem neviděl, avšak
na okamžik jsem se domníval, že to byla táž osoba, se kterou teď
mluvím, že jsem se tázal, abych se tím ujistil:
,,Hrabě Drakula?“
Uklonil se zdvořile a odpověděl:
„Jsem Drakula a vítám vás, pane Harkere, do svého domu.
Pojďte; noční vzduch je chladný a jistě potřebujete jídla a
odpočinku.“ Když toto povídal, postavil lampu na konsolu na stěně
a přistoupiv, chopil se mých zavazadel: odnášel je dříve nežli jsem
tomu mohl zabránit. Proti mé námitce ozval se rázně:
„Nikoli, pane, jste mým hostem. Jest již pozdě a služebnictva
nemám právě k ruce. Dovolte, abych se tedy sám postaral o vaše
pohodlí.“ Odporoval ještě a nesl mi kufříky průjezdem a potom
nahoru po schodech a dále dlouhou chodbou, na jejíž kamenné
podlaze naše kroky temně duněly. Na konci chodby otevřel těžké
dveře; s, radostí spatřil jsem hojně osvětlenou světnici, ve které
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bylo prostřeno k večeři a v mohutném krbu plápolala právě naložená hranice dříví vesele praskajíc.
Hrabě se zastavil, složil má zavazadla a zavřel dveře; přešel po
světnici a otevřel jiné dveře, jež vedly do malého, osmibokého
pokojíku, kde hořela prostá lampa a jak se zdálo, nebylo .vůbec
oken. Prošel tudy a otevřel ještě jiné dveře a vyzval mě, abych vešel.
Jevil se mi vítaný pohled: osvětlená a vyhřátá ložnice také s
plápolajícím dřívím v krbu, jež bylo nedávno přiloženo, neboť
konce polen byly dosud neohořelé. Hrabě sám přinesl má zavazadla
a nežli zavřel dveře, obrátil se a řekl :
„Potřebujete asi po cestě se umýt a převléci. Myslím, že najdete
všechno, čeho si budete přáti. Áž budete hotov, přijděte do druhé
komnaty, kde budete mít večeři připravenu.“
Světlo, teplo, jakož i vlídné uvítání se strany hraběte rozptýlily
všechny mé obavy a pochybnosti.
Když jsem zase přišel do obvyklé své nálady, pocítil jsem, že je mi
hladem až mdlo; upravil jsem si oděv a vešel do vedlejší komnaty.
Večeře byla již na stole. Hostitel, jenž stál po straně velkého
ohniště, opíraje ,se o jeho kamennou římsu. zval mě lahodným
pokynem ke stolu řka:
,,Posaďte se, prosím, a pojezte čeho vám libo! Prominete zajisté,
že nejím s vámi: jedl jsem již a nevečeřím tak pozdě.“
Podal jsem mu zapečetěný dopis, jejž mi pan Hawkins kázal
doručili. Otevřel jej a vážně četl ; potom podal mi jej roztomile
se usmívaje, abych si jej přečetl. Z jednoho jeho místa měl jsem
zvláštní potěšení:
„Je mi velice líto, že prudký záchvat pakostnice, kteroužto
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nemocí trpím trvale, naprosto mi nedovoluje cestovati a přijíti k
vám; jsem však rád, že mohu k vám poslati řádného zástupce, jenž
požívá neomezené mé důvěry. Jeto mladý muž plný energie, zvláště
nadaný a spolehlivý. Jako mlčclivý důvěrník vyrostl v mých
službách v muže. Za svého pobytu jest váni ve všem k ruce a bude
ve všem dbáti jakýchkoli vašich pokynů.“
Hrabě sám, přistoupil ke stolu, sundal poklop hluboké mísy a
přede mnou objevilo se výborné smažené kuře. To s trochou sýra,
salátu a lahvi starého tokajského, jehož jsem vypil dvě sklenice,
bylo mou večeří. Zatím, co jsem jedl, vyptával se hrabě na mnohé
věci o mé cestě a já vyprávěl jsem mu všechno, čeho jsem zažil.
Když jsem povečeřel, přisunul jsem ku přání hostitelovu židli k
ohni, a začal jsem kouřit doutník, jejž mi nabídl, omlouvaje se, že
sám nekouří. Měl jsem teď příležitost trochu jej pozorovati; jest mi
doznati, že má velice výraznou fysiognomii.
Obličej jeho připomínal silně, ano velice silně, ptáka dravce
úzkým, zahnutým nosem s podivně utvářenými nozdrami; dále
čelem vysoko klenutým a vlasy na skráních řídkými, jinde však
značně hustými. Brvy měl též velmi husté a nad nosem srostlé; tuhé
jejich vlásky byly podivně zkadeřeny. Ústa, pokud jsem je mohl
pózorovati pod silnými kníry, byla přísná, ano spíše krutá, se zvláště
ostrými, bílými zuby, jež přečnívaly přese rty, jejichž nápadná
červeň jevila neobyčejnou životní sílu u muže v jeho íetech.
Konečně uši měl bledé, zašpičatělé; bradu širokou a pevnou, tváře
odhodlané, ačkoli jemné. Celkem byl nezvykle bled.
Také jsem při světle krbu pozoroval hřbet eho rukou, složených
na kolenou; zdály se mi tuze bílými a jemnými. Když jsem je však
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viděl zcela zblízka, všiml jsem si, že jsou tuze hrubý — široký a s
prsty hranatými. Podivno, ale i na dlaních měly chloupky. Nehty
jeho byly dlouhý a jemný, seříznuty do ostrých hrotů. Když se ke
mně hrabě naklonil a ruce jeho se mě dotkly, nedovedl jsem
potlačiti hrůzu. Snad páchl mu dech, ale pocítil jsem hrozný odpor,
jemuž nedovedl jsem se ubrániti, ať jsem činil cokoli. Hrabě to
bezpochyby zpozoroval, neboť se odklonil; s pichlavým úsměvem,
při němž mu zuby ještě více vyčnívaly, usedl zase ke krbu na své
místo. Oba jsme mlčeli chvíli. Když jsem se podíval do okna, spatřil
jsem první známky ranního úsvitu. Nade vším spočívalo zvláštní
ticho; když jsem však naslouchal, postřehl jsem jakoby zdola
hluboko v údolí vytí mnoha vlků. Oči se . hraběti zaleskly a řekl:
„Poslyšte ty děti noci. Jakou provozují hudbu’“ Vida však údiv
na mé tváři, dodal:
„Ach, pane, vy měšťáci nechápete citů lovcových.“ Potom vstal
řka:
„Jste asi unaven. Máte postel připravenu a ráno si pospíte, jak
dlouho vám libo. Do odpoledne budu mimo dům; spěte tedy blaze
a nechť se vám něco pěkného zdá!“ Se zdvořilou úklonou otevřel
mi dveře do osmirohého pokoje a já vešel jsem do své ložnice …
Obklopuje mě celé moře tísně. Pochybuji… bojím se; myslím na
podivné věci, jichž nechci doznali vlastni duši. Bůh mě zachovej,
byť i jen k vůli těm, kteří mi jsou drazí!
Dne 7. května. — Zas je záhy ráno, aspoň jsem si za posledních
24 hodin odpočinul a pohověl. Spal jsem dlouho do dne a procitl
jsem po libosti. Když jsem se oblekl, odešel jsem do pokoje, kde
jsem večeřel a našel jsem prostřenu studenou snídani; aby káva
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nevystydla, stála v konvici na krbu. Na stole byl lístek, na němž bylo
napsáno:
,,Jest mi nějaký čaa prodlíti mimo dům. Nečekejte mne. — D.“
Přisedl jsem a dobře jsem pojedl. Po snídani rozhlížel jsem se po
nějakém zvonku, abych mohl dát služebnictvu poklidit; nenalezl
jsem ho však. To bylo ovšem podivilo v domě, jenž jevil neobyčejné
důkazy bohatství mě obklopujícího. Příbor je ze zlata a tak
nádherně proveden, že má zajisté ohromnou cenu. Záclony a
povlaky křesel a pohovky jakož i nebesa postele jsou z nej dražších a
nejpěknějších látek a jistě měly báječnou cenu, když byly pořízeny,
neboť jsou tomu již staletí; přes to vsak jsou v nej lepším pořádku.
Viděl jsem takové v Hamptom Courtu, ale věci ty byly potrhány
a od molů prožrány. V žádném pokoji není však zrcadla. Ano, na
mém stolku není áni toaletního zrcátka, takže bylo mi vyndali z
kufříku příruční zrcadélko, abych se mohl oholit a učesat. Nikde
nespatřil jsem posluhy, ani nepostřehl nijakého zvuku poblíž
zámku kromě vytí vlčího. Za nějakou chvíli, když jsem byl dojedl
nevím mám-li říci snídani nebo diner, neboť bylo mezi pátou a
šestou hodinou, ohlížel jsem se po nějaké četbě, jelikož nechtělo se
mi chodit po zámku, dokud se mi nedostane od hraběte dovolení
k lomu. V pokoji nebylo ničeho: knih ani novin ba ani psacího
náčiní; otevřel jsem tedy jiné dveře z tohoto pokoje a octl jsem se
v jakési knihovně. Chtěl jsem také otevřití dveře protější, ale byly
zamčeny.
K veliké své radosti našel jsem v knihovně přemnoho anglických
knih, celé plné příhrady, a. též vázané ročníky časopisů a novin.
Na stole uprostřed pokoje byly rozloženy anglické Jisty, nebylo však
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žádného z doby nejnovější. Byla tu díla nejrozmanitější: dějepisná,
zeměpisná, politická, národohospodářská, botanická, geologická i
právnická a všechna týkala se Anglie a anglického života, zvyků a
obyčejů. Byl tu i londýnský adresář, „červená“ a ,,modrá“ kniha,
Whitakeruv almanach, armádní a námořnické seznamy a — což
zvláště rozveselilo srdce mé — spatřil jsem i výkaz právníků.
Když jsem si tak prohlížel knihy, otevřely se dveře a hrabě vešel.
Pozdravil mě upřímně a projevil zájem o to, že jsem se asi dobře
vyspal. Potom řekl :
„Těší mě, že si zde víte rady, neboť jsem jist, že tu najdete mnoho
zajímavého. Tito. druhové“ — při tom položil ruku na knihu —
,,stali se mi dobrými přáteli a již před několika lety, dříve nežli
jsem se rozhodl odjeti do Londýna, poskytli mi mnohou, mnohou
hodinku zábavnou, jimi seznal jsem velikou vaši Anglii; a znáti ji
znamená milovati ji. Toužím po tom, abych se procházel rušným
ulicemi ohromného vašeho Londýna, abych se octl uprostřed toho
hluku a shonu lidského, abych účasten byl toho života, osudů i
umírání a všeho, co Londýn činí Londýnem. Ale Bohužel, znám
váš jazyk“ dosud jen z knih. Vy, příteli, řeknete arciť, že jím dovedu
mluvit.“
„Ale, pane hrabě!“ řekl jsem, „znáte a mluvíte anglicky
dokonale!“ Uklonil se vážně.
„Děkuji vám, příteli, za příliš lichotivý úsudek, přes to však se
mi zdá, že ušel jsem jen malý kousek cesty, kterou jest mi kráčeti.
Pravda, znám mluvnici i slovíčka, ale nedovedu jimi ještě mluviti.“
„Věru,“ opakoval jsem, „mluvíte výborně.“
„Ne tak,“ odpověděl. „Dobře vím, že kdybych se pohyboval a
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mluvil ve vašem Londýně, hned by každý ve mně poznal cizince. To
mi nestačí. Zde jsem šlechticem, bojarem; lid „mě zná a já jsem jeho
pánem. Být však cizincem v cizí zemi je něco jiného; lidé člověka
neznají — a neznati někoho znamená nestarati se o něj. Rád bych se
podobal ostatním, aby se nikdo nade mnou nepozastavoval, vidí-li
mne, a neustával v Teči, slyší-li má slova říkaje si: „Aha, cizinec!“
Byl jsem tak dlouho pánem, že chci pánem zůstati, nebo chci
alespoň, aby nikdo nebyl pánem mým. Nepřicházíte ke mně toliko
jako jednatel mého přítele Petra Hawkinse z F.xetru, abyste mi
podal zprávy o mé nové nemovitosti v Londýně. Pobudete zde,
trvám, nějaký čas se mnou, abych se hovorem s vámi naučil
anglickému přízvuku; a rád bych, abyste mi řekl, dopustím-li se
chyby, byť i nejmenší chybičky ve výslovnosti. Lituji, že jest mi
prodlévati dnes tak dlouho mimo dům; ale vím, že mi prominete,
jelikož spočívá v mých rukou mnoho důležitých záležitostí.“
Řekl jsem mu ovšem, že učiním, seč budu, a tázal jsem se, smímli vkročit do tohoto pokoje, kdykoli se mi zlíbí. Odpověděl: „Ano,
zajisté“ a dodal:
„Smíte chodit po zámku, kamkoli vám je libo, vyjímajíc dveří, jež
jsou zamčeny, kamž ostatně se vám ani nezachce. Má zajisté svou
příčinu, že je všemu tak, a kdybyste viděl mýma očima a věděl, co já
vím, snad byste mne ještě lépe pochopil.“ Řekl jsem, že jsem tím jist
a hrabě pokračoval:
„Jsme v Transsylvanii; a Transsylvanie není Anglií. Naše cesty
nejsou vašimi a mnohé bude se vám zdáti podivno. Ba, docela již z
toho, co jste zažil, můžete soudit, že se tu dějí asi divné věci.“
To vedlo k dlouhému rozhovoru; a jelikož bylo zjevno, že rád
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mluvil již jen proto, aby hovořil, vyptával jsem se na mnohé, co se
mi již přihodilo a co jsem pozoroval. Někdy se věci vyhnul nebo
zavedl řeč jinam, jakoby nerozuměl; celkem však odpověděl na
všechno, nač jsem se tázal, a to přímo, bez obalu. Byl jsem čím dál
tím smělejší, a tázal jsem se na podivné věci z minulé noci; jako na
př. proč odešel vozka za modrými plamínky. Vysvětlil mi tedy, že
se všeobecně věří, ze v jistou noc roku — vskutku bylo to právě
poslední noci, kdy všichni zli duchové provozují prý svobodně své
rejdy — lze viděti modrý plamínek nad každým místem, kde byl
ukryt poklad.“
,,Že jsou takové poklady ukryty v krajině, kterou jste minulé noci
přijel,“ pravil, „o tom není nejmenší pochyby; vždyť na této půdě
bojovali po staletí Valaši, Sasové a Turci. Ano, sotva je tu stopy
půdy, jež by nebyla prosáklá krví lidskou — vlastenců i vetřelců.
Kdysi byly zlé časy, kdy Rakušané a Uhři zapadali sem y davech a
domácí naši lidé stavěli se proti nim, muži i ženy, starci i děti, číhajíce na ně ve skalách nad průsmyky, aby zhoubu působili vetřelcům
umělými lavinammi. Když pak zvítězil vetřelec, mnoho nepopadl,
neboť co lidé měli, skryli do družné půdy.“
„Ale čím to,“ tázal jsem se, „že zůstaly tak dlouho neodkryty, když
je tu tak bezpečné znamení a stačí jen, aby lidé trochu hledali?“
Hrabě se usmál a když se mu horní ret poodhrnul nad dáseň, podivně vynikly dlouhé, ostré jeho psí zuby; pravil:
„Protože naši sedláci jsou v nitru svém zbabělí a hloupí! Tyto
plamínky zjevují se jen jediné noci; a v tu noc nikdo ve zdejším kraji
nevyjde ze dveří, nutně-li nemusí. Ano, milý pane, i kdyby chtěl se
toho odvážit, nevěděl by, co si počít. Vždyť i ten sedlák, o kterém
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pravíte, že si poznamenal místo, kde byl plamen, za dne by nenašel
učiněné stopy. A troufám si odpřisáhnout, že ani vy byste nenašel
těchto míst!“
„Máte pravdu,“ řekl jsem. .„Vím jen to, že jenom mrtví by nám
mohli ukázati, kde leží skrytý poklad.“ Potom jsme, mluvili o jiných
-věcech.
Řekl posléze: „Vypravujte mi o Londýně a o domě, jejž jste pro
mne získal.“ Omluviv se na okamžik, odešel jsem do svého pokoje
pro papíry z kufříku. Když jsem je urovnával, slyšel jsem cinkot
porculánu a stříbra ve vedlejší místnosti; a když jsem jí procházel,
všiml jsem si, že jest uklizeno se stolu a rozsvícena lampa, neboť se
již silně stmívalo. Také v knižnici byly lampy rozžaty a hrabě ležel
na pohovce a četl tu a tam v Bradshawově Průvodci po Anglii. Když
jsem vešel, odklidil knihy a papíry se stolu; zahloubal jsem se ním
do plánů a rozmanitých zpráv a čísel. Zajímal se o všechno a vyptával se na tisíceré věci o pozemku a jeho okolí. Měl všechno přesně
předem prostudováno, co se týče sousedství, neboť věděl vlastně
konec konců mnohem více nežli já. Když jsem se o tom zmínií, odpověděl :
„Ovšem, milý příteli, ale není-líž to nutno? Odejdu-li tam, budu
sám a sám a můj přítel Harker Jonathan — promiňte, jak Je v naší
řeči obvyklo, uvádím příjmení před jménem — přítel Jonathan
Markér nebude mi po poku, aby mi radil a pomáhal. Bude v
Exeteru, na míle daleko, pracuje bezpochyby na soudních listinách
s jiným mým přítelem, Petrem Hawkinsem. Tak!“
Probírali jsme podrobně koupi statku v Purfleetu. Když jsem s
ním sdělil Jednotlivé okolnosti a vyžádal si jeho podpisu na
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potřebné papíry, napsal ještě dopis k onomu, jenž byl již k odeslání
panu Hawkinsovi připraven, a otázal‘ se mne, jak jsem vlastně
připadl na tak vhodné místo. Přečetl jsem mu poznámky toho času
zapisované, které tuto podávám:
„V Purfleetu, v postranní ulici, přišel jsem na pozemek, jaký
pravý byl hledán; polosmytá tabulka hlásala, že toto místo je
naprodej. Jest ohrazeno starobylou, vysokou zdí z mohutných
kamenů a nebylo na něm ničeho spravováno celou řadu let.
Zamčená vrata jsou z těžkého, starého dubového dřéva a železa a
celá zrezivělá.
Pozemek se jmenuje Carfax, bezpochyby zkomolenina starého
Quatre face, poněvadž strany čtvercového domu jsou obráceny ke
čtyřem úhlům světovým. Celková plocha má asi dvacet akrů
výměry a jak již řečeno, jest ohrazena mohutnou zdí. Je tam mnoho
stromů, jež dodávají všemu ponurého vzhledu, a hluboký, temný
rybník nebo jezírko, zřejmě napájené podzemními prameny, jelikož
voda jeho je čistá a odtéká do ladně se vinoucího potoka. Dum
je velmi rozsáhlý a jeví slohy různých dob, řekl bych, stopy
středověku, neboť jedna část má tuze silné stěny a jen málo oken
vysoko umístěných a silně zamřížovaných. Vypadá jako součást
nějakého vězení a souvisí se starou kaplí nebo kostelíkem. Nemohl
jsem vejíti dovnitř, protože jsem neměl klíče ode dveří z domu do
něho vedoucích, ale kodakem učinil jsem si snímky se všech stran.
Dům jest k němu přistavěn, ale tak nehospodárně, že dle mého
odhadu spojení zaujímá velkou plochu. Poblíž jest jen několik
domů; jeden z nich je velmi rozsáhlý, byl teprve nedávno vystavěn a
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je soukromým ústavem pro choromyslné. S pozemku ho však není
viděli.“
Když jsem dočetl, řekl hrabě:
,,Těší mne, že je tak starý a velký. Sám jsem ze starobylé rodiny
a kdybych měl žíti v novém domě, bylo by to má smrt. Dómu nelze
upravit k obýváni za den; a potom, den plyne za dnem a máte
hnedle celé století. Jsem také rád. že je tam stará kaplička. My
transsylvanští šlechtici bychom neradi, aby naše kosti odpočívaly
mezi ostatky obyčejných smrtelníků. Já nevyhledávám veselí a
radovánek, ani jasného výsluní a třpytné vody, jež blaží lidi mladé
a veselé. Nejsem již mlád a srdce mé mmnohaletým zármutkem nad
ztrátou milých zesnulých není naladěno k veselosti. Kromě toho
jsou hradby mého zámku pobořeny; je tu mnoho stínu a vítr hvízdá
mrazivě rozpadávajícími se střílnami a výklenky. Mám rád tmu a
stíny a chci být se svými myšlenkami samotem. “Chvílemi jeho
slova neshodovala se jaksi s jeho pohledem, ačkoli snad jen pouhý
pohrdavý úsměv dodával mu zlomyslného vzezření.
Této chvíle s omluvou odešel, požádav mne, abych své listiny
složil. Zatím jal jsem se prohlížet několik knih rozložených kolem.
Mezi nimi byl atlas, otevřený právě při mapě Anglie, které bylo asi
zhusta užíváno. Když jsem ji prohlížel, spatřil jsem na některých
místech poznamenané malé kroužky; povšimnuv si jich bedlivěji,
uviděl jsem jeden u Londýna na východní jeho straně, zřejmě, kde
se rozkládal příští jeho statek, druhé dva u Exeteru a Whitby na
pobřeží yorkshirském.
Trvalo skoro hodinu, nežli se hrabě vrátil. „Aj!“ zvolal, „dosud
nad knihami? Dobře! Ale nesmíte V nich pořád ležet. Pojďte,
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myslím, že máte již večeři připravenu.“ Vzal mě za ruku a vešli jsme
do, vedlejšího pokoje, kde měl jsem již výbornou večeři na stole.
Hrabě se zase omluvil, že již večeřel, když byl mimo dům. Usedl
však jako minulé noci a hovořil, když jsem jedl. Po večeři jsem
si zakouřil a hrabě zůstal se mnou; a vyptával se po kolik hodin
na všechno možné. Pozoroval jsem, že jest již velmi pozdě, neříkal
jsem však ničeho, neboť jsem považoval za svoji povinnost vyhověti
veškerým přáním hostitelovým. Nebyl jsem ospalý, jelikož mne
dlouhý včerejší spánek posilnil; přece však nemohl jsem se ubrániti
onomu mražení, jež nás přepadává na úsvitě, což podobá se asi
pocitu při změně přílivu a odlivu. Vždyť se říká, že lidé na smrt
nemocní umírají obyčejně přede dnem nebo když se střídá odliv.
Každý, kdo při tomto střídání bděl ha kterémkoli stanovišti a
zakusil této změny atmosféry, zajisté mi uvěří. Vtom zaslechli jsme,
jak kohout zakokrhal, a pronikavý ten zvuk dral se čistým ranním
vzduchem až nepříjemně ostře. Hrabě Draku la vyskočil a řekl:.
„Jakže, zas už jitro? Jaká nešetrnost ode mne, že jsem vás tak
dlouho zdržel. Musíte rozhovor o mé milé nové vlasti anglické
učiniti méně zajímavým, abych nezapomněl, jak u nás čas ubíhá,“ a
se zdvořilou úklonou rychle odešel.
Odebral jsem se do svého pokoje a zdvihl záclony; ale nebylo
mnoho viděti. Okno mé vedlo na dvůr a mohl jsem spatřiti jen
teplou šeď probouzejícího se dne. Spustil jsem tedy zase záclony a
píši zápisky o dnešním dnu.
Dne 8. května. — Již jsem se obával, zapisuje do tohoto deníku,
že budu psáti tuze rozvláčně; teď jsem však rád, že Jsem hned od
začátku podal vše podrobně, neboť je zde všechno kolem i uvnitř

32
www.eknizky.sk

DRAKULA

tak podivno, že jest mi už nevolno. Přál bych si, abych byl již odtud,
nebo vlastně, abych sem vůbec byl nevkročil. Možná, že na mne
působí tento noční život; kéž by však bylo jenom to! Kdyby tu
aspoň byl někdo, s kým bych si pohovořil, ještě bych vše snesl, ale
není tu nikoho. Mohu mluvit jenom s hrabětem a ten —! Obáván
se, že jsem jedinou živou duší zde. Budu však póhlížeti na všechno
co možná střízlivě; prospěje mi to a udrží čilým. Obrazotvornost
však nesmi mnou zmítati. Bude-li střečkovat, jsem ztracen. Povím
hned, co a jak, nebo čeho jest se mi nadíti.
Spal jsem jen několik hodin, když jsem ulehl; cítě však, že již
nebudu déle spáti, vstal jsem. Pověsil jsem zrcátko k holeni a začal
jsem se právě holit. Vtom pocítil jsem r.uku na rameně a uslyšel
hlas hraběte Drákuly, jenž mi dával ,,Dobré jitro!“ Ulekl jsem se,
neboť mi bylo divno, že jsem ho dříve nespatřil, kdyžtě odrážel se v
zrcátku celý pokoj za mnou. Jak jsem sebou trhl, lehce jsem se řízl;
v tom okamžiku jsem si toho valně nevšiml. Odpověděv hraběti na
pozdrav, obrátil jsem se zase k zrcátku, abych se přesvědčil, zdali
jsem se neklamal. Tentokrát nemohlo býti pochyby, jelikož stá)
hrabě hned za mnou a mohl jsem jej tedy viděti za zády. Ale v
zrcátku se jeho obraz neodrážel! Celý pokoj vzadu bylo v něm
viděti, ale po mužské postavě kromě mé v něm nebylo ani potuchy.
To bylo na pováženou a vlastně vrcholem všeho podivného, čeho
jsem tu zažil; začal jsem ještě zřetelněji pociťovat nevolnost, jež mne
vždy přepadala, byl-li mi hrabě na blízku. Zároveň jsem zpozoroval,
že škrábnutí břitvou trochu krvácelo a že krev mi prýští po bradě.
Odložil jsem břitvu a obrátil se, abych se podíval po nějaké náplasti
proti krvácení. Když hrabě spatřil můj obličej, zaplály mu oči ja-
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kýmsi demonickým žárem; rychle sáhl mi po krku. Ucouvl jsern a
při tom Tuka jeho dotkla se korálku růžence, na němž visel křížek.
To působilo ve hraběti okamžitou změnu ; zuřivost jeho vyprchla
tak rychle, že bych málem ani nevěřil, že tomu tak vůbec bylo.
„Dejte pozor!“ řekl, „pozor, abyste se neřízl. Je to nebezpečnější
v tomto kraji, nežli byste myslil.“ Potom uchopil zrcátko a dodal:
,,A tato proklatí věc je nehodou vinna. Je to špatná hračka lidské
ješitnosti. Pryč s tím!“ a otevřev těžké okno jediným trhnutím
hrozné ruky, vyhodil zrcátko, jež se hluboko dole na kamenné
dlažbě dvora roztříštilo na tisíc kousků. Potom beze slova odešel. Je
mi to velmi nepříjemno, neboť nevím teď, jak se oholím; budu se
shlížet leda v krytu hodinek nebo ve dně misky na mýdlo, která je
na štěstí kovová.
Když jsem vešel do jídelny, byla snídaně již přichystána, hraběte
však nikde nebylo. Jedl jsem tedy sám. Podivno, že jsem nikdy
dosud nespatřil hraběte jíst ani pít. Jistě veliký podivín! Po snídani
jsem si vyšel po zámku na prohlídku. Vystoupil jsem po schodech
a našel jsem pokojík obrácený k jihu. Rozhled byl nádherný na
všechny strany. Zámek je na samém okraji hrozného srázu. Kámen
oknem vržený dopadl by tisíc stop hluboko, aniž by oč narazil! Kam
oko dohlédne, všude moře zelených vrcholků stromů, jen tu a tam
s mezerami, kde zeje hluboká rokle.
Nehodlám však líčiti přírodních krás; pokochav se pohledem,
pátral jsem dále: dveře, dveře, všude samé dveře, všechny však
zamčeny a závorami opatřeny. Nikudy nemožno uniknouti, leda jen
okny ve zdivit zámku.
Pravým vězením je tento zámek a já vězněm!
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Hlava III.
DENÍK JONA
JONATHANA
THANA HARKERA.
POKRAČOVÁNÍ.

Když jsem seznal, že jsem vězněm, přepadla mě jakási zuřivost. Hnal
jsem se po schodech a zase se schodů, zkoušel všechny dveře a
pátral u každého okna na které jsem přišel; za chvilku však nabyl
jsem přesvědčení, že jsem naprosto bezmocen. Rozhlédnu-li se zpět
po těchto několika hodinách, myslím, že jsem tou dobou přímo
šílel, neboť choval jsem se jako krysa v pasti. Když jsem však nabyl
jistoty, že mi není pomoci, usedl jsem klidně — tak klidně, jako
jakživ dosud nikdy, a začal jsem uvažovat, co počíti bylo by nejlépe.
Přemýšlím dosud, ale nedošel jsem ještě konečného výsledku.
Jedním jsem si však přece jist: bylo by zbytečno sdíleti se s hrabětem
o tom, co zamýšlím. Dobře ví, že jsem vězněm; a jelikož to činí sám
a má bezpochyby k tomu své důvody, jisté by mi kladl jen překážky,
kdybych se svěřil, co hodlám učinit. Pokud mohu nahlédnouti,
bude nejlépe, pomlčím-li o své zkušenosti a obavách a zbystřím
zrak. Vím, že buď mě strach zavádí jako malé dítě, nebo že jsem
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vskutku v zoufalé tísni; a je-li tomuto tak, jest mi, ano nezbytně jest
mi užiti veškerého důvtipu, abych se ve všem vyznal.
Sotva jsem dospěl k tomuto závěru, uslyšel jsem, jak se dole
zavírají těžké dveře; věděl jsem, že se hrabě vrací. Nepřišel hned do
knihovny; kráčel jsem tedy tiše do svého pokoje a zastal jsem jej, an
stele moji postel. Bylo to podivno, jen mě však utvrdilo v tom, co
jsem si davno myslil: že totiž není v domě služebnictva. Když jsem
jej později skulinou ve dveřích pozoroval, jak nese do jídelny na
stůl, byl jsem tím zcela jist; neboť koná-li sám tyto domácí práce,
jo to nezvratným důkazem, že nikoho jiného pro né nemá. To mě
poděsilo, neboť není-li nikoho jiného v zámku, sám hrabě řídil
popoz, jenž mě sem přivezl. Hrůzné pomyšlení! Neboť je-li tomu
tak, čím to, že dovedl pouhým pokynem ruky utišiti vlky? Proč
se všichni lidé v Bystrici a spolucestující ve voze tak úzkostlivě o
mne obávali? Co znamená, že mi dali křížek, česnek, plané růže a
jeřabiny? Bůh žehnej oné dobré ženě, jež zavěsila mi kolem krku
křížek! Je mi to útěchou a posilou, kdykoli se ho dotknu. Podivno,
že věc, na kterou jsem si zvykl pohlížeti s jakýmsi pohrdáním,
jakožto na něco pověrečného, přispívá mi pomocí v mé tísni a
opuštěnosti. Spočívá cosi v podstatě věci samé, nebo jest jen
mediem, hmatatelným prostředkem, jenž připomíná mi soucit oné
dárkyně? Někdy jindy, bude-li mi možno, prozkoumám tuto věc, a
pokusím se dopátrati vysvětlení Zatím jest mi, seč jen lze, zvěděti
o Drákulovi všechno, abych tuto záhadnou bytost pronikl. Dnes
večer ať o sobě promluví, až na to zavedu hovor. Musím dát ovšem
pozor, abych nevzbudí v něm podezření.
Půlnoc. — Dlouho jsem s hrabětem rozmlouval Dotazoval jsem
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se na ledacos z transsylvanskýcl dějin, při kteréžto věci se ku
podivu rozehříval. Vy právěje o věcech i lidech, zvláště o bitvách,
mluvi jakoby jich byl všech účasten. Později to vysvětlova tím, že
bojar je hrd slávou a věhlasem vlastního rodu, jehož osud jest jeho
osudem. Kdykoli mluvi o svém rodu, vždycky říkal „my“, a mluvil
vždy ve množném čísle jako král. Rád bych podal přesne všechno,
jak řekl on; pro mne bylo to nejvýš pou tavo. Vypravování jakoby
obsahovalo celé dějiny této země. Za řeči se víc á více rozčiloval,
chodil pp pokoji, hladil si dlouhé, šedé kníry, a nač položí ruce, tiskl
vší silou, jakoby chtěl věc rozdrtiti. Jednu věc řekl, kterou vylíčím
co možná nejpřesněji; líč totiž svérázně dějiny jeho rodu:
„My Seklové máme právo býti hrdi, neboť v našich žilách proudí
krev nejednoho hrdinného ple mene, jež bojovalo jako lev za svoji
nadvládu. Ser ve víru evropských kmenu plémě Ugrů až z Islandu
přineslo bojovného ducha, jejž mu vštípil Thor Wodan, a kterého
severští bojovníci vystupňovali v sveřepost na březích Evropy,
Asie, ano i Afriky takže se národové domnívali, že snesly se na ňe
smečky vlkodlaku. Když do této země přišli, narazili zde na Huny,
jejichž válečná litice táhla po zemy jako živý oheň, takže vymírající
národové říkali, že jsou potomky starých čarodějnic, jež vypuzeny
jsouc ze Scythie na poušti s ďábly se páří. Blázni! Blázni! Který
ďábel a která čarodějnice byla tak mocna jak Attila, jehož krev
proudí v těchto žílách?“ Zved paže řka: „Je-li div, že jsme výbojným
plemenen že jsme hrdi? Že když Maďaři, Lombardové, Bulhaři i
Turci vrhali se v tisícihlavých tlupách 1 naše hranice, jsme je
odrazili? Jaký div, ze, kdy Arpád a jeho davy zaplavili uherskou
zemi, naraz při hranicích na nás, kde bylo osídlení ukončeno? A
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když uherská záplava proudily k východu, byli vítěznými Maďary
povoláni příbuzní Seklové a nám na celá staletí uloženo .hájiti
hranic proti Turecku; ba, nad to: strážná naše povinnost byla
nesnadná, neboť, jak Turek říká, „voda spí, ale nepřítel nespí.“ Kdo
se radostněji nad nás chopil „krvavého meče“ čtyřmi národy
podávaného, nebo kdo rychleji spěchal pod korouhev královu?
Když pak přišla hrozná poroba mého národa, pohroma na Kosovu,
kdy prapory valachů a Maďarů klesly před půlměsícem v prach, kdo
jiný nežli můj předek, vojevoda, překročil Dunaj a porazil Turky na
jejich vlastní půdě? To byl tedy Drakula! Běda, když byl padl, jeho
nehodný bratr zaprodal svůj Jid Turkům a přivodil mu potupné
jho poroby! A nebyl-liž to zase duch Drákulův, jenž vzbudil jiného
muže svého rodu, který po letech opět a opět zahnal Turky přes
dunajský veletok? Který, byv poražen, neustále se vracel, ačkoli
samojediný, z krvavého bojiště, kde byly jeho voje poraženy, jelikož
věděl, že jen on může posléze vyjiti vítězem ? Říká se, že prý
pomýšlel jenom sám na sebe. Ba, čím je lid bez vůdce? Kam by
dospěla válka, kdyby nebylo hlavy a srdce, které ji vedou? A potom,
když jsme po bitvě u Moháče svrhli maďarské jho, byli jsme zase
mezi vůdci my z krve Drakulů, neboť nesnesl toho, abychom byli
nesvobodni. Ach, mladý muži, Seklové a krev srdcí jejich,
Drakulové, — jejich mozek, jejich meč — mohou se honositi, že
potomstvo Habsburků i Romanovů, četné jako houby, nikdy jich
nedosáhnou. Ty tam jsou doby válečné. Krev je příliš drahocennou
věcí v těchto dnech zneuctívajíciho míru; a sláva velikých rodů jest
jen pohádkou, která jde od úst k ústům.“
Bylo téměř zase již jitro, když jsme se ubírali na lože. (Pozn. Tento
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deník se tuze podobá arabské sbírce „Tisíc a jedna noc“, nebo spíše
strašidelnému vyprávění o Hamletové otci, neboť končí pokaždé až
o kuropění.)
Dne 12. května. — Začnu skutečností, pouhou ryzí skutečností,
kterou mohu doložiti svými knihami a nákresy, a o níž nelze
nikterak pochybovati. Nesmím ji proplésti zkušenostmi
plynoucími z vlastního pozorováni a vzpomínek. Když včera večer
vyšel hrabě ze svého pokoje, začal se vyptávat na právnické
okolnosti při uzavírání jistých obchodů. Ztrávil jsem celý dlouhý
den nad knihami a jen abych ducha něčím zaměstnal, opakoval
jsem si, z čeho mě zkoušeli v Lincolnově právnickém ústavu. V
otázkách hraběte Drakuly lze spatřiti jemu vlastní metodu,
pokusím se tedy podati všechno po pořádku; snad mi někdy,
alespoň poněkud budou tyto zápisky k užitku.
Především se ptal, smí-lí kdo v Anglii míti dva nebo několik
právních zástupců. Řekl jsem mu, že jich může míti třeba celý tucet,
je-li mu libo, ale že by nebylo záhodno vžíti si více nežli jednoho
pro tutéž záležitost, jelikož může v určité době jednali jenom jeden
a střídati je bylo by jistě v jeho neprospěch. Zdálo se, že úplně to
chápe; tázal se tedy dále, není-li věcných potíží v tom, kdyby měl
jednoho na př. pro peněžní záležitosti, a druhého pro vedení lodní
dopravy; bylo-li by toho potřeba v místě daleko od působiště jeho
právního přítele. Požádal jsem ho, aby se vyjádřil úplněji, abych
nebyl sveden k nesprávné informaci; řekl tedy:
„Vysvětlím na příkladě. Váš i můj společný přítel p. Petr Hawkins
doma ve stínu vaší nádherné katedrály v Exeteru, tedy daleko od
Londýna, za laskavé vaší pomoci zakoupí pro mne nemovitost v
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Londýně. Dobře! Řekněte mi teď upřímné, nezdá-li se vám podivno. že jsem hledal služeb advokáta tak daleko od Londýna
bydlícího, místo některého londýnského? Důvodem mi bylo, aby
můj právní zástupce nebyl veden místními zájmy, nýbrž sledoval jen
moje přání.
A jelikož advokát v Londýně bydlící snad by dbal o sebe a své
přátele, rozhodl jsem se hledati jej trochu dále, aby pracoval jedině
v můj prospěch. A dejme teď, že chtěl bych po lodi dopravit své
věci, řekněme, do Newcastlu, Durhamu, Harwiche nebo Doveru;
vždyť udržují četné obchodní styky. Nebylo-li by lépe, abych se
obrátil na někoho v těchto přístavních městech ?“
Odpověděl jsem, že by to bylo ovšem výhodnější, ale že my
advokáti jednáme vzájemně, druh za druha přejímárpe místní
právní záležitosti, takže vloži-li klient svoji věc do rukou místního
advokáta, může býti bez starosti, že ji provede hladce dále.
„Avšak,“ namítal hrabě, „měl bvch více svobody k řicení věcí;
dáte mi asi za pravdu?“
„Zajisté,“ odpověděl jsem, „činí tak mnozí ochodníci, kteří neradi
svěřují své záležitosti toliko jediné osobě.“
„Dobrá!“ přisvědčil a vyptával se potom, jak se spisují dopravní
konsignace a kterým formalitám dlužno při dopravě vyhověli, jakož
i které potíže se při tom vyskytují a jak je překonávati. Vysvětlil
jsem mu všechno, jak jsem jen nejlépe dovedl, takže zajisté odešel
ode mne u vědomí, že odevzdal svoji věc znamenitému advokátu;
neboť nebylo ničeho, čeho by byl nepromýšlil a předem neuvážil.
Pro muže, jenž nikdy nebyl v mé vlasti a který zřejmě neměl s
obchodními záležitostmi co činit, byly jeho vědomosti a důvtip
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přímo podivuhodný. Když nabyl potřebných poznatků o všem, o
čem si přál promluviti což jsem mu dotvrdil co nejdůkladněji z
knih, jež byly po ruce, rázem vstal a řekl:
„Psal jste již našemu příteli p. Petru Hawkinsovi nebo někomu
jinému?“
S jakousi trpkostí v duši odpověděl jsem, že nikoli, jelikož jsem
dosud neměl příležitosti zaslali dopis někomu vůbec.
„Pište tedy nvní, mladý příteli!“ řekl, položiv mi těžkou ruku na
rameno. „Pište tedy našemu příteli a třeba ještě někomu jinému; a
řekněte, že byste tu rád ještě alespoň měsíc pobyl.“
„Přejete si, abych zde tak dlouho zůstal?“ otázal jsem se, neboť mě
při tom pomyšlení zamrazilo.
„Přeji si toho velmi důrazně; ano, nesnesu odporu. Vyšle-li sem
svého zástupce váš pán, zaměstnavatel, chcete-li, samo sebou se
rozumí, že jest vám dbáti jedině mých požadavků. Nestanovil jsem
Ihůty, pravda-li?“
Což jiného mohl jsem učinit nežli přisvědčiti? Byl jsem tu k vůli
panu Hawkinsovi a nikoli k vůli sobě a bylo mi tedy jednati pro
něho, nikoli pro sebe. Ostatně, když hrabě Drakula mluvil, v očích
jeho a chování bylo cosi, co mi připamatovávalo, že jsem vězněm,
a že i kdybych jinak chtěl, nic jiného mi nezbývá. Hrabě viděl své
vítězství v mé oddané pokloně a výrazu obličeje, neboť začal zase
svým úlisným, avšak nesnesitelným způsobem:
„Prosím vás, mladý příteli, abyste v dopisech svých nezmiňoval
se o ničem, leč jen o obchodních záležitostech. Vaši přátelé by se
bezpochyby rádi dověděli, že se vám vede dobře a že se těšíte, abyste
je zase spatřil, není-li pravda?“ V hovoru podal mi tři listy
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dopisního papíru a tři obálky. Všechny byly z nejtenšího
zámořského papíru a když jsem se podíval na ně a zase na něj, a
všiml si klidného jeho úsměvu, jevícího ostré psí zuby na spodním
červeném rtu, vyrozuměl jsem tak dobře, jako by byl mluvil, abych
dal pozor na to, co napíši, jelikož může si všechno přečisti. Rozhodl
jsem se tedy, že napíši tentokrát en několik obvyklých řádek,
později však tajně panu Hawkinsovi i Mině zcela obšírně, a to
těsnopisem, což bude hraběti hádankou, bude-li si chtít dopis
přečísti. Když jsem napsal oba dopisy, posadil jsem se klidně a čet
Iknihu, zatím co si hrabě vypisoval nějaké poznámky z několika
knih ležících na stole. Potom vzal oba mé dopisy a přiložil je ke
svému, uložil psací náčiní. Když se za ním dveře zavřely, sklonil
jsem se nad dopisy, jež ležely obráceny na stole. Nepociťoval jsem
při tom výčitek svědomí, neboť za daných okolností cítil jsem, že je
mi volno jakkoli si pomoci.
Jeden dopis byl adresován Samueli F. Billingtonovi, 7, The
Cressent, Whitby, druhý panu Leutnerovi ve Varně, třetí firmě
Coutts et Co, Londýn, čtvrtý pánům Klopstock et Billreuth,
bankéřům v Budapešti. Druhý a čtvrtý byly nezapečetěny. Právě
chtěl jsem se do nich podívat, když jsem zpozoroval, že se klika
dveří pohnula. Sklesl jsem na židli, maje právě jen tolik času, co
bych dal psaní na místo, jak byla, a chopil se knihy, nežli hrabě
vešel do pokoje s jiným ještě dopisem v ruce. Sebral dopisy se stolu,
pečlivě je uzavřel a potom se ke mně obrátil řka:
„Doufám, že mi nezazlíte, ale mám dnes večer zaříditi mnoho
soukromých záležitostí. Myslím, že najdete vše čeho vám bude
zapotřebí.“ Ve dveřích se ještě obrátil a za chvilenku řekl:
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„Dejte si říci, milý mladý příteli, — nikoli, buďte raději zcela
vážně varován před tím, abyste spal v některé jiné části zámku,
hodláte-li vůbec z těchto pokojů vyjíti. Zámek je stár a má
podivnou minulost; a mají tu špatné sny ti, kdo usnou neopatrně.
Varuji vás! Kdyby vás přemáhal spánek teď nebo kdy jindy, nebo
byť jste byl jen ospalý, pospěšte do své ložnice nebo do těchto
pokojů; potom bude klid váš zajištěn. Nebudete-li dbáti opatrnosti
v této věci potom — —“ Domluvil nevlídně a mnul si ruce, jakoby
si je myl. Rozuměl jsem dobře; pochyboval jsem však, může-li býti
můj sen ošklivější nežli tato nepřirozená, hrozná síť ponurého
tajemna, jež zdála se kolem mne zatahovati.
Později. Potvrzuji tato posléze napsaná slova, neboť tou dobou
není již pochyby: Nebudu se bát usnouti kdekoli, kde není „jeho“.
Zavěsil jsem křížek v hlavách nad svou postelí; domnívám se, že
můj odpočinek bude nyní spíše beze snů. A tam křížek také
zůstane.
Když ode mne hrabě odešel, vrátil jsem se do svého pokoje. Za
chvilku, aniž jsem slyšel jakého zvuku, vyšel jsem a stoupal po
schodech kamenných, odkud jsem měl volný rozhled k jihu. V
širém prostranství byl jakýsi odlesk volnosti, byť pro mne
nedosažitelné, oproti těsnému zášeří zámeckého nádvoří. Když
jsem se zahleděl do okolí, cítil jsem, že jsem vskutku vězněm a bylo
mi, jako bych se měl nadýchati svěžího vzduchu, ačkoli byla noc.
Začal jsem pociťovat účinky tohoto nočního života. Rozrušoval mi
nervy. Lekám se vlastního stínu a mám všelijaké hrozné představy.
Bůh ví, na tomto proklatém místě je živen hrozný můj strach! Zíral
jsem do nádherné dálavy, topící se v jemné žlutavé záři měsíční, jež
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byla málem tak jasna jako světlo denní Daleké kopce v ní splývaly a
stíny v údolích a roklinách nabývaly sametové černi. Již tato pouhá
krása jakoby mě povzbuzovala; každým vdechem ssál jsem klid a
útěchu. Když jsem se vyklonil z okna, upoutal mé oči jakýsi pohyb
v dolním patře pode mnou, poněkud vlevo, kde, soudíc podle
polohy pokojů, jsou okna komnat hraběcích. Okno, u něhož jsem
stál, bylo vysoké a hluboké se svislou kamennou hrázkou a ačkoli
již zubem času poškozeno, bylo dosud dobře zachováno. Jistě však
se jím nikdo již po mnoho let nedíval. Ukryl jsem se za. zdivo a
vyhlížel dychtivě ven.
Spatřil jsem hlavu hraběte, vychyhijící se z okna. Obličeje jsem
neviděl, ale znal jsem muže toho již podle šíje a pohybů zad a paží.
Naprosto však nemohl jsem se mýliti co do rukou, jež tolikrát měl
jsem příležitost si prohlédnouti. Zprvu mě věc zajímala a trochu
bavila, neboť je ku podivu, jak mnohdy leckterá maličkost vzbudí
zájem člověka vězněného. Ale všechno mé cítění změnilo se v odpor a hrůzu, když jsem viděl, že se celá postava vyklonila pomalu z
okna a plazila se hlavou dolu po zámecké zdi nad děsnou propastí,
při čemž se plášť po obou stranách nadouval jako velká křídla.
Nechtěl jsem s počátku ani svým očím věřit. Myslil sem, že je to
klam měsíčního světla, jakási stínová tra, když jsem však dále
přihlížel, viděl jsem, že tu není přeludu. Pozoroval jsem, jak se prsty
rukou i nohou zachycuje ve štěrbinách zdiva, z nichž zub času maltu
vyhlodal, a jak využívaje každé prohlubeniny a nerovnosti, spouští
se hrabě se značnou rychlostí jako kuna po zdi.
Jaký to člověk nebo jaká bytost v lidské podobě? Cítím, jak na
mne dopadá hrůza těchto míst; bojím se, hrozně se bojím, ale není
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pro mne vyváznutí; hrozí mi se všech stran nebezpečí, na které
neodvažuji se ani pomyslit
Dne 15. května. — Zase viděl jsem hraběte, an slézá jako kuna.
Pohyboval se stranou dolů asi sto stop, značně vlevo. Potom zanikl
v jakési dutině nebo okně. Když již nebylo hlavy jeho viděti, vyklonil jsem se, abych lépe a více viděl, avšak marně; pro přílišnou
vzdálenost neviděl jsem ničeho. Věděl jsem, že je mimo zámek a
hleděl jsem užiti příležitosti, abych vypátral více, nežli jsem se
odvážil dosud. Vrátil jsem se do pokoje, uchopil lampu a zkoušel
všechny dveře. Všechny byly zamčeny, jak jsem se nadál.’ a zámky
byly poměrně nové; sešel jsem však po kamenných schodech do
síně, do níž jsem přišel po příjezdu. Dosti snadno mohl jsem
odsunouti závory a vyvěsiti řetězy; ale dveře byly zamčeny a klíče
tu nebylo! Jistě je klíč v pokoji hraběcím; zkusím, jsou-li tam dveře
odemčeny, takže snad budu moci klíč vzít a uniknouti. Prohlížel
jsem dále důkladně veškerá schodiště a chodby a pokoušel se
otevřiti dveře z nich vedoucí. Několik pokojíčků při síni bylo
odemčeno, ale nebylo v nich vidět ničeho, kromě nábytku věkem
zaprášeného a od molů rozeznaného. Posléze jsem však našel dveře
na konci chodby, které, ačkoli se zdály zamčeny. náporem trochu
povolily. Zkusil jsem vše silněji a seznal, že vlastně nejsou
uzamčeny, nýbrž že odpor vzniká tím, že se veřeje trochu snížily
a těžké dveře drhly o podlahu. To byla okolnost, jež se tak hned
nevyskytne; napial jsem tedy všechny síly a odsunul dveře potud,
že mohl jsem jimi vejiti. Ocitl jsem se v zámeckém křídle dále
vpravo nežli jsou pokoje dosud mi známé, ale o patro níže. S oken
bylo viděti, ze tato řada pokojů leží k jižní straně zámku; okna

45
www.eknizky.sk

posledního pokoje směřovala k západu i k jihu. S obou stran byla
hluboká propast Zámek vystavěn byl na ostrohu vysoké skály, takže
se tří stran byl naprosto nedostupný; mohla tu tedy býti vysoká
okna, neboť sem nedonesly praky, luky ani houfnice. O světlo i
pohodlí, jichž nedostává se místnostem, jež dlužno hájiti, bylo tedy
postaráno. K západu bylo rozlehlé údolí a dále až daleko na obzoru
vystupovaly zubaté skalní hřbety, vrchol na vrcholu; strmé skály
nesly hojně jeřábů a hloží, jichž kořeny zachycovaly se ve
štěrbinách a trhlinách kamene. Byla tu jistě část zámku, kterou v
dávných dobách obývaly dámy, neboť nábytek byl tu pohodlnější,
nežli jaký jsem dosud viděl. Okna byla bez záclon a žluté světlo
měsíční, vnikající křišťálovým sklem, dovolovalo až i barvy
rozeznati, tlumíc spousty práchu všude Ježícího a především
zahlazujícího stopy času, a molů. Lampa moje jakoby ani v
nádherném svitu měsíčním nesvítila, ale byl jsem rád, že ji mám,
neboť v pokoji tom zelo hroznou pustotou, jež mrazila mi v srdci a
rozrušovala nervy. Ostatně bylo tu lépe nežli býti samotnu v mém
pokoji, jenž se mi přítomností hraběte zprotivil; když se mi nervy
poněkud Usadily, uhostil se v mém nitru blahodárný klid. Sedím
tu u malého dubového stolku, kde snad za dávných časů nejedna
spanilá dívka seděla s brkem v ruce v myšlenkách a s uzardě- ním
skládala své klikyháky v milostný dopis beze všeho pravopisu, a
stenografuji do svého deníku všechno, co se událo od posledního
zápisu. Žijeme tedy vskutku ve dvacátém století? A přece,
neklamou-li mne smysly, minulá století měla a mají svůj půvab,
jehož nešetře ani žádná „modernost“.
Později: Ráno dne 16. května. Aby mne Pán Bůh při dobrém
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rozumu zachovati ráčil ! Více říci nemohu. Bezpečnost a pocit
bezpečnosti jsou mi čímsi dávno minulým. Dokud zde ještě budu
živ, chovám jen jediné přání: abych se nezbláznil, nepozbyl-li jsem
rozumu již nyní! Jsem-li však při smyslech, jistě přivede mne k
šílenství myšlenka, ze ze všeho, co v proklatých těchto místech
straší, není hrabě nejhroznějši; u něho samého hledám ochrany,
byť i jen pokud sloužím jeho účelům. Velký Bože! Milosrdný Bože!
Dopřej mi klidu, neboť bez něho jest mi šílenství údělem! O
některých věcech, jež mi byly záhadou, nabývám jasného názoru.
Až do nynějška nechápal jsem, co Shakespeare myslil, dávaje
Hamletovi promlouvati tato slova:
„Můj zápisník! Sem rychle zápisník!
Je čas, bych všechno to teď vypsal“ atd.
Teď totiž, cítě jakoby mi mozek v hlavě přeskakoval, nebo jakobv
na něj dopadla ničící rána, uchyluji se o klid ke svému zápisníku.
Návyk můj přesně všechno včas zaznarnenati jistě dodá mi úlevy.
Tajemná výstraha, jíž mne hrabě varoval, již tehdy mě poděsila;
teď mě ještě více děsí, kdy pomyslím, že mě v budoucnu bude ještě
přísněji střežiti, budu se báti pochybovat o tom, co znamenají jeho
slova!
Když jsem dopsal v deníku a šťastně jsem jej i s perem uložil do
kapsy, pocítil jsem ospalost. Vzpomněl jsem si na výstrahu hraběte,
ale působilo mi radost, že jí nedbám. Přemáhalo mě spaní a s ním
zároveň jakási tupost, obyčejně je provázející. Něžný svit měsíční
mě uklidňoval a široký rozhled po okolí předstíral mi mile působící
pocit volnosti. Nehodlal jsem vrátiti se této noci do ponurých
komnat, nýbrž chtěl jsem se vyspati zde, kde kdysi dámy sedaly
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a zpívajíce prožívaly nečinné chvíle, zatím co jejich něžná srdce
toužila po mužích daleko uprostřed válečné vřavy dlících. Přistavil
jsem si velkou lenošku z kouta tak, že jsem mohl leže
bezmyšlenkovitě ko- chati se rozkošným pohledem k jihu a západu,
a nedbaje prachu zařídil jsem se ke spaní. Alespoň myslím, že jsem
spal; bojím se však, že tomu nebylo tak, neboť všechno, co se dělo
potom, bylo tak přirozeno, tak děsně skutečno, že nyní, kdy sedím
venku na ranním slunci, nemohu ani dost málo uvěřiti, že se mi
všechno jenom zdálo.
Nebyl jsem samoten.. Pokoj byl naprosto nezměněn, týž, jak jsem
do něho vstoupil. V jasném světle měsíčním viděl jsem vlastní
stopy, jež vytiskl jsem v silné vrstvě nahromaděného práchu. Ve
světle naproti mně byly tři mladé ženy, dle šatu a způsobů dámy.
Zároveň však přece se mi zdálo, že sním, neboť ačkoli byl měsíc
za nimi, nevrhaly na podlahu stínu. Přišly až ke mně. chvilku se
na mne dívaly a potom spolu šeptaly. Dvě byly tmavovlasé, měly
vysoký orlí nos, jako hrabě a velké, černé, pronikavé oči, jež zdály
se téměř červeny v bledě žlutavém svitu měsíčním. Třetí byla hezká,
tak sličná jak jen možno, měla husté, kadeřavé zlaté vlasy a oči
jako světlé safíry. Obličej její byl mi poněkud povědom, jakobych
jej byl někdy v nějakém, nebezpečném snu viděl, ale nemohl jsem
si vzpomenouti, kdy a kde. Všechny tři měly zářivé bílé zuby, jež
leskly se jako perly proti jejich smyslným rtům. Měly v sobě cosi, co
budilo moji nevoli, něco vábivého, což však budilo ve mně smrtelný
strach. V nitru jsem cítil prudkou, palčivou touhu, aby mě těmi
rudými rty políbily. Nerad to píši, vždyť se tyto řádky snad jednou
dostanou Mině na oči a způsobí jí zármutek, ale je to pravda.
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Šeptaly tedy a potom se všechny tři smály takovým stříbrným,
melodickým smíchem, jenž byl však tvrdý a jakoby ani z něžných
rtů lidských pocházeti nemohl. Bylo to jako nesnesitelný chvějící
se zvuk, jejž vydávají dvě sklenice, přejíždíme-li je dovedně rukou.
Sličná dívka potřásala svůdně hlavou, druhé dvě tlačily ji ke mně.
Jedna pravila:
„Jen jdi! Jsi první, my půjdeme za tebou — máš právo začíti.“
Druhá dodala:
„je mlád a statný; bude dosti polibků pro nás všechny.“ Ležel
jsem tiše, dívaje se štěrbinou mezi přimhouřenými víčky zpola ve
smrtelné úzkosti, zpola v blahém očekávání. Sličná dívka
přistoupila a klonila se nade mnou, takže jsem až pocítil její dech.
Byl sladký, v pravém slova smyslu sladký jako med a působil mi
totéž rozechvění nervů jako její hlas; spočívalo v něm však cosi
odporně odpuzujícího, co připomínalo zápach krve.
Bál jsem se otevřít oči, pošilhával jsem jen a viděl jsem všechno
zřetelně. Dívka přiklekla, sklonila se nade mnou a zírala na mne
ztrnule. Byla v tom vypočítavá smyslnost, lákavá i odporná zároveň;
když prohnula šiji, olízla si rty jako zvíře, takže jsem při měsíčním
svitu spatřil, jak zaleskla se vlhká slina na nachových rtech, rudém
jazyku a bílých, ostrých zubech. Níž a níže, skláněla hlavu, rty její
smekly se mi po ústech a bradě a zastavily se na hrdle. Na okamžik
ustala a tu slyšel jsem mlaskavý zvuk jako při ssání; když olizovala
si zuby a rty, ucítil jsem na krku horký její dech. Potom začala mě
na krku svědit kůže a měl jsem pocit, jako když lehtající ruka se
víc a více blíží. Pocítil jsem jemný, chvějící se dotek jejích rtů na
přecitlivé kůži hrdla a tvrdé hroty dvou ostrých zubů, jež se mne

49
www.eknizky.sk

dotkly, ale hned se zastavily. Zavřel jsem oči v mdlé, slasti a čekal —
— čekal se srdcem bušícím.
V tom okamžiku projel mi však jiný pocit tělem rychle jako
blesk. Uvědomil jsem si, že je hrabě přítomen a že celá jeho bytost
zuří jako litice. Když se mé oči bezděky otevřely, spatřil jsem, jak
silná jeho ruka uchopila něžný krk sličné ženy a obrovskou silou ji
odtrhla; modré jeji oči plály, zlobou, bílé zuby skřípěly vztekem a
sličné tváře zrudly vášní. A což teprve hrabě! Nikdy neviděl jsem
takové zuřivosti a vzteku; učiněný to zloduch pekelný. Z očí mu
sršely blesky. Planul v nich rudý oheň, jakoby za nimi šlehaly
plameny pekelného ohně. Obličej měl na smrt bledý a rysy jeho
byly tvrdý jako ocelové; husté obočí, jež nad nosem srůstalo,
podobalo se pruhům do béla rozžhaveného kovu? Hrdým pokynem ruky odmítl od sebe ženu a kráčel ke dvěma ostatním, jakoby
je chtěl zahnati, byl to týž velitelský pokyn, jímž, jak jsem viděl,
zapudil vlky. Hlasem, jenž byť tichým a skoro jen šeptem, takřka
vzduch krájel a pokojem se rozléhal, řekl:
„Jak se může některá z vás odvážit dotknouti se ho? Jakže smíte
na něj pohlednouti, když jsem vám to zakázal? Zpátky, pravím vám
všem! Tento muž náleží mně! Chraňte se o něj zavaditi, sice jest se
vám báti mého hněvu!“ Sličná dívka odpověděla mu s koketním
smíchem:
„Nikdys nemiloval a nebudeš nikdy milovali!“ Do toho vpadly
druhé dvě a pokojem rozléhal se tak truchlivý, tvrdý a
duchaprázdný smích, že div jsem při něm nesešílel; jakoby ďáblové
spolu žertovali. Potom se hrabě obrátil, díval se na mne chvíli upřeně a řekl šeptaje tiše:
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„Ano, a přece dovedu milovat; vy samy můžete o tom povídat,
podle toho, co se stálo; je-li pravda? Dobře, a teď vám slibuji, že až
ho budu míti dost, budete jej moci samy líbati, jak vám bude libo.
Teď jděte! Jděte! Musím jej probudit, neboť máme mnoho práce.“
„A této noci vyjdeme na prázdno?“ otázala se jedna tiše se smějíc,
a ukázala na vak, jejž hodil na podlahu a který se hýbal, jakoby
v něm bylo něco živého. V odpověd zavrtěl hlavou. Jedna z dívek
přiskočila a otevřela jej. Neklamal-li mě sluch, ozývalo se z něho
vrnění a táhlý nářek zpola zadušeného děcka. Dívky tísnili se
kolem, kdežto já jsem hrůzou trnul; když jsem se však rozhlédl, byly
ty tam a s nimi též i hrozný vak. Nablízku nebylo dveří a nebývaly
by prošly, aniž bych jich byl nepozoroval. Zdálo se prostě, že se
rozplynuly v paprscích světla měsíčního a. dostaly se ven oknem,
neboť jsem zahlédl stínové jejich obrysy, nežli docela zmizely.
Potom zmocnila se mne hrůza a upadl jsem v bezvědomí.
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Hlava IV.
DENÍK JONA
JONATHANA
THANA HARKERA.
POKRAČOVÁNÍ.

Procitl jsem ve své posteli. Nezdálo-li se mi to všechno, jistě mě
sám hrabě přenesl. Pokoušel jsem se, abych si věc vysvětlil, nemohl
jsem však dojiti nepopěrného výsledku. Věru, měl jsem několik nepatrných důkazů, na př., že Šaty mé byly složeny a položeny vedle
postele jinak, nežli jak já je skládám. Hodinky mé nebyly nataženy,
kdežto já úzkostlivě dbám, abych je natáhl, nežli ulehnu; a několik
jiných podrobnosti. Ale všechno to není ještě důkazem, neboť
může svědčiti jen o tom, že duch můj nebyl v obvyklé míře a že
pro to neb ono přivedlo jej cosi z rovnováhy. Jest mi tedy čekati
přímého důkazu. Přece však se jednomu těším: přenesl-li mě sem
hrabě a svlekl mě, měl při tom naspěch, neboť se mi nedotkl kapes.
Jsem jist, že o tomto deníku nezvěděl. Byl by mi jej vzal a zničil.
Když se tak rozhlížím po pokoji, jenž mi byl pln hrůzy, vidím„ že
mi je teď jakýmsi asylem, neboť nic mi není děsnějšího nad cny tři
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příšerné ženské bytosti, jež čekaly — a čekají —, aby mi mohly ssáti
krev.
18. května. — Byl jsem dole, abych se zas podíval na onen pokoj
za denního světla, neboť musím zvěděti pravdu. Když jsem přišel
ke dveřím na konci síně u schodů, seznal jsem, že jsou zamčeny.
Opřel jsem se o ně tak silně, že se až dřevo odštěpovalo. Viděl jsem,
že závorka zámku není vysunuta, ale že dveře jsou opřeny uvnitř.
Obávám se, že to nebyl sen a podle toho jest mi jednati.
19. května. — Činím se, jen což. Minulé noci žádal mě hrabě co
nejzdvořileji, abych napsal tři dopisy: v jednom měl jsem oznámiti,
že je práce má zde skoro u konce a že se za několik dní vydám
na cesiu; v druhém, že již nazejtří po odeslání dopisu odjíždím, a
v třetím, že jsem vyjel ze zámku a dospěl do Bystrice. Chtěl jsem
odporovati, ale cítil jsem, že jak se věci mají, bylo by šílenstvím
bojovati proti hraběti zjevně, pokud jsem v jeho naprosté moci; a
odmítnouti bylo by tolik, jako vzbuditi jeho podezření a přivodili
si jeho hněv. Ví, že znám o něm příliš mnoho, a nesmím tedy
vyváznouti živ, poněvadž bych mu byl nebezpečen; nezbývá mi,
nežli čekati dále. Snad se mi naskytne příležitost k útěku. V očích
jsem mu zahlédl cosi jako nahromaděný vztek, jenž vzplanul, když
zaháněl ode mne onu sličnou dívku. Vysvětloval mi, že je zde
nepatrné a nespolehlivé poštovní spojení a že moji přátelé spíše
dopisy mé dostanou, budu-li psáti ihned; a ubezpečoval mě co
nejvýmluvněji, že dá zadržeti můj poslední dopis v Bystrici na tak
dlouho, oč se můj odjezd zdrží; kdybych mu tedy odporoval, jen
bych v něm zbytečně budil podezření. Dělal jsem proto, jako bych
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s ním úplně souhlasil, a tázal jsem se, kterým datem mám dopisy
znamenati. Počítal chvilku a potom řekl:
„První 12. června, druhý 19. června a třetí 29. června.“
Vím teď, jak dlouho ještě budu živ. Bůh mi buď milostiv!
28. května. — Jest ještě možno uniknout! nebo alespoň poslati
domu několik slov. Do zámku přišla tlupa Sziganu a utábořila se na
dvoře. Tito Sziganové jsou cikáni; mám o nich několik poznámek
ve své knize. Jsou zvláštností tohoto koutku světa, ačkoli jsou
příbuzní těm, kteří se toulají po celém světě. Tisíce jich kočuje po
Uhrách a Transsylvanii, kde jsou skoro úplně mimo všechen zákon
a nemají práv. Dávají se tedy zpravidla pod ochranu některého
velmože .neboli bojara a nazývají se jeho jménem. Jsou neohroženi
a nemají náboženství mimo pověru a mluví vlastním cikánským
nářečím rumunštiny.
Napíši domů několik dopisů a pokusím se přiměti je, aby je dali
na poštu. Mluvil jsem s nimi již oknem a navázal s nimi známost.
Smekali, ukláněli se a dávali mí znamení, jimž jsem o nic více nerozuměl nežli jejich jazyku
Dopisy jsem tedy napsal. Mině těsnopisem a pana Hawkinse
jsem prostě žádal, aby se s ní domluvil. Jí jsem vylíčil, v čem jsem,
aniž jsem se však zmínil o hrůzách, kterých se snad jenom
domýšlím. Poděsil bych ji na smrt, kdybych jí své srdce otevřel.
Kdyby dopisy nebyly vypraveny, alespoň hrabě nezví mého
tajemství a čeho všeho jsem se již dopátral
Dopisy jsem odeslal; podstrčil jsem je se zlaťákem cikánům
okenní mříží a posuňky dal jim na srozuměnou, aby je dodali na
poštu. Muž, který je ode mne přejal, přitiskl je na srdce, uklonil se
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a vložil si je do čepice. Více jsem učiniti nemohl. Vplížil jsem se do
čítárny a začal číst. Jelikož hrabě nepřišel, píši zde
Přišel hrabě. Usedl vedle mne a řekl nejlahodnějším hlasem,
otvíraje dva dopisy:
„Sziganové mi tuto něco dali, co si musím prohlédnouti, byť i
nevím, odkud pochází. Podívejte se!“
Jste do dopisu nahlédl. — „Jeden jest od vás a svědčí mému
příteli Petru Hawkinsovi; druhý“ — tu, jak otvíral obálku, podíval
se na podivné písmo, zamračil se a v očích mu zlověstně zablesklo
„druhý je ničemná věc, zneužití mého přátelství a pohostinství!
Není podepsán. Dobře! Nezáleží nám edy na něm.“ A přidržel
klidně dopis i obálku k plameni lampy, až úplně shořely. Potom
pravil dále:
„Dopis Hawkinsovi, ten zajisté odešlu, neboť jest od vás. Vaše
listy jsou mi posvátny. Promiňte, příteli, že jsem nedopatřením
porušil pečeť. Chcete jej zase vložiti do obálky? Qdevzdal mi dopis
a podal čistou obálku. Nemohl jsem jinak, nežli napsati adresu
znovu a mlčky mu jej dáti. Když vyšel z pokoje, uslyšel jsem, jak
se tiše otočil klíč v zámku. Za chvilku přistoupil jsem ke dveřím a
zkoušel je otevříti; byly zamčeny.
Asi za dvě hodiny vrátil se hrabě klidně do pokoje; příchod jeho
mě probudil, neboť jsem na pohovce usnul. Byl velice zdvořilý a
roztomilý, jako kdy jindy; když viděl, že jsem spal, pravil:
„Jste tedy unaven, milý příteli? Ulehněte na lože! Tam máte
nejjistější odpočinek. Nebudu dnes večer míti potěšení s vámi si
pohovořit, jelikož mám mnoho práce, jen jděte spat, prosím!“
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Odešel jsem tedy do svého pokoje a ulehl na postel a podivno: spal
jsem beze snů. I zoufalství má svůj klid.
31. května. — Když jsem dnes ráno procitl, chtěl jsem si vzíti z
kufříku několik papíru a obálek a schovati si je do kapsy, abych
mohl napsati a odeslati několik dopisů, udá-li se k tomu příležitost;
ale zase překvapení, zase rána!
Nikde ani kousku papíru a s nimi i všechny mé zápisky, jízdní
řády a můj úvěrní list ty tam; vskutku všechno, co mi mohlo býti k
užitku, kdyby se mi snad podařilo uprchnouti. Seděl jsem a hloubal
chvilku, potom mi však napadlo, abych se podival po tobolce a
příruční brašně a hledal v šatně, kde jsem měl rozvěšeny šaty.
Oblek, ve kterém jsem přijel, byl ten tam a s ním i svrchník a
přikrývka; nikde nenasel jsem po nich ani stopy. To zavánělo zase
novou ničemností….
17. června. — Když jsem dnes ráno seděl na pelesti postele a
lámal si hlavu, zaslechl jsem venku práskati bičem a dusot i hrabání
koňských nohou na kamenité cestě k nádvoří zámku vedoucí.
Vesele přiskpčil jsem k oknu a spatřil, any na dvůr vjíždějí dva
veliké žebřiňáky, z nichž každý táhlo osm těžkých koni; na každém
podsedním koni, seděl Slovák v širokém klobouku a se širokým,
mosaznými hřebíčky pobitým pásem, ve špinavém ovčím kožiše a
vysokých botách. V ruce měl každý dlouhou čakanu. Vyběhl jsem
ke dveřím, chtěje seběhnouti a pokusiti se o to, abych se k nim
dostal hlavním průjezdem, jelikož jsem se domníval, že jest jim
brána otevřena. Zase zklamání: dveře moje byly zvenčí zamčeny!
Běžel jsem tedy k oknu a volal na ně. Vzhlíželi ke mně hloupě
a ukazovali si na mne; vtom však vyšel „hetman“ Sziganů a vida,
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že ukazují k mému oknu, řekl cosi a všichni se dali do smíchu. Od
té chvíle žádné moje úsilí, úpěnlivý nářek, ani smrtelná zaklínáni
nebyly s to dosíci, aby se na mne některý jen podíval. Nápadně se
odvraceli. Na žebřiňácích naloženy byly velké čtyřhranné bedny s
rukojetmi ze silných provazů; zřejmě byly prázdny, soudíc dle toho,
jak snadno je Slováci skládali, a že při hrubých nárazech duněly.
Když je všechny složili a narovnali na vysokou hromadu v koutě
nádvoří, dostali Slováci od Sziganú trochu peněz; poprskali peníze
z pověry proti neštěstí a vsedli netečně na koně. Brzy potom
zanikalo práskání bičem v dálce.
24. června, přede dnem. — Této noci záhy ode mne hrabě odešel
a zamkl se v svém pokoji. Jakmile jsem osaměl, spěchal jsem po
schodech vzhůru a vyhlížel jsem oknem na jižní stranu. Chtěl jsem
slíditi po hraběti, neboť se něco chystalo. Sziganové hostí v zámku
a vykonávají nějakou práci. Vím to, neboť chvílemi slyším z dálky
tlumené zvuky motyk a rýčů; ale děj se co děj. jistě se zamýšlí nějaké
hrozné darebáctví.
Nepobyl jsem u okna ani půl hodiny — když jsem spatřil, jak
kdosi vylézá z okna hraběcího pokoje. Odvrátil jsem se a pozoroval
bedlivě; viděl jsem, ano se vyšplhává celé mužské tělo. Bylo mi
novou ranou, když jsem spatřil, že muž ten má na sobě mé cestovní
šaty a přes ramena přehozen má hrozný onen raneček, jejž odnesly
tajemné ženské postavy. Nemohlo býti pochyby o tom, proč tento
výlet činí, ale v mých šatech! Takovýto je tedy nový jeho darebácký
plán: chce, aby se řeklo, že mé lidé viděli a aby myslili a mohli
dokázati, že viděli mne, jak sám v městečkách a vesničkách
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odevzdávám dopisy na poštu, a aby každou ničemnost, které se
snad dopustí, okolní lidé připisovali mně.
Zuřím, pomyslím-li si, že se všechno to smí beztrestně díti, zatím
co já zde zavřen jsem jako skutečný vězeň, avšak beze vší ochrany
zákona, která i zločinci poskytuje práva a útěchy.
Chtěl jsem čekati, až se hrabě vrátí, a seděl jsem tedy dlouhou
dobu na stráži u okna. Vtom jsem postřehl, že se ve svitu měsíčním
míhají jakési drobné skvrny. Byly jako nejjemnější zrnka prachu
a vířily kolem tvoříce mlhavé pruhy. Pozoroval. jsem je s jistým
klidem, ano poddával jsem se jakési rozkoši. Opřel jsem se o pažení
okna, aby se mi pohodlněji stálo a mohl dokonaleji přihlížeti této
vzdušné hře.
Něco mne však přece znepokojilo: bylo to tiché, žalostné vytí psů
kdesi hluboko dole v údolí, kam jsem nemohl dohlédnouti. Zdálo
se mi, že doléhá čím dál hlasitěji v sluch a že splývající kotouče
prachu nabývají nových tvarů a jakoby v měsíčním světle tančily.
Cítil jsem, že se bráním hlasu rozumu; ano, celá moje duše vzpírala
se tomu a má zpola probuzená vnímavost bránila mi dbáti tohoto
hlasu. Byl jsem prostě hypnotisován! Rychleji a rychleji tančil
prach; měsíční paprsky jakoby se chvěly, zaplavujíce mě celým
mořem světla. Víc a více hromadí se postavy, až nabývají podoby
ponurých přízraků. Vtom jsem se zděsil, procitl, a jsa, při plném
vědomí, utekl jsem s výkřikem s místa. Přízraky, jež znenáhla z
měsíčního svitu zhmotněly, byly ony tři strašidelné ženské postavy,
jimž jsem propadl. Prchal jsem a pocítil jsem trochu klidu teprv ve
svém pokoji, kde měsíc nesvítil a kde dosud útulně zářila lampa.
Za několik hodin uslyšel jsem cosi hrozného z hraběcího pokoje,
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jakési pronikavé úpění, jež bylo brzy potlačeno; potom bylo ticho,
hrozné mrtvé ticho, jež mě děsilo. S tlukoucím srdcem zkoušel jsem
otevříti dveře; byl jsem však zamčen ve svém vězení a co jsem si měl
počít! Usedl jsem a křičel.
Když jsem tak seděl, zaslechl jsem ze dvora ženský nářek.
Přiskočil jsem k oknu, prudce otevřel a mřížemi vyhlídl. Byla to
vskutku žena; vlasy měla rozcuchány, ruce tiskla si na srdce, které
jakoby rychlým během chtělo se jí rozskočiti. Byla opřena v koutku
u průjezdu. Když spatřila oknem moji tvář, vyskočila a volala
výhružně:
„Netvore, dej mi mé dítě!“
Vrhla se na kolena, zvedala ke mně ruce a úpěla táž slova hlasem,
jenž mi srdce rozdíral. Potom rvala si vlasy, bila se v prsa a dala
se strhnouti k prudkým projevům nesnesitelného bolu. Posléze
poskočila a — neviděl jsem jí sice — bušila holýma rukama na
vrata.
Odněkud shora, s veliké výšky, bezpochyby s věže, uslyšel jsem
hraběte, an volá cosi tvrdým, kovovým hlasem. Zdálo se, jakoby
mu z dálky odpovídalo vytí vlku. Nežli uplynulo několik minut,
smečka jich vrazila širokým vchodem na nádvoří prudce jako voda
jez protrhnuvší.
Žena již nevykřikla a vlci jenom poštěkávali. Za chvilku plížili se
s místa jen jednotlivé, olizujíce si pysky.
Nemohl jsem jí politovati, neboť jsem věděl, co se stalo s jejím
dítětem; bylo jí tedy lépe mrtvé.
Co si počnu? Co mohu dělat? Jak mohu uniknouti z této hrozné
změti nočního života, přízraků a děsu?
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25. června ráno. — Nikdo neví, kdo sám v noci nezažil něco
hrozného, jak milo jest oku i srdci jitro. Když slunce vystoupilo
tak vysoko, že osvítilo vrchol vysoké věže proti mému oknu, bylo
mi, jakoby tam byla si usedla holubice z archy Noemovy. Strach se
mne spadl jako mlžný závoj, jenž se teplem dne rozplynul. Musím
cosi podniknouti, dokud mi den dodává odvahy. Této noci odešel
poštou jeden můj dopis, první z oné záhadné řady předem datovaných dopisů, jež měly zastříti stopu po mé bytosti na této zemi.
Ale nebudu na to myslit. K činu!
Pokaždé bylo to jen v noci, kdy jsem byl obtěžován a ohrožován,
nebo že jsem byl v nebezpečí a strachu. Dosud jsem hraběte za dne
neviděl. Což snad spí, zatím co jiní bdí, že může býti vzhůru, když
oni spí? Kéž bych jen mohl do jeho pokoje! Ale to nikterak nelze.
Dveře jsou vždy zamčeny; nemohu se tam dostati.
Ano, je přece nějaká cesta pro toho, kdo se jí odváži. Kudy se
tam dostane on, proč by se tam nemohl dostati někdo jiný? Sám
jsem jej viděl, jak šplhá z okna. Proč bych to nemohl udělati také a
vniknouti tam oknem? Zdar je sice pochybný, ale mé postavení jest
ještě zoufalejší. Odvážím se toho. V nejhorším hrozí mi smrt; ale
smrt člověka je něco více nežli smrt telete: vždyť mi otvírá bránu do
obávaného záhrobí. Bůh mi pomáhej v mém předsevzetí! S Bohem,
Mino, přehmátnu-li se; s Bohem, věrný příteli a druhý můj otče; s
Bohem všichni a ještě jednou zvláště ty, Mino!
Téhož dne, později. Odvážil jsem se toho a Bůh mi pomáhal,
takže vrátil jsem se. šťastně do svého pokoje. Vylíčím všechno po
pořádku. Jakmile jsem se odhodlal, šel jsem přímo k oknu na jižní
stranu a hned jsem vystoupil na úzkbu římsu kamennou, která při
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této straně běží kolem celé budovy. Kameny jsou velké a hrubě
tesány a maltu mezi nimi již všude zub času vyhledal: Zul jsem
se a vydal jsem se na osudnou cestu. Zprvu díval jsem se chvíli
do závratné hloubky, aby mne snad náhodný pohled nepřipravil o
rozvahu, ale potom jsem ód ní oči odvrátil. Dobře jsem věděl, kudy
a jak daleko je k hraběcímu oknu; zaměřil jsem k němu, používaje
všech naskýtujících se mi výhod. Závrati jsem nepocítil; myslím,
že byl jsem příliš rozčilen — čas, ve kterém jsem dospěl k oknu a
postavil se na něm a zachytil rámu, zdál se mi směšně krátký. Pořád
ještě byl jsem rozechvěn, když jsem se sehnul a nohama napřed
vnikl dovnitř. Ohlížel jsem se po hraběti a k svému překvapení
a potěše zjistil jsem, že je pokoj prázden! Bvl chudě jen opatřen
podivnými věcmi, jichž, jak se zdálo, nebylo nikdy užíváno; nábytek
byl téhož slohu jako v jižních pokojích a by! pokryt prachem.
Rozhlížel jsem se po klíči, ale v zámku ho nebylo a nikde jsem ho
nemohl najiti. Jediné, co jsem našel, byla velká hromada peněz v
jednom koutě, zlatých mincí všeho druhu: římských, anglických,
rakouských, uherských, řeckých i tureckých, pokrytých vrstvou
prachu, jakoby již dávno na zemi ležely. Žádná z těch, kterých jsem
si všiml, nebyla mladší pod 300 let. Byly tu také řetízky a šperky
drahými kameny vykládané, ale všechno staré a zakalené.
V jednom koutě pokoje byly těžké dveře. Zkoušel jsem je
otevřití, neboť když nemohl jsem nalézti klíče od pokoje ani od
venkovské brány, po kterém jsem především pátral, bylo mi dále
prohledávati, neměla-li všechna moje námaha býti mama. Byly
otevřeny a směřovaly dlážděnou chodbou k točitým schodům, jež
vedly příkře dolů. Sestupoval jsem po nich, opatrně hmataje před
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sebe, neboť schodiště bylo tmavé; světlo pronikalo jen tu a tam
střílnami v silném zdivu. Dole bylá tmavá, tunelovitá chodba, ze
které vycházel odporný, mrtvolný puch a zápach staré, právě
rozkopané hlíny. Čím dále jsem kráčel chodbou, tím byl silnější a
těžší. Posléze narazil jsem na otevřené, těžké dveře a ocitl se ve staré,
polosřícené kapli, které zřejmě bylo užíváno za pohřebiště. Střecha
byla pobořena a na dvou místech byly schody vedoucí do sklepení,
ale půda byla překopána a země naložena do velkých dřevěných
beden, zajisté do těch, které přivezli Slováci. To mne však
nezajímalo a hledal sem dále nějaké východiště, nebylo ho tu však,
dohledával jsem každou píď půdy, abych nepřehlédl ničeho. Sešel
jsem i do sklepení, do kterého prosvítalo slabé pološero, ačkoli se
pobyt tam příčil naé duši. Vešel jsem do dvou, aniž jsem viděl čeho
jiného mimo úlomky starých rakví a hromad prachu; ve třetím však
učinil jsem objev.
Tam v jedné z velkých beden, jichž bylo tam celkem asi padesát,
na hromadě nově vykopané hlíny — ležel hrabě! Byl buď mrtev
anebo spal, ani nemohu říci, neboť oči měl otevřeny a vytřeštěny,
avšak bez onoho sklenitého vzhledu jako u mrtvoly, a líce jeho
jevily teplo života, ačkoli byly bledy; rty měl červené, jako kdy jindy.
Po nějakém pohybu však nebylo ani stopy, po tepně, dechu a
tlukotu srdce ani potuchy. Sklonil jsem se nad ním a hleděl zjistiti
nějakou známku života, avšak mamě. Nemohl tu asi ležeti dlouho,
neboť zápach hlíny byl by vyvětral za několik hodin. Vedle bedny
stálo její víko, v němž bylo proraženo tu a tam několik otvorů.
Myslil jsem, že má klíče u sebe, ale když jsem jej chtěl prohledati,
spatřil jsem ty hrozné oči a v nich, ačkoli byly mrtvě tupy, tak
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nenávistný pohled, byť si mé přítomnosti nebyly vědomy, že jsem
utekl s místa. Odešed z hraběcího pokoje oknem, šplhal jsem zase
po hradní zdi. Když jsem se dostal do svého pokoje, vrhl jsem se
těžce oddychuje na lože a pokoušel jsem se přemýšleti …
29. června. — Dnes je datum posledního mého dopisu a hrabě
zajisté učinil kroky, aby se myslilo, že jsem jej sám odevzdal, neboť
jsem jej opět viděl, an se bere obvyklým způsobem tímž oknem ze
zámku v mých šatech. Když se tak šplhal po zdi jako ještěrka, přál
jsem si, abych měl ručnici nebo jinou vražednou zbraň, abych jej
mohl zahubit; bojím se však, že jakákoli zbraň v lidských rukou
byla by proti němu bez účinku. Neosměluji se vyčkati jeho návratu,
neboť jsem neměl chuti spatřiti ony tři sudičky. Vrátil jsem se do
knihovny a četl, dokud jsem neusnul.
Probudil mne příchodem svým hrabě, jenž zahlížel jak možno
nejzuřivěji a řekl:
„Zítra, příteli, jest nám odcestovati. Vrátíte se do své krásné
Anglie a já k své práci, jež může skončit tím, že se třeba již nikdy
neuvidíme. Váš poslední dopis byl odeslán; zítra mne tu nébude,
ale všechno bude připraveno k vašemu odjezdu. Ráno přijdou
Sziganové, kteří tu mají cosi na práci a také přijdou Slováci. Až
odejdou, přijede pro vás můj povoz a odveze vás do Borgského
průsmyku, kde můžete vyčkati dostavníku z Bukoviny do Bystrice.
Ale doufám, že vás tu na hradě Drakula ještě uvidím.“ Neměl jsem
k němu důvěry a chtěl jsem se o jeho upřímnosti přesvědčiti.
Upřímnosti! Je to zneužití tohoto slova, píše-li se ve spojení s takovou obludou; otázal jsem se tedy přímo:
„Proč nemohu odejeti této noci?“
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„Poněvadž, milý pane, nemám doma kočího ani koní.“
„Ale rád bych šel třeba pěšky. Nejraději bych šel ihned.“ Usmál
se líbezně a uctivě, ale úsměvem tak ďábelským, že jsem poznal, že
při této laskavosti má cosi za lubem. Pravil:
„A což vaše věci?“
„Nemám starosti o své věci. Pošlu si pro ně někdy jindy.“
Hrabě vstal a řekl s tak milou zdvořilosti, že jsem si až oči mnul,
abych se přesvědčil, není-li jen pouhým snem.
„Vy Angličané se vyjadřujete zvláštním způsobem, jehož jsem si
obzvláště povšiml, protože i my bojarové mluvíme v témže duchu:
„Hosta uctívej, odcházejícího nezdržuj!“ Pojďte se mnou, milý
mladý příteli! Ani okamžiku neprodlíte již v mém příbytku proti
své vůli, ačkoli je mi líto, že odcházíte, a to tak náhle. Pojďte!“
Se škrobenou vážností, lampu drže v ruce, bral se přede mnou po
schodech dolů . a síní. Vtom se zastavil.
„Poslyšte!“
Zcela blízko ozvalo se vlčí zavytí. Připadalo mi takřka, jako by se
hluk zvedal při pokynu jeho ruky, tak jako velký orkestr spouští
na znamení taktovky kapelníkovy. Za malou chvilenku ubíral se
vznešeně dále ke bráně, odsunul mohutné závory, vyhákl těžké
řetězy a pomalu otvíral.
K největšímu svému úžasu viděl jsem, že vrata nebyla zamčena.
Přihlédl jsem nedůvěřivě, ale nikde jsem nezpozoroval nějakého
klíče.
Jakmile se dveře otvíraly, vzrůstalo vytí vlků hlasitěji a divočeji;
červené jejich čelisti se zuby pěnou pokrytými i pařáty s ostrými
drápy draly se do otevřených dveří. Seznal jsem, že jakýkoli zápas

65
www.eknizky.sk

v této chvíli s hrabětem byl by marný. Proti takovýmto spojencům,
jakým on velí, nemohl jsem poříditi ničeho. Dveře se ještě dále
otevřely a stanula v nich jen samotná postava hraběcí. Vtom mi
napadlo, že nadešel poslední můj okamžik; že mám býti předhozen
vlkům, a to na vlastní svůj podnět. Bylo mnoho ďábelské
zlomyslnosti v tomto nápadu, což nebylo u hraběte nic divného;
konečně jsem zvolal:
„Zavřete dveře; počkám do rána!“ a zakryl jsem si obličej rukama,
abych utajil slzy trpkého zklamání. Jediným pohybem mohutné
paže přirazil hrabě dveře, velké závory zapadly a rachot jejich rozlehl
se síní.
Vrátili jsme se mlčky do knihovny a za chvilku odešel jsem do
svého pokoje. Na odchodu postřehl jsem, jak mi hrabě Drakula
posílá políbení ruky; s vítězoslavným rudým zákmitem v očích a s
úsměvem, na nějž by Jidáš v pekle mohl býti hrd.
Když jsem přišel do svého pokoje a chystal se ulehnputi, zdálo
se mi, že slysím jakýsi šepot za dveřmi. Přistoupil jsem k nim tiše a
naslouchal. Neklamal-li mě slu,ch, slyšel jsem hlas hraběcí:
„Zpátky, zpátky na místo! Čas váš ještě nenadešel. Počkejte ještě!
Mějte strpení! Dnešní noc je má, zítřejší je vaše!“
Ozval se tichý, mlaskavý smích; rozhorlen otevřel jsem prudce
dveře a spatřil ony tři hrozné ženské postavy, any si olizují rty. Když
jsem se jim ukázal, všechny tři daly se do smíchu a odběhly.
Vrátil jsem se do pokoje a sklesl na kolena. Je tedy konec můj
tak blízko? Zítra! Zítra! Pane, buď milostiv mně a těm, kteří mě mají
rádi!
června, ráno. — Toto jsou snad poslední slova, která kdy zapisují
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do tohoto deníku. Spal jsem skoro až do úsvitu a když jsem procitl,
vrhl jsem se na kolena, neboť jsem chtěl, aby mne smrt našla
připravena, dostaví-li se.
Posléze ucítil jsem podivnou změnu ve vzduchu a viděl, že se
rozednívá. Potom ozvalo se dobře známé kuropění a věděl jsem již,
že jsem v bezpečí. S veselým srdcem otevřel jsem okno a seběhl do
velké síně. Viděl jsem, že dveře nejsou zamčeny a že mi je volno
uprchnouti. Rukama dychtivostí se chvějícíma vyhákl jsem řetězy
a odsunul těžké závory.
Ale dveře se ani nehnuly. Zmocnila se mě zoufalost. Narážel a
znova narážel jsem do dveří a lomcoval jimi, že při vší své
masivnosti až ve veřejích praskaly. Jistě jsou zamčeny. Mohlo se tak
státi, když jsem odešel od hraběte.
Tu pojala mě divoká touha zmocniti se klíče stůj co stůj a rozhodl
jsem se dostati se zase po zdi do hraběcího pokoje. Ať mě třeba
zabije; vždyť se mi smrt zdá nejlepším východiskem. Neváhaje
přiskočil jsem k východnímu oknu a sešplhal jsem po zdi jako kdysi
do onoho pokoje. Byl prázden, ale to jsem čekal. Nikde jsem klíče
nespatřil, hromada zlata byla tam však dosud. Vyšel jsem dveřmi
v koutě a po točitých schodech dolů a dlouhou chodbou ke staré
kapli. Věděl jsem zcela jistě, že tam najdu hledaného netvora.
Velká bedna byla na témže místě u samé zdi; víko bylo však již na
ni položeno, ačkoli dosud nepřibito;. hřebíky trčely jž v dírkách a
měly se jen doraziti. Věděl jsem, že jest mi prohledati šaty hraběti;
zvedl jsem tedy víko a opřel o zeď. Spatřil jsem však něco, co
naplnilo celou moji duši hrůzou. Hrabě v ní ležel, ale vypadal, jako
by se mu mladá leta zpola vrátila; vlasy a vousy místo bílé měl teď
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šedavé jako železo. Tváře jeho byly plnější a bílá pleť jako by byla
spodem červeně podložena; ústa měl červenější, nežli kdy jindy a
na rtech několik kapek čerstvé krve, jež prýštila mu z koutků úst
přes bradu na krk. I planoucí oči, dříve zapadlé, tkvěly v nově se
utvořivším mase, neboť vílka a svaly pod nimi byly poněkud nabubřelé. Zdálo se, že celá ta hrůzná bytost je nasáklá krví. Ležel
tu jako napitá pijavka, překrvením až naduřelá. Zachvěl jsem se,
když jsem se nad ním sklonil, abych ho prohledal, a proti doteku
se všechno ve mně vzpíralo; ale musel jsem hledati, sic bylo po
mně veta: V noci nazejtří budu snad hostinou oné hrozné trojici
já sám. Prohmatal jsem celé jeho tělo, ale nenašel jsem po klíči
ani stopy. Na chvilku jsem ustal a podíval se na hraběte. V odulé
tváři spočíval úšklebek, při němž div jsem nezšílel. To tedy byla
bytost, již jsem měl pomoci přestěhovati se do Londýna, kde snad
po celá příští staletí mezi hemžícími se miliony sytiti bude svoji
krvežíznivost a utvoří nový, stále vzrůstající kruh polodemonů,
které štváti bude na bezbranné. Již pouhé to pomyšlení přivádělo
mě k šílenství. Přepadla mě nezkrotná touha zbaviti svět této
obludy. Neměl jsem po ruce vhodné zbraně; uchopil jsem tedy
lopatu, kterou dělníci nakládali hlínu do beden, vysoko jsem se
rozehnal a zaměřil hranou dolů na nenáviděný obličej. Vtom však
hrabě obrátil ke mně hlavu a padl na mne zplna jeho pohled s
celou svojí baziliščí uhrančivostí. Hrůza jako by mě ochromila, lopata zachvěla se mí v rukou a smekla se mu po tváři, způsobivši jen
hlubokou jizvu na čele. Vypadla mi z rukou přes bednu a padající
násada zvrátila víko, jež zakrylo přede mnou šeredný ten zjev.
Zahlédl jsem jen ještě zduřelý, zkrvavělý obličej, jenž na mne upíral
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tak zlostný pohled, jakým dívati se může jen ďábel v horoucím
pekle.
Přemýšlel jsem a přemýšlel, co si teď počít, ale mozek měl jsem
jako v ohni a čekal jsem se vzrůstající beznadějností. Když jsem
tak stál, uslyšel jsem z dálky hlučný zpěv veselých výletníků, jenž
blížil se a mísil s rachotem těžkých koí a práskáním bičů ; přijížděli
Sziganové a Slováci, o kterých hrabě mluvil. Pohled můj zatěkal
plaše kolem a svezl se na bednu se zvrhlým tělem; utíkal jsem
odtamtud do hraběcího pokoje, odhodlán jsa vyklouznouti z něho,
jakmile by se dveře otevřely. Se zbystřeným sluchem naslouchal
jsem a uslyšel zdola zaskřípati klíč ve velkém zámku a dopadnouti
těžké dveře. Je tu jistě ještě nějaký jiný vchod, nebo má někdo jiný
klíč od uzamčených dveří. Potom ozval se dupot mnoha kroků,
jenž dozněl dutou ozvěnou v jakési chodbě. Vrátil jsem se, abych
zase sběhl do sklepení, kde bych asi našel nový vchod; ale v tom
okamžiku zvedl se silný průvan a dveře k točitým schodům zapadly
s třeskem, při němž se s prahu zvedl kotouč prachu. Když jsem
přiběhl, abych je otevřel, byly beznadějně zavřeny. Byl jsem zase
vězněm a síť zhouby se kolem mne zamotala ještě těsněji.
Co toto píši, zaléhá sem z dolení chodby hluk mnoha dupajících
nohou a hřmot nakládaných těžkých břemen, bezpochyby beden
hlínou naplněných. Je slyšeti bušení kladiv; zatloukají asi hřebíky.
Teď slyším těžké kroky na chodbě a za nimi lehký cupot
nezaměstnaných.
Brána se zavírá, rachotí řetězy; v zámku skřípá klíč. Slyším, jak jej
ze zámku vytahují; potom otvírají a zavírají se jiné dveře — rachotí
zámek a závory.
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Slyš! Na nádvoří a kamenité cestě duní těžká kola, práskají biče a
v dálce doznívá zpěv Sziganů.
Jsem v zámku samoten s těmi hroznými ženami. Fuj! Mina je také
ženská bytost, ale s nimi nemá ničeho společného. Jsou to ďáblice z
horoucích pekel!
Nezůstanu s nimi zde; pokusím se sestoupiti po zámecké zdi ještě
níže nežli dosud. Naberu si trochu zlata; snad se mi později hodí.
Snad najdu nějaký východ z tohoto hrozného místa.
A potom pryč odtud! Domů nejrychlejším, nejbližším vlakem!
Pryč z proklatého vězení, z této proklaté země, kde ďábel a jeho děti
dosud chodí v lidské schráně!
Konečně milost boží je lepší nežli přízeň těchto oblud — a
propast je hluboka a příkra. V jejím jícnu může spáti muž — jako
muž. S Bohem, vy všichni! S Bohem, Mino!
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Hlava V.
DOPIS SLE
SLEČNY
NY MINY MURRA
MURRAYOVÉ
YOVÉ SLE
SLEČN
NĚ LUCY
WESTERNROVÉ.

9. května.
Nejdražší Lucy!
Promiň, že jsem Ti tak dávno nepsala, ale práce mě prostě drtila.
Život školní asistentky je mnohdy unavující. Toužila jsem, abych
byla u Tebe a u moře, kde bychom si volně popovídaly a stavěly
své vzdušné zámky. V poslední době jsem velmi mnoho pracovala,
poněvadž jsem chtěla býti Jonathanovi v jeho studiích pomocná,
a učila jsem se pilně těsnopisu. Až budeme svoji, budu mu moci
prospěti; budu-li uměti, s dostatek stenografovati, budu zaznamenávali jeho diktáty a opisovali je potom na stroji, v čemž jsem
se také důkladně vycvičila. Psáváme si oba někdy těsnopisem a
on píše si těsnopisem deník o svých cestách v cizině. Až budu u
Tebe, založím si také takový deník. Nemyslím takový zápisník na
dvě stránky týdně a v neděli zvláštní koutek, nýbrž řádný deník,
do kterého‘ bych psala, kdykoli by mí bylo libo. Předpokládám,
že nebude obsahovati nic zajímavého pro někoho jiného, ale na
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to nepočítám. Ukázala bych jej někdy Jonathanovi, bude-li v něm
něco sdělení hodného; ale bude mi především cvičebným sešitem.
Vynasnažím se vésti jej tak jako novinářsky: zaznamenavati
intervievy, líčení a rozmluvy. Slyšela jsem, že při troše cviku lze si
připomenouti všechno, co se sběhne nebo co člověk za den uslyší.
Ostatně, uvidíme. Zasvětím tě podrobně do svých malých plánů,
až budeme pospolu. Právě jsem dostala několik spěšných řádek
od Jonathana ze Sedmihradska. Dobře se mu vede a odjede asi za
týden. Toužím po tom, abych o něm zvěděla každou maličkost. Je
to jistě velmi pěkné viděti cizí kraje. Ráda bych, abychom — totiž
Jonathan a já — procestovali je spolu. Odbíjí desátá. S Bohem!
Tobě vždy, oddaná
Mina.
Piš mi všechno dopodrobna. Už jsi mi dávno nepsala. Doslechla
jsem jakési povídačky, zvláště o štíhlém, hezkém, kudrnatém
muži???
DOPIS LUCY WESTERNROVÉ
SLEČNĚ MURRAYOVÉ.
17, Chatham Street, ve středu.
Nejdražší Mino!
Jest mi Tě pokárati, že mi velice křivdíš, nazývajíc mě nedbalou
dopisovatelkou. Vždyť jsem Ti již psala dvakrát od té doby, kdy
jsme se rozloučily, a Tvůj poslední dopis byl také teprve druhý.
Ostatně, nemám Ti čeho říci. Zde není nic nového, co by tě
zajímalo. Ve městě je teď zábavno a chodíme často do obrazáren,
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na procházky a vyjíždíváme si do parku. Co se týče onoho štíhlého
kudrnáče, myslíš snad toho, který se mnou byl na poslední veselici?
Zřejmě Ti někdo cosi napovídal. Je to pan Holmwood. Docházívá
k nám částo a s maminkou jsou velmi za dobře; mají si spolu pořád co povídat. Setkali jsme se kdysi s pánem, který by byl něco pro
Tebe, kdybys již nebyla zadána Jonathanovi. Je to znamenitá partie:
hezký, zámožný a z dobré rodiny. Je lékařem, a to důkladným. Považ!
Je mu devětadvacet a již řídí rozsáhlý ústav pro choromyslné. Pan
Holmwood mi jej představil a on slíbil, že nás navštíví, a také často
k nám již dochází. Myslím, že je z nejráznějších mužů, jaké jsem
kdy spatřila, při tom však velice klidný. Zdá se, že jej nic nedovede
přivésti z míry. Mohu si představit, jak podivuhodný vliv má na
své nemocné. Má zvláštní zvyk dívati se někomu přímo do obličeje,
jakoby chtěl vyčísti člověku myšlenku. Zkouší to také často se
mnou, ale lichotím si, že jsem mu tvrdým oříškem. Vím to od svého
zrcadla. Čítáváš někdy ve své tváří? Já ano, a mohu Tě ubezpečit,
že není to špatné studium a dá více práce, nežli bys řekla, ačli sama
toho nezkusilas. Doktor říká, že jsem mu psychologickou záhadou,
a jsem tak neskromná, že mu věřím. Nedovedu, jak sama víš,
rozehřáti v sobě zájem pro obleky, takže nejsem s to popsati novou
modu. Oblékati se podle mody je mi nudou. ‚Zas už hovořím
nadluh, ale nevadí. Artur to říká denně. — Tak, a teď víš všechno.
Mino, svěřovaly jsme si každé tajemství již jako děti; spávaly jsme
spolu, jídaly spolu, smály se i plakávaly spolu; a teď, kdy jsem již
cosi napověděla, ráda bych řekla více, O, Mino, dovedeš-li
uhodnouti? Mám jej ráda! Červenám se, toto píšíc, neboť ačkoli se
domnívám, že mě miluje, dosud mi toho slovem neřekl. Ach, Minp,
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mám jej ráda! Miluji, miluji ho! A je mi tak blaze! Přála bych si, má
drahá, poseděti s Tebou polo svlečena u ohně, jak jsme sedávaly,
a vypověděla bych Ti všechno, co cítím. Nevím, jak jsem se Ti tak
mohla rozepsati. Jest mi však přestati, neboť se obávám, aby mi slzy
na dopis neskanuly; ale nerada bych skončila, jelikož bych tak ráda
Ti všechno vypsala. Piš mi ihned a vypověz mi, co vše o tom soudíš.
Mino, musím již ustati. Dobrou noc! Modli se za mne, Mino, a za mé
štěstí!
Luci.
Douška. — Není třeba Ti připomínali, že dopis tento je důvěrný.
Ještě jednou: Dobrou noc!
DOPIS LUCY WESTERNROVÉ
MINĚ MURRAYOVÉ.
24. května.
Nejdražší Mino!
Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji Ti za milý Tvůj dopis. Bylo
mi blaze, že jsem Ti mohla všechno vypověděti a dosáhla Tvých
sympatií.
Má drahá, neprší, nýbrž lije se. Jak vhodná jsou stará pořekadla!
Tady mě máš: v září mi bude dvacet a dodnes neměla jsem ctitele,
alespoň ne s vážným úmyslem, ale dnes dostala jsem tři nabídky k
sňatku! Jen si považ! Tři za jediný den! Není-liž to přes příliš! Je mi
líto, opravdu velice líto obou ostatních mládenců. Ach, Mino, jsem
přešťastna, že ani nevím, co se se mnou děje. Tři nabídky k sňatku!
Avšak, probůh, neříkej toho žádnému děvčeti; mají všelijaké
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nápady a každá myslí, že jest ukřivděna a odstrčena, když se zase
vrátí domů a nedostane alespoň šest nabídek hned prvního dne.
Jak ješitny jsou některé dívky! Ty i já, drahá Mino, jež jsme zadány
a budeme brzy starými vdanými ženami, jsme povzneseny nad
všechnu ješitnost. A teď Ti povím něco o všech třech, ale zachovej
vše v tajnosti, má drahá, a to před každým, vyjímajíc ovšem
Jonathana. Povíš mu to arciť, jako já bych na Tvém místě řekla jistě
Arturovi. Žena se svěří muži svému se vším, nemyslíš, drahoušku?
Chci tedy být upřímna. Muži mají rádi, když ženy, zvláště jejich
ženy, jsou tak upřímny jako oni sami — vlastně by měli býti. Nuže
tedy, má milá: Uchazeč číslo první přišel právě před svačinou. Již
jsem se Ti o něm zmínila; je tó dr. John Seward z ústavu pro
choromyslné, s přísnou bradou a dobráckým čelem. Zevně byl
velmi chladný, uvnitř však téměř nervosně rozechvělý. Všechno
zřejmě nastudoval do nejmenších podrobností, a dobře si
zapamatoval; konečně přece jen si sedl na svůj hedvábný cilindr,
čehož muži zpravidla nečiní, jsou-li chladné krve, a potom, když se
snažil zdáti se klidným, hrál si kopíčkem tak rozpačitě, že div jsem
se nedala do pláče. Mluvil se mnou, Mino, velice vážně. Povídal,
jak mě má rád, ačkoli mě tak málo zná, a jak krásně plynul by jeho
život, kdybych mu v něm kráčela po boku a tím jej zpříjemnila. Řekl
mi, jak by byl nešťasten, kdybych ho nevyslyšela, ale když slyšel mé
štkaní, vyčítal si hrubost a že nechce zármutek můj ještě zveličovati.
Potom se zarazil a tázal se, neměla-li bych jej ráda alespoň po čase.
A když jsem zavrtěla hlavou, ruce se mu chvěly a váhavě zeptal se,
náležím-li snad již jinému. Pronesl to velmi pěkně, řka, že nechce
si vynucovati moji důvěru, nýbrž rád by věděl jistotu, neboť muž
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smí prý doufati, dokud dívčí srdce není zadáno. A tu jsem uznala
za svoji povinnost říci mu, že již mám někoho. Řekla jsem mu jen
tolik; hned vstal, podíval se na mne velmi vážně a lítostivě, bera
obě moje ruce do svých, a řekl, že doufá, že budu šťastna a kdybych
někdy potřebovala přítele, že mám považovati jej za nejlepšího.
Ach, drahá Mino, nemohu se ubrániti pláči; promineš zajisté, že
dopis je slzami rozmazán. Vyslechnouti vyznání je velice pěkné, ale
není právě příjemno vidět odcházeti ubožáka se zlomeným srdcem,
o němž víš, že Tě miluje upřímně, a yěděti, ať již řekne cokoli, že jsi
navždy škrtnuta z jeho života. Má drahá, musím teď ustati; cítím se
tak ubohou, ačkoli jsem tolik šťastna!
Večer.
Artur právě odešel a já jsem zase v lepší náladě nežli když jsem
přestala psáti; mohu Ti tedy dále vypisovati, co se toho dne sběhlo.
Nuž tedy, má drahá: uchazeč číslo druhé přišel po svačině. Je to
hezký chlapík, Američan z Texasu, a vypadá tak mladě a svěže, že se
zdá téměř nemožno, že pobyl již na tolika místech a prožil tolikerá
dobrodružství. Je mi líto ubohé Desdemony, v jejíž sluch valil se
také takový vodopád slov, a k tomu ještě od černocha. Myslím,
že my ženy jsme tak zbabělé, domníváme-li se, že nás může muž
uchrániti nebezpečí, a proto se za něj provdáváme. Vím teď, co bych
učinila být mužem, jenž si přeje, aby se do něho děvče zamilovalo.
Ale nikoli; vždyť mi své příhody vyprávěl pan Morris, kdežto Artur
mi nikdy ze svého života ničeho nevyprávěl. — ale přece — —.
Drahoušku můj, trochu předbíhám. Pan Quincey P. Morris
zastal mě samotnu. Zdá se, že páni vždycky stihnou dívky samotny.
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On však nikoli; kdežto Artur chtěl již po dvakrát zavdati k tomu
příležitost — a já jsem mu pomáhala, jak jsem jen mohla — a
neostýchám se k tomu teď doznati. Jest mi předeslati, že p. Morris
nemluví vždycky hantýrkou, to jest nikdy ne s cizími nebo před
nimi, neboť je věru dobře vychován a má vybrané způsoby, — ale
vypozoroval, že ho ráda slýchám mluvit drsně po americku a přede
mnou, nebyl-li nikdo při tom, kdo by se nad jeho řečí pozastavoval,
mluvívá prapodivné věci. Bojím se, má milá, že to činí úmyslně,
neboť je to vždy na místě, ať mluví o čemkoli. Ale to je právě
vlastnost amerického slangu: „co na srdci, to na jazyku“. Sama
nevím, budu-li někdy mluviti drsně; nevím ani, má-li to Artur rád,
poněvadž jsem ho tak nikdy mluvit neslyšela. Pan Morris tedy sedl
si vedle mne a hleděl tak vlídně a blaženě, jak nejlépe dovedl, ale
mohla jsem dobře viděti, jak je rozčilen. Vzal mě za ruku a řekl
velmi něžně:
„Slečno Lucy, vím, že nejsem hoden rozvázati tkanice vašich
střevíčků, ale myslím, že chcete-li čekati muže řádného, jest se vám
připojiti k oněm sedmi pannám s lampičkami. Nechtěla byste se se
mnou spřáhnout a kráčet se mnou párem na dlouhé cestě života ?“
No a hleděl tak dobrácky a vesele, že mi ani zpola nebylo tak
zatěžko odmítnouti jej, jak jsem učinila dru Sewardovi. Řekla jsem
tedy co nejlhostejněji, že se nedovedu spřahovat a zapřáhnout se
do nějakého chomoutu teprv ne! Odpověděl, že mluvil jen obrazně
a že doufá, že mu nezazlím, mluvil-li takto v tak vážném a pro
něho důležitém okamžiku. Hleděl opravdu velmi vážně, když takto
mluvil, a já nemohla jsem jinak nežli také zvážněti. Vím, Mino, že
si v duchu řekneš, že hrozně flirtuji, — ačkoli nemohu se téměř
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ubrániti jásotu, že byl dnes již číslem druhým. A potom, dušičko,
nežli jsem mohla pronésti slovíčko, spustil na mne pravý vodopád
milostných slov, klada mi k nohám srdce i duši. Tvářil se při tom
tak vážně, že již nikdy neuvěřím, že muž, který si někdy zažertuje, je
vždycky žertovný a nikdy nedovede býti vážný. Myslím, že postřehl
cosi v mém obličeji, co ho spletlo, néboť rázem ustal a řekl s mužnou
rozhodností, pro kterou samu již jsem jej mohla míti ráda, kdybych
nebyla již zadána:
„Lucy, jste počestná dívka, vím to. Nebyl bych takto s vámi
mluvil, kdybych nevěděl, že jste čista a poctiva až do nejzazšich
hlubin duše. Povězte mi jako druh druhu, máte-li již někoho ráda?
A je-li tomu tak, nebudu vás již obtěžovati ani dost málo; ale
dovolíte-li, budu vám věrným přítelem.“
Drahá Mino, proč jsou muži tak tuze šlechetni, když my ženy
jich ani nejsme hodny? Vždyť jsem si skoro tropila žerty z toho
dobrosrdečného, upřímného pána! Zase jsem propukla v pláč —
bojím se, má drahá, že toto psaní je příliš vodnaté — ale je mi
opravdu smutno. Proč si děvče nemůže vzít tři muže onebo tolik,
kolik se jich o ně uchází, aby vyhnulo se všem těmto
nepříjemnostem? Ale to je kacířství a nesmím ho ani vyslovit. S
radostí doznávám, že byť i skrze slzy hleděla jsem do dobráckých očí
páně Morrisových, řekla jsem mu přímo:
„Ano, miluji již jednoho, ačkoli mi teprve dnes řekl, že mě také
miluje.“ — Dobře, že jsem s nim mluvila tak upřímně, neboť jakoby
jakýsi záblesk přeletěl mu po tváři, vztáhl ke mně obě ruce a uchopil
do nich ruce moje — myslím, že jsem mu je sama podala — a řekl
od srdce:
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„Jste hodné děvče. Je lépe ucházeti se o vás pozdě, nežli s
kterýmkoli jiným včas kráčeti světem. Neplačte, má drahá. Je-li to
pro mne, jsem trochu tvrdým ořechem a snesu již pevně ten úder.
Nezná-li ten druhý svého štěstí, ať si je záhy zajistí, nebo bude
mu se mnou co činit. Milé dítě, vaše poctivost a zmužilost učinily
mě vaším přítelem, a přítel je vzácnější nežli milenec; trochu
nezištnější. Má drahá, mezi tímto a oním světem je pro mne pout
ještě tuze daleká. Dala byste mi políbení? Zbaví mne teď i někdy
jindy ponurých myšlenek. Můžete a smíte, chcete-li, neboť ten
druhý — jistě dobrák a hezky hoch, sice byste ho neměla ráda — se
ještě nevyslovil.“
Tím vším si mě získal, Mino, neboť bylo to od něho hezké a
šlechetné vzhledem k soupeři, ne-li? A byl tak smuten! Sklonila
jsem se tedy k němu a políbila jsem ho. Vstal, drže mne dosud za
ruce, a hledě mi do očí — myslím, že jsem se tuze zardívala řekl:
„Děťátko, držím vás za ruce a vy jste mne políbila; neučiní-li
nás toto obé přáteli, nic jiného toho nedokáže. Děkuji vám zá vaši
milou upřímnost vůči mně, a teď s Bohem!“
Potřásal mi rukou, vzal klobouk a zpřímen kráčel z pokoje, aniž se
ohlédl, bez jediné slzy, záchvěvu, bez váhání; a já bečím jako děcko.
Ach, proč musí právě takový muž býti nešťasten, když jest ještě
spousta děvčat, jež by líbala místo, na kterém postála jeho noha?
Vím, že kdybych nebyla zadana jenže nepřeji si býti nezadána… Má
milá, rozrušilo mě to a cítím, že nejsem s to vylíčiti Tobě své štěstí
teď, když jsem Ti o něm napověděla; o čísle třetím rozepíši se, až se
zas uklidním.
Vždycky Tvá upřímná
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Lucy.
Douška. — Ach, teď o čísle třetím; či nemám Ti snad ani psáti
o čísle třetím? Ostatně, všechno bylo tak zmateno; myslím, že za
okamžik po příchodu svém do světnice objal mě oběma rukama
a dal mi hubičku. Jsem velmi, velmi šťastná a ani nevím, jak jsem
si toho zasloužila. Vynasnažím se, abych nebyla nevděčna k Bohu
za všechnu Jeho dobrotu, že seslal mi takového milence, takového‘
manžela a přítele.
Žij blaze!
DENÍK DRA SEWARBA.
Zachyceno fonografem.
25. května. — Dnes mi nijak nechutná. Nemohu jisti, nemohu
se uklidnit; za to tedy k deníku! Od včerejšího rozčarování cítím
jakousi prázdnotu; nic na světě nejeví se mi býti tak důležito, abych
se tím zabýval…
Jelikož vím, že jediným lékem proti takovýmto věcem jest práce,
sešel jsem ke svým nemocným. Vybral jsem si jednoho, jejž studuji
s největším zájmem. Je to tak odlišný podivín, že jsem si umínil
proniknouti jej. Zdá se mi, že jsem tomu dnes blíže nežli kdy jindy a
že přicházím tajemství jeho na kloub.
Vyptával jsem se ho podrobněji nežli obyčejně, abych ovládl
záhadu jeho přeludů. Je v tom, jak teď vidím, trochu krutosti. Byl
bych jej rád přivedl na pokraj šílenství, čemuž se u nemocných
vyhýbám jako pekelnému jícnu.
A za kterých okolností bych se nevyhnul pekelné propasti?
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Vždyť Omnia Romae venalia sunt — všechny cesty vedou do Říma.
I peklo je na prodej! V erb. s ap. Je-li něco za těmito představami,
stojí za to, aby bylo přesně sledováno; raději s tím začnu hned a
proto — —
R. M. Renfield, 59 let. — Letora sanguinická; veliká tělesná síla;
vznětlivost až chorobná; období šílenství. končí utkvělou
myšlenkou, jíž nemohu vystihnouti. Předpokládám, že sanguinická
jeho letora sama i s rušivými zevními vlivy končí duševním vysílením; bezpochyby muž nebezpečný, snad nebezpečný, pozbýváli jasného rozumu. U normálních lidí jest opatrnost právě tak
bezpečnou zbraní proti nepříteli jako proti sobě samým. Co o této
věci soudím, je dosud to, že je-li na vrcholu jasné mysli, jsou
odstředivé jeho síly v rovnováze se soustředivými; soustředí-li se
jeho mysl na povinnosti nebo z jiné příčiny, jsou v převaze síly
odstředivé a jen záchvat nebo řada záchvatů může je vyrovnati.
DOPIS QUINCEY P. MORRISE PANU
ARTURU HOLMWOODOVI.
25. května.
Milý Arte!
U ohně v ležení na prériích vypravovávali jsme si dlouhé
povídačky, obvazovali rány, když jsme se pokoušeli přistáti na
Marquesách, nebo si připíjeli na pobřeží Titicacy. Lze ještě
vyprávěit jiné historky a hojiti jiné rány a píti na jiné blaho. Což
abychom tak učinili zítra večer u mého ohně? Neváhám Tě pozvati,
jelikož vím, že kterási dáma je zadána na jisté diné a že jsi tedy
volný. Bude tu ještě někdo iný: náš starý kamarád z Koreje, Jack
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Seward. Přijde jistě a spolu s ním smísíme své slzy nad pohárem
vína a připijeme z plna srdce nejšťastnějšímu muži pod sluncem,
jenž získal nejšlechetnějšího srdce, jež Bůh stvořil a vyhrál cenu
nejlepší. Slibujeme Ti upřímné přijetí a láskyplné uvítání a přípitek
na zdraví tak poctivý, jako Tvá pravice. Přisaháme Ti, že dovedeme
Tě domů, kdybys se snad na počest jistých krásných očí vpil příliš
hluboko do sklenice. Tedy přijď!
Jako jindy vždycky Tvůj
Quincey P. Morris.
TELEGRAM ARTURA HOLMWOODA
QUINSEY P. MORRISOVI.
26. května.
Počítej na mne v každém případě! Přinesu novinky, při kterých
vám bude znít v uších.
Art.
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Hlava VI.
DENÍK MINY MURRA
MURRAYOVÉ.
YOVÉ.

24. července. — Lucy přišla mi vstříc na nádraží; vypadala
přívětivěji a líbezněji nežli kdy jindy, a jely jsme spolu do domu „U
půlměsíce“, kde obý vají několik pokojů. Je to roztomilé místečko.
Říčka Esk spadá tam hlubokým údolím, jež se šíří až ne daleko
přístavu. Přetíná je veliký železniční mošt s vysokými pilíři, mezi
nimiž otvírá se krásný roz hled zdánlivě dále nežli ve skutečnosti.
Údolí je pěkně zelené a tak příkře se svahuje, že stojíme-li na pláni
nad ním a hledíme-li přes ně na druhou stranu, vidíme je jenom,
stojíme-li na jeho okraji. Domy starého města na druhé straně
všechny mají červené střechy a jakoby stály stupňovitě nad sebou,
jako na obrazích představujících Norimberk. Přímo nad městem
jsou zříceniny opatství Whitby, jež bylo zni čeno Dány a ve kterém
se odehrál výjev z ,,Marmionu“, v němž bylo zazděno kterési děvče.
Jsou to velmi malebné zříceniny, velmi rozsáhlé, plné pře krásných,
romantických zákoutí; vypravuje se, že se tam V jednom okně
zjevuje bílá paní. Mezi nimi a městem . jest ještě jeden kostel, nyní
farní, kolem něhož je velký hřbitov plný náhrobků. To je podle

83
www.eknizky.sk

mého úsudku nejkrásnější místečko v celém Whitby neboť leží
přímo nad městem a skýtá plný rozhled na přístav a celý záliv, do
něhož hluboko do moře zasahá ostroh nazvaný Kettleness. Spadá
tak příkře nad přístavem, že se část svahu sřítila a bylo zničeno
několik hrobů. Na jednom místě obzvláště vychylují se náhrobky
nad písčitou pěšinou hluboko dole. Po hřbitově vedou cestičky s
lavicemi po obou stra nách; lidé procházejí a sedávají tu po celý
den, kochajíce se nádherným rozhledem a užívajíce moř ského
vánku. Přijdu tam často a posedím při práci. Vpravdě sedím tu již
a píši, knihu majíc na klíně, a naslouchám hovoru tří starců, kteří
sedí vedle mne. Zdá se, že nedělají celý den nic jiného, nežli že sedí
tu a povídají.
Pode mnou rozkládá se hřbitov a na druhé straně nad ním strmí
do moře táhlá Žulová stěna, na konci stranou se zahýbající;
uprostřed stojí maják. Při straně ke mně obrácené hrnou se
obloukem dovnitř dlouhé vlny; na konci ostrohu je také maják.
Mezi oběma přístavními hrázemi je do přístavu jen úzký vjezd, jenž
se potom náhle šíří.
Zvláště pěkně je tu za přílivu; ale když ustane, rozkládají se tu
holé písčiny, jimiž vine se jen potok Eskský, tu a tam se balvanu
vyhýbaje. Vně přístavu s této strany táhne se asi na půl míle vysoký
ostroh, nad jehož strmým jižním srázem stojí maják. Na konci je
boje se zvoncem, jež se za bouře kymácí, a vysílá do větru žalostný
zvuk: Vypravuje se zde, že kdykoli utone loď, je slyšet zvonky
daleko na širém moři. Zeptám se na to onoho starce; právě tudy
přichází…
Je to podivínský stařec. Je mu asi tuze mnoho let, neboť obličej
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má rozbrázděný jako kůru u stromu. Vypravuje mi, že mu je téměř
sto let a že byl plav cem v gronském rybářském loďstvu, když byla
pro hrána bitva u Waterloo. Bojím se, že je příliš skep tický, neboť
když jsem se ho tázala na zvonce na moři a bílou paní v opatství,
odpověděl příkře:
„Nestarám se o to, slečno. To jsou samé otře pané věci.
Nemyslete, že chci říci, že toho nikdy nebylo, povídám jen, že se
nic nestalo, pokud sahá má pamět. To je všechno hezké pro
návštěvníky a vý letníky a podobné, nikoli však pro tak něžnou sle
činku jako jste vy. Tihle suchozemci z Yorku a Leedsu, kteří pořád
jen pojídají smažené sledě a čajem zapíjejí a slídí, kde by lacino
skoupili zboží na břeh vyvržené, ať si tomu věří. Rád bych věděl,
kdo je krmí takovými lžemi; snad noviny, v nichž je pořád plno
hloupých tlachů?“ Myslela jsem, že muž ten je vhodnou osobou,
která by mi mohla pověděti o lecčems zajímavém; požádala jsem
ho tedy, aby mi něco pověděl o lovu velryb za starých časů. Právě
chystal se začít, když odbilo šest hodin; vstal tedy namáhavě a řekl:
„Musím teď odejít, slečno. Vnučka moje nemá ráda, nechám-li ji
čekat, je-li čaj hotov; dlouho mi trvá, nežli sejdu po schodech a je
jich tu mnoho; a krom toho, slečno, můj žaludek: je zvyklý na mi
nutu.“
Odšoural se a viděla jsem, že pospíchá, seč muže, se schodů.
Schody ty jsou zdejší zvláštností. Vedou z města nahoru ke kostelu,
jest jich na sta — ani nevím, kolik — a vinou se pěkným obloukem,
stou pajíce tak mírně, že je možno vyjeti i sjeti po nich koňmo.
Myslím, že původně asi vedly k opatství. Také půjdu domů. Lucy
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odešla s matkou kamsi na návštěvu, ale poněvadž jen zdvořilostní,
nešla jsem s nimi. Budou zatím zase doma.
1. srpna. — Přišla jsem sem nahoru s Lucy a měly jsme si mnoho
zajímavého co povídat s mým starým přítelem a oběma jeho druhy,
kteří vždycky přijdou s ním. Jest jim zřejmě Orakulem a myslím, že
byl svého času velice ráznou osobností. Chce mít vždycky pravdu
a s oběma se pře. Nemůže-li jich přesvědčiti důvody, překřičí je a
potom považuje jejich mlčení za souhlas se svými názory. Lucy je
roztomila v bílém tenisovém úboru; také hezky zčervenala, co je
zde. Všimla jsem si, že starci přišli pokaždé a sedli si k ní, když jsme
seděly. Sluší jí to mezi starci; myslím, že se do ní všichni rázem
zamilovali. I můj stařec jí podlehl a neodporuje; za to se mnou by se
hádal dvojnásob. Přivedla jsem ho k pověstem a hned začal kázat.
Pokusím se shmouti vše v paměti a vylíčiti:
„To všechno je nesmysl; celý ten krám; tak a nejinak tomu je.
Kouzla, čáry, čarodějnice i stra šidla a ďábli jsou jen výmysly na
strašení dětí a starých bab. Nejsou to než bubliny. To a všechny
hrozby, výstrahy a strašáky vymyslili páteři, dare báci a vandráci,
aby lidem nahnali husí kůže a při měli je k něčemu, čeho by jinak
neudělali. Zlobím se, když si na to vzpomenu. Vždyť nespokojí se
jen tím, že ty lži tisknou v novinách a káží s kaza telen : už je
ryjí i na náhrobky. Rozhlédněte se kolem, kam jen chcete; všechny
ty kameny, jakkoli pyšně hlavy do výše zvedají, všechny by měly
prostě se zvrátiti pod tíhou lží na nich napsaných: „Zde odpočívají
ostatky“ nebo „posvěceno památce“ stojí na každém a přece ani
pod polovinou z nich neleží mrtvý, a jejich „památka“ nestojí ani
za šňupec tabáku, natož aby byla „svata“. Samá lež a nic než lež tak
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nebo tak! Bude to po čertech divná tlačenice v Soudný den, až se
přikobrtají a budou se tahat o náhrobky, aby si je odnesli na důkaz,
jak tady dole byli hodní; někteří z nich vy parádění, ale třesoucí se a
s rukama dlouhým ležením v moři slizkýma, že jich nebudou moci
ani řádně popadnout!“
Viděla jsem na samolibé jeho tvářnosti a jak se rozhlížel kolem,
žádostiv jsa pochvaly soudruhů, že si dává na řeči záležet; abych ho
tedy přiměla k dalšímu vypravování, dodala jsem:
„Ale, pane Swalese; nemluvíte snad vážně. Přece nejsou všechny
ty náhrobky falešny?“
„Nesmysl! Je jich po čertech málo, jež nejsou falešny, leda snad
ty, jež pořídili poctiví dobráci, kteří by vám nabrečeli celý rybník.
To všechno je samá lež. Jen se podívejte! Přijdete sem jako cizinka
a vidíte tento hřbitov.“ Přikývla jsem, neboť myslila jsem, že bude
dobře projeviti souhlas, ačkoli jsem jeho nářečí ani dobře
nerozuměla. Věděla jsem jen, že jest asi řeč o kostelu. Pravil dále:
„A vy si myslíte, že všechny tyto kameny kryjí lidi, kteří zde
zůstávali, žili a tyli, až zhasli?“ Žase jsem přisvědčila. „V tom právě
je ta lež. Vždyť jsou tady hroby tak prazdné, jako starého Duna
tabatěrka v pátek večer.“ Pošťouchl loktem jednoho soudruha a
všichni se dali do smíchu. „Bože můj, jak by tomu mohlo být jinak?
Podívejte se na tenhle, nejposlednější za lavičkou; čtěte!“ Obrátila
jsem se a četla:
„Edward Spencelagh, vrchní plavčík, zavražděn piráty na pobřeží
sv. Ondřeje r. 1854 v 30. svém roce.“ Když jsem se zas obrátila,
pokračoval pan Swales:
„Kdo ho přivezl domů, aby ho tu pohřbil, to bych rád věděl!
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Zavražděn na Ondřejském pobřeží! A vy byste myslila, že tu leží!
A mohl bych vám jich jmenovat celý tucet, jichž kosti odpočívají
tam nahoře ve vodách grónských“ — a ukázal k severu — „nebo
kdoví kam je proud zanesl. Zde kolem vás jsou náhrobky. Můžete
vlastníma mladýma očima čisti ty drobně psané lži odtud. Zde
Braithwaite Lowrey — znal jsem jeho otce, jenž byl pohřešen u
Lively v Grónsku v roce 1820; nebo Andrew Woodhouse, utonulý
v témže moři r. 1777; nebo John Paxton, který utonul u mysu
Farewell za rok po něm; nebo John Rawlinge, jehož děd se mnou
plavíval, zmizel ve vlnách zálivu Finského v roce 1850. Myslíte, že
všichni tito lidé zaměří na Whitby, až zazní hlásná trouba soudného
dne? Proti tomu bych se ozval. Povídám vám: až se sem pohrnou,
bude to shon a tlačenice, jako zápas o ledovou kru za dávných
dnů, když jsme se po ledě plavili od úsvitu do soumraku a za svitu
severní záře si ovazovali rány.“ To byl ovšem místní vtip, jemuž se
sta řec sám zasmál a oba druhové mu vesele přizvuko vali.
„Ale“ — odporovala jsem — „jistě nemáte zcela pravdu,
vycházíte-li se stanoviska, že ti ubožáci nebo vlastně jejich duše,
odnesou si své náhrodky. My slíte, že toho bude vskutku potřeba?“
„A nač byly by jinak ty kameny? Odpovězte mi na to, slečno!“
„Aby působily potěchu příbuzným, myslím.“
„Aby působily potěchu příbuzným, myslíte!“ Po díval se na mne
úkosem pohrdavě. „Jak mohou být příbuzným potěchou, vědí-li, že
jsou na nich napsány pouhé lži, a když ví celé město, že je vše samá
lež?“ Ukázal na kámen u našich nohou, jenž položen byl jako deska,
na které umístěno bylo sedadlo na samém pokraji srázu. „Přečtěte
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ty lži na tomto ná hrobku!“ pravil. Písmeny byly obráceny vzhledem
k místu, kde jsem seděla; Lucie seděla příhodněji a četla tedy:
„Posvěceno památce George Canona, jenž zemřel v důvěře ve
slavné zmrtvýchvstání dne 29. července 1873 sřítiv se se skály v
Kettlenessu. Tento náhrobek postavila zarmoucená matka vřele
milovanému synu. Bylť jediným synem matky, a ta byla vdovou.“
„Ale, pane Swalese, nevidím v tom nic žertov ného!“ Námitku
svoji pronesla jsem zcela vážně a s jakousi výčitkou.
„Nevidíte nic žertovného! Ha, ha! To proto, že nevíte, že
zarmoucená matka byla ďáblice, která ho neměla ráda, protože byl
chromý mrzák, vlekoucí se o berlích, a kterého nenáviděla, takže se
raději dopustil sebevraždy, jen aby nedostala peněz, na které jeho
život pojistila. Ustřelil si hlavu starou brokovnicí, kterou stříleli
vrány. Nebyla tedy jen na vrány, ale zasáhla starou sršeň. To tedy
byl ten. pád se skály. A co se týče naděje na slavné z mrtvých vstání,
často jsem ho slýchal, že by opravdu raději dostal se do pekla, neboť
matka jeho byla tak ná božná, že si jistě nebe zasloužila, a ani tam
by se s ní nerad setkal. Tož tedy, není-li tento kámen“ — při těchto
slovech klepal na něj holí — „každým způsobem celým rancem lží?
A netvářil by se po divně archanděl Gabriel, kdyby se Geordie
přibelhal tam nahoru s náhrobkem na hrbu, aby jím prokázal svou
totožnost?“
Nevěděla jsem, co bych na to řekla; Lucie obrátila však hovor
jinam a pravila vstávajíc:
„Ach, proč jste nám to vypravoval? Je to mé oblíbené sedadlo,
jehož se nemohu zříci; a teď vidím, že jest mi sedati na hrobě
sebevraha.“
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„To vám přec nemůže vadit, má milá; a jistě by těšilo ubohého
Geordie, kdyby věděl, že mu sedí takové roztomilé poupě na klíně.
To vás tedy nesmí mrzet. A což; já tu sedám skoro už přes dvacet
let a ještě se mi nic zlého nestalo. Netrapte se tedy tím, že tam
dole leží, nebo si myslete, že tu vůbec ne leží! Však přijde čas, že
tu mazanici nebude ani znát, nebo že náhrobky odtud zmizí a toto
místo bude pusté jako strniště. Ale má chvíle už nadešla a musím
odejít. Poroučím se vám, dámy!“ A odšoural se.
Seděla jsem s Lucy ještě chvíli a před námi roz kládala se taková
krása, že jsme zbožně sepialy ruce; vyprávěla mi zase o Arturovi a
svém nastá vajícím sňatku. Bylo mi při tom trochu trpko- teskno,
neboť jsem od Jonathana již celý měsíc ne zvěděla ani slova.
Téhož dne. — Přišla jsem sem sama, neboť je mi velmi smutno.
Nebylo pro mne dopisu. Doufám, že se Jonathanovi nic zlého
nepřihodilo. Právě od bilo devět hodin. Vidím, jak po celém městě
se vynořují světla; v řadách tam, kde jsou ulice, a jinde jednotlivá.
Táhnou se podél Esku a zanikají v záhybu údolí. S levé strany je
výhled vyříznut temnou hranou střechy starého domu při opatství.
Ovce a jehňata bečí na pastvě za mnbu a s dlážděné silnice dole
je slyšeti dusot oslích kopyt. Hudební sbor na přístavišti vyhrává
vířivý valčík a dále od pobřeží v tmavé uličce hraje armáda Spásy.
Sbor sboru neslyší, ale já zde nahoře slyším i vidím oba. Ráda bych
věděla, kde jest Jonathan a vzpomíná-li na mne! Chtěla bych, aby
byl zde.
DENÍK DRA SEWARDA.
5. června. — Případ Renfieldův je tím zajímavější, čím více chápu
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tohoto muže. Má několik velice silně vyvinutých vlastností:
sebevědomí, zamlklost a účel nost. Rád bych věděl, nač se vztahuje
tato účelnost. Zdá se, že má přesně stanovený směr, ale co sle duje,
dosud nevím. Nejlepší jeho vlastností je láska k zvířatům, ačkoli
mnohdy vede si tak, že si myslím, že je spíše jen perverzně mučí. Má
přepodivné rozmary. Teď právě jest jeho koníčkem chytati mouchy.
Má jich nachytáno tolik, že jsem mu to musel zakázati. K mému
podivu se nerozzuřil, jak jsem oče kával, nýbrž přijal věc proste
klidně. Zamyslil se na chvilku a potom řekl: „Popřejete mi tři dny?
Odklidím je všechny.“ Rozumí se, že jsem svolil; budu ho však
pozorovati.
18. června. — Obrátil teď svoji pozornost k pa voukům, kterých
má několik statných jedinců chyceno v krabičce.. Krmí je
mouchami, jichž mu značně ubylo, ačkoli polovinu stravy vynaloží,
aby více much přilákal zvenčí do světnice.
1. července. — Jeho pavouci jsou právě tak velkou potíží, jako
byly mouchy, a dnes jsem mu. řekl, že je musí odklidit. Tvářil se
velmi smutně, takže jsem řekl, aby jich alespoň polovinu odklidil.
K tomu rád přivolil a dal jsem mu tutéž lhůtu, jako k vypuštění
much. Vzbudil ve mně velikou ošklivost, když při letěla bzučící
tučná masařka, napitá z nějaké mršiny, a on ji chytil, na chvilku
roztouženě podržel mezi ukazováčkem a palcem, a nežli jsem se
dovtípil, co s ní zamýšlí, vstrčil ji do úst a snědl. Plísnil jsem jej
proto, ale dokazoval mi klidně, že je velmi chutna a působí léčivě; že
prý to je život, bujný život a dodá mu nových sil. To mne přivedlo
na myšlenku, nebo alespoň dalo mi popud k ní: abych vypátral, jak
se zbavuje pavouků. Zřejmě chová v duši hlubokou záhadu, neboť
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si vede zápisníček, do něhož si pořád něco znamená. Celé jeho
stránky jsou popsány spoustou značek, zvláště jednotlivými čísly
ve sloupcích, a součty jejich zase v jiných sloupcích, jakoby chtěl
zjistiti „ohnisko“ nějaké statistiky.
8. července. — V jeho šílenství metoda a nevytříbená dosud
domněnka nabývá v mě hlavě určitosti. Brzy bude z ní přesná idea
a potom, ó, mimovolné rozumovaní! Budeš moci stanovití hráz
vědomí svého spolubratra. Stranil jsem se svého svěřence několik
dní, abych mohl postřehnouti případnou změnu. Vše zůstalo při
starém, až na to, že zanechal někte rých svých koníčků a měl
nového. Podařilo se mu chytit vrabce, kterého již poněkud ochočil.
Ochočil jej zcela prostě, neboť pavouků měl již jen málo. Zbylí jsou
však dobře živeni, neboť jim dává mouchy, jež láká svým jídlem.
19. července. — Jsme na postupu. Můj přítel má teď celou vrabčí
kolonii a much i pavouku mu valně ubylo. Když jsem vešel, běžel mi
naproti a řekl, že by mě prosil o velkou laskavost, tuze velikou, pře
velikou laskavost; a když takto mluvil, lichotil se ke mně jako psík.
Tázal jsem se, čeho si přeje; od pověděl s nemalým rozechvěním ve
hlase i v cho vání :
,,Koťátko, hezounké, něžné, hravé koťátko, s nímž bych si hrál a
které bych cvičil a krmil, ano, krmil — a krmil!“ Nebyl jsem na tuto
žádost nepřipraven, neboť všiml jsem si, jak jeho přáním přibývá na
veli kosti i živosti; nechtěl jsem však, aby tato rodinka ochočených
vrabců zašla tímže způsobem jako mouchy a pavouci; řekl jsem
tedy, že si tu věc ještě rozvážím, a otázal jsem se, nechtěl-li by raději
kočku nežli kotě. Dychtivost, se kterou odpověděl, ho pro zradila.
„Ach ano, raději chtěl bych kočku! Prosil jsem jen proto o

92
www.eknizky.sk

DRAKULA

koťátko, že byste mi snad kočky nedo volil. Koťátka by mi jistě
nikdo neodepřel, ne-li?“ Přikývl jsem a řekl, že to asi sotva bude
té chvíle možno, ale že se přičiním. Protáhl obličej a po střehl jsem
výhružný rys: divoký, náhle úkosem vržený pohled, kterým div
mne nezničil. Tento muž taji v sobě nevyvinutou vražednou manii.
Prozkou mám nynější jeho požadavek a uvidím, co dělat; dovím se
potom víc.
V 10 hodin večer. — Navštívil jsem ho zase a zastal sedícího v
zamyšlení. Když jsem vešel, vrhl se přede mnou na kolena a žadonil,
abych mu povolil kočku; od toho prý záleží jeho spása. Stál jsem
však na švém a řekl mu, že mu jí nemohu dovolit; odstoupil tedy
mlčky a okusuje si nehty, usedl do kouta, kde jsem jej zastal. Zítra
časně ráno se na něj podívám.
20. července. — Navštívil jsem Renfielda velmi záhy, nežli
dozorci vykonali svoji pochůzku. Zastal jsem jej už čilého a
prozpěvujícího. Rozsýpal na okně ušetřený cukr a zřejmě zase začal
chytat mou chy ; tvářil se při tom spokojen, že se mu lov dařil.
Marně rozhlížel jsem se po jeho ptácích; nevida jich, otázal jsem se,
kde jsou. Odpověděl, aniž se obrátil, že všichni odletěli. Po světnici
leželo ně kolik per a na podušce byla kapka krve. Neříkal jsem
ničeho; odešel jsem a nařídil dozorci, aby mi ihned ohlásil,
zpozoruje-li toho dne něco nápadného.
11 hodin dopoledne. — Právě byl u mne dozorce, aby mi oznámil,
že je Renfield tuze nemocen a vy vrhl chumáč peří. „Domnívám se,
pane doktore,“ pravii, „že jedl své vrabce; roztrhl je prostě a jedl
syrové!“
11 hod. večer. — Dal jsem Renfieldovi večer silný opiat, aby dobře
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spal a vzal jsem mu zápisník, abych jej prozkoumal. Domněnka,
která mi poslední do bou vrtala mozkem, jest oprávněna a teorie
doká zána. Můj vraždy chtivý šílenec je zvláštního druhu. Bude
mi pro něj stanovití nový třídní název; po jmenuji ho zoofagus,
t. j. jedlík živoucích tvorů. Rád by pozřel tolik živých bytostí, co
jen snésti možno, a vynasnažil se opatřiti si jich co nejvydat něji.
Dal jednomu pavouku mnoho much a mnoho pavouků jedinému
vrabci a potom žá dal o kočku, jež by snědla mnoho vrabců. Co by
byl učinil potom? Skoro by bylo záhodno provésti celý tento pokus.
Je-li k tomu nějaký závažný dů vod, musel by se provésti. Vivisekci
se také pošklebovali a podívejte se na její dnešní výsledky! Proč
bychom nemohli učiniti pokrok ve vědě, a to v nejobtížnějším a
nepodstatnějším oboru: v nauce o mozku? Kdybych vypátral
tajemství jediného takového mozku, měl bych klíč do ducha také
jen jednoho šílence; přivedl bych svůj vědecký obor na takovou
výši, že by vzhledem k ní Burdon-Sandersonova fysiologie nebo
Ferrierova nauka o mozku oranic neznamenaly. Kéž bych měl
alespoň dostatečný podklad! Nesmím na to tuze myslit, sic bych
vešel opravdu v pokušení; náležitý podklad sklonil by jazýček váhy
ke mně, neboť proč bych i já ne mohl míti mozek výjimečný, jemu
stejnorodý?
Jak jasně ten člověk myslí! Šílenci ostatně vždycky správně soudí
uvnitř svého myšlenkového okruhu. Rad bych věděl, na kolik
lidských životů cení člo věka nebo zdali jen na jediný. Usuzoval
svůj vý počet velice přesně a dnes začal znovu. Jak málo lidí skládá
účet z každého dne svého života!…
Mně zdá se, jakoby včerejškem končil se celý můj život
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uhasnutim nové mé naděje a že jest mi začíti vpravdě život nový.
Tak tomu bude tak dlouho, dokuci Veliký Účetní nesúčtuje se
mnou a neuzavře mé hlavní knihy bilancí v můj prospěch nebo na
můj vrub. O, Lucy, Lucy, nemohu se na tebe hněvat ani na svého
přítele, jehož štěstí je Štěstím tvým; mně nezbývá, nežli v beznaději
čekati a pracovati. Ano, k dílu! k dílu!
Kdybych měl alespoň tak silný popud jako můj ubohý šílenec, —
ale dobrý, nezištný podnět ku práci byl by mi štěstím.
DENÍK MINY MURRAYOVÉ.
26. července. — Mám starost a jest mi tedy úle vou trochu se
zde vypovídat; je mi, jakoby mi něco našeptávalo a zároveň
naslouchalo. A také je něco zvláštního v těsnopisných značkách, co
je tolik od psacího písma odlišuje. Jsem nešťastna pro Lucy, a pro
Jonathana. Již dávno jsem o Jonathanovi neslyšela, což mi působí
obavy; ale včera milý pan Hawkins, jenž je ke mně vždy velice
laskav, poslal ml dopis od něho. Psala jsem mu prosíc jej, zdali o
něm něco neví; odepsal mi, že ho právě došel při ložený dopis.
Je to jenom řádka datovaná ze zámku Drakula, kterou oznamuje,
že hodlá odcestovati domů. To neukazuje na Jonathana, nechápu
toho a jsem rozladěna. A kromě toho Lucy, ačkoli jest jinak zcela
zdráva, onehdy zase upadla do svého dávného náměsíčnictví. Její
matka se mnou o tom mluvila a rozhodly jsme se, že budu zamykati
každou noc dveře našeho pokoje. Paní Westernrcvá dobře ví, že
náměsíční chodívají po střechách a okrajích skal, náhle se probudí
a se srdcervoucím výkřikem, daleko široko se rozléhajícím, sřítí se
do hloubi. Ubohá paní! Má ovšem strach o Luci; povídala mi, že její
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muž, Lucyin otec, měl týž oby čej : často v noci vstal, oblekl se a byl
by odešel, kdyby ho byli nezadrželi. Lucy se má na podzim provdati
a již si dělá plány o šatstvu a jak si za řídí domácnost. Chovám k
ní vřelou účast; vždyť činím také tak, jenže Jonathan i já chceme
vplouti do přístavu manželského docela prostince. Pan Holmwood
— totiž Hon. Artur Holmwood, jediný syn lorda Godalminga —
přijde sem co nevidět, jak mile bude moci odejíti z města, neboť
otec není zcela zdráv; a myslím, že milá Lucy počítá již minuty jeho
příchodu. Ráda by ho přivedla na sedátko na hřbitovním útesu a
ukázala mu krásy Whitby. Sko ro bych řekla, že právě to čekání ji
znepokojuje; polehčí se jí, až on se vrátí.
27. července. — Od Jonathana ani slovíčka. Za čínám o něj mít
starost, ačkoli nevím ani, proč; ale toužím po tom, aby mi psal,
byť jen jedinou řádku. Lucy je náměsíčná více než kdy jindy a co
noc mě probudí chodíc po pokoji. Na štěstí je takové teplo, že se
nemůže nachladit; ale již pouhá starost o ni a neustálé vyrušování
ze spánku za číná působit na mne nepříznivě, takže se stávám
nervosní a sama se probouzím. Díky Bohu, že se Lucy pozdravuje.
Pan Holmwood byl náhle povo lán do Ringu k svému otci, jenž se
vážně rozne mohl. Lucy trpí odkladem, že ho zase ještě ne spatří,
zevně není však na ní vidět ničeho; je trochu silnější a na tvářích má
pěkný růžový nádech. Po zbyla již svého chudokrevného vzezření.
Modlím se, aby ze všeho vyvázla.
3. srpna. — Zase minul týden a o Jonathanovi nemám zpráv;
ani panu Hawkinsovi nepsal, jak jsem se od něho dověděla. O,
doufám, že se nerozstonal. Ale byl by jistě psal. Dívám se pořád na
poslední jeho dopis, ale to mě neuspokojuje. Ne vypadá, jakoby byl
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od něho, ale písmo jest jeho. O tom není pochyby. Minulý týden
Lucy nechodila tolik ve spaní, ale je podivně zamyšlena, čehož ne
chápu; zdá se, jakoby mě i ze spaní pozorovala. Pokouší se otevřití
dveře; když vidí, že jsou zamčeny, chodí pokojem a hledá klíč.
6. srpna. — Zase tři dni a ani řádky nedostá vám. Toto čekání
je hrozno. Kdybych alespoň věděla, kam psát nebo jít, již by se
mi ulehčilo; ale od posledního dopisu nikdo o Jonathanovi ani
slovíčka nezvěděl. Nezbývá, nežli modliti se k Bohu *za trpělivost.
Lucy je vznětlivější nežli dosud, ale jinak zdráva. Na dnešek byla
hrozivá noc a rybáři prorokovali bouři. Také si toho budu všímat
a budu hledět seznat povětrnostní značky. Dnes máme pošmourný
den; zatím co toto píši, je slunce ukryto za hustými mraky, vysoko
nad Kettlenessem. Všechno je šedé — až na zelenou trávu, jež září
v šedi jako smaragd; šedé jsou i skály; šedé mraky na dolením kraji
sluncem prosvícené visí nad šedým mořem, do něhož trčí šedé
písčiny jako šedé prsty. Příboj se hlučně valí přes mělčiny a písčiny
a šedé mlhy táhnou od moře. Také obzor se ztrácí v šedých parách.
Všechno je pusto; mraky věží se jako obrovské skály a v moři temně
vře zlověstným hukotem. Temné postavy vynořují se tu a tam na
pobřeží, mnohdy zpola zahalené mlhou podoba jíce se „jako lidé
chodícím stromům“. Rybářské čluny spěchají k domovu, zvedají se
a klesají v pří boji, nežli dospějí do přístavu, na bok se naklá nějíce.
Tu přichází pan Swales. Míří přímo ke mně a podle toho, jak smeká
klobouk, vidím, že se mnou chce mluvit…
Veliče mě překvapila změna, jež udála se se star cem. Když si
vedle mne přisedl, řekl velice něžně:
„Rád bych vám něco řekl, slečno.“ Viděla jsem, že mu to není tak
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snadno, chopila jsem se tedy staré, vrásčité jeho ruky a žádala, aby
mluvil ze srdce; řekl tedy, ponechávaje ruku svou v mé:
„Bojím se, má drahá, že jsem vás rozladil těmi ošklivými věcmi,
jež jsem povídal o mrtvých a podobně předešlý týden; ale nemyslel
jsem tím nic zlého, jen bych si přál, abyste si na to vzpomněla, až
mne tu nebude. My staří lidé, již odstavení a již jednou nohou v
hrobě, neradi o té věci přemý šlíme a nejsme rádi blízko rubášů;
proto se chci trochu povyrazit, aby se mi poněkud polehčilo u
srdce. Ale, Bůh uchovej, slečno, smrti se ne bojím ani dost málo;
přec bych však nerad umřel, kdyby na mně záleželo. Čas můj jest
asi už blízký, neboť jsem stár a na stu letech člověk nesmí počítat
už s ničím; a já do nich mám tak blízko, že si už zubatá na mne
kosu brousí. Vidíte, nemohu si ani odvyknout, abych si o tom ještě
nezažertoval; však i žerty přejdou, až budou otřepány. Brzy nadejde
den, kdy anděl smrti dá nade mnou zazníti své troubě. Ale
nermuťte se tuze, má milá!“ — viděl, že se dávám do pláče —
„kdyby zazněla ještě této noci, pranic bych se nevzpouzel jejímu
zavolání. Vždyť konečně život není než čekáním jiného života, nežli
který žijeme, a jenom na smrt se můžeme s jistotou spolehnout.
Jsem však spokojen, že smrt přijde ke mně, má drahá, a ta přichází
rychle. Vždyť může přijít, zatím co se zde rozhlížíme a přemýšlíme.
Možná, že je v tom větru tam daleko nad mořem, jenž přináší ztráty
a ztroskotání, palčivé zoufalství a smutek do srdce. Hleďte! hleďte!“
zvolal rázem. ,,Něco je ve větru a ve vzduchu, co zní, vane a páchne
smrtí. Smrt je ve vzduchu; cítím, jak při chází. Bože, nechť se jí
pokorně poddám, až mě zavolá!“ Vztáhl oddaně ruce a smekl
klobouk. Rty jeho se pohybovaly, jakoby se modlil. Mlčel několik
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minut, potom vstal, stiskl mi ruce, požehnal mě, dal s Bohem a
odbelhal se. To všechno mne hlu boce dojalo a velice rozčililo.
Byla jsem ráda, že tudy šel strážce pobřeží s da lekohledem pod
paží. Zastavil se, aby se mnou pro mluvil jako obyčejně, ale při tom
se díval neustále na kterousi cizí loď.
„V tomhle se nevyznám,“ pravil. „Podle zevnějšku je to Rus; ale
zmítá sebou tuze divoce. Neví si rady ani dost málo; zdá se, že vidí
nastávající bouři, avšak nemůže se rozhodnouti, má-li plouti k
severu na širé moře, nebo vjeti sem do přístavu. Jen se zase
podívejte! Kormidlo je řízeno prapodivně; není snad vůbec ani v
ruce. Vždyť každým nárazem větru mění se směr lodi. Myslím, že
ráno uslyšíme o ní více.
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Hlava VII.
VÝST
VÝSTŘIŽEK
IŽEK Z ČASOPISU
ASOPISU THE DAIL
DAILYGRAPH
YGRAPH Z 8.
SRPNA.
VLEPENO DO DENÍKU MINY MURRAYOVÉ.

Od našeho dopisovatele.
Whitby.
Zažili jsme zde bouři z největších a nej náhlejších, s příznaky jak
podivnými, tak i jedinečnými. Povětrnost byla poněkud dusná, ale
nikterak neobvyklá v měsíci srpnu. V sobotu večer bylo krásně
jako jindy a přemnoho nedělních výletníků zavítalo na Mulgrave
Woods, Robin Hooďs Bay, Rig MilL, Runswick, Staithes a různá
jiftá výletní místa v okolí Whitby. Parníky Emma a Scarborough
pro jížděly sem tam podél pobřeží a spousty výletníků nasedaly
i vystupovaly. Den byl neobyčejně krásný až do odpoledne, kdy
několik povídavých výletníků, kteří rádi docházejí na hřbitov na
Východním ostro hu, aby se pokochali nádherným rozhledem k se
veru a západu, pojednou zpozorovalo mrak bouřlivák vysoko na
severozápadní obloze. Vítr, vál mírně od severozápadu a v mluvě
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meteorologů po jmenovali bychom jej „Číslo 2.: lehký van“. Službu
konající strážce pobřežní ihned jej hlásil a starý rybář, jenž přes
půl století sledoval povětrnostní jevy, s Východního ostrohu, co
nejurčitěji předpovídal prudkou bouři. Nastávající západ slunce byl
tak nádherný, tak velkolepý ve spoustě sytě zbarvených mraků, že
byl tu celý dav shromážděn na hřbitově na škále, aby se té nádheře
podivoval. Nežli slunce zapadlo za černé obrysy Kettlenessu, jež se
ostře odrážely proti západní obloze, byla spodina poseta tisícerými
obláčky všech barev: ohnivě červené, na chové, růžové, zelené,
fialové a všech odstínů zlaté; tu a tam mezi nimi úzké, zdánlivě
úplně černé pruhy všech tvarů, rýsující se jako obrovské silhuety.
Malíři nedali si ujiti této příležitosti a není pochyby, že několik
obrazu „Před velikou bouří“ bude zdóbiti výstavy R. A. i R. I.
příštího května. Nejeden ka pitán rozhodne se, aby jeho „cobble“
nebo „mule“, jak sc tak říká velkým člunům, vyčkal v přístavu,
dokud bouře nemine. K večeru vítr ustal nadobro a o půlnoci
nastalo mrtvé ticho; všudy spočívalo dusné vedro a tísnivé napětí,
jež zmocňuje se citli vých osob. Na moři bylo viděti jen málo světel,
neboť i pobřežní parníky, jež se obyčejně „drží“ při samém břehu,
trochu povážlivě se pouštěly na moře, a rybářských člunu bylo vidět
jen několik. Jediné plavidlo, jež stálo za zmínku, byl cizí škuner,
jež všechny plachty maje rozvinuty, zdánlivě plul k západu. Sílená
odvážnost nebo nemotornost důstojniků byla vděčným
předmětem hovoru vzhledem na blížící se bouři, dokud loď. byla
v dohledu; ano dány i signály, aby svinula několik plachet vůči
hrozícímu Nebezpečí. Nežli nadešla čirá noc, bylo viděti, jak I
plachtami mdle svěšenými půvabně se houpá na zvlněné hladině:
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„Tak líně, jak loď malovaná, kde malován i oceán.“
Krátce před desátou hodinou stal se klid přímo trapným a ticho
bylo tak hluboké, že bylo zřetelně slyšeti bečení ovce a štěkot psa
ve městě, a hudební sbor na přístavišti byl hybným francouzským
val číkem přímo v nesouladu s naprostou harmonií ticha v přírodě.
Brzy po půlnoci rozlehl se od moře po divný zvuk a vysoko ve
Vzduchu vznikl zvláštní slabý, dutý hukot.
Potom z čista jasna propukla bouře rychlostí, jež touto dobou
zdála se neuvěřitelná; ano i dodatečně je nemožno vylíčiti, jak se
celý vzhled přírody rá zem změnil. Vlny zvedaly se s rostoucí
zuřivostí, každá převyšujíc předchozí, takže za pouhých ně kolik
minut dříve jako zrcadlo rovná hladina proměnila se ve řvoucí,
vše hltající obludu. Bíle lemo vané vlny šíleně bily do plochých
písčin a draly se vzhůru po příkrém úskalí; jiné přenášely se přes
přístavní hráze a pěna jejich dostřikovala až nad hlavy majáků, jež
zvedaly se na obou koncích pří stavu ve Whitby. Vítr burácel jako
hrom a vál takovou prudkostí, že se i silní muži sotva udrželi .
na nohou, a s pronikavým hvizdem dral se železným mřížovím.
Bylo nutno vykliditi obě‘ přístavní hráze plné diváků, sice by snad
nehod této noci ještě bylo přibylo. Aby potíží a nebezpečí bylo
ještě více, hnaly se k pevnině spousty mořské mlhy, — bílé, vlhké
mraky, jež plynuly jako strašidla: tak mokrá, ponurá a studená, že
nebylo potřebí mnoha fantasie, aby si člověk představil, že duchové
utonulých v moři dotýkají se žijících svých bratří sliznatýma
mrtvýma rukama; a mnohý zachvěl se, když tyto cáry mořské mlhy
se připlížily. Chvílemi se mlhy rozstoupily a do dálky bylo viděti
moře v záři blesků, jež se teď hustě a hojně křížily, provázeny jsouce
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tak straš ným rachotem hromu, že zdálo se, jakoby se chvěla nad
námi celá obloha duněním těžkých kroků bouře.
Některé z těchto výjevů byly nezměrně velkolepy a nejvýš
zajímavý; moře kupíc se v hory každou vlnou tryskalo pod oblaky
spousty bílé pěny, kterou vichr tříštil a dokola vířil; tu a tam
rybářský člun s roztrhanou plachtou šíleným chvatem hledal úto
čiště před bouří; zde onde míhala se bílá křídla bouří zmítaných
mořských ptáků. Na vrcholu Východního útesu byl nový reflektor
připraven k činnosti, do sud však nebyl vyzkoušen. Důstojníci
tímto úkolem pověření dali k tomu rozkaz a v mezerách honících
se mlh rozlévalo se světlo po rozbouřeném moři. Několikrát jeho
úkon potkal se s dobrým výsledkem, kdy rybářský člun, až po okraj
do vody se nořící, pospíšil do přístavu veden jsa v ochranu zvoucím
světlem, aniž mu hrozilo nebezpečí, že se roztříští o přístavní hráz.
Když se všechny Čluny dostaly v bezpečí, rozlehl se radostný
pokřik v zástupu lidí na břehu, pokřik, jenž na chvilku zdál se
přehlušili bouři, aby hned potom v hukotu jejím se rozplynul.
Již dávno objevil reflektor značně daleko skuner v plných
plachtách, bezpochyby touž loď, kterou bylo viděti z večera. Vítr se
zatím obrátil k vý chodu a diváků na skále zmocnilo se rozechvění,
když seznali hrozné nebezpečí, ve kterém se právě ocitl. Mezi ním
a přístavem táhl se plochý skalní útes, o nějž se časem již mnohá
dobrá loď roztří štila; podle toho, s které strany teď vítr vanul,
zdálo se naprosto nemožno, že šťastně dostihne vjezdu do přístavu.
Byla právě hodina největšího přílivu, ale vlny byly tak vysoky, že v
korytóvitých jejích pro hlubních bylo téměř viděti pobřežní písek
a škuner hnal se plnými plachtami tak rychle, že podle slov starého
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kteréhos plavce „žene se jistě někam, byť snad do jícnu samého
pekla.“ Potom se přivalila jiná mlha, mohutnější a hustší nežli
dosuď — hustý chumáč, jenž kladl se na všechno jako šedý rubáš
a lidem na břehu zbýval k postřehu jenom sluch, neboť řev bouře,
rachot hromu a jek mohutných vln ozýval se tmou hlasitěji nežli
kdy dosud. Pa prsky reflektoru byly zaměřeny na vjezd do pří stavu
přes východní hráz, kde na břehu stojícími lidmi s utajeným
dechem čekal se náraz. Vtom se vítr obrátil k severovýchodu a cáry
mlh rozplývaly se pod prudkým jeho závanem; a potom, mirabile
dietu, mezi přístavními hrázemi, přeskakuje s vlny na vlnu, jako
střemhlav řítil se cizí skuner, z plných plachet větrem hnán, do
bezpečného přístavu. Re flektor za ním — a hrůza pojala každého,
kdo vý jevu přihlížel: ke kormidlu přivázána byla mrtvola se
svěšenou hlavou, jež kymácela se sem tam při každém pohybu lodi.
Na palubě nebylo nikoho jiného viděti. Hrůza přejela všem po
zádech, když si každý pomyslil, že jako zázrakem do přístavu vplula
loď, řízena jsouc rukou pouhé mrtvoly! Nadto se událo všechno
rychleji, nežli lze napsati tato slova. Skuner se však nezastavil, nýbrž
přeletěl přístavem a vjel na hromadu písku a štěrku, již spláchla
mnohá bouře a mnohý příliv do jiho východního kouta přístavu,
narážející na východní ostroh, známý zde jménem Tate Hill Pier.
Ovšem udál se značný náraz, když loď najela na písčinu. Každé
ráhno, každé lano a každé stěhlo bylo napiato a několik jich s
rachotem se zřítilo. Nejpodivnější však bylo, že jakmile udál se
náraz, vyskočil na palubu z vnitra velký pes, jako když ho vystřelí,
hnal se na „přídu a skočil na písek. Za měřil přímo na strmý útes,
kde nad pěšinou tak příkře spadá hřbitov k východnímu přístavišti,
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že několik náhrobních kamenů, v místním nářečí nazva ných
„thruffsteans“ nebo „throughstones“ pře čnívá přes zřícený okraj
skály a zmizel ve tmě, jež zdála se oproti ostrému světlu ohniska
reflektoru tím černější.
Tou dobou nebylo nikoho na Tate Hill Piern. jelikož všichni,
kdož byli zcela blízko, buď již byli v posteli, nebo byli venku na
návrších. Byl tedy dozorce, jenž konal službu na východní straně
pří stavu, první, kdo seběhl k malé hrázi a vystoupil na palubu
vraku. Lidé, reflektorem otáčející, pro zkoumavše vjezd do
přístavu, aniž čeho pozoro vali, zaměřili světlem na opuštěnou loď
a pevně jím tam utkvěli. Pobřežní strážce vyšplhal se na ni a když
přišel ke kormidlu, sklonil se, aby je pozoroval; rázem však
odskočil, jako by se něčeho zděsil. Zdálo se, že se tím všeobecná
zvědavost podnítila, a přemnozí diváci dali se na útěk. Je hezký
kus cesty od západní skály po zdvihacím mostě k Tate Hill-Pieru;
váš zpravodaj však je dobrý běžec a předběhl celý zástup. Když
jsem došel na místo, zastal jsem již na přístavišti hlouček lidí, jimž
pobřežní strážce a policejní strážník bránili vstoupiti. na palubu.
Laskavostí prvního lodníka bylo mi jakožto vašemu dopisovateli
dovoleno vstoupiti na loď a byl jsem z několika těch, kteří viděli
zblízka mrtvého námořníka ke kormidlu při vázaného.
Nebylo divu, že se pobřežní strážník ulekl, ano zděsil, neboť
zřídka kdy naskytne se takováto po dívaná. Námořník ten byl
prostě přivázán za ruce, jež měl skříženy, ke Špici kola. Mezi
dlaněmi a dřevem tkvěl křížek; růženec, u něhož křížek vi sel,
ovinut byl kolem kloubů mrtvoly a špice kola a všechno svázáno
bylo provazy. Ubožák asi nějaký čas seděl, ale kymácení lodi a
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nárazy plachet tak kormidlem zmítaly a mrtvolu zároveň sem tam
po potahovaly, že se provazy, jimiž byla přivázána, prořezávaly
masem až na kosti. Stav věci byl přesně zjištěn a lékař, doktor J.
M. Caffyn, bytem na ná městí East Elliot, čís. 33, jenž dostavil se
hned za t mnou, po prohlídce konstatoval, že muž ten byl alespoň
již dva dni mrtev. V kapse měl láhev pečlivě zazátkovanou, avšak
prázdnou až na sviteček papíru, který, jak se potom zjistilo, byl
dodatkem k plavboměru. Pobřežní strážník prohlásil, že si muž asi
sám ruce přivázal a utáhl zuby konce provazu. Okolnost, že
pobřežní strážce byl první na palubě, později usnadní úřední řízení
lodního soudu; po břežní strážce totiž nesmí si činit nároků na od
měnu za záchranu lodi, což je právem každé sou kromé osoby, která
první vystoupí na vrak. Přes to však ozvali se již právní jazykové:
mladý práv ník hlasitě ujišťoval, že právo vlastníka lodi ne zvratně
propadlo, jelikož v tomto případě nastu puje v platnost zákon o
mrtvé ruce; vždyť prý držadlo kormidla, tohoto odznaku lodního,
vedla ruka mrtvoly. Netřeba podotýkati, že byl mrtvý kormidelník
ve vší úctě odnesen s místa, kde konal svoji stráž poctivě až i ve
smrti — nezdolnost tak vznešená jako ona mladého Casabianky —
a uložen, do kostnice až do příchodu soudní komise.
Prudká bouře již minula a její běsnění začalo se tišit, hloučky
lidí se rozcházely k domovu a obloha nad yorkshirskými lesy se
zardívala. Pro příští vaše číslo pošlu včas další podrobnosti o
opuštěné lodi, jež tak tajuplným způsobem dosáhla přístavu.
Whitby.
9. srpna. — Okolnosti provázející podivný vjezd vraku za bouře
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této noci jsou ještě podivnější nežli věc sama. Ukázalo se, že skuner
je ruská loď z Varny a jmenuje se Demeter. Zatížen byl skoro vý
hradně stříbrným pískem a náklad jeho byl jen ne patrný : tolik a
tolik velkých dřevěných beden na plněných hlínou. Tento náklad
svědčil jistému jednateli ve Whitby, panu S. F. Billingtonovi, The
Crescent, čís. 7., jenž dnes ráno vstoupil na palubu a ujal se zboží,
jež bylo na něj adresováno. Ruský konsul převzal podle najímací
smlouvy loď a vy platil všechny přístavní a jiné poplatky. Dnes se
tu nemluví než o prapodivné této události; úřed níci obchodního
soudu co nejúzkostlivěji dbali, aby se všechno vykonalo podle
stávajících předpisů. Ačkoli celá věc byla důkladně zašmodrchána,
pro vedli vše tak bedlivě, aby nebylo příčiny k rekla macím. Značné
pozornosti dostalo se i psu, jenž vyskočil na pevninu, když loď
přistála, a nejeden člen S. P. C. A., společnosti na ochranu zvířat,
jež ve Whitby je velmi svědomitá, dožadoval se, aby pes byl
vyhledán. Nastalo však všeobecné rozladění) když nebylo možno
psa dostati; zdálo se, že ve městě nadobro zmizel. Možná, že byl
poplašen a zaběhl někam do bažiny, kde se dosud ve strachu skrývá.
Někteří s hrůzou hledí vstříc možnému ne bezpečí zvláště jim
hrozícímu, neboť je to prý zřejmě zlá bestie. Dnes časně z rána‘ našli
velkého psa, plnokrevného hafana, náležejícího zdejšímu jednomu
uhlířovi zcela blízko Tate Hill Pieru, an leží mrtev na silnici naproti
jejich dvoru. Pral se patrně s divokým odpůrcem, neboť měl hrdlo
prokousnuto, břicho roztržené a vnitřnosti vyhřezlé, jako by od
drápů divé šelmy nějaké.
Později. — Laskavostí inspektora obchodního soudu bylo mi
dovaleno nahlédnouti do nákladní knihy lodi Demeter, jež byla v
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pořádku až na tři poslední ‚dny; neobsahovala však ničeho zvlá ště
zajímavého, leda jak ubývalo mužstva lodního. Největší zájem však
budil papír v láhvi nalezený, jenž byl dnes, při líčení čten; nikdy
nedostalo se mi do ruky podivnější zprávy. Jelikož není příčiny čeho
tajiti, smím jí užíti a posílám vám tedy opis, v němž vypuštěny
jsou pouze technické podrob nosti o plavbě a nákladu. Skoro se
zdá, jako by kapitána přepadla jakási šílenost, nežli se vydal na
širé moře, kteréžto šílenosti cestou přibývalo. Ovšem dlužno brati
moji zprávu cum grano, poněvadž psal jsem podle diktátu úředníka
ruského konsulátu, jenž mi vše překládal, a bylo málo času.
NÁKLAD DEMETRZ.
Z Varny do Whitby.
Psáno 18. července; sběhly se tak podivné věci, že budu všechno
bedlivě zaznamenávati od ny nějška až do přistání lodi.
Dne 6. července dokončili jsme náklad stříbrného písku a beden
hlíny. V poledne rozvinuli jsme plachty. Svěží východní vítr.
Posádka pět mužů: dva kormidelníci, kuchař a já (kapitán).
Dne 11. července za úsvitu vjezd do Bosporu. Prohlídka
tureckými celními úředníky. Bakšiš. . Všechno v pořádku. Odjezd
ve 4 hod. odpolene.
Dne 12. července Dardanely. Další celní úřed níci; vlajková loď
strážního loďstva. Zase bakšiš. Důkladná prohlídka, avšak rychlá.
Chceme brzy vy jeti. Za soumraku vjezd do Archipelagu.
Dne 13. obepluli jsme mys Matapan. Posádka je čímsi
znepokojena. Zdá se, že je rozhořčena, nikdo však nechce mluvit.
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Dne 14. července. Zdá se, že posádka je ustra šena. Samí statní
hoši, kteří se se mnou již pla vili. Kormidelník nemohl ze sebe
vypravit, co se stalo. Říkali jen, že se něco děje a křižovali se.
Kormidelník pozbyl s jedním trpělivosti a sbil. jej. Cekal jsem
hádku, ale je ticho.
Dne 16. července ráno hlásil kormidelník, že chybí jeden muž z
posádky, jménem Petrovskij. Nedo vedl jsem si věc vysvětliti. V
8 hodin večer přejal dozor na palubě; byl vystřídán Abramovem,
ale neulehl na lože. Mužstvo je ještě stísněnější. Všichni říkají, že
očekávají něco zvláštního, ale nechtějí říci více, než jenom, že je
cosi na palubě. Kormidelník je na ně velmi netrpěliv; obával jsem
se vzpoury.
Dne 17. července. — Včera přišel jeden z po sádky, Olgaren, ke
mně do kajuty a velice roz rušen svěřil mi, že má za to, že na palubě
lodi je cizí muž. Povídal, že za hlídky ukryl se do pa lubní budky,
poněvadž byl liják, a tu spatřil vy sokého, štíhlého muže, jenž
nepodobal se nikomu z posádky; stoupal po schodech, přešel po
palubě a zmizel. Sel za ním opatrně, ale když přisel na můstek,
nespatřil nikoho, ač všechny spusty byly zavřeny. Pověrečnou
hrůzou div nezšílel, takže jsem se obával, že nastane panika. Abych
tomu přede šel, dám dnes bedlivě prohledati celou loď od přídy až
na záď.
Později ve dne svolal jsem celou posádku a řek! všem, jelikož se
zřejmě domnívají, ze je na lodi někdo cizí, že prohledáme celou loď.
První kormi delník se zlobil a řekl, že je to nesmysl; přistupovati
na takové hlouposti znamená mužstvo demoralisovati, pokusí prý
se vyhnati z nich strach So chorem. Poručil jsem mu chopit se

110
www.eknizky.sk

DRAKULA

kormidla, kdežto ostatní hluboce se sklánějíce a se svítilnami v
rukou dali se do důkladné prohlídky; prozkou mali jsme každý
koutek. Jelikož byly tu jen velké dřevěné bedny, nezbylo nikde
nejriepatrnějšího zá koutí, kde by se byl mohl člověk skryti. Lidé si
od dechli, když bylo po prohlídce, a šli zase s chutí po práci. První
kormidelník se mračil, ale neříkal ničeho.
Dne 22. července. — Poslední tři dni nepohoda a proto kde kdo
je v plachtách; na strachy není kdy. Lidé, zdá se, zapomněli svých
obav. Kormidelník se zase uklidnil a všechno jde řádně svým
chodem. Pochválil jsem mužstvo za dobré výkony při ne pohodě.
Minuli jsme Gibraltar a dále úžinou na širé moře. Všechno v
pořádku.
Dne 24. července. — Na lodi spočívá jakási kletba. Již jest o muže
méně a když jsme vjeli do Biscayského zálivu za hrozné nepohody,
pozbyli jsme na dnešek zase jednoho muže, — zmizel. Jako onen
první, přišel s hlídky a již ho nikdo nespatřil. Všichni ve sběsilém
strachu; vyslali žadatele, aby směli být na stráži po dvou, poněvadž
se jeden sám bojí. Kormidelník zuří. Bojím se, že se něco strhne, že
se buď on, buď mužstvo dopustí násilí.
Dne 28. července. — Čtyři dni v pekle; jsme vrženi do jakéhos
víru a vítr přešel v bouři. Není pro nás spánku. Všichni znaveni.
Ani nevím, jak zaříditi stráž, na kterou se nikomu nechce. Druhý
kormidelník se nabídl dobrovolně, že bude loď řídit a zároveň bdíti,
aby si ostatní mohli na několik hodin sdřímnouti. Vítr ustává;
moře sic dosud rozčeřeno, cítím však, že se uklidňuje a loď pluje
jistěji.
Dne 29. července. — Zase tragedie. Ustanovil jsem na dnešek
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jen ojedinělé strážce, poněvadž je posádka příliš unavena, abych
mohl stráž zdvojiti. Když přišla ranní hlídka na palubu, našla jen
sa motného kormidelníka. Dala se do křiku a všichni se sběhli na
palubu. Všechno jsme prohledali, ni čeho však nenašli. Jsme teď
bez druhého plavčíka a mužstvo je zděšeno. Shodli jsme se s
plavčíkem, že cd nynějška se bude vycházet jen se zbraní a dbáti
každé nepatrné okolnosti.
Dne 30. července. — Poslední noc. Těšíme se, že se blížíme
Anglii. Pohoda pěkná, plachty rozvinuty. Unaven jsem odešel a
tvrdě usnul; probudil mě plavčík a řekl, že se postrádá hlídka i
kormidelník. Jedině já, plavčík a dva muži zbýváme k obsluze lodi.
Dne 1. srpna. — Dva dni mlhy a nikde ani plachty vidět. Doufal
jsem, že až budu v Anglickém průlivu, budu moci dát signál o
pomoc a někam vplouti. Nemaje sil ke svinutí plachet, musím
plouti po větru. Nemohu jich stáhnouti, poněvadž by jich neměl
kdo rozvinou ti. Zdá se nám, jako bychom byli hnáni ke hrozné
nějaké nehodě. Plavčík je teď skleslejší nežli kdo jiný. Zdá se, že
pevná jeho povaha zápasí uvnitř s ním samým. Prostí plavci jsou
povýšeni nad strach; pracují statečně a trpě livě. Jsou to Rus a
Rumun.
Dne 2. srpna, půlnoc. — Probudil jsem se z několikaminutového
spánku výkřikem asi před mými dveřmi. V mlze nespatřil jsem
ničeho. Vy běhl jsem na palubu a srazil jsem se s plavčíkem. Povídá
mi, že také slyšel výkřik a přiběhl, hlídky však nenašel. Zase jeden
ubyl. Pomoz nám Pán Bůh! Plavčík praví, že jsme jistě již projeli
úžinou Doverskou, neboť ve chvilce, když ustoupila mlha a právě
ozval se výkřik, spatřil North Foreland. Je-li tomu tak, jsme teď v
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širém moři Severním a jen sám Pán Bůh může pás vésti v mlze, která
jako by šla s námi; ale Bůh jako by nás opustil.
Dne 3. srpna. — Ó půlnoci jsem šel vystřídat muže u kormidla,
ale když jsem přišel na místo, nezastal jsem nikoho. Vítr byl
mírnější a poněvadž jsme pluli po větru, loď nekolísala. Nemohl
jsem nechati jí bez řízení a volal jsem tedy plavčíka. Za několik
vteřin přiběhl na palubu ve flanelových šatech. Oči měl divě
vytřeštěny, takže se obávám, že se minul rozumem. Přišel až zcela
ke mně a šeptal mi s hrůzou do ucha, jako by se bál, aby ho nikdo
neslyšel: „Je to zde; teď to vím. Viděl jsem to dnes na stráži; velké
jako muž, vysoké a hubené, strašidelně bledé. Bylo to na můstku
a rozhlíželo se. Připlížil jsem se za to a bodl nožem; ale nůž projel
tím jako pouhým vzduchem.“ Když takto mluvil, uchopil nůž a
divoce se jím rozháněl. Potom pravil dále: „Ale je to zde a najdu
to. Je to pod palubou, a snad v některé bedně. Otevru bednu za
bednou a podívám se. Pobudete zatím u kormidla.“ A s výstražným
pohledem, prst maje na rtech, sešel dolů. Zatím narážel prudký vítr,
takže jsem nemohl odejiti od kormidla. Spatřil jsem, že se vrací s
krabicí nástrojů a svítilnou a sestu puje po předních schodech. Je
zmaten, šílen k zu řivosti a marně bych se pokoušel zastaviti ho.
Vel kých beden poškodit nemůže; jsou deklarovány za „hlínu“, a
co je trochu zpřevrací, nemůže jim být na škodu. Stojírn tu tedy,
hledím na kormidlo a zapisuji tyto poznámky. Až za vzrůstajícího
větru nebudu moci nikam do přístavu, přetnu plachetní lana a dám
signál o pomoc . . .
Teď bude brzy po všem. Právě když jsem se začal oddávali naději,
že plavčík vyjde uklidněn, neboť jsem jej slyšel bušit do čehosi
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v podpalubí, a práce mu svědčí, — vydral se lodní spustí náhlý,
strašlivý výkřik, při němž stydla krev, a na palubu přihnal se, jako
když ho vystřelí, zuřivý šílenec s očima vytřeštěnýma a obličejem
hrůzou zkřiveným. „Zachraňte mě! zachraňte mě!“ volal a zíral
kolem do mlhové clony. Hrůza jeho změnila se v zoufal ství a
mdlým hlasem řekl: „Raději pojďte se mnou, pane kapitáne, nežli
bude pozdě. Je zde on. Teď znám to tajemství. Moře mě před ním
uchrání, ji ného mi nezbývá!“ Nežli jsem mohl promluviti slovo
nebo se pohnouti, abych ho zadržel, vyskočil na zá bradlí a bez
váhání vrhl se do moře. Myslím, že teď také znám to tajemství.
Tento šílenec tedy za hubil muže za mužem a teď se odebral za nimi
sám. Bůh mi buď milostiv! Jak zodpovím všechny tyto hrůzy, až
dospěji do přístavu? Zdali jen dospěji do přístavu! Dojde-li k tomu
někdy vůbec?
Dne 4. srpna. — Pořád mlha, kterou slunce ne může
proniknouti. Vím, že právě teď slupce vy chází, vždyť jsem
námořník, ale východu nepozo ruji. Nemohl jsem sejíti dolů,
nesměl jsem se odloučiti od kormidla; stál jsem tu tedy celou noc a
v temnu nočním spatřil jsem to — jej! Bůh mi odpusť, ale plavčík
dobře učinil, že skočil přes palubu. Raději zemříti jako muž; zemříti
jako pla vec v modrých vlnách; proti tomu nikdo nemůže nic
namítati. Ale jsem kapitán a nesmím opustiti své lodi. Chci se
střetnouti s tímto nepřítelem nebo obludou; přiváži ši tedy ruce ke
kormidlu, až mi začne ubývat sil a něčím si je převinu, čeho se on —
to strašidlo — neodváží dotknouti. A potom přijď si vítr příznivý
nebo nepohoda, zachráním svoji duši i svou čest jako kapitán.
Slábnu a nad chází noc. Až se mi zas podívá tváří v tvář, nebudu mít
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času k činu… Ztroskotáme-li, snad najdou tuto láhev, a kdo ji najde,
snad porozumí; a ne-li,… dobře, potom všichni lidé zvědí, že jsem
zůstal věren své povinnosti. Bůh a Blahoslavená Panno i vy svati,
pomozte ubohé bloudící duši, jež snaží se konati svoji povinnost…
Zajisté toto líčení odpovídá pravdě. Netřeba při pojovatti dalších
důkazu; ať již se dopustil tento muž oněch vražd sám nebo ne,
nikdo teď říci nemůže. Zdejší lidé mají vesměs za to, že kapitán
je prostě hrdina a že se mu musí dostati slavného pohřbu. Jest již
ustanoveno, aby jeho mrtvolu do provodila řada člunů kus proti
Esku a potom se vrátila s ní k Tate Hill Pieru, odkud se půjde
po schodech k opatství; má býti totiž pohřbena na hřbitově na
ostrohu. Nad sto vlastníků člunů již prohlásilo, že doprovodí
kapitána ke hrobu.
Po velkém psu není dosud ani stopy; škoda, — za nynějších
okolností by veřejnost měla nejraději, kdyby byl chován na městské
útraty. Zítra půjdu na pohřeb a tím se zase skončí jeden z „tajů
moře“.
DENÍK MINY MURRAYOVÉ.
Dne 8. srpna. — Lucy byla celou noc neklidna a já sama jsem
nemohla spáti. Byla hrozná bouře a když pronikavě hvízdala v
komíně, až mnou mráz probíhal. Opřela-li se prudkým nárazem,
bylo mi, jakoby se ozývala v dáli rana z děla. Divím se, že Lucy
neprocitla; avšak dvakrát vstala a ustrojila se. Na štěstí jsem se
včas probudila a podařilo se mi svléci ji a uložiti do postele, aniž
procitla. Podivná věc, toto náměsíčnictví; neboť zmařila-li se její
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vůle fysicky tak neb onak, její úmysl zmizí a ona vede si přesně
obvyklým způsobem.
Časně ráno jsme obě vstaly a sešly ke přístavu, podívat se,
nestalo-li se něco v noci. Venku bylo jen velmi málo lidí a ačkoli
slunce svítilo a vzduch byl jasný a svěží, veliké, hrozivé vlny, jež
zdály se temny, poněvadž je vroubila sněhobílá pěna, draly se
úzkým přístavním ústím jako zápasící muž, jenž si razí cestu davem.
Skoro jsem byla ráda, že Jonathan nebyl této noci na moři, nýbrž na
pevnině. Ale ach! jestli jen na pevnině nebo na moři? Kde vlastně
jest a jak se mu vede? Hrozně se o něj bojím. Kdybych alespoň
věděla, co si počít, a lze-li vůbec něco dělat!
Dne 10. srpna. — Dnešní pohřeb ubohého kapi tána byl velice
dojemný. Zdálo se, že se sjely všechny čluny do přístavu; kapitáni
nesli rakev celou cestu od Tate Hill Pieru až na hřbitov. Lucy šla se
mnou záhy na naše oblíbené místečko, zatím co celý průvod člunů
plul po řece proti vodě až k viaduktu a zase se vracel. Měly jsme
pěkný rozhled a viděly jsme průvod skoro celou jeho cestu.
Ubožáka uložili k věčnému odpočinku zcela blízko naší lavičky,
takže jsme si na ni vystouply, když k nám přišli a všechno jsme
dobře pozorovali. Chuďas Lucy zdála se tuze vzrušena. Byla
nepokojna a nesvá po celou tu dobu a nemohu než míti za to, že
na ni škodlivě působily její noční sny. V jedné věci je tuze divna:
nechce se mi doznati, proč se znepokojuje; má-li k tomu příčinu,
snad si jí není ani vědoma. Dodalo jí také, že ubohého starého
pana Swalesa našli dnes ráno na naší lavičce mrtvého se zlomeným
vazem. Patrně, jak lékař pravil, asi leknutím spadl s lavičky, neboť
v obličeji bylo mu zřítí takový běs a hrůzu, že jak lidé tvrdili, šel
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z něho strach. Ubohý, dobrý stařec! Snad spatřil Smrt strhanýma
očima umírajícího! Lucy je tak něžna a citliva, že vnímá všechny
dojmy hlouběji nežli ostatní lidé. Právě teď byla velice vzrušena
maličkostí, které jsem si ani nevšimla, ačkoli mám sama zvířata
ráda. Jeden z mužů, kteří sem často docházejí, podívat se za čluny,
měl s sebou psa. Pes se od něho nikdy nehnul. Oba jsou klidní
dobráci a nikdy neviděla jsem muže se zlobit, ani jsem neslyšela psa
štěkat. Při pohřebním obřadu nechtěl pes přistoupit k svému pánu,
jenž stál s námi na lavičce, nýbrž zůstal ně kolik kroků opodál, vrčel
a štěkal. Pán jeho pro mlouval k němu laskavě, potom přísně a
posléze hněvivě; pes však přijíti nechtěl ani štěkat nepřestal. Přímo
zuřil, oči mu plály, všechna srst se ježila jako kočce, když se štíří se
psem. Konečně se muž také rozzlobil, seskočil, popadl psa a spráskal
jej; potom uchopil jej za srst na zádech a zpola přitáhl, zpola
přistrkal jej na náhrobek, na kterém byla naše lavička upevněna. V
tom okamžiku, jakmile se ubohý tvor dotkl náhrobku, zcela utichl
a začal se chvět. Nepokusil se o útěk, nýbrž schoulil se, na celém
těle se třásl a svíjel; strach jej tak žalostně zřídil, že jsem se pokusila,
ovšem marně, jej uklidnit Lucy byla také plna útrpnosti, neodvážila
se však psa dotknout!, nýbrž hleděla na něj na smrt zděšena. Bojím
se, že je to příliš přecitlivělá povaha, jíž nelze bez pohromy kráčeti
životem. Bude se jí o tom zdáti celou noc, tím jsem si jista. Celý
ten sběh událostí, loď řízená rukou umrlcovou do přístavu, mrtvola
přivázaná ke kormidlu s křížkem a růžencem v rukou, dojemný
pohřeb, zuřivý a hned zas ustrašený pes — to vše bude podkladem
jejích snů.
Mám za to, že bude pro ni nejlépe, ulehne-li tělesně unavena;
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podniknu s ní tedy dlouhou vycházku k útesům na Robin Hooďs
Bay a zpět Snad potom nebude náchylna k náměsíční pochůzce.
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Hlava VIII.
DENÍK MlNY MURRA
MURRAOYVÉ.
OYVÉ.

Téhož dne, 11 hodin v noci. — Ach, jak jsem unavena! Kdyby
nebylo toho, že jsem si učinila psaní deníku povinností, nebyla
bych jej této noci již otevřela. Měly isme roztomilou procházku.
Lucy byla za chvíli veselé mysli, jak myslím, dík několika pěknvrn
kravičkám, jež nám přišly vstříc na poli nedaleko majáku a
očichávajíce nás, trochu nás polekaly. Mám za to, že jsme
zapomněly na všechno, jenom ovšem nikoli na vlastní bezpečnost;
bylo nám tedy obrátit list a dát se rychle do kroku. V Robin Hooďs
Bay popíjely jsme lahodného čaje ve starodávne hospůdce s
klenutými okny právě nad skalami pobřeží chaluhami porostlými.
Jistě byly bychom přivedly „moderní ženy“ v úžas svojí chuti k
jídlu. Muži jsou zajisté shovívavější, sláva jim! Potom šly jsme domů
činíce několik, vlastně mnoho zastávek, abychom si odpočinuly, při
čemž jsme měly plnou duši strachu ze zdivočilých býků. Lucy byla
vskutku vysílena a chtěly jsme se proto odebrati na lože co možná
brzy. Přišel však mladý pan kurát a paní Westernrová pozvala jej,
aby s námi zůstal na večeři. Lucy i já měly jsme krušnou práci s
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nudným panákem. Myslím, že mé slovní potyčky byly vydatnější,
neboť, se dovedu pevně držet. Mám za to, že se biskupové musejí
sejíti a uraditi o ustanovování onačejších kurátů, kteří nedají se
udržeti na večeři, byť jich někdo sebe více nutil, a kteří poznají,
kdy jsou děvčata unavena. Lucy usnula a tiše oddychuje. V obličeji
je červenější nežli jindy a vyhlíží, ach, tak sladce! Jestliže se pan
Holmwood zamiloval do ní, když ji pouze viděl v obytném pokoji,
ráda bych věděla, co by řekl, kdyby ji teď spatřil. Některé „moderní
ženy-spisovatelky“ vystoupí jednoho dne s požadavkem, aby bylo
mužům i ženám dovoleno viděti se ve spaní, dříve nežli učiní nebo
přijmou nabídnutí k sňatku. Domnívám se však, že „moderní“ ženy
neomezí se na pouhé přijetí nabídky; budou se o muže ucházeti
samy. A to bude něco pěkného! Je v tom něco potěšujícího. Jsem
dnešního večera tolik šťastna, že drahá Lucy lépe vypadá. Opravdu
věřím, že se změnila a vyvázla z onoho náměsíčnictví. Byla bych
úplně šťastna, kdybych jen věděla, zda-li Jonathan… Bůh mu žehnej
a jeho ochraňuj!
Dne 11. srpna, ve 3 hod. z rána. — Zase k deníku. Jelikož nemohu
spáti, chci psáti. Jsem příliš rozčilena, takže neusnu. Udála se
taková dobrodružná příhoda, jež nám nahnala smrtelných úzkostí.
Usnula jsem, sotva jsem zavřela deník… Vtom jsem nadobro
procitla a vyskočila s hrozným pocitem strachu a prázdnoty kolem
sebe. V pokoji bylo tma, že jsem na Luciinu postel neviděla;
připlížila jsem se a hmatala po ni. Postel byla prázdna. Rozškrtla
jsem sirku a seznala, že Lucy vůbec není v pokoji. Dveře byly
zavřeny, nikoli vsak zamčeny, což jsem sama byla učinila. Bála jsem
se probuditi její matku, jíž se poslední dobou, přitížilo; oblekla jsem
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se tedy a chystala jsem se podívat se po přítelkyni. Když jsem
vycházela z pokoje, napadlo mě, že by mi mohly šaty, jež nosila,
podati jakési vysvětlení, co ve snu zamýšlela. Župan znamenal by, že
chodí po domě, šaty vycházkové, že je z domova. Župan i Šaty byly
na svém místě. „Díky Bohu!“ řekla jsem si, „nemůže býti daleko,
poněvadž jest jen v nočním obleku. „Sběhla jsem se schodů a
nahlídla do obytného pokoje. Nebylo jí tam! Podívala jsem se do
ostatních otevřených místností domu a vzrůstající strach mne
mrazil u srdce. Posléze jsem přišla až k domovním dveřím a zastala
je otevřeny. Nebyly otevřeny dokořán, jenom jazýček zámku
nezapadal. Domácí lidé měli každé noci dveře pečlivě uzamknouti
; obávala jsem se tedy, že Lucy vyšla ven tak, jak byla. Nebylo kdy
přemýšleti o tom, co se mohlo státi; temné, tísnivé obavy
zatemňovaly mi přesnou soudnost. Popadla jsem velký, těžký šál
a vyběhla ven. Hodiny odbíjely právě jednu, když jsem doběhla
ke Crescentu, kdež nebylo viděti ani živé duše. Běžela jsem podél
severní terasy, nespatřila jsem však bílé postavy, jakž jsem
očekávala. Od kraje západního útesu nad přístavní hrází dívala
jsem se přes přístav k východnímu ostrohu, doufajíc, nebo obávajíc
se, ani sama nevím co, že spatřím Lucy na našem oblíbeném
sedadle. Jasný úplněk zakrývaly chvílemi těžké, honící se mraky,
takže se po celém kraji střídalo jejich během prchavé diorama světla
a stínu. Asi dvě vteřiny nespatřila jsem ničeho, poněvadž stín
mraku zahalil Mariánský koste! a celé jeho okolí. Když mrak
přeletěl, zpozorovala jsem zase zříceniny opatství; a když okraj
úzkého pruhu světla, ostrý jako ostří meče, nad nimi přeletěl,
spatřila jsem postupně kostel i hřbitov. Ať již jsem očekávala
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cokoli, nebyla jsem zklamána, neboť tam, na našem oblíbeném
sedátku, jevil mi stříbrný svit měsíce zpola vzad odkloněnou
postavu, jako sníh bílou. Příliš rychle hnal se mrak, takže jsem
neuviděla mnoho, neboť ihned téměř zahalila vše hluboká tma;
zdálo se mi však, jakoby cosi temného stálo za sedadlem, kde se
bělala bílá postava, a sklánělo se nad ní. Co to bylo, zdali zvíře
nebo člověk, nemohla jsem rozeznati; nečekala jsem, až zase něco
spatřím, nýbrž běžela jsem dolů po schodech k přístavní hrázi a
po rybním tržišti k mostu, kudy vedla jediná cesta na východní
útes. Město zdálo se jako mrtvo, neboť nespatřila jsem živé duše;
byla jsem tomu ráda, poněvadž nepřála jsem si svědků Lucyina
utrpení. Čas i vzdálenost zdály se nekonečny, kolena se mi chvěla
a namáhavě jsem oddechovala, když jsem se línala po nekonečných
schodech k opatství. Jistě jsem rychle běžela, a přece se mi zdálo,
jakoby nohy mé byly zatíženy olovem a klouby v celém těle byly
zarezivělé. Když jsem přišla nahoru, spatřila jsem sedadlo i bílou“
postavu, neboť jsem byla dosti blízko, abych mohia i potmě
rozeznati onen stín. Bylo nade vši pochybnost: něco dlouhého a
černého sklánělo se nad bílou postavou. Zvolala jsem zděšena:
„Lucy! Lucy!“
Ono „cosi“ zvedlo hlavu a s místa, kde jsem stála, spatřila jsem
bílou tvář a rudě planoucí oči. Lucy neodpověděla a já pádila jsem
ke hřbitovnímu vchodu. Když jsem vešla, octl se kostel mezi mnou
a lavičkou, takže mi asi na minutu zmizela s očí. Když jsem ji opět
spatřila, mrak odplul a měsíc tak jasně svítil, že jsem zřetelně viděla
Lucy vzad se zaklánějící a s hlavou spočívající na opěradle lavice.
Byla úplně sama a po nějaké živé bytosti nebylo ani stopy.
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Když jsem se nad ní sklonila, viděla jsem, že dosud spí. Rty její
byly otevřeny, — dýchala, nikoli jemně jako jindy, nýbrž dlouhými,
těžkými tahy, jakoby zápasiti musela o to, aby mohla plíce naplniti
svěžím vzduchem. Když jsem se jí skoro dotkla, zyedla ze spaní
ruku a přitáhla si límec noční košile těsněji kolem hrdla. Při tom se
lehce zachvěla, jakoby jí bylo chladno. Přehodila jsem přes ni teplý
šál a přitáhla jí konce jeho ke krku, neboť jsem se obávala, aby se
nerozstonala z nočního chladného vzduchu, jsouc odstrojena. Bála
jsem se ji rázem probudit a abych měla ruce volny pro případnou;
pomoc, sepiala jsem jí šál na krku dlouhou jehlicí; ve strachu jsem
asi byla nemotorna a snad jsem ji škrábla nebo bodla jehlicí, neboť
když se jí dech znenáhla uklidňoval, několikrát si sáhla na hrdlo a
zasténala. Když jsem ji důkladně zabalila, obula jsem jí své střevíce
a velmi jemně jsem se pokusila ji vzbudit Zprvu zůstala k tomu
netečna; znenáhla vsak se probírala ze spánku, chvilkami
vzdychajíc a sténajíc. Posléze, jelikož čas rychle míjel a z jiných ještě
důvodů, pro které jsem ji chtěla co nejdříve domů dopraviti, silněji
jsem jí zatřásla, takže konečně otevřela oči a probudila se. Spatřivši
mě, nezdála se překvapena, jelikož rozumí se, nebyla si hned vědoma, kde vlastně jest. Lucy se vždycky probouzí roztomile; tak
ani tentokráte nepozbyla půvabu, ačkoli se tělo její tetelilo zimou,
a poněkud se zděsila toho, že procitá svlečena v noci na hřbitově.
Trochu se chvěla a přivinula se ke mně; když jsem jí řekla, aby šla
ihned se mnou domů, vstala mlčky, poslouchajíc jako děcko. Když
jsme odcházely, hrubý štěrk píchl mě do nohy a Lucy postřehla můj
sten. Zastavila se a naléhala na mne, abych si obula své střevíce;
nechtěla jsem však. Za to, když jsme přišly na pěšinu za hřbitovem,
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kde zbyla kaluž po prudkém lijáku, umazala jsem si nohy blátem,
trouc nohu o nohu, aby si mě nikdo cestou domů nevšiml, že jsem
bosa, kdybychom snad někoho potkaly.
Štěstí nám přálo a přišly jsme domů, aniž jsme potkaly živé duše.
Spatřily jsme jenom jediného muže, jenž asi nebyl dosti střízliv,
an přichází po silnici proti nám; schovaly jsme se však ve vratech,
až zašel malým vchodem na odlehlý úzký dvoreček, jakému ve
Skotsku říkají „wynds“. Srdce mi celý ten čas bušilo tak hlasitě,
že jsem se bála, abych neupadla. Měla jsem strach o Lucy, nejen
o její zdraví, jemuž mohlo ublížiti nastuzení, nýbrž o její pověst,
v případě, že by se o tomto dobrodružství někdo dověděl. Když
jsme přišly domů, umyly jsme si nohy, pomodlily se spolu a já
uložila jsem ji do postele. Nežli usnula, prosila mě, ano úpěnlivě
žadonila, abych ani slova neříkala nikomu, ani její matce, o této
náměsíční vycházce. Zprvu jsem váhala slíbiti ji to; když jsem však
uvážila zdravotní stav její matky a že by tato zvěst jí přitížila, a když
jsem pomyslila na to, že by věc byla snad — nikoli snad, nýbrž
zcela jistě — nesprávně vykládána, kdyby se dostala na veřejnost,
rozhodla jsem, že učiním moudřeji, pomlčím-li o ní. Mám za to,
že jsem učinila dobře. Zamkla jsem dveře a klíč jsem si uvázala na
zápěstí ruky; tak snad už nebude klid můj rušen. Lucy tvrdě spí
zdravým spánkem; odlesk ranního úsvitu je dosud vysoko a daleko
nad mořem…
Téhož dne v poledne. — Všechno jde dobře. Lucy spala, dokud
jsem jí nevzbudila a zdá se, že se po celou noc ani neobrátila. Noční
dobrodružství jí ási neuškodilo; naopak, prospělo jí, neboť vypadá
dnes lépe nežli za posledních několika neděl. Je mi však líto, že
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jsem ji svou jehlicí poranila. Zajisté bylo toto zranění dosti závažno,
neboť kůže na hrdle jest úplně probodena. Jistě jsem poněkud
poodtáhla a probodla uvolněnou kůži, neboť jeví dva malé Červené
body jako po bodnutí jehlou, a na límci noční kořile byla kapka
krve. Když jsem se jí omlouvala a na sebe se proto mrzela, vysmála
se mi a durdila se, řkouc, že toho ani nepociťuje. Na štěstí nezůstaví
zranění toto ani jizvy, neboť jest jen nepatrné.
Téhož dne večer. — Ztrávily jsme šťastný den. Vzduch byl jasný,
slunce vesele zářilo a vanul chladný, větřík. Svačily jsme v Mulgreve
Woods; paní Westernrová jela po silnici a Lucy a já šly jsme pěšky
po pobřežní pěšině a u vchodu jsme se sešly. Bylo mi trochu
smutno, neboť jsem cítila, jak nadobro bych byla šťastna, kdyby
býval se mnou Jonathan. Ale takto! musím však býti trpěliva. Večer
jsme se procházely po terase a trochu naslouchaly dobré hudbě od
Spohra a Mackenzie a záhy jsme se odebraly na lože. Lucy zdála se
klidnější nežli dosud poslední dobou a hned usnula. Zamknu dveře
a schovám klíč jako prve, ačkoli v noci nic nemilého nečekám.
Dne 12. srpna; — Byla jsem zklamána ve svém očekávání, neboť
mě v noci dvakrát probudila Lucy, jež chtěla odejíti. 1 ve spánku
zdála se trochu mrzuta, že zastala dveře zamčeny, a vrátila se na lože
s jakýmsi protestem. S úsvitem jsem procitla a slyšela jsem cvrlikati
ptáky před oknem. Lucy se také probudila a k mé radosti vypadala
lépe nežli včerejšího jitra. Všechna její stara veselost a živost jakoby
se vrátila; přišla ke mně do postele, přitulila se ke mně a vyprávěla
mi o Arturovi; řekla jsem jí, jakou starost mám o Jonathana, a jala
se mě tedy těšit. Nuže, podařilo se jí to trochu, neboť ačkoli pouhá
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sympatie nemůže na věci ničeho změnit, přece pomůže osud učiniti
snesitelnějším.
Dne 13. srpna. — Zase klidný den; ulehla jsem však zase s klíčem
kolem zápěstí. Opét jsem se v noci probudila a zastala Lucy sedící
ve spaní v posteli a ukazující na okno. Tiše jsém vstala, odsunula
záclonu stianou a podívala se oknem. Měsíc jasně svítil a v něžném
jeho svitu zalitá obloha i moře, pohřížené v tajemné mlčení, byly
nevýslovně krásny. V měsíční záři přede mnou třepotal se velký
netopýr, vraceje se opět a opět vířivými kruhy. Asi dvakrát přiletěl
zcela blízko, ale myslím, že se polekal spatřiv mě, a odletěl potom
nad přístavem směrem k opatství. Když jsem odešla od okna, Lucy
zase již ležela a klidně spala. Za celou noc se ani nepohnula.
Dne 14. srpna. — Na východním ostrohu, čtouc a píšíc celý den.
Zdá se, ze Lucy oblíbila si právě ono místečko jako já, a nesnadno
jest odvésti ji odtud, je-li Čas jíti domů k svačině, na čaj nebo k
obědu. Dnes odpoledne prohodila podivnou poznámku. Ubíraly
jsme se domů k obědu a přišly jsme nad schody vedoucí od západní
přístavní hráze ; zastavily jsme se, abychom se pokochaly rozhledem
jako obyčejně. Zapadající slunce hluboko na obzoru právě se nořilo
za Kettleness; rudé světlo padalo na východní útes a staré opatství
a koupalo všechno v nádherné růžové záplavě. Mlčely jsme chvíli a
vtom Lucy prohodila jako sama k sobě:
„Zas ty jeho rudé oči! Jsou právě takové.“
Tato podivná slova, s ničím nesouvisící, mě téměř poděsila.
Poobrátila jsem hlavu, abych Lucy dobře viděla, aniž by se zdálo,
že na ni upírám oči, a spatřila jsem, že jest v jakémsi polospánku s
podivným výrazem ve tváři, v němž jsem se ani nevyznala; neřékla
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jsem však ničeho, jen jsem sledovala její pohled. Zdálo se, že se dívá
na naši lavičku, na níž seděla samojediná temná postava. Trochu
jsem se polekala, neboť se mi na okamžik zdálo, že cizinec ten má
velké oči jako hořící plameny; když jsem se podívala po druhé,
přízrak se rozplynul. Rudá záře sluneční dopadala na okna
Mariánského kostela za naším sedátkem a když slunce zapadlo, lom
a odraz jeho dohasínajících paprsků působily, jakoby se cosi
světelného pohybovalo. Upozornila jsem Lucy na zvláštní ten úkaz;
rychle se vzpamatovala, ale vzhled její byl smutný: snad si
vzpomněla na onu hroznou noc tam nahoře. Nikdy o tom nemluvíme; neříkala jsem tedy ničeho a šly jsme k obědu. Lucy bolela
hlava, záhy tedy ulehla. Když jsem ji viděla spáti, vyšla jsem si na
chvíli sama na procházku; chodila jsem podél západního útesu a
byla jsem plna sladkobolné touhy vzpomínajíc na Jonathana. Když
jsem se vrátila domů — zářil jasný měsíc, tak skvělý, že ačkoli
průčelí našeho domu v Crescentu bylo ve stínu, bylo každou
maličkost dobře viděti — pohlédla jsem na naše okno a spatřila
Lucyinu hlavu z něho vykloněnou. Myslila jsem, že snad mě vyhlíží,
vyndala jsem tedy kapesník a mávala jím. Nezpozorovala mne a ani
se nehnula. Právě přenesla se měsíční záře kolem rohu budovy a
světlo padlo na okno. Zřetelně jsem viděla, jak Lucy hlavou spočívá
na okenní desce, majíc oči zavřeny. Tvrdě spala a vedle ní na okenní
římse sedělo cosi jako velký pták. Bála jsem se, že se nachladí, běžela
jsem tedy po schodech nahoru, ale když jsem vkročila do pokoje,
odcházela právě do postele v hlubokém spánku; těžce oddychujíc,
tiskla si ruku na krk, jakoby se bránila chladu.

127
www.eknizky.sk

Nevzbudila jsem jí, nýbrž teple přikryla; přesvědčila jsem se,
jsou-li dveře zamčeny a okno pevně dovřeno.
Ve spánku vypadá Lucy roztomile; je však bledší nežli obvykle a
má pod očima ostré bledé pruhy, kterých nevidím u ní ráda. Bojím
se, že ji něco oslabilo a podráždilo. Ráda bych zvěděla, co asi.
15. srpna. — Vstala jsem později nežli jindy. Lucy byla unavena
a vyčerpána a spala ještě, když nás volali. Při snídani jsme doznaly
milého překvapení. Arturovu otci yede se lépe a přeje si, aby došlo
k sňatku co nejdříve. Lucy oplývá tichým štěstím a její matka je
vesela i zasmušila zároveň. Později pověděla mi, proč. Rmoutí se,
že přijde o Lucy, svého jedináčka; těší se však, že našla tak záhy
ochrance. Ubohá, dobrá paní! Svěřila se mi, že jest již nad ní vyřčen
rozsudek smrti. Lucy o tom dosud ničeho neřekla a vyžádala si
mého slibu, že vše zachovám v tajnosti; její lékař s ní sdělil, že jí
bude zemříti za několik měsíců, jelikož jí slábne srdce. V každé
době, i tedy teď. znamenalo by pro ni náhlé leknutí jistou smrt.
Ach, jak moudře jsme učinili,, že jsme se jí nezmínili o onom
hrozném nočním dobrodružství Lucyina náměsíčnictví.
Dne 17. srpna. — Celé dva dny jsem ničeho nezaznamenala do
zápisníku. Neodvážila jsem se psáti.
Něco jako temný plášť zdá se zahalovati naše štěstí. O
Jonathanovi nemám nejmenší zprávičky a Lucy je čím dále tím
slabší, zatím co hodiny její matky jsou téměř sečteny. Jenom
nechápu, proč Lucy tolik schází. Jí dobře i spí a pohybuje se na čerstvém vzduchu; ale při tom jí růžičky s tváří mizí, slábne a hubne
den ze dne; v noci slyším, jak chrčí jako po vzduchu. V noci
chovám klíč ode dveří stále přivázaný u zápěstí, ona však vstává a
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chodí po pokoji nebo sedá k otevřenému oknu. Na dnešek jsem
ji zase našla z okna vychýlenu, a když jsem zkoušela ji probuditi,
nemohla jsem toho dokázati; byla ve mdlobách. Když se mi podařilo
přivésti ji k sobě, byla slaba jako třtina a naříkala tiše, zdlouha a
namáhavě popadajíc dechu. Když jsem se jí tázala, jak se dostala
k oknu, zatřásla hlavou a odvrátila se. Myslím, že její nevolnost
nepochází od nešťastného bodnutí jehlicí. Podívala jsem se jí na
krk, když usnula a všimla jsem si, že jemné ono zranění není dosud
zahojeno. Je pořád ještě otevřeno a větší nežli dosud a okraje jeho
jsou bělavé. Podobá se malým bílým kroužkům s červeným
středem. Nezahojí-li se do zítřka nebo pozítří, budu stáli na tom,
aby je lékař prohlédl.
DOPIS.
SAMUEL F. BILLINGTON A SYN, ADVOKÁTI
VE WHITBY,
PÁNŮM CARTER, PATERSON & CO. V LONDÝNĚ.
17. srpna.
Pánové!
K tomuto dopisu přikládáme nákladní list na zboží zaslané
drahou Creat Northern Railway. Zásilka budiž vypravena do
Carfaxu nedaleko Purfleetu ihned, jakmile zboží bude složeno na
stanici King’s Cross. Dům je nyní prázdný, přikládáme však klíce, z
nichž každý opatřen jest lístkem.
Račte složití bedny, počtem 50, jak svědčí nákladní list lodní, do
poněkud chatrné části domu, označené na připojeném stručném
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náčrtku písmenem „A“. Váš zmocněnec snadno místo ono pozná
jakožto bývalou kapli budovy. Zboží odveze se vlakem v 9.30 večer
a přibude v King’s Crosšu ve 4.30 zítra odpoledne. Jelikož si náš
zákazník přeje, aby vypraveno bylo co nejdříve, budeme vám díkem
zavázáni, přichystáte-li povozy v King’s Crossu v době označené
a odtud ihned zboží dále vypravíte. Aby se předešlo možnému
opozdění, v případě, že byste snad se tázali, kdo bude hraditi
výlohy, připojujeme poukaz na deset liber (L 10) a prosíme, byste
nám přijetí tohoto peníze potvrdili. Kdyby snad výlohy byly menši
nežli zaslaná suma, můžete, přeplatek vrátiti; budou-li větší,
pošleme nedoplatek ihned, jakmile nás o jeho výši zpravíte. Při
odchodu zanechte klíče ve velké předsíni, kde si je vlastník
vyzvedne při vstupu do domu, jejž si druhým klíčem otevře.
Prosíme, byste nepovažovali za porušení obchodní zdvořilosti,
dožadujeme-li se největšího urychlení.
V dokonalé úctě
Samuel F. Billington a syn.
DOPIS.
PÁNI CARTER, PATERSON & CO. LONDÝN,
PÁNŮM BILLINGTON A SYN, WH1TBY.
21. srpna.
Vážení pánové!
Potvrzujeme, že přijali jsme L 10 a posíláme šek na L 1 17 sh 9 d,
jakožto přeplatek přiloženého účtu. Zboží odeslali jsme přesně dle
Vašich pokynů a klíče’ zanechali v balíčku ve velké předsíni.
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V úctě veškeré
za fu Carter, Paterson & Co.
DENÍK MINY MURRAYOVÉ.
Dne 18. srpna. — Jsem dnes Šťastna a píši sedíc na hřbitovním
sedátku. Lucy je dnes mnohem lépe. Na dnešek spala dobře celou
noc a ani jednou mne nerušila. Zda se, že se jí růže na líčka již
vracejí, ačkoli dosud vyhlíží churavě bleda a nemocna. Kdyby snad
byla chudokrevna, nedivila bych se, ale to není, jest veselé mysli
a plna života a bodrosti. Všechna chorobná zamlklost ji opustila
a sama připomněla mi, jako bych potřebovala nějaké připomínky,,
na o n u noc, a že to bylo zde, právě na tomto sedátku, kde jsem
ji zastala spící. Když mluvila, klepala podpatkem střevíců na
náhrobek a pravila:
„Mé ubohé nožky tehdy nenadělaly mnoho hřmotu. Trvám, že
starý pan Swales byl by mi jistě řekl, že asi proto, že bych nerada
vzbudila nebožtíka Geordie.“ Jelikož byla tak sdílna, otázala jsem se,
zdali se jí oné noci vůbec něco zdálo. Nežli odpověděla, ukázal se jí
na čele zase onen milý, rozpačitý rys, jejž Artur — říkám Artur, jak
ona jej zvykle jmenuje — má prý tak rád; a věru, nedivím se tomu.
Potom pravila dále v polosnění, jakoby se rozpomínala:
„Nesnila jsem zcela; všechno zdálo se mi skutečností. Přála jsem
si jen, abych byla zde na tomto místě, ani nevím, proč, neboť jsem
se čehosi bála, nevím, čeho. Pamatuji se, ač jsem snad spala, že
jsem běžela po silnici a potom po mostě. Právě se vymrštila ryba,
když jsem tudy šla; nachýlila jsem se přes zábradlí, abych se po
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ní podívala a potom jsem slyšela výt mnoho psů: zdálo se že je
vyjících psů plné město, když jsem stoupala po schodech. Dále si
nejasně vzpomínám čehosi táhlého; černého s červenýma očima,
právě jaké jsem onehdy spatřila při západu slunce, a hned mi bylo
velmi blaze, ale zároveň tuze trpce; potom se mi zdálo, že se topím v
hluboké, zelené vodě, v uších mi zněla líbezná hudba jako prý lidem
tonoucím a posléze všechno se ode mne vzdalovalo, duše jako by
mi z těla odcházela a vznášela se ve vzduchu. Tuším, že se pamatuji,
že se rázem právě pode mnou ocitl západní maják, měla jsem pocit
smrtelné úzkosti jako při zemětřesení, vzpamatovala jsem se však a
cítila, že mnou třeseš. Viděla jsem tě při tom dříve nežli cítila.“
Potom dala se do smíchu. Bylo mi jaksi nevolno a naslouchala
jsem jí bez dechu. Nehodlala jsem obírati se tím a myslila jsem,
že bude lépe, odvedu-li mysl její od tohoto thematu; přešly jsme
tedy na jiný hovor a Lucy byla zase táž jako jindy. Když jsme přišly
domů, byla účinkem svěžího vánku občerstvena a bledé její tváře
zrůžověly. Matka její se zaradovala, když ji spatřila, a ztrávily jsme
spolu velmi šťastný večer.
Dne 19. srpna. — Radost, radost, radost! Ačkoli ne samá radost.
Chudák stonal; proto nemohl psáti.
Nebojím se myslit si to a říci teď, když to vím. Pan Hawkins poslal
mi dopis a sám připsal několik, ach tak milých slov! Zítra odjedu k
Jonathanovi a budu ho ošetřovati, bude-li potřeba a přivezu si jej
domů. Pan Hawkins povídá, že by bylo dobře, kdybychom se dali
oddati tam. Plakala jsem nad dopisem dobré sestry, že jest až vlhký,
jak jej na ňadrech cítím. Jest od jonathana a proto musí spočívati
na mém srdci, neboť on dlí v srdcí mém. Má cesta jest již přesně
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stanovena a zavazadla jsou již připravena. Vezmu si jen ještě jeden
oblek na převleknutí; Lucy vezme můj kufr do Londýna a tam jej
ponechá tak dlouho, dokud si pro něj nepošlu; neboť je možno, že…
Nemohu psáti dále; smím to říci jen Jonathanovi, svému manželu.
Dopis, jejž on viděl a jeho se dotýkal, musí mi být útěchou, dokud
se nesetkáme.
DOPIS. ,
SESTRA AGATA Z NEMOCNICE SZENT JÓSZIF SZ.
MARIA V BUDAPEŠTI SLEČNĚ WILHELMÍNĚ
MURRAYOVÉ.
Drahá slečno!
Píši Vám na žádost pana Jonathana Harkera, jenž dosud nemá
ke psaní dosti sil, ačkoli se již pozdravuje, díky Bohu, sv. Josefu
a sv. Marii Panně. Je skoro šest neděl v našem ošetřování, utrpěv
prudký zánět mozku. Žádá mě, abych vám, vyřídila jeho poničení a
oznámila, že toutéž poštou píši panu Petru Hawkinsovi v Exeteru,
že jej ubezpečuje svou oddaností a omlouvá se, že se dlouho
opozdil, ač úkolu svému dostál. Bude žádati, aby směl prodlíti ještě
několik neděl v našem horském sanatoriu, aby se mohl vrátili zdrav.
Také si přeje, abych Vám napsala,, že nemá dosti peněz s sebou,
ale že si zdejší pobyt rád zaplatil, aby nezkrátil jiných, kteří by zde
hledali pomoci.
Přejíc Vám všeho dobrého, ubezpečuje Vás
úctou a náklonností
sestra A g a t a.
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P. S. Můj nemocný usnul a otvírám tedy dopis, abych ještě něco
dodala. Vyprávěl mi mnoho o Vás a že budete brzy jeho ženou.
Přeji Vám oběma všeho dobrého! Utrpěl asi hrozný otřes nervů, jak
praví náš lékař, — a v tomto třeštění měl děsná vidění: o vlcích,
jedu a krvi; o strašidlech a demonech, a bojím se říci, o čem ještě.
Ošetřujte jej laskavě a pečlivě, aby ho nic takového nerozčililo ani
po čase; stopy nemoci, které podlehl, tak snadno nepominou. Byli
bychom již dávno psali, ale nevěděli jsme komu, neznajíce jeho
přátel; neměl totiž u sebe ničeho, co by nás bylo mohlo uvésti na
nějakou stopu. Přijel vlakem od Sibíně a přednosta stanice
vyprávěl vlakvedoucímu, že přiběhl na nádraží a volal o lístek
domů. Poněvadž z jeho prudkého vystupování bylo viděti, že jest
Angličan, dali mu lístek na konečnou stanici trati a dojel tedy až
sem.
Buďte ujištěna, že je zde o něj dobře postaráno. Svoji dobrotou a
vybraným chováním získal si zde srdce všech. Je mu opravdu lépe
a ani dost málo nepochybuji, že za několik neděl se zcela uzdraví.
Ale pro jistotu buďte velice opatrna. Vyprošuji Vám od Pána Boha
na přímluvu sv. Josefa a Marie Panny mnoho, mnoho a mnoho
šťastných let.
DENÍK BRA SEWARBA.
19. srpna. — Podivná a náhlá změna s Renfieídem na dnešek. K
osmé hodině začal jeviti rozčilení a čenichal po všem jako pes na
stopě. Dozorce byl jeho chováním udiven a poněvadž věděl, jak se
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o nemocného zajímám, chtěl jej přimět k hovoru. Renfield bývá
k dozorci uctiv, mnohdy až ponížený; této noci však, jak mi muž
ten řekl, byl příliš pánovit. Nedal se vůbec ani do řeči. Řekl všeho
všudy:
„Nerad bych s vámi mluvil: kdo ví, kdo jste? Mistr je nablízku.“
Dozorce myslí, že je to náhlá náboženská šílenost, jež se ho
zmocnila. Je-li tomu tak, jest nám pozorovati jeho záchvaty, neboť
silný muž s vražednou a zároveň náboženskou mánií může býti
nebezpečen. Tato kombinace je z nejhroznějších. O deváté byl jsem
sám u něho. Choval se ke mně právě tak jako k dozorci; ve svém
velikášství nerozlišoval asi mezi mnou a zřízencem. Šílenost jeho,
je náboženská a brzy se bude domnívat, že je Pánem Bohem. Pro
všemohoucí bytost je rozdíl mezi člověkem a člověkem maličkostí.
Jak se tito šílenci dávají unášeti! Pravý Bůh nedá ani vrabci se
střechy spadnouti; ale Bůh stvořený lidskou ješitností nezná
rozdílů mezi orlem a vrabcem. O, kdyby jen lidé věděli!
Asi po půl hodině rozčilení Renfieldovo víc a více vzrůstalo.
Nechtěl jsem na sobě ukázati, že ho hlídám, přes to však jsem jej
bedlivě pozoroval. Vtom kmitl se mu v očích onen poťouchlý
záblesk, jejž pozorujeme vždycky u šílence, když napadne mu
utkvělá jeho myšlenka; a zároveň ono zvláštní držení hlavy a šíje,
jež dozorci tak dobře znají. Uklidnil se docela, odstoupil a usedl
na pelest postele s hlubokou oddaností a zíral ztrnulým zrakem do
prázdna. Byl bych rád vyzkoumal, je-li jeho apatie skutečna nebo
líčena; snažil jsem se tedy zapřísti rozhovor o jeho koníčku, kteréžto
thema nikdy neminulo se účinkem. Zprvu neodpověděl, posléze
však řekl:
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„Aby to kat vzal! Ani za mák se o to nestarám.“
„Cože?“ tázal jsem se. „Snad mi nebudete chtít napovídat,, že se
nestaráte o pavouky?“ Pavouci jsou teď jeho koníčkem a zápisník je
pln sloupců drobných čísel. Na to odpověděl záhadně:
„Nevěstě se oči zalesknou, očekává-li ženicha; když se však
ženich přiblížil, nevidí ničeho, poněvadž má oči plny slz.“
Nechtěl se určitěji vyjádřit; zůstal svéhlavě sedět na pelesti
postele po celou dobu kdy, jsem byl u něho.
Jsem unaven dnes večer a hluboce zamyšlen. Myslím jedině na
Lucy a co se s ní asi děje. Neusnu-li záhy, užiji chloralu, tohoto
moderního Morphea — C2 HC13 O. H2O! Musím dát pozor, aby
se“ mi nestal nezbytným zvykem. Nikoli, dnes ho chci užívat! Myslil
jsem na Lucy a nechci tím zneuctít vzpomínku na ni. Bude-li; to
muset být, bude dnešní noc bezsenná…
Později. — Rád jsem učinil toto rozhodnutí; a ještě radši jsem, že
jsem mu dostál. Ležel jsem neklidně a slyšel jsem zvonek zaznít jen
dvakrát, když přišel ponocný, jejž poslal dozorce hlásit, že Renfield
uprchl. Oblekl jsem se a ihned pospíšil dolu; můj nemocný je příliš
nebezpečný člověk, abychom jej nechali se potulovat. Jeho
velikášské myšlenky mohly by se státi nebezpečny i jiným. Dozorce
jně čekal. Povídal, že jej viděl ani ne před desíti minutami zdánlivě
spícího na lůžku, když nahlížel pozorovacím okýnkem ve dveřích.
Pozornost jeho upoutalo prudké otevření okna. Běžel zpátky a
zahlédl již jen nohy ošetřovancovy mizeti oknem a hned pro mne
poslal. Uprchlík byl pouze v nočním oděvu a nemohl býti tuze
daleko. Dozorce se vyslovil, že bude lépe pozorovali, kudy půjde
a jíti potom za ním, nežli yyjde-li se z domovních vrat a tim pustí
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se s očí. Je to nemotora a nemohl tak snadno prchnouti oknem.
Já jsem štíhlý a jeho pomocí dostal jsem se, nohama napřed, ven
a poněvadž okno jest jen několik stop nad zemí, seskočil jsem bez
pohromy. Dozorce mi řekl, že chovanec náš šel vlevo a dále běžel
přímou čarou; pádil jsem tedy co nejrychleji naznačeným směrem.
Když jsem přeběhl stromořadím, spatřil jsem bílou postavu, ana
přelézá vysokou zeď, jež dělí náš pozemek od parcely sousedního
domu.
Hned jsem se rychle vrátil a řekl dozorci, aby rychle obstaral
tři nebo čtyři muže, kteří by šli se mnou na pozemek carfaxšký
v případě, že by se náš chovanec bránil. Sám popadl jsem žebřík,
vystoupil jsem na zeď a seskočil na druhou stranu. Zahlédl jsem
Renfielda, an zahýbá za roh domu, a běžel jsem tedy za ním. Na
druhé straně budovy viděl jsem, jak se tiskne na staré, železem
kované dveře kaple. S někým asi mluvil, ale bál jsem se přistoupiti
tak blízko, abych slyšel, co povídá; byl bych jej poplašil a byl by
utekl. Chytit letící roj včel je maličkostí proti sledování nahého
šílence, jenž hodlá uprchnouti! Za několik minut jsem však zpozoroval, že si nevšímá ničeho kolem sebe; odvážil jsem se tedy
přistoupiti k němu blíže, tím spíše, že moji lidé přelezli již přes zeď a
byli mi nablízku. Slyšel jsem, jak povídá:
„Jsem zde k rozkazu Vašemu, Mistře. Jsem Vaším otrokem a Vy
odměníte mě, neboť zůstanu věren. Dávno již jsem Vás zbožňoval z
dáli. Teď jste blízko, čekám Vašich rozkazů a nepřejdete mimo mne,
pravda-li, drahý Mistře, až budete rozdíleti věci dobré ?“
Je to sobecký starý žebrák. I když se domnívá, že je vtěleným
Bohem, myslí jen na svůj prospěch. Jeho utkvělé myšlenky jsou
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zajisté podivnou kombinací. Když jsme ho popadli, bránil se jako
tygr. Má ohromnou sílu a rovná se spíše divoké šelmě nežli člověku.
Nikdy dosud neviděl jsem šílence tak krajně rozvztekleného; a
doufám, že již nikdy nespatřím. Dobře, že jsme včas poznali jeho
sílu a nebezpečnost. S takovouto silou a odvahou byl by mohl
natropit mnoho zlého, nežli jsme se ho zmocnili. Teď je každým
způsobem neškoden. Ani Jack Sheppard by se nevysmekl ze svěrací
kazajky, kterou jsme mu nasadili, a v cele s vycpanými stěnami jsme
jej spoutali řetězem. Řev jeho je chvílemi hrozný, ale hned potom
nastalé ticho budí hrůzu smrtelnoú, neboť každým pohybem a
obratem jeví chut vraždit.
Právě teď ponejprv pronesl souvislá slova:
„Uklidním se, Mistře. Přichází to, přichází, přichází!“
To mi bylo hned hlášeno. Byl jsem příliš rozčilen, abych mohl
spáti, ale tento deník mě uklidnil a doufám, že této noci si trochu
pospím.
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Hlava IX.
DOPIS. MINA HARKEROV
HARKEROVÁ
Á SLE
SLEČN
NĚ LUCY
WESTERNROVÉ.

Budapešť 24. srpna.
Nejmilejší Lucy !
Vím, že bys ráda zvěděla, co se událo od té doby, kdy jsme odjely
ze stanice Whitby. Nuže, má drahá, přijela jsem šťastně do Hullu a
vsedla na loď do Hamburku plující, odkudž jsem jela vlakem sem.
Mám za to, že jsem sotva cestou myslila na něco jiného, nežli že jedu
k Jonathanovi, a poněvadž mi bude celé noci jej ošetřovati, učiním
nejlépe, když si co možná hezky pospím… Zastala jsem svého
milence, ach! tak hubeného, bledého a sesláblého. Všechna
rozhodnost vyprchala z milých jeho očí, a klidná důstojnost v jeho
tváři, o které jsem Ti často povídala, je ta tam. Je chuďas pouhou
lidskou zříceninou a nepamatuje se na nic, co se s ním dělo před
nějakým časem. Ostatně chce ve mně vzbuditi tuto víru a já se
nikdy neotáži. Utrpěl hrozný otřes nervů a bojím se, že by se rušivě
dotklo jeho mozku, kdyby se pokusil vzpomínati toho. Sestra
Agata, dobrá to bytost a rozená ošetřovatelka, řekla mi, že blouznil

139
www.eknizky.sk

o hrozných věcech, dokud nebyl ještě při smyslech. Prosila jsem
ji, aby mi vyprávěla, co se stalo; ale jen se pokřižovala a řekla, že
o tom nikdy nepromluví; blouznění nemocných je prý posvátným
tajemstvím, a ošetřovatelka, jež musí vyslechnouti je z povolání, má
je respektovati. Je to milá, dobrá duse; nazejtří, když viděla, že se
rmoutím, vrátila se k oné věci a znovu ubezpečujíc, že se nezmíní o
tom, o čem blouznil můj ubohý milenec, řekla: ,,Mohu vám říci jen
tolik, má drahá, že nebylo to nic, zač by sé mu bylo styděti; a vy jako
jeho nastávající žena, nemáte .proč se znepokojovati. Nezapomněl
na vás, ani čím vám je zavázán. Strachoval se vážných, hrozných
věcí, jichž by nesnesl žádný smrtelník.“ Myslím, že ta drahá duše
se domnívá, že mohu žárliti na jinou dívku, která se mému milenci
zalíbila. O, té myšlenky, že bych já žárljla na; Jonathana! A přece, má
drahá, přiznám se Ti, že zachvěla jsem se radostí, když jsem seznala,
že žádná jiná ženská bytost nebyla vinna jeho utrpením.
Sedím právě u jeho lože a mohu se mu dívati do tváře, když spí.
Právě se probouzí…
Když se probudil, chtěl na mně svůj kabát, hodlaje si vzíti něco z
kapsy; požádala jsem sestru Agatu a ta přinesla mi jeho věci. Viděla
jsem, že mezí nimi byl zápisník a chtěla jsem ho právě požádati,
aby mi dovolil do něho nahlédnouti, neboť jsem věděla, že v něm
najdu klíč k jeho onemocnění, — ale myslím, že mi viděl přání toto
na očích: poslal mě k oknu, řka, že chce býti na chvilku samoten
Potom mě zase přivolal a když jsem se vrátila, měl ruku nad
zápisníkem a řekl mi slavnostně:
„Vilemino!“ Věděla jsem, že chce mluviti nejvýš vážně, jelikož mě
tímto jménem neoslovil od té doby, kdy požádal o moji ruku. —
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„Znáš, drahoušku, mé názory c důvěře mezi mužem a ženou: nemá
mezi nimi býti tajemství, hry na schovávanou. Utrpěl jsem veliký
otřes nervů a když se pokusím pomysliii si, co to všecko bylo, cítím,
že mi jde hlava kolem a nevím, bylo-li všechno skutečností nebo
snem šílence. Víš, že jsem měl zánět mozku a tu člověk málem šílí.
V tom spočívá tajemství a nehodlám ho ani proniknouti. Naším
sňatkem chci začítí nový život.“ Rozhodli jsme se totiž, má drahá, že
se vezmeme, jakmile se učiní zadost formalitám. „Nuže, Vilemino,
chceš se mnou sdíleti moji nevědomost? Zde je ta knížka. Vezmi ji
a uchovej; čti ji, chceš-li, ale nikdy se o ničem nezmiňuj! Ovšem,
leč by na mne dolehla nějaká svátá povinnost vybaviti si ony trpké
chvíle prosněné nebo, probděné, ve zdraví nebo v šílenství zažité,
jež jsem tuto vylíčil.“ Sklesl unaven zpět a já položila jsem mu
zápisník pod podušku a políbila ho. Poprosila jsem sestry Agaty,
aby požádala superiora, aby nás‘ odpoledne oddal a čekala jsem, s
jakou přijde…
Vrátila se a řekla nu, že poslali pro kaplana anglikánské misie.
Měli jsme býti za hodinu oddáni, nebo alespoň, až Jonathan
procitne…
Lucy, ten okamžik rychle nadešel. Cítím se velmi, velmi šťastna.
Jonathan se probudil asi za hodinu a vše bylo připraveno; posadil se
v posteli, podepřen jsa poduškami. Odpověděl své „chci“ pevně a
jadrně. Já jsem stěží mohla promluviti; srdce mé tolik překypovalo,
že i tato slova div mne nezadusila. Drahé sestry řádové byly tak
laskavý! Dej Buh, abych jich nikdy, nikdy nezapomněla, ani
hluboké, oddané vděčnosti, kterou jsem jim zavázána. Jest mi však
vylíčiti mé manželství.
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Když kaplan a sestry zůstavili mě samotnu s mým mužem, — ach,
Lucy, ponejprv píši slova ,s mým manželem“, vyňala jsem zápisník
zpod podušky, zabalila jej do bílého papíru a převázala kouskem
bledě modré stužky, kterou jsem měla kolem krku, zapečetila jsem
uzlík a pečetítkem byl mi můj snubní prsten. Potom jsem jej
políbila a ukázala mužovi a řekla jsem, že takto zápisník nechám
jakožto vnější viditelné znamení naší vzájemné důvěry po celý
život; že ho nikdy nechci otevříti, leč jen k vůli němu samotnému
v případě nějaké závažné povinnosti. Potom uchopil mě za ruku a
— ach, Lucy, ponejprv chopil se ruky své ženy — a řekl, že je tak
nejkrásněji na celém božím světě a že by pro to chtěl znovu prožiti
celou svoji minulost, kdyby bylo potřeba. Chudáček, byl by rád
vylíčil část své minulosti; ale vždyť si ještě není vědom, času; ale já
nejsem žádostivá zvěděti, plěte-li si nejen měsíce, ale i leta.
Nuže, má drahá, co jsem měla říci? Jedině to, že jsem, nejšťastnější
ženou na světě, a že mu nemohu dáti ničeho jiného nežli sama sebe,
svůj život a svoji důvěru a tím svoji lásku a oddanost po všechny
dny života. A, moje milá, když mě k sobě přivinul slabýma rukama
a políbil, bylo mi to slavnostním slibem mezi námi…
Drahá Lucy, víš, proč Ti to všechno povídám ? Nejen, že je to
všechno milo mně, ale protože i tys mi byla a jsi velice mila. Bylo mi
potěšením býti Tobě přítelkyní a vůdkyní, když jsi vyšla ze školní
síně, aby ses připravila pro život velkosvětský. Ráda bych le teď
viděla očima šťastné ženy, k čemuž vede mě má povinnost; abys
v manželském svém žití také byla tak šťastna jako já. Drahoušku,
prosím Všemohoucího Boha, aby Ti život byl vším, co Ti sliboval:
dlouhým výslunným dnem bez drsných větrů, bez opomenutí
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povinnosti a bez nedůvěry. Nemohu Ti přáti života bez utrpení,
neboť toho nikdy býti nemůže; přeji Ti však, abys vždycky byla
tak šťastna, jako já jsem nyní. S Bohem, má milá! Psaní toto ihned
odešlu a doufám, že mi snad brzy odepíšeš. Jest mi přestáti, neboť
Jonathan procitl; musím ošetřovati svého manžela!
Vždy Tě milující
Mina Harkerová.
DOPIS.
LUCY WESTERNROVÁ SLEČNĚ HARKEROVÉ.
Nejdražší Mino!
Oceány lásky a miliony polibků! A abys byla se svým manželem
brzy ve svém vlastním domově! Přeji Vám, abyste mohli přijíti tak
záhy, abyste se u nás zde stavili; silný zdejší vzduch by brzy Jonathana pozdravil jako záhy zotavil mne. Mám chut k jídlu jako
kormorán, jsem plna chuti k životu a dobře spím. Jistě ráda uslyšíš,
že jsem nárněsíčnictví docela zanechala. Myslím, že jsem nevyšla
z postele celý týden, totiž v noci, když ulehnu. Artur říká, že
tloustnu. Mimochodem připomínám, že jsem zapomněla, že Artur
je zde. Chodíme po procházkách, vyjíždíme si i koňmo, veslujeme,
hrajeme tennis a rybaříme spolu a já jej miluji více nežli kdy dosud.
Také on mi řekl, že mě více ještě miluje; ale pochybuji, neboť kdysi
tvrdil, že mne více již milovati nemůže. Ale to je nesmysl. Však už
je tu a volá mě. Tedy pro dnešek dost.
Přijmi pozdrav milující Tebe
Lucy.
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P. S. — Maminka se Ti vřele poroučí. Zdá se, že jest jí lépe, ubohé.
P. P. S. Naše svatba bude 28. září.
DENÍK DRA SEWARDA.
20. září. — Případ Renfieldův je čím dál tím zajímavější. Teď se
tak dalece uklidnil, že alespoň v jeho zuřivosti jeví se přestávky.
První týden po začátku záchvatu neustále dopouštěl se násilností.
Potom jedné noci, právě když vycházel měsíc, se utišil a šeptal si:
„Teď mohu čekat, teď mohu čekat.“ Dozorce mi to přišel vyřídit
a sběhl jsem tedy dolů, abych se na chovance podíval. Byl dosud
ve svěrací kazajce a v polštářové světničce; vytřeštěný výraz vsak
zmizel mu s obličeje a oči jeho zase měly v sobě cosi ze své staré
žadonivosti, řekl bych „šplhavě ponížené“. Byl jsem spokojen
nynějším jeho stavem a nařídil jsem, aby ho uvolnili. Dozorci
váhali, posléze však provedli můj rozkaz bez námitek. Podivno, náš
chovanec byl v tak dobrém rozmaru, že pozoroval jejich
nespokojenost, neboť přistoupiv ke mně, šeptal mi, dívaje se po
ostatních úkosem:
„Oni si myslí, že bych vám mohl ublížiti! Hlouposti! Já a vám
ublížit! Blázni!“
Byl to arci lichotivý pocit, že tento ubohý šílenec rozlišoval mne
v chorém svém mozku od ostatních; přes to však nedovedu
sledovati jeho myšlenky. Domnívám se, že mám s ním něco
společného, co jej vede k tomu, aby byl při mně; nebo snad ode mne
slibuje si něco podivuhodného, že je mu potřeba mého souhlasu?
Požději to vypátrám. Dnešního večera nechce mluvit. Nedovede ho
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k tomu příměti ani slib, že dostane koťátko, ba docela dorostlou,
kočku. Říká pouze: „Nemám záliby v kočkách, teď jest mi pomýšleti
na něco jiného a mohu čekat, mohu čekat.“
Za chvíli jsem od něho odešel. Dozorce mi povídá, že byl kliden
až do úsvitu; potom byl zprvu ve špatném rozmaru, později začal
zuřit, až na něj přišly záchvaty, které ho vyčerpaly téměř ke
mdlobám.
Po tři moci týž úkaz: zuřil celý den, potom byl kliden od východu
měsíce do východu slunce. Rád bych té věci přišel na kloub. Skoro
se zdá, že na něj má něco vliv, jenž se dostavuje a zase mizí. Šťastný
nápad! Této noci svedeme hru zdravého rozumu proti rozumu
chorému. Předešle chovanec uprchl bez naší pomoci, tentokrát
prchne naším přičiněním. Poskytneme mu příležitosti k útěku a
přichystáme lidi, kteří půjdou za ním, bude-li potřeba…
23. srpna. — „Vždy přihází se, čeho nečekáme.“ Jak dobře znal
život Disraeli! Když náš ptáček našel klec otevřenu, vylétnouti
nechtěl, takže všechny naše výpočty selhaly. Každým způsobem
však seznali jsme toto: že údobí klidu trvají značně dlouhou dobu.
Příště, budeme mu moci, uvolnili pouta na několik hodin denně.
Nařídil jsem nočnímu dozorci, aby ho pouze zavíral do
polštářované celý hodinu před západem slunce, dokud jest ještě
kliden. Tělo ubožákovo dozná zajisté úlevy, byť duch jeho nedovedl
jí oceniti. Slyšte! Zase něco neočekávaného! Volají mne; nemocný
podruhé uprchl.
Později. — Zase noční příhoda. Renfield vyčíhal, až dozorce vešel
do světnice. Potom vyrazil za ním a utíkal po chodbě dolu. Vzkázal
jsem hlídačům, aby běželi za ním. Zase přeskočil na pozemek

145
www.eknizky.sk

opuštěného domu, kde jsme ho našli na témže místě, an se tiskne
ke dveřím staré kaple. Když mě spatřil, rozzuřil se, a kdyby ho byli
hlídači včas nepopadli, byl by mě snad zabil. Když jsme ho zadrželi,
stalo se něco podivného. Náhle zdvojnásobil své úsilí, potom se
však rázem ztišil. Mimovolně jsem se ohlédl, nespatřil jsem však
ničeho. Potom všiml jsem si pohledu nemocného a sledoval jsem
jeho směr, nezpozoroval jsem však nic jiného, nežli že zírá za velkým
netopýrem, jenž ve měsíčním svitu strašidelně tiše odlétal k západu.
Netopýři obyčejně poletují klikatě kolem a třepotají se, tento však
letěl přímě, jako by sledoval určitý cíl nebo měl zvláštní nějaký
úmysl. Chovance náš se uklidňoval každým okamžikem a potom
řekl:
„Nepotřebujete mne poutat; půjdu klidně!“ Bez nehody vratili
jsme se domů. Cítím, že v jeho klidu je cosi zlověstného a
nezapomenu této noci…
DENÍK LUCY WESTERNROVÉ.
Hillingham, 24. srpna. — Jest mi napodobiti Minu a činniti si
zápisky. Potom si pohovoříme, až se shledame. Ráda bych, aby už to
bylo! Aby byla zas u nne, neboť se cítím tuze nešťastna. Na dnešek
bylo mi, jakobych snila, že jsem opět ve Whitby. Snad je o jen
změna vzduchu, nebo radost, že jsem zase doma. Všechno je mi
temno a hrůzno a na nic se nepamatuji; jsem však plna nejasné
úzkosti, je mi veln i slabo a jsem unavena. Když přišel Artur na
svačinu, tuze se zasmušil, spatřiv mne, a já jsem se namohla
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vzchopit, abych se tvářila vesele. Ráda bych spala dnešní noci v
matčině ložnici. Vezmu si nějakou záminku a zkusím to.
25. srpna. — Zase špatná noc. Maminka nehodlala. vyhověti
mému přání. Není jí samotné asi dobře a bezpochyby nechce mi
činiti starosti. Hleděla jsem, abych neusnula a nějakou chvíli se mi
dařilo; ale když odbíjela dvanáctá, bylo mi, jako bych se probírala
z dřímoty, usnula jsem tedy přece. Něco škrabalo a třepotalo se na
okně, ale nevšímala jsem si toho a protože se již na nic nepamatuji,
myslím, že jsem opět usnula. A zas ty ošklivé sny. Kéž bych si je
alespoň pamatovala! Dnes ráno bylo mi hrozně slabo. Tváře mám
na smrt bledé a bolí mě na krku. Nemám asi plíce v pořádku,
protože nemohu dobře vdechovat. Budu hledět tvářiti se vesele, až
Artur přijde, sic jinak, jak vím, bude nešťasten, takto-li mně uvidí.
DOPIS.
ARTUR HOLMWOOD DRU SEWARDOVI.
Hotel Albemarl, 31. srpna.
Milý Jacku!
Prosím Tě, prokaž mi laskavost. Lucy je nemoci a; vlastně nemá
nějaké zvláštní bolesti, ale vypadá špatně a jest jí co den hůř. Tázal
jsem se jí, proč asi; neodvažuji se ptáti její matky, abych ubohé paní
nepolekal, poněvadž za dnešního jejího stavu zdravotního mohlo
by jí to být osudno. Paní Weskrnrová se mi svěřila, že osud její je
zpečetěn — srdeční vada —, o čemž chuďas Lucy ovšem neví. Jsem
ist, že cosi tíží ducha milé této dívky. Jsem rozrušen, vzpomenu-li na
to; podívám-li se na ni,, jest mi jí líto. Řekl jsem jí, že Tě požádám,
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abys ji prohlédl; ačkoli se s počátku vzpouzela,— však vím, proč,
starý příteli — posléze svolila. Bude to pro Tebe krušný úkol, vím,
starý brachu, ale je to pro ni, i neváhám Tě tedy prositi, rovněž jako
Ty nesmíš váhat. Přijdeš zítra na svačinu do Hillinghamu ve dvě
hodiny, abys nevzbudil pozornost paní Westernrové, a po svačině
si již Lucy najde příležitost, abyste spolu osaměli. Přijdu na čaj a
můžeme odejíti spolu; jsem pln úzkosti a rád bych se s Tebou
poradil co možná hned, jak ji prohlédneš. Doufám, že mi vyhovíš.
A r t u r.
TELEGRAM.
ARTUR HOLMWOOD DRU SEWARDOVI.
1. září.
Jsem volán k otci, jemuž se přitížilo. Píši. Podej podrobnou
zprávu noční poštou do Ringu. Telegrafuj, bude-li potřeba.
DOPIS
DRA SEWARDA ARTURU HOLMWOODOVI.
2. září.
Milý starý brachu!
Vzhledem ke zdraví slečny Westernrové spěchám, abych Ti
ihned oznámil, že podle mého úsudku není tu poruchy funkcí, ani
nemoci nějaké, kterou bych znal. Zároveň nikterak mne vzezření
její neuspokojuje; je žalostně přepadlá od té doby, kdy jsem ji
posledně viděl. Ovšem nesmíš zapomenouti, že jsem neměl plné
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volnosti prohlédnouti ji tak, jak bych si byl přál; naše blízké
přátelství klade nám v cestu překážky, jichž ani lékařská věda a
právo nedovedou překonati. Raději Ti podrobně vylíčím, co jsem
shledal, ponechávaje Ti na vůli vyvoditi si vlastní úsudek. Řeknu
tedy, co jsem učinil a radím učinili.
Shledal jsem slečnu Westrnrovou ve zdánlivě veselé náladě.
Matka její byla u ní a za malou chvilenku bylo mi zřejmo, že dcera
činí vše, jen aby matce nedala ničeho znáti a nezpůsobila jí starosti.
Nepochybuji, že cítí, ačkoli ani toho sama neví, že je tu potřeba
opatrnosti. Svačili jsme sami a poněvadž jsme se přičinili rozveseliti
se, podařilo se nám jako v odměnu za naši námahu, že se mezi námi
rozhostilo nelíčené veselí. Potom paní Westernroyá odešla, aby si
ulehla, a já jsem s Lucy osaměl. Šli jsme do jejího pokoje, a dokud
jsme nevstoupili, potrvala její veselost poněvadž služebnictvo
přicházelo a odcházelo. Jakmile se však dveře zavřely, spadla jí
maska s tváře; sklesla na židli s hlubokým povzdechem a oběma
rukama přikryla si obličej. Když jsem viděl, že její veselá mysl je ta
tam, hleděl jsem této okolnosti využiti, abych stanovil diagnosu.
Řekla mi velmi něžně:
„Ani vám nemohu říci, jak velice je mi proti mysli mluvit o sobě.“
Namítl jsem, že nám lékařům je důvěra nemocného svatou, a ty
že o ni máš hrozné obavy. Podrobila se tedy ihned mému přání a
promluvila: „Povězte Arturovi všechno, co za dobré uznáte. Nejde
o mne, nýbrž o něj!“ Mohu tedy mluvit docela upřímně.
Snadno jsem mohl pozorovati, že je poněkud chudokrevna,
nemohl jsem však najíti obvyklých příznaků chudokrevnosti;
náhodou mohl jsem i zkoumati jakost její krve, neboť při otvírání
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zalehlého okna rozbila tabuli a střepinou skla pořezala se do ruky.
Byla to maličkost, ale dobře se mi hodila; vzal jsem si několik kapek
krve a analysoval jsem ji. Jakost krve byla zcela normální a sama
o sobě svědčila o dobrém zdraví. Též jiná fysiologická pozorování
mě naprosto upokojila, že se netřeba ničeho obávati; jelikož se nic
neděje bez příčiny, dospěl jsem k názoru, že jde asi o stav duševní.
Stěžuje si totiž na občasné potíže při dýchání a že mívá těžké,
letargické spaní se znepokojujícími sny, na které se naprosto
nedovede upamatovati. Povídá, že jako dítě byla náměsíčná a když
přišla do Whitby, tento její zvyk se jí vrátil. Jednou v noci přišla ve
spaní až k východnímu ostrohu, kde ji našla slečna Murayová; tvrdí
mi však, že náměsíčnictví již tuze dávno nepodlehla. Mám jisté
obavy a proto jsem učinil, co nejlepšího jsem jen mohl: psal jsem
dávnému svému příteli a učitelovi, profesoru Van Helsingovi do
Amsterodamu, který se vyzná v záhadných nemocech jako nikdo
jiný na celém světě. Požádal jsem ho, aby sem přijel, a poněvadž jsi
mi řekl, že všechno bude na Tvůj vrub, řekl jsem mu, kdo jsi, a o
Tvém poměru k slečně Westernové. To, milý příteli, stalo se na Tvé
přání a jsem hrd i šťasten, že jsem mohl něco pro vás učinit. Vím,
že Van Helsing z osobní náklonnosti učiní pro mne všechno. Ať
tedy přijede za tou neb onou záminkou, jest se nám podrobiti jeho
pokynům. Je to zdánlivě tvrdohlavec, ale jen proto, že lépe ví, co
činit, nežli kdo jiný. K tomu filosof a metafysik, z nejpokročilejších
vědců dneška; myslím, že je muž naprosto přímý. To a železné
nervy, ledově chladná letora nepoddajná rozhodnost, sebeovládání
i snášelivost, jež nejsou jen pouhými ctnostmi, nýbrž pravým
požehnáním, dále nejlaskavější a nejvěrnějsí srdce, jaké kdy bilo,
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— jest mu výzbrojí pro šlechetné dílo, jež koná pro lidstvo, —
dílo slovem i činem, neboť jeho rozhled je tak rozsáhlý jako jeho
všeobsáhlá láska k člověčenstvu. Povídám Ti všechno to, abys
věděl, proč k němu chovám tak velikou důvěru. Poprosil jsem ho,
aby přišel ihned. Zítra se zase podívám k slečně Westernrové. Setká
se se mnou v některém obchodě, abych nepolekal její matky tím, že
tak záhy opět došlo k mé návštěvě.
Navždy Tvůj
John Seward.
DOPIS.
ABRAHAM VAN HELSING MUDr., PhDr.,
LIT. Dr. atd. atd. DRU SEWARDOVI.
2. září.
Milý příteli!
Jakmile došel mne Váš dopis, ihned jsem se vypravil na cestu.
Na štěstí mohu odjeti právě hned, aniž bych poškodil někoho z
těch, kdo se mému léčení svěřili. Nebýt toho, bylo by zle pro tu,
jež se mi svěřuje, ač ku příteli přicházím na zavolání a pomáhám
těm, které miluje. Vyřiďte svému příteli, že tenkráte, kdy tak rychle
nakazil jste se z mé rány jedem snětivosti s onoho nože, jejž upustil
jiný Váš přítel, příliš nervosní, tak jste si mě zavázal, že za příchod
můj děkovati má více tomu, že za něj prosíte, nežli by toho dokázal
celý jeho majetek. Tím větším potěšením jest mi, že mohu pomoci
Vašemu příteli; přijdu tedy k vám. Objednejte mi byt v hotelu
Great Eastern, abych byl po ruce, a zařiďte věc tak, abych s mladou
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dámou mohl ml uviti brzy z rána, neboť je možno, že bude se mi
vrátit ještě večer. Bude-li však potřeba, přijedu zase za tři dni a
pobudu déle, bude-li nutno. Zatím s Bohem, příteli Johne!
Van Helsing.
DOPIS.
DR. SEWARD PANU ARTURU HOLMWOODOVI.
3. září.
Milý Arte!
Van Helsing přijel a již zase odejel. Přišel s‘e mnou do
Hillinghamu, kde Lucy důvtipně se postarala, aby matka posvačila
mimo dům, takže s ní mohl osaměti. Van Helsing prohledal
nemocnou velice bedlivě. Podal mi o tom zprávu a mám s Tebou
vše sděliti, neboť jsem ovšem nemohl být po celý čas přítomen.
Obávám se, že má veliké starosti; povídá, že bude uvažovati. Když
jsem mu řekl o našem přátelství, a jak v této věci spoléháš na mne,
pravil: „Musíte mu říci všechno, co o věci soudíte. Povězte mu,
co soudím já, chcete-li a dovedete-li uhodnouti. Nikoli, nežertuji.
Nejsou to žádné žerty, jdeť o život a smrt a možná o více.“ Tázal
jsem se, co tím chce říci, neboť se tvářii velmi vážně. .Bylo to, když
jsme se vrátili z města a pil před odjezdem do Amsterdamu číši čaje.
Nechtěl mi říci ničeho bližšího. Nesmíš míti za zlé, Arte, poněvadž
zdrželivost svědčí o tom, že celý jeho mozek pracuje v jejím
prospěchu. Buď jist, že bude mluviti zcela zřetelně, až přijde čas.
Řekl jsem mu tedy, že Ti podám, zprávu o jeho návštěvě, právě jako
bych měl napsati zvláštní článek do časopisu The Daily Telegraph.
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Jakoby si toho ani nevšímal, podotkl, že v Londýně není již tolik
špíny jako bývalo, když tu studoval. Dostanu jeho zprávu zítra,
bude-li mu možno. Buď jak buď, bude mi psáti.
Nuže Jedy o prohlídce. Lucy byla mnohem veselejší nežli onoho
dne, kdy jsem ji ponejprv spatřil, a zajisté lépe vyhlížela. Pozbyla
poněkud ustrašeného vzezření; jež mě tolik vzrušilo, a také její dech
byl normální. Byla velmi roztomila k profesorovi — a snažila se mu
věc usnadniti; přes to však jsem pozoroval, že ubohé děvče bojuje
v nitru těžký zápas. Myslím, že to Van Helsing také viděl, neboť
postřehl jsem rychlý jeho pohled z pod hustých brv, jejž ode dávna
znám. Potom začal hovořit o všem, jen ne o nás a nemocech, a to s
tak neobyčejnou oduševnělostí, že bylo zřejmo, jak líčená veselost
ubohé Lucy přechází v opravdovou. Potom jako mimochodem
zavedl obratně hovor o tom, proč přisel a řekl roztomile:
„Milá slečinko, velice mě těší, že vás poznávám, protože jste
velmi oblíbena. Ba nad to, má draha, i u těch, jichž nevidím. Bylo
mi řečeno, že jste, ve velmi stísněné náladě a smrtelně bleda. Na
to pravím : „Bah!“ Luskl prsty a pokračoval: „Ale my dva jim
ukážeme, že jsou na omylu. Jak může tuhle ten — a ukázal na mne
týmž pohledem a pohybem ruky jako kdysi ve své třídě a později
při kteresi příležitosti, jež mi nikdy nevyjde z paměti veděti něco
o mladých dámách? Zabývá se jen svými ženskými blázny, aby je
vrátil štěstí a tem, kteří je miluji. Má ovšem mnoho práce, ale jakým
zadostiučiněním jest, můžeme-li rozsévati takové stesti. Ale
děvčátka! Nemá ženy ani dcery a mladí nemluví s mladými tak jako
my staří, kteří jsme poznali tak mnohý zármutek a jeho příčiny.
Tedy, má drahá, pošleme jej odtud, aby si zakouřil v zahradě ciga-
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retu, a my si zatím pohovoříme.“ Pochopil jsem tento pokyn a
vytratil se; brzy přistoupil profesor k oknu a zavolal mě. Vyhlížel
vážně a řekl: „Vyšetřil jsem ji bedlivě, ale neshledal jsem poruchy
funkcí. Souhlasím s vámi, že tu byla veliká ztráta krve; byla tu krev,
teď jí však není. Tělesné její ústrojí nikterak není anaemické.
Požádal jsem jí; aby mi poslala svoji služku, které dám několik otázek, abych ničeho neopomenul. Vím dobře, co asi řekne. A přece je
tu nějaká příčina. Všechno má svoji příčinu. Jest mi odejetí domů
a uvažovati. Vy mi budete co den telegrafovati; bude-Ii potřeba,
přijdu opět. Tato nemoc — neboť není-li nám dobře, je to zajisté
nemoc — mě zajímá, a mladá, drahá ta bytost zajímá mě rovněž.
Získala si mé přízně a pro ni, ne-li k vůli vám a pro záhadný případ
sám, přijdu zase.
Řeknu ještě, že nepromluvila již ani slova, ani když jsme spolu
osaměli. A teď Arte, víš všechno, co vím já. Budu ji bedlivě střežiti.
Doufám, že ubohému Tvému otci daří se lépe. Je Ti asi hrozně
trapno, milý brachu, uprostřed dvou bytostí, jež jsou Ti obě tak
drahé. Vím, jak lpíš na svém otci ze synovské povinnosti, a dobře
činíš; ale bude-li třeba, vzkáži Ti, abys přišel ihned k I.ucy; neměj
tedy přílišných obav, jelikož budu Ti podávati zprávy.“
DENÍK DRA SEWARDA.
4. září. — Chovanec zoofagus neustále budí náš zájem. Měl jen
jediný záchvat, a to včera v dobu neobvyklou. Právě před samým
polednem začal být nepokojen. Dozorce znal tyto příznaky a hned
volal o pomoc. Na štěstí přiběhli lidé právě včas, neboť když
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odbíjela dvanáctá, tak se rozzuřil, že ho měli ze všech sil co držet.
Asi za pět minut však začal se uklidňovat a posléze upadl do jakési
trudnomyslnosti, ve které zůstal do teď ka. Dozorce praví, že
výkřiky za záchvatu zuřivosti budily přímo hrůzu. Měl jsem plné
ruce práce, když jsem přišel, neboť bylo mi ošetřiti několik jiných
chovanců, kteří se ho vyděsili. Chápu ovšem tento účinek; vždyť
řev rozrušoval i mne, ačkoli bydlím opodál. V ústavě jsou právě po
obědě a můj ošetřovanec sedí v koutku jako zařezán, s vytřeštěným,
potrhaným vzezřením, jež spíše něco napovídá nežli přímo ukazuje.
Naprosto ničeho nechápu.
Později. — S mým chovancem zase změna. V pět hodin jsem se
na něj díval a zastal jej zdánlivě tak šťastna a spokojena, jako jindy
býval. Chytal mouchy a jedl je, zaznamenávaje si výsledky lovu
vroubky nehtem na veřejích dveří mezi rámem a výplní. Když mě
spatřil, šel mi naproti a omlouval se ze špatného chování; prosil
mne velmi pokorně a lichotivě, aby směl být doveden do své
světničky, a dostal zase svůj zápisník. Považoval jsem za vhodno
uvésti jej do lepšího rozmaru; je tedy zase ve svém starém pokoji,
okna jsou otevřena. Svoji dávku cukru do čaje rozložil na okenním
pražci a přilákal jím mnoho much. Už jich nejí, nýbrž dává je do
krabičky jako kdysi a pátrá po všech koutech světnice po
pavoucích. Zkoušel jsem příměti jej k hovoru o posledních
několika dnech, neboť nitka k jeho myšlenkám byla by mi nemálo
prospěla;, nerozhovořil se však. Chvilku se díval velmi zasmušile,
potom řekl dutým hlasem, spíše jakoby k sobě mluvil nežli se
mnou:
„Všechno to tam! všechno to tam! Nechal me na holičkách.
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Marna teď všechna naděje, leč bych to učinil sám!“ Potom se ke
mně rázně obrátil a řekl: „Pane doktore, chcete mi prokázati
laskavost opatřiti mi trochu více cukru? Myslím, že by mi to
prospělo.“
„A což mouchy?“ tázaí jsem se.
„Ach, ano! Mouchy jej; mají rády a já mám rád mouchy; proto
bych právě rád nějaký mě!.“ A potom se najdou lidé, kteří tak málo
vědí, že mohou :vrdit, že šílenci nemluví logicky. Slíbil jsem mu
dvojitou dávku a učinil jsem jej, myslím, nejšťastnějším člověkem
pod sluncem. Přál bych si vniknouti do jeho ducha.
O půlnoci. — Opět se s ním udála změna. Byl jsem u slečny
.Westernrové, které se daří mnohem lépe, a právě jsem se vracel;
stoje u vrat, pozoroval jsem západ slunce, když jsem zase zaslechl
jeho řev. Jelikož jeho světnička je na této straně domu, mohl jsem
jej lépe slyšeti nežli ráno. Nerad jsem se odtrhl od pohledu na
zamželou krásu západu nad Londýnem, s jejími strašidelnými světly
a inkoustově černými stíny a všemi těmi rozkošnými odstíny, které
se jeví jen nad nečistým vzduchem a nad kalnou vodou, abych vešel
do ztrnule ponuré, chladné budovy s jejím světem páchnoucí bídy,
kdy zoufalému mému nitru zdálo se vše ještě opuštěnější. Přišel
jsem k němu právě, když slunce zapadalo a jeho oknem zahlédl
jsem mizící rudou kouli. Čím níže slunce klesalo, tím víc ustával
jeho záchvat; a když zaniklo docela, vysmál se jako bezduchá hmota
držícím jej rukám a sklesl na podlahu. Je ku podivu, jak rychle
se šílenci po tácových záchvatech zotavují: za několik minut zcela
klidně vstal a rozhlížel se kolem. Pokynul jsem dozorcům, aby ho
nedrželi, neboť jsem dychtivě přihlížel, co bude dělat. Šel rovnou
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cestou k oknu a smetl kousíčky cukru; potom uchopil krabičku na
mouchy, vyprázdnil ji a zahodil; posléze zavřel okno a posadil se —
nohu přes nohu — na postel. Tím vším byl jsem překvapen a otázal
jsem se: „Nebudete již chytati much?“
„Nikoli,“ odpověděl; „mám již toho vraždění dost!“ Zajisté ku
podivu zajímavé studium duševní
choroby. Přál bych si nahlédnouti do jeho duše a vypátrati
příčinu náhlých záchvatů. Počkejme; ukáže se nám asi nitka,
zjistíme-li, proč se dnes dostavily záchvaty v pravé poledne a při
západu slunce. Což by snad sluneční periody měly špatný vliv na
některé bytosti, právě jako je mají fáze měsíční? Uvidíme.
TELEGRAM.
SEWARD, LONDÝN, VAN HELSINGOVI,
AMSTERDAM.
4. září. — Nemocné dnes ještě lépe.
TELEGRAM.
SEWARD, LONDÝN, VAN HELSINGOVI, AMSTERDAM.
5. září. — Nemocné znamenitě se daří. Chut k jidlu dobrá; spánek
pravidelný; nálada veselá; barva se vrací.
TELEGRAM.
SEWARD, LOMDÝN, VAN HELSINGOVI, AMSTERDAM.
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6. září. Hrozná změna k horšímu, nezmařte ani hodiny.
Holmwoodovi fovati, až s vámi promluvím.
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Hlava X.
DOPIS. DR. SEW
SEWARD
ARD ARTURU HOLMWOODOVI.

6. září.
Milý Arte!
Dnešní mé zprávy nejsou tuze příznivý. Lucy se ráno přitížilo.
Něco dobrého vzešlo z toho přece: Rozumí se, že paní Westernrová
měla obavy a do tazovala se na ni mne jakožto odborníka. Užil
jsem té příležitosti a řekl jí, že dávný můj přítel Van Helsing, slavný
specialista, přijede mne navštívit a že tedy budeme Lucy ošetřovati
spolu; můžeme tedy přicházet a odcházet, aniž jí znepokojíme, vždyť
náhlé rozčilení mohlo by znamenati smrt a to při slabém tělesném
ústrojí Lucyinu bylo by i jí osudno. Doléhají na nás svízele, na
všechny, ubohý, starý brachu; avšak dá-li Pán Bůh, vydmeme se jim
dobře. Bude-li třeba, budu psáti. Nedostaneš-li ode mne zpráv, buď
jist, že se nic zvláštního nepřihodilo. Spěchám.
Navždy Tvůj
John Seward.
DENÍK DRA SEWARDA.
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7. září. — První, co mi řekl Van Helsing, když jsme se setkali v
Liverpoolské třídě, bylo:
„Řekl jste něco svému mladému příteli, jejímu milenci?“
„Nikoli,“ odpověděl jsem. „Cekal jsem, až pro mluvím s vámi,
jak jsem telegrafoval. Psal jsem mu dopis, ve kterém jsem prostě
oznámil, že přijedete, nebude-li slečně Westernrové dobře, a že mu
dopíši, bude-li potřeba.“
„Dobře, příteli,“ řekl, „zcela správně! Lépe, když ničeho neví; a
snad se nikdy ani nedoví. Prosím vás o to; bude-li však nutno, zví
všechno. A dovolte, abych vás varoval. Máte co činit se šílencem.
Každý člověk je šílen tak neb onak; a právě tak, jako še trně
zacházíte se svým šílencem, zacházejte také s blázny božími, — totiž
s ostatními lidmi. Svým šílencům neříkáte, co činíte, ani proč tak
činíte; také jim neřeknete, co si myslíte. Nechte tedy vědeckých
poznatků, ať zůstanou tam, kde jsou a kde kolem sebe
shromážďovati budou jiné zkušenosti a do nesou ovoce. Vy i já
utajíme vše, čeho se tu a tam dovíme.“ Dotkl se mne na srdci a na
čele a potom rovněž tak sebe. „Co se mne týče, učinil jsem si již svůj
úsudek. Později vám své myšlénky rozvinu.“
„Proč ne hned?“ otázal jsem se. „Možná, že by to bylo‘k něčemu
dobré; snad bychom spíše do spěli k rozřešení záhady.“ Zastavil se,
podíval se, na mne a řekl:
„Milý příteli Johne, když obilí dospěje, právě před samým
dozráním, kdy v něm jest mléki země a slunce ho dosud nezbarvilo
zlatem svým, hospodář utrhne klas a roztírá mezi hrubými dlaněmi,
od foukne zelené pluchy a řekne vám: „Vidíte, to je dobré zrno; dá
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dobrou žeň, až přijde čas.“ Nepo rozuměl jsem tomuto přirovnaní
a doznal jsem se k tomu. V odpověď vztáhl ruku a vzal mě za ucho
a zatáhl žertem, jako činil dávno kdys při učení, a řekl: „Dobrý
hospodář řekne vám to, až když to ví a nikoli, nežli to ví. Nikdy však
neuvidíte, že by dobrý hospodář vyhrábl nedávno zaseté zrno, aby
viděl, zda-li roste; to činí děti, jež si hrají na hospodáře, a nikoli ti,
jimž je to úkolem životním. Teď už vidíte, příteli Johne? Zasil jsem
zrno, a teď jest na přírodě, aby vzrostlo; vyklíčí-li, již je tu naděje a
já vyčkám, až začnou se nalívat klasy.“ Ustal, neboť zřejmě viděl, že
jsem mu porózuměl. Potom pokračoval velmi vážně:
„Byl jste vždycky pilným studentem a váš zápis ník byl vždy
úplnější nežli ostatních. Tehdy jste byl jenom studentem; teď jste
mistrem a doufám, že nezanechal jste dobrého toho zvyku. Uvažte,
příteli, že věděni je silnější nežli pamět, a my nespolehneme se na
něco slabšího. A nezachoval-li jste tohoto dobrého zvyku, dovolte,
abych vám řekl, že případ naší drahé slečny je z těch, které mohou
— všimněte si,, že pravím: mohou — býti pro nás i pro.ň jiné tak
zajímavý, že na věc nedovede nikdo jiný ani mrknout, jak se lidově
říká. Dejte tedy na všechno dobrý pozor! Každá maličkost je
důležitá. Radím vám,‘ abyste si docela zaznamenal své po chyby a
doměnky. Časem snad bude vás zajímati, jak správně vám radím.
Chybami se učíme, nikoli úspěchy!“
Když jsem mu líčil příznaky Lucyiny nemoci, tytéž jako dosud,
ale nezměrně výraznější, hleděl velmi vážně, neříkal však ničeho.
Přinesl s sebou brašnu, ve které bylo mnoho nástrojů a léků, „pří
šerných paraphernalii našeho řemesla“, jak kdysi v jedné přednášce
nazval náčiní lékařského umění. Když jsme vešli, přijala nás paní
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Westemrová. Byla velice znepokojena, přece však ne tolik, jak jsem
čekal. Příroda má různá blahodárná zařízení, z nichž jedno
konejšivě působí i proti hrůzám smrtí. Tuto v případě, kde každý
nepatrný otřes může býti osudný, je věc zařízena tak, že z té neb
oné příčiny, věci, které se netýkají vlastní její osoby — ani hrozný
převrat s její dcerou, k níž přec tolik lne, — jako by se jí ani netýkal.
Je to něco podobného, jako když matka příroda obaluje vniklé cizí
těleso necitlivou tkání, jež zamezuje bolestný pocit při doteku. Jeli to přírodou řízené sobectví, měli bychom dobře uvážiti, nežli
nařkneme někoho z neřesti egoismu, neboť příčiny jeho mají hlubší
kořeny, nežli bychom řekli.
Použil jsem tedy své znalosti této fáse duševní pathologie a
nařídil, aby Lucy o ní nezvěděla a o nemocí své neuvažovala více,
nežli je nezbytně potřeba. Ochotně svolila, tak ochotně, že jsem
opět viděl, jak tu její povaha bojuje o její život. Van Helsing a
já byli jsme dovedeni do Lucyina pokoje. Ulekl-li jsem se, když
jsem ji včera spatřil, zhrozil jsem se, spatřiv ji dnes. Byla na smrt,
jak stěna bleda; červeň zdála se vyprchati jí se rtů i dásní a lícní
kosti jí nápadně vyčnívaly; bylo trapno po zorovati a slyšeti její
dech. Obličej Van Helsíngův ztrnul jako mramorový a brvy se mu
ztáhly do hromady, že se skoro nad nosem dotýkaly. Lucy ležela
nehybně a neměla téměř síly k hovoru, takže jsme chvíli všichni
mlčeli. Potom mi Van Helsing pokynul a vyšli jsme tiše z pokoje.
Sotva jsme za vřeli dveře, pospíšil po chodbě k nejbližším dveřím,
jež byly otevřeny. Vtáhl mě rychle za sebóu a zavřel dveře, „Bože,
Bože!“ zvolal, „to je hrozno. Nesmíme mařiti času. Zemře naprostou
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ztrátou krve, nemohouc ani udržeti nutné srdeční činnosti.
Musíme ihned podniknouti transfusi krve. Chcete vy, či mám já?“
„Jsem mladší a silnější, pane profesore. Je tedy na mně.“
„Připravte se tedy ihned! Přinesu svojí brašnu.“ „Jsem
připraven.“
Sešel jsem s ním po schodech; když jsme byli dole, bylo slyšeti
zaklepání na domovní dveře. Když jsme přešli po síni, služka právě
otvírala dveře a vešel rychle Artur. Přiskočil ke mně a šeptal dych
tivě:
„Jacku, mám veliké obavy. Četl jsem Tvůj dopis mezi řádky a
zmíral jsem strachem. Tatínkovi je lépe a mohu tedy pospíšili sem,
abych se podíval sám. Není-liž tento pán dř. Van Helsing? Jsem vám
velice vděčen, pane, že jste přišel.“ Když ponejprv na něm utkvěly
oči profesorovy, jevila se v nich rozmrzelost, že vyrušuje v takovéto
době; když však měřily statnou postavu a seznaly silné, mla distvé
mužství, z ní téměř vyzařující, zalesklo se v nich. Neváhaje, řekl
profesor vážně, podávaje mu ruku:
„Pane, přišel jste včas. Jste milenec naší drahé slečny. Je jí zle,
tuze, tuze zle. Ale, mladý pane, nelekejte se!“ řekl, když Artur zbledl
a jako bez ducha sklesl na židli. — „Můžete jí pomoci. Mů žete pro
ni učiniti více nežli kdokoli jiný, a vaše odvaha bude ji nejlepší
pomocí.“
„Čím mohu prospěti?“ tázal se Artur sípavě. „Řekněte a vše
učiním. Život můj náleží jí a dal bych pro ni poslední kapku krve z
těla svého.“ Pro fesor si velmi rád zažertuje a že jsem ho takto dávno
znal, mohl jsem v jeho odpovědi postřehnouti stopu humoru:
„Milý mladý muži, tolik ani nežádám, nikoli po slední kapku!“
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„Co mám tedy činit?“ Oči mu plály a nozdry se chvěly
rozčilením. Van Helsing poklepal mu na rameno. „Pojďte!“ řekl.
„Jste muž a muže právě potřebujeme. Jste vhodnější nežli já,
vhodnější nežli můj přítel John.“ Artur hleděl zmaten a profesor
pravil dále vysvětluje laskavě:
„Mladé slečně je velmi, velmi zle. Potřebuje krve a krev míti musí,
sice zemře. Můj přítel John a já jsme se radili a shodli jsme se
provésti transfusi krve: převésti z něčích plných žil krev do jejích
prázdných, které jí postrádají a po ní dychtí. John hodlal dáti svoji
krev, neboť je mladší a silnější mne“ — tu mne Artur uchopil za
ruku a mlčky mi ji stiskl — „ale teď jste zde a jste vhodnější nežli
my, starý i mladý, kteří se mnoho oháníme ve světě myšlenkovém”
Naše nervy nejsou tak klidny a naše krev není tak čista jako vaše!“
Artur se k němu tázavě obrátil a řekl:
„Kdybyste jen věděl, jak rád bych pro ni zemřel, pochopil byste
— —“
Zarazil se, jelikož mu hlas selhal.
„Dobrý hochu!“ řekl Van Helsing. „Budete roz hodně šťasten,
že jste učinil všechno možné pro tu, kterou milujete. Teď pojďte a
buďte tiše. Smíte ji jednou políbit, nežli se věc vykoná, ale potom
jest vám odejíti; na můj pokyn musíte se vytratit. Staré paní
neříkejte ani slova; víte, jak jí jest! Je nutno vystříci ji rozčilení, a
jakákoli zmínka by je vyvo lala. Pojďte!“
Odešli jsme všichni k Lucyinu pokoji. Na pokyn lékařův zůstal
Artur venku. Lucy poobrátila hlavu a podívala se na nás, neřekla
však ničeho. Nespala, bvla prostě tak slabá, že by toho byla
nedokázala. Oči její na nás výmluvně utkvěly, to bylo vše. Van Hel
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sing vyndal některé věci z brašny a položil je na stolek stranou.
Potom připravil uspávací prostře dek a přistupuje k posteli řekl
vlídně :
„Nuže, milá slečno, tu máte lék. Vypijte jej jako hodné děcko.
Vidíte, trochu vás nadzvednu, abyste jej snáze pozřela. Tak!“
Pokusila se o to s úspě chem.
Divil jsem se, že lék tak dlouho neúčinkuje. To bylo opravdu
důkazem, jak byla seslábla. Cas, ten zdál se mi nekonečným, nežli
se jí spánek snesl na víčka. Posléze však narkotikum přece jevilo úči
nek: upadla do hlubokého spánku. Když to profesor s uspokojením
zjistil, zavolal Artura do pokoje a požádal ho, aby si svlekl kabát.
Potom dodal: „Mů žete si vzíti zatím tu hubičku, nežli přinesu
stolek. Příteli Johne, pomozte mi!“ Nedívali jsme se tedy jeden ani
druhý, jak se k ní sklonil.
Van Helsing se ke mně obrátil a řekl:
„Je tak mlád a silen a jeho krev tak čista, že jí nemusíme ani
defibrinovat!“
Potom provedl Van Helsing obratně, avšak s plnou jistotou
operaci. Když transfuse postupovala, zdálo se, že se vrací trochu
života na líce ubohé Lucy a na blednoucím Arturově obličeji
zazářila radost. Za chvilku začaly vzrůstat mé obavy, neboť ztráta
krve byla na Arturovi zjevná, ačkoli byl to silný muž. Přišlo mi
na mysl, jak hrozné zmalátnělosti doznal Lucyin organismus, že
to, co Artura oslabilo, jen z části jí pozdravilo. Obličej profesorův
byl však pevný; stálť tu s hodinkami v ruce a upíral zrak tu na
nemocnou, tu zas na Artura. Mohl jsem zaslech nout! tep vlastního
srdce. Potom řekl mi tiše: ,,Ne hněte se na okamžik! Dost. Obvážete
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jeho, já ošetřím ji.“ Když bylo po všem, seznal jsem, jak příliš Artur
seslábl. Obvázal jsem mu ránu a vzal jej za ruku, abych ho odvedl,
když ozval se Van Heising, aniž se obrátil; mám za to, že ten člověk
má oči v týle.
,,Myslím, že statečný milenec zasluhuje ještě jeden polibek; ať si
jej vezme hned.“ A dokončiv operaci narovnal podušku pod hlavou
nemocné. Při tom se jí poněkud pošinula úzká černá sametka s
diaman tovým závěskem, jejž daroval jí milenec a kterou stále nosila
kolem krku, a odkryla červenou skvrnu na hrdle. Artur si jí
nevšiml, já však zaslechl jsem hluboký, sípavý vdech, jímž Van
Helsing obyčejně projevoval vzrušení. Neříkal v tu chvíli ničeho,
potom se však obratil ke mně a pravil:
„Teď odveďte dolů našeho statečného mladého milence, dejte
mu portského vína a ať si na nějakou chvíli ulehne. Potom ať odejde
domu a odpočívá, mnoho spí a mnoho jí, aby zase nahradil, čeho
poskytl milence. Zde nesmí zůstati. Počkejte chvilenku! Chápu,
pane, že byste rád zvěděl výsledek. Buďte tedy ujištěn, že se operace
každým způsobem podařila. Zachránil jste jí tentokráte život a
můžete odejiti domu a oddati se blahému vědomí, že bylo
vykonáno vše, co bylo lze učiniti. Povím jí všechno, jakmile se
pozdraví. Bude vás tím více milovati za to, co jste pro ni vykonal. S
Bohem!“
Když Artur odešel, vrátil jsem se do pokoje. Lucy klidné spala,
dech její byl však silnější; viděl jsem, jak se přikrývka pohybem
prsou jejích zvedala. U postele stál Van Helsing, hledě na ni
upřeně. Sametová stužka zase zakrývala červenou skvrnku. Tázal
jsem se profesora šeptem:
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„Co soudíte o tomto zranění na jejím hrdle?“
„Co soudíte o něm vy?“
„Ještě jsem ho neprohlédl,“ odpověděl jsem a tu a tam uvolnil
jsem sametku. Právě nad vnější krční tepnou byly dvě tečkovité
dírky, nevelké, ale trochu zlověstné. Po nějakém boláku nebylo ani
stopy, ale kraje byly bílé a bczkrevné, jako od stisknutí. Vtom mi
napadlo, že tato zranění, nebo co to vlastně bylo, mohla by býti
příčinou ztráty krve; lale zapudil jsem tu myšlenku, sotva vznikla,
neboť něco takového bylo nemožno. Celá postel byla by bývala
promočena krví, kdyby jí dívka pozbyla, — neboť jak by bylo lze
jinak vysvětlit její bledost před transfusí?
„Nuže?“ tázal se Van Helsing.
„No,“ odpověděl jsem, „věru se v tom nevyznám.“ Profesor vstal.
„Dnešní noci jest mi odjeti do Amsterdamu,“ řekl. „Tam mám
knihy a věci, kte rých potřebuji. Musíte zde zůstati celou noc a ne
smíte s ní oči odvrátit.“
„Mám zjednati ošetřovatelku?“ tázal jsem se.
„My dva jsme nejlepšími ošetřovateli. Buďte ce lou noc na stráži;
hleďte, aby byla dobře živena a aby jí nic nerušilo. Nesmíte do rána
zamhouřit oka. Později budeme si moci odpočínouti, vy i já. Vrátím
se co možno nejdřív. A potom začneme.“
„Co začneme?“ tázal jsem se. „Co, probůh, za mýšlíte?“
„Uvidíme!“ odpověděl a odkvapil. Za chvilku se však vrátil,
vstrčil hlavu do dveří a šeptal zvedaje varovně prst:
„Pamatujte, že je ve vašich rukou. Zanedbáte-li něčeho a něco se
jí stane, nebudete míti klidné chvilky!“
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DENÍK DRA SEWARDA.
8. září. — Seděl jsem celou noc u Lucy. K večeru pozbyl opiát
účinnosti a sama procitla; vyhlížela docela jinak nežli před operací.
Ano, byla v dobrém rozmaru a plna veselé živosti, přece však
nemohl jsem neviděti stop naprostého vysílení, jež překo nala.
Když jsem paní Westernrové řekl, že doktor Van Helsing nařídil,
abych u ní bděl, skoro se tomu vysmála, poukazujíc na dceřinu
vrátivší se sílu a výbornou náladu. Stál jsem však na svém a činil
jsem přípravy pro dlouhé bdění. Když ji služka obstarala na noc,
povečeřev vešel jsem a usedl vedle postele. Ničeho proti tomu
nenamítala, nýbrž vděčně na mne pohlížela, kdykoli se pohled můj
setkal s jejím. Za hodnou chvíli zdálo se, že usíná, ale s úsilím se
sebrala a spánek zapudila. To se několi krát opakovalo ještě s větším
úsilím a v kratších pře stávkách, zatím co čas míjel. Bylo zřejmo, že
si nepřeje spáti; zavedl jsem tedy na to Ťeč přímo:
„Což nechcete spáti?“
„Nikoli, bojím se.“
„Bojíte še spánku! Jak to? Vždyť je dobrodiním, po němž všichni
toužíme.“
„Ach, jenom že nikoli, kdyby vám bylo tak jako mně, kdyby vám
byl spánek předchůdcem hrůzy!“
„Předchůdcem hrůzy? Co tím, probůh, myslíte?“ „Sama nevím,
ach, nevím. A to je právě hrozno. Všechna ta slabost přichází na
mne ve spaní, takže se chvěji při pouhé na to vzpomínce.“
„Ale, milá slečno, dnešní noci můžete klidně spáti. Bdím tu nad
vámi a mohu vás ubezpečiti, že se vám ničeho nestane.“
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„Ano, chci se na vás spolehnouti!“ Chopil jsem se této
příležitosti a řekl jsem: „Slibuji vám, že jakmile zpozoruji, že se vám
něco nepěkného zdá, ihned vás vzbudím.“
„Slibujete mi to? Opravdu? Jak jste laskav! Chci tedy spáti!“ A
sotva to téměř dořekla, povzdychla úlevou a sklesla usínajíc.
Bděl jsem při ní celou noc. Ani sebou nehnula, nýbrž spala
hlubokým, klidným, život i zdraví při nášejícím spánkem. Rty její
byly lehce pootevřeny a prsa se jí zvedala a klesala pravidelně jako
hodi nové kyvadlo. Na tváři tkvěl jí úsměv a bylo zjevno, že
duševního jejího klidu neruší ošklivý sen.
Záhy z rána přišla její služka; předal jsem jí péči o ni a odebral
se domů, neboť jsem byl na ledacos zvědav. Zaslal jsem stručné
telegramy Van Helsingovi a Arturovi, oznamuje jim znamenitý vý
sledek operace. Všeličíms opožděné mé práce vlastní upoutaly mne
na celý den; bylo již tma, když jsem se mohl podívati k svému,
chorému zoofagovi. Zpráva o něm byla přízniva; byl docela kliden
po celý minulý den i noc. Od Van Helsinga došel te legram z
Amsterdamu, zatím, co jsem seděl u jídla; vyzýval mne, abych noc
zase ztrávil v Hillinghamu, jelikož bude dobře, budu-li po ruce, a
oznamoval, že odjede nočním vlakem a že se časně ráno shle dáme.
9. září. — Byl jsem poněkud unaven a vyčerpán, když jsem přišel
do Hillinghamu. Po dvě noci jsem téměř oka nezamhouřil a v
mozku jsem začal poci ťovali tupou prázdnotu, která bývá známkou
dušev ního vysílení. Lucy vstala a byla ve výborné ná ladě. Když mi
podávala ruku, podívala se mi bystře do obličeje a řekla:
„Dnes neprosedíte noc. Jste velmi unaven. Mně už je docela
dobře; opravdu mi je dobře, a bude-li někdo muset bdít, budu to
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já, jež s vámi posedím.“ Nechtěl jsem se s ní o to příti, nýbrž odešel
jsem k večeři. Lucy přišla za mnou; její milá přítomnost mne přímo
osvěžovala, takže mi znamenitě chutnalo a vypil jsem několik
sklenek více než výborného portského vína. Potom mě Lucy
doprovodila nahoru a nabídla mi pokoj vedle svého, kde praskal
veselý oheň. „Dnes musíte zůstati zde,“ pravila. „Tyto dveře
nechám otevřeny a svoje taktéž. Mů žete si lehnouti na pohovku,
neboť vím, že nic není s to přiměti vás doktory k tomu, abyste ulehli
do postele; je-li pacient v dohledu. Budu-li ně čeho potřebovati,
zavolám vás a budete tu ihned.“ Nemohl jsem než přisvědčtii, neboť
jsem byl unaven jako kramářská kobyla a nebyl bych s to zdržeti se
spánku, i kdybych se o to byl pokoušel. Když mě opět ujistila, že
mě zavolá, bude-li něčeho potře bovali, lehl jsem si na pohovku a
zapomněl na všechno, co se kolem mne děje.
DENÍK LUCY WESTERNROVÉ.
9. září: — Této noci bylo mi velmi blaze. Bylo mí tak hrozně slabo,
že vědomí, že mohu myslit a pohybovat se, bylo mi tak milo jako
sluneční záře po dlouhém východním větru a zakaboněné obloze.
Bylo mi, jakoby byl Artur velmi, velmi blízko. My slím, že nemoc a
slabost činí nás sobeckými a obra cejí náš vnitřní zrak a sympatii k
nám samým, kdežto zdraví a síla popřávají volnosti Amorovi, jenž
potom řídí naše myšlenky a city, kam chce sám. Kdyby to Artur
věděl! Můj milý, můj předrahý, jistě ti zní v uších ve spaní, zatím
co já bdím. O, toho blaho dárného klidu poslední noci! Jak jsem
spala blaze, když nade mnou bděl drahý, dobrý doktor Seward! A
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ani dnešní noci se nebojím spáti, neboť je mi po ruce a na zavolání.
Díky všem, že jsou ke mně tak dobří! Díky Bohu! Dobrou noc,
Arture!
DENÍK DRA SEWARDA.
10. září. — Procitl jsem, když jsem pocítil ruku profesorovu na své
hlavě; v okamžiku byl jsem při čilém vědomí. Takovým věcem se
naučiti máme v ústavě hojnou příležitost.
„A jak se vede naší nemocné?“
„Dobře, když jsem od ní odcházel, nebo spíše, když odcházela
ode mne,“ odpověděl jsem.
„Pojďte, podíváme se,“ řekl. A odešli jsme spolu do pokoje.
Záclona byla spuštěna; přistoupil jsem, abych ji tiše zvedl, kdežto
Van Helsing blížil se fehkým, ko čičím krokem k lůžku.
Když jsem zdvihl záclonu a ranní slunce zapla vilo světnici,
uslyšel jsem profesorův ostrý, syčivý vdech a poněvadž jsem dobře
věděl, co znamená, projel mi nitrem smrtelný strach. Když jsem
přikročil blíž, profesor ustoupil a jeho výkřik hrůzy „Bože na nebi!“
nepotřeboval ani ustrašených rysů v obličeji. Vztáhl ruku a ukázal
na postel; železná jeho tvář byla stažena a sivá jako popel. Cítil
jsem, že se pode mnou kolena chvějí.
Tam na loži, podle všeho bez sebe, ležela ubohá . Lucy ještě
hrůzněji bledá a bídněji vyhlížející nežli kdy dosud. I rty její byly
bílé a dásně jakoby byly kolem zubů scvrkly, jak vídáme někdy u
mrtvol po dlouhé nemoci. Van Helsing zvedl nohu, aby zlostně
dupl, ale pud a dlouholetý zvyk jej mírnily, takže tiše nohu
spustil.„Rychle!“ zvolal. „Přineste brandy!“ Odběhl jsem do jídelny
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a vrátil se se stolní lahví. Svlažil jí nebohé bílé rty a třeli jsme
jí spolu cho didla, zápěstí a u srdce. Sáhl jí na prsa a za chvilku
smrtelné úzkosti řekl:
,,Není ještě tuze pozdě. Bije, ačkoli jen slabě, byla nadarmo; jest
nám začíti nemáme mladého Artura; musím se tentokrát obrátiti
na vás, příteli Johne.“ Řka to, přehrabávaí se v brašně a vyndaí
přístroje po třebné k transfusi; svlékl jsem kabát a vyhrnul si
rukávy u košile. Nebylo možno užiti opiátu v tomto případě; však
ho také ani nebylo potřeba; přistoupili jsme tedy bez odkladu k
operaci. Za chvíli, jež ne byla mi věru krátká, neboť odnímání krve,
byť ji dávali sebe ochotněji, je hrozný pocit, — zvedl Van Helsing
výstražně prst. „Nehněte se!“ pravil, „bo jím se, že s přibývající silou
nabude vědomí; a to by bylo nebezpečno, ach, tuze nebezpečno!
Učiním však , opatření. Vstříknu jí pod kůži morfia.“ Hned také
rychle a obratně provedl svůj úmysí. Účinek na Lucy nebyl zlý,
neboť mdloba přešla nepozorovatelně v narkotický spánek. S
pocitem vlastní hrdosti viděl jsem, jak se na bledé líce a rty
nemocné vkrádal slabý nádech červeni. Kdo nezkusil, ani netuší, co
člověk cítí, pouští-li vlastní krev do žil milované ženy.
Profesor mne pátravě pozoroval. „To stačí,“ řekl. „Již?“ divil jsem
se. „Vždyť jste Artovi vzal mnohem více krve.“ Tomu se smutně
usmál a pravil:
„Ano, poněvadž jest jejím snoubencem. Vám jest vykonati ještě
mnoho, přemnoho pro ni a pro jiné; a toto zatím dostačí.“
Když jsme dokončili operaci, opatřil Lucy, zatím co já tiskl jsem ši
prst na ránu. Ulehl jsem a čekal, až se mu zlíbí mne obvázat, neboť
cítil jsem, že je mi slabo a poněkud nevolno. Pomalu obvázal i i moji

172
www.eknizky.sk

DRAKULA

ránu a poslal mne dolů, abych si vypil sklenici vína. Když jsem vyšel
z pokoje, přišel za mnou a řekl skoro šeptem:
„Poslyšte, nikomu se nezmiňujte! Kdyby se náš mladý milenec
nenadále vrátil, jako onehdy, tedy ani slova! Polekal by se a žárlil. A
to nesmí být, lak!“
Když jsem se vrátil, hleděl na mne starostlivě a potom řekl:
„Už vám není tak zle. Jděte do jejího pokoje a odpočiňte si chvíli
na pohovce; potom pořádně posnídejte a přijďte sem ke mně!“
Zachoval jsem se dle jeho rozkazů, neboť vím, jak jsou správný
a rozumny. Učinil jsem, seč jsem byl, a teď bylo mou povinností
nabýti nových sil. Cítil jsem se velmi sláb a v mé slabosti pozbylo
to, co se stalo, své hrůzy. Usnul jsem na pohovce, hloubal jsem však
pořád a pořád o tom, jak Lucy upadla do předešlého svého stavu
a jak mohla pozbýti tolika krve, aniž by po ní zbylo někde stopy.
Myslím, že jsem přemýšlel dále i ve snění, neboť za spánku i bdění
vracely se mé myšlenky k malým tečkovitým ranám na hrdle, jež byť
nepatrný, měly okraj rozdrásaný a bledý.
Lucy vyspávala dlouho; když procitla, vypadala hezky a při síle,
ačkoli zdaleka ne tak jako včera. Van Helsing ji navštívil a potom
odešel na procház ku, ponechav mi ji na opatrování s přísným rozka
zem, abych od ni ani na okamžik neodcházel. Ze síně slyšel jsem
ještě jeho hlas, jak se vyptává po nejbiižší telegrafní kanceláři.
Lucy se vesele se mnou bavila a zdálo se, že nemá ani potuchy, co
se s ní událo. Snažil jsem se ji baviti a udržeti její zájem. Když přišla
její matka na horu ji navštívit, nepozorovala nijaké změny a řekla
vděčně:
„Jsme vám díkem zavázány, pane doktore, za všechno, co jste
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pro nás učinil, ale měl byste, hledět, abyste se nepřepracoval. Jste
sám bled. Potřebujete ženušky, jež by vás opatrovala a trochu o
vás dbala; ano, ohlédněte se po některé!“ Když to povídala, Lucy
se zarděla, byť ovšem jen na okamžik, neboť prázdné její tepny
nebyly s to způsobiti dlouhý nával krve k hlavě. Když na, mne
upřela tázavý pohled, jevila se reakce neobyčejnou bledostí. Usmál
jsem se a přikývl, přiloživ prst na rty; s povzdechem sklesla do
podušek.
Za několik hodin vrátil, se Van Helsing a hned mi řekl: „Teď
jděte domů, dobře jezte a popíjejte! Hleďte sesílit! Této noci zde
zůstanu a sám pose dím u slečnina lůžka. Sami dva musíme dozírali
v tomto případě a nikdo jiný ať o tom nezví. Mám vážné příčiny. Ne,
neptejte se po nich a myslete si, co chcete; nehrozte se pomýšlet ani
na věci pravdě nejnepodobnější! Dobrou noc!“
V síni přišly ke mně dvě služky, smí-li ta neb ona bdíti v noci u
slečny Lucy. Přímo o to že- bronily; a když jsem jim řekl, že je Van
Helsingovým přáním, abychom výhradně jen sami dva střídavě u
slečny bděli, prosily mne úpěnlivě, abych se za ně přimluvil u
,,cizího pána”. Tato jejich ochota mile se mne dotkla. Snad proto,
že sám jsem teď sláb, snad také proto, že to byla právě Lucy, jíž
chtěly svoji oddanost projeviti; vždyť jsem měl tolikrát příležitost
pozorovati případy ženské obě tavosti. Vrátil jsem se ještě včas k
hodně zpožděnému obědu a učinil svoji obchůzku; všechno v
pořádku, loto zaznamenávám, očekávaje spánek. Však už se blíží.
11. září. — Dnes odpoledne šel jsem do Hillinghamu. Zastal jsem
Van Helsinga ve znamenité ná ladě. Lucy se daří mnohem lépe. Brzy
po mém pří chodu došla profesora velká krabice z ciziny. Otevřel ji
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velmi dychtivě, sotva se mu dostala do rukou, a vyndal z ní velkou
kytici bílých květin.
„Ty jsou pro vás, slečno Lucy,“ pravil.
„Pro mne? O, milý pane doktore!“
„Ano, má drahá, ale nikoli, abyste si jimi hrála. Jsou to rostliny
léčivé.“ Rozraáovaná Lucy pro táhla obličej. „Ale nesmí se jich
užívat v odvaru nebo jiné odporné způsobé, abyste nad nimi nemu
sela ohrnovati roztomilý nosík, sic bych litoval přítele Artura, že
jest mu hleděti do toho obličeje, jejž má tolik rád, a viděti jej
zakaboněný. Aha, moje roztomilá slečinka již hezounký nosíček narovnává. To je tedy léčivý prostředek, o němž nevíte, jak působí.
Položím vám jej na okno, uviji z nich věneček a zavěsím vám jej
kolem krku, aby se vám dobře spalo. O, ano! jako květy lotusu při
nášejí zapomenutí všech trampot. Voní jako vody Lelhe a studánka
mladosti, které Dobyvatelé hledali na Floridě a našli ji příliš pozdě.“
Za jeho řeči uchopila Lucy květiny a přívoněla k nim. FIned je
však odhodila a zvolala zpola se smíchem, zpola s ošklivostí:
„Ano, pane profesore, snad si ze mne nechcete tropit žerty?
Vždyť ty květiny jsou jen praoby- čejný česnek!“
K podivu mému Van Heising vstal a řekl se ztrnulým výrazem,
tiskna k sobě železné čelisti a stahuje husté obočí:
„Jaké žerty? Nikdy nežertuji! Ve všem, co ko nám, je přísná
vážnost; a varuji vás, abyste mi od porovala. Chraňte se toho
alespoň k vůli jiným, když ne sama pro sebe.“ Vida však, že se
ubohá Lucy poděsila více nežli třeba, řekl vlídněji: „Ó, milá,
slečinko drahá, nebojte se mne! Pracují pro vaše dobro; v tomto
obyčejném květu spočívá pro spěšná vám síla. Hleďte, sám květy ve
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vašem po koji rozestavím. Sám uviji věnec, jejž budete nositi. Ale
pst! nikomu o tom nepovídejte, byť se vyptá val sebe naléhavěji.
Jest nám. posíouchati a mlčení je částí poslušnosti; jen poslušnost
přinese vám síly a přivede vás zdrávu! do náručí těch, kteří toho od
vás očekávají. Teď seďte chvilku! Pojďte se mnou, příteli Johne, a
pomozte mi vyzdobiti pokoj mým česnekem, jenž došel mne přímo
z Haarlemu, kde jej pěstuje přítel Vanderpool ve sklenících v květu
po celý rok. Včera bylo mi telegrafovati, měl-li dnes již být zde.
Vešli jsme do pokoje, vzavše květy s sebou. Jed nání profesorovo
bylo opravdu podivno a jeho zdůvodnění nenašlo by se v žádné
pharmacopoei, o které jsem kdy slyšel. Nejdříve zavřel a pečlivě
dorazil okna, potom vzal hrst květů a třel jimi rámy, jakoby se chtěl
zabezpečiti, aby každý zá van vzduchu dovnitř byl prosycen vůní
česneků. Dále chumáčem jich potíral rám dveří nahoře, dole i po
obou stranách, ano i místo kolem kamen rov něž tak. To všechno
zdálo se mi směšno a řekl jsem:
„Pane profesore, vím, že vždycky máte důvod pro všechno, co
konáte, ale tohle je mi věru há dankou. Dobře, že nemáme zde
posměváčka; jistě by řekl, že provádíte nějaké kouzlo, abyste zadržel
zlého ducha.“
„Kdož ví, nečiním-li právě to!“ odpověděl klidně a začal vít
věneček, jejž si měla Lucy navléci kolem krku.
Počkali jsme ještě, až se Lucy přestrojí do noč ního úboru, a když
ulehla na lůžko, přišel a sám nasadil jí věnec z česnekových květů
kolem krku. Poslední slova, jež k ní pronesl, byla:
„Dejte pozor, abyste ho nesesmekla; a í kdyby vám bylo v pokoji
dusno, neotvírejte v noci oken ani dveří!“
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„Slibuji,“ řekla Lucy, „a děkuji vám oběma tisíc krát za všechnu
ke mně laskavost! O, čím jsem si zasloužila, že mě nebe obdařilo
takovými přáteli?“
Když jsme vyjeli z domu v mém kočáře, jenž nás očekával, řekl
Van Helsing:
„Této nocí mohu klidně spát, a také potřebují spánku: dvě noci
práce, mnoho četby za dne mezi nimi, nato nazejtři hroznou starost
a noc prosedět zas, aniž bych oka zamhouřil! Zítra časně ráno se pro
mne stavte a půjdeme podívat se spolu k naší milé slečně, jíž mé
„kouzlo“ dodá nových sil. Ha, ha!“
Zdálo se, že je pln důvěry, takže pocítil jsem hrůzu a jakousi
nelibost, ač. jsem sám po dvě noci chová! mnoho důvěry; ale jak
žalostný byl výsle dek: Jistě jen má slabost přiměla mne k váhání,
abych to příteli svému doznal; že jsem nebyl s to, tím více jsem cítil
něco jako neprolité slzy.

177
www.eknizky.sk

www.eknizky.sk

Hlava XI.
DENÍK LUCY WESTERNRDVÉ.

12. září. — Jak jsou ke mně všichni dobři! Jsem do toho doktora
Van Helsinga celá zamilována. Jen bych ráda věděla, proč se tolik
durdil pro ty květy. Vždyť mě opravdu polekal svou prudkostí. A
přece jc jistě v právu, neboť již nyní cítím z nich ulevu. A už se jaksi
nebojím býti dnes v noci samotna a mohu ulehnouti beze strachu.
Nevšimnu si třepo tání venku ža oknem. Ach, té hrůzy, kterou
jsem cítila tak často v poslední době proti spánku! Té úzkosti před
nespavostí a zároveň trapný strach ze spánku, jenž měl pro mne
tolik nepochopitelného děsu! Jak šťastni jsou lidé, jichžto život
plyne bez bázně a hrůzy, jimž je spánek požehnáním,, které
dostavuje se každé noci a jen sladké sny přináší! Nuž, jc tedy, noc,
očekávám spánek a ležím tu jako Ofelie v truhlohře, s „panenským
věncem, dívčí to ozdobou“. Nikdy dosud jsem neměla česneku
ráda, ale dnešní noci je mi rozkošný! V jeho zápachu je klid; cítím,
jak se spánek blíží. Dobrou noc, vy všichni!
DENÍK DRA SEWARDA.
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13. září. — Ohlásil jsem se v Berkeleyově hotelu a zastal jsem Van
Helsinga jako obyčejně připravena. Hotelem objednaný povoz čekal. Profesor si vzal svoii
brašnu,, kterou teď stále s sebou vozí.
Vypovím všechno podrobně. S Van Helsingem přijel jsem do
Hillinghamu v osm hodin. Bylo nád- herné jitro: jasné smnce a
všechen ten svěží dech prvních dnů podzimkových připadal mi
jaksi do- višením ročního díla přírody. Listí nabylo již vše likých
krásných barev, ale dosud se stromu opa dávat nezačalo. Když jsme
přijeli, vyšla nám na proti paní Westernrová ze svého budoiru. Je
vždy cky záhy na nohou. Vřele nás přivítala a řekla:
„Rádi zvíte, že je Lucy lépe. Dobré to dítě dosud spí. Podívala
jsem se do jejího pokoje a viděla ji; nevešla jsem však, abych jí
nerušila.“ Profesor se usmíval a tvářil vítězoslavně. Mnul si ruce a
pravil:
„Aha! Myslím, že jsem v tomto případě učinil správnou
diagnosu. Mé zakročení setkalo se s vý sledkem.“ Na to odpověděla:
„Nesmíte si všechnu, zásluhu přičítati sám, pane doktore. Že je
dceři dnes ráno lépe, je také trochu mým přičiněním.“
„Jak to myslíte, vzácná paní?“ tázal se profesor.
„Nuže, měla jsem v noci starost o své drahé nitě a vešla jsem
do jejího pokoje. Spala klidně, tak hrdě, že jí ani můj příchod
neprobudil. Ale v po koji bylo hrozně dusno. Všude kolem bylo
plno toho protivného, ostře páchnoucího květu, ano, měla z nich
i věnec kolem krku. Bála jsem se, aby těžký ten zápach milému
sesláblému dítěti neublížil, sebrala jsem tedy všechno a pootevřela
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okno, abych vpustila trochu svěžího vzduchu. Jsem si jista, že se
vám bude líbit.“
Vrátila se do svého budoiru, kde obyčejně časně snídávala. Za
její řeči pozoroval jsem obličej pro fesorův a viděl, jak zesinal jako
popel. Dovedl se přemoci, dokud nebohá paní neodešla, neboť vě
děl, jak jí jest a jak osudným bylo by jí leknutí; ba, ještě se usmíval,
otvíraje dveře jejího pokoje. Ale sotva zašla, náhle mne prudce
vtáhl do jídelny a zavřel dveře.
Tehdy jsem jakživ ponejprv viděl Van Helsinga z míry. Vztáhl
ruce nad hlavu v němém úžasu a spráskl je beznadějně; posléze
usedl na židli a za stíraje si obličej rukama, dal se do hlasitého
stkaní a tvrdého pláče, jenž jistě mu vycházel z hloubi srdce. Potom
zase vztáhl ruce, jakoby chtěl obe jmouti celý vesmír. „Bože, Bože,
Bože!“ zvolal. Co jsme učinili, čeho dopustila se ubohá dívka, že
jsme tak krutě stiháni? Což ještě vládne staré fátum dávného
pohanského světa, že se mohou díti tako véto věci a takovým
způsobem? Tato ubohá matka zcela nevědomky, jen v nejlepším
úmyslu provede věc, která ničí tělo i ducha její dcery; a nesmíme jí
toho říci, ano, nesmíme ji ani varovati, sice zemře a potom zahynou
obě. Ó, co to na nás doléhá! Jak se proti nám spikly všechny
mocnosti pekelné!“ Vtom vyskočil. „Pojďte!“ řekl, „pojďte; musíme
viděti a jednati. Ďábel nebo neďábel, nebo všichni ďábli
dohromady, na tom nezáleží; budeme bojo vati proti všem.“ Sešel
dolu do síně pro svojí brašnu a vešli jsme spolu do Lucyina pokoje.
Zase vytáhl jsem záclonu, zatím co se Van Helsing blížil k její
posteli. Tentokrát se nezděsil, hledě do ubohého obličeje rovněž
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tak voskově bledého1 jako onehdy. V pohledu jeho zračil se
hluboký smutek a nekonečný soucit.
„Jak jsem čekal!“ zašeptal s oním významným, syčivým
povzdechem. Nepromluviv ani slova, při stoupil ke dveřím a
uzamkl je; potom začal na stolek vykládat nástroje, k opětné
operativní transfusi krve potřebné. Dávno již seznal jsem její
nutnost a hned sem svlékal kabát; zarazil mne však zamítavým
pohybem ruky. „Nikoli!“ pravil. „Dnes budete ope rovat vy. Já
vypomohu. Jste již sesláblý.“ Pří těchto slovech svlékl kabát a
vyhrnul si rukáv.
Opět operace, opět uspání. Zase vrátilo se trochu barvy do
popelavých tváří a pravidelný dech zdra vého spánku. Tentokrát
bděl jsem já zatím co si Van Helsing hověl a odpočíval.
Potom našel si záminku, aby mohl paní Westernrové říci, aby
ničeho nebrala z.Lucyina pokoje, aniž se s ním dříve poradila; že
květ ten má léčivou moc a jeho vůně je součástí léčení. Sám přejal
péči ošetřovatelskou, slibuje, že bude bdíti této a příští noci a
vzkáže pro mne, až bude potřeba.
Za hodinu probudila se Lucy ze spánku čila, svěží a zdánlivě ne o
mnoho slabší nežli před onou těžkou zkouškou.
Co to všechno znamená? Rád bych věděl, nezačíná-li můj pobyt
mezi choromyslnýmí zhoubně působit na můj mozek?
DENÍK LUCY WESTERNROVÉ.
17. září. — Čtyři dni a noci klidu. Zase jsem tak sesílila, že se sotva
poznávám. Je mi, jako bych byla přestála dlouhý tlak noční můry a
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právě se probudila až za slunečního svitu a pociťovala ko leni sebe
svěží ranní vzduch. Nejasně se pamatuji na dlouhé, trapné doby
čekání a strachu; na ja kési temno, ve kterém nebylo ani palčivé
naděje, jež by dosavadní tíseň činila ještě tíživější; a po tom dlouhé
přestávky zapomenutí a návrat do života, jako když se potápěč
vynoří z pod velkého tlaku vody na hladinu. Ale od té doby, co
jest u mne Van Helsing, všechny ty zlé sny minuly; zvuky, které
mne děsívaly až k zoufalství: třepot na okenní tabule, daleké hlasy,
jež jakoby mi byly tak blízko, příkré rozkazy, které nevím odkud
přicházely a poroučely mi ani nevím, co, — všechno je to tam.
Ulehám nyní, ani dost málo se spánku nebojíc. Ba ani se nenutím
do bdění, Česnek jsem si velice
oblíbila a denně dochází pro mne z Haarlemu celá krabice. Večer
Dr. Van Helsing odjede, poněvadž mu jest prodlíti na několik dní
v Amstrdamu. Ale už nepotřebuji, aby u mne někdo bděl; je mi
již dosti dobře, takže mohu zůstati samotna. Děkuji Bohu k vůli
matce a drahému Arturovi a všem dobrým svým přátelům, kteří
ke mně byli tolik laskaví! Ani té změny valně nepocítím, neboť na
dnešek Dr. Van Helsing beztak spal ve své lenošce hezkou dobu.
Dvakrát jsem ho stihla spícího, když jsem procitla; ale již nebojím se
usnouti, ačkoli větve nebo netopýři nebo kdož ví, co jiného, šelestili
na okenní skla.
THE PALL MALL GAZETTE, 18. ZÁŘÍ.
UPRCHLÝ VLK.
Nebezpečná příhoda našeho zpravodaje.
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Interview s dozorcem v zoologické zahradě.
Po mnoha dotazech a skoro tolikerém odmítnuti, ač jsem se
neustále oháněl slovy „Pall Mall Ga- zette“ jako nějakým
talismanem, podařilo se mi vyhledali dozorce oddělení zoologické
zahrady, ve kterém jsou umístěni vlci. I homas Bilder pře bývá v
domku v ohradě za slonovnou a právě za sedl k čaji, když jsem k
němu přišel Thomas i jeho žena jsou lidé pohostinní, obstarožní a
bez dětní; a podle toho, jak mne přijali, soudím, že jim na ničem
neschází. Dozorce nechtěl se rozhovořit o tom, čemu říkal „můj
obor“, dokud nebyl po obědě, s čímž jsme všichni souhlasili. Když
bylo poklizeno se stolu a zapálil si dýmčičku, začal:
„Tedy, pane, teď se můžete vyptávat, nač vám je libo. Prominete
mi. že jsem nechtěl mluvit o věcech s mým zaměstnáním
souvisících před jí dlem. Poptávám vlkům, šakalům a hyenám na
šeho oddělení také dřív jejich porce, nežli jim začnu klást otázky.“
„Co myslíte těmi otázkami?“ vyzvídal jsem, chtěje ho přivésti do
hovornější nálady.
„Praštit je tyčí přes hlavu je první, podrbat je trochu po srsti
je druhou věcí. Tyčí udeřím je přes hlavu, nežli jim předhodím
sousto; teprv až dostanou svoji kávu nebo sherry, abych tak řekl,
odvážím se pošimrat je za ušima. Věřte mi,“ dodal filosoficky,
„máme v sobě trochu takové povahy jako ta zvířata. A teď přijdete
vy a vyptáváte se na věci z našeho oboru, a já mrzout zamračený, ne
být vaší půllibry, raději bych byl, aby vás vzal ďas, nežli bych, vám
odpověděl. Ani kdybyste se mne sarkasticky zeptal, máte-li požádat

184
www.eknizky.sk

DRAKULA

ředitele, abyste se směl vyptávat. Ale bez urážky; snad jsem vám
neřekl něco takového, jako aby vás všichni čerti vzali?“
„Inu ovšem.“
„A kdybyste potom napsal o mně, že užívám hrubých výrazu
vůči vám. to jako byste zas vy mne přetáhl tyčí přes hlavu; půllibra
všechno spraví. Ale pozdrav Bůh! teď, když do mne žena vrazila kus
čajového zákusku a vylila obsah svého starého čajníku a já jsem si
zapálil dýmku, můžete mě podrbat za ušima, jak se vám líbí, a ani
nezakňučím. Jen se ptejte vesele dál! Vím, proč jste přišel: stran
toho uprchlého vlka.“
„Tak, lak. Chtěl jsem, abyste mi řekl, co o věci soudíte. Teď mi
povězte, jak se to stalo, a až zvím fakta, požádám vás, abyste mi řekl,
co považujete za příčinu útěku a co myslíte, jak věc skončí.“
„Dobře, pane. Je to jako ve staré povídačce. Vlk, jemuž jsme říkali
Bersicker, byí z oněch tří šedých, kteří přišli z Norska k Jamrachovi,
od kterého isme je před čtyřmi roky koupili. Byl to hezký, dobrácký
vlk, který nezpůsobil nikdy žádnou mrzutost, jež by stála za řeč.
Tím více se divím, že právě on chtěl utéci, a byl bych mu spíše
důvěřoval, nežli kterémukoli jinému zdejšímu zvířeti. Ale vlkům,
nesmíte důvěřovat pravě tak jako ženám.“
„Nevěřte mu, pane!“ ozvaía se paní Thomasova vesele se smějíc.
„Tak dlouho již se zvířaty za chází, že by nebylo dívu, kdvby sám
zvlčil! Ale je to dobrák!“
„Tedy, pane, bylo včera asi dvě hodiny po krmení, když jsem
uslyšel hluk. Chystal jsem v opičárně stelivo pro mladého pumu,
který právě churaví, ale když jsem zaslechl štěkot a vytí, ihned jsem
vy běhl. Byl to Bersicker, jenž sebou zmítal jako vzteklý na mřížích,
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jakoby se chtěl prodrati. Ne bylo mnoho lidí toho dne kolem a
nablízku stál jenom kterýs muž, vysoký a štíhlý, s orlím nosem a
špičatou bradou, řídkými, bílými vousy prokvetlou. Měl nevlídný,
chladný pohled a červené oči; a bylomi jaksi nevolno, neboť se
zdálo, že měl v sobě cosi odporného. Na rukou měl bílé kožené
rukavice; ukazoval na zvířata a řekl: „Dozorce, zdá se, že tihle vlci se
pro něco rožčilují.“
„Leda pro vás,“ řekl jsem, neboť se mi chlapík nelíbil. Ale pranic
se nerozzlobil, jak jsem cekal, nýbrž usmál se jaksi pohrdavě, až
mu bylo vidět bílé, ostré zuby. ,.O, ne, na mně by si nepochutnali,“
odporoval.
„Ba ano, smlsli by si,“ pravil jsem, napodobuje ho. „Mají rádi
nějakou tu kost, aby si jí po jídle pro třeli zuby, a vy jich máte plný
pytel.“
Opravdu bylo podivno, že když nás zvířata vi děla spolu mluvit,
lehla si tiše a když jsem přišel k Bersickrovi, dal si pohladit uši jako
kdy jindy. Tu přišel onen muž a žádal, aby směl také sáhnout do
kleci a pohladit uši starému vlku!
„Dejte si pozor!“ řekl jsem. „Bersicker je mrštný.“
„Nevadí,“ odpověděl. „Jsem tomu zvyklý!“
„Jste také od našeho oboru?“ tázal jsem se sme kaje klobouk,
neboť člověk, jenž zachází s vlky, je vždy dobrým přítelem dozorců.
„Nikoli,“ odpověděl, „to právě ne, ale baví mě to.“ Při tom smekl
klobouk dvorně jako nějaký lord a odešel. Starý Bersicker se za
ním díval, do kud nezašel, potom zalezl a lehl si do kouta, od kud
nevyšel za celý večer. No, a na dnešek v noci, právě když vyšel
měsíc, začali tu vít všichni vlci. A nebylo vlastně proč. Nikoho na

186
www.eknizky.sk

DRAKULA

blízku nebylo, jen nějaký pes pobíhal po cestě za ohradou parku.
Asi dvakrát vyšel jsem se podívat, je-li všechno v pořádku; a také
bylo a vytí ustalo. Před samotí půlnocí vydal jsem se ještě jednou
na obchůzku, a ať mě čert vezme; když jsem přišel naproti kleci
starého Bersickra, viděl jsem, že jsou tyče vylo meny, zkrouceny a
klec prázdna. A to je všechno, co o věci bezpečně vím.“
„A někdo jiný také nepozoroval ničeho?“
„Jeden z našich dozorců tou dobou vracel se z ‚koncertu a viděl,
jak z houští zahrady vyběhl velký, šedý pes. Aspoň to dozorce řekl;
ale já na to mnoho nedám, protože se o tom ženě ani nezmínil,
když přišel domů; teprve když se vě dělo, že utekl vlk a my jsme za
ním proběhali celou noc, vzpomněl si dozorce, že něco viděl. Ale
já myslím, že mu jen koncert vstoupl do hlavy.“ „Tož, pane Bildere,
nedovedete si útěk vlkův nijak vysvětliti?“
„Ovšem, že dovedu, pane,“ odpověděl s jakousi podezřelou
skromností, „ale nevím, budete-li vy světlením spokojen.“
„Zajisté budu. Nedovede-li takový muž jako vy, jenž znáte zvířata
ze zkušeností, vysvětliti si tuto zá hadu, kdož by toho dokázal?“
„Nuže tedy, pane, soudím o věci takto: zdá se mi, že vlk uprchl
prostě proto, — že se mu chtělo ven.“
Dle toho, jak se Thomas i jeho žena tomuto vtipu na celé kolo
smáli, bylo vidět, že ho nepronesl po nejprv, a že celé vysvětlení
bylo předem na žert vypočteno1. Nedovedl jsem starému
Thomasovi vtip oplatit, hleděl jsem však najiti jinou cestu k jeho .
srdci a řekl jsem :
„Což, pane Bildere, abychom si řekli, že první půlsovereign
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dohrál již svou úlohu a že jeho bratr čeká na zavolání, řeknete-li mi,
co se asj dále bude díti ?“
„Máte pravdu, pane,“ odpověděl rychle. „Pro minete mi, že jsem
si z vás tropil žert, ale tuhle má stará na mne mrkla a to mi dodalo.“
„Co, já? Nic!“ zvolala stařena.
„Myslím, že se teď vlk někde potuluje. Zahradník si dříve nemohl
vzpomenout, ale teď povídá, že vlk cválal k severu, rychleji nad
koně; ale já mu nevěřím, vždyť vidíte, pane, vlci necválají, právě
. jako psi tak neuhánějí. Vlci jsou pěkná věc v po hádkových
knížkách a rád doznávám, že shluknou-Ii se ve smečku a vrhnouli se na něco, naženou mnoho strachu tím, že ztropí pekelný hluk
a roz trhají, ať je co je. Ale Bože můj, vskutku je vlk jen ubohý
tvor, ani zpola tak chytrý a smělý jako dobrý pes a ani z pul čtvrtky
tak bojovný. A tenhle nebyl ani šarvátkám zvyklý, ani si nedovedl,
živobytí sehnat; bezpochyby se bude toulat a slídit kolem parku,
vůbec-li dovede pomýšlet na to, jak by se dodělal snídaně; anebo se
dostal někam do dvora a sedí teď někde ve dřevníku. Na mou duši,
bude se asi některá kuchta tvářit udiveně, až uvidí, jak se na ni ze
tmy upírají zelené jeho oči! Nesežene-li si vlk něco k snědku, bude
se mu asi po něčem ohlídnout a snad se mu podaří vklouznout do
některého řeznického krámu. A ne-li, tu nepovšimne-li si služka na
procházce kočárku s dítě tem a bude se bavit s vojákem, není divu,
bude-li potom o jedno dítě na světě méně. To je všechno.“
Podával jsem mu půlsovereign, když se cosi mihlo před oknem;
páně Bilderův obličej se protáhl údivem.
„Pán Bůh s námi!“ zvolal. „Vždyť je to starý Bersicker, jenž se sám
vrací!“
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Šel ke dveřím a otevřel je; zdálo se mi, že je to trochu zbytečno.
Vždycky jsem si myslil, že divoké zvíře nikdy tak pěkně nevyhlíží,
nežli jako když mezi ním a mnou je nějaká pevná přehrada; osobní
zkušenost mě spíše v mém názoru utvrdila nežli zviklala.
Konečně, všechno je snad jen zvyk, neboť ani Bilder, ani jeho
žena nedbali vlka více, nežli já bych si všiml psa. Byl to
mírumilovný a způsobný vík, jako onen otec všech pohádkových
vlků — Red Riding Hoodův bývalý přítel, takže dojemná jejich
příchylnost nebyla nijak nápadna.
Celý výjev byl nevylíčitelnou směsí směšnosti a pathosu.
Obávaný vlk, který celé půldne Londýn plnil hrůzou a před nímž
všechny děti z města chvěly se strachem, kajícně se vrátil a byl
přijat a hýčkán jako vlčí marnotratný syn. Starý Bilder ohmatával
jej celého nejvýš starostlivě, a když ka- jícníka prohledal, řekl:
„No, věděl jsem, že se mu něco přihodí; co pak jsem to neřek
hned? Celou hlavu má pořezanou a plnóu skleněných střepů.
Přeskakoval nějakou roz tomilou zeď nebo kdož ví, co. Ale je to
darebáctví, že je lidem dovoleno vykládati hřebeny zdí střepi nami
z rozbitých lahví! Tc má z toho. Pojď se mnou, Bersickre!“
Vzal vlka a zavřel jej do kleci; hodil mu kus masa, jenž podle
všeho pocházel ze zdechlého te lete, a odešel, aby věc ohlásíl.
Vyběhl jsem také podat zvláštní zprávu o udá losti, jež se dnes
přihodila, totiž o podivném útěku ze zoologické zahrady.
DENÍK DRA SEWARDA.
17. září. — Po obědě byl jsem ve své pracovně zaměstnán záznamy
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v knihách, jež návalem jiných prací a častými návštěvami u Lucy
zapadly trochu do pozadí. Vtom se dveře prudce otevřely dokořán
a dovnitř vrazil můj pacient s obličejem vášní zkři veným. Jako
když do mne blesk udeří, neboť je téměř neslýcháno, aby chovanec
z vlastního popudu vstoupil do pracovny ředitelovy. Neváhaje
zaměřil přímo ke mně. V ruce měl kuchyňský nůž a poně vadž
jsem viděl, že s ním není žertů, pokusil jsem se přisunouti mezi
něj a sebe stůl. Vždyť byl proti mne příliš hbit a silen; ale nežli
jsem se mohl krýti, rozehnal se proti mně a řízl mne do levého
zápěstí dosti povážlivě. Nežli se dostal ke druhé ráně, nabyl jsem
převahy a srazit jsem jej, že se celým tělem zvrátil a roztáhl jak
široký. Zápěstí mi značně krvácelo a po koberci řinula se kaluž krve.
Viděl jsem, že se přítel můj dalšího útoku neodváží a sám jsem si
ruku zavazoval, nespouštěje s očí po celou tu dobu na zemí ležící
postavu. Když se vhrnuli dozorci a obrátili jsme k němu pozornost,
počínání jeho se mi v pravdě hluboce zhnusilo : Ležel břichem
na podlaze a jako pes lízal krev, jež se vyronila z mého zraněného
zápěstí. Byl snadno přemožen a k mému údivu odcházel s_ dozorci
do cela klidné, neustále si opakuje: „Krev je život! Krev je život!“
Nemohl jsem teď krve postrádati: Poslední dobou pozbyl jsem
jí více, nežli ústrojí mé snášelo, a potom také trvalé ošetřování
Lucyiny nemoci a střídavé její fáze mne vyčerpávaly. Jsem nejvýš
rozčilen i seslaben a potřebuji klidu, klidu a klidu. Na štěstí se
mnou Van Helsing nepočítá, takže si nemusím spánku odpírati: a
dnešní noci se ho beztak nemohu zříci.
TELEGRAM.
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VAN HELSING, ANTVERPY, SEVARDOVI,
CARFAX.
(Zaslán byl do Carfaxu v hrabství Sussex, poněvadž bylo
označení hrabství opomenuto, doručen byl tedy o čtyřiadvacet
hodin později.)
17. září. — „Dnešní noci buďte v Hillinghamu. Byť jste i celou
noc nebděl, často dohlédněte a dbejte, aby květy byly na místě; je to
nejvýš důležito, Přijďte tedy jistě! Jakmile přijedu, setkám se s vámi
co nejdříve.“
DENÍK DRA SEWARDA.
18. září. — Hned a hned k londýnskému, vlaku Zaslaný Van
Helsingův telegram naplnil mne úzkostí. Celá noc ztracena a vím ž
vlastní trapné zkušeností, co se může stáli za jedinou noc. Ovšem je
možno, že je všechno dobře, ale co se asi mohlo stát! Jistě visí nad
nami hrozná sudba, že se nám v cestu položí každá možná náhoda.
Vezmu s sebou tento váleček a doplním si záznam na Lucyině
fonografu.
MEMORANDUM, JEŽ ZŮSTAVILA
LUCY WESTERNROVÁ.
17. září. Noc. — Píši toto a zůstavuji k nahlédnutí, aby si pro mne
nikdo nedělal starostí. Je to podrobná zpráva o tom, co se událo
dnešní noci. Cítím, že umírám slabostí, a stěží dostává se mi síly ke
psaní, ale psáti musím, byť bych měla proto zemříti.
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Ulehla jsem jako obyčejně, dbajíc toho, aby květy rozloženy byly,
jak nařídil dr. Van Helsing, a brzy jsem usnula.
Probudil mě šelest na okno, jejž pozorovala jsem ponejprv po
náměsíčním putování na ostroh ve Whitby, kdy mě Mina
zachránila, kterýžto šelest nyní tak dobře znám. Nebála jsem se,
ale přála jsem si, aby ve vedlejším pokoji byl dr. Seward, což mi
dr. Van Helsing slíbil, — abych ho mohla zavolati. Hleděla jsem
usnouti, avšak nemohla jsem. Potom se mne zmocnil dávný strach
ze spánku a umínila jsem si, že budu bdíti. Ale pokoušel se o mne
zavilý spánek, ačkoli jsem se mu bránila. Bála jsem se zůstati sama;
otevřela jsem tedy dveře a zavolala: „Není tu nikoho?“ Nikdo
neodpovídal. Bála jsem se probudili matku a zase jsem dveře
zavřela. Polom jsem slyšela ze křoví venku jakési psí vytí, ale divější
a „hlubší. Přistoupila jsem k oknu a vyhlédla, nespatřila jsem však
ničeho, jenom velkého netopýra, jenž patrně asi třepotal letadly na
okno. Ulehla jsem tedy zase do postele, ale odhodlala jsem se, že
neusnu. Posléze se otevřely dveře a do pokoje nahlédla matka; když,
si byla všimla, že se hýbám a viděla tedy, že nespím, vešla a přisedla
ke mně. Řekla mi přívětivěji a něžněji nežli jindy:
„Měla jsem o tebe starost, miláčku, a přišla jsem, abyčh se
podívala, je-li tu všechno v pořádku.“
Bála jsem se, aby se nenachladila takto sedíc, proto vybídla jsem
ji, aby si ke mně lehla a spala se mnou. Ani si županu nesvlékla,
pravila, že pobude jen chvilku a potom si lehne na svou postel.
Když tak ležela v mém obětí a já v jejím, zase bylo slyšeti třepotání
a Šelest na okně. Podivila se a také trochu polekala a zvolala: „Co
je to?!‘ Snažila jsem se ji uklidnit, což se mí posléze podařilo; le-
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žela klidně, já však slyšela jsem, jak hrozně jí srdce bije. Za chvíli
ozvalo se venku v křoví hluboké za- vytí a brzy potom zařinčelo
okno a spousta střepin rozlétla se po podlaze. Vniklý vítr odvál
okenní záclonu stranou a v otvoru rozbité tabule ukázala se hlava
velkého, hubeného šedého vlka. Matka hrůzou vykřikla, usedla na
loži a hmátla po něčem, co by ji mohlo pomoci. Mezi jiným uchopila
věnec z kvetu, jejž nosit kolem krku poručil mi dr. Van Helsing. a
strhla mi jej. Několik vteřin takto seděla ukazujíc na vlka, a z hrdla
vydral se jí zvláštní hrozný chrapot; potom se zvrátila jako bleskem
zasažena, při čemž nlava její narazila mi na čelo, až jsem na chvilku
pozbyla vědomí. Pokoj se vším všudy začal se přede mnou točit.
Upírala jsem oči na okno, ale vlk odvrátil hlavu a rozbitým oknem
jakoby se vhrnulo dovnitř tisíce dobných skvrnek, kálejících se a
kroužících jako sloup pískového prachu, jaký dle líčeni cestovatelů
honívá samum po poušti. Chtěla jsem se hnouti, ale cosi mne tížilo
a tělo drahé matky, které již chladlo, neboť srdce již bíti ustalo,
celou vahou spočívalo na mně; na chvíli pozbyla jsem paměti.
Čas nezdál se mi dlouhý, ale bylo mí hrozno, velmi hrozno,
dokud jsem zase nenabyla vědomí. Blízko kdesi vyzváněl umíráček,
v celém sousedství vyli psi a podlé všeho ve křoví pod okny
prozpěvoval slavík. Byla jsem ztrnula a omámena bolestí, hrůzou
a slabostí, ale zpěv slavičí zdál se mi hlasem zesnulé matky, jež se
vracela, aby mne potěšila. Zvuky ty asi probudily služky, neboť jsem
zaslechla, jak bosé nohy přešlapávají před mými dveřmi. Volala
jsem je; vešly a když viděly, co se stalo a kdo leží na mé posteli,
daly se do křiku. Vítr zavál rozbitým oknem a dorazil dveře. Služky
zvedly mrtvolu drahé matky a položily ji zase prostěradlem
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přikrytou na postel, když jsem já vstala. Byly tak ustrašeny a rozčileny, že jsem jim poručila, aby šly do jídelny a vypily po sklence
vína. Dveře se na okamžik rozletěly a hned zase dorazily. Služky
vykřikly a odběhly spolu do jídelny; co jsem měla květů, všechny
jsem nakladla matce na prsa. Učinivši to, vzpomněla jsem si, co mi
řekl dr. Van Helsing; ale nehodlala jsem jich už sejmouti a kromě
toho chtěla jsem požádati některou služku, aby u mne poseděla.
Bylo mi divno, že se nevrátily. Volala jsem je, nedostalo se mi však
odpovědi; odešla jsem tedy do jídelny podívat se po nich.
Zarazila jsem se, když jsem viděla, co se stalo. Všechny čtyři ležely
bezmocně na zemi těžce oddychujíce. Odlívka Sherry stála zpola
prázdna na stole, ale bylo cítit podivný, pronikavý zápach. Pojala
jsem podezření a prohlížela si sklenici. Páchla laudanem a když
jsem pohlédla na postranní stolek, zpozorovala jsem, že láhev, ze
které lékař dává matce užívati, — ach Bože, dával! — byla prázdna.
Co dělat? co jen dělat? Vrátila jsem se do pokoje k matce. Nemohu
se od ní odloučiti a jsem sama se, spícími služkami, které někdo
otrávil. Samotna s mrtvolou! Nesmím vyjiti, neboť slyším rozbitým
oknem hluboké vytí vlčí.
Vzduch je pln drobných skvrnek, mihotajících a kroužících v
průvanu od okna, a světla planou modře a mdle. Co mám počít?
Bože, chraň mne všeho zlého této noci! Tento papír ukryji na svých
prsou, kde jej najdou, až mě přijdou odnést. Má ubohá matička
tedy mrtva! Je čas, abych odešla také. S Bohem, milý Arture,
neprežiji-li dnešní noci! Bůh tě ochraňuj, miláčku, a buď mně
milostiv!
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Hlava XII.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.

18. září. — Odejel jsem ihned do Hillinghamu a záhy tam přibyl.
Povoz nechal jsem u zahradních vrat a šel jsem stromořadím pěšky.
Zaklepal a zazvonil jsem co nejtišeji, neboť jsem se bál, abych
nerušil Lucy nebo její matky, a čekal jsem, že sejde ke dveřím pouze
služebná. Za chvilku, když se nikdo neozýval, zaklepal a zazvonil
jsem opět; zase nic. Zažehnával jsem nedbalost služebných, jež asi
dosud se válejí v posteli, — vždyť bylo již deset hodin a zazvonil
a zaklepal ještě jednou, avšak již netrpě- livěji, ale zase se nikdo
neozýval. Dosud podezíral jsem pouze sloužících, avšak teď mne
začala pojímat hrozná úzkost. Bylo snad toto ticho novým článkem
v řetězu zhouby, jež jakoby táhla kolem nás samých? Byl to opravdu
dům smrti, do něhož jsem vešel příliš pozdě? Věděl jsem, že minuty,
ba vteřiny zpoždění mohou býti pro Lucv hodinami nebezpečí,
měla-li zase hrozný ten záchvat; oběhl jsem tedy kolem domu,
nenajdu-li náhodou nějaký vchod.
Nikterak nebylo možno vejíti. Každé okno i dveře byly zavřeny
a zamčeny; vrátil jsem se tedy zklamán do předdomí. Když jsem
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tam došel, zaslechl jsem prudký dusot uhánějících koní. Zastavili
se před vraty a za chvilku spěchal stromořadím proti mně Van
Helsing. Když mě spatřil, vyhrkl:
„To jste tedy byl vy a právě jste přijel? Jak je jí? Nepřišli jsme
pozdě? Nedošel vás můj telegram?“
Odpověděl jsem rychle a souvisle, jak jen jsem mohl, že jsem
dostal jeho telegram teprve dnes časně ráno a neotálel ani minutu,
abych sem pospíšil, ale že mne dosud nikdo z domu nezpozoroval.
Zamlčel se na chvilku, smekl klobouk a řekl významně:
„Potom ovšem se bojím, že jsme zmeškali. Po vůli boží!“ A s
obvyklou přesvědčivou energií pokračoval: ,,Pojďte! Nenajdeme-li otevřeného vchodu, jest si nám
jej opatřiti. Teď je nám čas hlavní věcí.“
Obešli jsme dům dozadu, kde bylo kuchyňské okno. Profesor
vyndal z brašny operační pilku, podal mi ji a ukázal na železnou
mříž u okna. Hned jsem se do ní pustil a brzy jsem přeřezal tři tyče.
Štěrbinou mezi rámem prostrčil jsem dlouhý tenký nůž a otevřel
jsem okno. Pomohl jsem profesorovi dovnitř a prolezl za ním. V
kuchyni a v sousedním čeledníku nebylo nikoho. Nahlédli jsme do
všech pokojů, kolem kterých jsme šli, a v jídelně mdle osvětlené
paprsky světla vnikající mezi okenicemi, zastali jsme čtyři služky
ležící na podlaze. Nemohli jsme považovati je za mrtvy, neboť
sípavý jejich dech a pronikavý zápach laudana v celé světnici
svědčily o tom, že žijí. Podívali jsme se s Van Hel- singem na sebe;
když jsme odcházeli, řekl: „Při- spějem jim až potom.“ Ubírali jsme
se do Lucyina pokoje. Na nějaký okamžik jsme se zastavili u dveří
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naslouchajíce, ale nebylo slyšeti ničeho. Bíedi v obličeji a s
chvějícíma se rukama otevřeli jsme tiše dveře a vešli do pokoje.
Jak vylíčím, co jsme spatřili? Na posteli ležely dvě ženy, Lucy a její
matka. Tato ležela při stene; přikryta byla bílým prostěradlem, jehož
cíp byl průvanem z rozbitého okna odhrnut, a v bledém, ztrnu- lém
obličeji zračilo se zděšení. Vedle ní ležela Lucy s obličejem bílým a
ještě ustrašenějším.. Květy, jež kdysi měla kolem krku, viděli jsme
na prsou matčiných a na obnaženém hrdle jevily se dvě malé rány,
jaké jsme již dříve vídali, které však byly hrozně bledy a jako
rozdrásány. Profesor se mlčky sklonil nad postelí, takže se hlavou
skoro dotýkal Lucyiných prsou; potom hlavu rychle obrátil jakoby
naslouchal, a vzpřímiv se zvolal:
„Není dosud příliš pozdě! Rychle! rychle! Přineste brandy!“
Sběhl jsem po schodech a přinesl kořalku; dříve však jsem ji
očichal a doušek ochutnal, není-li tak otrávena jako odlívka sherry
na stole v čeledníku. Služky dosud chrupaly, ale ne již tak nehybně,
a zdálo se, že jed z nich již vyvětral. Neprodléval jsem však bližším
jich ohledáním, nýbrž vrátil jsem se k Van Helsingovi. Jako onehdy,
natřel jí kořalkou rty, dásně, zápěstí i dlaně. Potom řekl mi:
„To je všechno, co teď mohu učinit. Jděte probu- diti služky!
Třete je vlhkým Šatem v obličeji, a to hezky zhurta! Ať roztopí a
důkladně přiloží a přichystají teplou lázeň. Tato ubohá dušinka je
skoro tak chladna jako ono tělo vedle ní. Potřebuje se zahřát, nežli
podnikneme něco dalšího.“
Sešel jsem ihned a snadno vzbudil jsem tři služky. Čtvrtá byla
ještě mladé děvče a jed zřejmě na ni měl větší účinek; zvedl jsem
ji tedy na pohovku a nechal spáti. Ostatní byly zprvu zmateny, ale
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když se jim vrátilo vědomí, naříkaly a plakaly téměř hystericky.
Přes to však jsem k nim byl přísný a nedovolil jim spolu žvatlati.
Řekl jsem jim, že je dost smutno, že jsme pozbyli jednoho života,
a budou-li prodlévali, zaviní i smrt slečny Lucy. Šly tedy s pláčem
a stkaním po práci, zpola jen ustrojeny, zatopily a přistavily vodu.
Na štěstí oheň ve sporáku a pod kotlem nebyl dosud zcela vyhaslý
a teplé vody tedy bylo s dostatek. Připravili jsme lázeň, přenesli a
položili do ní Lucy. Když jsme jí horlivě třeli údy, zaklepal kdosi
dole na dveře. Jedna služka seběhla dolů, přehodivši přes sebe
nějaký šat, a otevřela. Potom se vrátila a šeptala nám, že nějaký
pán přišel se vzkazem páně Holmwoodovým. Požádal jsem jí, aby
mu prostě vyřídila, že jest mu počkati, poněvadž ho nemůžeme
teď přijati. Odešla s vyřízením a my pohříženi jsouce do své práce,
úplně jsme ho zapomněli.
Nikdy za celé své praxe neviděl jsem profesora pracovat tak
úžasně vážně. Věděl jsem právě jako on, že je tu boj o život, a když
na chvilku odpočíval řekl jsem mu to. Odpověděl mi způsobem,
jehož jsem nechápat, ale s nejvážnější tváří:
„Kdyby šlo jen o to, nechal bych všeho, tak jak jest a dopustil,
aby zesnula v pokoji, neboť nevidím ani světélka na obzoru jejího
žití.“ Potom dal se znovu do práce, možno-li říci, s novým, ještě zoufalejším úsilím.
Brzy byli jsme si oba vědomi, že teplo začalo jevit účinek. Lucyino
srdce bušilo poněkud slyšitelněji, jak jsme stethoskopem zjistili, a
že se plíce znatelně hýbají. Van Helsingův obličej téměř zazářil, a
když jsme ji zvedli z lázně a zabalili do teplého prostěradla, abychom
ji osušili, řekl mi:
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„Zatím máme vyhráno! Šach králi!“
Přenesli jsme Lucy do jiného pokoje, položili na postel a vnutili
několik kapek brandy. Všiml jsem si, že Van Helsing ovázal jí
hebounký hedvábný kapesník kolem krku. Byla dosud bez vědomí
a tak zubožena, ne-li ještě bídnější, jak jsme jí dosud neviděli.
Van Helsing zavolal jednu dívku a řekl jí, aby u ní pobyla a očí
s ní nespustila, dokud se nevrátíme, a mně pokynul, abych s ním
vyšel.
„Jest se nám uraditi, co dělat,“ pravil, když jsme scházeli se
schodů. Ze síně otevřel dveře jídelny a když jsme vešli, pečlivě za
sebou zavřel. Okenice byly otevřeny, záclony však již spuštěny, jak
toho žádá smuteční mrav, jehož britské ženy zvláště nižších tříd
úzkostlivě dbají. V pokoji bylo tedy téměř tma. Pro naši potřebu
bylo vsak dosti vidět. Vážnost Van Helsingova poněkud ustoupila
vzezření rozpačitému. Zřejmě si něčím lámal hlavu; čekal jsem tedy,
až řekl:
„Co teď? Ke komu se uchýlíme o pomoc? Jest nám podniknouti
novou opětnou transfusi krve, a to co možná nejdříve, sic ubohé
to děvče nevydrží ani hodinu. Jste již vysílen, já rovněž. Bojím se
zasvětili do věci některou z těchto dívek, byť se i chtěla podrobiti
operaci. Co bychom dali za někoho, kdo by si dal pro ni otevřití
žíly!“
„Což kdybych to byl já?“
Hlas přicházel s pohovky v koutě a byl mi úlevou i útěchou;
byltě to hlas Quincey Morrisův. Van Helsing zprvu se zarazil mrzut,
tváře se mu Však vyjasnily, v očích se mu vesele kmitlo a zvolal:
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„Quincey Morris!“ p. přikročil kvapně k mluvčímu se vztaženýma
rukama.
„Co vás sem přivedlo?“ zvolal jsem, když jsme si podávali ruce,.
„Zajisté jdu k vůli Artovi.“
Podal mi telegram:
„Již po tři dni nemám zpráv ad Sewarda a je mi hrozně úzko.
Nemohu odejiti. Otci je pořád stejně. Sdělte se mnou, jak je Lucy.
Nemeškejte!
Holmwood.“
„Myslím, že jsem přišel ještě v pravý čas. Víte, že se můžete jen
vyslovil, co se má státi.“
Van Helsing pokročil k němu a vzal jej za ruku, hledě mu přímo
do očí, a řekl:
„Krev řádného člověka je nejlepší věcí na světě, je-li se ženou zle.
Jste muž, a to ne špatný. Nuže tedy, ať si proti nám ďábel zuří, jak
nejlépe dovede, jen když nám Bůh posílá takovéto lidi, jakých potřebujeme.“
Opět jsme podnikli nemilou operaci. Nemel jsem odvahy
prováděti podrobnosti. Lucy postihla hrozná rána, která ji
shroutila více než kdy dosud; ačkoli totiž přešlo jí do žil dosti krve,
tělo její na výkon nereagovalo tak jako jindy. Bylo hrozno vidět a
slyšet, jak se zase probíjí k životu. Posléze však ožila činnost srdce i
plic a Van Helsing provedl podkožní injekci morfia jako vždy, a to s
dobrým výsledkem. Mdloba její přešla v hluboký spánek. Professor
u ní bděl, žatím co já sešel jsem s Quincey Morrisem se schodů a
poslal jednu služku, aby zaplatila povozníkpvi, který dosud čekal.
Přiměl jsem Quinceye k tomu, aby vypil sklenku vína a ulehl, a
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kuchařce nařídil jsem aby připravila vydatnou snídani. Potom mi
napadlo, abych se vrátil do pokoje, kde nyní Lucy ležela. Když jsem
tiše vešel, zastal jsem tam Van Helsínga s několika dopisními papíry
v rukou. Patrně četl dopisy a přemýšlel o nich, poněvadž seděl nad
nimi s hlavou podepřenou. V obličeji zračil se mu výraz rázného
zadostučinění, jako někomu, kdo rozluštil záhadu. Podal mi papír a
řekl jen: „Vypadl Lucy ze záňadří, když jsme ji přenášeli do lázně.“
Když jsem jej přečetl, podíval jsem se na pro- fesora a za chvilku
jsem se otázal: „Pro Boha, co to všechno znamená? Byla, či je snad
šílena, nebo které děsné nebezpečí jí hrozí?“ Byl jsem tak rozčilen,
že jsem nemohl dále mluvit. Van Helsing vztáhl ruku, vzal si papír
a řekl:
„Nepřipouštějte si teď starostí! Zatím toho zapomeňte! Dovíte se
všeho a pochopíte ve vhodné- době; bude to však až později. A teď
mluvte,, co jste mi chtěl říci? To mě vrátilo k věci, proč jsem přišel,
a hned jsem se vzpamatoval.
„Přišel jsem, abych s vární promluvil o úmrtním listu.
Nezachováme-li se vhodně a chytře, dojde k vyšetřování a budou
se dožadovali tohoto papířu. Doufám, že vyšetřování není potřeba,
protože kdyby k němu došlo, jistě by samo ubohou Lucy zabilo Vím
a také vy i druhý ošetřující lékař víte, že paní Westernrová trpěla
srdeční vadou, a můžeme zjistiti, že jí zemřela. Vyplňte tedy úmrtní
list ihned a já vezmu jej s sebou do popisního úřadu a zajdu do
pohřebního ústavu.“
„Dobře, milý příteli! Dobře, že na to pomýšlíte! Zajisté, má-li
slečna Lucy nepřátele,kteří se o ni otírají, jest i tak šťastna, že má
přátele, kteří ji milují. Jeden, dva, tři otvírají si pro ni žíly a kromě
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toho ještě jeden stařec. Ach, ano, vím, příteli Johne; nejsem slep!
Tím více vás za to všechny mám rád! Teď jděte!“
Dole v síni zastal jsem Quincey Morrise s telegramem Arturovi,
kterým oznamoval, že je paní Westernrová mrtva; že Lucy také bylo
zle, teď je jí však lépe; a že Van Helsing a já ji ošetřujeme. Řekl jsem
kam jdu; radil mi, abych si pospíšil, a když jsem odcházel, dodal:
„Až se vrátíte, Jacku, mohl bych s vámi promluviti několik
důvěrných slov?“ Přikývl jsem v odpověď a odešel. Na popisním
úřadě neměl jsem pražádných obtíží a s místním majitelem
pohřebního ústavu jsem se dohodl, aby si přišel večer pro míru na
rakev a vše ostatní zařídil.
Když jsem se vrátil, Quincey na mne čekal. Slíbil jsem mu, že k
němu přijdu, jakmile dohlédnu k Lucy, a hned také odešel jsem do
jejího pokoje. Spala dosud, a profesor, jak se zdálo, ani na krok se
od jejího lože nehnul. Z toho, že přiložil prst k ústům, jsem spudil,
že čeká, že za nedlouho procitne, ale že nechce probuzení uspíšiti.
Odešel jsem tedy ke Quinceyovi a vzal jej s sebou do pokoje, kde
se snídávalo; záclony nebyly v něm spuštěny a byl tedy trochu
útulnější, nebo vlastně řečeno, ne tak ponurý, jako ostatní. Když
jsme osaměli, řekl mi:
„Jacku Sewarďe, nerad se mísím do něčeho, po čem mi nic není;
ale tohle není obyčejný případ. Víte, že jsem to děvče miloval a chtěl
jsem si je vzít; ale ačkoli je všechno již to tam, nemohu se ubrániti
obavám o ni. Co se s ní vlastně děje? Ten Holanďan — a je to
znamenitý stařík, to vidím, — pravil, když jste spolu tehdy vcházeli
do dveří, že je nutno vykonati opětnou transfusi krve a že jste oba
vysíleni. Vím však dobře, že vy lékaři mluvíte i n camera, a že se
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člověk nedoví, o čem se uradíte. Ale toto je případ neobyčejný, a
buď to již cokoli, já jsem zde také přispěl. Není-liž tomu tak?“
„Tak jest,“ odpověděl jsem, a on pokračoval:
„Myslím, že vy a Van Helsing jste již činili to, co dnes. Není-li
pravda?“
„Pravda.“
„A soudím, že v tom byl také Artur. Když jsem ho viděl před
čtyřmi dny tam u nich, vypadal velmi špatně. Jakživ jsem neviděl,
aby něco tak rychle sešlo, jako když jsem byl v pampách a tam měl
jsem klisnu, kterou jsem rád v noci pásal. Napadl ji za noci jeden z
oněch velkých netopýrů, kterým říkají upír. V prokousnutém hrdle
a v žílách ležící klisny zbylo tak málo krve, že nemohla ani vstáti,
takže jsem. jí prohnal kuli hlavou. Jacku, řekněte mi, můžete-li, aniž
byste prozradil cos důvěrného: Byl-li Artur prvním? Že ano?“ Když
chuďas takto mluvil, zračila se mu v obličeji vrozená úzkost Mučila jej starost o milovanoů dívku a naprostá neznalost strašlivého
tajemství, jež jí obklopovalo, zvyšovala jeho trýzeň. Srdce mu
krvácelo a bylo mu sebrati veškeru svoji odvahu — a měl jí hezkou
dávku, — aby neklesl. Váhal jsem s odpovědí, neboť jsem cítil, že
nesmím ničeho prozradúi, co chtěl profesor zachovati v tajnosti;
brzy však věděly a uhádl tolik, že neměl jsem, proč bych mu něco
tajil, a odpověděl jsem tímže rčením: „Je tomu tak.“
„A jak dlouho to již trvá?“
„Asi deset dní.“
„Deset dní! Potom mám ovšem za to, Jacku, že ubohé to
stvořeníčko, které všichni máme rádi, převedlo za tu dobu krev
čtyř silných mužů. Muži ti žijí, ona však jejich krve zase pozbyla.“
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Přistoupil ke mně blíž a řekl mi drsným polohlasem: „Kdo ji o ni
připravil?“
Zavrtěl jsem hlavou. „To právě je záhadou,“ řekl jsem. Van
Helsing proto přímo zuří a já jsem se svým důvtipem v koncích.
Nemám o tom ani potuchy. Jsou tu ovšem některé nepatrné
okolnosti, které nás vedly k tomu, aby se nad Lucy úzkostlivě bdělo.
Ale to se už nestane. Zůstaneme zde. dokud se vše neobrátí k
dobrému — nebo ke zlému.“ Quincey podal mi ruku a řekl:
„Počítejte na mne! Vy i Holanďan povíte mi, co dělat, a já zajisté vše
učiním.“
Když Lucy pozdě odpoledne procitla, prvním jejím pohybem
bylo, že sáhla si za ňadra;.k velikému mému podivu vyndala papír,
jejž mi dal Van Helsing přečisti. Prozíravý lékař vrátil jej tam,
odkud jej vzal, aby se po procitnutí nerozčilila. Oči její přeletěly
Van Helsinga i mne a zazářily. Potom se rozhlédla po pokoji a když
viděla, kde je, zachvěla se; vykřikla tiše a hubenýma ručkama
zakryla si bledý obličej. Oba jsme porozuměli, co to znamená, že si
teprve nyní zplna uvědomila smrt matčinu? hleděli jsme ji pokud
možno upokojili. Naše účast jí zřejmě ulehčovala, byla však na
duchu velmi sklesla a dlouho tiše a jemně plakala. Slíbili jsme jí, že
od nynějška buď střídavě nebo oba současně budeme u ní bdíti. což
ji patrně uklidnilo. K večeru si zdřimla a při tom stale. se cosi velice
podivného. Ze spaní vyndala ze žáňadří papír a roztrhla jej ve dví.
Van Helsing tiše k ní přistoupil a oba kusy jí odňal. Přes to však
trhala dále, jakoby měla papír dosud v rukou; posléze zvedla ruce a
otevřela je, jakoby chtěla kousíčky vypustiti do vzduchu. Zdálo se,
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že Van Helsing jest udiven; brvy se mu svraštily jako y zamyšlení,
neřekl však ničeho.
19. záři. — Celou noc na dnešek spala velmi neklidně, neustále se
strachujíc, aby neusnuia, a pokaždé se probudila slabší. Profesor a
já jsme na ni střídavě dohlíželi a nenechali jsme jí ani na okamžik
bez dozoru. Quincey Morris neřekl, co zamýšlí, ale vím, že celou
nóc obcházel kolem domu na stráži.
Když se rozednilo, spatřili jsme ještě za šera, jakou skleslost v
organismu ubohé Lucy způsobil poslední případ. Stěží mohla
pohnouti hlavou a trosek potravy, které požila, jí pranic nesvědčil.
Chvílemi spala a Van Helsing i já dobře jsme postřehli, jak jinak
vypadá, když spí a jinak, kdy bdí. Ve spaní zdála se silnější, byť
hubenější, a dech její byl jemnější; otevřená ústa jevila bledé dásně
poněkud odtažené od zubů, jež tím zdály se delší a ostřejší nežli
jindy. Když bděla, něžný lesk očí měnil zřejmě výraz obličeje, neboť
zdála se tu sama sobě podobnější, ačkoli jevila rysy osoby umírající.
Odpoledne ptala se po Arturovi a telegrafovali jsme mu tedy.
Quincey šel mu na nádraží vstříc.
Když Artur přišel, bylo skoro šest hodin a slunce zplna a teple
zapadalo; rudé jeho, světlo vpadalo oknem a živěji zabarvovalo
bledé její tváře. Když ji Artur spatřil, byl údivem přímo bez sebe
a z nás nikdo nemohl promluvit. V posledních hodinách stavy
náměsíčnosti, nebo vlastně záchvaty mdloby, které místo nich
nastupovaly, byly čím dal, tím hojnější, takže chvíle, kdy byl možný
rozhovor, se ukrátily. Arturova přítomnost arciť na ni působila jako
vzpruha; nabrala poněkud sil a mluvila s ním trochu živěji nežli
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s námi po našem příchodu. • On sám také se sebral a mluvil co
možná od srdce; a tak každý z nás učinil, seč byl.
Teď je skoro devět hodin a Artur sedí u ní s Van Helsingcm.
Odešel jsem na čtvrt hodinky, abych toto vpravil do Lucyina
fonografu. Do šesti hodin chtějí u ní pobýt. Bojím se, že našemu
ošetřování bude zima konec, neboť záchvat byl příliš prudký; ubohé
dítě se neuzdraví. Bůh nám bud všem milostiv!
DOPIS
MINY HARKEROVÉ LUCY WESTERNROVÉ.
Adresátkou neotevřen.
17. září.
Nejdražší Lucy
Zdá se mi, jakoby uplynul celý věk od té doby, kdys mi posléze
psala. Promineš mi laskavě, vím, také moje opomenutí, až dovíš se
celé spousty novinek. Nuže tedy: přivezla jsem svého muže šťastně
domů; když jsme přijeli do Exeteru, čekal na nádraží povoz a v
něm, ačkoli sklíčen pakostnicí, pan Hawkins. Vzal nás do svého
domu, kde dal pro nás upravili několik něžných, útulných pokojů,
a společně jsme poobědvali. Po jídle řekl pan Hawkins:
„Moji milí, připiji vám na zdraví a štěstí; a kéž vás oba požehnání
boží nemine! Znám vás oba od jakživa a viděl jsem vás s láskou
a pýchou vyrůstati. Teď si přeji, abyste si zařídili u mne svojí
domácnost Nemám živé duše; všichni mi již odešli a v poslední vůli
odkáži všechno vám.“ Plakala jsem, drahá Lucy, když si Jonathan se
starým pánem tiskli ruce. Tento večer byl velmi, velmi blažený.
Zařídili jsme se tedy v tomto pěkném starém domě; ze své ložnice
i z obytného pokoje vidím vysoké jilmy obklopující hlavní chrám,
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jichž mohutné temné kmeny odrážejí se od starého žlutého zdivá
katedrály; den co den slyším krákorání, štěbot a žvatlání vran
vysoko nad hlavou, jak právě dovedou vrány — a lidé. Jsem velmi
pilna, o čemž tě nemusím ujišťovali, obstarávajíc rozmanité věci v
domácnosti. Jonathan a pan Hawkins jsou také celý den zaměstnáni; vždyť nyní, kdy jest Jonathan společníkem, má mu pan
Hawkins o zákaznících mnoho co povídat.
Jak se vede drahé malince? Ráda bych sběhla na nějaký den do
města, abych se k vám podívala, má milá, ale nemohu na to ani
pomyslit pro mnoho prací; jež spočívají na mých bedrách; a
Jonathan pořád ještě potřebuje ošetření. Znenáhla již se zase
spravuje, ale byl hrozně sesláblý dlouhou nemocí. Ještě teď někdy
prudce vyskočí ze spaní a celý se chvěje, nežli se mi podaří přivésti
jej k obvyklému . klidu. Ale bohudík, těchto záchvatů nepokoje postupně ubývá a doufám, že časem ustanou nadobro. Teď jsem Ti
pověděla o sobě a nyní dovol, abych se poptala, co jest nového u
vás. Kdy bude svatba? Kde a kdo Vás oddá, jaké budeš mít šaty
a bu- dou-li oddavky soukromé či veřejné? Všechno mi vypověz,
má drahá! Vypravuj mi o všem, neboť nic, co se tebe týká, není
mi lhostejno. Jonathan‘ žádá mne, abych vyřídila jeho „nejuctivější
pozdrav“, ale nemyslím, že by na tomto suchém pozdravu mladšího
společníka významné firmy Hawkins et Har- ker bylo dosti; a proto,
že Ty mě máš ráda, on mne a já Tebe v plném slova smyslu, vyřizuji
prostě jeho pozdrav „nejupřímnější“. S Bohem, nejmi- lejší Lucy!
Na všem dobře se míti přeje Ti
Tvá Mina H a r k e r o v á.
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ZPRÁVA
MUDRA PATRIKA HENNESSEYE, ČLENA KRÁL.
LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI, ČLENA RADY KRÁLOVNINY, ATD. ATD., JOHNU SEWARDOVI,
DRU MED.
20. září.
Ctěný pane!
Vyhovuje Vašemu přání, podávám zprávu o vš°m, co jsem měl
na starosti… Co se^ týče ošetřovance Renfielda, jest mí vám ledacos
říci. Zase již měl záchvat, který mohl skončiti hrozně, na štěstí však
minul bez jakéhokoli škodlivého následku. Dnes odpoledne přijeli
s nákladním vozem dva muži k neobydlenému domu, jehož
pozemky sousedí s našimi, — na které, jak se pamatujete, náš
choromyslný dvakrát uprchl. Povozníci zastavili se u našich vrat,
aby se zeptali domovníka na cestu, neboť byli tu cizí. Já jsem se
právě díval oknem ze své pracovny, pokuřuje si po obědě doutník, a
viděl jsem, jak jeden z nich jde přímo k domu. Když šel kolem okna
Renfieldova, chovanec tento již zdaleka začaí mu spílat nejhoršími
nadávkami, které mu slina na jazyk přinesla. Muž, jenž jak se zdálo,
byl veliký dobrák, spokojil se tím, že ho tituloval „prostořekým
žebrákem“, načež mu náš choromyslný hrozil, že ho oloupí a zabije,
byť měl za to viset na šibenici. Otevřel jsem okno a pokynul muži
tomu, aby si ničeho nevšímal; ohlédl se jen kolem a jakoby se teprv
rozpomenul, kde jest, řekl: „Bůh vás potěš, pane! Přece nebudu
dbát toho, co se mi řekne v blázinci. Lituji vás i ředitele, že jest vám
žíti v tomto domě s takovou bestií.“ Potom se zeptal velmi zdvořile
na cestu a já řekl jsem mu, kde je vjezd do pustého domu; odešel
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pronásledován hrozbami, kletbou a nadávkami našeho chorého.
Sešel jsem se podívat, proč se zlobí; vždyť je to jinak muž
uhlazeného chování a kromě v záchvatech nikdy se nic podobného
neudálo. K údivu svému zastal jsem jej zcela klidného a v dobrém
rozmaru. Chtěl jsem se s ním rozhovořit o té příhodě. ale tázal se
mne, udiven, co tím myslím, takže ve mně vzbudil domněnku, že
si není věci naprosto vědom. To však bylo, jak s lítostí dozná Vám,
novým příkladem jeho úskočnosti; neboť asi za půl hodiny jsem
slyšel o něm opět. Tentokrát vyskočil oknem ze světnice a běžel
stromořadím. Zavolal jsem na dozorce, aby běželi za mnou, a pustil
jsem se za ním, neboť jsem se obával, že zamýšlí něco nekalého. A
moje obava byla oprávněna, když jsem uviděl vůz, který tudy jel
před chvílí naložen velkými dřevěnými bednami. Oba muži si stírali
pot s čela a byli zarudlí v obličeji, jako po veliké námaze. Nežli jsem
k nim doběhl, náš chorý se na ně vrhl a jednoho z nich shodil s vozu
a tloukl do hlavy. Kdybych ho byl včas nepopadl, byl by člověka
toho jistě zabil. Druhý vozka seskočil a uhodil jej násadkou biče
přes hlavu. Byla to hrozná rána, ale jakoby si jí nevšímal a uchopil
i toho a zápasil s námi třemi, smýkaje námi jako koťaty. Víte, že
nejsem právě páperka a druzí dva byli také pořádní hranači. Zprvu
zápasil mlčky; když jsme ho začali zmáhat a dozorci přiložili mu
svěrací kazajku, dal se do křiku! „Já vas naučím! Mne neoloupíte,
ani mne kousek po kousku o život nepřipravíte! Budu bojovat za
svého Pána a Mistra!“ a pronášel ještě jiné nesouvislé střeštěnosti.
Jen s velikou potíží přivedli ho domů a zavřeli do polštářové světničky. Jeden z dozorců, jménem Hardy, vymkl si prst. Napravil jsem
mu jej však a teď je mu dobře.
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Oba vozkové zprvu hlasitě hrozili žalobou o náhradu a slibovali,,
že bude proti nám zakročeno s celou přísností zákona. Výhružky
jejich byly však propleteny jakýmisi nepřímými omluvami, že se
dali přemoci slabým šílencem. Povídali, že nebýt toho, že byli
vysíleni skládáním a ukládáním těžkých beden, byli by s ním
zatočili zkrátka. Jako jinou příčinu své porážky uváděli velikou
žízeň, poněvadž prý se při jejich práci tuze prášilo a na blízku nebylo
hospody. Porozuměl jsem této narážce a po sklenici silného grogu,
vlastně několika sklenicích, a když každý stiskl sovereign,ustaly
jejich hrozby a oba přisahali, že by se_ chtěli potýkati s bláznem
ještě zuřivějším, kdyby při tom měli potěšení setkati se s lákovým
„dobrotiskem“, jakým je váš podepsaný zpravodaj. Poznamenal
jsem si jejich jména a adresy pro případ, že by se mi někdy hodily.
Jsou to: Jack Smollet z Duddings Rent, King George s Road, Great
Walworth, a I homas Snelling, z ulice Peter Farlev’s Row, Guide
Court, Bethnal Qreen. Oba jsou zaměstnáni u firmy Harris et Sons,
Společnosti pro železniční a lodní dopravu, Orango Master’s Yard,
Soho.
Podám Vám zprávu o všem, co se zde zajímavého přihodí, a budu
Vám ihned telegrafovati, stane-li se něco důležitého.
Spolehněte se, Pane, na svého
oddaného
Patricka Hennesseye.
DOPIS
MINY HARKEROVÉ LUCY WESTERNROVÉ.
Adresátkou již neotevřen.
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18. září.
Nejmilejší Lucy!
Stihla nás těžká rána. Pan Hawkins náhle zemřel. Řekne snad
někdo, že není s námi tak zle, ale oba jsme jej měli tak rádi, že je
nám, jako bychom byli pozbyli otce. Nikdy jsem nepoznala otce
ani matky, takže smrt tohoto drahého starce jest mi skutečnou
pohromou.. Také Jonathan se velmi rmoutí. Necítí hlubokého
zármutku jen pro drahého, dobrého může, s nímž byl po celý život
spřátelen, který posléze považoval jej téměř za vlastního syna a
zanechal mu majetek, jenž nám prostým lidem je bohatstvím, o
jakém se nám ani ve snu nezdálo; ale Jonathan cítí zármutek ještě
pro něco jiného: Praví, že ohromná odpovědnost, jež nyní na něj
padá, činí jej přímo nervosním. Začíná pochybovat sám nad sebou.
Hledím ho potěšit a moje důvěra v něj dodává mu sebedůvěry. Ale
hrozný otřes, jejž sám utrpěl, dosud u něho zanechává stopy. Ach,
je příliš krušno, že takováto milá, prostá, vznešená i silná povaha,
jako jest jeho, povaha, která mu umožnila, že za pomoci našeho
dobrého, drahého přítele povznesl se z písaře za několik roků na
pána závodu, že tato povaha byla tak vážně podlomena. Promiň,
má drahá, zahrnuji-li Tě svými trampotami uprostřed Tvého štěstí;
avšak, milá Lucy, musím si s někým pohovořili, neboť tuze mě
unavuje úsilí jeviti jonathanovi statečnou a milou tvář, a zde nemám nikoho, jemuž bych mohla důvěřovali. Je mi až úzko, že musím
do Londýna, ale pozítří se tak státi musí, neboť zesnulý pan
Hawkins v poslední vůli ustanovil, aby byl pohřben do hrobu
svého otce. A poněvadž němá příbuzných, vůbec, bude Jonathan
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hlavním truchlícím pozůstalým. Zaskočím si k vám, má milá, byť
jen na několik minut. Promiň že jsem Tě zarmoutila. Všeho
nejlepšího přeje 1 i
Tvá upřímná
Mina Harkerová.
DENÍK DRA SEWARDA.
20. září. — jen sebeovládání a zvyk vedou mne k tomu, abych
dnešní noci provedl záznam. Jest mi tak chatrně, jsem na duchu
pokleslý a žehrám na celý svět a všechno v něm, nevyjímaje ani Samého žití, takže by mi bylo zcela lhostejno, kdybych v této chvíli
uslyšel šelest perutí anděla smrti. A křídla jeho tu mávala ne
nadarmo — Lucyina matka, otec Arturův a ted —. Půjdu raději po
své práci.
Vystřídal jsem dle úmluvy Van Helsinga v dozoru u Lucyina
lože. Požádali jsme Artura, aby si také odpočinul; s počátku však
odmítal. Teprve když jsem mu řekl, že budeme snad potřebovati
jeho pomoci ve dne a že by Lucy mohla utrpěti, kdybychom všichni
tři klesali únavou, dal si říci. Van Helsing byl k němu tuze laskav.
„Pojďte, mladý pane,“ pravil; „pojďte se mnou! Jste také sláb a
nemocen a zažil jste mnoho zármutku a duševní trýzně a kromě
toho utrpěla i vaše tělesná zdatnost, jak všichni víme. Nesmíte
zůstati samoten, neboť býti sám je tolik jako býti ve strachu a
úzkosti. Pojďte do obytného pokoje; hoří tam důkladný oheň a stojí
dvě pohovky. Lehnete si na jednu, já na druhou a naše sympatie
budou nám vzájemnou útěchou. byť spolu i nemluvili, ano i ve
spánku.“
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Artur s ním odešel, upřev dlouhý pohled na obličej nešťastné
Lucy, jež, ležela v poduškách, skoro ještě bledší nežli jejich plátno.
Ležela docela klidně a já rozhlížel jsem se po pokoji, abych se
podíval, je-li vše, jak má být. Profesor v tomto i v sousedním pokoji
rozhodil za známým účelem hojně česnekového květu; celý okenní
rám byť jím pokladen a kolem Lucyina krku, na hedvábném
šátečku, jejž jí Van Helsing ovinul kolem, byl celý růženec těchto
páchnoucích květu. Lucy oddechovala poněkud sípavě a obličej
měla hrozně zubožený; vždyť pootevřená ústa jevila bledé dásně.
Zuby její zdály se v mdlém, neurčitém světle delší a ostřejší nežli
ráno, zvláště Špičáky, snad působením světe ného klamu, zdály se
protáhlejší nežli ostatní zuby. Sedl jsem si k její posteli a hned se
pohnula, jakoby v trapném pocitu. Zároveň bylo od okna slyšeti
jakýsi temný šelest a nárazy na okno. Přikročil jsem tam tiše,
vyhlédl pod poodhrnutým cípem záclony. Měsíc svítil jako rybí
oko; slyšel jsem, že šelest působil velký netopýr, jenž se třepotal
velkými kruhy, bezpochyby váben světlem, byť jen mdlým, — a
každou chvilku narážel letadly na okno. Když jsem se vrátil na
místo, pozoroval jsem, že se Lucy zlehka poobrátila a strhla si s krku
česnekový kveť Urovnal jsem jej zase co nejpečlivěji a bedlivě jsem
ji pozoroval.
Brzy procitla a dal jsem jí něco jísti, jak nařídil Van Helsing.
Pojedla jen málo, a to jen s námahou.
Zdálo se, že již nejeví toho mimovolného boje o život a sílu, jenž
až dosud její nemoc vyznačoval. Bylo mi divno, že ihned, jak nabyla
vědomí, tiskla k sobě onen česnekový květ. A bylo zajisté nápádno,
že ačkoli upadla v letargický spánek a těžce oddechovala.
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odstrkovala květy od sebe; sotva se však probudila, hmatala po
nich. V tom byl omyl nemožný a za dlouhých hodin, v nichž se
spánek a bděni střídaly, bylo lze obojí tyto pohyby pravidelně
pozorovati.
V šest hodin přisel mě Van Helsing vystřídat. Artur si zdříml
a doktor mu rád popřál odpočinku. Když spatřil obličej Lucy.in,
zaslechl jsem syčivý jeho vdech; zašeptal ostře; „Zvedněte záclonu!
Potřebuji světla.“ Potom se rychle sklonil a obličejem se téměř Lucy
dotýkaje, bedlivě ji prohlížel. Odsunul květ a sňal jí s hrdla
hedvábný šátek. Hned však ucouvl a slyšel jsem, jak zvolal: „Bože,
Bože!“ a jakoby se mu hrdlo sevřelo. Také jsem se sklonil nad
nemocnou a pozoroval ji; při tom přejel mi mráz po zádech.
Rány její na krku nadobro zmizely.
Celých pět minut stál takto Van Helsing a ztrnule na ni zíral.
Potom se obrátil ke mně a řekl tiše:
„Umírá. Nebude to dlouho trvat. Je však veliký rozdíl, zemře-li
při vědomí nebo ve spaní. Vzbuďte toho ubohého hocha, ať přijde a
vidí poslední její chvilky; spoléhá se na nás a my jsme mu to slíbili.“
Odešel jsem do jídelny a probudil jsem jej. Byl na okamžik jako
bez sebe, když však viděl, jak sluneční světlo proniká při okraji
okenice, myslil, že jest již pozdě a pronesl tuto obavu. Ujistil jsem
ho, že Lucy dosud spí, ale řekl jsem mu co nejšetrněji, že Van
Helsing i já obáváme se, že konec je blízek. Zakryl si obličej rukama
a sklesl na pohovce na kolena, kdež se asi minutu modlil ; Hlava
mu hořela, kdežto ramena bolem sebou škubala. Uchopil jsem ho
za ruku a zvedl jej. „Pojďte, ubohý, milý příteli!“ řekl jsem; „seberte
všechnu svoji sílu; to bude pro vás nejlépe a jí nepřitížíte.“
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Když jsme vešli do Lucyina pokoje, viděl jsem, že Ván Helsing
obvyklou svojí prozíravostí uvedl vše do pořádku a uspořádal tak,
aby tam bylo co nejútulneji. Ano, i vlasy nemocné učesal, takže
íesklé její kadeře po podušce splývaly. Když jsme vešli, otevřela oči
a hledíc na Artura, zašeptala něžně:
„Arture! O; miláčku můj, jak ráda jsem, že přicházíš!“ Přistoupil,
aby ji políbil, ale Van Helsing ho zadržel. „Nikoli,“ zašeptal, „Ještě
ne! Vezměte ji za ruku; to jí bude milejší.“
Artur chopil se tedy její ruky a přiklekl; hleděla na něj mile a se
vší něhou zračící se jí v očích. Potom se jí znenáhla oči zavřely a
pohřížila se ve spánek. Chvilku se jí ňadra klidně zvedala a klesala
a dech její byl pravidelný jako u spícího dítěte.
Potom však rázem nastala podivná změna, kterou jsem pozoroval
hned v noci. Dech její stal se sípavým, ústa se. otevřela a bledé,
stažené dásně jevily se delšími a ostřejšími nežli jindy. Mdle a
nejistě, jakoby v náměsíčnosti, otevřela oči, jež zíraly teď truchlivě
a zároveň tvrdě, a řekla tichým, smyslným hlasem, jaký jsem s jejích
rtů nikdy dosud neslyšel:
„Arture! Ach, miláčku, jsem tak ráda, že přicházíš! Poceluj mě!“
Artur se dychtivě nad ní sklonil, aby ji políbil; v tu chvíli však
přiskočil Van Helsing, jenž právě jako já byl udiven jejím hlasem,
uchopil jej oběma rukama za krk a odtrhl jej s takovou prudkostí,
které bych se byl od něho nikdy nenadál, a takřka jím smýkl po
pokoji.
„Za nic na světě!“ zvolal; „spaste duši svou i její!“ A postavil se
mezi ně jako lev hotový k obraně.
Artur byl tak udiven, že v prvním okamžiku nevěděl, co počít a
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říci; a nežli se dal uchvátit k násilí, rozmvslil si, kde jest, zůstal stát
mlčky a čekal.
Upíral jsem zrak na Lucy právě jako Van Helsing; viděli jsme,
jak přeletěl jí po tváři divý vztek. Ostré zuby až zaskřípěly. Potom
zavřela oči a těžce oddechovala.
Záhy však oči její se otevřely s veškerou něhou; vztáhla ubohou,
bledou a vyzáblou ručku a uchopila se velké, osmahlé ruky Van
Helsingovy; přitáhla ji a políbila. „Věrný příteli můj!“ pravila
slabým hlasem, avšak s nevylíčitelným pathosem. „Pravý příteli
můj i jeho! Ó, střezte jej a nechte mne na pokoji !“
„To přisahám!“ řekl slavnostně, přiklekaje k ní a zvedaje ruku
jako k přísaze. Potom se obrátil k Arturovi a řekl mu: „Pojďte, můj
milý, vezměte ji za ruku a polibte na čelo, ale jen jednou!“
Oči jejich sblížily se místo rtů, a tak se rozloučili.
Lucyiny oči se zavřely a Van Helsing, jenž zůstal stranou na
stráži, chopil se Arturova ramene a odváděl jej odtud.
A zase byl dech její chraplavý a rázem ustal.
„Všemu konéc!“ řekl Van Helsing tiše. „Je mrtva!“
Pojal jsem Artura za ruku, odvedl do obytného pokoje, kde se
posadil a zakryl si obličej rukama; stkal, až mi srdce usedalo.
Vrátil jsem se do onoho pokoje a zastal Van Hel- singa, zírajícího
na ubohou Lucy, jejíž obličej byl ztrnulejší než kdy dosud. Na
mrtvém těle zračila se jakási změna. Smrt vrátila jí část bývalé krásy;
rysy obličeje byly zaokrouhlenější a rty pozbyly smrtelné bledosti.
Zdálo se, jakoby krev, které nebylo již potřeba k udržování činnosti
srdeční, rozešla se po obličeji, aby zmírnila a vyrovnala drsné jeho
rysy.
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„Nám zdálo se, že umírá, když spala.
A spánkem jevila se její smrt.“
Stál jsem vedle Van Helsinga a řekl jsem:
„Teď alespoň došlo klidu ubohé to děvče. Je všemu konec!“
Obrátil se ke kně a řekl povzneseným hlasem:
„Nikoli, bohužel, naprosto ne! To jest jen začátek!“
Když jsem se otázal, co tím myslí, potřásl jen hlavou a odpověděl
:
„Teď nelze podniknout! ničeho. Počkejte a uvidíte!“
L
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Hlava XIII.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.
(POKRAČOVÁNÍ.)

Pohřeb byl ustanoven na pozítřek, aby Lucy mohla býti pohřbena
zároveň s matkou. Obstaral jsem všechny smuteční formality a
úlisný podnikatel ubezpečoval mě se zdvořilostí sobě vlastní, že
všechen jeho personál je hluboce zarmoucen — a že je mu zvláštní
ctí… Ano, žena, která prokazovala zesnulé poslední službu, řekla mi
téměř sestersky důvěrně, když vycházela ze smutečního pokoje:
„Je to velice krásná mrtvola, pane. Je pravým vyznamenáním jí
posloužit. Nepřepínám, řeknu-li, že činí všechnu čest našemu
ústavu!“
Všiml jsem si, že Van Helsing neodchází. Bylo si to lze vysvětliti
zmatkem v celé domácnosti. Z příbuzných tu nebylo nikoho a
poněvadž Artur měl se nazejtří vrátit otci svému na pohřeb, nebylo
nám možno se dověděti, koho máme pozvati. Za těchto okolností
Van Helsing a já sami jsme se jali prohlížet listiny a pod. Trval na
tom, aby papíry Lucyiny prohlédl sám. Tázal jsem se proč, neboť

219
www.eknizky.sk

jsem se obával, že jako cizinec neznalý anglických pozůstalostních
zákonu, mohl by způsobiti nějakou zbytečnou zápletku. Odpověděl
mi:
„Vím, vím. Zapomínáte, že jsem právníkem právě tak dobře jako
lékařem. Ale náš případ nemá, se zákony co činit. Víte to nejlépe
sám, sic jinak byste se byl nebránil prohlídce mrtvoly popisním
úředníkem. Mně jest se brániti více než tomu. Jsou tu asi papíry —
podobné tomuto.“
Při těchto slovech vyňal ze zápisníku poznámky, jež ležely Lucy
na prsou a které ze spaní trhala.
„Najdete-li něco důležitého pro právního přítele zesnulé paní
Westernrové, zapečeťte všechny papíry a pište mu ještě dnes večer.
Co se mne týče, pobudu v pokoji slečny Lucy celou noc a sám
se ohlédnu po něčem. Nerad bych, aby její nejskrytější myšlenky
dostaly se ve známost lidí cizích.“
Odešel jsem po svém a za půl hodiny našel jsem jméno a adresu
právního přítele paní Westernrové a dopsal jsem mu. Veškeré
papíry ubohé paní byly v pořádku; co se týče pohřbu, byly dány
podrobné pokyny. Sotva jsem dopis zapečetil, vešel Van Helsing do
pokoje, řka:
„Mohu-liž vám pomoci, příteli Johne? Mám volno a jsem vám k
službám.“
„Našel jste, čeho jste hledal?“ tázal jsem se, načež odpověděl:
„Něčeho určitého jsem vlastně ani nehledal. Doufal jsem jen, že
najdu něco, a také jsem našel: všeho všudy několik dopisů, zápisek
a začatý denník. Mám je u sebe a zatím se o nich nezmíníme.
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Navštívím toho ubohého mladíka zítra večer a s jeho svolením
některých užiji.
Když jsme ještě leccos zařídili, řekl mi:
„A teď, milý příteli, abychom ulehli. Oba potřebujeme se vyspal
a odpočinouti si. Zítra budeme míti mnoho práce; dnešní noci není
nás tu vsak potřeba. Bohužel!“
Nežli jsme odešli, podívali jsme se ještě na ubohou Lucy.
Podnikatel pohřbů vykonal vpravdě všechno co nejlépe; pokoj byl
proměněn v pravou smuteční kapličku. Byla to celá zahrádka
nádherných květin a smrt byla tu učiněna co nejméně odpornou.
Cíp smutečního příkrovu byl přeložen přes obličej mrtvoly; když se
profesor sklonil a jemně jej odhodil, oba jsme žaslí nad krásou nám
se jevící v dostatečném světle silných voskovic. Všechna Lucyina
roztomilost se jí ve smrti vrátila a uplynulé hodiny místo aby
zanechaly stopy „vyryté prstem zkázy“, zůstavily jí veškeru něhu
života, takže jsem naprosto nemohl uvěřiti očím, že vidím před
sebou mrtvolu.
Profesor hleděl hrozně vážně. Nemiloval jí tolik jako já a nebylo
tedy příčiny, proč měl slzy v očích. Pravil mi: „Počkejte tu, až se
vrátím,“ a odešel z pokoje. Vrátil se s hrstí divokého česneku z
bedny v síni dosud neotevřené a položil tyto květy mezi ostatní
květiny kolem lože rozestavené. Potom sňal si s krku zlatý křížek a
položil jí jej na ústa. Příkrov zase položil na místo a odešli jsme.
Svlékal jsem se pravě ve svém pokoji, když zaklepav tiše na dveře,
vešel Van Helsing a hned začal:
„Potřebuji, abyste mi zítra před večerem přinesl soupravu
pitevních nožíků.“
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„Musíme provésti pitvu?“ otázal jsem se.
„Ano i nikoli. Provedu operaci, ale ne tu, kterou myslíte. Vám
to řeknu, ale nikomu se ani slovem nezmiňujte! Musím jí uříznouti
hlavu a vyjmouti srdce. Ach! vy, lékař, se chvějete! Vy, jehož viděl
jsem, an provádí operaci na život a na smrt, aniž se mu zachvěla
ruka nebo srdce, při čemž se všichni ostatní chvěli! Nesmím však
zapomenouti, milý příteli Johne, že jste ji měl rád, a nezapomněl
jsem toho také, neboť já vykonám operaci a vy mi jen pomůžete.
Rád bych ji provedl této noci, ale kvůli Arturovi nesmím; zítra po
pohřbu otcově se mu uvolní a bude ji chtít, bude to chtít vidět.
Potom, až bude na zítřek uložena do rakve, my dva přijdeme, až
všichni usnou. Odšroubujeme víko rakve a provedeme operaci;
potom dáme všechno do pořádku, takže nikdo o věci nezví mimo
nás dva.“
„Ale proč to všechno činíte? Vždyť je dívka mrtva. Proč mrzačit
ubohé to tělo zbytečně? A není-li pitvy spotřeba a nic se jí nezíská,
— a neprospěje se zesnulé, ani nám, vědě ani nauce, — nač to děiat?
Bez těchto důvodů je vše hrozno.“
V odpověď položil mi ruku na rameno a řekl co nejněžneji:
„Příteli Johne, je mi líto ubohého vašeho krvácejícího srdce; a
mám vás tím radši že tolik krvácí. Kdybych mohl, vzal bych na
sebe břímě, jež nesete. Ale jsou věci, kterých neznáte, ale jež zvíte,
a budete mi žehnati, až se dovíte Všeho, ačkoli tyto věci nejsou
lákavy. Johne, můj milý hochu, byl jste tolik roků myni přítelem;
rozpomeňte se, viděl-li jste kdy, že jsem něco konal bez příčiny?
Mohu se mýlit — vždyť jsem jen člověk; ale věřím v to, co činím.
Což jste neposlal pro mne proto, že bylo tuze zle? Ano! Což jste se
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nedivil, ano, nezhrozil, že jsem Arturovi nedovolil milenku políbiti
— ačkoli byla na smrtelném loži — ba, vší silou jej od ní odstrčil?
Ano, vždyť jste viděl, jak mi děkovala očima tak krásnýma ve smrti
a hlasem tak slabým, a jak mi políbila drsnou moji starou ruku a
jak mi žehnala? Ano! A neslyšel jste mne, jak slavnostně jsem ji
ujišťoval přísahou, takže zavřela oči plna vděčnosti? Ano!
Nuže, mám tedy dobrý důvod pro to, co zamýšlím. Důvěřoval jste
mi mnoho let; věřil jste mi před několika nedělemi, kdy se udály
věci tak podivné, že mohly vzbudil vaše pochybnosti. Důvěřujte mi
ještě trochu, příteli Johne! Nebudete-li ke mně míti důvěry, musím
vám říci, co zamýšlím; a to by snad nebylo dobře. Pracuji-li — a
pracovali musím, ať mi již přítel můj důvěřuje nebo ne — činím
tak s těžkým srdcem a cítím se, ach! tak opuštěn, když potřebuji
veškeré možné pomoci a povzbuzení!“ Zarazil se na chvilku a potom
slavnostně pokračoval: „Příteli Johne, máme před se- bou podivné
a hrozné dny. Nebuďme rozdvojeni, nýbrž za jedno, aby naše dílo
dospělo k dobrému konci. Nechcete mi snad důvěřovati?“
Podal jsem mu ruku a slíbil jsem mu to. Když odešel, nechal jsem
dveře pootevřeny a naslouchal jsem, jak vchází do svého pokoje a
zamyká dveře. Když jsem takto nehybně stál, spatřil jsem, jak jedno
děvče tiše spěchá po chodbě. Bylo ke mně obráceno zády, takže
mne nevidělo; véšlo do pokoje, kde ležela Lucy. Pohled na ni mne
dojal. Oddanost je něco tak vzácného, že jsme vděčni lidem, kteří
ji nežádáni projevují těm, které milujeme. Hodná ta dívka odložila
všechnu hrůzu, kterou v ní přirozeně vzbuzovala smrt, a šla sama
bdíti k rakvi své milované velitelky, aby tělesná její schránka neležela tak opuštěna, nežli bude uložena k věčnému odpočinku…
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Spal jsem asi dlouho a tvrdě, neboť byl bílý den, když mne Van
Helsing probudil, vešed do mého pokoje. Přišel k mé posteli a řekl:
„Nemusíte již nože shánět; nebudeme jich potřebovati.“
„Proč ne?“ otázal jsem se. Jeho vznešená vážnost včerejšího
večera mne totiž hluboce uchvátila.
„Poněvadž je tuze pozdě,“ řekl smutně, „nebo tuze brzy. Hleďte!“
a ukázal mi zlatý křížek. „Toto jí bylo na dnešek ukradeno.“
„Jak to ukradeno?“ tázal jsem se udiven, „vždyť jej dosud máte!“
„Protože jsem jej odňal ničemné bídnici, která jej ukradla,
ženštině, která blupovala mrtvé stejně jako živé. Trest ji zajisté
nemine, já však ji trestati nebudu; neví vlastně, co učinila, a jen
proto, že toho nevěděla, kradla. Teď jest nám zase čekati.“
Potom odešel, nasadiv mi nového červa do hlavy, novou záhadu,
nad kterou jsem se zahloubal.
Dopoledne bylo tuze nudno; v poledne přišel však právní
zástupce: Pan Marquand od firmy Whole- man, Sons, Marquand
et Lidderdale. Byl velmi vlídný a vzhledem k naší činnosti tuze
uznalý a sňal s nás všechnu starost o různé maličkosti. Při svačině
vyprávěl nám, že paní Westernrová již nějaký čas pro srdeční vadu
byla na náhlou smrt připravena a své věci až úzkostlivě uvedla do
pořádku. Oznámil nám. že vyjímajíc nepatrný majetek po Lucyině
otci, nyní, poněvadž nebylo blízkých příbuzných, připadší daleké
větvi rodiny, celé jmění movité i nemovité dědí výhradně Artur
Holmwood. Sděliv to s námi, pravil dále:
„Abych upřímně řekl, učinili jsme, seč jsme byli, abychom
zabránili takovémuto ustanovení v poslední vůli a poukázali jsme
na několik případů, kde dcera buď zůstala úplně bez peněz, nebo
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alespoň byla omezena v rozhodování, pokud se týče jejího sňatku.
Vskutku došli jsme ve věci tak daleko, že jsme se téměř octli ve
sporu, takže se nás tázala, chceme-li či nechceme vyhověti jejímu
přání. Arciť nezbývalo nám nežli podrobiti se. V zásadě byli jsme
v právu a v devadesáti devíti ze sta případů bychom byli dokázali
logickými důvody správnost svého úsudku. Upřímně jest mi však
doznali, že v tomto případě, byť bychom byli užili kterékoli jiné
formy provedení poslední vůle, bylo nám nemožno vyhověti jejímu
přání. Poněvadž zemřela dříve nežli její dcera, byla by dcera majetek
sdědila; á byť přežila matku jen o pet minut, byl by majetek v
případě, že nezanecháno by bylo poslední pořízení — a tentokrát
bylo zůstavení ‚ poslední vůle prakticky nemožno — děděn podle
pozůstalostního zákona. Lord Gogahning, ačkoli blízký přítel
rodiny, byl by neměl nejmenšího nároku a dalecí příbuzní sotva
by se dobrovolně zřekli svých nároků z piety k naprostému cizinci.
Ubezpečuji vás, pánové, z výsledku toho se těším, vskutku se
těším.“
Byl to dobrák, ale jeho radost a libůstka z takovéto tragedie — byl
na ní arciť účasten — způsobila, že sympatie naše k němu poněkud
ochladly.
Dlouho nepobyl, slíbil však, že přijde později a navštíví Lorda
Godalminga. Přes to byl nám pobyt jeho jakousi útěchou, zvláště
proto, žé nám byl zárukou proti nepříznivé kritice našeho
dosavadního jednání. Artura čekali jsme na pátou hodinu a vešlí
jsme, tedy krátce před touto dobou do smutečního pokoje. Byl
to vpravdě důkladný smutek, neboť ležely zde matka i dcera.
Podnikatel pohřbů, věren svému povolání, vynaložil veškeru svoji
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dovednost, takže na všem všudy spočívala slavnostní smuteční
nálada, jež na ducha hluboce působila. Van Helsing nařídil, aby
bylo zachováno dřívější uspořádání, vysvětluje věc tím, že na city
Lorda Godalminga, jenž měl přijíti co nevidět, bude méně rušivě
působit, budou-li tělesné ostatky jeho snoubenky vystaveny docela
samy o sobě. Podnikatele asi zarazila jeho ylastní hloupost a sám
se přičinil vlastní rukou, aby všechno upraveno bylo tak jako včera
večer, tak aby až Artur přijde, byl ve svých citech co nejméně
dotčen.
Ubožák! Vyhlížel k zoufání smuten a zlomen; Sama jeho ocelová
mužnost jakoby se shroutila pod tíží těžce doléhajících dojmů. Vím,
že lnul ke svému otci upřímnou oddaností; a pozbýti ho, a to právě
v této době, bylo mu krušnou ranou. Ke mně byl přátelsky upřímný
jako vždy a k Van Helsingovi mile zdvořilý; avšak nemohl jsem
neviděti u něho jakousi nucenost. Také profesor si jí všiml a pokynul mi, abych jej dovedl nahoru. Učinil jsem tak a dovedl ke
dveřím pokoje, domnívaje se, že chce býti s ní samoten; vzal mě
však za ruku a vedl mne dovnitř řka drsně:
„Také jste ji měl rád, starý brachu; říkala mi o tom, a nikdo nebyl
srdci jejímu blíže nežli vy. Nevím, jak vám mám děkovat za
všechno, co jste pro ni učinil. Vždyť nemohu ani uvěřiti…
Vtom se rázem poddal citu; ovinul mi paže kolem ramen, položil
mi hlavu na prsa a dal se do pláče:
„Ó, Jacku, Jacku! Co si mám počít? Celý život, zdá se, přede mnou
rázem uprchl a nezbylo nic na celém širém světě, pro co bych žil.“
Těšil jsem ho, jak jsem nejlépe dovedl. V takových případech
lidé nepotřebují mnoho slov. Stisk ruky, objetí kolem krku nebo
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společný povzdech jsou výraz soucitu drahého srdci lidskému. Stál
jsem tiše a nehybně, dokud se jeho štkaní neuklidnilo; posléze řekl
jsem mu tiše:
„Pojďte se na ni podívat!“
Potom kráčeli jsme spolu k smrtelnému loži a já pozvedl jsem
příkrov s její tváří. Bože, jak byla krásná! Každá hodina dodávala jí
půvabu. Byl jsem udiven, až mne obešla hrůza; Artur se zimničně
chvěl a posléze uchvátila jej pochybnost téměř zoufalá. Posléze řekl
za chvíli, šeptaje tiše.
„Jacku, jest opravdu mrtva?“
Ubezpečoval jsem ho smutně, že je tomu tak, a namlouval mu
— neboť jsem cítil, že takováto hrozná pochybnost nesmí trvati ani
okamžik déle, — že se často stává že po smrti rysy obličeje zjemní,
ano nabývají i mladistvého půvabu; že se to přihází zvláště tehdy,
když smrti předcházelo hrozné, nedlouho trvající utrpení. Zdálo se,
že pochyby jeho se docela rozptýlily; poklečef chvíli u jejího lože,
hledě jí něžně do obličeje, a potom odstoupil stranou. Řekl jsem
mu, že toto musí být jeho posledním „s Bohem!“ poněvadž jest již
rakev připravena; vrátil se tedy, uchopil ji za ruku a políbil ji, potom
se sklonil a vtiskl jí políbení na čelo. Posléze odešel, ohlížeje se po
ní láskyplně.
Zanechal jsem ho v obytném pokoji a řekl jsem Van Helsingovi,
že se s ní rozloučil; lékař odešel do kuchyně a vyzval pohřebního
vykonavatele, aby se přichystali k zašroubování víka rakve. Když
sě vrátil do pokoje, pověděl jsem mu o Arturových pochybách;
odpověděl mi toto:
„Tomu se nedivím. Ještě teď bych málem sám pochyboval !“
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Pojedli jsme všichni společně a pozoroval jsem, že se ubohý Art
snažil dodati si zmužilosti a klidu. Van Helsiňg mlčel po celý čas
oběda; když jsme si však zapálili doutník, řekl:
„Lorde — —“. Artur však jej přerušil.
„Ne, ne; ne tak, Bůh uchovej! Ještě naprosto ne! Ale promiňte,
pane doktore; nechtěl jsem mluvit tak prudce; ale to jen proto, že
ztráta má je v tak živé pamětí.“
Profesor odpověděl velmi laskavě:
„Užil jsem titulu vašeho jen proto, že jsem byl v pochybnostech.
Nesmím vám říkati jen „pane“; naučil jsem se míti vás rád, ano,
milý mladý muži, milovati vás — jakožto Artura.“
Artur podal mu ruku a stiskl vřele ruku starcovu.
„Říkejte mi, jak chcete,“ pravil. „Doufám, že mne budete vždycky
nazývati přítelem. A dovolte, abych vám řekl, že nenalézám slov,
abych vám poděkoval za všechno dobré, co jste mé drahé
snoubence prokázal..“
Zamlčel se na chvilku a potom pravil dále: „Vím, že chápala ještě
lépe vaši dobrotu nežli já; a byl-li jsem zbrklý nebo chtěl-li jsem si
na vás vyjet tenkráte, když jste byl při práci, — pamatujete se —
profesor přikývl — „zajisté mi odpustíte.“
Profesor odpověděl s vážnou laskavostí:
„Vím, že vám bylo za těžko, zplna mi tehdy důvěřovati, neboť
nemáme-li v takovémto znepokojujícím případě pozbýti důvěry,
musíme dříve všechno chápali; ano, ještě teď předpokládám, že
mi nedůvěřujete — že nemůžete mi důvěřovat! — neboť mi
nerozumíte. A přijdou ještě doby, kdy se budu dožadovati vaší
důvěry a vy mi nebudete moci rozuměti — nebudete snad ani chtít
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— a ještě mne tedy nepochopíte. Ale přijde čas, kdy vaše důvěra
ve mne bude úplná a kdy mi porozumíte, jakoby vám slunce vzešlo.
Potom mi budete žehnati za vše, co jsem za celou tu dobu pro
vás, jakož i pro jiné učinil a zvláště pro tu, kterou zachrániti jsem
přisahal!“
„Zajisté, zajisté, pane profesore,“ zvolal Artur vřele, „máte
naprostou moji důvěru, Vím a věřím, že máte srdce šlechetné, že
jste Jackovým přítelem a byl i přítelem jejím. Učiňte, co je vám
libo.“
Profesor několikrát pokašlal, jakoby se chystal pronésti řeč a
posléze pravil:
„Smím se vás na něco tázat?“
„Zajisté.“
„Víte-li, že vám paní Westernrová odkázala veškeren svůj
majetek?“
„Nikoli. Ubohá! Nikdy jsem na to nepomyslil.“
„A poněvadž je všechno vaše, máte právo naložiti jím, jak se vám
líbí. Prosím vás, dovolte mi, abych směl přečisti papíry a dopisy
slečny Lucy. Věřte mi, není to pošetilá zvědavost. Mám k tomu své
důvody, tím buďte jist, které by i ona sama uznala. Mám listiny zde.
Vzal jsem je. k sobě dříve, nežli jsem věděl, že všechno je vaše, aby
se jich cizí ruka lidská nedotkla a cizí oko těmi slovy nenahlédlo
jí do duše. Ponechám si papíry u sebe, smím-li; ani vy nemáte do
nich nahlédnouti, ale uchovám je bezpečně. Nezmíníme se o nich
slovem a až přijde čas, vrátím vám je. Je to choulostivá věc, co
žádám, avšak pro Lucy mi to svolíte, že ano?“
Artur zvolal dodře, když se mu vrátila duševní rovnováha:
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„Pane doktore, čiňte, co vám je libo. Cítím, že svým svolením
činím to, co by má drahá snoubenka sama schválila. Nebudu vás
obtěžovati otázkami a vyčkám, až nadejde čas.“
Starý profesor vstal a řekl nadšen:
„A máte pravdu. Bude nám všem ještě snášeti. mnoho bolu; ale
nebude to všechno samý bol, ani tento nebude poslední. My i vy
— a zvláště vy, milý, mladý muži, — přebrodili se musíme trpkou
vodou, nežli dospějeme ke sladké. Ale budeme-li srdnati a nežistni
a vykonáme-lí svoji povinnost, všechno bude dobře.“
Spal jsem této noci na pohovce v Arturově pokoji. Van Helsing
vůbec ani neulehl. Chodil sem a tam, jakoby hlídal celý dům, a
pokoj, v němž ležela Lucyina rakev, ani sočí nespustil; všude
pohodil hojně kvetu divokého česneku, jenž spolu s liliemi a růžemi
vysílal těžký, omamující zápach do tiché noci.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
22. září. — Ve vlaku do Exeteru. Jonathan spí.. Zdá se mi, jako
bych teprve včera učinila poslední záznam; a přece, co všechno
se od té doby událo! Co jen ve Whitby, kdy ležel přede mnou
ještě celý svět! Kdy Jonathan byl daleko odtud a neměla jsem od
něho zprávičky. A teď jsem za Jonathana. provdána; bývalý písař
a společník je zámožným pánem závodu, pan Hawkins mrtev a
pohřben a Jonathana stihla nová lána, jež ho může zničiti. Jednoho
dne se bude snad na všechno vyptávati. A. se mnou jde všechno
s kopce. Stenografovat jsem téměř zapomněla; — hle, jak na nás
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působí nečekané štěstí! — bude se mi v něm tedy potřeba zdokonaliti a každým způsobem nabyti cviku….
Pohřeb byl prostý, ale velmi jímavý. Byli jsme na něm jen my
a služebnictvo, několik starých přátel z Exeteru, jeho londýnský
agent a pán zastupující sira Johna Paxtona, předsedu advokátní
komory. Jonathan a já stáli jsme ruku v ruce a cítili jsme, že odešel
od nás nejlepší a nejdražší přítel.
Vraceli jsme se mlčky do města a vstoupili jsme do omnibusu
k Hyde Park Corneru. Jonathan myslil, že by mne bavilo projít se
na chvíli stromořadím; vystoupili jsme tedy. Ale na procházce bylo
jen velmi málo lidí; pohled na mnoho prázdných sedadel byl mi
nevábný a nudný. Vzpomněli jsme si na prázdné sedadla doma;
vstali jsme tedy a sešli jsme do Picadilly. Jonathan držel se mne
pod paží, jako kdysi, nežli jsem byla učitelkou. Nebylo mi to valně
vhod, vždyť přece není možno několik let vyučovati mladé dívky
způsobům a slušnému chování, anižby na nás samy nepadlo trochu
pedantství. Ale byl to konečně Jonathan, můj manžel, a nikoho,
kdo nás viděl, jsme neznali — a nestarali jsme se o to, zná-li někdo
nás, — a šli jsme tedy svou cestou. Dívala jsem se na velmi hezkou
dívku v klobouku se střechou jako kolo, která seděla v otevřeném
kočáře naproti Giulianovu krámu, když mi Jonathan stiskl ruku tak
prudce, že mě až zabolela, a zvolal přitlumeným hlasem: „Probůh!“
Jsem o Jonathana neustále ve starostech, neboť se bojím, aby ho
zase nesklátil nějaký nervový záchvat; hned jsem se k němu obrátila
a tázala se, co ho tolik znepokojilo.
Byl tuze bled a oči mu téměř z důlků vystupovaly, když zpola
s hrůzou, zpola v údivu hleděl na vysokého, hubeného muže s
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křivým nosem, tmavými kníry a špičatou bradou, který také
pozoroval sličné to děvče. Pohlížel na ně tak upřeně, že nás obou ani
nepozoroval, takže jsem si ho mohla dobře prohlédnouti. Obličej
jeho nebyl příjemný; byl tvrdý, krutý a smyslný a velké bílé zuby, jež
zdály se ještě bělejší, že se od červených rtů nápadně odrážely, byly
zahroceny jako zuby šelmy. Jonathan pořád ještě na něj zíral, takže
jsem se bála, že si tono cizinec všimne. Bála jsem se také, že by mu
to měl třeba za zlé. protože měl tak nevlídné, ba ohyzdné vzezření.
Tázala jsem se Jonathana, proč se děsí; odpověděl, domnívaje se
patrně, že vím o něm tolik, co on: „Víš, kdo je to?“
„Nikoli, můj milý,“ odpověděla jsem. „Neznám ho; kdo je to?
Očekávaná jeho odpověď mne přímo plnila hrůzou; bylať
proslovena tak, jakoby neplatila mně, jeho Mině.
„Je to on sám!“
Ubohý muž se nad čímsi zřejmě zhrozil, děsně zhrozil; myslím, že
kdyby se byl neopíral o mne, že by býval sklesl. Hleděl stále upřene;
právě vycházel z krámu nějaký muž s balíčkem a podal jej dámě, jež
potom odjela. Nevlídný cizinec nespouštěl jí s oči a když dvojkolka
zajížděla nahoru k Picadilly, dal se tímže směrem. Jonathan dlouho
se za ním díval a řekl zpola k sobě:
„Myslím, že je to hrabě, ale jaksi omládl… Bože, kdyby tomu bylo
tak! Ó, Bože, Bože! Kdybych jen věděl, kdybych jen věděl!“ Tolik se
rozčiloval, že jsem se bála, že nespustí věci s mysli, zeptám-li se na
bližší okolnosti, a proto jsem mlčela. Zatáhla jsem ho zlehka; drže
se mne za ruku, šel ochotně se mnou. Popošli jsme trochu a přišli
do Green Parku, kde jsme na chvíli usedli. Byl teplý podzimní den
a tam bylo útulné sedadlo ve stinném zákoutí. Několik minut zíral
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Artur do prázdna, potom se mu oči zavřely a pohřížil se v tichý
spánek, opíraje si hlavu o mé rameno. Myslila jsem, že lak je mu
nejlépe, nerušila jsem ho tedy. Asi za dvacet minut procitl a řekl mi
roztomile:
„Jakže, Mino, usnul jsem? Promíjí mi tuto nešetrnost. Pojď,
vypijeme někde číši čaje.“ Zřejmě nadobro zapomněl nevlídného
cizince, jakož vůbec v nemoci zapomněl všechno, co mu ta episoda
připomínala. Mně se tato zapométlivost nelíbí; mohla by míti
špatný vliv nebo následek na mozek. Nesmím se ho vyptávat, abych
mu neuškodila více nežli prospěla; ale musím nějak vyzvěděti, co
se mu na zahraniční cestě přihodilo. Bojím se, že nadešel čas, kdy
musím otevříti balíček a seznati, co v něm je psáno. Ach, Jonathane,
vím, že mi odpustíš, dopustím-li se této špatností, ale je to jen k vůli
tobě samému.
Později. — Smutný návrat domů v každém směru. Dům prázden
drahé té duše, jež k nám byla tak dobra. Jonathan je dosud bled a
rozechvěn lehkou recidivou své nemoci a k tomu teď telegram Van
Helsingův, a ani nevím, kdo je to:
„Zarmoutím vás zajisté zprávou, že paní Westernrová zemřela
před pěti dny, slečna Lucy předevčírem. Pohřbený budou obě
dnes.“
O, co zármutku v těch několika slovech! Ubohá paní
Westernrová! Ubohá Lucy! Odešly, odešly od nás a nikdy se
nevrátí! A chudák, chudák Artur, jenž pozbyl nejsladší útěchy
svého života! Bůh pomoziž nám všem nésti náš bol a zármutek!
DENÍK DRA SEWARDA.
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22. září. — Je po všem. Artur odešel a vzal Quincey Morissa s
sebou. Jaký to znamenitý člověk ten Quincey! Jsem do nejhlubšího
nitra přesvědčen, že Lucyinou smrtí trpěl jako kdokoli z nás; ale
přenesl se přes zármutek jako Viking přes vlny mořské. Bude-li
Amerika dále rodit takové muže jako jest on, bude jistě
nejpřednější světovou velmocí. Van Helsing leží dole a připravuje
se odpočinkem na cestu. Dnes večer odjíždí do Amstrdamu, Ale
slibuje, že se vrátí zítra večer; že má ještě cosi opatřiti, co musí
provésti sám osobně. Potom pobude u mne, bude-Ii mu možno;
praví, že má co dělat v Londýně, což bude vyžadovat trochu času.
Ubohý starý pán!
Obávám se, že námahy minulého týdne podlomí i jeho železnou
sílu. Po celou dobu pohřbu, jak jsem sám viděl, ukládal si přílišnou
zdrželivost. Když bylo po všem, stáli jsme stranou s Arturem, jenž,
chudák, vyprávěl, jak přispěl ke zdaru operace, kterou dostalo se
jeho krve žílám Lucyiným;‘ pozoroval jsem, jak Van Heising bledl
a zase zčervenal v obličeji. Artur líčil, jak cítil od té doby, jakoby
byl vskutku jejím manželem a ona před Bohem jeho ženou. Nikdo
z nás se ani slovem nezmínil o ostatních operacích a zajisté nikdy
nezmíní. Artur šel s Quinceyem na nádraží a Van Helsing šel se
mnou sem. Sotva jsme osaměli v kočáře, přepadl jej hysterický
záchvat. Popíral sice, že je to hysterie, a tvrdil, že je to jen jeho
humoristické založení, jež se uplatnilo za hrozných okolností. Smál
se, až i plakal, a mně bylo stáhnouti záclonky, aby nás nikdo, takto
neviděl a špatně o nás nesmýšlel. Potom plakal, až se zase rozesmál,
ano plakal a smal se zároveň, právě jako ženská. Tvářil jsem se
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přísně a jednal s ním jako se ženou za podobných okolností; ale nic
naplat. Muži se chovají tak odlišně od žen, projevujíce nervosní sílu
nebo slabost! Když potom se obličej jeho uklidnil a zvážněl, otázal
jsem se, odkud ta čilost a proč právě touto dobou. Odpověď jeho
byla příznačna, neboť byla logická, vhodna a tajemna. Pravil:
„Ach, vy nechápete, příteli Johne! Nemyslete si, žc mi není
smutno, ačkoli se směji. Vidíte, plakal jsem i když mne smích
roztřásal. Tím méně věřte, že jsem smuten, když pláči, neboť
zároveň dostavuje se u mne smích. Pamatujte si, že smích, jenž vám
zaklepe na dveře a táže se: „Smím vejiti?“ — není pravým smíchem.
Nikoli! Smích je král, jenž přichází, kdy a jak se mu líbí. Neptá se
po osobě, nevybírá si v čase a nestará se o vhodnou chvíli. Praví
prostě: „Zde jsem.“ Zde máte příklad: Trápím se až do duše pro to
dobré, mladé děvče; cedím pro ni krev, ačkoli jsem stár a sláb věnuji
jí svůj cas, dovednost, spánek; dám ostatním trpícím nemocným na
sebe čekati, jen aby ona měla všechno ošetření. A přece se mohu
smáti nad samým jejím hrobem, smáti se, kdy hroudy hlíny s lopaty
hrobníkovy dunivě dopadají na její rakev „buch, buch!“ jakoby
přímo mně na srdce, jež mi odvádí všechnu krev s obličeje. Srdce mi
krvácí pro toho ubohého mladíka, drahého mladíka, který by nyní
s mým synem, jenž by mi tolik byl osladil život, kdyby byl zůstal
naživu — byl ve stejném věku, jenž měl i vlasy a oči právě takové
jako on. Teď tedy víte, proč jej mám tak rád. A když mluví o věcech,
které se dotýkají mého manželského srdce do nejhlubšího nitra a
připoutávají mé srdce otcovské k němu více než ke kterémukoli
jinému člověku, ani vás nevyjímaje, příteli Johne, neboť společnými
zkušenostmi si stojíme blíže, nežli otec a syn, — í potom přichází
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Král Smích ke mně a volá, křičí mi do ucha: ,Tady jsem, tady jsem
!‘ až se mi krev klokotem vrací a přináší mi trochu sluneční záře do
tváři. Ó, příteli Johne, je to podivný svět, smutný svět, svět plný
bídy, nářku a zármutku; a přes to, když přichází Král Smích, tu
všechno se podle jeho noty roztančí: Krvácející srdce, bělající se
suché kosti umrlčí i palčivé řinoucí se slzy — to všechno tančí spolu
podle melodie, jež vychází z jeho bezúsměvných úst. A věřte mi,
příteli Johne, je dobrý a vlídný ten přicházející smích. Ach, my muži
i ženy jsme jako lana, jimiž někdo trhá prudce sem a tam. Potom
přijdou slzy; a jako napíná dešť lana, tak napínají slzy nás, až snad
je přepětí tak veliké, že se trháme. Ale Král Smích přichází jako
sluneční jas a uvolňuje zase to napětí; a zase jsme s to jíti po své
práci, ať jest jakákoli.“
Nechtěl jsem ho urazit námitkou, že mi smysl jeho slov není dosti
jasný; ale poněvadž jsem nechápal příčiny jeho smíchu, otázal jsem
se proč se smeje. Když mi odpovídal, tvář mu zvážněla, řekl mi klidným, zcela jiným tónem:
„Ach, ve všem tom byla jen trpká ironie; — ta milá dívka
květinami vyzdobená, jež vyhlížela vábně jako živá, takže se každý s
údivem tázal, je-li opravdu mrtva — ležela v krásném mramorovém
domečku na odlehlém hřbitově, kde odpočíval nejeden z jejích
předku, ležela tak s matkou, která ji milovala a kterou milovala
ona; a umíráček vyzváněl tak smutně a tiše, a ti světci v. bílém,
andělském rouše,, kteří zdánlivě četli v knihách, a přece po celou
tu dobu ani okem na listu neutkvěli; a my všichni se skloněnou
hlavou. A nač to všechno? Je mrtva; tedy! Či snad není mrtva?“
„Dobře, pane profesore,“ řekl jsem, „ale u všech, všudy, vždyť v
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tom všem nevidím nic směšného. Vaše vysvětlení činí mi věc ještě
záhadnější, nežli mi bylá dosud. Ale byť pohřební obřad byl snad
i trochu komický, co má se smíchem ubohý Art a jeho zármutek?
Vždyť mu div srdce nepuklo.“
„Tak, tak. Ale což neřekl, že transfuse jeho krve učinila ji vpravdě
jeho ženou?“
„Ano, a to bylo mu asi sladkou útěchou.“
„Zcela správně. Ale v tom je právě potíž, příteli Johne. Je-li tomu
tak, co záleží na ostatních? Haha! Potom však milá ta dívka byla
polyandristkou a já. jehož žena dávno již zemřela, ale dle církevního
učení dále žije, což není jen pouhý nápad, — i já, kterv jsem pořád
ještě bývalé ženě věren, — jsem bigamista.“
„Nechápu, jak jste přišel na tento nápad!“ řekl jsem; a nebylo mi
právě vhod, že takto mluví. Položil mi ruku na rameno a pravil:
„Příteli Johne, promiňte, rmoutím-li vás. Neprojevoval bych
svého cítění jiným, kdybych je měl tím roztrpčovati; ale vám jedině,
dávný příteli, se svěřuji, protože vám mohu důvěřovali. Vy byste
mohl nahlédnouti do hlubin mého srdce, když je mi do smíchu;
vy byste tam mohl nahlédnouti, když se smích vskutku dostavil;
vy byste tak mohl učinit ještě teď, kdy Král Smích sebral korunu
se vším všudy do uzlíčku, — neboť odchází ode mne daleko a na
dlouhou, dlouhou dobu, — a snad byste měl se mnou jenom
slitování.“
Dojal mne vřelý tón jeho řeči a tázal jsem se, proč takto mluví?
„Protože vím.“
A teď jsme všichni rozptýleni; a nejeden dlouhý den bude
tesknota sedati se složenými křídly nad naší střechou. Lucy leží v
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hrobce svých předku, v panském pohřebišti odlehlého hřbitova,
daleko od londýnského ruchu, tam, kde provívá svěží větérek a
slunce se zvedá na Hampstead Hillem, kde vykvétají samorostlé,
plané květiny.
Mohu tedy uzavřiti tento deník a Bůh sám ví, začnu-li kdy psáti
jiný Stane-li se tak, nebo otevru-li tento opět, bude líčiti jiné lidi a
jiné věci; a ke konci, kde je dopovězen román mého života, nežli se
vrátím ke své životní práci, pravím smutně a beznadějně
FINIS.
»The Westminster Gazette.«
TAJEMSTVÍ HAMPSTEADSKÉ.
25. září.
V sousedství Hampsteadu se právě v nynější době odehrávají
události, které připomínají ony zjevy, jež daly podnět pisatelům
úvodníků „Postrach Kensingtónu,“ „Žena dýkou bodající“ nebo
„Žena ve smutku.“ V posledních několika dnech se stalo několikrát, že děti, jež odběhly z domova nebo si hrály na rejdišti,
dlouho se nevracely. Byly to vesměs děti velmi malé, takže
nedovedly podati přesně srozumitelných důvodů, ale omluvy jejich
souhlasily v tom, že byly pohromadě s „krvavou dámou“. Bylo vždy
pozdě večer, když byly postrádány, a ve dvou případech našli je
až nazejtří ráno. Namnoze kolují v sousedství domněnky, jelikož
první dítě, po němž byla sháňka, omlouvalo se, že je zvala „krvavá
dáma“, aby s ní šlo na procházku, — že prý se všechny děti při každé
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vhodné příležitosti chápou této výmluvy. Je to tím vysvětlitelnější,
že oblíbenou hrou maličkých je nyní vzájemné úskočné vylákání se
někam stranou. Jeden zpravodaj nám píše, že je nejvýš směšno, jak
se ti malí caparti vydávají za „krvavou dámu“. Praví, že mnohý náš
karikaturista by se tu lecčemus přiučil, co se týče ironie směšnosti,
srovnávaje skutečnost se zobrazením. Zajisté souhlasí se zásadami
lidské povahy, že „krvavá dáma“ hraje hlavní úlohu v těchto
představeních al fresco. Náš dopisovatel naivně praví, že ani Ellen
Terry nevypadá tak svůdně, jak ji líčí někteří z těchto drobných
lidiček s důlkem ve bradě, — kteří se toho alespoň v
obrazotvornosti své domnívají.
Možná však, že tato věc má svou vážnou stránku, neboť některé
děti, zvláště všechny ty, jež se zatoulaly v noci, měly lehké škrábnutí
nebo boláček na krku. Tato zranění, jak se zdá, pocházejí asi od
krysy nebo malého psíka, ačkoli o sobě nejsou tuze závažny, jeví
zvláštní jakýs systém nebo metodu, ať je způsobilo zvíře to neb ono.
Policie v těchto končinách má nařízeno, aby bedlivě dohlížela na
děti, zvláště na docela malé, jež pobíhají v Hampstead Heathu a
nablízku, jakož i na potulující se tam psy.
»The Westminster Oazette.«
Zvláštní vydání.
POSTRACH HAMPSTEADU.
Zase dítě zraněno.
»Krvavá dáma.«
25. září.
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Právě nás došla zpráva, že zase jedno dítě, jež se na dnešek v
noci zatoulalo, bylo teprve ráno nalezeno pod trnitým křovím na
Střelnici u Hampsteadského vřesoviště, jež je snad nejméně
vyhledávaným tamním místem. Mělo právě taková nepatrná
zranění na krku, jaká byla pozorována v několika jiných případech.
Bylo hrozně slábo a vyhlíželo zcela vychrtlé. Když se poněkud
zotavilo, také vyprávělo otřepanou povídačku, že je vylákala k sobě
„krvavá dáma“.
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Hlava XIV.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.

23. září. — Jonathanovi je lépe po špatně strávené noci. Jsem tuze
ráda, že má mnoho práce, což odvádí mysl jeho od všelikých
hrozných myšlenek; a zvláště mne těší, že ho netíží odpovědnost
nynějšího jeho postavení. Věděla jsem, že zůstane sám sobě věren;
a jak jsem nyní hrda, když vidím, jak se můj Jonathan vyšinul na
výši své životní dráhy a umí dostáti každým směrem povinnostem,
jež na něm spočívají. Co den je dlouho mimo dům; řekl, že doma
svačiti nemůže. Vykonala jsem svoji domácí práci a teď si vezmu
jeho cestovní zápisník, zamknu se ve svém pokoji a přečtu si jej,..,
24. září. — Dnešního večera jsem se neodhodlala psáti; hrozné
Jonathanoyy zažitky mne ohromily. Ubožák! Co asi vytrpěl, ať již
bylo vše pravda nebo pouhá domněnka! Ráda bych věděla, je-li v
tom všem trochu pravdy. Psal všechny ty hrozné věci, až když dostal
mozkovou horečku, nebo měl ke všemu nějaký důvod? Mám za to,
že se toho nikdy nedovím, neboť mu nesmím uváděti tyto věci na
mysl…… A přece jsme toho muže včera viděli! Jonathan byl si tím
docela jist…. Chudák! Bezpochyby ho rozladil ten pohřeb a zavedl
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myšlení jeho na onu stopu… Sám tomu všemu věří. Vzpomínám
si, jak o naší svatbě řekl: „Jen kdyby na mne dolehla nějaká svatá
povinnost a uvedla mi na mysl ony krušné hodiny ve spánku nebo
bdění, při zdravém rozumu nebo v šílenství.“ — Jest mi, jakoby
se tím vším vinula jakási nit souvislosti…. Tento protivný hrabě
přijde do Londýna…. Kdyby se stalo a vskutku do Londýna přišel,
oplývaje svými miliony. … Snad se nám naskytá svatá povinnost; a
nadejde-li, nesmíme se jí zaleknouti…… Budu připravena. Zasednu
ihned k psacímu stroji a začnu stenogram přepisovat. Přijde tím
alespoň vhod očím ostatních lidi. A bude-li potřeba, potom snad,
až jej dopíši, ubohý Jonathan nebude vydán rozčilení, neboť budu
moci mluviti místo něho já a zameziti, aby ho nic z toho všeho
neděsilo. A přejde-li potom ‚Jonathana tato jeho nervosa, snad se
se mnou o všem rozhovoří a budu se ho moci vyptati na rozmanité
věci a pokusiti se o jeho uklidnění.
DOPIS.
VAN HELSING PANÍ HARKEROVÉ.
24. září.
Madame!
Důvěrné.
Promiňte, prosím, že Vám píši; ráčíte mne znáti jen potud, že
podal jsem Vám smutnou zprávu o úmrtí slečny Westernrové.
Laskavostí Lorda Godalminga bylo mi možno přečisti její dopisy
a zápisky, neboť se mne hluboce dotýkají některé okolnosti nejvýš
důležité. Našel jsem v nich několik Vašich dopisu, jež ukazují, jak
upřímnými přítelkyněmi jste byly a jak jste ji měla ráda. Ach, drahá
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paní, pro tuto lásku se dovolávám, pomozte mi. Prosím Vás o to
i ve prospěch jiných, — aby odvráceno bylo veliké zlo a předešlo
se mnohému hroznému zlu a většímu bolu, nežli byste řekla. Směl
bych Vás navštíviti? Můžete mi důvěřovati. Jsem přítelem Dra.
Johna Sewarda a Lorda Godalminga, (jenž jest Lucyiným Arturem).
Zatím však musím věc před kýmkoli zachovati v tajnosti. Přišel
bych do Exeteru, jakmile mi dáte svolení a oznámíte, kdy a kde
Vás uvidím. Ještě jednou prosím za prominutí, vzácná paní! Četl
jsem Vaše dopisy psané ubohé Lucy a vím, jak jste dobra a Jak
manžel Váš trpí; prosím Vás tedy, je-li možno, abyste mu ničeho
nevysvětlovala, aby zase neonemocněl. Ještě jednou se omlouvá
Van H e l s i n g.
TELEGRAM.
PANI HARKEROVÁ VAN HELSINGOVI.
25. září. — Přijeďte dnes vlakem ve čtvrt na jedenáct, stihnete-li
jej. Mohu Vás přijmouti v každou dobu.
Wilhelmina Harkerová.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
25. září. — Nedovedu se ubránili strašnému rožčilení, jelikož blíží
se chvíle, kdy mne navštíví Dr. Vam Helsing; tuším totiž, že vzejde
mi trochu světla o smutných zažitcích Jonathanových; a poněvadž
ošetřoval Lucy v poslední její nemoci, bude mi moci o ní něco
pověděli. Vždyť proto právě přichází; jdeť o Lucy a její náměsíčnost,
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nikoli o Jonathana. Nikdy se tedy ryzí pravdy nedovím! Jak jsem
pošetila! Ten hrozný deník upoutal célou moji fantasii a dodává
všemu jakéhos ponurého zabarvení. Zajisté přichází strany Lucy.
Ubohé se asi návyk její vrátil a hrozná ona noc na skalním útesu
způsobila její onemocnění. Pro vlastní starosti jsem téměř zapomněla, jak potom trpěla. Vyprávěla mu asi o své dobrodružné pouti
ze spaní a že já o ní vím; a teď on bude chtít, abych mu o tom něco
pověděla, aby mu vše bylo jasno. Myslím, že jsem dobře učinila,
že jsem se „paní Westernrové o ničem nezmínila; Nikdy bych si
neodpustila, kdyby mé jednání, byť jen třeba opomenutí, ubohé
drahé Lucy nějak bylo ublížilo. Doufám také, že mi Dr. Van Helsing
nebude ničeho vytýkati; pomela jsem tolik starostí a strachu v
poslední době, že cítím, že bych jich nyní již nesnesla.
Myslím, že nám všem trochu pláče může časem jen prospěti, —
čistí se jím vzduch jako každou vláhou. Snad mě tak rozrušilo čtení
deníku včera a že Jonathan dnes ráno odejel na celý den i noc.
ponejprv od té doby, kdy jsme se vzali. Doufám, že mužíček dá na
sebe pozor, a že se mu nestane nic, co by ho přivedlo z míry. Jsou
dvě hodiny a doktor bude tu co nevidět. O Jonathanově denníku se
nezmíním, leč by se mne na něj tázal. Jsem tolik ráda, že jsem svůj
deník přepsala na stroji, takže, bude-Ii se vyptávati doktor na Lucy,
budu mu jej moci předložit; ušetří se tím mnoho otázek.
Později. — Přišel tedy a zase již odejel. Ó, toho divného setkání!
Až se mi z něho hlava točí. Jest mi jako ve snách. Může to všechno
být možno, nebo třeba jen část toho? Kdybych byla dříve nečetla
Jonathanova deníku, nikdy bych se nenadála, že je to možno.
Ubohý, ubohý můj drahý Jonathan! Co asi vytrpěl! Dá-li Pán Bůh,
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něco takového se mu již nestane. Vynasnažím se, aby toho byl
ušetřen ; ale snad by mu bylo útěchou a na prospěch — byť mělo
jakkoli hrozně důstedky, — kdyby věděl najisto, že ho oči, uši, ani
fantasie neklamaly, a že je všechno ryzí pravda. Možná také, že ho
trápí pouhá pochybnost; že až budou odklízeny pochyby a bude
mu. dokázána pravdivost ať již toho, co zažil, nebo o čem snil, —
bude spokojenější a bude spíše s to ránu snésti. Dr. Van Helsing
je zajisté dobrý a moudrý muž, když je Arturovým a Sewardovým
přítelem a když ho povolali až z Holandska, aby Lucy ošetřoval.
Hned, jak jsem jej spatřila, seznala jsem, že vskutku je dobrý a
laskavý a povahy šlechetné. Až zítra přijde, zeptám se ho, co soudí
o Jonathanovi; potom snad, dá Bůh, všechen ten strach a úzkost
povedou k dobrému konci, Ráda bych si byla zvykla vésti si jako při
intenviewu; Jonathanův přítel, člen redakce „The Exeter News“,
vyprávěl mu, že při tom je pamět hlavní věcí, abychom byli s to
podati každé slyšené slovo i kdybychom snad chtěli některé
opraviti. Měla jsem takový interview: pokusím se podati jej do
slova.
Bylo půl třetí, když bylo zaklepáno na dveře. Sebrala jsem
všechnu svou odvahu a čekala. Za chvilenku Mary otevřela dveře a
hlásila: „Pan Dr. Van Helsing.“
Vstala jsem, uklonila se a on přistoupil ke mně; muž prostřední
postavy, silně urostlý; na širokém klenutém hrudníku štíhlý krk,
nesoucí pěkně utvářenou hlavu. Ta zdá se takřka těžkou závažnými,
hlubokými myšlenkami; je ušlechtila, rázovitá a zaušima široka.
Pečlivě vyholený obličej jeví rázovitou, hranatou bradu velká,
odhodlaná ústa, pěkný, pravidelný nos, téměř přímý, s jemně
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pohyblivými nozdrami, jež se takřka rozšiřují, když se husté obočí
stahuje a rty svírají. Čelo je široké a hladké, nejprve skoro přímo
vystupující, potom přes dva odstávající hrboly vzad ustupující; tak
mohutné, že naryzlé vlasy nemohou ho požakrýti, nýbrž spadají po
spáncích a na týl. Velké, temné modré oči jsou široce otevřeny a
hledí bystře, něžně nebo vážně podle chodu mvšlenek. Pravil mi:
„Mám čest mluvit s paní Harkerovou, prosím?“ Uklonila jsem se.
„S bývalou slečnou Minou Murrayovou?“ Opět jsem se uklonila.
„Přišel jsem promluvit s Minou Harkerovou, jež byla přítelkyní
ubohé, drahé Lucy Westernrové. Pani Mino, přicházím stran této
zesnulé.“
„Pane doktore,“ řekla jsem, „nemůžete míti lepšího doporučení,
nežli že jste byl přítelem a pomocníkem Lucy Westemrové.“ A
podala jsem mu ruku, uchopil ji a řekl upřímně:
„Ó, paní Mino, vím, že přítelkyně ubohého děvčete jiste byla
bytost dobrá, avšak přesvědčil jsem se —“ Zakončil svá slova
zdvořilou úklonou. Otázala jsem se, o čem si vlastně přeje
promluvit; začal tedy bez okolků:
„Četl jsem vaše dopisy slečně Lucy. Promiňte laskavě, ale musel
jsem s dotazy někde začít, a nebylo nikoho, koho bych se zeptal.
Vím, že jste s ní byla na Whitby. Kdysi vedla si deník, — nemusíte
se tvářit udivena, paní Mino; začala jej psát po vašem odchodu
a napodobovala pouze deník váš. Ve svém deníku líčí k závěru
jisté okolnosti, které ji vedly k putování náměsíčnímu, a podotýká,
že jste ji při tom jednou zachránila. Nevěda si naprosto rady,
přicházím k vám a doprošuji se vaší laskavosti, abyste vypověděla
všechno, nač se pamatujete.“
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„Mohu vás ubezpečiti, pane doktore, že vám mohu říci všechno
v té věci.“
„Ach, máte zajisté dobrou pamět pro události, pro podrobnosti?
U mladých dam není tomu vždycky tak.“
„Ovšem, že není, pane doktore, avšak svého času jsem ,si
všechno zapsala; mohu vám ukázati zápisky, přejete-li si.“
„Ó, milostivá paní, budu vám velice vděčen; učiníte mi tím
veliké potěšení.“ Nemohla jsem odolati, abych ho trochu
nezklamala; bezpochyby proto, že v nás zbylo trošinku svůdnosti,
dát okoušet rajského jablíčka; podala jsem mu zápisník psaný
těsnopisem.
Vzal jej do ruky s vděčnou úklonou a řekl:
„Smím jej čisti?“
„Přejete-li si, ovšem,“ odpověděla jsem, tváříc se co možná
upejpavě. Otevřel jej a hned protáhl obličej. Potom vstal a uklonil
se.
„Och, jste vtipná dáma!“ pravil. „Vím dávno, že pan Jonathan je
výborný muž; ale vy, jeho manželka, máte všechny dobré stránky.
Což, chtěla byste mi prokázati laskavou pomoc a přečetla mi jej?
Bohužel, nevyznám se v těsnopise.“ Byla jsem se svým žertíkem v
koncích a skoro jsem se zastyděla; vyndala jsem tedy z pracovního
košíčku strojem psaný opis a podala jsem mu jej.
„Promiňte,“ řekla jsem: „Nemohla jsem jinak; ale myslila jsem
si, že budete se asi dotazovat na drahou naši l.ucy, a abyste tedy
nemusel dlouho čekat, — ne k vůli sobě, nýbrž že vím, že vám je čas
tak vzácný, — přepsala jsem pro vás vše na stroji.“
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Přijal opis a oči mu zazářily. „Jste tuze laskava,“ pravil. „A smím
čisti hned? Rád bych se na něco vyptal, hned jak dočtu.“
„Rozhodné ano,“ odpověděla jsem; „čtěte a já zatím zařídím
svačinu; a při jídle se budete moci vyplávat.“ Uklonil se, usedl do
lenošky zády k světlu a zahloubal se do zápisků, zatím co jsem
odešla opatřit svačinu, hlavně však, abych ho nevyrušovala. Když
jsem se vrátila, zastala jsem jej přecházejícího spěšně po pokoji;
obličej měl rozčilením až zarudlý. Pospíšil naproti mně a uchopil
mne za , obě ruce.
„Ó, paní Mino!“ zvolal, „jak vám mohu vypověděti, zač vám mám
děkovat? Tyto papíry jsou mi jakoby sluneční září; bránu přede
mnou otvírají! jsem omámen, oslněn tolikerým světlem, ale pořád
ještě se tu válejí temné mraky za světlem. Vy však nechápete,
nemůžete pochopiti. Ó, jak jsem vám vděčen, prozíravá paní!
Madame,“ začal potom slavnostně, „může-li kdy Abraham Van
Helsing učiniti něco pro vás a vaše milé, vím, že mi to řeknete. Bude
mi potěšením, ano rozkoší, mohu-li vám přispěti jako přítel; a vše,
čemu jsem se kdy nuačil, vše. co vůbec učiniti mohu, vykonám pro
vás a pro ty, které milujete. Jsou sice stíny v životě, ale jsou také
světla; vy jste takovým světlem. Budete žíti šťastný život, krásný
život, a manžel váš bude vámi blažen.“
„Ale, pane doktore, tolik mne velebíte a — mne neznáte.“
„Vás neznát — já, který jsem stár a který po celý život studoval
muže i ženy; já, který jsem si zvláště obral studovati lidský mozek,
všechno, co s ním souvisí a co z něho plyne! Přečetl jsem váš deník,
jejž jste tak dobrotivě pro mne napsala, a který dýše pravdou na
každém řádku. Já, jenž četl jsem vaše milé dopisy ubohé Lucy psané
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o vašem milování a vašich tužbách, bych vás nepoznal? Ó, vzácná
paní, dobré ženy povídají celý svůj život, každého dne, každé
hodiny a minuty, ale jen věci, jež mohou čisti andělé; a my muži,
kteří si toho přejeme seznali, máme cosi z očí andělských. Váš
manžel je ušlechtilá povaha, též i vy jste bytost šlechetná, neboť
důvěřujete, a duvěřovati nemůže člověk všední. A což váš manžel?
Vypravujte mi o něm, prosím! je zcela zdráv? Pominulo již to
horečné rozčilení? Je zase sílen a čilé mysli?“ Viděla jsem, že naskýtá
se mi příležitost dotázati se něčeho o Jonathanovi; řekla jsem tedy:
„Pozdravil se téměř, ale smrt páně Hawkinsova tuze ho rozčilila.
Přerušil mne slovy:
„Ach, ano, vím, vím. Četl jsem vaše poslední dva dopisy.“
Pokračovala jsem:
„Mám za to, že se rozrušil, neboť když jsme byli ve čvrtek ve
městě, doznal otřes nervů.“
„Otřes? A tak záhy po zánětu mozku! To není dobře. Jaký to byl
otřes?“
„Domníval se, že spatřil někoho, jenž vzbudil v něm hroznou
vzpomínku, jež souvisela nějak se zánětem mozku.“ Celá věc
přepadla mne jako bouře. Útrpnost s Jonathanem, hrůza, která ho
uchvátila, celé děsné tajemství jeho deníku a starost, jež mne
palčivě od té doby tížila, to vše jako když na mne hodí. Myslím, že
jsem byla hysterická, neboť jsem se vrhla na kolena, sepiala jsem
k němu ruce a prosila úpěnlivě, aby mého muže zase uzdravil.
Uchopil mě za ruce, zvedl mě, vybídl, abych se posadila na pohovku
a sedl si vedle mne; držel ruku mou ve své a řekl mi nesmírně
lahodně:
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„Život můj je jednotvárný a samotářský a potud plný práce, že
mi nezbývá času na přátelství; avšak od té doby, kdy jsem byl sem
povolán přítelem Johnem Sewardem, poznal jsem tolik dobrých lidí
a uviděl tolik duševní šlechty, že pociťuji více nežli kdy jindy — a to
čím jsem starší, tím více — osamělost svého života. Věřte mi tedy,
že přicházím sem pln úcty k vám, a že jste mi poskytla naděje, ano
přesvědčení, že nejen najdu, čeho hledám, nýbrž že jsou ještě na
světě ženy, které dovedou učiniti život šťastným; dobré zeny, jejichž
život a působení jsou dobrým příkladem dětem, jež časem přijdou.
Jsem rád, velice rád, že vám mohu něčím prospěti; neboť jestliže
muž vás trpí, spočívá jeho utrpení v dosahu mých studií a
zkušeností. Slibuji vám, že rád učiním všechno, co mi bude možno
pro něj učiniti, všechno, co posilní a utuží jeho život a šťastným
učiní život váš. Ale teď pojíme. Jste přepracována a snad příliš
ustrašena. Pan manžel nerad by vás viděl ubledlou; a nevidí-li něco
rád u své nejmilejší choti, Škodí mu to. Proto tedy již pro něho
samého musíte jísti a usmívati se. Již jste mi pověděla všechno o
Lucy, nebudeme tedy o ní mluviti, abychom se neroztesknili. Této
noci zůstanu v Exeteru, jelikož jest mi mnoho přemýšleti o tom, co
jste mi řekla, a až všechno promyslím, ještě se vás na něco vyptám,
dovolíte-li. Potom také budete mi moci pověděti něco o
Jonathanově utrpení, pokud se upamatujete; teď však ještě nikoli.
Teď račte jísti; potom mi všechno vypovíte.“
Když jsme se po svačině vrátili do obytného pokoje, řekl mi:
„A teď mi o něm všechno povězte, prosím!“ Když jsem měla
mluviti před slavným učencem, obávala Jsem se, že mě bude míti
za nesmělou, pošetilou ženu a Jonathana za blázna, — deník je tak
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podivný — a váhala jsem promluviti. Ale byl tak laskav a ochoten,
že mi slíbil pomoci, takže jsem pojala k němu celou důvěru a řekla:
„Pane doktore, to, co vám povím, je tak divoké a pošetilé, že
prosím, abyste se mně a mému muži nevysmál. Od včerejška mám
přímo horečné pochybnosti; budete zajisté míti ke mně tolik
shovívavosti, že mne nebudete považovati za choromysinou a tak
pošetilou, že bych mohla aspoň spoluvěřiti těm podivným věcem.“
Uklidnil mne jak svým vzezřením, tak i slovy:
„Ach, drahá paní, kdybyste tušila, jak podivna je věc, strany
které jsem k vám přišel, smála byste se vy. Zvykl jsem si nesouditi
křivě o smýšlení kohokoli, byť sebe podivnějším. Snažil jsem se
vždy uchovati si jasnou mysl; a té nedovedou zatemniti obyčejné
výjevy v životě, nýbrž jen věci podivné, věci neobyčejné, věci, jež v
nás budí pochybnosti, ať jsme již při smyslech nebo třeba šílení.“
„Díky vám, tisíceré díky! Sňal jste mi se srdce veliké břímě.
Dovolíte-li, dám vám ještě něco přečisti. Věc je dlouhá a přepsala
jsem ji na stroji Vylíčí vám bolest mou i Jonathanovu. Je to opis
jeho deníku, jejž zapisoval si, když byl v cizině, a všechno to se
vskutku událo. Sama si netroufám; vysloviti se o tom; sám si vše
přečtěte a úsudek si utvoříte. A až se zase uvidíme, budete snad
laskav a řeknete mi, co o věci soudíte.“
„Slibuji,“ řekl, když jsem mu podala zápisky. „Přijdu zítra, jak
brzy budu moci, a navštívím vás a smím-li, pana manžela.“
„Jonathan bude tu v půl dvanácté; přijďte k nám na posnídávku a
seznáte ho; budete moci stihnouti rychlík vyjíždějící ve 3.34, kterým
přijedete před osmou do Paddingtonu.“ Podivil se, že znám zpaměti
odjezd vlaků; neví totiž, že jsem si vštípila do paměti všechny vlaky
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odjíždějící a přijíždějící do Exeteru; abych mohla přispěti
Jonathanovi, když má naspěch.
Doktor vzal zápisky s sebou a odešel; a já sedím tu a přemýšlím
— přemýšlím, ani nevím, o čem.
DOPIS (pérem psaný)
VAN HELSINGŮV PANÍ HARKEROVÉ.
25. září, v 6 hodin.
„Vysoce vážená paní Mino!
„Přečetl jsem podivuhodný deník vašeho pana manžela. Můžete
klidně spáti. Zvláštní a hrozný,, ovšem, ale pravdivý! Dávám svoji
hlavu v sázku.
Jiného by nastrašil, jemu a vám však nic nehrozí. Manžel Váš je
šlechetné povahy; a dovolte, abych Vám řekl na základě své znalosti
lidí, že člověk, který jako on sešplhal po zdi do onoho pokoje, ba,
docela dvakrát,/— nemůže trvale trpěti nervovým otřesem. Jeho
mozek i srdce jsou v pořádku; to vám přisahám, byť jsem ho dosud
neviděl; buďte tedy klidná! Bude mi vyptati se ještě na mnohé jiné
věci. Jsem šťasten, že Vás ještě dnes uvidím, neboť dovím se rázem
všeho, tím spíše, že jest mi leccos opět záhadno, ano, větší záhadou,
nežli kdy dosud, takže musím přemýšleti.
Vám zcela oddaný
Abraham Van Helsing.
DOPIS
PANÍ HARKEROVÉ VAN HELSINGOVI.
25. září, v 6.30 večer.
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Vážený pane doktore!
Tisíceré díky za VáŠ milý dopis, jenž mi sňal veliké břímě se
srdce. A přece, spočívají-li zápisky na pravdě, jaké to hrozné věci
dějí se na světě a jak hroznou bytostí jest onen muž, ten netvor,
jenž vskutku dlí v Londýně! Bojím se na to pomysliti. Co toto
píši, dostala jsem telegram Jonathanův, jímž mi oznamuje, že odjíždí
v 6.25 večer z Launcestonu a bude tu večer v 10.18, takže nemá
obav pro dnešní noc. Račte tedy místo k posnídávce s námi přijíti
již k snídani o osmé hodině, nebude-li vám to příliš záhy? Máteli naspěch, můžete vyjeti v 10.30 vlakem, jímž stihnete do
Paddingtonu ve 2.35. Odpovídali na tento dopis nemusíte; nedostanu-li tedy odpověď, mám za to, že přijdete k snídani.
Oddaností a vděčností svou ubezpečuje Vás
Vaše přítelkyně
Mina H ar k e r o v á.
DENÍK JONATHANA HARKERA.
26. září. — Nikdy jsem si nepomyslil, že budu opět zapisovati
do tohoto deníku, avšak zase nadešel čas. Když jsem přišel v noci
domů, měla Mina večeři již připravenu a když jsme jedli, vyprávěla
mi o Van Helsingově návštěvě, o tom, že mu dala oba přepsané
zápisníky, a co přestála strachu. Ukazovala mi v doktorově dopise,
že všechno, co jsem napsal, je pravda. Zdá se, že mne. to učinilo
jiným člověkem. Vždyť jen pochybováni o skutečnosti toho všeho
mne tolik tížilo. Cítil jsem se bezmocným a tápajícím ve tmách a
pozbyl jsem sebedůvěry. Nyní však, kdy všechno vím, nemám obav,

253
www.eknizky.sk

ani o hraběte. Podle všeho se mu podařilo dostati se do Londýna
a já jsem ho viděl. Omládl, ale kterak? Van Helsing je muž, který s
něho, sejme škrabošku a zapudí ho, vztahuje-li se na něho to, o čem
mluvila Mina. Dlouho jsme seděli a ovšem tom hovořili. Mina se
obléká; zajdu pro něj do hotelu a v několika minutách ho přivedu…
Byl, jak myslím, udiven, když mě spatřil. Když jsem vešel do
pokoje, ve kterém byl ubytován, a představil jsem se, objal mne v
ramenách a obrátil tváři proti světlu; když si mě bystře prohlédl,
řekl:
„Ale pani Mina mi řekla, že jste nemocen, že jste utrpěl nervový
otřes.“
Bylo směšno, že tak laskavý, ale rázně se tvářící starý pán jmenuje
mou ženu „paní Mina“. Usmál jsem se a pravil:
„Byl jsem nemocen, měl jsem nervový otřes, ale vy jste mne již
vyléčil.“
„A jak?“
„Svým dopisem, jejž jste včera zaslal Mině. Byl jsem v
pochybnostech a všechno mělo nádech neskutečnosti; nevěděl
jsem, nač se mám spolehnout, ani snad ne na vlastní smysly. A
protože jsem nemohl ničemu důvěřovat, nevěděl jsem, co si počít;
a tak žil jsem dále své práci v obvyklých kolejích. Ale koleje tyto
jakoby mne od úspěchu zaváděly a já pozbyl jsem důvěry v sebe.
Pane doktore, ani nevíte, co znamená pochybovati o všem, i o vlastní síle. Ne, nevíte; ani vy, jenž máte tak výrazné obočí.“ Zdá se, že
mu to lichotilo, a řekl:
„Tak? Vy tedy jste fysiognomik! Každou hodinou poznávám tu
něco nového. Bude mi velikým potěšením, že s vámi mohu
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posnídati; a potom, pane, nezazlíte starému pánovi, zalichotí-li
vám, že paní vaše je vám pravým požehnáním.“
Byl bych mohl naslouchati celý den tomu, jak vychvaluje Minu;
přikývl jsem tedy jen mlčky.
„Je z žen Bohem seslaných, vyšlých z Jeho vlastni ruky, jež mají
ukázati nám. mužům a jiným ženám, že jest nebe, do něhož lze vejiti
již zde na zemi. Je tak věrna, něžná, vznesena a nezištna — a já
tvrdím, že to v dnešní skeptické a sobecké době znamená mnoho. A
co se vás týče, pane, — četl jsem všechny dopisy ubohé slečny Lucy
a některé se zmiňuji o vás; znám vás tedy již několik dní z líčení
jiných lidí; vaši pravou bytost znám však teprve od dnešní noci.
Chcete mi podati ruku, ano? A buďme přáteli nadosmrti.“
Stiskli jsme si ruce a on byl tak vážný a laskavý, že mi bylo milo u
srdce.
„A teď,“ pravil, smím vás žádati pomoc? Jest mi vykonati veliký
úkol a rád bych věděl hned na začátku, sniím-li na vás spolehnouti.
Můžete mi pomoci. Mohl byste mi říci, co předcházelo vaší cestě
do Transsylvanie? Později vyprosím si vydatnější a rozmanitější
pomoci; toto zatím stačí.
„Dovolte, pane doktore,“ řekl jsem, „týče se to, co zamýšlíte,
hraběte?“
„Tak jest,“ odpověděl vážně.
„Pak jsem váš tělem i duší. Poněvadž odjíždíte vlakem v 10.30,
nebudete míti již kdy čísti tyto zápisky; ale dám vám je s sebou.
Vezměte je a čtěte ve vlaku.“
Po snídani vyprovodil jsem jej na nádraží. Když jsme se
rozcházeli, řekl:
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„Snad byste přišel ke mně do města, kdybych vás o to požádal, a
vzal byste s sebou paní Minu.“
„Přijdeme oba, budete-li si přáti,“ odpověděl jsem.
Podal jsem mu ranní noviny a londýnské večerníky, jež letmo
přelistoval, zatím co jsme u okna kupé před odjezdem vlaku
hovořili. Vtom zrak jeho rázem na čemsi utkvěl; byla to
„Westminster Gazette“, — znal jsem ji po barvě — a doktor zbledl
jako stěna. Četl cosi pozorně a povzdechl si: „Bože, Bože! Tak záhy,
tak záhy!“ Myslím, že si na mne v té chvíli ani nevzpomněl. Právě
ozval se hvizd lokomotivy a vlak se hnul. To ho přivedlo k sobě:
nahnul se s okna, pokynul mi rukou a zvolal: „Pozdravujte ode mne
paní Minu; budu vám psáti, jakmile mi bude možno.“
DENÍK DRA SEWARDA.
26. září. — Věru ani koncem si člověk není jist. Není tomu ani
týden, kdy jsem řekl „Finis“, a dnes začínám znovu, ano, spíše v
téže věci pokračuji. Do dnešního odpoledne neměl jsem příležitosti
přemýšleti o tom, co se stalo. Renfield je rozhodněnzdravější a
rozumnější. S lovem much dospěl již značně daleko; teď se jal lovit
pavouky, — pro to mě hlava nebolí. Od Artura mne došel dopis
psaný v neděli; dovídám se z něho, že se mu daří ku podivu dobře.
Quincey Morris jest u něho, a to znamená mnoho, nebot je stálým
zdrojem dobrého humoru. Quincey připsal mi několik řádek, jimiž
oznamuje, že Artur nabývá své bývalé pružnosti tělesné i duševní;
co se obou těchto přátel týče, jsem o ně bez starosti. Já sám dal
jsem se do práce s nadšením, jež jsem vždy k věci choval, a mohl
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jsem tedy zcela dobře říci, že rána, kterou mne osud ubohé Lucy
zasáhl, začíná se zacelovat. Teď se však znovu všechno rozjitřilo, a
jak věc skončí, ví sám Bůh. Tuším, že Van Helsing se také něčeho
dohaduje, ale poví vždycky jen tolik, co budí novou zvědavost.
Včera odejel do Exeteru a pobyl tam celou noc. Dnes se vrátil, vrazil
skoro do mého pokoje asi v půl šesté a vsunul mi do ruky večerní
číslo „Westminster Gazette“.
„Co o tom soudíte?“ tázal se podstoupiv s rukama nakříž
založenýma.
Přeletěl jsem noviny pohledem, neboť jsem věru nevěděl, co
myslí těmi slovy. Sáhl po novinách a ukázal prstem na článek o
dětech z Hampsteadu do ústraní vylákaných. Článek mne valně
nepoutal, až teprve, když jsem se dočetl místa, kde líčila se dvě rnalá
zranění na krku dětí. Myšlenka kmitla se mi hlavou a vzhlédl jsem
k němu. „No, což?“ otázal se.
„Je tomu podobně jako u Lucy.“
„A jak o tom smýšlíte?“
„Zcela prostě, — že všechny tyto případy mají něco společného.
Co ublížilo ubohé Lucy. zranilo i děti.“ Neporozuměl jsem jeho
odpovědi zcela.
„Je to pravda nepřímo, nikoli přímo.“
„Co tím myslíte, pane profesore?“ otázal jsem se. Klonil jsem
se poněkud k tomu, abych bral jeho vážnost nalehko, neboť po
všem, co jsme přestáli, na duchu nás osvěžily čtyři dni odpočinku
a pokoje od palčivé, tísnící úzkosti; — ale když jsem spatřil jeho
obličej, vystřízlivěl jsem. Nikdy, ani v největších úzkostech o Lucy
netvářil se vážněji.
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,,Mluvte!“ řekl jsem. „Nemohu se odvážiti úsudku o věci. Nevím,
co si mám pomyslit, a nemám ani podkladu, na němž bych
domněnky své budoval.“
„Chcete mi tím říci, příteli Johne, že nemáte tušení, nač ubohá
Lucy zemřela? Po všech těch pokynech, jež podaly vám události a já
sám?“
„Nervovým vysílením, jež přivodila převeliká ztráta nebo úbytek
krve.“
„A proč ta ztráta nebo úbytek krve?“ Zavrtěl jsem hlavou.
Přistoupil ke mně, sedl si vedle mne a pravil dále:
„Jste bystrá hlava, příteli Johne; správně soudíte a směle
pronikáte k věci ; příliš však vězíte v předsudcích. Nedopřáváte
očím svým vidět a uším slyšet, a co je mimo okruh vašeho denního
života, toho si nevšímáte. Nemyslíte, že jsou věci, jichž nechápete,
které však přece existují? A že mnozí lidé vidí věci, kterých jiní
nedovedou postřehnouti? Jsou však věci staré i nové, na které
nesmí se pohlížeti očima lidskýma, protože tito lidé vědí, nebo
myslí že vědí to, co před nimi jiní řekli. Ach, je chybou naší vědy,
že chce všechno vysvětliti; a nevysvětlí-li ničeho, praví, že není
čeho vysvětlovali. Avšak vidíme co den kolem sebe vyrůstati nové
směry, jež samy sebe považují za nové; jsou však staré a novotu a
mládí jen předstírají jako krásné dámy na operním jevišti. Myslím
že nevěříte ve dvojníky; ne-li? Ani ve zhmotnění? Sotva asi? Ani v
astrální těla? Že ne? Rovněž ne ve čtení myšlenek; což? Také ne v
hvpnotysmus?“
„Ano,“ řekl jsem.Charcot to velmi dobře dokázal.“ Usmál se a
pravil dále: „Jste tedy pevně o tom přesvědčen. Ano? A chápete
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zajisté, jeho výkony a dovedete sledovali myšlení velikého
Charcota, — škoda, že už je mrtev! — a proniknouti do hlubin duše
pacientů, kteří podléhají jeho vlivu? Ne-li? Potom, příteli Johne,
musím míti za to, že prostě přejímáte fakta a spokojujete se tím že
přecházíte od premisy k závěru, ačkoli zeje mezi nimi celá propast.
Pravda? Potom tedy mi povězte, — vždyť se zabývám studiem
mozku — jak můžete uznávati hypnotismus a popírayi čtení
myšlenek Řeknu vám, příteli, že v dnešní elektrovědě dějí se věci,
které by objevitelé elektřiny byli považovali za bezbožné rouhání, za
které by ještě před nedávnem mohl člověk jako čaroděj, být upálen
na hranici. V životě vždycky vyskytují se tajemství. Když
Methusaíem byl živ devět set let a „OId Parr“ stodevadesát šest,
proč nešťastná Lucy, jež měla v žilách krev čtyř mužů, nemohla
ani o děn žíti déle? Vždyť, kdyby byla žila ještě jediný den, mohli
jsme ji zachrániti. Znáte všechna tajemství života i smrti? Znáteli soubor srovnávací anatomie a můžete mi říci, proč někteří lidé
jsou nadáni zvířecími vlastnostmi a jiní nejsou? Dovedete-1i mi
vysvětliti, proč někteří pavouci zmírají malí a záhy, kdežto velký
jeden pavouk žil po staletí ve věži španělského chrámu, rostl a rostl,
až spustiv se jednou po pavučině, mohl vypiti všechen olej věčné
lampy? Dovedete-li mi říci, proč v pampách a též jinde žijí netopýři,
kteří v noci napadají skot a koně a vyssávají jim krev ze žil do
poslední kapky? Proč na některých ostrovech Tichého oceánu žijí
netopýři, kteří visí celý den na stromech takže očití svědkové líčí
je jako veliké ořechy nebo lusky, a když plávci horkem znavení na
palubě usnou, spouštějí se na ně — a ráno bývají plavci nalezeni
mrtvi, bledi jako právě slečna Lucy?“
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„Dobrý Bože, pane profesore!“ zvolal jsem vyskočiv. „Chcete tím
říci, že Luci byla napadena takovým netopýrem a že něco takového
je možno zde v Londýně v devatenáctém století?“ Mávl rukou
žádaje ticha a pravil dále:
„Můžete-li mi říci, proč želva přežije celé generace lidí; proč slon
žije a žije, vida celé dynastie vymírati; a víte proč papoušek jinak
neumírá, leč by ho zakousl pes nebo kočka, nebo jinakou nehodou?
Dovedete-li mi říci, proč lidé všech věků a všech končin věřili,
že jsou na světě muži i ženy nikdy neumírající? Všichni víme —
protože věda nám tento zjev zaručuje — že v drobných dutinách
skalních byly uzavřeny ropuchy tisíce let a zachovaly. se naživu od
mladistvých dob světa. Můžete-li mi říci, proč indický fakir dovede
umříti, dá se pohřbili, hrob zapečetiti a oseti obilím; obilí dozraje,
poseče se, znovu se oseje, dozraje a poseče, přijdou lidé, sejmou
neporušenou pečeť — a v hrobě leží fakir, ne mrtev, nýbrž vstane
živ a zdráv jako kdysi?“
Tu jsem ho přerušil; byl jsem zmaten. Tak mi přecpal hlavu
přírodními výstřednostmi a možnými nemožnostmi, že se mi
obrazivost rozhořela. Měl jsem nejasný pocit, jako by mi podával
učenou přednášku, jako před lety ve své amstrdamské pracovně;
ale tehdy vykládal věc tak, že jsem ji dovedl trvale udržeti v paměti.
Tentokrát mí pamět vypovídala pomocnou službu; poněvadž jsem
však chtěl dále výklad jeho sledovali, řekl jsem:
„Pane profesore, dovolte, abych byl zase vaším oblíbeným
studentem. Řekněte mi thesi, abych mohl sledovati a chápati vaše
vývody. Zatím tápám v duchu jen sem tam, jak jen blázen, a to
nezdravý, myšlenku vystihuje. Jest mi jako člověku, jenž ponejprv
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bloudí za mlhy bažinou, skáče s trsu rákosí na trs ve slepém úsilí
dostati se dále, aniž ví, kam zachází.“
„To je dobré přirovnání,“ pravil. „Dobrá, povím vám svoji thesi:
Chci, abyste věřil.“
„Čemu věřil?“
„Abyste věřil věcem, jímž uvěřili nemůžete. Vysvětlím vám tu
věc. Slyšel jsem kdysi Američana takto definovat víru: ,Schopnost,
která nám umožňuje věřiti něco, o čem víme, že pravda není.“
Pokud se týče mne, dávám muži tomu za pravdu. Chce tím říci,
že máme míli rozum otevřený a nedopouštěti, aby špetka pravdy
stavěla se proti náporu pravdy veliké, tak jako kousek skály přivádí
z kolejí celý vlak. Vezměme nejprve malou pravdu. Dobrá!
Chopíme se jí a oceníme ji; proto však nesmíme si myslit, že jsme
uchvátili všechnu pravdu na světě.“
„Dále si přejete, aby nějaké předem připravené přesvědčení
nepřekáželo vnímavosti mého ducha, pokud se týče některých
podivných zjevů. Chápu správně vaši lekci?“
Ó, jste dosud mým nadaným žákem. Stojí za to, vyučovat vás.
Nejen že jevíte dobrpu vůli vše pochopit, učinii jste již k
porozumění první krok. Máte za to, ona nepatrná zranění na krku
dětí pocházejí od téže bytosti, která způsobila je slečně Lucy?“
„Myslím, že ano.“ Vstal a řekl vážně:
„Jste na omylu. Ó, kéž by tomu bylo tak! Ale bohužel, není. Věc
je horší, mnohem horší.“
„Probůh, pane profesore, co tím chcete říci?“ zvolal jsem.
Vrhi se se zoufalým posuňkem do křesla, opřel lokty o stůl,
zakryl si rukama obličej a řekl:
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„Způsobila je slečna Lucy!“
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Hlava XV.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.
(POKRAČOVÁNÍ.)

Na chvilenku mě uchvátil prudký hněv; bylo mi, jakoby, někdo
udeřil Lucy za živa do tváře. Uhodil jsem na stůl a vyskočiv, řekl
mu:
„Pane doktore Van Helsingu, máte rozum?“ Zvedl hlavu, podíval
se na mne a milý výraz jeho obličeje mne rázem uklidnil. „Chtěl
bych věru být bláznem !“ odpověděl. „Choromyslnost lze snadno
snésti oproti takovéto pravdě. Ó, příteli, myslíte, že bych dělal takové okolky a tak dlouho otálel, abych vám řekl věc tak prostou?
Snad proto, že vás nenávidím a nenáviděl jsem odjakživa? Nebo
snad proto, abych vám způsobil zármutek? Nebo snad proto, že
jsem, byť tak pozdě, chtěl se odvděčit za to, že jste mi zachoval život
a zachránil jste mne od hrozné smrti? Zajisté nikoli!“
„Promiňte, prosím!“ řekl jsem. Načež pokračoval:
„Příteli, proto jsem vám neřekl ničeho, že jsem vás nechtěl
vzrušit, neboť vím, že jste měl milou tu slečnu rád. Ale ani teď
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se nedožaduji, abyste mi věřil. Je tolik nesnadno uvěřili rázem
abstraktní pravdě, o které jsme se domnívali, že ani není možnou,
jsouce povždy přesvědčeni o jejím opaku; ale ještě mnohem
krušnější je přistoupiti na tak smutnou, konkretní pravdu, zvláště o
takové bytosti, jakou byla slečna. Lucy. .Dnes večer vám to dokáži.
Chcete jít se mnou?“
To mne ohromilo. Nikdo nedokazuje rád takovéto pravdy; ani
Byron nečiní tu výjimky:
„A důkaz ryzí pravdy byl mu nejvýš hnusný …“
Viděl mé rozpaky a řekl:
„Logika je tu prosta; není to logika šílence, jenž skáče s trsu
rákosí na trs na bažině mlhou zahalené. Není-li to pravda, bude
vám tento důkaz útěchou; v nejhorším případě vám neuškodí. Ale
je-li to pravda! Ach, v tom právě je hrůza; a skutečná irůza mi v
mé věci přispěje ku pomoci, neboť hrůza již potřebuje trochu víry.
Pojďte, povím vám, co zamýšlím.: nejprve půjdeme se podívat na
dítě do nemocnice. Dr. Vincent ze Severní nemocnice, kde pcdle
novin dítě jest v ošetřováni, je mým přítelem a myslím, že také
vaším z té doby, když jste v Amstrdamú studoval. Nepřijme-li nás
jako dva přátele, neodmítne nám vstupu jako vědcům. Neřekneme
mu nic jiného, nežli že jsme přišli za studiem případu. A potom …“
„A potom?“ Vyndal z kapsy klíč a ukázal mi jej. „Potom my dva
strávíme spolu noc na hřbitově, kde odpočívá Lucy. Toto je klíč od
její hrobky. Dal mi jej hrobník a mám jej odevzdali Arturovi.“ Srdce
se mi sevřelo, neboť jsem cítil, že nám nastává hrůzný jakýs obřad.
Nebyl jsem však schopen odporu ; dodal jsem si tedy co nejvíce
odvahy a řekl jsem, abychom si pospíšili, jelikož se chýlí k večeru …
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Když jsme došli, dítě ještě nespalo. Probralo se totiž ze spánku a
něčeho pojedlo a dařilo se mu celkem dobře. Dr. Vincent sňal mu
obvaz s krku a ukázal mi ona malá zranění. Nebylo možno popírati,
že byla podobna oněm, jež měla na hrdle Lucy. Byla jen menší a
měla svěžejší okraje; to bylo vše. Tázali jsme se doktora Vincenta,
čemu je přičítá? Odpověděl, že zajisté vznikla kousnutím některého
živočicha, snad krysy; co se však týče jeho úsudku, kloní se prý k
názoru, že pocházejí nejspíš od některého velkého netopýra, kteří
se hojně vyskytují na svazích severně od Londýna. „Mezi mnohými
neškodnými,“ pravil, „mohou být některé divoké exempláře z jihu,
jež náleží nebezpečnějšímu druhu. Možná, že si některý plavec
takového netopýra přivezl, a tomu se podařilo uniknouti; nebo se
některý dostal na svobodu ze zvěřince a skřížil se s upírem. Víte,
že se takové věci mohou snadno přihoditi. Je tomu teprv asi deset
dní, kdy uprchl odtamtud vlk a potuloval se po zdejším okolí. Za
týden nehrály si děti jinak nežli na červeného jezdce na vřesovišti
a v každém stromořadí, až se vynořila „krvavá dáma“, která teď
přišla do mody. I tento capartík, když se dnes probudil, tázal se
ošetřovatelky, smí-li již odejít. Když se ho ptala proč chce odtud,
řekl, že si chce póhráti s ,krvavou dámou‘.“
„Doufám,“ řekl Van Helsing, „že až propustíte dítě domů, vložíte
rodičům na srdce, aby na dítě dali pozor. Tyto choutky po
potulkách jsou nejvýš nebezpečny; a zůstane-li dítě ještě jednu noc
mimo dům, mohlo by to míti osudné následky. Domnívám se však
s veškerou jistotou, že ho nepropustíte, až za několik dní?“
„Zajisté nikoli, ne dříve nežli za týden; možná, že ještě později,
nezahojí-li se ona zranění.“
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Naše návštěva v nemocnici protáhla se déle, nežli jsme se nadáli,
a slunce již zašla, nežli jsme se dali na cestu. Když se Van Helsing
rozhlédl, jak se setmělo, řekl:
„Není naspěch. Jest ovšem později, nežli jsem se nadál. Pojďte,
někde se navečeříme a potom půjdeme po svém.“
Pojedli jsme v „Jack Strw’s Castle s hloučkem cyklistů, kteří se
chovali dosti hlučně. Asi v deset hodin vyšli jsme z hostince. Bylo
velmi temno a daleko od sebe stojící svítilny činily tmu ještě černější jakmile jsme popošli z jednotlivého světelného okruhu.
Profesor si bezpochyby zaznamenal, kudy jest nám jíti, neboť
kráčel, aniž se pozastavil; já však jsem se naprosto nevyznal, kudy
jdeme. Čím dále jsme šli, tím méně chodců jsme potkávali, až posléze jsme byli téměř překvapeni, když jsme se setkali s jízdní
policejní hlídkou na obvyklé hlídce kolem předměstí. Konečně
přišli jsme ke hřbitovní zdi, kterou jsme přelezli. Ne bez potíží —
bylať veliká tma a celé to místo zdálo se nám tak cizím — naši;
jsme hrobku rodu Westernra. Profesor vyndal klíč, otevřel vrzající
dvéře a pozastaviv Se, zdvořile, ač ovšem docela mimovolně, dával
mi přednost. Bylo kus roztomilé ironie v této zdvořilosti, vybízející
mě za takovýchto hrůzných okolností, abych kráčel napřed. Můj
společník vklouzl hbitě za mnou a zamkl dvéře, přesvědčiv se, zdali
zámek dobře funguje. V opačném případě byli bychom se octli v
choulostivém postavení. Potom hrabal se v kufříku, vyndal
krabičku zápalek a kus svíčky a rozsvítil. Hrobka již za dne a dokud
byla vyzdobena svěžími květinami, měla ponurý a strašidelný
vzhled; nyní však, po několika dnech, kdy uvadlé, mdle převislé
květiny místo bílé barvy jevily rezavou a kdy zelené listí jejich
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zhnědlo; kdy zase pavouci a brouci zaujali svá místa; kdy na kameny
stářím bezbarvé a na prachem pokryté štěrbiny po vydrcené maltě,
jakož i na zrezivělé, vlhké železo a mdlou mosaz dopadalo slabé
světlo svíčky, vzhled hrobky byl hrůznější a děsivější, nežli by se kdo
nadál. Neodolatelně vtírala se myšlenka, že není jen pouhý život, —
animální život — zániku zasvěcen.
Van Helsing dal se do práce zcela plánovitě. Ve výši držel svíčku,
z níž vorvanina kapala v bílých kapkách, jež tuhly na studeném
kovu, a četl nápisy, až přišel na rakev Lucyinu. Zase hledal cosi v
kufříku a vyndal šroubovák.
„Co hodláte učinit?“ otázal jsem se.
„Otevřít rakev. Sám se přesvědčíte. Hned začal vytahovat šrouby
a posléze zvedl víko, pod nímž bylo vidět rakev cínovou. Podívání
to bylo mi téměř nesnesitelno. Bylo mi to jaksi urážkou zesnulé,
jakoby jí někdo za živa šaty ve spaní svlékal. A vskutku uchopil
jsem ho za ruku, abych ho zadržel. Řekl jen:
„Uvidíte“ a zase hledal v kufříku a vyndal jemnou lékařskou
lupenku. Vbodnuv do víka cínu šroubovák prudkým nárazem, při
kterém jsem sebou trhl, učinil malý otvor, dosti však velký, aby jím
prostrčil hroť pilky. Cekal jsem, že vyrazí tudy plyn z rozkládajícího
se těla. My, lékaři, kteří známe různá nebezpečí, bez nichž se naše
povolání neobejde, jsme takovýmto věcem zvyklí; couvl jsem tedy
ke dveřím, Profesor však neustoupil ani na okamžik; učinil na
jedné straně cínového víka podélný řez několik stop dlouhý, potom
napříč a zpět po druhé straně. Uchopiv okraj vyříznutého pruhu,
ohnul jej zpátky do noh rakve; k otvoru přidržel svíčku a pokynul
mi, abych se podíval dovnitř.
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Přistoupil jsem a nahlédl. Rakev byla prázdna. Arciť jsem se
velice tomu podivil, a jako když mne omráčí; ale Van Helsing sebou
ani nehnul. By! si svou věd ještě jistší a odvážně jal se provádět svůj
záměr. „Máte na tom dosti, příteli Johne?“ otázal se.
Cítil jsem, že se ve mně probouzí celá má disputativní povaha,
když jsem mu odpověděl:
„Přesvědčil jsem se, že Lucyina těla v rakvi není; ale to je teprve
dokázána jedna věc.“
„A tou jest, příteli Johne?“
,,Že tělo není zde.“
„To je logicky správno,“ odpověděl; „to ovšem ještě nic
neznamená. Ale jak si vysvětlíte, že těla jejího zde není?“
„Snad tu byl zloděj, okrádající mrtvoly,“ namítal jsem. „Nebo
někdo z lidí pohřeb obstarávajících mrtvolu ukradl.“ Cítil jsem, že
jsem řekl nesmysl; přes to však bylo to jediné přípustné vysvětlení.
Profesor si povzdychl. „No, dobře!“ pravil, „potřebujeme tedy ještě
jiného důkazu. Pojďte se mnou!“
Položil zase víko rakve na místo, sebral všechny své věci a vsunul
je do kufříku, shasl svíčku a vložil ji tam rovněž. Otevřeli jsme
dveře a vyšli. Zavřel za sebou dveře a pečlivě je uzamkl. Klíč mi
podal, řka: „Chcete-li si jej vzít? Budete míti větší jistotu.“ Zasmál
jsem se, — doznávám, že nebyl to právě veselý smích, a požádat
jsem, aby jej vzal k sobě, „Klíc sem, klíč tam,“ řekl jsem; „může býti
třeba klíčů několik; a kromě toho takovýto zámek odemknout není
nic nesnadného.“ Neříkal ničeho a vstrčil klíč do kapsy. Potom mi
uložil, abych dával pozor při jedné straně hřbitova, sám že dohlídne
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ná druhou. Zaujal jsem místo za tisovým stromem a viděl jsem, jak
temná jeho postava ztrácí se za náhrobky a stromy.
Byla to tísnivá hlídka. Právě když jsem se postavil na vykázané
místo, slyšel jsem, jak daleko kdes odbíjí še dvanáctá hodina.
Odbila se jedna, odbily se dvě. Bylo mi zima, rozčiloval jsem se
a zlobil na profesora, že mě vylákal k takovémuto úkolu, a sám
na sebe, že jsem tam vůbec šel. Pro chlad a ospalost nemohl jsem
dobře pozorovati, ale nebyl jsem přece tak pspalý, abych si leccos
namlouval, třeba toho neviděl. Ztrávií jsem takto několik trapných,
příšerných hodin.
V tom, když jsem se poobrátil, zdálo se mi, že vidím jakýsi bílý
pruh, jenž se pohybuje mezi dvěma temnými tisy na druhé straně
daleko od hrobu; zároveň vyvstala se strany profesorovy temná
postava a spěchala za světlou Také já jsem přistoupil k ní blíže;
byle mi však obejíti náhrobky a ohrazené hroby a klopýtal jsem
přes rovy. Obloha byla zamračena a kdesi v dáli, ozvalo se kokrhání
kohoutí. Kousek dále za řadou daleko od sebe stojících keřů
jalovcových podél hřbitovní cesty ke kostelu kmitla se bílá, štíhlá
postava směrem ke hrobce. Hrobka sama byla ukryta za stromy a
nemohl jsem dohlédnouti, kam postava zmizela. Slyšel jsem šum
skutečného pohybu, kde jsem dříve postavu spatřil; když jsem tam
došel, setkal jsem se s profesorem, jenž nesl v náručí děcko. Když
mě uviděl, vztáhl dítě proti mně a řekl:
„Jste-li pak teď již přesvědčen?“
„Nikoli,“ odpověděl jsem tónem, jenž mně Samému zdál se
trochu urážlivým.
„Což nevidíte toho dítěte?“
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„Vidím, je to dítě, ale kdo je sem přinesl? A je nějak zraněno?“
tázal jsem se.
„Uvidíme,“ odpověděl profesor, a mimoděk dali jsme se k
východu ze hřbitova, při čemž nesl spící dítě.
Když jsme poodešli, zahnuli jsme za houští, rozškrtli zápalku a
prohlíželi dítěti krk. Po nějakém škrábnutí nebo zranění nemělo ani
stopy.
„Neměl-liž jsem pravdu?“ tázal jsem se jásavě.
„Přišli jsmě v pravý čas,“ odvětil profesor významně.
Bylo se nám rozhodnouti, co počít s dítětem; radili jsme se tedy.
Kdybychom je donesli na policejní strážnicí, byli bychom museli
vylíčiti své noční dobrodružství; ostatně museli jsme si přece jen
něco vymyslit, jak jsme přišli k dítěti. Konečně jsme se rozhodli,
že vezmeme s sebou dítě na vřesoviště a až. uslyšíme, že přichází
strážník, položíme je tak, aby je jistě našel. Vše dobře dopadlo,
jak jsme sí přáli. Na pokraji hampsteadského vřesoviště zaslechli
jsme pádné, kroky strážníkovy; položili jsme dítě na pěšinu a čekali,
až dítě při mihavém světle lucerničky zpozoruje. .Slyšeli jsme také
výkřik jeho údivu a potom jsme se tiše odplížili. Šťastnou náhodou
dohonili jsme na blízku vůz „Spaniardů“ a svezli se s nimi do města.
Nemohu spáti a proto činím tento záznam. Ale budu hledět,
abych se aspoň několik hodin prospal, protože Van Helsing pro
mne večer přijde. Trvá na tom, abych se s ním vydal na druhou
výpravu.
27. září. — Byly dvě hodiny, když se nám naskytla vhodná
příležitost provésti svůj odvážný kousek.. Bylo právě po pohřbu a
poslední účastníci smutečního průvodu odcházeli; ukryli jsme se
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za husté olšoví a viděli, jak hrobník zamyká za nimi bránu.. Věděli
jsme, že bude-li potřeba, máme času až do rána; ale profesor řekl mi,
že nebudeme potřebovati více nežli nejvýš hodinu. Opět jserrf cítil,
že všechno je holá pravda a že je marno považovati vše za výmysl.
Také jsem si uvědomil jasně nebezpečí býti stihánu trestním
zákonem za nekalé naše dílo. Ostatně cítil jsem, že je všechno
bezúčelno. Bylo-li nesmyslem otevříti cínovou rakev a
přesvědčovati se, je-li dívka před týdnem pohřbená vskutku mrtva,
zdálo se mi teď vrcholem hlouposti otvírati hrob znovu, když jsme
se na vlastní oči přesvědčili, že je rakev prázdna. Pokrčil jsem jen
mlčky rameny. Van Helsing dovedl totiž zvláštním způsobem
prováděti svůj úmysl, pranic nedbaje toho, kdo mu odporuje.
Vyndal klíč,. otevřel klenutou hrobku a zase mě zdvořilým pokynem vybídl, abych šel napřed. Celé místo nemělo v sobě tolik
hrůzy jako minulé noci, ale jak nevýslovně smutno bylo na slunci
sem vnikajícím! Van Helsing přistoupil k Lucyině rakvi a já bral
jsem se za ním. Sklonil se a zase vzad odehnul vyříznutý pruh cínu;
opět projel mi tělem pocit překvapení a nevole.
Lucy ležela tu zdánlivě právě tak, jak jsme ji viděli v den před
pohřbem. Krása její byla, možno-li, ještě oslnivější nežli tehdy a
nemohl jsem nijak pochopiti, že by byla mrtva. Rty měla červeny, a
to ještě červenější nežli kdy jindy; na lících jí spočíval jemný růžový
nádech.
„Je to nějaké eskámotérství?“ otázal jsem se.
„Jste nyní již přesvědčen?“ řekl profesor v odpověď; při tom
vztáhl ruku a odhrnul vzhůru mrtvé ty rty, až jsem se zachvěl, a
ukázal mi bílé zuby.
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„Hleďte!“ pravil dále, „hleďte, jsou ještě ostřejší nežli bývaly.
Tímto a tímhle“ — a dotkl se jednoho Špičáku a jemu protilehlého
— „byly asi děti kousnuty. Teď už veříte, příteli Johne?“ Zase se
ve mně probudil hlas odporu. Nemohl jsem přistoupiti na
vnucovanou mně myšlenku; vyslovil jsem tedy námitků, za kterou
jsem se ihned zastyděl, řka:
„Někdo ji sem mohl dnešní noci přenésti.“
,,Opravdu? A kdo to asi učinil?“
„Nevím. Ale někdo jistě.“
„Vždyť je však již týden mrtva. Snad každý člověk by za ten Čas
již vyhlížel jinak.“ Na to jsem nemohl říci ničeho, mlčel jsem tedy.
Van Helsing jakoby si nevšímal mého mlčení; naprosto nejevil
smutku ani vítězoslávy. Zíral upřeně do obličeje zesnulé dívky;
chvílemi otvíral jí víčka a díval se jí do očí a potom zase zvedal rty a
prohlížel zuby. Posléze obrátil se ke mně a řekl:
„Zde máme něco naprosto odlišného; mate tu jakýsi podvojný
život, zajisté neobyčejný. Byla kousnuta upírem jako náměsíčná.
Ach, vy trnete! Nevíte o tom, příteli Johne, ale dovíte se později. V
tomto bezvědomí nejsnáze mohl jí ssati krev.
V této tranci zemřela a v tranci také je ne-mrtva. A tím tedy se
stalo, že se ode všech ostatních liší. Obyčejně, když ne-mrtví spí
doma“ — při tom učinil obsažný pohyb rukou, aby naznačil, co
znamená upírovi „doma“ — „již obličej jeví, čím jsou, ale tato milá
bytost, není-li právě ne-mrtva, vrací se do stavu obyčejné mrtvoly.
Vidíte, není na ní vidět zloby a proto je mi velice za těžko, že ji
musím usmrtit v jejím spánku.“ Při těch slovech stydla mi krev a
začalo se mi rozbřeskovat, takže jsem chápal Van Helsingovy teorie.
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A byla-li opravdu mrtva, co hrůzného bylo v záměru zabíti jí znovu?
Podíval se na mne a zřejmě viděl změnu v mé tváři, neboť řekl téměř
radostně:
„Ach, již věříte?“
Odpověděl jsem: „Nenaléhejte na mne tak rázem! Jsem ochoten
souhlasit. Ale jak chcete provésti krvavé toto dílo?“
„Uříznu jí hlavu, ústa vyplním česnekem a tělo probodnu
kůlem.“ Zachvěl jsem se při pomyšlení, že bude takto zohaveno tělo
bytosti, kterou jsem měl rád. Ale přes to nebyl pocit ten tak sílen,
jak jsem očekával. Začalo mi vskutku být nevolno z přítomnosti
této bytosti, té ne-mrtvé, jak ji Van Helsing nazýval, a hnusila se
mí. Je-li možno, aby láska byla naprosto subjektivní nebo naprosto
objektivní?
Čekal jsem hodnou chvíli, že Van Helsing začne, ale stál tu
pohřížen v myšlenky. V tom zavřel kufřík a sklapl zámeček, řka:
„Přemýšlel jsem a hloubal o tom, co by bylo nejlépe. Kdybych
prostě prováděl, co zamýšlím, vykonal bych ještě této chvíle, co
se vykonati musí; ale jest ještě dbáti jiných věcí, a to věcí, které
jsou tisíckrát nesnadnější, nežli bychom si myslili. Je to zcela prosté.
Dosud nezhubila ani jediného života, ačkoli bylo na to času dost; a
jednati ihned nyní, znamenalo by, odvrátiti od ní nebezpečí navždy.
A také bychom potřebovali Artura; ale jak mu to vše vysvětlíme?
Když vy, jenž jste viděl zranění na Lucyině krku a též podobná
zranění na krku dítěte v nemocnici; když vy, jenž jste viděl na
dnešek v noci rakev prázdnou a dnes v ní viděl ženštinu, jež celý
týden po své smrti se nijak nezměnila, než že jest ještě růžovější a
krásnější, — když vy o tom všem víte a také o tom, že dnešní nocí
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bílá postava nesla dítě po hřbitově, a přece sám vlastním smyslům
nevěříte, jak potom mohu očekávati od Artura, že uvěří, když neví
o ničem? Nedůvěřoval mi již tehdy, když jsem ho od umírající
odtrhl a nedovolil ji políbiti. Vím, že mi již odpustil, protože se
domníval, že jen omyl vedl mne k tomu, abych mu bránil rozloučiti
se s ní. A mohl by sí snad myslit, že jsme z nějakého nepochopení
dali dívku zaživa pohřbíti, a z jiného ještě nepochopitelnějšího
důvodu jsme ji usmrtili. Konečně by ještě mohl soudit, že my ve
svém poblouzení jsme zavinili její smrt, a bude navždy nešťasten.
A nemůže mít nikdy nějaké jistoty a to je nejhorší vůbec. Časem
se bude domnívat, že ta, kterou miloval, byla pohřbena zaživa, a
tato myšlenka bude mu ve snách líčili hrůzy, kterých vytrpěla; nebo
řekněme, že uzná, že můžeme míti pravdu a že jeho milenka byla
bytost ne-mrtvá. Nikoli! Řekl jsem mu kdysi jen něco a od té doby
jsem se mnohému naučil. Teď, když vím, že všeclí- no je pravda,
jsem tisíceronásobně přesvědčen, že musí projiti trpkými vodami,
aby se dostal do sladkých. Chuďas musí prožiti hodinu, kdy mu
sama obloha nebeská bude pustou černí; a potom teprve můžeme
pokračovati v dobrém díle a zjednati mu klidu. Jsem duševně,
připraven na všechno. Pojďme! Vy se vrátíte na noc do ústavu a
budete hledět, aby všechno dobře dopadlo. Co se mne týče, strávím
noc na hřbitově a budu si hledět svého. Zítra přijďte ke mně do
hotelu Berkleyova v deset hodin večer.
Pošlu také pro Artura, aby přišel, a též onen mladý Američan,
jenž jí dodaí krve. Později budeme mít všichni co dělat. Půjdu s
vámi až do Picadilly a tam něčeho pojím, musím se však vrátit, nežli
slunce zajde.“
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Zamkli jsme hrobku a odešli; přelezli jsme hřbitovní zeď, což
nebylo tuze nesnadno, a jeli jsme do Picadilly.
NĚKOLIK SLOV,
JEŽ NAPSAL VAN HELSING A ZANECHAL
V CESTOVNÍ BRAŠNĚ V BERKLEYOVĚ HOTELU
PRO MUDRA JOHNA SEWARDA.
(Nebylo odesláno.)
27. září.
Příteli Johne!
Píši toto pro případ, kdyby se mi něco stalo. Jdu sám na hřbitov,
kde budu bedlivě pozorovat. Rád bych, aby ne-mrtvá, slečna Lucy,
dnes večer nevyšla z hrobky, aby zítřejší noci byla ještě lačnější.
Proto položím přede dveře některé věci, jichž nemá ráda, totiž
česnek a křížek, a tím je jaksi zapečetím. Jako ne-mrtvá je ještě
mladá a dá se tedy zas’trašiti. Ostatně tyto věci zabrání jen, aby
nemohla vyjiti; nemohou zameziti jí vstup, neboť ne-mrtvý je
zuřivec, jenž si dovede najiti místo nejméně chráněné, kudy se dostane dovnitř. Budu na nohou od západu slunce do východu a
bude-li lze se něčemu přiučit, přiučím se tomu. O slečnu Lucy ani jí
se nebojím; ale ten druhý, jenž zavinil, že je ne-mrtvou, ten je nyní
s to. vyhledati její hrob a skryti se v něm. Je zchytralý, jak vím od
Jonathana a z toho, jak, si vedl vůči nám, když jsme s ním hráli o
život slečny Lucy, a který jsme prohráli; a ve mnohém ohledu nemrtvý je silen. Vždy má v rukou sílu dvaceti mužů ; má i všechnu
sílu nás čtyř, kteří jsme ji dali slečně Lucy. Kromě toho dovede sí
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podmaniti vlky a kdož ví ještě, co. Stáne-li se tedy, že sem přijde
dnešní noci, setká se se mnou; jen nebude-li pozdě. Ale možná,
že se na to místo neodváží. A nemá ani proč; jeho loviště spíše
oplývají kořistí jinde, nežli jí poskytne hřbitov, kde spí ne-mrtvá
žena a bdi stařec.
Proto píši toto pro případ, že… Vezměte připojené papíry k sobě,
deník Harkerův i ty ostatní, a přečtete si je; potom vyhledejte
velkého ne-mrtvého, uřízněte mu hlavu a srdce spalte nebo
probodněte kůlem, aby měl svět od něho pokoj.
Kdyby se tedy stalo, tedy žijte blaze!
Van Helsing.
DENÍK DRA SEWARBA.
28. září. — Je ku podivu, jak blahodárně působí dobrý spánek
za jedinou noc. Včera jsem byl téměř nakloněn přijímati příšerné
zásady Van Helšingovy; dnes však zdají se mi zceía obyčejnými
nadsázkami. Nepochybuji, že sám všemu věří. Řád bych věděl,
neutrpěí-li rozum jeho poruchy. Zajisté je nějaké přirozené
vysvětlení těchto tajemných věcí. Je možno, aby profesor sám byí
všechno způsobil? Je tak neobyčejně chytrý, že kdyby šlo podle jeho
hlavy, byl by s to jakkoli podivným způsobem provésti svůj úmysl
pod tlakem fixní idey. Nemohu tomu ani dobře veřiti a věru, byí
by to veliký zázrak, jako všechny ostatní, kdyby někdo shledal, že
Val Helsing je šílenec; ale tak jako tak budu ho bedlivě pozorovat.
Snad přinesu trochu světla do té záhady. září, ráno. — Dnešní noci,
krátce před desátou hodinou, Artur s Quinceyem přišli do Van
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Helsingova pokoje; řekl nám všem, že bude potřebovati nás všech,
ale obrátil se především na Artura, jako kdyby mysl nás všech byla
v něm soustředěna. Zprvu řekl, že očekává, že půjdeme všichni s
ním, ,,neboť,“ jak pravil, „vykonati jest pernou povinnost. Byli jste
nepochybně mým dopisem překvapeni?“ Tato otázka platila přímo
Lordu Godalmingovi.
„Já ovšem. Vždyť jsem byl až pobouřen. Dolehlo na mne a kolem
mne poslední dobou tolik trampot, že se mi do ničeho nechtělo.
Byl jsem také žádostiv, abych zvěděl, co vlastně hoclláte. Quincey
a já jsme o tom rozmlouvali; ale čím déle jsme hovořili, tím větší
záhadou nám byla tato věc, takže co se mne týče, mohu směle říci,
že o tom nemyslím vůbec nic.“
„Já také ne,“ dodal Quincey stručně.
„Ó,“ zvolal profesor, „tof jste přišli věci blíže na kloub, vy oba
dva, nežli tuto přítel John, jenž se musí daleko vrátit, nežli začne
znovu od začátku.“
Bylo zřejmo, že slova nepromluviv, poznal, že jsem zase upadl do
své staré pochybovačné nálady. Potom obrátil se k oběma a řekl s
naléhavou vážností:
„Vyžaduji vašeho svolení, abych dnešní noci směl konati, co za
dobré uznám. Vím. že žádám trochu mnoho; a kdybyste věděl, co
vám hodlám navrhnouti, abyste provedl, teprve byste pochopil, jak
mnoho žádám. Proto musím se dožadovati, abyste mi to slepě slíbil,
abyste později, třeba se na mne nějaký čas hněval, — a netajím se,
že tato možnost nastati muže — nemohl mi ničeho vytýkati.“
„To jest alespoň upřímné slovo,“ vpadl Quincey. „Ručím za pana
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profesora. Naprosto nechápu, co má za lubem, ale přisahám, že je
poctivec; a to mi stačí.“
„Děkuji vám, pane,“ řekl Van Helsing hrdě. „Vžycky bylo mi ctí
počítati vás ke svým důvěrným přátelům a takovéto doznání je mi
drahé.“ Podal ruku Quinceyovi, který ji stiskl.
Potom řekl Artur:
„Pane doktore, nerad kupuji zajíce v pytli, jak se říká, a jde-li o
něco, co se příčí mé šlechtické cti nebo mé křesťanské víře, nemohu
se zaručiti takovým slibem. Můžete-li mne ujistiti, že to, co zamýšlíte, není na úkor tomu obému, máte mé svolení ihned, ačkoliv na
mou věru, nemohu pochopit, nač narážíte.“
„Přijímám vaše omezující podmínky,“ řekl Van Helsing, ,,a
nežádám od vás ničeho jiného, nežli uznáte-li za hodno, odsouditi
mé jednání, abyste dříve dobře vše pozoroval a zkoumal, odporujeli vskutku vašim názorům.“
„Souhlasím!“ zvolal Artur; „to jest jedině správno. A teď, když
jsme se domluvili, táži se, co máme dělat?“
„Chci, abyste se mnou šel potají na hřbitov do Kingsteadu.“
Artur zbledl a otázal se udiven:
„Kde je pohřbena ubohá Lucy?“ Profesor přisvědčil. Artur tázal
se dále:
„A až budeme tam?“
„Vejdeme do hrobky!“ Artur vstal:
„Pane profesore, mluvíte vážně, či je to příšerný žert? Promiňte,
ale vidím, že vskutku mluvíte vážně.“
Usedl zase, ale bylo vidět, že jeví ráznost a hrdost, jako člověk,
jenž je v právu. Chvilku bylo ticho; potom se otázal dále:
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„A až budeme v hrobce?“
„Otevřeme rakev.“
„Toť přespříliš!“ zvolal Artur a pohněván vstal opět. „Chci vám
trpělivě vyhověti ve všem, co je rozum.no; ale v této věci — ale na
toto — zneuctění hrobu, — a té, která v něm — — —“ Zamlčel se
rozhorlením. Profesor pohlížel naň soucitně.
„Kdybych vás mohl ušetřiti tohoto bolu, milý příteli,“ pravil,
„Bůh ví, že bych to učinil. Ale dnešní noci jest našim nohám kráčeti
po trnité stezce, sic později, a to navždy, nohy milované vaší bytosti
kráčeti musejí cestami plamennými!“
Artur pohlížel naň s klidnou, bledou tváří a řekl:
„Mějte se na pozoru, pane, mějte se na pozoru!“
„Nebylo by lépe, abyste vyslechl, co chci říci?“ tázal se Van
Helsing. „Potom teprve seznáte dosah toho, co zamýšlím. Mám
pokračovat?“
„Je to jasno dost,“ vyhrkl Morris.
Za chvilku pravil‘ Van Helsing dále, zřejmě se přemáhaje :
„Slečna Lucy je mrtva; či není tomu tak? Ano! Nic jí tedy nemůže
ublížiti. Ale což, není-li mrtva?“
Artur zase vyskočil.
„Dobrý Bože!“ zvolal. „Co tím chcete říci? Stalo se nějaké
nedopatření? Byla pohřbena zaživa?“ Za- kvílel úzkostí, již nedovedl
zmírniti ani zákmit naděje.
„Neřekl jsem, že je živa, milý mladý muži; na to jsem ani
nepomyslil. Neříkám více, nežli že může býti ne-mrtva.“
„Ne-mrtva! Není živa! Co to znamená? Není to všechno těžký
sen, či co se děje?“
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„Jsou tajemství, jichž lidé jen tušiti mohou, a která znenáhla jen
století po století dovedou rozluštit. Věřte mi, jsme nyní jedné
takovéto záhadě na stope. Dosud však nejsem u konce. Smím uříznouti hlavu slečně Lucy?“
„Pro Boha, nikoli!“ zvolal Artur v návalu vášně. „Za nic na světě
nesvolím k nějakému zmrzačeni těla zesnulé. Pane doktore, ženete
mě do krajnosti. Co jsem vám učinil, že mne tak trýzníte? Co vám
udělala ta dobrá, milá dívka, že ji chcete zhanobiti ještě v hrobě?
Jste šílený, že mluvíte takovéto věci, či jsem šílený já, že jim
naslouchám? Neodvažujte se již pomýšleti na takovéto znesvěcení;
nikdy k němu nesvolím. Jest mou povinností chrániti klid jejího
hrobu; a ví Bůh, že ho obhájím!“
Van Helsing vstal se židle, na níž seděl po celou tu dobu, a řekl
vážně a smutně:
„Milý lorde Godalmingu, také mně yykonati je povinnost,
povinnost vůči jiným, povinnost vůči vám, povinnost k zesnulé; a
Bůh mi svědkem, že ji vykonám! Nyní žádám od vás jediné, abyste
šel se mnou, abyste sám viděl a slyšel; a vyslovím-lí týž požadavek
později ještě jednou, a nebudete-li si právě tak dychtivě jako já
přáti jeho splnění, potom — potom vykonám svoji povinnost, ať
už o tom soudíte jakkoli. A potom, abych vyhověl přání vašeho
lordství, budu vám k službám, abyste se se mnou vypořádal kdy
a jak chcete.“ Hlas mu poněkud selhal, načež pokračoval vřele a
soucitně:
„Ale prosím vás, neodcházejte ode mne ve hněvu. Za dlouhého
svého života, plného činů, jež výkonati nebylo mnohdy příjemno a
které nejednou drásaly mi srdce, nikdy nebylo mí vykonati nesnad-
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nějšího úkolu nad tento nynější. Věřte mi, že až přijde čas, kdy
budete o mně zase smýšleti příznivě, jediný váš pohled zaplaší tuto
smutnou chvíli, neboť učinil jsem všechno, co člověk dokázati
může, abych od vás odvrátil zármutek. Uvažujte o tom ještě! Proč
bych si totiž přidělával práce a bolesti? Přišel jsem ze své vlasti,
abych způsobil co nejvíce dobra; zprvu, abych vyhověl příteli
Johnovi, potom, abych pomáhal milé, mladé slečně, kterou jsem si
také sám oblíbil. Pro ni — stvdím se to doznati, ale pravím to v
nejlepším úmyslu — dal jsem, co jste dali vy všichni: krev ze svých
žil. Dal jsem ji, ačkoli jsem nebyl jejím milencem jako vy, nýbrž jen
jejím lékařem a přítelem. Věnoval jsem jí své dny i noci — před
smrtí i po její smrti; a může-li jí má smrt prospěti ještě teď, aby
nebyla mrtvou ne-mrtvou, rád jej za ni položím.“ Tato slova pronesl
s vážnou, milou hrdostí, takže byl jimi Artur velice dojat. Uchopil
ruku starcovu a řekl slzami přerývaným hlasem:
„Ach, jak trapno je mysliti na to; a já toho ani nechápu; ale
konečně půjdu s vámi a budu čekat.“
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Hlava XVI.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.
(POKRAČOVÁNÍ.)

Bylo právě beze čtvrti dvanáct, když jsme přišli na hřbitov, přelezše
nízkou zeď. Byla tmavá noc a měsíc jen chvílemi se prodral z
hustých, přehánějících se mraků. Drželi jsme se všichni
pohromadě, jen Van Helsing byl o trochu napřed, jakoby nám
ukazoval cestu. Když jsme došli blízko k hrobce, bedlivě jsem
pozoroval Artura; obávalť jsem se, že blízkost místa, jež chovalo
pro něj tak truchlivé vzpomínky, ho tuze vzruší; ale dobře se držel.
Zdálo se, že tajemno, do něhož halil se náš úmysl, působilo jako
protilék na jeho bol. Profesor otevřel dveře a vida naše váhání, jež
z rozličných příčin zdržovalo nás vejiti napřed, zbavil nás rozpaku
a vešel první. My ostatní jsme vstoupili za ním a on zamkl dveře.
Rozžehl potom kapesní svítilnu s mdlým sklem a ukázal na rakev.
Artur hbitě přikročil a Van Helsing mi řekl:
„Vy jste byl včera se mnou zde. Bylo tělo slečny Lucy v rakvi?“
„Bylo.“ Profesor obrátil se k ostatním řka:
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„Slyšíte; a přece zde je někdo, jenž nesdílí mého přesvědčení.“
Vyndal šroubovák a zase sňal víko rakve. Artur dychtivě přihlížel,
mlčky a bled v obličeji; když bylo víko postaveno stranou, přikročil
blíže. Zřejmě nevěděl, že uvnitř byla ještě rakev cínová, nebo to již
zapomněl. Když viděl řezy v cínovém víku, vstoupla mu na okamžik
krev do tváře, ale hned se zase vytratila, takže zase byl bled jako
stěna; dosud mlčel. Van Helsing odehnul pruh cínu a my všichni
jsme nahlídli dovnitř a zděsili jsme se.
Rakev byla prázdna!
Několik minut nikdo nepromluvil ani slova. Ticho přerušil
Quincey Morris:
„Pane profesore, zaručil jsem se za vás. Potřebuji pouze vašeho
čestného slova. Za obyčejných okolností netázal bych se na něco
takového. — neosmělil bych se uraziti vás tím, že bych chtěl
pochybovati o vaší poctivosti; ale toto je tajemství, které jde nad
Čestnost a nečestnost. Je to vaše dílo?“
„Přisahám vám při všem, co je mi sváto, že jsem jí neodklidil, ba
ani se jí nedotkl. Stalo se toto: Předevčírem v noci přišli jsme sem
s přítelem Johnern — věřte mi, že v dobrém úmyslu. Otevřel jsem
rakev, jež byla zapečetěna, a našli jsme ji, právě jako dnes, prázdnu.
Cekali jsme tedy a spatřili cosi bílého míhati se mezi stromy. Včera
přišli jsme sem ve dne a zesnulá tu ležela. Je tomu tak, příteli
Johne?“
„Ano.“
Oné noci přišli jsme v pravý čas. Ztratilo se malé děcko a my jsme
je našli, díky Bohu, neporušeno mezi hroby. Včera přišel jsem sem
před slunce západem, neboť tou dobou ne-mrtví vycházejí. Cekal
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jsem zde celou noc až do východu slunce, ale nespatřil jsem ničeho.
Nejspíše proto, že jsem položil do štěrbin ve dveřích česneku, jehož
ne-živí nesnesou, a jiných věcí, Jichž se štítí. Na dnešek exodu nebylo a dnes večer před západem slunce odklidil jsem česnek i
ostatní věci. A proto tedy zastali jsme rakev prázdnu. Avšak
vytrvejte se mnou. Dosud je v tom mnoho podivného. Vyčkejte
se mnou venku nepozorován a neslyšen a stánou se věci ještě
podivnější. Tak“ — a zavřel dvířka svítilny. — „a teď ven!“ Otevřel
dveře a my jsme vyšli druh za druhem a posléze doktor, jenž zamkl
dveře za sebou.
Ó, jak svěží a čistý byl noční vzduch po hrůze v hrobce zažité!
Jak milo bylo pohlížeti na mraky po obloze se ženoucí, mezi nimiž
tu vyskočil měsíc, tu zase mizel, takže se jas a stín střídaly jako
radost a zármutek v životě lidském; jak sladko bylo dýchati svěží
vzduch, nepáchnoucí smrtí a rozkladem; jak povznášivý byl pohled
na rudý nádech oblohy nad pahorkem a jak konejšivý byl zpola
utlumený dozvuk ruchu velkoměstského života! Každý byl svým
způsobem slavnostně naladěn a dojat. Artur mlčel a jak jsem viděl,
snažil se dohádnouti významu tajemného výkonu. Já sám byl jsem
poměrně kliden a zpola jsem se opět snažil zhostiti se pochybností
a přistoupiti na Van Helsingovy náhledy. Quincey Morris byl
flegmatický jako člověk, jenž souhlasí se vším a podrobuje se s
chladnokrevnou statečností, jež odvažuje se všeho, co lze dáti v
sázku. Nemoha kouřit, uřízl si hezký kus tabáku a začal žvýkat. Van
Helsing se zabýval něčím uocela jiným. Nejprve vyndal z brašny
jakousi hmotu podobnou oplatce, bedlivě zabalenou do bílého
šátku; potom vytáhl velkou hrst nějaké hmoty bělavé, snad tmelu.
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Rozdrobil oplatku a rbzhríět! se hmotou mezi prsty. Rozválel hmotu
na tenké pruhy a vtlačil do štěrbin mezi dveřmi a kameným jejich
osazením. Tomu jsem se velice podivil a poněvadž jsem stál blízko u
něho, otázal jsem se, nac to činí. Artur s Quinceyem také přistoupili
a byli rovněž tuze zvědavi. Odpověděl:
„Zavírám hrobku, aby ne-mrtvá nemohla tudy vejiti.“
„A dokáže to hmota, jíž k tomu užíváte?“ otázal se Quincey.
„Bože! To je záhada!“
„Tak jest.“
„A které to hmoty užíváte?“ Tentokrát otázal se Artur. Van
Helsing uctivě smekl a odpověděl:
„Hostie. Přivezl .jsem ji z Amstrdamu. Mám církevní svolení k
tomu.“ Tato odpověď přesvědčila i nejzarputilejšího pochybovače z
nás a každý cítil, že kdýž profesor užívá ku provedení svého úmyslu
i věcí nejposvátnějších, není možno mu nedůvěřovati. V uctivém
tichu zaujali jsme vykázaná místa docela blízko kolem hrobky
ukryti tak, aby nás nikdo příchozí nespatřil. Litoval jsem ostatních,
zvláště Artura. Sám byl jsem již z dřívějších návštěv zvyklý
vyčkávati něco hrůzného; přes to však, poněvadž jsem si ještě před
hodinou popíral, že by něco takového bylo možno, cítil jsem, jak mi
srdce v těle padá. Nikdy nejevily se mi hroby tak strašidelně bílými;
nikdy nezdály se mi cypřiše, tisy a jalovce vtělenou smrtelnou
hrůzou; nikdy neselestily mi stromy a traviny tak nepřívětivě; nikdy
větévky tak tajemně nechrastily a nikdy neplnilo mě vytí psů kdes
daleko takovou neblahou předtuchou, jáko této noci.
Dlouho bylo ticho a tísnivě pusto; vtom ozvalo se profesorovo
ostré „P-s-s-s-t!“ Hrozil prstem; a daleko dole v tisovém stromořadí
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spatřili jsme blížící se bílou postavu, jež tiskla na prsa cosi tmavého.
Postava se zastavila právě, když z honících se mraku vynořil se
měsíc a v záři jeho bylo viděti tmavovlasou ženu oblečenou v rubáš.
Obličeje jejího jsme viděti nemohli, neboť jej skláněla nad
kučeravou hlavičku dětskou. Tichem ozval se slabý výkřik, jako
když dítě volá ze spaní nebo u ohně ležící pes ze sha zaskučí. Chtěli
jsme vyskočiti, ale zadržela nás výstražně zdvižená ruka
profesorova, jenž stál za tisovým stromem; bílá postava se tedy zase
blížila. Býla již dosti blízko před námi, takže jsme ji mohli zřetelně
pozorovati, jelikož měsíc dosud jasně svítil. Srdce mi zchladlo jako
led a slyšel jsem Arturův povzdech, když bylo lze rozeznati rysy
slečny Westernrové. Ale jak byla změněna! Její něha zvrátila se v
diamantově tvrdou, bezcitnou krutost a její cudnost ve smyslnou
rozpustilost.
Předstoupil Van Helsing a na jeho pokyn my ostatní za ním;
všichni čtyři postavili jsme se do řady přede dveře hrobky. Van
Helsing pozdvihl svítilnu, odsunuv její víčko; při ostrém světle, jež
dopadalo jí na obličej, spatřili jsme, že rty její byly rudě potřísněny
čerstvou krví, která jí úzkým pramínkem prýštila po bradě a
poskvrňovala i plátěný její rubáš. Zachvěli jsme se hrůzou. Z toho,
jak chvělo se světlo, soudil jsem, že i Van Helsingovy železné nervy
byly rozechvěny. Artur stál nejblíže mne a kdyby ho byla
neuchopila a nezadržela moje ruka, byl by sklesl..
Když nás Lucy spatřila, — nazývám strašidelnou; tu bytost, jež
před námi stála, Lucy, protože měla její postavu a rysy — obrátila se
se zlostným zavrčením, jaké vydává kočka, když jsme ji znenadání
popadli; zraky její zatěkaly po nás. Byly to oči její. tvarem i barvou,
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avšak oči nečisté, plné pekelného žáru, a ne ty čisté, krásné
hvězdičky, jak jsme je zdali. V tu chvíli zbytek mé bývalé lásky
přešel v nenávist a ošklivost; kdybych ji byl měl zabít, byl bych to
učinil s divokou rozkoší. Když tak na nás hleděla, v očích jejích
plál nečistý svit a obličej svraštil se k smyslnému úsměvu. Ó Bože,
jak jsem se zachvěl, hledě na to! Bezohledným pohybem odhodila v
ďábelské necitelnosti děcko, jež dosud křečovitě svírala a tiskla na
prsa, mručíc nad ním jako pes nad kostí. Dítě pronikavě vykřiklo a
zůstalo s pláčem leželi. V jednání jejím bylo zřítí chladnokrevnost,
jež vynutila Arturovi výkřik odporu; když se k němu blížila s
rukama vztaženýma a smyslným úsměvem, ucouví a zakryl si obličej
rukama.
Kráčela však ještě blíž a řekla tichým svůdným hlasem:
„Pojď ke mně, Arture! Nech těchto ostatních a pojď ke mně!
Ňadra má dychtí po tobě. Pojď, odpočineme si spolu. Pojď, mužíčku
můj, pojď!“
Cosi ďábelsky sladkého spočívalo v jejím hlase, cosi jako zvuky
praskajícího skla, projíždějící až do mozku i těm, jimž slova ta
neplatila. Artur byl jako omámen; odtáhl ruce s obličeje a široce
rozevřel náruč. Vrhla se proti němu, když vtom mezi ně vskočil Van
Helsing, vysoko zvedaje malý zlatý křížek. Odtrhla se od nich a s
obličejem rázem zkřiveným a plným vzteku trhla sebou za ním, aby
vklóuzla do hrobky.
Avšak asi na dvě stopy ode dveří se zastavila, jakoby nějakou
neodolatelnou silou zadržena. Potom se obrátila a tvář její byla
ozářena jasným svitem měsíčním i svítilnou, jež se pod železnými
nervy Van Helsingovými již nechvěla. Nikdy jsem neviděl takové
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zlomyslnosti v něčím obličeji a myslím, že lidské oko nikdy takové
nespatří. Pěkná barva její pleti zesínala, a z očí šlehaly blesky
pekelného ohně, obočí se jí stáhlo, takže se vrásky na čele podobaly
hadům Medusiným; krásná kdysi, krví potřísněná ústa nabyla až
podoby čtverce jako u škrabošek řeckých a japonských her
divadelních. Mohla-li kdy tvář věstiti smrt a pohled zabíjeti, bylo
tomu tak této chvíle.
A celou půl minutv, která se nám zdála věčností, stála, mezi
pozdviženým křížem a posvátným prostředkem, jenž uzavíral jí
vchod. Van Helsing přerušil mlčení a otázal se Artura:
„Odpovězte mi, příteli! Mám pokračovati ve svém díle?“
Artur se vrhl na kolena a zakryl si rukama obličej odpovídaje:
„Čiňte, co je vám libo, příteli; dělejte, co chcete. Nemůže býti
nic hroznějšího na světě; téměř křičel rozčilením. Quincey a já
mimoděk jsme přistoupili k němu a uchopili ho za ruce. Slyšeli
jsme, jak se svítilna cvaknutím zavřela, když ji Van Helsing ukládal;
přistoupil k Samé hrobce a začal vybírati ze štěrbin zázračný onen
prostředek, jímž je ucpal. Všichni pohlíželi jsme v hrůzném údivu
na to, jak po jeho poodstoupení zdánlivě jako my tělesná ženská
postava protáhla se štěrbinou, kterou by stěží čepel nože prošla.
Všichni pocítili jsme radostnou úlevu, když se profesor chystal
ucpávat štěrbiny ve dveřích.
Když tuto práci dokončil, zvedl dítě a řekl:
„Teď pojďte, přátelé! Do zítřka nemůžeme podniknouti ničeho.
V poledne bude tu pohřeb; sejdeme se o nějakou chvíli dříve. Až
se páry účastníků pohřbu rozejdou a hrobník zamkne vrata, zůstaneme tu sami. Budeme mít zase co dělat, ale něco jiného nežli na
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dnešek v noci. Co se týče tohoto děcka, nestalo se mu mnoho a
zítra večer bude zase zdrávo. Položíme je tam, kde je musí najít
policejní strážník, jak se již jednou stalo; a potom domů!“
Přistoupiv blízko k Arturovi, řekl:
„Milý příteli, přestál jste muka; později však až se na vše budete
rozpomínat, uvidíte, že to vše bylo- nutno. Jste pořád ještě v
trpkých vodách, můj milý. Zítra touto dobou, bohudíky, z nich
vyjdete a budete píti první doušek vody sladké; tedy netruchlete
příliš! Do té doby nebudu vás prosit, abyste mi odpustil.“
Artur a Quincey šli se mnou domů a cestou snažili jsme se druh
druha všelijak bavit. Dítě jsme zabezpečili a byli jsme velmi
unaveni; spali jsme tedy každý spánkem více nebo méně
posilujícím.
29. září, v noci. — Nedlouho před půlnocí stavili jsme se my tři:
Artur, Quincey Morris a já pro profesora. Bylo nápadno, že — jako
bychom se byli umluvili — oblekli jsme všichni černý oblek. Artur
ovšem nosil černé šaty, neboť měl hluboký, smutek, ale ostatní
učinili jsme tak mimoděk. Na hřbitov přišli jsme asi v půl druhé
a procházeli jsme se tam, hledíce, aby si nás nikdo nevšiml; když
hrobníci dokončili svoji práci a dozorce, domnívaje se, že každý již
odešel, zamkl vrata, zůstala řada na nás. Van Helsing měl s sebou
místo malého černého kufříčku dlouhou koženou brašnu,
podobnou kriketovému pouzdru; bylo vidět, že je dosti těžká.
Když jsme osaměli a na silnici dozněly poslední kroky, sledovali
jsme mlčky a jako na povel profesora ke hrobce. Odemkl dveře, a
když jsme vešli, zase za námi zamkl. Vyndal z kapsy svítilnu, kterou
rozžehl, jakož i dvě voskovice, jez na konci poroztaviv, postavil na
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jiné rakve, aby měl s dostatek světla ku • práci. Když zase sňal víko
Lucyiny rakve, přihlédli jsme dychtivě — Artur chvěl se jako
osikový list — a spatřili, že tělo leželo v ní v celé smrtelné kráse.
V mém srdci nebylo však lásky; choval jsem v něm jen nenávist k
hrůznému tělu, jež mělo sice podobu Lucyinu, ale nikoli duši. Viděl
jsem, že ani Arturův obličej nejevil stopy útrpnosti při pohledu na
ni. Tázal se Ván Helsinga:
„Je-liž to vskutku Lucyino tělo, či jen demon v její podobě?“
„Je to její tělo a přece není. Ale počkejte chvilku a uvidíte ji,
jakou byla a jest“
Když takto před námi ležela, zdála se jen jakýmsi strašidelným
obrazem Lucy; hrotité zuby, zakrvácená, smyslná ústa, což námi
zachvělo, a celé tělesné a přirozené vzezření byly jakoby dabelským
výsměchem Lucyiny čistoty. Van Helsing začal mechanicky, jako
vždy jindy, vyndavat z brašny rozličné věci a chystal si je po ruce.
Nejprve vyndal pájidlo a pájku, potom olejovou lampičku, která
v koutě hrobky zapálena vytvořovala plyn, jenž hořel jasným,
horkým, modravým plamenem. Dále operační nože, které rozložil si
při ruce a posléze oblý, dřevěný kolík asi půltřetího nebo tři palce
silný a tři stopy dlouhý. Jeden jeho konec byl zuhelněním v ohni
tvrzen a ostře zahrocen. S kolíkem vyndal těžké kladivo, jakého se
v domácnosti užívá k roztloukání uhlí ve sklepě. Na mne působí
přípravy lékařovy k operaci povzbudivě a osvěživě; Avšak Artura a
Quinceye přiváděly tyto věci v úžas. Oba však jevili odhodlanost a
zachovali ticho a klid.
Když bylo vše připraveno, řekl Van Helsing:
„Nežli začneme, dovolím si vám něco vysvětliti. Vedu si podle
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vymožeností vědy a zkušenosti starých a těch, kteří se zabývali
studiem ne-mrtvých. Stane-li se někdo ne-mrtvým, stihne ho
zároveň s touto změnou kletba nesmrtelnosti; nemůže zemříti, nýbrž putuje věk za věkem, vyhledává nových obětí a zvětšuje zlo
tohoto světa. Neboť všichni, kdo umírají jako kořist ne-mrtvého,
sami se stávají nemrtvými a vycházejí za novou kořistí. A tak se
čím dál tím více šíří ten kruh, jako vlny způsobené kamenem do
vody vhozeným. Příteli Arture, kdybyste byl políbil Lucy před její
smrtí nebo na dnešek v noci, když vás lákala do náruči, byl byste
časem po smrti musel se státi tím, čemu se ve východní Evropě říká
„nosferatu“ a byl byste ne-mrtvým získával víc a více obětí, jež by
svět plnily hrůzou. Činnost milé, nešťastné slečny teprve se začala.
S těmi dětmi, jichž krev ssála, není ještě tak zle; bude-li však ona
jakožto ne-mrtvá dále žíti, pozbudou děti víc a více krve a puzeny
jsouce mocí, kterou nad nimi má, budou k ní dále přicházeli; tak
by. jim zlořečenými ústy všecku krev vystřebala. Avšak zemře-li
nyní vskutku, všechno se změní; jemné rány na krčcích dětí zmizí
a ony vrátí se ke svým hrám a zapomenou navždy, co se s nimi
dělo. Nejkrásnějším při tom jest, že dojde-li tato nemrtvá klidu a
skutečné smrti, duše úbohé slečny bude zase svobodna. Místo, aby
v noci páchala zlo, jež by se neustále rozmáhalo tím, že by se mu
ve dne přizpůsobovala, zaujme své místo mezi anděly. A tak, milý
příteli, bude žehnati ruce, která ji proklá bodnutím, jež ji uvolní.
Jsem k tomu ochoten; ale není tu nikoho mezi námi, kdo má k tomu
větší právo? Nebude-li mu radostí, pomyslí-li si někdy za nočního
ticha, až bude spánek míjet jeho víček: ,Byla to má ruka, jež poslala
ji na cestu k hvězdám ; byla to ruka toho, jenž ji nejvíce miloval;
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ruka, kterou by si byla sama nejraději vyvolila, kdyby jí volno bylo
voliti. Povězte mi, není tu nikoho takového mezi námi?“
Všichni pohlédli jsme na Artura. Také pochopil, jako my ostatní,
že má to býti jeho ruka, jež v nekonečné dobrotě vrátí nám Lucy
jako světici a nikoli, aby bylo klnuto její památce; předstoupil a řekl
zmužile, ačkoli se mu ruka chvěla a v tváři byl bled jako sníh:
„Nejmilejší příteli, z hloubi zlomeného srdce vám děkuji. Rcete
mi, co mám činiti a nezarazím se!“ Van Helsing položil mu ruku na
rameno a řekl:
„Statečný mladý muži! Jen okamžik odvahy a bude po všem.
Tímto kůlem musí býti prokláno její srdce. Bude to krutý čin, o
tom není pochyby, ale bude trvati jen krátkou chvilku a radost vaše
bude větší nežli vytrpěný bol. Až vyjdete z ponuré této hrobky,
bude várn, jako byste.se octl ve zcela jiném ovzduší. Nesmíte však
convhouti, když jste jednou začal. Pomyslete jen, že vaši věrní
přátelé jsou kolem vás a že se po celou tu dobu za vás modlí.“
„K dílu!“ zvolal Artur chraptivě. „Povězte mi, co mám dělat.“
„Vezměte tento kolík do levé ruky, naměřte hrotem na srdce a
pravicí uchopte kladivo. Až se začneme modlit za zemřelé, — budu
čisti modlitbu z knihy, kterou zde mám, a ostatní budou mi odpovídati, — veďte ránu ve jménu Páně, aby byla zachráněna ta, kterou
milujeme, a nebyla již ne-mrtvou.“
Artur uchopil kolík i kladivo a poněvadž byl k činu pevně
odhodlán, ani se nezachvěl. Van Helsing otevřel mešní knihu a
začal číst a já s Quinceyem jsme mu odpovídali, jak nejlépe jsme
uměli. Artur nasadil hrot na srdce, a viděl jsem, jak se pod ním bílé
maso promáčklo. Potom vyší silou udeřil.
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Tělo v rakvi se zkroutilo; odporná krvavá pěna vytryskla na
otevřené rudé rty. Tělo se svíjelo, zmítalo a škubalo v prudkých
křečích; ostré bílé zuby se sevřely a protkly rty, jež potřísnily se.
krvavou pěnou. Ale Artur necouvnul. Podobal se postavě boha
Thora, když se jeho neochvějná paže zvedala a klesala, když spásu
přinášející kůl vnikal hloub a hloub, a krev z probodeného srdce
daleko dokola tryskala. Tvář jeho byla klidna a zářil z ní smysl pro
vysokou povinnost; pohled jeho dodával nám odvahy, takže naše
hlasy se pod nízkou klenbou zvonivě rozléhaly.
Potom ustalo křečovité svíjení těla, zuby se již nesvíraly a obličej
se nechvěl. Posléze leželo tělo klidně. Bylo po hrůzném výkonu.
Kladivo vypadlo Arturovi z ruky. Potácel se a byl by upadl,
kdýbychom ho byli nezadrželi. Velké kapky potu vyvstaly mu na
čele a z prsou dral se přerývaný výdech. Byl to pro něho věru
hrůzný úkol a kdyby ho k němu nenutkaly vyšší nežli jen pouze ryze
lidské úvahy, byl by se ho neodvážil. Několik minut hleděli jsme si
pouze jeho a nevšimli jsme si rakve. Když jsme, však na ni pohledli,
nesl se od druha k druhu projev velikého údivu. Podiv náš byl tak
nápadný, že Artur vstal se země, kde dosud seděl, a přistoupil k
nám, aby se též podíval; hned se mu radostí vyjasnil obličej, s něhož
rázem zmizel výraz hrůzy, dosud na něm spočívající.
Tam v rakvi neležel již onen příšerný tvor, jehož jsme se obávali
a zvykli si nenáviděti, takže jsme jen neradi přenechali dílo zhouby
osobě právem nejpovolanější, — nýbrž ležela tu Lucy, jak jsme ji
viděli živou, s obličejem nevýslovně milým a čistým. Arciť nesl jako
zaživa stopy, nemoci, bolu a chřadnutí, ale ty nám byly drahy, neboť
nám dokazovaly, že máme před šebou známou nám bytost. Každý
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z nás cítil, že posvátný klid, jenž jako sluneční záře spočíval na
vyhublé tváři a tvarech, byl jen pozemským znamením a symbolem
nebeského klidu, jenž jí odtud vzešel navždy.
Přistoupil tiše Van Helsing, položil ruku Arturovi na rameno a
řekl mu:
„A což, Arture, milý příteli, odpustíte mí nyní?“
Když Artur uchopil ruku starcovu, dostavila se reakce na
všechnu hroznou trýzeň; zvedl ruku jeho ke rtům, stiskl ji a řekl:
„Odpustit! Bůh vám žehnej, že jste vrátil drahé mé milence duši a
mně klid.“ Položil ruku profesorovi na rameno, složil hlavu na jeho
prsa a chvilku tiše plakal, zatím co jsme my mlčky a hluboce dojati
přihlíželi. Když zase vznesl hlavu, řekl mu Van Helsing:
„A teď, můj milý, ji můžete políbit. Polibte ty mrtvé rty, chcete-li,
jak by si toho ona přála, kdyby si ještě; mohla přáli. Neboť není již
zuřivým ďáblem, ani strašidelnou příšerou na věčné časy. Není již
ďáblovou nemřtvou. Zesnula nyní v Pánu a její duše jest u Něho!“
Artur se sklonil a políbil ji; potom jsme jeho s Quinceyem poslali
z hrobky; profesor a já jsme pilou odřízli vyčnívající konec kolíku,
ponechavše hrot v jejím těle. Odřízli jsme jí hlavu a ústa naplnili
česnekovým květem. Připájeli jsme pruh na cínové rakvi,
zašroubovali víko a sebravše rozložené věci odešli jsme. Když byl
profesor zamkl dveře, odevzdal klíč Arturovi.
Venku bylo překrásně, svítilo slunce a ptáčkové prozpěvovali;
zdálo se, jakoby celá příroda byla v povznesenější náladě. Všude
radost, spokojenost a mír, neboť sami jsme dosáhli vytčeného cíle;
těšili jsme se, byť naše radost byla vytrpěným bolem pozastřena.
Nežli jsme odešli, řekl Van Helsing:
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„Nuže, přátelé, jeden krok, a to nej trapnější, ku provedení díla
jsme vykonali. Zbývá nám však vykonati ještě obtížnější úkol:
vyhledali původce všeho toho utrpení a zničiti jej. Jsem již na stopě,
po které se můžeme bráti, ale je to úkol dlouhý a nesnadný a
setkáme se tu s nebezpečím a strastmi. Chtěli byste mi všichni býti
pomocni? Naučili jsme se věřiti, my všichni, ne-li? A poněvadž je
tomu tak, nevidíme-liž jasně svoji povinnost? Ano! A neslíbíme si
dodržeti až ke šťastnému konci?“
Všichni stiskli jsme druh druhu ruku a slib a svazek byl uzavřen.
Když jsme odcházeli, řekl profesor:
„Pozítří večer se sejdeme a pojíme v sedm hodin u přítele Johna.
Přivedu ještě dva jiné, dva, jichž dosud neznáte, a budu ochoten
vysvětliti celé naše podnikání a rozvinouti naše plány. Příteli Johne,
vy půjdete se mnou, neboť jest mi vykonati mnohé přívy a vy mi
pomůžete. Dnes večer odjedu, vrátím se však zítra večer. A potom
začne naše pátrání. Ale dříve jest mi vám ještě mnoho říci, abyste
věděli, co činit a čeho se obávat. Potom si obnovíme vzájemně slib;
neboť máme před sebou hrozný úkol a když již jsme jednou nohou
v brázdě, nesmíme couvnouti.“
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Hlava XVII.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.
(POKRAČOVÁNÍ.)

Když jsme přišli do hotelu Berkeley, čekal tam Van Helsinga
telegram:
„Přijíždím vlakem. Jonathan ve Whitby. Důležité zprávy. Mina
Harkerová.“
Profesor byl nadšen. „Ach, ta výborná paní Mina!“ pravil, „perla
mezi ženami. Přijíždí, ale já tu nemohu vyčkati. Musí bydleti ve
vašem domě, příteli Johne. Půjdete jí na nádraží vstříc. Telegrafujte
jí en route, aby byla připravena.“
Když byl telegram odeslán, vypil ještě číšku čaje; při tom
vyprávěl mi o zápisníku, jejž si vedl Jonathan Harker na cestách,
a dal mi strojem psaný opis, jakož i deník paní Harkerové, psaný
ve Whitby. „Vezměte si jej,“ pravil, „a dobře jej pročtěte! Až se
vrátím, budete věděli, co se všechno událo a budete moci snáze
přistouptii k přípravám. Dobře jej opatrujte, neboť chová v sobě
pravé poklady. Bude vyžadovali veškeré vaší důvěřivosti, ano, i vaší,
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jenž jste dnes získal tak znamenité zkušenosti O čem se v něm
mluví,“ pravil, klada těžce a vážně ruku na svazek papíru, „může
býti začátkem konce vašeho, mého a mnoha jiných; může však také
odzvonili umíráčkem všem ne-mrtvým, kteří se potloukají po zemi.
Ctěte jej, prosím, a bedlivě uvažujte a dovedete-li něco připojiti
k tomu, co bylo vylíčeno, učiňte to, neboť věc je nejvýš důležita.
Zaznamenával jste si do deníku všechny ty podivné příhody, neníliž pravda? Ano! Promluvíme si tedy o tom všem, až se vrátím.“
Přichystal se potom na cestu a brzy odešel na Liverpoolské nádraží.
Já vydal jsem se k Paddingtonu, kam dorazil jsem čtvrt hodiny před
odjezdem vlaku.
Jako obyčejně procházelo se na peronu rušně mnoho lidí; začalo
mi být proti mysli, že mohu přehlédnouti svoji návštěvníci; vtom
přistoupila ke mně milá osůbka dívčího vzezření, podívala se na
mne zběžně a otázala se: „Pan doktor Seward, ne-li?“
„A vy jste paní Harkerová!“ odpověděl jsem ihned, načež mi
podala ruku.
„Znám vás dle popisu ubohé, drahé Lucy, avšak — — —“ Náhle
se zarazila a po obličeji se jí rozlil ruměnec.
Červeň, jež také mé líce zbarvila, byla stejným naším
dorozuměním, neboť byla němou odpovědí na její uzardění. Odňal
jsem jí zavazadla, mezi nimiž byl i psací stroj, a podzemní drahou
jeli jsme do ulice Fenchurch Street, když jsem byl dříve telegrafoval své hospodyni, aby ihned připravila pokoj s ložnicí pro paní
Harkerovou.
Přijeli jsme včas. Věděla zajisté, že bydlištěm mým jest ústav pro
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choromyslné, ale pozoroval jsem, že nedovedla se ubrániti lehkému
zachvění, když jsme vešli.
Řekla mi, že kdyby mohla, šla by hned do mé pracovny, poněvadž
mi má mnoho říci. Pro dnešek tedy končím svůj záznam do
fonografického deníku a budu ji očekávati. Dosud nemohl jsem
nahlédnouti do papírů, které mi dal Van Helsing, ačkoli ležely otevřeny přede mnou. Musím ji něčím zabaviti, abych se dostal ke
čtení. Neví, jak mi je čas drahý a jak důležitý úkol jsme si vytkli.
Musím dáti pozor, abych ji nepoplašil, Zde jest!
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
29, září. — Když jsem si upravila toaletu, vešla jsem do pracovny
doktora Sewarda. U dveří jsem se na okamžik zastavila; zdáloť se
mi, že ho slyším s někým hovořiti. Jelikož mi však dříve řekl, abych
si pospíšila, zaklepala jsem a na jeho „volno“ jsem vešla.
K velikému mému podivu nebylo u něho nikoho. Byl docela sám
a na stole proti němu stálo cosi, co jsem podle popisu hned měla
za fonograf. Dosud jsem fonografu neviděla a velice jsem se tedy o
přístroj zajímala.
„Doufám, že nebylo vám na mne čekati,“ řekla jsem ; ,,stála jsem
totiž u dveří, když slyšela jsem, že hovoříte, a myslila jsem, že máte
u sebe někoho.“
„Ó, zaznamenával jsem jen do svého deníku,“ pravil s úsměvem.
„Do deníku?“ tázala jsem se udivena.
„Ano,“ odpověděl, „mluvím do tohoto.“ Při tom položil ruku na
fonograf. Byla jsem tím nadšena a zvolala jsem:
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„Inu, toť ovšem nad těsnopis! Mohla bych z něho něco
vyslechnout?“
„Zajisté,“ odpověděl sdílně, a povstal, aby přístroj uvedl v chod.
Potom se zarazil a jevil rozpaky.
„Vskutku,“ začal váhavě, „mluvím do svého deníku; a poněvadž
jde zcela — skoro zcela — o mé osobní záležitosti, — bylo by divno,
— totiž, myslím —.“ Zamlčel se a já snažila jsem se pomoci mu z
rozpaků:
„Posloužil jste drahé Lucy k smrti. Povězte mi o tom, jak zemřela;
za všechno, co se o ní dovím, budu velice vděčna. Byla mi velmi,
velmi draha.“
K mému podivu odpověděl s výrazem hrůzy: „Povídati vám o její
smrti? Za nic na světě!“ „Proč pak ne?“ otázala jsem se, neboť jsem
doznala nelibého, hrozného pocitu. Zase se zamlčel a pozorovala
jsem, že hledí vymysliti omluvu. Posléze vykoktal:
„Víte, nedovedu vyhledati vhodného začátku oddílu,“ Když toto
pravil, napadla mu myšlenka a řekl, nejsa si ani vědom hlouposti,
zcela jiným hlasem a dětsky naivně: „Je to vskutku pravda, na mou
čest. Na indiánskou čest!“ Neubránila jsem se smíchu, čemuž se
ušklíbl, „Nechrne toho pro tentokrát!“ řekl. „Ale věřte, ačkoli jsem
si vedl deník celé měsíce, nikdy mi nenapadlo, jak bych vyhledal
některou část v případě, že bych jí potřeboval.“ Tu jsem pochopila,
že deník lékaře, který ošetřoval Lucy, mohl by nám něčím přispěti k
seznání oné hrůzné bytosti, a řekla jsem směle:
„Tedy by snad bylo lépe, pane doktore, kdybych jej pro vás opsala
na svém psacím stroji.“ Zbledl v pravém slova smyslu jako mrtvola
a řekl:

300
www.eknizky.sk

DRAKULA

„Ne, ne, ne! Ani za nic na světě nedovolím vám čisti této hrozné
příhody!“
Bylo to tedy opravdu hrozno! Tušení mé mne neklamalo. Na
chvilku jsem se zamyslila a když zrak můj zatěkal po pokoji,
mimoděk po čemsi pátraje, co by mi mohlo pomoci, utkvěl na
velkém balíku strojem psaných listů na stole. Oči jeho sledovaly
můj pohleď, aniž si toho byl vědom. Když spatřil balík, pochopil, co
myslím.
„Neznáte mne,“ řekla jsem. „Až přečtete tyto papíry, — můj a
mého muže deník, jež jsem na stroji přepsala, lépe mě poznáte.
Neváhala jsem podati každou myšlenku a hnutí srdce v této věci;
ale jak pravím, neznáte mne dosud; nemohu tedy nadíti se, že rni
hned věnujete svoji důvěru.“
Je to zajisté muž ušlechtilého smýšlení; chudák l.ucy ho dobře
posoudila. Vstal a otevřel velkou zásuvku, ve které bylo srovnáno
mnoho dutých válců kovových s povlakem z tmavého vosku a řekl:
„Máte docela pravdu. Nedůvěřoval jsem vám, protože jsem vás
neznal. Teď vás však mám čest znáti a řeknu, že jsem vás měl znáti
již dávno. Vím, že vám o mně Lucy povídala; vyprávěla mi také o
vás.
Mohu vám dáti zadostučinění, jediné, jež spočívá v mé moci?
Vezměte tyto válce a vyposlechněte je; první půltucet obsahuje
ryze osobní mé záležitosti a snad vás neodstraší; alespoň mne lépe
poznáte. Potom bude hotov oběd. Zatím si přečtu tyto listiny a
jistým věcem lépe porozumím.“ Sám přenesl fonograf do mého
pokoje a připravil mi jej. Teď se dovím leccos zajímavého, to vím
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zcela jistě; vylíčí mi s jiné stránky episodu věrné lásky, jejíž jednu již
znám ….
DENÍK DRA SEWARBA.
29. září. — Byl jsem tak zahloubán do podivuhodného deníku
Jonathana Harkera a deníku jeho ženy, že mi čas uběhl, aniž jsem
toho pozoroval. Ani paní Harkerová ještě nesešla, když služka ohlašovala, že je prostřeno; řekl jsem tedy: „Snad jest unavena; počkejte
s obědem až za hodinu!“ a četl jsem dále: Právě jsem dočetl deník
paní Harkerové, když vešla. Vyhlížela velmi roztomile, ale byla
smutná a oči měla pláčem zčervenalé. To mne velice dojalo.
Nedávno měl jsem sám důvody k slzám, Bůh ví, ale nebylo mi
dopřáno, abych si jimi ulevil. A teď mi pohled těchto milých očí, v
nichž se nedávné slzy ješte třpytily, šel přímo k srdci. Řekl jsem tedy
co možná nejvlídněji:
„Tuze si vyčítám, že jsem vás zarmoutil.“
„Ó, nikoli,“ pravila, „nezarmoutil, ale váš bol mne dojal více,
nežli dovedu vypověděti. Je to podivuhodný přístroj, ale věru
hrozně věrný. Vylíčil mi přirozenými tóny strasti vašeho srdce. Bylo
to, jakoby duše s pláčem volala k Bohu všemohoucímu. Nikdo jiný
se toho nedoví! Hleďte, pokusila jsem se prospěti vám. Vypsala
jsem vše slovy na psacím stroji a nikdo jiný neuslyší úderů srdce
vašeho, nežli jak bylo dopřáno mně.“
„Ano, nikdo jiný nepotřebuje toho věděti a také se nedoví,“
pravil jsem tiše. Podala mi ruku a řekla velice vážně:
„Ale přece někdo musí!“
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„Musí? A proč?“ otázal jsem se.
„Protože bude příspěvkem k vylíčení hrozného děje, vylíčení
smrti ubohé Lucy a všeho, co k ní vedlo; protože v zápase, jenž
nám nastává, abychom zbavili zemi tohoto hrozného netvora, jest
se nám uchýliti ke každému poznatku a každá pomoc jest nám
cennou. Myslím, že válečky, které jste mi dal, obsahují více, nežli
jste mi chtěl dát seznati; ale vidím, že ve vašich záznamech vzešlo
mnohé světlo do této ponuré záhady. Chcete mi pomoci, že ano?
Vím všechno až do jistého času; vidím již, ačkoli váš deník sahá
jen k 7. září, jak asi ubohá Lucy trpěla a jak ji zasáhl hrozný osud.
Jonathan a já pracovali jsme ve dne, v noci od té doby, kdy u nás
byl Van Helsing. jonathan odejel do Whitby, aby získal dalších
informací, a bude zítra zde, aby nám pomáhal. Nepotřebujeme míti
vůči sobě tajemství; budeme-li pracovati společně a ve vzájemné
naprosté důvěře, budeme zajisté silnější, nežli kdyby z nás někdo
tápal ve tmách.“ Hleděla na mne tak prosebně a zároveň jevila
takovou odvahu a odhodlanost, že jsem se ihned podřídil jejímu
přání. „Můžete jednati, jak v této věci za dobré uznáte,“ pravil jsem.
„Bůh mi odpusť, pochybím-li! Uslyšíte ještě leccos hrozného; ale
pronikl-li jste tak daleko záhadu Lucyíny smrti, nebudete chtít
zůstat, jak jistě vím, s ostatním v temnu. Nuže, a konec, skutečný
konec poskytne vám zákmitu pokoje. Pojďte, máme prostřeno. Musíme si vzájemně dodávati síly, k tomu, co nám nastává; máme před
sebou krušný a odporný úkol. Až se najíte, povím vám ostatní, a
odpovím, nač se budete tázati, ne-li ještě něco, čemu nerozumíte,
ačkoli nám, kteří jsme byli účastníky, je vše zřejmo.“
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DENÍK MINY HARKEROVÉ.
29. září. — Po jídle šla jsem s doktorem Sewardem do jeho
pracovny. Přinesl zase fonográf z mého pokoje a já vzala jsem s
sebou svůj psací stroj. Přistavil mi pohodlné křeslo a postavil
fonograf tak, , abych na něj dosáhla, aniž by mi bylo vstáti, a ukázal
mi, jak jej mám zastaviti, pro případ, že bych chtěla učiniti
přestávku. Potom se v zamyšlení usadil na židli zády proti mně, aby
mi co možná nejméně překážel, a začal číst. Přiložila jsem si kovové
konce k uším a naslouchala jsem.
Když jsem vyslechla celé vylíčení Lucyiny smrti a vše, co
následovalo, sklesla jsem zpět do svého křesla. Na štěstí nejsem
náchylna ke mdlobám. Když mě spatřil Dr. Seward, vyskočil s
výkřikem zděšení, popadl s poličky láhev lihoviny a podal mi
doušek brandy, jenž mě za chvilku zase vzprúžil. Hlava se se mnou
točila a z celé té hrůzy vynořilo se mi jako světlý paprsek jen blahé
pomyšlení, že drahá Lucy dojde posléze klidu; ani nevím, jak bych
se jinak nezdržela nějakého výstupu. Všechno je tak divoko,
záhadno a podivno, že kdybych byla nečetla, čeho zažil Joňathan
v Transylvanii, ani bych tomu neuvěřila. Takto jsem ani vlastně
nevěděla, čemu věřit, a abych se trochu povyrazila, dala jsem se do
něčeho jiného. Sňala jsem příklop s psacího stroje a řekla doktoru
Sewardovi:
,,Dovolte, ať všechno přepíši. Musíme být hotovi, nežli přijde
Dr. Van Helsing. Jonathanovi zaslala jsem telegram, aby sem ihned
přijel, jakmile se vrátí ze Whitby do Londýna. V této záležitosti
jsou hlavní věcí data a myslím, až přichystáme celý materiál a
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chronologicky jej srovnáme, že tím bude mnoho vykonáno. Řekl
jste, že přijde také lord Oodalming a pan Morris. Připravíme se,
abychom jich mohli přijati.“ Zapial fonograf trochu níže a já začala
jsem na stroji opisovat s počátku sedmého válce. Kopírovacím
papírem pořídila jsem tři průtisky deníku, iak jsem činila při
ostatních zápisech. Skončila jsem již hezky pozdě; doktor Seward
obešel si zatím své nemocné. Když se vrátil z pochůzky, usedl si
ke mně, aby mi při práci nebylo tak smutno. Jak je laskav a pln
ohledů. Zdá se, že je na světě ještě plno dobrých lidí, byť v něm
byly i obludy. Nežli jsem odešla, vzpomněla jsem si. že Jonathan
zaznamenal ve svém deníku, jak se profesor polekal, když cosi četl
ve večerníku na stanici v Exeteru; vidouc tedy, že Dr. Seward drží
v ruce tyto noviny, vyžádala jsem si „The Westminster Gazette“ a
„The Pall Mall Gazette“ a vzala jsem si je s sebou do svého pokoje.
Pamatuji se, jak „The Dailygraph“ a „The Whitby Gazette“, z nichž
pořídila jsem si výstřižky, pomohly mi pochopiti hrozné události
ve Whitby, když tam přistál hrábě Drakula; prohlídnu si tyto
večerníky od té doby a snad mi z nich leccos vysvitne. Nechce se mi
spat a práce mi přispěje, abych nabyla klidu.
DENÍK DRA SEWARDA.
30. září. Pan Harker přišel v devět hodin. Telegram ženuščin
došel ho právě před odjezdem. Je neobyčejně prozírav, lze-li souditi
s jeho obličeje, a pln energie. Spočívá-li jeho deník na pravdě —
a soudíc podle toho, co podivného zažil, je to zajisté pravda, —
je to muž veliké duševní síly. Toto druhé sestoupení do hrobky je
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znamenitým důkazem odvahy. Po přečtení jeho zprávy čekal jsem,
že seznám typického představitele mužství, nikoli klidného gentlemana z obchodu, jenž sem dnes přišel.
Později. — Po svačině odešli Harkerovi do svého pokoje a když
jsem šel kolem, zaslechl jsem klapot psacího stroje. Mají oba
napilno. Paní Harkerová povídala mi, že zařazují chronologickým
pořadem každý i nejmenší důkaz. Harker vypátral dopisy o dopravě
beden do Whitby, a svědčící povozníkům, kteří je naložili a odvezli
do Londýna. Teď právě čte můj deník, jejž jeho žena přepsala na
stroji. Rád bych věděl, co o něm oba soudí. Tu ho máme…
Podivno, že mi nikdy nenapadlo, že nejbližší dům s naším
sousedící mohl by být hraběti útočištěm! Bůh ví, že jsme měli dosti
námětů v chování ošetřovance Renfielda! Svazek papírů týkajících
se koupě domu, byl připojen k typogramu. Ó, kéž bychom je byli
měli dříve; byli bychom zachránili život ubohé Lucy! Dosti však:
v tom právě spočívá šílenství! Harker se vrátil a zase rovná svůj
materiál. Řekl, že při obědé bude moci ukázati mi souvisle celou
řadu událostí. Myslí, abych zatím šel k Renfieldovi, poněvadž dosud
byl jaksi ukazatelem příchodu a odchodu hraběte. Ťoho bych ještě
neřekl, ale srovnám-li data, mám za to, že by tomu mohlo býti tak.
Dobře, že paní Harkerová přepisuje válce strojovým písmem! jinak
bychom se byli dat nikdy nedodělali…
Zastal jsem Renfielda sedícího klidně ve svém pokoji; ruce měl
sepiaty a dobrácky se usmíval. V tu chvíli zdál se mi rozumný jako
kdokoli jiný. Sedl jsem si k němu a hovořil s ním o všeličems; vyjadřoval se o všem docela přiměřeně. Také sám od sebe mluvil o tom,
že by rád šel domů, o čemž, pokud vím, za zdejšího pobytu se nikdy
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nezmínil. Vskutku mluvil s důvěrou o svém brzkém propuštění.
Věru myslím, že kdybych byí s Harkerovými nebesedoval a nečetl
dopisů a dat o jeho záchvatech, byl bych ochoten po krátké
pozorovací lhůtě podepsati mu propouštěcí list. Takto však mám
temné podezření. Všechny tyto výbuchy jaksi souvisely s
přítomnosti hraběte. Co asi znamená toto naprosto spokojené
vzezření? Je možno, aby jeho pud byí uspokojen konečným
vítězstvím upírá? Počkejme; sám je zoofagus a v divném jeho zření
přede dveřmi kaple náležející k opuštěnému domu pořád mluvil
o „mistru“. To vše potvrzuje mou domněnku. Za chvíli jsem však
odešel; přítel můj je té chvíle tuze umoudřen, takže není radno
obtěžovati ho otázkami. Mohl by začít uvažovat, a potom — —!
Odešel jsem tedy. Nedůvěřoval jsem jeho klidnému chování;
dozorci jsem nakázal, aby ho nespouštěl s očí a měl připravenu
svěrací kazajku pro případ, že jí bude potřeba.
DENÍK JONATHANA HARKERA.
29. září ve vlaku do Londýna. — Když se mi od pana Biliingtona
dostalo zdvořilého ujištění, že mi pokud lze podá potřebných
informací, myslil jsem, že bude nejlépe odejeti do Whitby a
vyzvěděti na místě, čeho jsem si přál. Bylo teď mým úkolem stopovati záhadný náklad ze statku hraběte na místo určení do
Londýna. Později se nám to snad hodí. Billington mladší, hezký
mladík, přišel mi na nádraží vstříc a přivedl do otcovského domu,
kde bylo již rozhodnuto, že tam musím přenocovati. Jsou to
pohostinní lidé, praví našinci: dej hostu všechno, ale ponech mu
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volnosti, ať si vede, jak chce. Všichni věděli, že jsem velmi
zaměstnán a že mohu zdržeti se jen krátce, a pan Billingston měl ve
své kanceláři všechny papíry týkající se dopravy beden již přichystány. Trhl jsem sebou téměř, když. jsem zase spatřil jeden z dopisu,
které jsem viděl na stole hraběte, nežli jsem zvěděl o jeho pekelných
plánech. Všechno bylo bedlivě promyšleno a soustavně i přesně
provedeno. Zdálo se, že byl hrabě připraven na každou překážku,
která by se snad byla mohla postavili v cestu provedení jeho
záměrů. Abychom mluvil; po americku: „ničemu se nevyhnul“; a
naprostá přesnost, s jakou byly provedeny jeho zakázky a příkazy,
byly prostým logickým výsledkem jeho bedlivosti. Viděl jsem
fakturu a opsal jsem ši ji: „Padesát beden obyčejné hlíny k
pokusům.“ Také kopii dopisu firmě Carter Paterson a odpověď na
ni jsem spatřil; obé jsem si též opsal. To bylo vše, co mi mohl pán
Billington na informacích podati; sešel jsem tedy do přístavu a
vyhledal pobřežní strážce, celní úředníky a správce přístavu, Každý
něco věděl o podivném vjezdu lodi, což vešlo již v místní tradici,
ale nikdo nedovedl připojiti, přesnějšího označení ku prostému:
„Padesát beden obyčejné hlíny“. Polom jsem šel ku přednostovi
stanice, který mi ochotně oznámil jména lidí, kteří bedny přejali.
Jejich výroky souhlasily s označením na nákladním listě; nedovedli
však říci více, nežli jen, že byly bedny „velký a zatraceně těžký“
a že nakládání bylo kusem perné práce. Jeden z nich doložil, že
bylo škoda, že tam nebylo takového gentlemana, „jakým jste vy,
pane, který by byl dovedl naše dření ocenit tekutým způsobem“.
Druhý přidal, že jejich tehdejší žízeň byla tak hrozná, že ačkoli od té
doby mnoho času uplynulo, cítí ji všichni ještě dodnes. Nemusím
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připomínat, že nežli jsem odešel, navždy a s dostatek jsem odstranil
tento pramen výčitek.
30. září. — Přednosta stanice byl laskav a napsal mi několik řádek
starému svému druhu, přednostovi v King’s Cross, aby se mi! od
něho spíše dostalo podrobných údajů o dojití beden, až k němu
zítra přijdu. Také, mne hned uvedl ve styk s nádražními zřízenci
a viděl jsem, že výpovědi jejich přesně souhlasí s původním
dopravním listem. U nich nebylo důvodu, aby dostali abnormální
žízeň; přes to však užili této příležitosti, takže jsem byl nucen hasiti
ji způsobem ex post facto.
Odtud odébraí jsem se do ústřední úřadovny Carter
Patersonovy, kde mi nejvýš ochotně vyšli vstříc. Vyhledali
příslušné doklady v deníku a knize dopisní a hned telefonovali o
podrobnosti do kanceláře v King’s Crossu. Na štěstí čekali tam na
práci tíž lidé, kteří bedny převáželi; úředník hned jednoho poslal
ke mně s nákladním listem a všemi papíry týkajícími se dopravy
jich do Carfaxu. Zase všechny údaje přesně souhlasily; vozkové byli
s to doplniti stručné písemné označení některými podrobnostmi.
Týkaly se, jak jsem hned pozoroval, skoro výhradně jen toho, že
se z beden tuze prášilo, což působilo nosičům velkou žízeň. Jelikož
vyhledával jsem další příležitost, abych vyzvěděl něčeho bližšího,
dodatečně jsem je uklidnil běžnou mincí, načež mi jeden z nich
řekl:
,,Ten dům, pane, je věru z nejbláznivějších, jaké jsem kdy viděl.
Všichni čerti vědí, vkročila-li do něho za sto let lidská noha. Bylo
tam prachu tak vysoko, že se v něm člověk mohl vyspat a ani by se
neotlačil, a všechno bvlo tak zanedbáno, že jste z toho mohl cítit
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starý Jerusalem. Ale stará kaple, ta byla ze všeho nejpodivnější! Já a
tuhle můj kamarád jsrne ani nevěděli, jak se z ní co nejdříve dostat.
Bože, nechtěl bych tam ani na chvilku zůstat sám potmně.
Jelikož jsem v tom domě byl, dal jsem mu rád za pravdu; kdyby
byl však věděl, co vím já, myslím, že by byl užil pádnějších výrazů.
Jedné věci jsem teď rád: že totiž všechny bedny které lodí
Demeter došly z Varny do Whitby, byly bezpečně složeny,, ve staré
kapli v Carfaxu. Mělo jich tam býti vlastně padesát; obávám se
však, že byly některé odklizeny, jak vysvítá z denníku doktora
Sewarda.
Pokusím se najiti povozníka, jenž odvážel bedny z Carfaxu a byl
napaden Renfieldem. Píijdu-li po této stopě, dovím se lecčehos
zajímavého.
Později. — Mina i já pracovali jsme celý den a dali jsme veškeré
papíry do pořádku.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
30. září. — Jsem tak veselá, že ani nevím, budu-li se umět
přemoci. Bezpochyby proto, ze minul tíživý můj strach: že tato
hrozná příhoda, jakož í dotek dosud nezacelených ran mohla by
nepříznivě působiti na Jonathana. Viděla jsem, jak odjíždí do
Whitby a tvářila jsem se co možná statečně, ale byla jsem celá
nemocna zlou obavou. Duševní napětí na něj však působilo
blahodárně. Nikdy nebyl tak rozhodný, nikdy tak silen a pln
výbušné energie, jako tentokrát. Je tomu právě tak, jak řekl milý,
dobrý profesor Van Helsing: je dobrého jádra a osvědčuje se za
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okolností, za kterých by slabší povaha podlehla. Vrátil se pln života,
naděje a rozhodnosti; pro dnešní večer jsme všechno uvedli do
pořádku. Jsem téměř divá rozčilením. Myslím, že bychom spíše měli
litovati bytosti tak pronásledované, jakou je hrabě. Ale to je právě
to: není to ani bytost lidská, ba ani ne zvíře. Kdo přečetl zprávu
doktora Sewarda o smrti ubohé Lucy a o tom, co se po ní událo,
tomu v prsou vyschne každý pramének soucitu.
Později. — Lord Godalming a pan Morris přišli dřive, nežli jsme
očekávali. Dr. Seward byl zaměstnán kdesi mimo dům a vzal
Jonathana s sebou; bylo mi je tedy uvítati oba. Setkání to bylo
mi bolestno, neboť mi připomínalo všechny naděje ubohé Lucy
ještě před několika měsíci. Jistě jim Lucy o mně vyprávěla a zdá
se, že í Van Helsing ,,pěl o mně chvalozpěvy“, jak se pan Morris
vyjádřil. Ubozí, žádný z nich ani netuší, že vím, jak se ucházeli o
Lucy. Ani nevěděli, co mluvit a jak si vésti, poněvadž jim nebylo
známo, pokud jsem do všeho zasvěcena; mluvili tedy o
bezvýznamných věcech.
Rozvážila jsem si však celou věc a dospěla k závěru, že bude
nejlépe hned je do všeho zasvětit. Ze zápisníku Dra. Sewarda jsem
věděla, že byli při Lucyině smrti, skutečné její smrti — a že netřeba
se mi tedy báti, že prozradím předčasně tajemství nějaké. Řekla
jsem jim tedy, jak nejlépe jsem dovedla, že jsem četla všechny
papíry a deníky a že jsme je s mužem přepsali na stroji a řádně
je právě srovnali. Každému jsem dala opis, aby si je v knihovně
přečetl. Když lord Godalming svůj vza do ruky a rozevřel — byl
toho hezký balík — řekl:
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,,To jste všechno sama psala, paní Harkerová?“ Přisvědčila jsem a
on pravil dále:
„Ani k tomu dobře nevidím důvodů; ale vy všichni jste tak dobří
a šlechetní a tak horlivě jste pracovali, že mohu jen slepě
uposlechnouti a pokusiti se prospěti vám. Já již dostál jsem svoji
lekci, která člověka dovede učiniti pokorným na celý život. Ostatně
vím, že jste měla ubohou Lucy ráda — —“ Při tom se odvrátil a
zakryl si rukama obličej. Z hlasu jsem pozorovala, že štká. Pan
Morris v bezděčné šetrnosti položil mu na okamžik ruku na rameno
a vyšel tiše z pokoje. Myslím, že spočívá cosi v ženské povaze, co
muže má k tomu, aby se před ženou netajil, nýbrž odhalil jí své
nitro, aniž na mužnosti utrpí; neboť když se mnou lord Godalming
osaměl, usedl na pohovku a dal citům svým upřímně průchod.
Sedla jsem si k němu a uchopila ho za ruku. Myslím, že mi to
jakožto ženě nevykládal ve zlé až později vše rozváží, nikdy ho něco
takového nenapadne, Křivdím mu již pouhým na to pomyšlením;
vím, že toho neučiní, — jeť tuze šlechetný. Řekla jsem mu,
pozorujíc, že div mu srdce nepukne:
„Měla jsem drahou Lucy velmi ráda a vím, že vám byla tím, čím
jste jí byl vy. My dvě byly jsme jako sestry; a teď, kdy od nás odešla,
nedovolil byste mi, abych ve vašem zármutku byla vám sestrou
já? Vím, jakou trýzeň jste prožil, ačkoli ani nedovedu hloubky její
změřiti. Může-li vám prospěti sympatie a útrpnost ve vašem
zármutku, dovolil byste, abych vámi jej pomohla nésti — již k vůli
Lucy?
Chvilku byl ubohý ten muž bolestí téměř zdrcen. Připadalo mi,
že rázem propuká u něho všechen ten bol, jejž poslední dobou
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tak trpělivě nesl. Stkal křečovitě a zalomil rukama v neskonalém
zoufalství. Vstal a zase usedl a slzy řinuly se mu po lících. Bylo mi
ho nevýslovně líto a bezděky jsem ho objala, S povzdechem položil
si hlavu na mé rameno a plakal jako zmořené dítě, rozechvívaje se
bolem.
My ženy máme v sobě cosi mateřského, co nás vede k tomu,
abychom nevšímaly si malicherností, probudí-li se v nás tento
mateřský duch. Bylo mi, jakoby hlava tohoto velikého, žalem
sklíčeného muže, která spočívala na mém rameni, byla hlavou
děcka, jež někdy spočívati bude na mých prsou; hladila jsem mu
vlasy, jakoby byl mým dítětem. Ani jsem tehdy nepomyslila, jak je
to podivno.
Za chvilku stkaní jeho ustalo; odtrhl se s omluvou, ačkoli
vzrušení svého netajil. Vyprávěl mi, že za posledních dnů a nocí
— smutných dnů a bezsenných nocí — nebyl s to promluviti s
někým, jak je nutno mluviti v zármutku. Neznal ženy, jež by mu
byla věnovala trochu soucitu, nebo se kterou by byl vzhledem na
hrozné okolnosti, s nimiž poutal jej jeho bol, mohl ze srdce
promluviti. ,,Teď teprve vím, jak jsem trpěl,“ pravil utíraje si oči,
„ale nedovedu ani říci a nikdo zajisté nevypoví, jak blaze na mne
působí vaše milá účast, dnes mi projevená. Časem ji dovedu ještě
lépe oceniti; a věřte mi, že ačkoli již nyní nejsem nevděčníkem, čím
lépe si vše uvědomím, tím budu vděčnější. Dovolíte mi, abych vám
byl bratrem po celý život — již pro památku drahé Lucy?
„K vůli drahé Lucy,“ řekla jsem a podali jsme si ruce.
„Ano, a také k vůli vám,“ dodal, „neboť stojí-li za to získali si úcty
a vděčnosti některého muže, mé jste si získala dnes. Kdyby někdy
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přišel čas, že byste potřebovala mužské pomoci, ubezpečuji vás, že
nebudete se mne dovolávati nadarmo. Dej Bůh, aby na vás nepřišel
takový čas a nezahalil slunečního jasu vašeho života; kdyby však
přece nadešel, slibte mi, že mne o tom zpravíte,“ Byí tak vážný a bol
jeho tak jírnavý, že jsem cítila, jak ho utěším a řekla jsem tedy:
„Slibuji.“
Když jsem šla po chodbě, spatřila jsem pana Morrise, an vyhlíží
z okna. Když uslyšel mé kroky, obrátil se. „Jak jest Artovi?“ otázal
se. Všiml sí mých uplakaných očí a pravil dále: „Ach, vidím, že jste
ho těšila. Chudák, potřebuje toho. Nikdo než jen žena nedovede
pomoci muži, když mu srdce žalem usedá; a neměl žádné, která by
ho potěšila.“
Snášel svůj žal tak statečně, že mi pro něj srdce krvácelo. Viděla
jsem manuskript v jeho rukou a věděla jsem, že když jej četl,
vysvitlo mu, že také mnoho vím; řekla jsem tedy:
„Ráda bych potěšila všech, kteří nesou bolest v srdci. Chcete,
abych vám byla přítelkyní a chcete hledat u mně potěchy, bude-li
vám jí potřeba? Později seznáte, proč tato slova povídám.“ Viděl, že
mluvím doopravdy; přistoupil, uchopil moji ruku, pozvedl ke rtům
a políbil ji. To se mi zdálo malou útěchou tak šlechetné a nezištné
duši; mimoděk jsem se sklonila a políbila jej. Slzy vstouply mu do
očí; hlas uvázl mu v hrdle na okamžik, když pravil tiše:
„Má milá, nikdy nebudete litovati dobrosrdečné šlechetnosti, co
živa budete!“ Potom odešel do pracovny svého přítele.
„Má milá!“ právě těmi slovy obracel se na Lucy, ale ach! jakým
přítelem se osvědčil!
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Hlava XVIII.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.

30. září. — Přišel jsem domů v pět hodin a viděl jsem, že Godalming
a Morris nejen přišli, nýbrž také pročetli přepisy různých deníků
a dopisů, které Harker se svojí roztomilou ženou pořídili a
uspořádali. Harker se dosud nevrátil z návštěvy u povozníků, o
kterých mi psal Dr. Hennessey. Paní Harkerová podala nám po číši
čaje a mohu poctivě říci, že jsem se ponejprv cítil jako doma od té
doby, kdy jsem přišel do tohoto starého domu. Když jsme něčeho
pojedli, řekla paní Harkerová:
„Pane doktore, smím vás prosit o laskavost? Ráda bych seznala
vašeho osetřovance pana Renfielda. Doveďte mé k němu! Co jste o
něm zaznamenal ve svém deníku, mě nejvýš zajímá.“ Podívala se na
mne tak prosebně a mile, že jsem jí nedovedl odepříti; a poněvadž
nebylo proti tomu závažné námitky, vzal jsem ji s sebou. Když jsem
přišel do jeho pokojíku, řekl jsem mu, že by ho nějaká paní ráda
viděla, načež odpověděl prostě otázkou: „Proč?“,
„Prošla celý dům a ráda by spatřila každého v něm,“ odpověděl
jsem. „No, dobře, dobře,“ odpověděl; „jen ať najisto přijde; ále
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počkejte minutku, až trochu poklidím.“ Jeho způsob poklízeti byí
věru podivný: spolykal prostě všechny mouchy a pavouky, které
měl v krabičkách, dříve nežli jsem tomu mohl zabrániti. Bylo zcela
zřejmo, že se od nich něčeho obával, nebo že chtěl se tím domoci
nějakého výsledku. Když dokončil nechutný tento výkon, řekl
zdvořile: „Ať ta dáma vejde,“ a posadil se se svěšenou hlavou na
pelest postele, zvedaje však víčka oční a pošilhávaje, aby ji spatřil,
jak vchází. Na chvilku jsem si myslil, že chce spáchati vražedný
útok; vzpomněl jsem si, jak byl kliden tenkráte, když mě přepadl v
mé pracovně, postavil jsem se tedy z opatrnosti tak, že jsem ho mohl
popadnouti, kdyby se proti ní chtěl vrhnouti. Vešla do pokojíka
s nelíčenou roztomilostí, kterou si rázem získala vážnosti a úcty
šílencovy, neboť nenucenost je z vlastností, které šílencům nejvíce
se zamlouvají. Šla až k němu, mile se usmívajíc, a podala mu ruku.
„Dobrý večer, pane Renfielde!“ pozdravila. ,,Vidíte, že vás již
znám, neboť mi o vás pan Dr. Seward vyprávěl.“ Neodpověděl
hned, těkaje po ní očima a zúmyslně se mračil. Potom pohled jeho
ustoupil zvědavosti, jež přešla až v pochybnost; posléze k velikému
mému údivu pravil:
„Nejste vy ona dívka, kterou si chtěl vzít doktor? Ale vím, že
jí nemůžete být; vždyť je mrtva.“ Paní Harkerová odpověděla s
vlídným úsměvem:
„Ó, nikoli, mám svého muže, kterého jsem si vzala dříve nežli
jsem spatřila pana doktora Sewarda a on mne. Jsem Harkerová.“
„A co tu děláte?“
„Můj muž a já přišli, jsme navštívit papa doktora Sewarda.“
„Můžete se tedy klidit!“
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„A proč?“ Myslím, že tento ráz rozmluvy se paní Harkerové líbil
ještě méně nežli mně; vmísil jsem se tedy do hovoru:
„Jak víte, že jsem se vůbec chtěl ženit?“ Odpověď jeho byla přímo
pohrdava; jen na okamžik odvrátil při ní oči od paní Harkerové,
když mi odsekl:
„Jak oslovská, to otázka!“
„Toho bych néřekla, pane Renfielde,“ pravila paní Harkerová,
zastávajíc se mne. Odpověděl jí tím zdvořileji a uctivěji, čím více
pohrdání jevil vůči mně.
„Zajisté uznáte, paní Harkerová, že když je člověk vážen a
milován jako náš pan doktor, je v naší malé obci zájem o všechno,
co se ho týká. Dr. Seward jest oblíben nejen u svého personálu
a svých přátel, nýbrž i u nemocných, z nichž někteří postrádajíce
duševní rovnováhy, zaměňují příčiny s následky. Od té doby, kdy
jsem chovancem ústavu cho- romyslných, nezbytně si všímám
sofistické tendence některých ošetřovanců, opírající se o vady ,,non
causae“ a „ignoratio elenchi“.
Věru otvíral jsem oči při tomto novém odhalení. Byl to můj
oblíbený blázen, nejvýznačnější typ, s jakým jsem se kdy setkal, jenž
pronášel elementární filosofii, a to způsobem uhlazeného gentlemana. Rád bych věděl, zdali se struna v jeho paměti nerozzvučela
přítomností paní Harkerové. Byla-li tato nová fáse spontánní nebo
byla-li výsledkem bezděčného vlivu, plyne, zajisté ze značné
duševní síly.
Hovořili jsme ještě nějakou chvíli; když viděla, že choromyslný
klidně rozumuje, alespoň jak se zdálo, pohlednuvši na mne tázavě,
přešla k oblíbenému jeho thematu. Opět jsem žasl, neboť účast-

317
www.eknizky.sk

nil se hovoru tak rozvážně, jako by byl duševně docela zdráv; ano,
uváděl za příklad sebe, zmiňuje se o jistých věcech.
„Vidíte, já sám jsem příkladem čldvěka, jenž je ve vleku podivné
domněnky. Arciť není divu, že se moji příbuzní znepokojovali a
naléhali na to, abych byl dán pod dohled do ústavu. Usmyslil jsem
si, že život je positivní a neustálou jsoucností a že pozřením mnoha
živoucích bytostí, byť byli na jakkoli nízkém stupni stvoření, lze
život prodlbužiti do nekonečna. Časem byla ve mně tato víra tak
pevná, že jsem chtěl sáhnouti i na lidský život. Tuhle pan doktor
mi dosvědčí, že jsem ho kdysi chtěl zabít jen proto, abych posilnil
svou životní zdatnost splynutím svého těla s jeho životem
prostřednictvím jeho krve, odvolávaje se ovšem na větu písma:
„Krev je život“. Arciť prodavač jistého mastičkářského tajného
prostředku tuto věc znehodnotil až k opovržení. Není-liž pravda,
pane doktore?“ Přikývl jsem na souhlas, neboť byl jsem tak zmaten,
že jsem ani nevěděl, co myslit a říci; ani mi nešlo na rozum, že
jsem tohoto muže ještě před pěti minutami viděl pojídat pavouky a
mouchy. Podíval jsem se na hodinky a vzpomněl jsem si, že je čas,
abych šel na nádraží naproti Van Helsingovi; řekl jsem tedy paní
Harkerové, že je Čas k odchodu. Vstala hned, prohodivši rozmarně
k Renfieldovi: ,,S Bohem, doufám, že vás ještě uvidím za
příjemnějších pro vás okolností,“ načež k mému údivu odpověděl:
„S Bohem, má drahá! Prosím Pána Boha, aby mi již nikdy nedal
spatřiti vašeho milého obličeje. Nechať vás žehná a zachová!“
Jel jsem na nádraží naproti Van Helsingovi, zůstavil jsem však
svých přátel doma. Chudák Art byl veselejší, nežli byl od té doby,
kdy se Lucy roznemohla, a Quincey byl živější, jak už dávno nebyl.
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Van Helsing vystoupil z vozu mrštně jako mladík. Hned mě
spatřil a spěchaje ke mně řekl:
,,Ach, příteli Johne, jak se daří? Dobře? Tak! Měl jsem mnoho
práce a pobudu zde, jenom bude-li potřeba. Všechny záležitosti
jsem uvedl do pořádku a jest mi vám mnoho vyprávěti. Paní Mina
jest u vás? Ano? A výborný její manžel? A což Artur a přítel
Quincey, také-li jsou zde? Dobře!“
Když jsme jeli domů, povídal jsem mu, co se událo a jak můj
vlastní deník znamenitým nápadem paní Harkerové bude nám k
užitku; profesor vskočil mi do řeči:
„Ó, té závidění hodné paní Miny! Má mozek mužský, — mozek,
jejž by mě! míti muž, kdyby byl hodně nadán, — a srdce ženské.
Dobrý Bůh určil jí veliký nějaký úkol, když stvořil tuto kombinaci,
věřte mi. Příteli Johne, až dosud přálo nám štěstí, aby nám tato
žena pomáhala; od dnešního večera nesmí se účastniti této hrozné
záležitosti. Není dobře, aby se vydávala v tak veliké nebezpečí. My,
muži jsme se rozhodli, — ano, což jsme nepřisahali? — že zničíme
tu obludu; ale to není práce pro ženu. Byť vyvázla bez pohromy,
nezůstalo by nitro její ušetřeno mnoha hrůz; a snad by později i
trpěla nervově za bdění i ve spánku zlými sny. A kromě toho je to
mladá žena nedávno provdaná; časem bude jí pomýšlet na jiné véci,
ne-li již teď. Povídal jste mi, že všechno vypsala; ale musí se s námi
uradit. Zítra však musí dáti této práci výhost a my půjdeme sami
svou cestou.“ Živě jsem s ním souhlasil a potom jsem mu oznámil,
čeho jsme se dopátrali za jeho nepřítomnosti; že dům, jejž Drakula
koupil, sousedí přímo s mým. Velice užasl a zdálo se, že je tuze
vzrušen. „Ó, kéž bychom to byli věděli dříve!“ pravil, „byli bychom
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zakročili proti němu včas, abychom zachránili ubohou Luci. Ale,
jak se říká, co se stane, neodstane. Pustíme to z mysli a půjdeme
dále svou cestou za vytčeným cílem.“ Potom se odmlčel, až dokud
jsme nepřišli ke vchodu do mé zahrady. Nežli jsme se rozešli,
abychom se přistrojili k obědu, řekl paní Harkerové:
„Slyšel jsem, madame, od svého přítele Johna, že vy a váš pan
manžel jste uspořádali všechny doklady až do této chvíle.“
„Nikoli až do této chvíle, pane profesore,“ řekla hbitě, „nýbrž do
dnešního jitra.“
„Ale proč ne až do tohoto okamžiku? Dosud jsme stále viděli, jak
nám na vysvětlenou prospěly i nejmenší podrobnosti. Vypověděli
jsme si všechna tajemství a nikdo z nás proto nepřišel ke škodě.“
Paní Harkerová se zarděla a vyndavši z kapsy list papíru, řekla:
„Pane doktore, přečtěte si toto a řekněte, mám-li to přidat k
ostatnímu. Je to můj dnešní zápis. Sama jsem nahlédla, že je teď
potřeba zapsati každou maličkost; ale s tímto snad učiníme
výjimku, poněvadž je to ryzé osobní. Či musím tu věc připojit?“
Profesor přečetl vážně list, vrátil jej a řekl:
„Nemusí se právě připojit, nepřejete-li si toho; ale prosím vás,
učiňte tak. Manžel váš může vás proto tím více milovat a my
všichni, vaši přátelé, tím více budeme si vás vážiti, ctíti a milovati.“
Převzala list s novým uzarděním a blaženým úsměvem.
A nyní máme až do této chvíle všechny zápisky úplně v pořádku.
Profesor si vzal opis, aby si jéj po diner prostudoval, nežli se
sejdeme k úřadě, což bylo ustanoveno na devátou hodinu. My
ostatní jsme již přečetli všechno; až se tedy v mé pracovně sejdeme,
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budeme do všech událostí zasvěceni a budeme si moci vytýčiti
bitevní plán proti tomuto hroznému, záhadnému nepříteli.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
30. září. — Když jsme se sešli v pracovně Dra. Sewarda dvě
hodiny po diner, jež bylo prostřeno o šesté, tvořili jsme bezděky
jakési kolegium nebo výbor. Profesor Van Helsing usedl v čele
stolu, k čemuž jej přiměl po svém příchodu Dr. Seward. Vyžádal
si, abych se posadila po jeho pravici a dělala tajemníka;. Jonaťhan
seděl vedle mne. Naproti nám seděli Lord Godahning, Dr. Seward
a pan Morris, a to Lord Godalming vedle profesora a Dr. Seward
uprostřed; Profesor ujal se slova:
„Myslím, že mohu míli za to, že všichni jsme zpraveni o
událostech, vylíčených v těchto papírech.“ Všichni jsme souhlasili
a on pokračoval:
„Bude tedy dobře, řeknu-li vám, s jakým nepřítelem jest nám
co činiti. Seznámím vás trochu s minulostí tohoto muže, kterou
jsem zjistil. Potom pojednáme o tom, jak postupovati a kterých
prostředků proti němu užiti.
Jsou tvorové, kterým se říká upíři; někteří z nás máme pádné
důkazy o jejich existenci. A byť neměli důkazů z vlastní smutné
zkušenosti, učení a zprávy z minulých dob podávají zdravému
rozumu důkazů hojnost. Doznávám, že jsem byl zprvu nedůvěřiv.
Kdybych se byl za dlouhá léta nenaučil mít oči otevřeny, byl bych
sám ani neuvěřil, dokud mi skutky nehřměly do uší: „Viz! viz!
Dokazuji to, dokazuji!“ Bohužel! Kdybych byl věděl dříve, co vím
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teď, — vlastně, kdybych byl dovedl uhodnouti, byl by jeden cenný
život býval Uchován těm, kteří na něm lpěli. Ale stalo se; a nám jest
pracovati tak, aby nezahynuly jiné ubohé duše, dokud jich můžeme
zachránili. Nosferatu neumírá jako včela, když jednou, dala žihadlo.
Tím jest ještě silnější; a čím je silnější, tím více má moci působiti
další zlo. Tento upír, jenž se zdržuje mezi námi, má síly sám za,
dvacet mužů; je lstivější nežli kterýkoli smrtelník, neboť jeho
chytrosti přibývá postupem času. K tomu má dar nekromantie, což
znamená, jak etymologie toho slova ukazuje, věštění s přivoláním
duše mrtvého, a moc nade vším mrtvým, s čímž přijde do styku;
jest ukrutný a více nežli ukrutný, necita, pravý ďábel, a nemá srdce.
Dovede se bezmála zjeviti v jakékoli podobě a kdekoli; dovede v dosahu své moci ovíádati živly: bouři, mlhu a hromobití. Také poroučí
nepatrnějším tvorům: krysám, sovám, netopýrům, jakož i
mouchám, liškám a vlkům. Dovede se zveličiti i zmenšiti a umí
zmizeli a přijití nepozorován. Jak tedy máme začíti svoji léčku,
abychom ho zničili? Jak vypátráme, kde jest, a až ho najdeme, jak ho
zničíme? Přátelé, je to nesnadno; je to hrozný úkol, jejž podnikáme,
který může míti důsledky, při nichž se zachvěje i nejstatečnější.
Neboť nepodaří-li se nám tento zápas, bude zajisté vítězem on, a
jak vše skončí s námi? Život neznamená ničeho; nelpím na něm.
Ale podlehnouti znamená více nežli nebezpečí na život a smrt. Stali
bychom se tím co on — byli bychom nadále ohavnými nočními
stvůrami bez srdce a svědomí, úklady činíce tělům i duším těch,
které jsme nejvíce milovali. Brány nebeské by nám byly navždy
uzavřeny, neboť kdo by nám je zase otevřel? Navždy by námi každý
pohrdaí a stali bychom se skvrnou na zářící tváři boží: šípem v boku
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Toho, jenž zemřel za lidstvo. Ale stojíme tváří v tvář své povinnosti,
smíme v tomto případě couvnouti? Co se mne týče, pravím: nikoli,
vždyť jsem stár a život se svým slunečním jasem, útulnými koutky,
zpěvem ptactva, hudbou a milováním je daleko za mnou. Vy však
jste mladí. Někteří z vás ovšem poznali již utrpení; ale mají před
sebou ještě krásné dny. Co tomu říkáte?“
Za jeho řeči uchopil mne Jonathan za ruku. Obávala jsem se
velice, že odstrašující líčení našeho nebezpečí ho přemáhá, když
jsem viděla, jak vztahuje ke mně ruku. Ale bylo mi milo pocítiti
jeho stisk — tak silný, tak sebevědomý a rozhodný. Ruka statečného muže sama mluví; a není to jen ženina láska, jež slyší tuto
její hudbu.
Když profesor domluvil, podíval se mi můj muž do oči a já jemu;
nebylo třeba promluviti ani slova.
„Ručím za Minu a za sebe,“ pravil.
„Počítejte se mnou, pane profesore,“ řekl pan Quincey Morris
stručně jako obyčejně.
„Jdu s vámi,“ pronesl lord Godalming, „již k vůli Lucy, kdyby
nebylo jiného důvodu.“
Dr. Seward prostě přikývl. Profesor vstal a položiv na stůl zlatý
křížek, podával ruce na obě strany. Chopila jsem se jeho pravice
a lord Godalming levice; Jonathan podal mi levou ruku a pravou
vztáhl k panu Morrisovi. Když jsme tak stáli ruku v ruce, byl svazek
náš slavnostně uzavřen. Cítila jsem, jak mě mrazí u srdce, ale nikdy
by mě nenapadlo, abych ucouvla. Usedli jsme zase a Dr. Van
Helsing mluvil dále pln radosti, jež svědčila o tom, že vážné dílo již
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začalo. Bylo nám je brati tak vážně a vyřídili tak po obchodníčku,
jako cokoli jiného v životě.
„Dobře; víte, proti komu jest nám bojovati: ale ani my nejsme bez
moci. Máme na své straně schopnost úvahy, kteréžto síly se upírům
nedostává, máme vědecké poznatky a jest nám volno jednati a
mysliti a jedno jest nám, zdali v hodinách denních nebo nočních.
Vskutku, pokud sahají naše síly, jsou nespoutány a můžeme jich dle
libosti užíti. Jsme věci své oddáni a cíle dospějeme nikoli sobectvím.
A to znamená mnoho.
Teď se podíváme, nač se omezují síly všeobecné povahy proti
nám a čeho nedokáží individuelné.
Uvažujme podrobně o schopnostech upírů vůbec a tohoto
zvlášť.
Podkladem naším je pouze tradice a pověra. To není na první
pohled mnoho, jde-li o život a o smrt, — vlastně více nežli jen
o to. Musíme se tím však spokojiti; předně proto, že nám jiného
nezbývá, — nemáme jiných prostředků po ruce, a za druhé, protože konečně tyto věci — tradice a pověra — jsou nám alespoň
něčím. Nespočívá-liž víra jiných lidí v upíry — a bohužel, i naše —
právě jen na nich? Kdo z nás byl by před rokem doznal, že je něco
takového možno v našem vědeckém, pochybovačném, střízlivém
devatenáctém století? Což odepřeli jsme věřiti ve věci, jež jsme sami
vlastníma očima spatřili? Předpokládejme tedy, že víra v upíra a
podmínky i ochrana proti němu zatím spočívá na témže podkladě.
Neboť dovolím si tvrditi, že upíři známí jsou všude, kde lidé žijí..
Ve starém Řecku, ve starém Římě hojně po celém Německu, ve
Francii, v Indii, ano i na, Chersonesu; ba i v Číne, od nás zajisté
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tak odlehlé v každém ohledu, i tam se v ně věří a lidé se jich bojí
dodnes. Sleduje i po stopách islandských berserkrů, ďáblem
zplozených Hunu, jakož i Slovanu, Sasů a Maďarů. Tak daleko tedy
lze je sledovati a řeknu, že víra ta jest oprávněna právě takovými
zjevy, kterých jsme se, bohužel, stali svědky i my sami. Upír žije
dále a nemůže vůbec prostým během času zemříti; daří se mu jen,
může-íi se napájeti krví živých bytostí. Ba ještě více: sami jsme
viděli, že dovede omladnouti; že jeho životní síla dovede vzrů- stati
a zdá se, jakoby se obnovovala, je-li výživa jeho náležitá. Ale bez ní
nemůže býti; nejí jako ostatní tvorové. Ani přitel Jonathan, jenž s
ním žil několik neděl, nikdy ho neviděl jisti, nikdy! Stínu nevrhá
a v zrcadle se neobráží, jak rovněž Jonathan pozoroval. Má sílu
mnoha lidských paží, svědkem je zase Jonathan, jenž viděl, jak před
vlky zavírá bránu a pocítil jí při vystupování z poštovního vozu.
Dovede se proměniti ve psa, jak jsme zvěděli za přistání lodi na
Whitby, kde roztrhal psa; může být netopýrem, jak jej viděla paní
Mina na okně ve Whitby a přítel John, jenž viděl jej vylítnouti z
okna sousedního domu, a přítel Quincey, který jej spatřil na okně
slečny Lucy. Může přijíti v mlze, kterou si sám tvoří, jak dosvědčil
šlechetný kapitán lodi; ale podle toho, co o něm dále víme, dovede
tuto mlhu tvořiti jen do určitého okruhu kolem sebe. Přichází na
paprscích měsíční záře jakožto elementární prach, jak zase Jonathan
viděl přicházeti ony sestry na zámku Drakula. Dovede se umenšiti;
sami jsme viděli slečnu Lucy, nežli došla věčného klidu, jak
vklouzla do hrobky štěrbinou dveří jako vlásek úzkou. Když si
jednou najde cestu, dovede vycházeti i vcházeti otvorem, byť bylo
vše pevně utěsněno a spájeno. Dovede viděti ve tmě, což je
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schopnost ne nepatrná na tomto světě, kde je vždy jedna polovina
ve tmě. Ale vyslechněte mne zcela. Toto všechno umí, ale není přes
to volný. Nikoli; jest ještě více vězněm nežli galejní otrok, nežli
šílenec ve své komůrce. Nemůže všudy tam, kam by se mu chtělo;
ačkoli stojí mimo přírodu, musí přes to poslouchati přírodních
zákonů — proč, nevíme. Nesmí hikam ponejprv vstoupiti, aniž ho
někdo domácí pozval; později ovšem může přicházeti podle libosti.
Moc jeho pomíjí, jako všech zlých bytostí, k ránu. Jenom v určitých
obdobích má omezenou svobodu. Není-li právě na místě, na které
je vázán, může se proměniti jen v poledne nebo přesně o východu
a západu slunce. To nám nebylo řečeno, ale z našich záznamů lze
dospěti k tomuto závěru. Uvnitř vymezených spbě hranic může
tedy dělati co chce, spočívá-li na domácí půdě, ve své rakvi nebo
některém zneuctěném nebo znesvěceném místě, jak jsme viděli,
když přišel ke hrobu samo- vrahově ve Whitby; na jiných místech
může se proměniti, jen když nadejde jeho čas. Také se povídá, že
přes tekoucí vodu může jen za přílivu nebo za odlivu. Dále jsou
věci, které na něj působí tak, že pozbývá moci; jak víme, je to zvláště
česnek. Rovněž proti posvěceným věcem nebo symbolům, jakým
jest tento můj křížek, jenž ležel proti nám na stole, když jsme
skládali slib, jest upír bezmocný a drží se mlčky v uctivé vzdálenosti
od nich. Jsou ještě jiné, o kterých vám povím, až bude-li jich při
našem pátrání potřeba. Větvička plané růže položena na jeho rakev
brání mu z ni vyjíti; svěcená kule vypálená do rakve působí mu
konečnou smrt; a jak blahodárný účinek má tyč, kterou se mu srdce
proklá, již víme; také mu přináší klid, uřízne-li se mu hlava. To jsme
viděli na vlastní oči.
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Najdeme-li úkryt tohoto ,,bývalého“ muže, můžeme jej potom
zadržeti v jeho rakvi a zničiti, budeme-li dbáti toho, co o něm víme.
Ale jest úskočný. Požádal jsem svého přítele Arminia z budapešťské
unjversity, aby mi o něm něco pověděl; ze všeho toho je
nejdůležitější, co mi povídá o jeho minulosti. Je to zajisté onen
Vojvoda Drakula, jenž se proslavil v bojích proti Turkům až daleko
za velkou řekou, za hranicemi Turecka. Je-li tomu tak, není to
obyčejný člověk, neboť v oněch dobách a v pozdějších stoletích
vyprávělo’se o něm, že je nejchytřejším a nejdovednějším mužem,
jakož i nejudatnějším ze synů „země za lesy“. Tento mohutný mozek
i železnou rozhodnost vzal s sebou do hrobu a může jich teď proti
nám užiti. Drakulové byli, jak praví Arminius, znamenitý a
vznešený rod, ačkoli tu a tam vyskytl se některý jeho člen, o němž
si současníci povídali, že je spojen s ďáblem. Naučili se jeho
tajemstvím u Scholomance v horách za Sibíňským jezerem, kde si
ďábel odnáší každého desátého ze svých žáků. V našich záznamech
jsou slova „stregoica“ — čarodějnice, „ordog“ a ,,pokol“ — satan
a peklo; a v jednom rukopise nazýván je tento Drakula „upír“,
čemuž všichni velmi dobře rozumíme. Ratolestí tohoto jsou velicí
míliové a dobré ženy, jichž hroby posvěcuji zemi, kde se mohou
vyskytnouti tyto hanebnosti. Neboť není nejmenším postrachem,
že tento zloduch je hluboce zakořeněn do všeho dobra; na půdě, k
níž váže se nějaká posvátná vzpomínka, nemůže spočinouti.“
Za řeči hleděl pan Morris neustále oknem; potom klidně vstal
a vysel z pokoje. Nastala malá pomlčka, po které profesor dále
mluvil:
,,A teď jest nám uvážiti, co dělat. Máme hojně údajů a musíme
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vypracovati válečný plán. Z Jonathanova pátrání víme, že z hradu
došlo do Whitby padesát beden hlíny, které všechny byly
dopraveny do Carfaxu; víme také, že bylo později několik beden
odklizeno. Zdá se mi, že prvním naším krokem mělo by být: zjistiti,
zdali všechny ostatní jsou v domě za zdí, ktercu tuto vidíme, nebo
bylo-li jich ještě několik odklizeno. Je-li tomu tak, jest nám stopu
—“
Tu jsme byli překvapujícím způsobem vyrušeni. Venku před
domem ozval se výstřel z bambitky; okenní tabule kuli prostřelena
se rozsypala, kule svezla se po výklenku okna a zaryla se do protější
zdi. Obávám se, že jsem v nitru dosud zbabělcem, neboť jsem
vykřikl. Všichni muži vyskočili; lord Qodalming vrhl se k oknu a
prudce rozevřel okenici. Vtom uslyšeli jsme hlas Quincey Morrisův
zvenčí:
,,Promiňte! Bojím se, že jsem vás poplašil. Přijdu hned a povím
vám o tom. Za minutu přišel a řekl:
„Byl to vlastně ode mne nesmysl a prosím vás proto, za
odpuštění, paní Harkerová, co nejuctivěji. Myslím, že jsem vás tuze
poděsil. Ale za profesorovy řeči přiletěl velký netopýr a usedl na
okenní římsu. Tato havěť se mi událostmi v poslední době sběhlými
tak zprotivila, že jí nemohu vystát; vyšel jsem, abych po ní střelil,
jak jsem činil za posledních večerů, kdykoli jsem ji spatřil. Ty ses mi
proto smávaí, Arte!“
„Zasáhl jste ho?“ otázal se Van Helsing.
„Nevím; myslím, že nikoli, neboť uletěl do lesa.“ Nepromluviv
již ani slova, usedl Quincey Morris a profesor začal shrnovat své
tvrzení:
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„Musím sledovati každou z těch beden; a až se nám to podaří, jest
nám buď chytit nebo zabít tu obludu v jejím brlohu; nebo musím,
abych tak řekl, hlínu stěrilisovat, aby na ní nebyl bezpečen. Takto
konečně stihneme ho mezi východem a západem síunce v lidské
podobě a přemůžeme, kdy je nejslabši.
A co se vás týče, paní Mino, jste dnešního večera mezi námi
naposled, dokud se vše nezdaří. Jste nám příliš vzácna, abychom vás
vydali takovému nebezpečí. Odejdeme-li této noci, neptejte se po
nás. Povíme vám všechno, až nadejde čas. Jsme muži a dovedeme
vše snésti; vy však musíte býti naší hvězdou a nadějí. Budeme moci
jednat svobodněji vidouce vás mimo nebezpečí, nežli bychom
mohli takto.“
Všem mužům, zvláště Jonathanovi se ulehčilo; ale nezdálo se mi
správno, ze zvětšují své nebezpečí a snad umenšují svoji bezpečnost
— a síla je tu nejlepší jistotou — starostí o mne. Ale byli pevně
rozhodnuti a ačkoli mi bylo spolknouti tu trpkou pilulku, nemohla
jsem ničeho namítati, nýbrž přijmouti tuto rytířskou o mne péči.
Pan Morris shrnul tedy výsledek naší porady:
Jeiikož nesmíme mařiti času, navrhuji, abychom ihned prohlédli
jeho dům. Dopřejeme-li mu času, bude ve výhodě; aíe budeme-li
jednati rychle, zachráníme snad ještě nějakou jeho oběť.
Doznávám, že mi bylo těžko u srdce, když tak záhy nadešla chvíle
činu, neříkala jsem však ničeho, neboť jsem se ještě více bála, že
budu-li na překážku a závadu jejich práci, nevezmou mé ani do
svých porad vůbec. Teď odešli do Carfaxu s potřebnými nástroji,
aby se dostali do domu.
Jak muži činívají, radili mi, abych šla ležet a vyspala se; jakoby
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žena mohla spáti, jsou-li v nebezpečí ti, které má ráda! Půjdu na
lože a budu dělat, jako bych spala, aby se o mne Jonathan nemusel
obávat, až se vrátí.
DENÍK DRA SEWARDA.
1. říjen, ve 4 hod. odpoledne. — Právě když jsme chtěli vyjiti
z domu, došel naléhavý vzkaz Renfieldův, mohl-li bych k němu
ihned přijití, že mi má cosi nejvýš důležitého říci. Řekl jsem dozorci,
aby vyřídil, že vyhovím jeho přání ráno, poněvadž mám právě
mnoho práce. Dozorce dodal:
„Zdá se, že je to nutno, pane doktore. Nikdy jsem ho neviděl tak
netrpělivého. Nevím, nevím, ale nepodíváte-li se k němu, přijde
ha něj zase prudký záchvat zuřivosti.“ Věděl jsem, že by toho byl
onen muž neřekl, kdyby neměl zvláštního důvodu; řekl jsem tedy:
„Dobře, půjdu hned.“ Ostatních jsem požádal, aby na mne několik
minut počkali, že se podívám k svému „pacientovi“.
„Vezměte mne s sebou, příteli Johne!“ řekl profesor. „Jeho
případ, jak jej líčíte ve svém deníku, velice mne zajímá a tu a tam
souvisí s naším. Rád bych jej seznal, zvláště, když rozum jeho je
záchvatem zastřen.“
„Smím jíti také?“ tázal se lord Godalming,
„Já také?“ ozval se Quincey Morris.
„A já též?“ přidal se Harker.
Přisvědčil jsem a všichni ubírali jsme se po chodbě k Renfieldovi.
Zastali jsme jej značně vzrušena, ale v řeči a pohybech byl
rozumnější nežli jindy. Sám sobě neobyčejně rozuměl, čehož jsem
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u šílenců nikdy nepozoroval ; považoval za samozřejmo, aby jeho
rozumování souhlasilo s myšlením lidí duševne docela zdravých.
Všichni čtyři vešli jsme do světničky a nikdo z nás zprvu
nepromluvil ani slova. Dožadoval se, abych ho ihned propustil z
ústavu a poslal domů. Odkazoval se na to, ze se již úplně zotavil,
ba dokazoval, že je duševně zdráv. „Dovolávám se vašich přátel,“
pravil; „snad mne nebudou odsuzovat. Ostatně dosud jste mne
nepředstavil.“ Byl jsem tak udiven, že podivné přání bláznovo, aby
byl v ústavě představen, ani se mi v té chvíli nezdálo nápadným
a mimochodem řečeno, v chování tohoto muže bylo cosi
úctyhodného, co nám jej stavělo jaksi na roven, takže jsem hned
představoval: „Lord Oodalming, profesor. Van Helsing, pan
Quincey Morris z Texasu, pan Renfield.“ Podal každému ruku a
pravil dále:
„Lorde Godalmingu, měl jsem čest asistovati vašemu panu otci
ve Windhamu; jak vidím z vašeho držení a titulu, již je nebožtík. Byl
to muž, jehož každý, kdo jej znal, miloval a sobě vážil; za mladých
let, jak jsem slyšel, byl vynálezcem destilovaného rumového punce,
velice oblíbeného na večírcích Derby. Pane Morrise, můžete být
hrd na velikou svoji vlast. Její přijetí do Unie bylo krokem, jenž
může míti dalekosáhlé, nedoceněné následky, až se pod hvězdný a
pruhovaný váš prapor přidají póly a tropy. Závažnost této smlouvy
se ještě ukáže rozsáhlou měrou, až Monroeova doktrína zaujme
pravé své místo jakožto politická fabule. A lze vypověděti potěšení, že setkal jsem se s Van Helsingem? Pane, ani se neomlouvám,
že vůči vám pomíjím všech forem společenského styku. Učiní-li
jednotlivec objevem neustálého vývoje mozkové hmoty takový
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převrat v therapii, ani se vůči němu nesluší užívati nějakých forem,
aby ho neomezovaly na tuctového člověka. Vás, panové, kteří svojí
národnosti, dědictvím nebo vrozenými vlohami jste povoláni
zastávati význačná místa v rušném světě, vas beru za svědky, že
jsem tak duševně zdráv jako alespoň většina lidí, kteří se těší úplné
svobodě. A jsem jist, že vy, pane doktore Sewarde, jako lidumil,
lékař a právník, jakož i vědec vůbec, budete považovati za mravní
povinnost zacházeti se mnou jako s někým, od obyčejných pravidel pouze odlišným.“ Tento poslední apel pronesl ve zdvořilém
přesvědčení, jež mělo zvláštní svůj půvab.
Myslím, že jsme byli všichni nejvýš udiveni. Co se mne týče,
byí jsem přese všechnu znalost povahy a života tohoto muže
přesvědčen, že se mu zase vrátil zdravý rozum: cítil jsem, že je nutně
potřeba mu říci, že jsem jeho zdravotním stavem spokojen a že
učiním žádoucí formality, aby mohl býti ráno propuštěn. Soudil
jsem však, že bude lépe trochu posečkati, nežli přistoupím k tak
závažnému rozhodnutí, neboť jsem dávno, znal náhlé změny, jimž
podlehalo chování tohoto podivného pacienta. Omezil jsem se na
to, že mu zatím všeobecně potvrdím, že stav jeho se velmi rychle
lepší; že s ním ráno budu míti delší rozmluvu a budu uvažovati o
tom, jak vyhověti jeho přání. To ho nikterak neuspokojilo, neboť
řekl rychle:
„Bojím se však, pane doktore, že jste asi sotva rozuměl mému
přání. Rád bych odešel ihned, zde odtud, na hodinu, ano tímto
okamžikem, je-li možno. Cas utíká a v tiché dohodě se starým
sekáčem má to neobyčejný význam. Jsem si jist, že vůči tak znamenitému praktiku, jakým je Dr. Seward, stačí vysloviti prosté, ihned
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splnitelné přání a bude mu zajisté vyhověno.“ Podíval se na mne
bystře a vida v mém obličeji odmítnutí, obrátil se k ostatním, aby
pátral, co oni soudí. Nedočkav se uspokojivé odpovědi, pravil dále:
„Je-li možno, že jsem se v domněnce své klamal?“
„Ovšem,“ řekl jsem upřímně, ale zároveň, jak jsem sám cítil,
trochu drsně. Po delší pomlčce řekl tiše:
„Potom tedy mám za to, že jest mi pohlížeti na věc jinak. V tom
případě dovoluji si naléhati nikoli k vůli sobě, nýbrž pro jiné.
Nehodlám vám vykládati všechny své důvody; ale můžete být
ujištěn, že mám k tomu řádné příčiny, oprávněné a nezištné, jež
plynou z nejvyššího vědomí, povinnosti. Pane doktore, kdybyste
mi mohl nahlídnouti do srdce, dovedl byste plně oceniti city, jež
mne k tomu vedou, A nejen to, čítal byste mě k nejlepším a
nejvěrnějším svým přátelům.“ Zase se na nás všechny ostře podíval. Víc a více jsem nabýval přesvědčení, že tato náhlá změna
celého myšlenkového postupu jest jen jiná forma nebo fáze jeho
šílenství; rozhodl jsem se tedy, že ho nechám vymluviti trochu déle,
ze zkušenosti věda, že si dá konečně, jako všichni šílenci, říci. Van
Helsing hleděl na něj nejvýš upřeně a husté obočí se mu stahovalo,
dodávajíc jeho pohledu přísnosti. Pravil Renfieldovi tónem, jenž
mě v tu chvíli nepřekvapoval, zato až teprve později, když jsem o
věci přemýšlel, neboť mluvil, jako se sobě rovným :
,,Nemohl byste nám upřímně říci pravý důvod, proč chcete být
na svobodě ještě této noci? Chci se pokusiti, vyhovíte-Ii i mně,
— cizinci nepředpojatému, jenž si je vědom, co činí, — aby vám
Dr. Seward na vlastní nebezpečí a odpovědnost ještě dnes dovolil
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odejiti.“ Potřásl smutně hlavou s výrazem trpké výčitky. Profesor
pravil dále:
„Nuže, pane Renfielde, uvažte věc. Dožadujete se toho, abyste byl
považován za duševně zcela zdravého a snažíte se nám imponovati
jasnou rozvážlivostí. Jde vám to, ač o vaší příčetnosti můžeme
právem pochybovati, neboť jste nebyl dosud propuštěn z lékařského ošetřování, jehož vaše duševní choroba vyžadovala.
Nechcete-li nám přispěti v našem úsilí zvoliti nejmoudřejší cestu,
jak můžeme splniti povinnost, kterou jste nám sám uložil? Buďte
moudrý a pomozte nám a my se přimluvíme, aby bylo splněno vaše
přání.“ Zase potřásl záporně hlavou a řekl:
„Pane doktore Van Helsingu, nemám, čeho bych dodal. Váš
důvod je závažný a kdybych byl volný, neváhal bych ani okamžik;
ale v této věci nejsem svým pánem. Mohu vás jen prosit, abyste mi
důvěřoval. Odepřete-li mi důvěry, nepadne odpovědnost na mne.“
Myslil jsem, že je na čase ukončiti tento výstup, jenž začal být
komicky vážný; poodešel jsem tedy ke dveřím a řekl prosté:
„Pojďte, přátelé, máme ještě jinde co dělat. Dobrou noc!“
Když jsem však došel ke dveřím, stala se s nemocným nová
změna. Přiskočil ke mně tak rychle, že jsem se v tu chvíli bál, že
na mne podnikne opět vražedný útok. Má obava byla však
bezpodstatna, neboť sepial ke mně prosebně ruce a dojemně opakoval svoji prosbu. Kdýž viděl, že tento výbuch citu nás ještě více
proti němu popouzí, zvyšuje naše podezření, prosil ještě naléhavěji.
Podíval jsem se na Van Helsinga a viděl mu na očích, že se mnou
souhlasí; to mne v mém úmyslu ještě více posilnilo, ne-li zatvrdilo,
takže jsem dal pacientovi na srozuměnou, že je marna všechna jeho
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námaha. Již jednou jsem na něm pozoroval toto vzrůstající rozčilení, když pronášel prosbu, která mu delší dobu ležela na mysli,
jako na příklad, když žadonil o kočku. Byl jsem připraven, že
nastane ochabnutí sil a tím také že se podrobí. Očekávání mé se
však neuskutečnilo, neboť když viděl, že prosby jeho jsou marny,
začal přímo zuřit. Vrhl se na kolena, vztáhl ke mně ruce a mávaje
jimi v žalostném zoufalství, spustil na mne celý příval úpěnlivých
proseb; slzy řinuly se mu po tvářích a celá jeho postava i obličej
jevily nejhlubší vzrušení:
„Vyslyšte mě,, pane doktore, ach, dejte se obměkčit a propusťte
mne ihned z tohoto domu! Pošlete mě odtud, jak chcete a kam
chcete; pošlete se mnou dozorce s biči a řetězy; ať nasadí mi třeba
svěrací kazajku, třeba v poutech a s koulemi na nohou, jen mne
odtud pusťte! Ani nevíte, co činíte, že mne tu držíte. Mluvím z
hloubi srdce, z celé duše své. Nevíte, komu ubližujete a kterak; a
nesmím toho říci. Běda mně! Nesmím mluvit. Pro všechno, co je
vám svato, — pro všechno, co milujete, — pro svoji někdejší lásku,
— pro naději, jež ve vás žije, pro Boha všemohoucího, propusťte
mne odtud a zbavte duši moji záhuby! Což neslyšíte, muži? Nedovedete chápati? Což nikdy nepochopíte? Nevíte, že jsem nyní
zdráv a míuvím vážně? Že nejsem blázen, trpící záchvatem šílenství,
nýbrž rozumný člověk, jenž zápasí o svoji duši? Ach, vyslyšte mne!
Slyšte mne! Pusťte mne! Pusťte mne! Pusťte mne!“
Myslil jsem si, že kdyby to šlo tak dále, že by. se tím více rozzuřil a
podlehl by záchvatu; uchopil jsem ho tedy za ruku a zvedl jej.
„Pojďte!“ řekl jsem přísně, „ani slova o tom; máme toho již dost.
Ulehněte si a hleďte se chovati klidněji.“
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Ihned umlkl a hleděl na mne chvilku upřeně. Potom slova
nepromluviv popošel k posteli a usedl na pelest. Nastalo ochabnutí
jako vždy jindy, jak jsem se nadál.
Když jsem odcházel z pokoje, nej poslednější ze všech, řekl mi
klidným, přesvědčivým hlasem:
„Doufám, pane doktore, že mi někdy dáte za pravdu, až si
vzpomenete, že jsem dnešní noci učinil všechno, jen abych vás
přesvědčil.“
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Hlava XIX.
DENÍK JONA
JONATHANA
THANA HARKERA.

1. října v 5 hodin odpoledne. — Šel jsem s ostatními na výzkum s
lehkým srdcem, neboť mám za to, že jsem nikdy neviděl Minu tak
svěží a veselé mysli. Jsem rád, že svolila, že zůstane stranou a nechá
jednati nás muže. Vždyť mi hned bylo proti mysli, že byla účastna
tohoto nebezpečného podniku vůbec; nyní však, když její práce jest
u konce a dík její energii a důvtipu i prozíravosti celá záležitost
byla postavena do jasneho světla a vše přesně uspořádáno, jistě cítí,
že úkol její je skončen a vše ostatní může směle přenechati nám.
Myslím, že jsme byli výjevem u Renfielda všichni trochu rozčileni;
když jsme vyšli z jeho pokoje, nikdo z nás nepromluvil a vrátili
jsme se do pracovny doktorovy. Potom řekl pan Morris doktoru
Sewardovi:
„Řekněte, Jacku, nechtěl-li nás ten člověk ošálit; je
nejrozumnějším bláznem, kterého jsem kdy spatřil. Nevím jistě, ale
myslím, že zamýšlel něco vážného, a bylo-li tomu tak, bylo mu así
krušno, že se mu věc nepodařila.“ Lord Godalming a já jsme mlčeli;
avšak Van Helsing řekl:
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„Příteli Johne, znáte blázny lépe nežli já a jsem tomu rád, neboť se
obávám, že kdybych já byl v tom rozhodoval, byl bych ho propustil
dříve nežli podlehl histerickému záchvatu. Ale učíme se, dokud
jsme živi, a při práci, která nás čeká, nesmíme pominouti ničeho,
jak by řekl přítel Quincey. Všechno je nejlepší tak, jak Jest.“ Dr.
Seward jakoby oběma ze sna odpovídal:
„Vím jen tolik, že s vámi souhlasím. Kdyby ten člověk byl. jen
obyčejným bláznem, byl bych mu beze všeho důvěřoval; ale zdá
se, že jeho stopy jsou tolik spleteny se spády Drákulovými, že se
bojím, že bych se byl dopustil chyby, kdybych byl pomáhal k jeho
propuštění. Nemohu mu zapomenouti, jak skoro stejně náruživě
žadonil o kočku a hned potom se pokusil prokousnouti mi hrdlo.
Mimo to jmenoval hraběte „pánem a mistrem“ a možná, že chtěl
právě jen proto na svobodu, aby ho mohl sledovati na ďábelských
jeho stezkách. Tento hrozný netvor má ku pomoci vlky a krysy
a myslím, že by nepohrdl užiti k svému účelu takového blázna.
Věru, že mu na něm velice záleželo. Trvám, že jsme učinili, co bylo
nejlepšího. Tyto věci ve spojení s krvavým úkolem, jejž sledujeme,
dovedly by člověka zbavit odvahy.“ Přistoupil profesor a položiv mu
ruku na rameno, řekl svým vážným, dobráckým tónem:
„Příteli Johne, nemějte obav! Snažíme se konati svoji povinnost v
této smutné, hrozné věci; můžeme konati jedině to, co považujeme
za nejlepší. Na co jiného se můžeme spolehnouti, nežli na milosrdenství boží?“ Lord Godalming se na několik minut vytratil a teď
se vracei. Zvedal do výše stříbrnou píšťalku a pravil:
„Toto staré hnízdo jest asi plno krys; a je-li tomu tak, mám
prostředek proti nim na zavolání.“ Přelezli jsme zeď a dali se rovnou

338
www.eknizky.sk

DRAKULA

k domu, držíce se ve stínu stromů na trávníku, když měsíc vysvítil.
Když jsme přišli k vratům, profesor otevřel svoji brašnu a vyndal
celou řadu předmětů, jež rozložil na schodě, rozděliv je na čtyři
skupiny, zřejmě po jedné pro každého z náš. Potom promluvil:
„Přátelé, vydáváme se hroznému nebezpečí a jest nám potřeba
rozmanitých zbraní. Náš nepřítel není jen pouhý přízrak.
Vzpomeňte si, že má sílu dvaceti mužů; poněvadž naše hrdla jsou
jen zcela obyčejna, proto lze je zadrhnout a rozdrtit, kdežto proti
němu silou se nic nesvede. Silnější muž nežli on nebo několik mužů
dohromady silnějších dovedlo by ho v jistých dobách zadrželi, ale
nebylo by mu s to ublížiti, jak on by mohl ublížiti nám. Musíme
se tedy chrániti jeho doteku. Toto chovejte na prsou!“ — řka to,
zvedl stříbrný křížek a podal jej mně, jakožto nejblíže stojícímu —
„a tyto květy dejte si kolem krku!“ — přitom dal mi věnec zvadlých
květů česnekových, — „proti jiným nepřátelům z tohoto světa zde
tento revolver a nůž; a jakožto pomůcku pro každý případ tuto
elektrickou lampičku, kterou si můžete zavěsiti na prsa; a konečně
nade všechno toto, čehož však smíme užiti jen v krajní potřebě.“
To bylo několik svěcených hostií, jež vložil do pouzdra a podal mi
je, „A teď, příteli Johne,“ pravil, „kde jsou paklíče? Budeme-li jimi
moci otevříti dveře, nemusíme lézti oknem, jako kdysi ke slečně
Lucy.“
Dr. Seward zkoušel několik paklíčů a jeho zručnost jakožto
chirurga, dobře se mu zde hodila. Brzy našel vhodný; několikrát jím
otočil-sem a tam, zámek povolil a s ostrým cvaknutím se otevřel.
Opřeli jsme se do dveří, rezivé veřeje zaskřípěly a dveře se pomalu
otevřely. Zažili jsme podobného dojmu, jaký líčí zápisník Dra.
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Sewarda: kdy otvírali jsme hrobku slečny Westernrové: myslím,
že jsme měli všichni tutéž myšlenku, neboť jsme všichni couvli.
Profesor postoupil první a vešel otevřenými dveřmi, „I n m a n us t
u a s, D o m i n e pravil, křižuje se, když překročil práh. Zavřeli jsme
za sebou dveře, neboť kdybychom byli si svítili lampičkami, byl by
si nás někdo ze silnice mohl povšimnouti. Profesor bedlivě zkoušel
zámek, lze-li jej rychle zevnitř odemknouti, kdyby bylo potřeba
narychlo uniknouti. Potom, jsme rozžehli svítilny a jali jsme se
pátrat.
Světla našich lampiček tvořila podivné efekty a křížící se paprsky
rýsovaly všelijaké strašidelné stíny našich postav. Za nic nedovedl
jsem se zhostili pocitu, že je mezi námi kdosi cizí. Myslím, že to
byly vzpomínky, jež jsem si tak žalostným způsobem přivezl s sebou
domů z nehostinného okolí, a které se nesly k zažitým útrapám v
Transylvánii. Mám za to, že týž pocit měli jsme všichni, neboť jsem
si všiml, jak se ohlížejí při každém šustnutí a při každém novém
stínu, jak jsem sám na sobě pozoroval.
Všude bylo plno prachu. Zdálo se, že ho je na chodbě několik
palců vysoko, vyjímajíc místa, kde byly čerstvé stopy, na kterých
jsem při svitu své lampičky spatřil otisknuté známky cvoků. Stěny
byly až kosmaty a těžký prachem a v koutech byly spousty pavučin,
na kterých bylo nahromaděno tolik prachu, že vypadaly jako cáry,
jež se z části váhou prachu trhaly. Na jednom stole uprostřed
předsíně ležel velký svazek klíčů se zažloutlým lístkem u každého.
Bylo jich asi několikrát užito, neboť na stole ve vrstvě prachu byly
čmouhy a stopy podobné těm, jaké učinil profesor, když klíče
sebral. Obrátil se ke mně a řekl:
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„Znáte toto místo, jonathane. Činil jste si náčrtky a vyznáte se
tu jistě lépe nežli my. Kudy přijdeme ke kapli?“ Znal jsem přibližně
směr, ačkoli za mé dřívější návštěvy nebylo mi dovoleno vejíti až
sem; vedl jsem tedy ostatní a po několikerém bloudění octli jsme
se před nízkými, klenutými dubovými dveřmi, jež byly okovány
železnými pásy.
„Zde je to místo,“ pravil profesor, svítě malou lampičkou na
polohový plán domu, kopii to přílohy k původní mé
korespondenci stran koupě domu. Dosti nesnadno našli jsme klíč
ve svazku a otevřeli dveře. Byli jsme připraveni na něco
nepříjemného, a také, když jsme otvírali dveře, jakoby štěrbinami
vycházel slabý, odporný zápach; ale kdo z nás by se byl nadál
takového zápachu! Nikdo z ostatních nebyl s hrabětem v uzavřené
místnosti a když jsem s ním byl pohromadě, byl asi lačen; když jsem
jej viděl napitého čerstvé krve v polosbořené kapli, měl tam vzduch
volný přístup. Toto místo bylo však malé a těsné a poněvadž nebylo
větráno, bylo tu dusno a stuchlo. Bylo cítit hlínu a jakési suché
miasma, jež viselo ve shnilém vzduchu. Ale jak mám vylíčili zápach
sám? Nebyl to jen mrtvolný puch promísený nasládlým čpavým
zápachem krve, nýbrž zdálo se, jakoby hnila tu hniloba sama. Fi! až
je mí špatně, když si na to vzpomenu! Každý výdech toho netvora
jakoby se v teto místnosti někde zachytil a hnusnost jeho činil ještě
odpornější.
Za obyčejných okolností byl by tento zápach naše podnikání
znemožnil; ale že byl to případ neobyčejný a úkol náš byl vznešený,
byť hrůzný, dodával nám mimořádné zdolnosti. Po prvním bezděč-
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ném couvnutí před odporným závanem dali isme se všichni do
práce, jakoby toto morové místo bylo růžovou zahrádkou.
Když jsme začali bedlivě prohlížet tato místa, řekl profesor:
„Především jest nám vypátrati, kolik tu zbylo beden; musíme
tedy prohlědati každou díru, každý koutek a štěrbinu a uvažovati
o tom, jak bychom se dostali k ostatním bednám.“ Jediný pohled
stačil, abychom viděli, kolik jich tu bylo, neboť byly velké a co do
počtu nebylo se možno klamati.
Z padesáti zbylo jich tu dvacet devět! Vtom přejel mi mráz po těle,
když jsem viděl, jak se lord Oodalming rázem obrátil a klenutými
dveřmi podíval se do tmavé chodby; podíval jsem se tam také a
srdce mi na okamžik ustalo biti. Zdálo se mi, že odkudsi ze stínu
obráží se zlověstný obličej hraběte, ostrý, klenutý nos, rudě
planoucí oči, červené rty a hrozná bledost. Bylo to však jen na
okamžik, neboť když lord Oodalming řekl: ,,Myslím, že jsem spatřil
nějaký obličej, ale byl to jen stín,“ obrátil jsem lampičku tím
směrem a vyšel na chodbu. Ale po nikom nebylo tu ani stopy; a
poněvadž tam nebylo koutů, dveří ani jakýchkoli výklenků, nýbrž
všude pevné zdi, nebylo nikde úkrytu, ani pro něj. Vysvětloval jsem
si věc tím, že strach podráždil obrazivost a neříkal jsem ničeho.
Za několik minut viděl jsem, jak Morris náhle couvá před
koutem, jejž prohlížel. Všichni sledovali jsme jej zrakem, neboť se
nás bezpochyby zmocnilo jakési vzrůstající rozčilení; viděli jsme
celou masu světélkující záře, jež mihotala jako hvězdičky. Bezděky
jsme ustoupili. Všude hemžilo se krysami.
Chvilenku jsme tak stáli bezradně, jen lord Oodalming byl jaksi
připraven na takovýto výjev. Běžel k velkým, železem okovaným
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dubovým dveřím kaple, jež Dr. Seward viděl zvenčí a které jsem
znal také já, otočil v zámku klíčem, odhodil mohutné závory a dveře
prudce otevřel. Potom vyndal stříbrnou píšťalku z kapsy a zdlouha
pronikavě zahvízdl. Za domem doktora Sewarda ozval se psí štěkot
a ani ne za minutu tři terrieři hnali se kolem rohu. Mimovolně
jsme se stahovali ke dveřím a když jsme přišli blíže, pozoroval jsem,
že prach je tú velmi prořídlý a setřen: tudy byly bedny odklizeny.
Ani ne za minutu přibyla ohromná spousta krys. Všude se jich
hemžilo a ve světle lampiček ozařujících tmavá jejich, mrštná těla
a lesknoucí se vypoulené oči, podobalo se toto místo pohybující
se písčině, na ktere se hemží svatojanskými muškami. Psi přiběhli,
ale na prahu se rázem zastavili a kňučeli; zvedali čenichy a začali
žalostně výt. Myší pořád ještě přibývalo, snad po tisících, a my jsme
se dali na ústup.
Lord Godalming zvedl jednoho psa, poponesl jej a přehodil přes
práh. Jakmile se nohy jeho dotkly půdy, odvaha se mu vrátila a vrhl
se proti přirozeným svým nepřátelům. Krysy prchaly před ním tak
rychle, že jenom z několika život vyklepal; druzí dva psi, podobně
přes práh dopravení, měli již jen malou kořist, neboť všechna ta
havěť se vytratila.
S nimi pominula i tíseň, která nás svírala; psi pobíhali čileji a
vesele poštěkávali; vrhli se znovu na ležící tu nepřátele, převraceli
je a vyhazovali do výšky. Všichni jsme se octli ve veselejší náladě.
Bylo-li to tím, že vyprchalo otevřenými dveřmi kaple otravné
ovzduší, nebo že se nám odlehčilo, kdýž jsme byli zase venku,
nevím. Jistě však vymizel z nás nepříjemný pocit strachu, jako když
s nás spadne, a zapomněli jsme na chvíli, za jak hrozným účelem
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jsme přišli, ačkoli jsme, v rozhodnutí svém neváhali ani na
okamžik. Zamkli jsme vnější dveře a opřeli závorou, vzali psy s
sebou a dali sé na další prohlídku domu. Nenašli jsme vůbec ničeho
kromě neobyčejné spousty prachu, jenž nesl stopy ještě mé první
návštěvy. Psi již nejevili známek neklidu a když jsme se vrátili do
kaple, poskakovali a šakali, jako na králičím honě letní dobou v
lese. Na východě se již rozednívalo, když jsme vycházeli z
průčelních dveří. Dr. Van Helsing vyndál ze svazku klíč ode dveří,
pečlivě je zamkl a potom vstrčil klíč do kapsy.
„Až dosud,“ pravil, „setkala se naše noční výprava s úplným
zdarem. Nestalo se nám nic zlého, čehož jsme se obávali, a víme
teď, kolik, beden schází. Nade všechno se těším tomu, že první a
snad nejobtížnější a nejnebezpečnější krok byl učiněn, aniž byla
naše roztomilá paní Mina zatažena.do té mizerie, kterou jsme viděli,
slyšeli a čichali, a že jest uchráněna za bdění i ve snu toho, nač
by nikdy nezapomněla. Kromě toho jsme seznali ještě i to, — IzeIi souditi aparticulari, že ta odporná havěť, které hrabě velí, není
nadána jeho nadpřirozenými schopnostmi; neboť krysy, jež sice
přišly na jeho zavoláni, právě jako smečka vlků, když jste chtěl
vyjiti ze hradu, nebo které poštval na naříkající ženu, — tyto krysy
prchaly střemhlav před malými psíky přítele Artura. Ted máme jiné
věci před sebou, jiná nebezpečí a jiné obavy; a ten netvor neužil své
moci nad onou havětí ponejprv ani naposled této noci.. Možná, že
někam odešel. Dobrá! Poskytl nám příležitosti, abychom mu dali
„šach“ ve hře, kterou s ním svádíme o lidské duše. A teď pojďme
domů!. Jitro bude co nevidět a s výsledky práce dnešní noci
můžeme býti spokojeni. Možná, že nám je souzeno prožiti mnoho
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dní a nocí plných zhouby; nesmíme však ustati a zaraziti se před
žádným nebezpečím.“
Když jsme se vrátili, bylo v domě ticho, jen nějaký ubohý tvor
skučel někde v dáli a z Renfieldo- va pokojíku zaléhal tichý, žalostný
nářek. Ubožák sám se trápil marnými trýznivými myšlenkami, jak
mívají blázni ve zvyku.
Vešel jsem po špičkách do našeho pokoje a zastal Minu spící;
dýchala tak tiše, že mi bylo přiložiti ucho, abych ji slyšel. Vypadá
bledší nežli obyčejně. Doufám, že jí naše noční schůzka neublížila.
Jsem tomu opravdu povděčen, že se na příště neúčastní naší práce,
ano ani ne porad. Pro ženu byla by to veliká námaha. Zprvu jsem
tak nesmýšlel, ale teď to vím tím lépe. Proto jsem rád, že jsme se
na tom lsnesli. Mohlo by se mluvit o věcech, které by jí nahnaly
strachu, kdyby je slyšela; a možná, že by bylo nesnadněji něco jí
zatajovati, nežli říci jí přímo, když už by podezírala, že se jí něco
tají. Naše dílo bude jí tedy zapečetěnou knihou, dokud nenadejde
čas, kdy jí budeme moci říci, že je všechno šťastně skončeno a
země zbavena zplozence pekel. Trvám, že bude nesnadno zachovati
před ní mlčení, teď, kdy jsme jí projevili důvěru; musím však být
rozhodný a zítra pomlčeti o tom, co záhadného událo se dnešní
noci, a také odmítnu mluviti s ní o tom. Lehnu si na pohovku,
abych jí nevyrušil.
1. října, později. — Není zajisté divu, že jsme všichni zaspali,
neboť ve dne jsme měli mnoho práce a v noci jsme si vůbec
neodpočinuli. Mina byla unavena; vždyť procitl jsem dříve nežli
ona, ačkoli již slunce stálo vysoko, a dvakrát nebo třikrát jsem ji
zavolal, nežli se probudila. Věru, spala tvrdě, neboť mě na chvíli
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ani nepoznala, hledíc na mne jaksi ustrašeně, jako člověk, jenž se
vzpamatoval ze špatného snu. Stěžovala si, že je trochu unavena,
nechal jsem jí tedy ještě trochu si poležeti.
Víme, že chybí jedenadvacet beden; a byly-li někam jinam
dopraveny, budeme s to všechny je vystopovati. To nám jistě práci
značně usnadní, a čím dříve se toho dopátráme, tím lépe. Ještě, dnes
navštívím Thomasa Snellinga.
DENÍK DRA SEWARDA.
1. října. — Bylo k deváté hodině, když přišel profesor do mého
pokoje a probudil mě. Byl vese- lejší a laskavější než obyčejně a je
vidět, že dílo z minulé noci pomohlo sníti s ducha jeho tížící břímě,.
Zmíniv se o nočním dobrodružství, řekl pojednou:
„Váš pacient mě velice zajímá. Mohl bych se s vámi k němu dnes
dopoledne podívat? Nebo, jste-li příliš zaměstnán, navštívil bych jej
sám. Je mi novinkou setkati se s bláznem, který filosofuje a vůbec
tak rozumně hovoří. Měl jsem jakousi naléhavou práci a řekl jsem
mu, aby jen šel sám; bude mi to tím milejší, že ho nenechám čekat.
Zavolal jsem dozorce a dal mu potřebné pokyny. Nežli profesor
vyšel z pokoje, varoval jsem ho, aby si nečinily nesprávných, dojmů
o ošetřovanci. „Ale,“ odpověděl, „vždyť bych jen rád, aby mi
povídal o sobě a o své choutce požívati živých tvorů. Pravil totiž
paní Mině, jak vidím z. vašeho včerejšího zápisu do deníku, že kdysi
měl takovouto náruživost. Usmíváte se, příteli Johne?“
„Promiňte,“ řekl jsem, „ale odpověď máte zde. Položil jsem ruku
na zápisky strojem psané. „Když náš zdravý, učený blázen vykládal,
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jak míval ve zvyku jisti živé tvory, měl ústa potřísněna mouchami a
pavouky, jež pojídal, nežli vešla paní Harkerová do světnice.“ Van
Helsing se usmál. „Dobře!“ pravil, „máte znamenitou pamět, příteli
Johne. Byl bych si také na to vzpomněl. Právě tato nesrovnalost
v chodu myšlenek a paměti činí duševní choroby tak poutavým
studiem. Snad vytěžím z hlouposti tohoto šílence více poznatků
nežli z výkladů nejmoudřejšího muže. Kdož ví?“ Hleděl jsem si
potom své práce a brzy jsem se do ní zahloubal. Zdálo se mi, že
netrvalo dlouho, nežli se Van Helsing zase vrátil do mé pracovny.
„Nevyrušuji?“ otázal se zdvořile, stoje ve dveřích.
„Naprosto ne,“ odpověděl jsem. „Vejděte! Dopracoval jsem a
mám volno. Mohu jiti s vámi, přejete-li si.“
„Není potřeba; byl jsem již u něho.“
„Nuže?“
„Obávám se, že si mne tuze neváží. Rozhovor náš byl krátký.
Když jsem vešel do jeho světničky, seděl na židli uprostřed, lokty
měl opřeny na kolenou a v obličeji jevil nejvyšší nespokojenost.
Oslovil jsem jej co nejlaskavěji a s takou uctivostí, jaké jen jsem byl
schopen. Ani mi neodpověděl.
„Znáte mne?“ otázal jsem se. Odpověď jeho nebyla právě
lichotivá:
„Znám vás velmi dobře; jste starý, bláznivý Van Helsing. Přál
bych si, abyste se s výplody blbého svého mozku odklidil někam
jinam. Aby čert vzal ty tvrdohlavé Holanďany!“ Neřekl již ani slova,
nýbrž seděl s nepřekonatelnou lhostejností vůči mně, jakoby mě
ve světničce vůbec nebylo. Na ten čas pozbýval jsem naděje, že
nabudu nových poznatků o tomto tak rozumném bláznu. Půjdu
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tedy, dovolíte-li, a promluvím několik slov s rozmiloú paní Minou.
Příteli Johne, těší mne nevýslovně, že nehrozí jí nebezpečí a není se
jí čeho báti v tom hrozném našem podnikáni Ačkoli budeme velice
poštrádati její pomoci, je takto lépe.“
„Souhlasím s vámi z plna srdce,“ odpověděl jsem vážně, neboť
nechtěl jsem jinak o věci soudit. „Raději, když paní Harkerová bude
státi stranou. Okolnosti jsou tuze nepříznivy i nám mužům světa
zkušeným, kteří jsme sami byli kolikrát v úzkých; pro ženu tu není
místa; zůstane-li paní Mina účastna této věci, jistě časem dozná
nějaké pohromy.“
Van Helsing tedy již odešel dohovořit se s manželi Harkerovými.
Quincey a Art pátrají dále, kam se poděly ostatní bedny s hlínou. Já
si ještě prohlídnu svoji práci a večer se setkáme.
DENÍK PANÍ HARKEROVÉ.
1. října. — Je mi tuze divno, že nyní nechávají mě v temnu; ačkoli
mi Jonathan mnoho let plně důvěřoval, vidím, že mi nyní cosi tají,
a to právě věci nejdůležitější. Ráno jsem dlouho spala po včerejší
námaze byť Jonathan také pozdě vstal, přece jen byl rannější. Nežli
odešel, mluvil se mnou ovšem mile a laskavě, ale ani slovem se
nezmínil o tom, co se událo v domě hraběte Drákuly. A přece ví,
jak velice jsem na to zvědava. Chudák muž! Mám za to, že ho vše
roztesknilo ještě více nežli mne. Všichni shodli se na tom, žé bude
nejlíp, nesúčastním-Ii se tohoto hrozněho díla, a já jsem souhlasila.
Myslím však, že se mi něco tají. A ted pláči jako pošetilý blázen,
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ačkoli vím, že děje se tak z veliké lásky mužovy a z dobrého, ano
nejlepšího úmyslu těch silných mužů ……
To na mne působilo blahodárně. Vždyť mi Jonathan svého času
řekne všechno; a aby si nemyslil ani na chvilku, že mu něco tajím
já, zapisuji vše dále do svého deníku jako jindy. Potom, kdyby mi
snad nedůvěřoval, mu jej ukáži a jistě dobré jeho oči vyčtou každou
moji myšlenku v hloubi duše. Cítím se dnes podivně smutnou a
skleslou. Bezpochyby je to reakce hrozného rozčilení.
Dnešní noci odebrala jsem se na lože, když muži odešli, a prostě
proto, že mi k tomu radili. Nechtělo se mi spát, ale cítila jsem
zžírající úzkost. Přemýšlela jsem o všem, co se událo od té doby,
kdy se se mnou Jonathan v Londýně seznámil, a všechno zdá se mi
hrůznou tragedií, ve které spěje neúprosné fatum, k neodvratnému
konci. Vše, co činíme, byť v nejlepším úmyslu, vede nás, jak se zdá
k tomu, čeho se nejvíce obáváme. Kdybych byla nešla na Whitby,
snad by bývala naše drahá, dobrá Lucy dosud mezi námi. Bylo by jí
nenapadlo jít na hřbitov, dokud jsem nepřišla já, a kdyby tam byla
nešla za dne se mnou, nebyla by tam šla ani ze spaní; a kdyby tam
byla nešla v noci a ve spaní, byl by jí ten netvoř nezahubil.
Ach, proč jen šla jsem kdy na Whitby? A zas už pláči! Ráda bych
věděla, co se se mnou dnes děje. Před Jonathaňem jest mi to utajiti,
neboť kdyby věděl, že jsem plakala dvakrát za dopoledne, — já,
která jsem sama k vůli sobě nikdy neplakala a které nikdy nezavdal
příčiny, aby prolévala slzy, usoužil by se, chudák! Budu se tvářit co
nejstatečněji, a rozpláči-li se, nesmí mne tak spatřiti. Domnívám se,
že je to lekce, které se učiti jest nám ženám souzeno….
Ani si již nedovedu vzpomenout, jak jsem na dnešek usnula.
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Pamatuji se jen, že jsem rázem zaslechla psí štěkot a celou řadu
podivných zvuků prosebných, celou stupnici jakýchsi rozechvělých
modliteb z Renfieldovy světničky kdesi pod mým pokojem. Potom
bylo rázem ticho, tak hluboké ticho, že jsem vstala a šla vyhlédnout
oknem. Všude byla tma a ticho, a černé stíny, jež vrhaly předměty
v slabém měsíčním svitu, jakoby oplývaly čímsi tajemným. Docela
nic se nehýbalo, všechno bylo ponuré a nevlídné jako smrt a osud;
zdálo se, že jenom slabý pruh bělavé mlhy; jež plížila se téměř
nehybně po trávníku k domu. má v sobě život a cit. Myslím, že toto
rozptýlení myšlenek mi zjednalo úlevu, neboť když jsem se vracela
k posteli, cítila jsem, že mě přemáhá jakási ztrnulost. Ulehla jsem na
chvíli, ale nemohla jsem usnouti; vstala jsem tedy opět a podívala
se oknem. Mlha se šířila a byla již blízko u domu a viděla jsem,
jak se klade na zeď, jakoby se vkrádala do okna. Chudák šílenec
ozýval se hlasitěji nežli jindy a ačkoli jsem nemohla rozeznati ani
slova, co povídá, vyrozuměla jsem z jeho tónu přece, že o něco naléhavě prosí. Potom bylo slyšeti zápas a poznala jsem, že se brání
dozorcům. Byla jsem tak poděšena, že jsem vlezla do postele,
přehodila si přikrývku přes hlavu a prsty zacpala si uši. Ospalá jsem
nebyla ani dost málo, alespoň jsem ši tak myslila; přece však jsem
asi usnula, neboť se až na nějaký sen nepamatuji na nic do rána, kdy
mě Jonathan probudit. Myslím, že mu to dalo dost práce a trvalo
hezkou chvíli, nežli jsem se vzpamatovala, kde jsem a že se nade
mnou sklání Jonathan. Sen můj byl tuze podivný a skoro příznačný
pro to, jak myšlenky bdícího přecházejí ve spánek a v něm ve snu
pokračují.
Chtěla jsem totiž spáti, ale také čekati na Jonathana až se vrátí.
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Měla jsem o něj velikou starost, ale nemohla jsem učinit ničeho,
nohy, ruce i mozek byly, mi tak těžký, že jsem se nemohla k ničemu
rozhodnouti, jak nabýti obvyklého klidu. A tak spala jsem neklidně
a zase přemýšlela. Potom se mi zdálo, že je kolem vzduch těžký,
vlhký a studený. Shodila jsem přikrývku s obličeje a s úžasem viděla
jsem, že se kolem mne setmělo. Plynový plamen, jejž nechala jsem
hořet poněkud zatažený pro Jonathana, blikal jen jako červenavá
jiskřička mlhou, která zřejmě zhoustla a vnikla clo pokoje. Potom
mě napadlo, zdali jsem zavřela okno, nežli jsem ulehla. Chtěla jsem
vstát a přesvědčit se, ale jakási olověná ztmulost ochromovala mi
údy i vůli. Ležela jsem tiše a čekala; to bylo vše. Zavřela jsem oči,
viděla jsem však i zavřenými víčky. (Ku podivu, jak si s námi někdy
sny zahrávají a jak ochotně se naše obrazivost poddává.) Mlha
houstla víc a víc a teprve teď jsem si všimla jak se sem dostala;
vnikala jako kouř nebo jako silně proudící vodní pára nikoli
oknem, nýbrž štěrbinami ve dveřích. Pořád ještě houstla až se v
pokoji shlukla v jakýsi mračný sloup, na jehož vrcholu leskl se
plynový plamen jako červené oko. V hlavě začaly mí vířit myšlenky,
jako vířil mlhový sloup pokojem, a z toho všeho napadla mi slova
písma „sloup dýmu za dne a ohně v noci.“ Byl to opravdu nějaký
nadpozemský vůdce, jenž přišel ke mně ve spánku ? Ale sloup byl
vůdcem denním i nočním, neboť v rudém oku byl oheň; při tom
pomyšlení jsem znovu zůstala jako omámena: jak jsem se tak na
světlo dívala, oheň se rozdělil a na mne z mlhy zíraly dvě rudé
oči, o jakých tehdy Lucy mluvila ve chvilkovém bezvědomí, když
jsme se procházely na skalním ostrohu a zapadající slunce odráželo
se v oknech Mariánského chrámu. Vtom mne pojala hrůza; vždyť
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Jonathan také viděl, jak ony hrozné ženské bytosti přecházely ve
skutečnost z vířící mlhy v měsíčním světle; ze spaní jsem asi
omdlela, neboť kolem byla všade černá tma. Poslední zbytek
mizícího vědomí zjevil mi bledou, téměř bílou tvář, jež se ke mně
z mlhy skláněla. Musím se míti před podobnými sny napozoruj
vždyť by mě připravily o rozum, kdyby se měly často opakovati.
Ráda bych požádala Dra. Van Helsinga nebo Dra. Sewarda, aby
mi předepsali něco pro spaní, ale bojím se, abych jich nepolekala.
Takový sen v nynější době by se vetkal v jejich obavy o mne.
Dnešní noci se přičiním, abych spala přirozeným spánkem.
Nepodaří-li se mi to, požádám jich zítra na noc, aby mi dali dávku
chloralu; pro jednou mi neuškodí a zjedná mi nerušený spánek. Po
dnešní noci jsem znavenější, nežli kdybych byla vůbec nespala.
2. října, v 10 hodin večer. — Na dnešek jsem spala ale ničeho
se mi nezdálo. Jistě jsem spala tvrdě, jelikož jsem se neprobudila,
když šel spat Jonathan; ale spánek mne fneosvěžil, neboť jsem dnes
hrozně slaba a jako bez ducha. Celý včerejší den snažila jsem se
čísti nebo jsem snivě polehávala. Odpoledne vzkázal pan Renfield,
smí-li se mnou mluvit. Chuďas, byí ke mně velice laskav a když
jsem odcházela, políbil mi ruku a žehnal mi. Skoro mě tuze rozčilil;
plakala jsem, když jsem ina něj pomyslila. Je to nová slabost, které
se musím chrániti. Jonathan by se rmoutil, kdyby věděl, že jsem
plakala. Byl i s ostatními mimo dům až do večeře a všichni přišli
velmi unaveni. Činila jsem, seč jsem byla, abych jej rozveselila, a
myslím, že úsilí to prospělo i mně, neboť jsem zapomněla, jak tuze
jsem byla unavena sama. Po jídle posílali mě spat a všichni odešli,
aby prý si zakouřili; vím však, že si chtěli popovídat, co se komu za
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celý den přihodilo. Z chovám Jonathanova jsem poznala, že má cosi
důležitého za lubem. Nechtělo se mi tolik spáti, jak by snad bylo
záhodno; nežli odešli, požádala jsem doktora Sewarda, aby mi dal
pro spaní trochu nějakého opiátu, jelikož jsem na dnešek špatně
spala. Velice ochotně připravil mi uspávači prostředek a podal mi
jej řka, že mi neublíží, poněvadž působí velice mírně…. Vypila jsem
jej a čekám nyní spánek, do něhož mám ještě daleko. Doufám,
že jsem nechybila; neboť když se o mne začal spánek pokoušet,
zmocnila se mne nová obava: že jednala jsem zpozdile, připravivši
se o schopnost bdíti. Možná, že bude bdění potřeba. Ale spánek se
již blíží. Dobrou noc!
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Hlava XX.
DENÍK JOHA
JOHATHANA
THANA HARKERA.

1. října, večer. — Zastal jsem Thomasa Snellinga doma v Bethenal
Greenu; bohužel nebyl s to se na nic upamatovati. Naděje na
hojnost piva, kterou v něm vzbudil můj neočekávaný příchod,
působila již tak záhy, že si ho již důkladně popřál předem. Zvěděl
jsem Však od jeho ženy, osůbky skromné a ubohé, že byl pouhým
pomocníkem Smolletovým, jenž sám byl za vše odpověden. Ihned
jsem tedy jel do Walworthu a zastal pana Josefa Smolleta doma;
byl vysvlečen z kabátu a popíjel čaje z omáčníku. Je to muž zdvořilý
a inteligentní, pravý typ dobrého, spolehlivého dělníka, s trochou
samorostlých názorů. Pamatoval se přesně na ony bedny a ze
zápisníku zdobeného psí hlavou, jejž vytáhl z tajemných hlubin
kapsy vzadu kalhot a popsaného hieroglyfickými črtami tužkou
psanými a zpola smazanými, podal mi potřebného vysvětlení o
bednách. Pravil, že bylo na voze, jenž přijel z Carfaxu, naloženo šest
beden, které sám přivezl a složil v čísle 197. v ulici Chicksand Street,
Mile End, New Town, a druhých šest beden skládal v Jamaica Lane,
Bermondsey. Zamýšlel-li hrabě tato nepřirozená útočiště rozděliti
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po celém Londýně, byla tato místa vybrána za první úkryty, odkud
mohla býti ostatní později podělena. Jelikož to činil soustavně,
nabyljsem jistoty, že se nechtěl omeziti jen na dvě končiny
Londýna. Dosud byl vázán na nejzazší východ Severní čtvrti, na
východ jižní čtvrti a na jih. Sever a západ jistě nebyly vynechány
z ďábelských jeho plánů, rovněž ne sama City a vlastní srdce
elegantního Londýna na jihozápadě a západě. Vrátil jsem se k
Smolletovi a tázal se ho, nemohl-li by mí říci, zdali nebyly ještě jiné
bedny z Carfaxu dopravovány.
Odpověděl:
„No, pane, zachoval jste se ke mhe královsky“ — dal jsem mu
totiž půl sovereignu — „povím vám všechno, co vím. Slyšel jsem,
jak jistý Bloxam před čtrnácti dny vypravoval v hostinci „u zajíce
a psů“ v Pinchers Allee, že měl tuze prášivou práci ve starém domě
v Purfleetu. Tady se něco takového tak hned nedělá a myslím, že
by vám snad Sam Bloxam mohl; něco o tom říci.“ Požádal jsem ho,
aby mi řekl, kde bych ho mohl vyhledat. Slíbil jsem mu, že si může
vydělat ještě jeden půlsovereign, řekne-li mi přesnou jeho adresu.
Spolkl poslední doušek čaje, vstal a zaručil se, že se tu a tam poptá.
Ve dveřích se zastavil a pravil :
„Poslyšte, pane, nač vás tu mám zdržovat? Buďto Sama brzy
najdu nebo ho vůbec neseženu; taky možná, že s ním dnes večer
nebude žádná řeč. Sotva z. něho co kloudného vytáhnu, dal-li se
do pití. Dáte-li mi obálku se známkou a adresou, vypátrám, kde se
Sam zdržuje a dám psaní ještě večer na poštu. Ale bude dobře, když
si přivstanete, sic se s ním neshledáte. Sam. je ranní ptáče, třeba si
večer důkladně přihnul.“
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Tento návrh se mi praktičností zamlouval; hned jsem poslal
kterési dítě, aby koupilo za penny obálku a list papíru — zbytek ať
si ponechá. Když se děvče vrátilo, napsal jsem na obálku adresu,
přilepil známku; a když mě Smollet znovu svatoSvatě ubezpečil, že
se mnou adresu sdělí, až ji vypátrá, dal jsem se na cestu k domovu.
Zase máme jednu stopu! Jsem dnes tuze unaven a potřebuji se
dobře vyspat. Mina tvrdě spí a je trochu bledá; má oči skoro jako
uplakané. Ubohá! nepochybuji o tom, že ji mrzí, že ji držíme
poněkud v nejasnu; má teď dvojnásobnou starost o mne a o ostatní.
Ale je takto nejlépe. Raději ať je teď trochu rozladěna a mrzí se, nežli
aby její nervy utrpěly. Lékaři zcela právem naléhají, aby se nemísila
do té hrozné záležitosti. Musím býti pevný, neboť na mně spočívá
toto břímě mlčení zvláště těžce. Za žádných okolností nesmím s
ní mluvit o této věci. Ostatně nebude mi úkol ten tak nesnadný,
neboť ona o věci mlčí a cd té doby, kdy jsme jí řekli, na čem jsme se
usnesli, o hraběti a jeho řádění se ani slovem nezmiňuje.
2. října, večer. — Dlouhý, únavný a rozčilující den. První poštou
došla mne má adresovaná obálka a v ní ušpiněný lístek, na němž
bylo neumělou rukou napsáno tesařskou tužkou:
„Sam Bloxam, Korkrans, 4., Poters Cort, Bartel Street,
Walworth. Ptejte se po zástupci.“
Dostal jsem dopis ještě v posteli a vstal jsem, aniž jsem Miny
probudil. Vyhlížela unavena, bledá, ale přes to zdráva. Rozhodl
jsem se, že jí nevzbudím, ale až se vrátím po tomto novém pátrání,
že zařídím vše k odjezdu do Exeteru. Myslím, že bude šťastnější ve
vlastním domově při práci, která ji bude zajímati, nežli zde mezi
námi a v úplné nevědomosti. Spatřil jsem jen doktora Sewarda

357
www.eknizky.sk

na okamžik; řekl jsem mu, kam se chystám, a slíbil jsem mu, až
se vrátím, že mu hned povím, co jsem vypátral… Jel jsem do
Walworthu a bez potíží jsem našel Potter’s Court. Páně Smolletova
výslovnost a pravopis mě trochu zavedly, neboť vyptával jsem se na
Poter’s Cort místo na Potter’s Court. Když jsem však Court našel,
bylo snadno vyhledati Córcoranův útulek. Když jsem se ptal muže,
jenž přišel do dveří, po „zástupci“, zavrtěl hlavou a řekl: „Neznám
ho. Nikoho takového tu není; jakživ jsem tu oněm neslyšel.“
Vyndal jsem Smolletův dopis a znovu jsem jej četl, není-li snad zase
nedorozuměním vinen pisatel.
„Kdo jste vy?“ otázal jsem se.
„Jsem správce,“ odpověděl. Hned jsem poznal, že jsem na správné
cestě. Fonetický pravopis místo „depite“ psáno „depity“ rnálem
svedl mé s cesty. Půl koruny zpropitného, a všechno, co správce
věděl, bylo mi k disposici; dověděl jsem se, že Bloxam vyspav se po
opičce ze včerejšího večera u Corcorana, odešel po práci do Poplaru
ráno v pět hodin. Správce nemohl mi říci přesně, kde Bloxam
pracuje, ale vzpomněl si trochu nejasně, že snad „na nějakém moderním skladu nebo obchodním domě“. S tímto kusým sdělením
odebral jsem se do Poplaru. Bylo dvanáct hodin, když jsem se s
dostatek doptal na takovou budovu ; zašel jsem do jakési
kavárničky, kde někteří dělníci obědvávali. Jeden mi řekl, že v ulici
Gross Angel Street staví se nové „skladiště“; to by asi tedy byl
hledaný „sklad“. Hned jsem tam zajel. Rozmluva s drsným
dozorcem a ještě hrubším polírem, kteří však oba byli získáni
„cinkajícím“ prostředkem, přivedla mě ještě blíže na stopu
Bloxamovu. Polír pro něj poslal, když jsem mu slíbil, že mu rád
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zaplatím celou denní mzdu, dovolí-li, abych se na něco Bloxama
vyptal v soukromé záležitosti. Byl to dosti chytrý chlapík, trochu
drsný v řeči a způsobech. Když jsem mu slíbil, že tnu za žádoucí
zprávy zaplatím a tvrzení své jsem skutkem dokázal, řekl mi, že
vykonal dvě cestv mezi Carfaxem a domem v Picadilly a odtamtud
sem převezl devět velkých beden ,,zatraceně těžkých“ ; koně i vůz si
k tomuto převozu zvlášť vypůjčil. Tázal jsem se ho na číslo domu v
Picadilly, načež odpověděl:
„Víte, pane, čísla již nepamatuju, ale bylo to jen o několik dveří
od bílého kostela nebo něčeho podobného, nedávno postaveného.
Byl to zaprášený starý dum, ačkoli mnohem méně pustý, nežli ten,
odkud jsem ty prožluklé bedny přivezl.“
„A jak jste se dostal do těch domů, když bylý oba neobydleny?“
„ Ten starý partika, který si mě objednal, čekal mě v domě v
Purfleetu. Pomáhal mi bedny vynášet a nakládat. Ať mě všichni
čerti…, ale ten cnlap měl sílu, že jsem takového jakživ neviděl, a
přec byl letitý a kníry měl již bílé a byl tak hubený, že by člověk řekl”,
že ani nevrhá stínu.“
Až mě při těch slovech zamrazilo!
„Ano, popadl bednu na jednom: konci, jakoby to byla čajová
krabice, a já zatím u druhého jsem supěl a hekal — a na mou duši,
nejsem páperka.“
„A jak jste se dostal do domu v Picadilly?“ otázal jsem se.
„Taky tam čekal. Vyšel asi za mnou a předešel mě, neboť když
jsem zazvonil, vyšel sám, otevřel a pomohl mi odnést bedny do
síně.“
„Všech devět?“ tázal jsem se.
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„Ano, po prvé bylo jich naloženo pět, po druhé čtyři. Byla to
zatraceně suchá dřina a ani se už nepamatuju, jak jsem se dostal
domů.“ Vskočil jsem mu do řeči:
„Zůstaly bedny v předsíni?“
„Ano, byla to velká síň a nic jiného tam nebylo.“ Snažil jsem se
ještě něco vyzvědět:
„Ani jste neměl klíče?“
„Nepotřebovali jsme ho a nic takového. Děda otevřel mi dveře
sám a za mnou zavřel. Na ten konec se ani nepamatuju — to bylo
vlastně pivo.“
„A nevzpomněl byste si číslo domu?“
„Ne, pane. Ale snadno dům najdete. Je vysoký, s kamenným
průčelím a balkonem a přede dveřmi jsou vysoké schody. Znám
ty schody dobře, vždyť jsem po nich nosil bedny ještě se třemi
zevlouny, kteří si přišli vydělat nějaký mědák. Starý pán dal jim
po shillingu a když viděli, že hodně dostali, chtěli ještě víc; ale
popadl jednoho za límec a přehodil ho přes schody, takže ostatní s
nadávkami se také rychle vytratili.“ Těšil jsem se, že s tímto popisem
snadno dům najdu; zaplatil jsem tedy příteli za sdělení a dal se
na cestu k Picadiliy. Získal jsem nový, trapný poznatek, totiž, že
hrabě, jak bylo zřejmo, sám bednami svládne. Je-li tomu tak, je nám
čas drahý; neboť teď, kdy se mu podařilo trochu beden sem tam
rozstrkati, mohl, kdykoli se mu hodilo, ostatní umístiti nepozorován. U cirku picadillského jsem vozku propustil a šel pěšky k
západu; za Junior Constitutional spatřil jsem naznačený dům a byl
jsem rád, že jsem objevil první Drákulou zřízený úkryt. Dům;
vyhlížel, jakoby již dávno nebyl obýván. Okna byla silně zaprášena
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a okenice otevřeny. Co bylo ode dřeva, bylo stářím začernalé a se
železa byla barva odprýskána. Bylo zřejmo, že až do nedávna visel
ha přední stěně balkonu velký návěštní štít; byl však stržen a háky
po něm tam dosud trčely. Za zábradlím balkonu viděl jsem několik
volných prken, jichž kraje byly nabíleny. Byl bych dal mnoho za to,
abych mohl apatřiti návěstní desku neporušenu, jak kdysi byla, a
tím snad něco bližšího zvěděti o majiteli domu. Vzpomněl jsem si,
jak jsem vyhledal a koupil Carfax a měl jsem za jisto, že kdybych
mohl nějak vypátrati dřívějšího majetníka, zjednal bych si přístupu
do domu.
Pro dnešek nebylo lze y Picadilly ničeho se dověděti a ničeho
podniknouti; obešel jsem tedy kolem dómu, abych se podíval, jeli možno něco vypátrati s druhé strany. V postranní uličce s
konírnami bylo živo, jakož vůbec jsou domy v Picadilly hustě obydleny. Tázal jsem se několika čeledínů a pomocníků, kteří stáli
kolem, mohou-li mi říci něco o starém domě. Jeden z nich mi řekl,
že slyšel, že byl dům nedávno pronajat, ale neví komu. Povídal však,
že ještě před několika dny visel tu štít s nápisem ,,Na prodej“ a že
snad zprostředkovatelé Mitchell, Sons et Candy budou mi moci
říci něco bližšího, neboť jméno firmy bylo lze čisti na vývěsním
štítu, jak se pamatoval. Nechtěl jsem prozraditi, jak jsem rozčilen,
nebo že mi zpravodaj poskytl příliš velikou úsluhu a odešel jsem,
jakoby nic. Začalo se stmívat a nadcházela podzimní noc, nebylo
tedy času nazbyt. V Berkeleyově adresní kanceláři zvěděl jsem:
adresu firmy Mitchell, Sons et Candy a brzy jsem vešel do její
obchodních místností.
Pán, který mě přijal, byl právě tak roztomilý jako nesdílný. Když
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mi byl jednou řekl, že dům v Picadilly — jejž po celou naši
rozmluvu nazýval „panskou tvrzí“ — je prodán, považoval moji
poptávku za vyřízenu. Když jsem se tázal, kdo jej koupil, otevřel oči
ještě o trochu více a po chvilkové přestávce opakoval:
„Je prodán, pane!“
„Promiňte!“ řekl jsem právě tak zdvořile, „avšak mám zvláštní
důvod, abych směj zvěděti, kdo jej koupil.“
Zamlčel se ještě déle a zvedl obočí ještě výše. „Je prodán, pane!“
byla stručná jeho odpověď.
„Jistě nechcete, abych mnoho zvěděl,“ řekl jsem.
„To také nechci,“ odpověděl. „Důvěrné obcnodní záležitosti
zákazníků jsou u firmy Mitchell, Sons et Candy v dobrých rukou.“
Byl to upiatý šosák nejčistšího zrna a všechny důvody bývaly by
vůči němu mamy. Pomyslil jsem si, že bude nejlépe utkati se s ním
na vlastní jeho půdě a řekl jsem:
„Vaši zákazníci, pane, jsou Šťastni, že mají tak spolehlivého
ochránce svých důvěrných záležitostí. Vážím si vás sám jako
odborník.“ Při tom podal jsem mu svoji navštívenku. „V této věci
nevede mě zvědavost; jednám z rozkazu lorda Godalminga, jenž
by se rád něčeho dověděl o pozemku, který byl, jak se domnívá,
nedávno na prodej.“ Tato slova způsobila v chování úředníkově
zcela jinou náladu. Pravil:
„Rád bych vám vyhověl, pane Harkere, a zvláště rád bych se
zavděčil jeho lordství. Kdysi již pořizovali jsme mu jakousi malou
nájemní smlouvu, dokud byl ještě pouhým Arthurem
Holmwoodem. Zanecháte-li mi zde svou adresu jeho lordství,
poradím se se společníky firmy v této věci a každým způsobem
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s ním potřebné sdělím ještě dnešní večerní poštou. Bude nám
potěšením uchýliti se od našich zásad a podati jeho lordství
žádoucích informací.“
Chtěl jsem v něm raději získati přítele a nikoli učiniti si jej
nepřítelem; poděkoval jsem mu tedy, podal adresu doktora
Sewarda a poroučel se. Bylo již tma a byl jsem unaven a hladov.
Vypil jsem číšku čaje v Áerated Bread Company a odejel do
Purfleetu nejbližším vlakem.
Všechny přátele zastal jsem již doma. Mina vyhlížela unavena a
bleda, ale snažila se tvářiti vesele a roztomile; bylo mi jí v duchu líto,
že jí musím něco tajit a tím zneklidňovati. Bohudík, bude to dnes
poslední noc, kdy hledí na naše porady a rmoutí se, že jí do nich
nezasvěcujeme. Sebral jsem všecku svoji odvahu, abych nejednal
proti našemu moudrému rozhodnuti a neprozradil jí něco o záhadném našem úkolu. Zdá se, že už se s tím poněkud smířila; nebo
se ji celá věc hnusí, protože když se učiní byť jen pouhá zmínka o
ní, pojímá ji hrůza. Jsem rád, ze jsme učinili své rozhodnutí včas,
poněvadž tohoto odporu by přibývalo, čím více, byla by do věci
zasvěcena.
Nemohl jsem ostatním vyprávěti, co jsem toho dne vypátral,
dokud jsme nebyli sami. Po večeři, když jsme byli trochu holdovali
hudbě, abychom si dodali zdání zdvořilosti, alespoň sami mezi
sebou, dovedl jsem Minu do jejího pokoje a požádal jí, aby šla
spat. Drahá žena byla neobyčejně vzrušena, přivinula se ke mně,
jakoby se ode mne nechtěla odloučiti; ale měli jsme ještě o mnohém
promluviti a proto jsem odešel. Bohudík toto zamlčování věci nás
dosud navzájem nerozladilo.
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Když jsem sešel dolů, byli ostatní již shromážděni v pracovně
kolem kamen.. Jelikož jsem ve vlaku zapsal si vše do deníku do
poslední chvíle, prostě jsem jim z něho četl, považuje to za nejlepší
způsob, jak nejsnáze a nejrychleji s nimi poznatky sděliti. Když jsem
dočetl, řekl Van Helsing:
„Byl to hezký kus práce, příteli Jonathane. Není pochyby, že jsme
na stopě chybícím bednám. Najdeme-li je v tom domě všechny,
je naše dílo skoro u konce. Schází-li však ještě některá, musíme
hledati, dokud jí nenajdeme. Potom povedeme poslední ránu a
uštveme zlotřilce k přirozeně smrti.“ Všichni seděli jsme chvíli
mlčky; vtom řekl pan Morris:
„Bekněte mi, jak se dostaneme do toho domu?“
„Do druhého jsme se také dostali,odpověděl lord Godalming
hbitě.
„Ale, Arte, to je něco jiného. V Carfaxu jsme se vloupali, protože
to bylo v noci a chránila nás vysoká zeď. Zcela jinak bude tomu v
Picadilly, ať již se tam vloupáme ve dne nebo v noci. Doznávám, že
nevím, jak se tam dostaneme, leč by nám ten upjatý agent podal
nějaké východisko. Snad nám podáš zprávu, dojde-li tě ráno
dopis.“ Lord Godalming se zachmuřil, vstal a přecházel po pokoji.
Pomalu se zastavil a řekl obraceje se k nám pořadem :
„Quinceyova hlava je jasna. Tyto vpády začínají být nebezpečny;
jeden se nám podařil, ale teď nás čeká obtížnější úkol, — leč
bychom se zmocnili svazku klíčů Drakulových.“
Jelikož do rána nebylo lze ničeho podniknouti a bylo alespoň
radno vyčkati dopisu Mitchellova lordu Godalmingovi, rozhodli
jsme se, že neučiníme rozhodného kroku před snídaní. Hodnou

364
www.eknizky.sk

DRAKULA

chvíli jsme poseděli a kouřili, projednávajíce záležitost s různých
hledisek a možností. Použil jsem této okolnosti, abych ihned učinil
tento zápis do deníku. Jsem tuze ospalý a odeberu se na lože…
Ještě několik řádek. Mina spí zdravým spánkem a dech její je
pravidelný. Celo má trochu svraštělé, jakoby ještě ve spaní o něčem
přemýšlela. Je dosud bledá, ač ne tak vyhublá jako dnes ráno.
Doufám, že zítřkem se všechno změní; bude zase doma v Exetéru.
Ach, jak se mi chce spat!
DENÍK DRA SEWARDA.
1. října. — Renfield mi je zase novou záhadou. Stav jeho se tak
rychle střídá, že je mi nesnadno vše vystihnouti; jelikož však
chování jeho projevuje více, nežli jemu samému je milo, je mi
studiem více než zajímavým. Dnes ráno, kdy jsem ho šel shlédnout
po odmítavém jeho chování vůči Van Helsingovi, tvářil se jako
člověk, jenž velí osudu. A vskutku velel osudu — alespoň
subjektivně. Nestaral se o nic pozemského; vznášel sc v oblacích a
shlížel útrpně na všechny slabůstky a nedostatky nás smrtelníku.
Hodlal jsem užíti té příležitosti a něčemu se přiučiti; otázal jsem se
ho tedy:
„Což pak teď mouchy?“ Usmál se poněkud vznešeně, jakoby se
smál Malvolio, a řekl:
„Mouchy, milý, pane, jeví nápadný rys: jejich křídla jsou typická
pro duševní schopnosti při ovládání vzduchu. Staří správně
zobrazovali duši jakožto motýle!“
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Chěl jsem zkoumati, pokud dovede logicky souditi o této
analogii a řekl jsem hbitě:
„Vy tedy sledujete nyní duši?“ šílenství mu zase zatemnilo rozum
a v obličeji zračil se mu údiv; zavrtěl hlavou tak rozhodně, jak jsem
u něho viděl jen zřídka kdy, a řekl:
„Ó ne, ne! Nepotřebuji nijakých duší. Potřebuji všeho všudy jen
života.“ Rozveselil se. „Této chvíle je mi všechno lhostejno. Mám
dosti na životě; mám všechno, čeho potřebuji. Musíte si zjednati
nového pacienta, pane doktore, chcete-li studovati zoofagii!“
To mě trochu pomátlo a otázal jsem se:
„Vy tedy velíte životu; jste asi Bohem, jak se domnívám?“ Usmál
se s nevýslovně blahosklonnou vznešeností.
„Ach, nikoli! Jsem dalek toho, abych si osvojoval vlastnosti
Božstva. Vždyť nejsem ani účasten Jeho duševních schopností.
Smím-li přesně vyznačili nynější svůj duševní stav, pokud se týká
věcí ryze pozemských, jsem asi na stupni, jejž v duševním zření
zaujímal Enoch!“ To mi bylo hádankou. Nedovedl jsem si v tu
chvíli vzpomenouti na Enochovy vlastnosti; musel jsem se prostě
tedy otázati, ačkoli jsem cítil, že si tím v očích šílencových zadám:
„A co máte s Enochem společného?“
„Vždyť kráčel s Bohem.“ Nepostřehl jsem analogie, nechtěl jsem
toho však doznati; vrátil jsem se tedy k tomu, co popíral:
„Nechcete se, trvám, starati o život a nepotřebujete duší. Proč
ne?“ Otázku svoji vyjádřil jsem rychle a trochu přísně, abych ho
zmátl. Podařilo se mi to: na chvilku upadl do obvyklé své
poníženosti, hluboce se mi uklonil a téměř se lísal odpovídaje:
„Nepotřebuji duší, arciť, arciť! Opravdu nepotřebuji.
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Nepotřeboval bych jich, ani kdybych je měl; nijak by mi nebyly k
užitku. Vždyť bych jich nemohl jíst nebo — —“ vtom! se zarazil a po
obličeji přeletěl mu poťouchlý výraz jako vánek po hladině vodní.
„A co se týče života, pane doktore, co mi na něm ostatně záleží.
Když člověk má, čeho si žádá, a ví, že nebude ničeho potřebovat.
Mám přátele, dobré přátele — jako vy, pane doktore.“ Řekl to s
pohledem nevýslovně lstivým. „A vím, že nikdy nebudu trpěti
nedostatkem životní síly.
Myslím, že i mrakem své choromyslnosti postřehl nesouhlas, jejž
ve mně vzdudil, neboť se posléze uchýlil k poslednímu útočišti
bláznů: zarputilému mlčení. Za malou chvilku jsem seznal, že by
bylo na ten čas marno chtít s ním mluvit. Byl svéhlavý a proto jsem
odešel.
Později pro mne poslal. Za obyčejných okolností byl bych této
žádosti nevyhověl, ale tou dobou budí můj zájem, že mi stojí za
námahu. Ostatně jsem rád, že si něčím ukrátím dlouhou chvíli.
Harker někam odešel, bezpochyby; na výzvědy; rovněž lord
Godalming a Quincey. Van Helsing sedí v mé pracovně zahloubán
do spisu Harkerovými připravených.; myslí si ovšem, že přesnou
znalostí všech podrobností vzejde mu trochu světla. Nechce býti
v práci vyrušován bez důležité příčiny. Byl bych ho vzal s sebou k
choromyslnému, ale myslil jsem, že po posledním odmítnutí se mu
tam již nechce. K tomu měl ještě jiný důvod: Renfield nemluvil by
před třetí osobou tak od srdce, jako když jsme sami dva.
Zastal jsem jej sedícího uprostřed světnice na židli, což bývá
znamením duševního napětí. Jakmile jsem vešel, hned řekl, jakoby
tu otázku byl měl již na rtech:
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,,A co s dušemi?“ Bylo zřejmo, že domněnka moje byla správna.
Mozek jeho mimovolně pracoval, byť byl chorý. Rozhodl jsem se, že
budu hledět přijití věci na kloub. „A což vy sám?“ otázal jsem se.
Neodpověděl ihned, nýbrž rozhlížel se kolem, nahoru i dolů, jakoby
čekal, že mu napadne nějaká odpověď.
,,Nepotřebuji duší!“ pravil slabým, obranným hlasem. Zdálo se,
že mu věc šla na rozum; rozhod! jsem se, že toho použiji a „budu
krutý, jen abych byl laskav“. Řekl jsem tedy:
„Máte-li rád život a potřebujete životní síly?“
„Ó, ano, ale to je všechno hezká věc; o to se nepotřebujete
starat.“
„Ale,“ namítal jsem, ;,jak pojímali život, aniž přihlížíme k duši?“
To ho jaksi zarazilo a proto pokračoval jsem v tom smyslu:
„Budete to mít pěkné nanebevstoupení, až kolem vás bude na
tisíce duší much, pavouku a koček bzučet, cvrlikat a mňoukat!
Připravil jste je o život, víte dobře, a teď se musíte vypořádat s
jejich dušemi!“ To zaujalo jeho obrazivost, neboť vstrčil si prsty
do uší, zavřel oči a stiskl víčka, jako činí klouče, když mu myjí
obličej mýdlem. Bylo v tom cosi jímavéno, což se mě mile dotklo;
napadlo mi, že mám před sebou pouhé děcko — děcko, jehož rysy
jsou již zvětraly a strniště na bradě bílo. Především chtěl jsem zase
získati jeho důvěry; otázal jsem se tedy hezky hlasitě, aby mě slyšel
zavřenýma ušima:
„Nechtěl byste trochu cukru, abyste mohl zase chytat mouchy?“
Jakoby se rázem probudily zavrtěl hlavou a odpověděl s hlučným
smíchem:
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„Ani ne; mouchy jsou ostatně ubozí tvorové!“ Za chvilku dodal:
„Ale také bych nerad slyšel bzučet jejich duše kolem sebe.“
„Což pavouky?“ tázal jsem se dále.
„Čert aby vzal pavouky! Co s pavouky? Nic na nich není k
snědku ani —“ v tom se zarazil, jakoby si vzpomněl, že nesmí
vysloviti kteréhosi slova.
„Tak, tak!“ myslil jsem si, „již po druhé se zarazil před slovem
„píti“; co to má znamenat?“ Zdálo se, že sám pozoroval, že provedl
hloupost, neboť spěšně pokračoval, jakoby chtěl od toho odvrátit
mou pozornost :
„V takových věcech vůbec nemám zalíbení. ,Krysy, myši a jinou
drobnou havěť jak Shakespeare říká, lže nazvati ,kuřím zobem
špižírny‘. Jsem povýšen nad takový nesmysl. Právě tak mohl byste
na někom chtít, aby jedl molekuly dřevěnou vidlicí, jako buditi ve
mne zájem pro nižší masožravce, když přece vím, co mě čeká.“
,,Rozumím“, řekl jsem. „Chcete něco velkého, do čeho byste
mohl pořádně se zakousnout? Nechtěl byste k snídani slona?“
„Jak směšný nesmysl plácáte!“ Zase se mu již v hlavě, rozjasnilo;
proto jsem ho chtěl sevřít. „Rád bych věděl,“ řekl jsem, jakobych
uvažoval, „jak vypadá slonova duše!“
Dosáhl jsem žádoucího účinku; hned sesedl s vysokého svého
koně a zase zdětinštěl.
„Nepotřebuji sloní duše a vůbec žádné duše,“ pravil. Chvíli seděl
bezradně. Vtom vyskočil oči maje vytřeštěny a jevil veškery známky
ohromného duševního vzrušení. „Jděte do horoucího pekla i se
svými dušemi!“ křičel. „Co mě týráte těmi dušemi? Což jsem již
dost nezkusil a nenazlobil se i bez duší?“ Hleděl na mne tak zlostně,
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že jsem myslil, že na. mne podnikne zase vražedný útok; zapískl
jsem tedy na píšťalku. Ihned však se uklidnil a řekl omlouvaje se:
„Promiňte, pane doktore; zapomněl jsem se. Nepotřebujete
nijaké pomoci. V duši jsem tak velice zmalátnél, že mě všechno tuze
rozčiluje. Kdybyste jen tušil problém, kterému čelím, a jejž mám
vypracovati, politoval byste mne, snášel byste vše ode mne a odpustil mi. Prosím, nedávejte mi svěrací kazajku. Potřebuji přemýšlet
a nemohu myslit volně, je-li me tělo stísněno. Jsem jist, že mi
porozumíte!“ Zřejmě se zase ovládal ; a když přišli dozorci, řekl jsem
jim, že. je to maličkost a tedy zase odešli. Renfield dával pozor,
až odejdou; když se za posledním zavřely dveře, řekl důstojně a
laskavě:
„Pane doktore, byl jste ke mně pln šetrnosti. Věřte mi, že jsem
vám velice, velice vděčen!“ Považoval jsem za nejvhodnější, odejduli od něho v této náladě ; šel jsem tedy. V chování tohoto člověka
je zajisté cosi, co nutká přemýšleti. Některé rysy jeví to, čemu
americký zpravodaj říká „story“, dovedeme-li je podali ve správné
souvislosti. Tuto jsou:
Nechce vyslovili slova „píli“.
Bojí se pomyšlení být jakkoli zatížen „duší“.
Neobává se, že v budoucnu bude postrádali „života.“
Pohrdá nižšími formami života vůbec, ačkoli se strachuje, že ho
pronásledují jejich duše.
Logicky směřují všechny tyto věci k jedinému bodu. Má jakési
ujištění, že dosáhne vyššího života. Bojí se důsledku — že bude
zatížen duší. Potom ovšem má na zřeteli život lidský!
A to ujištění?
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Milosrdný Bože! Hrabě byl u něho; děje se tedy cosi nového a
hrozného!
Později. — Po obchůzce zašel jsem k Van Helsingovi a vyslovil
mu své podezření. Velice zvážněl a když si věc rozmyslil, žádal mě,
abych ho dovedl k Renfíeldovi. Učinil jsem mu po vůli. Když jsme
přišli ke dveřím bláznovým, slyšeli jsme, jak si vesele prozpěvuje,
jak činíval v dobách dávno minulých. Když jsme vešli, spatřili jsme
s podivem, že zase sypal tu a tam cukr, jako kdysi: mouchy podzimním chladnem již zkřehlé začaly s bzukotem lítat do světničky.
Pokoušeli jsme se přiměti ho k hovoru o věci, o které jsme mluvili
předešle, ale nevšímal si toho. Zpíval klidně dál, jakoby nás tam
nebylo. Vytáhl kousek papíru a skládal jej v zápisník. Odešli jsme
tak moudří, jak jsme byli přišli. je to věru zvláštní případ; této noci
budeme jej bedlivě střežiti.
DOPIS
FIRMY MITCHELL, SONS ET CANDY
LORDU GODALMINGOVI.
,,My lorde!
V každé době jest nám ctí vyhověti Vašemu přání. Dovolujeme si
vzhledem k žádosti Vašeho Lordství, vyjádřené panem Harkerem,
podati tuto informaci, týkající se koupě a prodeje domu čís. 347
v Picadilly. Původními prodavači jsou vykonavatelé poslední vůle zesnulého pana Archibalda Winter-Suffielda. Kupujícím je cizí
šlechtic, hrabě de Ville, jenž sám prodej uskutečnil a zaplatil kupní
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cenu v bankovkách „hotově na dřevo“, dovoli li Vaše Lordství
tento vulgární výraz. Nic jiného o něm nevíme.
Vašemu Lordství k službám se poroučí
Mitchell, Sons et Candy.“
DENÍK DRA SEWARDA.
2. října. — Ustanovil jsem jednoho dozorce na noc do síně a
nařídil mu, aby bedlivě dbal každého zvuku,, jejž by uslyšel z
Renfieldovy světničky; udělil jsem mu pokyny, aby mě zavolal,
přihodí-li se něco neobvyklého. Po jídle, když jsme se sesedli kolem
kamen v pracovně, — paní Harkerová již ulehla, — mluvili jsme o
tom, co jsme za dne podnikli a zažili. Jediný Harker mohl se vykázati
jakýmsi výsledkem a všichni kojíme se pevnou nadějí, že jeho stopa
bude správná.
Nežli jsem šel spat, šel jsem kolem světničky našeho chorého a
nahlídl pozorovacím okýnkem. Tvrdě spal a prsa jeho se zvedala a
klesala pravidelným dýcháním.
Dnes ráno mi dozorce hlásil, že brzy po půlnoci byl nemocný
nekliden a nahlas se modlil. Tázal jsem se, bylo-li lo vše.
Odpověděl, že je to vše, co slyšel. Tvářií se jaksi podezřele, takže
jsem přímo naf něj uhodil otázkou, zdali nespal. Popíral, ale
doznával, že „klímal“ chvilku. Je smutno, že se nelze na lidi
spolehnout, leč by za nimi někdo stál.
Dnes vyšel si Harker na výzkumnou cestu a Artur s Quinceyem
si prohlížejí koně. Godalming má za to, aby byli koně neustále
pohotově, neboť až se nám dostane informací, nebude času nazbyt.
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Všechnu přivezenou hlínu musíme sterilisovat mezi východem a
západem slunce. Takto veženeme hraběte do úzkých a zmocníme
se ho, až bude nejslabší a nebude mít místečka, kam by se uchýlil.
Van Helsing odešel do Britského musea nahlídnout do některých
autorit staré lékařské védy. Dávní lékaři podávají zprávy o věcech,
jichž následníci jejich neuznávají, a profesor pátrá po léčbě
čarodějnic a démonů, což nám snad později přijde vhod.
Časem si myslím, že jsme se všichni zbláznili a že ozdravíme
teprve ve svěracích kazajkách.
Později. — Zase jsme se sešli. Konečně asi jsme na stopě a zítra
bude naše dílo v začátcích konce. Rád bych věděl, souvisí-li s tím
Renfieldův klid. Jeho chování se tolik řídilo jednáním hraběte, že
nastávající záhuba tohoto netvora se ho asi patrně dotkne. Kéž
bychom alespoň vypátrali, co se dělo v jeho mozku od té chvíle,
kdy jsem s ním dnes hovořil, až. kdy v něm oživla touha chytali
mouchy, bylo by nám to denným vodítkem. Je nyní na nějakou
dobu zdánlivě kliden Je-li jen? Ten divoký řev jakoby vycházel z
jeho světničky…
Dozorce vrazil ke mně do pokoje a řekl mi, že Renfielda potkala
nějaká nehoda. Slyšel jeho křik a když k němu vešel, zastal jej
ležícího na podlaze zkrvaveným obličejem k zemi. Musím hned k
němu
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Hlava XXI.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.

3. října. — Podám přesně všechno, co se stalo od posledního zápisu,
pokud sc pamatuji. Nesmím zapomenouti ani nejmenší
podrobnosti, na kterou si vzpomenu; budu postu pováti s
naprostým klidem.
Když jsem vešel do Renfieldovy světničky, ležel na podlaze v
prýštící kaluži krve. Když jsem ho chtěl zvednouti, hned jsem si
všiml, že utrpěl hrozné zranění. Jednotlivé údy ani jakoby k tělu
nenáležely a jevily známky ztrnulosti. Když jsem mu obrátil obličej, viděl jsem, jak tuze je pošramocen, jakoby někdo hlavou
ubožákovou o zem tloukl. Kaluž krve na podlaze pocházela z těchto
ran v obličeji. Dozorce, jenž k tělu přiklekl, řekl mi tiše, když jsme
tělo zvedali:
,,Myslím, pane doktore, že má přeražený kříž. Hledte, pravé rámě,
pravá noha a celá polovina obličeje jsou ochrnuty.“ Jak se vše
mohlo státi, bylo dozorci pravou hádankou. Byl nadobro vyděšen a
svraštil obočí, když mi povídal.
,,Nemohu toho ani pochopit. Takto mohl si obličej pohmoždit
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jen tím, že bil hlavou o zem. Viděl jsem jednou, že ísi právě tak
vedla jakási mladá žena v asylu eversfieldském, nežli jí kdo mohl
přispěti. Myslím, že si zcela dobře mohl zlomit vaz pádem s postele,
když padal po hlavě v záchvatu. Ale nikterak si nedovedu
představit, jak se mohlo stát obé. Zlomil-li si páteř, jak se mohl
rozbít v obličeji; a byl-li obličej jeho takto zveden dříve nežli spadl s
postele, byly by v ní stopy toho zjevny.“ Řekl jsem mu:
„Jděte k Dru. Van Helsingovi a požádejte ho, aby sem laskavě
ihned přišel. Potřebuji neodkladné jeho pomoci.“ Dozorce odběhl
a za několik minut přišel profesor v županu a trepkách. Když spatřil
Renfielda na podlaze, podíval se na něj bystře na okamžik a potom
se obrátil ke mně. Jistě uhodl mi v očích mé myšlenky, neboť řekl
zcela klidně, zřejmě vzhledem na naslouchajícího dozorce:
„Ach, nešťastný případ! Bude vyžadovati nejbedlivější péče a
ošetřování. Pobudu u vás, ale dříve se převleknu. Posečkáte-li,
budu tu za několik minut.“
Chorý oddychoval sípavě a snadno bylo viděti, že utrpěl hrozne
zranění. Van Helsing se vrátil, s největším uspíšením a přinesl s
sebou chirurgické přístroje v brašně. Zřejmě všechno uvážil a
dospěl k rozhodnutí, neboť ještě dříve, nežli se na zraněného
podíval, pošeptal mi:
„Pošlete odtud dozorce. Musíme s nemocným být sami, až
nabude po operaci vědomí.“ Řekl jsem tedy :
„Myslím, že pro dnešek nebude už potřeba vaší pomoci,
Simmonse. Učinili jsme vše, co se zatím dalo dělat. Jděte raději
po obchůzce a pan Dr. Van Helsing provede operaci. Oznamte mi
ihned, přihodí-li se něco neobvyklého.“ ‚
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Dozorce odešel a my jsme podrobili zraněného bedlivé
prohlédce. Rány v obličeji byly jen povrchní; vážným zraněním
bylo vmáčknuté proraženi lebky, rozkládající se po celém
motorickém pásmu. Profesor sc na chvilku zamyslil a řekl:
„Jest nám zmírniti tlak a uvésti vmáčknutí do normální polohy,
pokud bude možno; prudký krevní výron ukazuje na nebezpečné
zranění. Zdá se, že je poškozeno celé motorické pásmo. Výron do
mozku by se rychle zvětšoval; musíme ihned trepanovati, sice bude
pozdě.“ Za jeho řeči bylo slyšeli za dveřmi tiché kroky. Poodešel
jsem, otevřel dveře a spatřil na chodbě Artura a Quinceye po
domácku, v trepkách ; Artur řekl:
„Slyšel jsem, že se váš dozorce ptá po doktoru Van Helsingóvi a
vyrozuměl jsem, že mluví o úrazu. Probudil jsem Quinceye vlastně
jen zavolal, neboť nespal. Události se hrnou tak rychle a jsou tak
podivný, že našinec nemůže teď ani spáti zdravým spánkem. Přemýšlel jsem o tom, že zítřejší noci bude, všechno jinak nežli dosud.
Budeme se muset ohlídnouti zpět a také trochu více pohleděti
vpřed, nežli jak jsme činili dodnes. Smíme vejíti?“ Přisvědčil jsem
a otevřel dveře nadobro, abv vešli; potom jsem je zase zamkl. Když
Quincey viděl, co se děje s chorým a spatřil kaluž krve na podlaze,
řekl útrpně:
„Bože, co se mu stalo? Chudák, chudák!“ Řekl jsem mu všechno
stručně a dodal, že doufáme, že po operaci nabude vědomí —
alespoň na „chvíli. Poodešel a sedl si na pelest postele a Godalming
vedle něho; všichni jsme trpělivě čekali.
„Jest nám vyčkati,“ pravil Van Helsing, „až nadejde vhodná

377
www.eknizky.sk

chvíle k trepanaci, abychom co nejrychleji a nej úplněji odstranili
krevní ssedlinu; neboť je zřejmo, že krvácení přibývá.“
Minuty nečinného čekání vlekly se zoufale pomalu. Byl jsem
hrozně skleslý na duchu a s obličeje Van Heísjngova vyčetl jsem,
že také cítí strach a úzkost z toho, co se má stati. Bál jsem se slov,
kterými by Renfield nás mohl zahrnouti. Ani jsem se neodvážil
na to pomysliti; ale tušení toho, co přijíti má, leželo na mně jako
prý na lidech, kteří slyšeli svůj umíráček. Dech vyrážel ubožák v
nepravidelných přestávkách. Každým okamžikem se zdálo, jakoby
chtěl otevřít oči a promluvit; ale hned zdlouha chrčivě vydechl a
upadl v bezvědomí ještě větší. Ačkoli jsem otužilý proti pohledu
na lůžko nemocných a na mrtvoly, zmocňovala se mne větší a větší
hrůza. Mohl jsem téměř slyšet tlukot vlastního srdce; krev hnala se
mi do spánků a bušila v nich jako rány kladivem. Mlčení stalo se
posléze nesnesitelným. Pohleděl jsem pořadem na soudruhy a na
bledých jejich obličejích, a stažených brvách viděl jsem, že snášejí
tutéž trýzeň. Všechny nás tížilo jakési nervové napětí, jakoby nad
námi zazníti měl nějaký příšerný zvon, až bychom jej nejméně
očekávali.
Posléze nám bylo zřejmo, že zraněnému sil rychle ubývá; mohl
zemřít každou chvilku. Podíval jsem se na profesora a viděl, že
pohled jeho jest upřen na mne. Tvářil se velmi vážně, řka:
„Nesmíme mařiti času. Slova jeho stojí za lidský život; myslil
jsem si to, když jsem zde tak stál. Možná, že jde tu o duše! Řízneme
zde nad uchem.“
Nepromluviv dále slova, provedl operaci. Na chvíli byl dech
zraněného sípavý. Potom vydral se mu tak hluboký, táhlý výdech,
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div mu prsou neprotrhl. Vtom otevřef oči a upřel na nás plachý,
beznadějný pohled. To trvalo chvíli; divoký pohleď přešel ve výraz
milého překvapení a se rtů vyklouzl povzdech úlevy. Pohnul se
křečovitě a pravil :
,,Budu kliden, pane doktore. Řekněte jim, aby se mne sňali
svěrací kazajku. Měl jsem hrozný sen, jenž mě seslabil, že se
nemohu ani pohnout. Čo to mám v obličeji? Cítím oteklinu a
hroznou bolest.“ Namáhal se, aby pohnul hlavou; ale protože mu
námahou oči nabývaly skelného vzezření, obrátil jsem mu ji zase.
Potom řekl Van Helsing klidným, laskavým hlasem:
„Vypravujte nám, coise vám zdálo, pane Renfielde'“ Když poznal
tento hlas, obličej mu zazářil přese všechno pohmdždění a řekl:
„To je pan Dr. Helsing. Jak je dobře, že jste zde. Podejte mi trochu
vody; mám vypráhlé rty a rád bych vám vše pověděl. Zdálo se mi“
— zarazil se a zdálo se, že omdlévá; řekl jsem tedy tiše Quinceyovi:
„Brandy! — je v mé pracovně; rychle!“
Odběhl a vrátil se se sklenkou, lahví brandy a sklenicí na vodu.
Navlhčili jsme vypráhlé rty chorého a on se dosti brzy vzpamatoval.
Bezpochyby však ubohý jeho porušený mozek pracoval zatím dále,
neboť když nabyl zase úplného vědomí, podíval se na mne
pronikavým pohledem smrtelného zděšení, jehož nikdy, nikdy
nezapomenu, a řekl:
„Nesmím sám šebe klamati; nebyl to sen. nýbrž hrozná
skutečnost.“ Potom zatékaly oči jeho po světničce a utkvěly na
obou mužích, klidně sedících na pelesti postele, načež řekl:
„Kdybych si nebyl svou věcí jist, poznal bych vše na těchto
pánech.“
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Na chvilku zavřel oči, nikoli bolestí nebo že by byl. ospalý, nýbrž
dobrovolně, jakoby chtěl sebrati všechny své síly a schopnosti; když
zase otevřel oči, řeki spěšně a rozhodněji nežli před chvílí:
„Rychle, pane doktore, rychle! Umírám! Cítím, že mi zbývá jen
několik minut; a potom se vrátím smrti nebo něčemu horšímu!
Svlažte mi ještě rty brandym! Musím vám cosi říci, nežli zemru;
nebo nežli můj ubohý, zkrušený mozek odumře. Děkuji várn! —
Bylo to dnešní noci, když jste ode mne odešel po mém naléhání,
abyste mne odtud propustil. Tehdy nemohl jsem mluviti, neboť
jsem cítil, že jazyk můj je spoután; ale jinak byl jsem zdráv jako
bych byl bez tohoto zranění. Byl jsem ve smrtelném zoufalství ještě
dlouhou dobu, když jste byl ode mne odešel, zdálo se mi, že celé
hodiny. Vtom se na mne náhle snesl klid. Mozek jakoby mi zase
ochladl a uvědomil jsem si, kde jsem. Slyšel jsem štěkat psy za
naším domem, ale ne tam, kde byl On!“ Když toto povídal, Van
Helsing ani brvou nehnul, ale sáhl mi kradmo po ruce a silně mi ji
stiskl. Neprozradil se však; jen lehce přikývl a pravil tiše: „Jen dál!“
Renfield pravil dále:
„Přišel v mlze k mému oknu, jak jsem jej dosud často vídal; ale
tentokrát v lidské podobě, nikoli jako příšera, a oči se mu divoce
leskly, jako člověku, který zuří. Rudá jeho ústa se smála; ostré, bílé
zuby leskly se mu v měsíčním svitu, když se obrátil ke stromořadí,
za kterým štěkali psi. Nechtěl jsem ho zprvu pozvati, ačkoli jsem
věděl, že si toho přál, jako chtíval pokaždé. Potom začal mi slibovat
hory, doly — nikoli slovy, nýbrž ukazuje mi všechno.“
Profesor přerušil jej slovem otázky:
„Jak?“
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„Tím, že se s nimi vytasil; právě jako mi posílal mouchy, když
slunce mile svítilo. Velké, tučné mouchy s ocelí a safírem na
křídlech a zavalité motýle, v noci s lebkou a skříženými hnáty na
zádech.“ Van Helsing mu přikývl a šeptal mí bezděky:
„Acherontia Aitetropos Sphingorum neboli, jak se obyčejně
říká, lyšaj srnrtihlav.“ Chorý vyprávěl dále nevyrušiv se.
„Potom začal šeptat: ,Krysy, krysy, krysy! Na sta, na tisíce,
miliony krys a každá byla život sám; a psi, kteří je měli zadávit
a k tomu kočky. Všechno živé! S červenou krví a s lety života,
— a nejen bzučící mouchy !‘ Smál jsem se, neboť byl bych rád
viděl, co ještě provede. Potom vyli psi za ponurými stromy za jeho
domem. Kývaje volal mě k oknu. Přistoupil jsem a vyhlídl ven;
vztáhl ruku a zdálo se, že něco volá, ale nebylo slyšeti ani slova.
Temná hmota hrnula se po trávníku přicházejíc jako ohnivý sloup.
Potom rozdělil mlhu napravo a nalevo a spatřil jsem tam tisíce krys
s očima rudě planoucíma, jako byly jeho, jenom že menšíma. Zvedl
ruku a všechny se zastavily, Zdálo se mi, že povídá: ,Všechny tyto
životy tobě dám, a více jich a větší za celá nesčetná staletí, padnešli a budeš mi se klaněti!‘ Potom rozložil se mi blízko před oči rudý,
ano krvavý mrak a nežli jsem si uvědomil, co Činím, pootevřel
jsem okno a řekl jsem mu: ,Vejdi, Pane a Mistře!‘ Krysy všechny
zmizely, on však protáhl se štěrbinou, ačkoli bylo okno jen asi na
palec pootevřeno, právě jako se někdy měsíc prodírá nejjemnější
trhlinkou, a stál přede mnou v celé své velikosti a nádheře.“
Hlas mu slábl a já navlhčil jsem mu opět rty brandym; mluvil
tedy dále, ale zdálo se, jakoby jeho pamět byla pracovala, zatím co
mlčel. Chtěl jsem ho přivésti k místu, kde přestal, ale Van Helsing

381
www.eknizky.sk

mi pošeptal: ,,Nechte ho. ať jen povídá. Nevyrušujte ho! Nemůže
se v duchu vrátit a snad by ani nemohl dále vyprávět, kdybyste
přerušil chod jeho myšlenek.“ Chorý tedy pokračoval:
„Celý den jsem čekal, že o něm něco zvím, ale neposlal mi
ničeho, ani mouchy masařky, a když vycházel měsíc, byl jsem na
něj tuze rozezlen. Když se protahoval oknem, ačkoli bylo téměř
zavřeno, a ani nezaklepal; téměř jsem zuřil. Zaškareděl na mne
pohrdavě a bledý jeho obličej zíral na mne z mlhy rudě planoucíma
očima; potom odcházel jakoby on zde byl pánem a mne tu nebylo.
Když se plížil kolem mne, páchl docelak jinak. Nemohl jsem ho
zadržeti. Bylo mi, jakoby byla vešla do světničky paní Harkerová.“
Oba muži sedící na pelesti postele vstali a postavili se za něj, aby
ho lépe viděli, ale aby on nemohl viděti jich, a kde by mu také lépe
rozuměli. Oba mlčeli, ale profesor mlčel a chvěl se; tvářil se však
ještě ustrašeněji a vážněji. Renfield mluvil dále nepozoruje toho:
„Když ke mně odpoledne přišla paní Harkerová. nebyla taková
jako jindy; připadala mi jako čaj dvakrát spařený.“ Byli jsme všichni
hluboce dojati, nikdo z nás však nepromluvil ani slova; chorý vyprávěl dále:
,Ani jsem nezpozoroval, že tu byla, dokud nepromluvila; ani její
pohled nebyl obvyklý. Nemám bledých lidí rád; mně se líbí lidé krví
kypící, jimž hlavou div krev netryská. V první chvíli jsem na to
však nepomyslil; ale když odešla, začal jsem přemýšlet, a téměř jsem
šílel zvědavostí, zdali On jí život nevyssál.“
Viděl jsem, že se i ostatní chvěli jako já; ostatně jsme byli dosud
klidni.
„Když tedy přišel dnes večer On, byl jsem na něj uchystán. Viděl
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jsem vnikající mlhu a popadl jsem ji prudce. Slýchal jsem, že šílenci
mají nadpřirozenou sílu; a protože vím, že jsem šílenec — alespoň
časem —, rozhodl jsem se, že vyzkusím svoji sílu.
Aj, On to také cítil, neboť vystoupil z mlhy a pustil se se mnou
v zápas. Držel jsem se statně; již jsem měl za to, že zvítězím, a že již
nebude jí nikdy ssáti život, když vtom podíval jsem se mu do očí.
Hořely téměř a má síla rozplynula se jako voda. Vysmekl se mi a
když jsem ho chtěl sevříti, zvedl mě a mrštil mnou o zem. Přede
mnou udělalo se červeno a dunělo jako hrom; mlha vytrácela se
pode dveřmi.“
Hlas jeho zase slábl a dech byl sípavější. Van Helsing mimovolně
vstal.
„Teď víme nejhorší,“ pravil. „Je zde a známe jeho úmysl. Snad
není posud pozdě. Teď se ozbrojme, právě jako oné noci, a
nemařme času; nesmíme přijít; ani o okamžik.“ Nebylo potřeba
projevovali obav a vyjadřovati přesvědčení slovy; byli jsme si
souhlasem jisti. Všichni pospíšili jsme do svých pokojů a vzali
odtud věci, jichž jsme užili při vniknutí do domu hraběte. Profesor
měl své již připraveny a když, jsme se setkal: na chodbě, ukázal na
ně významně a řekl:
„Bez nich se neobejdu a nerozloučím se s nimi, dokud nebude
tato nešťastná záležitost u konce. Buďte také opatrni, milí přátelé!
Není nám jednali s obyčejným nepřítelem. Běda, běda, že trpěti jest
i drahé paní Mině!“ Zarazil se; hlas mu vypověděl a nevím, zdali v
mém vlastním srdci nepřevládli hněv nebo strach.
Přede dveřmi Harkerových jsme se zastavili. Art a Quincey
zůstali trochu vzadu; Quincey řekl:

383
www.eknizky.sk

„Máme ji vyrušit?“
„Musíme,“ odpověděl Van Helsing rozhodně, „Jsou-li dveře
zamčeny, prolomím je.“
„Nepoděsí se příliš? Nebývá zvykem vloupati se do dámského
pokoje!“ Van Helsing řekl slavnostně:
„Máte ovšem pravdu; ale jde o život nebo smrt. Lékaři jsou
všechny světnice stejny; a kdyby tomu ani nebylo tak, jsou alespoň
dnešní noci stejny mně. Příteli Johne, až vezmu za kliku a dveře se
neotevrou, opřete se clo nich ramenem a vy také, přátelé! Teď!“
Při tem stisk! kliku, ale dveře nepovolily. Opřeli jsme se do nich
vší silou; zámek praskl, dveře se rozletěly a my jsme téměř upadli do
pokoje. Profesor upadl vskutku a viděl jsem, jak opíraje se rukama
i koleny, rychle vstává. Co jsem spatřil, mne ohromilo. Cítil jsem,
jak se mi v týle ježí vlasy jako štětiny a srdce mi téměř usedalo.
Měsíční světlo bylo tak silno, že i těžkou žlutou záclonou
pronikajíc, s dostatek ozařovalo pokoj, takže bylo dobře viděti. Na
posteli u okna ležel Jonathan Markér; obličej měl zardělý a dýchal
těžce jako omámený. U pelesti postele dále od okna stojící klečela
bílá postava jeho ženy. Vedle ní stál vysoký, štíhlý muž, celý černě
oděný. Obličejem byl od nás odvrácen, ale jakmile se k nám obrátil,
hned jsme poznali, že je to hrabě, a to zcela určitě: vždyť mu bylo
viděti i vrásku na čele. Levou rukou držel obě ruce paní Harkerové,
odtahuje je napřaženou paží daleko od těla; pravicí objímal jí šíji,
tiskna si její obličej na prsa. Bílá její noční košile byla potřísněna
krví, jež teničkým proudem splývala mu po rozhalených prsou.
Postavení obou mělo žalostnou podobnost s postavou dítěte, jež
strká kočce nos do mléka a rtutí ji pít. Když jsme vrazili do pokoje,
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hrabě se k nám obrátil a upřel na nás dábelský pohled, o němž
jsem již tolikrát četl. Oči planuly, mu pekelným žárem; velké nozdry
bílého orlího nosu se široce otevřely a při krajích chvěly; a bílé,
ostré zuby za plnými, krví zbrocenými rty sklaply jako divoké šelmě.
Prudkým pohybem odhodil svoji obět na postel, že dopadla, jakoby
ji s výšky shodil, a vrhl se proti nám. Vtom však se profesor vztýčil
a zvedl proti němu schránku, se svěcenou hostií. Hrabě se zarazil,
právě jako ubohá Lucy před hrobkou, a ustoupil. Couval dál a dále,
když jsme se mu blížili, vysoko proti němu zvedajíce křížky. Vtom
se měsíční světlo zatmělo, poněvadž velký mrak plul po obloze a
měsíc zastřel; a když vyskočil plynový plamen zažehnutý zápalkou
Quinceyovou, neviděli jsme ničeho mimo řídkou páru. Ale i ta
vytratila se štěrbinou pode dveřmi, jež se po našem vpádu tak
prudce zavřely, jak se byly otevřely. Van Helsing, Art a já pospíšili
jsme k paní Harkerové, jež zatím nabyla vědomí a hluboce vydechla
a při tom vyrazila ze sebe tak divoký, pronikavý a zoufalý výkřik,
který mi snad bude do smrti znít v uších. Několik vteřin ležela
ještě bezvládně a zmatena. V obličeji zračilo se jí zděšení a bledost
jeho tím nápadněji odrážela se od krve rozmazané na rtech, tvářích
a bradě; z hrdla prýštěl jí slabý pramínek krve. Oči měla hrůzou
vytřeštěny. Obličej zastřela si zkříženýma rukama, jež nesly stopy
hrozného stisknutí rukou hraběcích; z pod mích ozýval se
přitlumený pláč, svědčící o hrozném utrpení, jemuž dal průchod
již onen srdcervoucí její výkřik. Van Helsing přistoupil a přehodil
jí šetrně ložní přikrývku kolem těla, kdežto Artur utkvěv na ní
chvilku útrpným pohledem, vyběhl z pokoje. Van Helsing mi
pošeptal:
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„Jonathan leží ve ztrnulosti, o které víme, že ii dovede zpusobiti
upír. Pro paní Minu nemůžeme zatím učinili ničeho, dokud se sama
nezotaví; musím ho vzbudit!“ Smočil cíp ručníku v studené vodě
a začal mu jim přetírat obličej; paní pořád ještě zakrývala si tváře
rukama a naříkala, až úzko poslouchat. Vytáhl jsem záclonu a
podíval se oknem. Měsíc jasně svítil; spatřil jsem Quincey Morrise,
an běží po trávníku a schovává se do stínu mohutného tisu.
Nechápal jsem, co zamýšlí, vtom jsem však uslyšel, jak Harker
vykřikl, když poněkud nabyl vědomí, a obrátil jsem se k jeho
posteli. Ve tváři jevil nejvyšší zděšení. Chvilku byl ještě jako omámen; rázem však nabyl .úplného vědomí a povstal. Prudkým
pohybem tím žena jeho se probudila; obrátila se k němu, vztahujíc
po něm ruce, jakoby ho chtěla obejmouti, hned však je odtrhla,
složila je zase na obličej a stkala, že se až vedle postel chvěla.
„Pro Boha, co se děje?“ zvolal Harker. „Pánové, co se stalo? Co jí
kdo udělal? Mino, drahoušku, co je ti? Co ta krev? Bože, Bože! Tak
daleko došlo?“ Vrhl se ha kolena a lomil prudce rukama. „Dobrý
Bože, pomoz nám! Pomoz jí, ach, pomoz jí!“ Rychle se rozhodnuv
vyskočil s postele a začal se spěšně strojit; celá jeho hybnost v něm
ožila. „Co se stalo? Povězte mi všechno!“ volal jedním dechem.
„Pane doktore Helsingu, vím, že máte Minu rád. Ach, učiňte něco
pro její záchranu. Vždyť přece nemůže být již pozdě. Bděte nad ní,
kdežto já se podívám po něm!“ Žena jeho ze všeho strachu, hrůzy
a zoufalství viděla jisté, hrozící mu nebezpečí: ihned zapomněla
vlastní útrapy, přivinula se k němu a volala;
„Ne, ne, Jonathane! Nesmíš ode mne odejiti. Bůh ví, dosti jsem
v noci vytrpěla a teď se ještě mám strachovat, že ublíží tobě! Musíš
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zůstati u mne. Zůstaň zde s těmito svými přáteli, kteří tě ochrání!“
Mluvila jako šílená. Povolil jejím prosbám a ona strhla ho k sobě na
hranu postele a prudce jej objala.
Van Helsing a já snažili jsme se oba uklidniti. Profesor vysoko
vznesl svůj zlatý křížek a řekl s podivuhodným klidem:
„Nebojte se, drahá paní! Jsme u vás; a dokud je s vámi toto, nic
zlého se vám nestane. Této noci jste v bezpečí; musíme se upokojiti
a uraditi. Zachvěla se a mlčela, sklánějíc hlavu na mužova prsa.
Když ji vznesla, byla noční jeho bílá košile zkrvácena tam, kde se
jí dotkly její rty a kam dopadly kapky krve z otevřeného malého
zranění na jejím hrdle. Když to zpozorovala, odtrhla se a v tichém
nářku štkajíc šeptala:
„Nečista, nečista! Nesmím se ho již nikdy dotknouci, nikdy ho
políbiti. Ach, že právě já musím být největším jeho nepřítelem,
jehož nejvíce jest se mu bbávati!“ Nato odpověděl rázně:
„Nesmysl, Mino! Stydím se, že jest mi slyšeti taková slova.
Jakobych jich od tebe neslyšel; a doufám, že jich od tebe již
neuslyším. Ať mě Bůh soudí a trestá ještě větším utrpením, nežli
je trýzeň této chvíle, jestliže mým jednáním nebo z mé vůle postaví
se něco mezi nás.“ Rozpřáhl náruč a přivinul ji na prsa; chvíli takto
spočívala a plakala. Hleděl na nás přes skloněnou její hlavu očima,
jež se vlhce leskly; nozdry se mu chvěly, ale ústa byla jako litá z oceli.
Za chvíli byly vzdechy její tišší a řidší; potom řekl mi s líčeným
klidem, jenž mi napínal nervy do krajnosti:
„A ted mi, pane doktore Sewarde, vypravujte, co se stalo. Hlavni
věc znám příliš dobře, ale povězte mi všechno dopodrobna!“
Vyprávěl jsem mu přesně všechno, co se přihodilo, a naslouchal mi
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zdánlivě netečně; ale nozdry se mu chvěly a v očích se svítilo, když
jsem pověděl, jak ošemetné ruce hraběte držely choť jeho v hrozné,
strašlivé poloze a jak tiskl její ústa k zející ráně na svych prsou.
Bylo mi zajímavo i v této chvíli pozorovati, ačkoli bledý jeho obličej
se křečovitě vášní křivil, jak něžně a láskyplně hladí zcuchané její
vlasy. Právě jsem domluvil, když Quincey s Godalmingem zaklepali
na dveře. Na naše vyzvání vešli. Van Helsing pohledl na mne
tázavě. Porozuměl jsem, že má za vhodno, abychom, možno-li,
rozptýlili myšlenky obou manželů a odvedli od nich samých k
jiným věcem; přikývl isem tedy na souhlas a otázal se příchozích, co
shlédli a dělali. Lord Godalming odpověděl:
„Nikde jsem ho na cestě nespatřil, ani v našich pokojích. Podíval
jsem se též do pracovny; byl tam, ale již zase odešel. Byl však “ Vtom
se zarazil pohlédnuv na sklíčenou, zbědovanou postavu na posteli.
Van Helsing řekl vážně:
„Jen mluvte dále, příteli Arture. Nepotřebujeme si již ničeho
tajit. Naší naději ted je znáti všechno., Mluvte přímo!“ Artur tedy
pravil:
„Byl tam, ale ačkoli tam mohl pobýt jen malou chvilku, učinil
značnou kořist. Všechny rukopisy byly spáleny a modré plameny
plápolaly nad bílým popelem. I válečky vašeho fonpgrafu vhodil do
ohně a jejich vosk plameny tím výše vznítil.“ Tu jsem jej přerušil:
„Bohudík, máme ještě kopii v bezpečnostní skříni.“ Obličej mu na
chvilku zazářil, potom však zase smutně pokračoval: „Seběhl jsem
po schodech, ale nikde nespatřil jsem po něm ani stopy. Podíval
jsem se do Renfieldovy světničky, avšak ani tam nebylo ničeho,
až na to — —!“ Zase se zarazil. „Jen mluvte dále!“ řekla pani

388
www.eknizky.sk

DRAKULA

Harkerová chraptivě; sklonil tedy hlavu a ovlhčiv si rty jazykem,
dodal: „— až na to, že chuďas je mrtev.“ Paní Harkerová vzpřímila
hlavu a pořadem pohleděvši na nás všechny, řekla slavnostně:
„Podle vůle boží!“ Vycítil jsem, že Art cosi zamlčel; když jsem
však seznal, že úmyslně mlčí, neříkal jsem ničeho. Van Helsing
obrátil se k Morrisovi a otázal se:
„A což vy, příteli Quinceyi, nemáte nám čeho říci ?“ „Nemnoho,“
odpověděl. „Možná, že na tom mnoho záleží, ale zatím toho
nemohu posoudit. Měl jsem za důležito vyzvěděti, možno-li, kam
se hrabě uchýlil, když odešel z tohoto domu. Nespatřil jsem ho; ale
viděl jsem, jak z Renfieldoya okna třepotal netopýr k západu. Myslil
jsem, že uvidím jej vraceti se do Carfaxu, ať už v postavě té neb oné,
ale vyhledal si zřejmě jiný úkryt. Dnešní nocí se již nevrátí, neboť
se obloha na východě již zardívá a do úsvitu není daleko. Zítra jest
nám přikročiti k dílu!“
Poslední slova procedil jen mezi zuby. Asi dvě minuty trvalo
ticho takové, že jsem se domníval, že musí druh druhu tlukot srdce
slyšet; potom Van Helsing položil něžně ruku na hlavu pam
Harkerové a řekl:
„A teď, paní Mino, — ubohá, drahá naše paní Mino, — povězte
nám přesně, čeho jste vy zažila. Bůh ví, že vám nechci působit
nových útrap; ale potřebujeme věděti všechno. Neboť nyní více
nežli kdy jindy jest nám jednati rychle a rázně a s největší vážností.
Blízek je den, kdy musí vše skončiti, chce-li tomu osud; popřáno
jest nám teď ještě žiti a učili se.“
Ubohá paní se chvěla a viděl jsem její přímo nervosní rozčilení,
když se ještě těsněji vinula k muži a skláněla hlavu níž a níže na jeho
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prsa. Potom ji však hrdě vznesla a podala ruku Van Heisingovi;
uchopil ji, pohladil a uctivě políbil a pevně držel. Druhou ruku tiskl
její manžel, jehož druhé rámě ji ochranlivě objímalo kolem těla. Po
malé pomlčce, kdy zřejmě pořádala si myšlenky, Začala:
„Vypila jsem uspavači nápoj, který jste mi laskavě připravil, ale
dlouhou dobu nejevil účinku. Myslím, že jsem byla po něm ještě
čilejší, a tisíceré ponuré myšlenky vířily mi hlavou — všechny
souvisely se. smrtí a upíry, s krví, utrpením a bolem.“ Muž její
mimoděk zasténal; obrátila se k němu a řekla něžně: „Neboj se, můj
drahý! Musíš být odvážliv a silen a pomáhat mi snášeti souzenou
mi hrůzu. Kdybys věděl, co mi dá práce, abych jen o strašné této
věci mohla mluvit, chápal bys, jak tuze mi je třeba tvé pomoci.
Nuže tedy, viděla jsem, že musím léku dopomoci k účinnosti svou
vlastní vůlí, má-li mi přinésti blahodárný spánek, a nutila jsem se
usnouti. Spánek se zajisté dostavil brzy, neboť se již na nic jiného
nepamatuji. Když přišel Jonathan, nijak mě nevyrušil, neboť když
jsem procitla, ležel mi po boku. V pokoji byla táž bílá mlha, které
jsem si již dříve všimla. Nevím však, víte-li o tom; najdete o tom
zmínku v mém deníku, jejž vám potom ukáži. Cítila jsem neurčitý
jakýsi strach, jemuž podlehla jsem již dříve, a týž nepříjemný pocit,
jakoby byl někdo jiný přítomen. Chtěla jsem vzbudit Jonathana;
spal však tak tvrdé, že se mohlo zdáti, jakoby byl vypil uspávací
prostředek on a ne já. Zkusila jsem opět probuditi jej, ale
nepodařilo se mi. To mi dodalo strachu a s hrůzou jsem se rozhlédla
kolem. Srdce mi usedalo, když jsem vedle postele spatřila, jakoby
byl z mlhy vykročil, nebo spíše, jakoby mlha nabyla jeho postavy
— vysokého, štíhlého muže, jenž byl celý černě oděn. Poznala jsem
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ho ihned z vylíčení ostatních. Žlutavě bílý obličej, vysoký, orlí nos,
jenž v dopadajícím na něj světle klenul se nad obličejem jako bílý
pruh; otevřené rudé rty a mezi nimi ostré, bílé zuby; a rudé oči,
o nichž se mi zdálo, že jsem je viděla při západu slunce v oknech
Mariánského kostela ve Whitby. Poznala jsem i červenou vrásku
na čele, kterou mu způsobil můj Jonathan. Na chvilku mi srdce
ustalo bit a byla bych ráda vykřikla, ale byla jsem jako ztrnulá. Tu
promluvil ostrým, pronikavým šeptem, ukazuje na Jonathana:
„Mlč! Hlesneš-li, popadnu tohoto a rozrazím mu lebku před
tvýma očima!“ Byla jsem zděšena a ohromena, že jsem nevěděla,
co si počít ani promluvit. S pohrdavým úšklebkem položil mi ruku
na rameno a pevně mě drže, obnažil mi druhou rukou hrdlo řka:
Především malé občerstvení za odměnu mé námahy. Můžeš být
klidna; není ponejprv ani po druhé, že si hasím žízeň z tvých žil
! Byla jsem omámena a podivno, nemohla jsem mu odporovati.
Myslím, že to náleží k jeho kouzlu, dotkne-li se své oběti. A — ó
Bože, Bože, ustrň se nade mnou! — nasadil mi horké rty na hrdlo.“
Muž její zase zasténal. Stiskla mu silněji ruku a hleděla na něj
útrpně, jakoby bylo ublíženo jemu, a pokračovala:
„Cítila jsem, že mi ubývá sil a že jsem zpola bez sebe. Jak diouho
trvala tato hrůza, nevím; ale jistě uplynula dlouhá chvíle, nežli
odtrhl ošklivá, hrozná, zkrvácená ústa. Viděla jsem, jak mu od nich
prýští čerstvá krev!“ Zdálo se, že ji tato vzpomínka na chvilku
přemáhá: sklesla a byla by upadla, kdyby jí byla mužova paže
nezadržela. S velikým úsilím se sebrala a pravila dále:
„Potom řekl mi s úsměškem: ,Tedy také ty jsi snovala proti mně
výplody svého mozečku! Chtělas těm mužům pomáhat uštvati mě a
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rušiti mé plány! Teď víš a oni také z části vědí a zanedlouho všichni
zvědí, co znamená křížiti mé stezky. Měli by si raději uchovat svých
sil doma, místo aby si zahrávali se mnou a čelili mně, jenž velel jsem
národům, za ně jsem bojoval a přemýšlel na sta let dříve, nežli jste
se zrodili, a podkopával jejich úklady. A ty, kterou mají nejradši,
jsi nyní má, maso z mého masa, krev z krve mé; jsi se mnou
spříbuzněna, jsi na čas mým znamenitým vinným lisem a budeš
později mou družkou a společnicí. Ale odslonžím se ti za to, že jsi
jim přispěla. Budeš potrestána za to, co jsi učinila. Pomáhala jsi jim
přemoci mě; od nynějška přijdeš ke mně na zavolám. Řeknu-li ti v
duchu: ,,Přijď!“, půjdeš přes hory a doly, moře i souš, abys vyhověla
mému povelu; a proto ještě toto!“ Při tom prudce rozhalil si košili
a dlouhými, ostrými nehty otevřel si žílu na prsou. Když, začala
tryskat krev, sevřel mi obě ruce jednou rukou a druhou mě uchopil
za šíji a tiskl mi ústa na ránu, takže jsem se buď musela udusiti, nebo
— polknouti trochu — ó Bože, Bože! Co jsem učinila? Čím jsem
si zasloužila toho osudu, já, která jsem se snažila po všechny dny
života svého kráčeti po cestách pokory a spravedlnosti! Bože, buď
mi milostiv! Shlédni na ubohou duši v nebezpečí horším smrtelné
záhuby a smiluj se nad těmi, kteří mě mají rádi!“ Potom začala si třít
prudce rty, jakoby je chtěla očistiti od poskvrny.
Za jejího líčení hrůzné příhody začaly se ukazovat na východní
obloze červánky a šero přešlo v úsvit. Harker byl kliden a mlčel;
avšak obličej jeho postupem vypravování nabýval zvláštní Šedé
barvy tím zřetelnější, čím jasněji se rozednívalo. A když první rudý
paprsek nastávajícího dne vpadl do pokoje, barva jeho obličeje
temněji se odrážela od zbělených vlasů.
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Domluvili jsme se, že jeden z nás bude stále na zavolání u
nešťastných manželů, dokud se zase nesejdeme a neujednáme, co
dále Činit.
Jedním jsem si vsak jist, dnes nezasvitne slunce po celou dobu
své denní dráhy nad domem nešťastnějším, nežli je tento.
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Hlava XXII.
DENÍK JONA
JONATHANA
THANA HARKERA.

3. října. — Musím něco dělat, sice se zblázním; píši tedy tento
deník. Je teď šest hodin a za půl hodiny se sejdeme v pracovně a
něčeho pojíme; neboť Dr. Van Helsing i Dr. Seward současně tvrdí,
že nejíme-li řádně, nemůžeme svést ničeho kloudného. A dnes.
Bůh ví, jest nám podati největší výkon. Tak nebo tak musím psáti,
abych nemusel myslit. Jest nám zmoci všechno, věci veliké i malé.
A nemohlo se nám dostati, Mině ani mně, horšího naučení, nežli
dnes. Ale nesmíme pozbýti důvěry a naděje. Chuďas Mina mi právě
povídala, a slzy řinuly se jí při tom po lících, jak se naše věrnost
osvědčila v utrpení a zármutku, a že jest nám vytrvati a Bůh nám
pomůže až do konce. Do konce! Bože můj, jakého konce?… K dílu!
K dílu!
Když se Dr. Van Helsing a Dr. Seward vrátili od prohlídky
mrtvoty ubohého Renfielda, radili jsme se horlivě, co dělat. Nejprve
vyprávěl Dr. Seward, že když vešel s doktorem Van Helsingem do
světničky, našli Renfielda ležícího na zemi. Obličej měl rozbitý,
vmáčknutý a měl zlomený kříž.
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Dr. Seward se tázal dozorce, jenž měl hlídku, na chodbě, slyšel-li
něco. Ten řekl, že si na chvíli sedl a doznal, že trochu klímal, když
vtom uslyšel tiché hlasy ve světničce a že Renfield několikrát zvolal:
„Bože! Bože! Bože!“ Potom bylo slyšet nějaký pád a když tam vešel,
spatřil chorého, an leží na podlaze tváří dolů, právě, jak jej viděli
lékaři. Van Helsing se zeptal, slyšel-li „hlasy“ či jen „hlas“; dozorce
odpověděl, žě toho říci nemůže; že se mu zprvu zdálo, jakoby
mluvili dva, ale když vešel do světničky, nikoho jiného tam nebylo.
Mohl by prý přísahat, bude-li třeba, že slovo „Bůh“ volal pacient.
Dr. Seward řekl nám, když, jsme byli sami, že nechce pátrati po
bližších okolnostech; bude prý nutno dbáti soudního vyšetřování,
jež nikdy pravdy nezjistí, poněvadž by jí nikdo neuvěřil. Jak věci
stály, myslil, že na základě dozorcovy výpovědi může na úmrtní list
napsati, že smrt způsobena byla pádem s postele. Bude-li soudní
ohledávač mrtvol přáti si vyšetřování, bude toto jen formální a
povede k témuž výsledku.
Když jsme potom začali o věci uvažovat a jak nejprve zakročit,
shodli jsme se na tom, abychom do všeho zasvětili paní Minu a
nezatajovali jí ničeho, byť to bylo jakkoli bolestno. Bvla s tím
srozuměna a bylo dojemno, jak statně si vede, ač je tak zarmoucena
a v tak veliké stísněnosti a beznadějnosti. „Nesmí se nic zatajovati,“
pravila. „Běda! zkusili jsme již příliš mnoho. A ostatně na celém
šírém světě nemůže býti nic trapnějšího, co by mi způsobilo větší
zármutek, nežli co jsem dosud vytrpěla — a čím nvní trpím. Dej
se, co děj, musím nabýti nové naděje a nové odvahy!“ Van Helsing
hledě na ni za hovoru, pravil náhle, avšak klidně:
„Ale, drahá paní Mino, nebojíte se? Ne o sebe samu, nýbrž o své
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milé, po tom všem, co se stalo?“ Tvář její zvážněla, oči však leskly se
oddaností mučenice, když odpovídala:
„Ach, nikoli! Vím dobře, co mám Činit!“
„Co hodláte činit?“ otázal se vlídně, kdežto my ostatní jsme
poslouchali mlčky a každý Z nás vykládal si svým vlastním
způsobem temný smysl jejích slov. Odpověď její byla prostinká a
klidna, jakoby prostě zjišťovala skutečnost: „Shledám-li na sobě —
a budu se pozorovali bedlivě — příznak nějaký, že ublížím někomu
ze svých milých, zemní!“
„Snad se nechcete sama připravit o život?“ otázal se drsně.
„Chtěla bych, neušetří-li mne některý z mých přátel, jenž mě
miluje, této trýzně a zoufalého kroku!“ Pohleděla na něj významně.
Dosud seděl; nyní Však vstal, přistoupil až k ní, položil jí ruku na
hlavu a řekl slavnostně:
„Milé dítě, zde je člověk, jenž by se toho odvážil, kdyby to bylo
k vašemu dobru. Co se mne týče, dovedl bych za to odpověděla
před Bohem, abych vám připravil takovou lehkou smrt, bylo-li by
toho potřeba ve vhodný okamžik. Nuže, buďte jista mou oddaností!
Avšak, milé dítě,“ — na chvilku se jaksi zarazil a z prsou vydral se
mu povzdech; přemohl jej však a pravil dále:
„Zde jsou však někteří, kteří se rádi postaví mezi vás a smrt.
Nesmíte zemříti; Nesmíte zemříti ničí rukou, tím méně některého
z nás. Dokud ten, jenž otrávil váš mladý život, nebude vskutku
mrtev, nesmíte zemříti; neboť pokud zůstane ne-mrtvým, byla byste
po smrtí takovou, jakým jest on. Nikoli, nesmíte zemříti! Musíte
přilnouti k životu a šetřiti se, ačkoli by se vám smrt zdála
nevýslovným dobrodiním. Jest vám nyní bojovati proti smrti, ať již
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přijde v bolesti nebo v zármutku, za dne nebo v noci, v bezpečí
nebo v záhubě. Pro vaši nesmrtelnou duši volám k vám, abyste
neumírala; nepomýšlejte na smrt, dokud nebude ono veliké
nebezpečí zažehnáno.“ Ubohá paní zbledla jako mrtvola a chvěla se
hrůzou, jako se zmítá vodou písek, když nadchází příliv. Všichni
jsme mlčeli; nevěděli jsme si rady ani pomoci. Posléze se uklidnila a
podávajíc mu ruku, pravila laskavě, ale ach! tak smutně:
„Slibuji vám, drahý příteli, že ponechá-li mne Bůh naživu, budu
si vážiti života, dokud se Mu nezlíbí sníti se mne tuto hrůzu.“ Byla
tak dobra a laskava, že jsme všichni cítili v srdci nadšení ku práci
pro ni a slibovali si vytrvali; potom zavedli jsme rozhovor o tom, co
nejprve počíti. Řekl jsem jí, aby uložila všechny papíry do bezpečí,
jakož i všechny listiny, zápisky a fonografy, jež by nám mohly
prospěti; aby dále sbírala zprávy, jak činila dosud. Byla tím
potěšena, ač smím-li užíti slova „potěšena“ za tak ponuré nálady, že
jí zase bylo svěřeno toto zaměstnání.
Jako obyčejně, Van Helsing již předem uvážil každou okolnost a
byl připraven přesně stanoviti naši práci.
„Je snad dobře,,“ pravil, „že jsme se po příchodu z Carfaxu na
schůzce ujednali, že neučiníme ničeho s bednami hlíny, které tam
stály. Kdybychom něco byli učinili, byl by hrabě uhodl náš úmysl
a bezpochyby předem podnikl kroky, aby zkřížil náš záměr s
ostatními bednami; teď však neví, co zamýšlíme. Ba více; s veškerou
pravděpodobností lze říci, že neví, že jsme s to sterilisovati jeho
skrýše, takže jich nebude moci užíti jako dosud. Již jsme zvěděli
tolik o jejich umístění, že po prohlídce domu v Picadilly budeme
moci vypátrali i stopy posledních. Dnešek je tedy náš a v něm
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spočívá naše naděje. Totéž slunce, jež ráno vyšlo nad naší strastí,
svítí nám ke zdaru díla. Nežli zajde, musí ten netvor zůstati v
podobě, kterou má nyní. Je poután na svoji pozemskou schránku.
Nemůže se rozplynouti a učiniti se neviditelným, ani uniknouti
štěrbinami, děrami nebo trhlinami. Bude-li chtít projiti dveřmi,
musí je otevříti, jako každý jiný smrtelník. Dnes tedy jest nám
vypátrati všechny jeho skrýše a. sterilisovati je. Jestliže se nám
nezdařilo dosud chytit a zničiti ho, yeženeme jej do pasti, buď kde
buď, a brzy najisto zahubíme.“
Tu jsem vstal, neboť jsem se nemohl uklidniti při pomyšlení, že
míjejí naprázdno minuty a vteřiny pro život a štěstí Minino tak
drahé, zatím co my hovoříme nadarmo, místo abychom jednali. Ale
Van Helsing zvedl výstražně ruku. „Nikoli, příteli Jonathane,“ řekl;
„zvolna-li jedeš, dále dojedeš, jak praví vaše přísloví. Všichni
budeme jednati, a to jednali osudně rychle, až nadejde čas. Jen
uvažte, že klíč k této záhadě spočívá snad v domě v Picadilly. Hrabě
koupil několik domů. Má tam jejich kupní smlouvy, klíče a jiné
věci. Má asi papír, na kterém si zapisuje, a účetní knihy. Chová
jistě někde různé věci které mu náleží; proč by jich nemohl míli ve
středu města, na tomto místě uvnitř tak tichém, kam může vcházeti
a odtud vycházeti v průčelí i zadem kteroukoli hodinu, a kde si ho
v ohromném pouličním ruchu nevšimne živá duše? Půjdeme tam
a dům prohledáme a seznáme-li. co jest uvnitř, učiníme to, čemu
Artur po lovecku říká „ucpat díry“ a přepadneme toho starého
lišáka, není-liž pravda?“
„Pojme tedy ihned,“ zvolal jsem, „maříme mnoho cenného,
drahocenného času !“ Profesor se ani nehnul, nýbrž řekl klidně:
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„A jak se dostaneme do domu v Picadilly?“
„Jakkoliv!“ zvolal jsem. „Vloupáme se tam, bude-li potřeba.“
„A což policie? Nebude-li tam hned a co nám řekne?“
Durdil jsem se; áíe věděl jsem, že prodlévá-li, má k tomu jistě
dobré důvody. Řekl jsem tedy, jak nejklidněji jsem dovedl:
„Nečekejte déle, nežli je nutně třeba; víte zajisté, jakých muk
zakouším.“
„Ano, mladý příteli, vím to; a věru nepřeji si zvyšovati vaše
útrapy. Jen však uvažte, co můžeme dělat, dokuct je celý svět na
nohou? Potom ovšem přijde naše chvíle. Přemýšlel jsem a přemýšlel
a zdá se mi, že nejprostší způsob je nejlepší. Nuže, chceme se dostali
do domu, ale nemáme klíče; je tomu tak?“ Přisvědčil jsem.
,,A teď Si představte, že byste byl vy skutečným‘ vlastníkem
domu a nemohl byste se do něho dostáti; a představte si, že byste
nemyslil na vloupání; co byste učinil?“
„Poslal bych pro obratného zámečníka a uložil mu, aby za mne
zámek otevřel.“
„A co by učinila policie; zakročila by či nikoli?“
,,Ó, ne! Zajisté ne; vždyť by věděla, Že zámečníka zavolal sám
majetník.“
„Potom však,“ tu se na mne ostře podíval, „je pochybná
svědomitost zámečníkova a důvěřivost policie, má-li zámečník zlý
nebo dobrý úmysl a svědomí. Náš policejní strážník musí být jistě
muž čiperný a horlivý — ano, velice čilý; musí umět čisti v obličeji,
vrňísí-li se do naší záležitosti. Ne, ne, příteli Jonathane, můžete dát
zámečníkem otevřít sta prázdných domů v tomhle vašem Londýně
nebo v každém jiném městě na světě. A učiníte-li to v době, kdy
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se takové věci zpravidla přiházejí, nikdo proti tomu nezakročí. Ceti
jsem o jednom pánovi, který měl pěkný dům zde v Londýně. Když
odejel kdysi na několik letních měsíců do Švýcar a dům uzamkl,
přišel zloděj, prolomil zadní okno a vlezl dovnitř. Potom otevřel
okenice v průčelí a vycházel i vcházel hlavními dveřmi před očima
policie. Dále uspořádal dražbu v domě, oznámiv ji velkými
návěštími. Jednoho dne prodal dražiteli celé zařízení bytu svého
bližního. Konečně vyhledal stavitele a prodal mu i dům, vyhradiv
si, že dům bude do toho a toho dne sbořen. A vaše policie i úřady
mu ještě pomáhaly. A když se pravý vlastník vrátil z letního pobytu
švýcarského, našel na místě, kde stával jeho dům, prázdné místo.
To všechno stalo ke en régle, a my při své práci vykonáme také
všechno en régle. Nevyjdeme si tak záhy, kdy policejní strážníci
nemají dosud valně nač myslit a věc byla by jim nápadná, nýbrž
půjdeme až po desáté hodině, když je všude plno lidí a kdy bychom
výkon ten prováděli jako skutqční vlastníci domu.“
Bylo mi zajisté uznati, jak správně usuzuje; také S obličeje paní
Miny ustoupil výraz hrozného zoufalství a ukázal se na něm zákmit
naděje vzbuzené dobrou radou. Van Helsing pokračoval:
„Až budeme v domě, budeme si již věděti rady. V každém případě
mohou tam někteří z nás pobyti, zatím co ostatní vyhledají místa,
kde jsou asi bedny uloženy Bermondsey a Mile End.“
Lord Godalming povstal. „Možná, že tu budu moci něčím
prospěli,“ pravil. „Zatelegrafuji svým lidem, aby poslali koně a vozy
tam, kde jich budeme potřebovali. “
„Podívej se, kamaráde,“ řekl Morris,“ je to znamenitý nápad, mít
připraveno, všechno pro případ, že toho budeme narychlo
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potřebovali; ale nemyslíš, že elegantní vůz se šlechtickým znakem
a výzdobou vzbudí v postranní uličce Walworthu nebo Mile Endu
více pozornosti, nežli našemu úkolu je záhodno? Zdá se mi
vhodnějším najmouti drožky, bude-li potřeba jeti na jih nebo na
východ; a ty necháme čekati někde poblíž místa, kam se
odebereme.“
„Přítel Quincey má pravdu!“ pravil profesor. „Jeho hlava jest, jak
se u vás říká, ve stejné výši s obzorem‘. Podnikáme choulostivou věc
a přáli bychom si, aby nám přihlíželo co nejméně lidí.“
Mina jevila pro všechno vzrůstající zájem, takže toto zaměstnání
dalo jí zapomenouti na nějaký čas oné hrůzné události, které zažila
v noci. Byla tuze bledá, téměř Strašidelně bleda a tak slaba, že jí
rty téměř visely, jevíce poněkud vyčnívající zuby. Nezmínil jsem se
jí však o tom, abych jí zbytečně nezarmoutil, ale krev mi stydla v
žílách, když, jsem si vzpomněl, co Se stalo se zvěčnělou Lucy, když
jí hrabě vyssál krev. Dosud nebylo zřejmo, že zuby její jsou ostřejší;
ale nebylo do toho daleko a měli jsme se čeho obávati.
Když jsme pojednávali o pořadí a rozdělení sil, kdy a kdo co
vykoná, vyskytly se nové pochybnosti. Konečně jsme se shodli v
tom, abychom dříve nežli odejdeme do Picadilly, zničili nejbližší
úkryt hraběte. Kdyby to záhy zpozoroval, byli bychom přece jen
ještě ve výhodě při tomto díle zhouby: a kdyby se vyskytl v ryze
hmotné postavě a nejslabším svém stavu, popřál by nám tím
nových výhod.
Co se týče rozdělení sil, navrhoval profesor, abychom po Své
návštěvě v Carfaxu všichni vešli do domu v Picadiliy; aby oba lékaři
se umou zůstali tam, zatím co lord Godalming a Quincey vyhledají
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úkryt ve Walworthu a Mile Endu. Je možno, ačkoli pravdě
nepodobno, soudil profesor, že se hrabě za dne ukáže v Picadilly;
tu bychom se možná srazili s ním tam. Každým způsobem bylo
by nám zakročiti proti němu celou silou. S tímto záměrem jsem
nemohl zplna soůhlasití, alespoň měl-li jsem s nimi jiti, neboť jsem
řekl, že hodlám zůstati u Miny a chrániti jí. Myslil jsem, že zůstane
při tom; Mina však nechtěla o mých námitkách ani slyšet. Pravila,
že mohou se vyskytnouti události, které budou vyžadovati mých
právnických vědomostí. Nebo že mezi papíry hraběte může býti na
závadu překážka, kterou bych dovedl odstraniti jedině já na základě
svého pobytu v Transsylvanii. Ostatně prý bude potřeba veškeré
naší síly, máme-li se střetnouti s nadpřirozenou mocí hraběte.
Musel jsem povoliti, neboť Mina stála pevně na svém; řekla, že jest
její poslední nadějí, abychom všichni pracovali společně. „Co se
mne týče,“ pravila, „nemám strachu. Je zle, že hůř být nemůže; a
ať se stane cokoli, spočívá při tom pro mne vždy trochu naděje
a úlevy. Jdi, milý muži! Bůh může, chce-li, chrániti mě samotné
a nepotřebuje k tomu tvé přítomnosti.“ Vstal jsem tedy a zvolal:
„Pojďme tedy ve jménu Páně ihned, ať nemaříme času. Hrabě může
zatím přijíti do Picadilly dříve nežli myslíme.“
„Nikoli!“ řekl Van Helsing a učinil odmítavý pohyb rukou.
„Proč ne?“ otázal jsem se.
„Což zapomínáte,“ odpověděl, usmívaje se, „že v noci na dnešek
důkladně hodoval a dnes si dlouho pospí?“
Zapomněl! Zapomenu kdy, — mohu zapomenout? Může vůbec
někdo zapomenout onoho hrozného výjevu? Mině bylo nesnadno
zachovati rozvahu; potom ji však přece bol přemohl: zakryla si
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obličej rukama a štkajíc, celá se chvěla. Van Helsing nechtěl
vyvolali v ní hrozne vzpomínky. Když zpozoroval, co před ní řekl,
zhrozil se své bezmyšlenkovosti a hleděl jí uklidniti. „Ach, paní
Mino!“ zvolal, „drahá, předrahá paní! Bohužel, zarmoutil jsem vás
já, jenž si vás tolik vážím; jest vám toho vsak zapomenouti. Tyto
hloupé rty a hloupá moje hlava si toho nezasluhují; ale zapomenete
toho, že ano? Při těch slovech se hluboce uklonil; chopila se jeho
ruky a hledíc na něj v slzách, řekla tiše:
„Ne, nezapomenu; je dobře, že toho budu pamětliva. Při tom
vzpomínám i všeho milého, čeho se mi od vás dostalo. Nyní jest
vám všem brzy odejiti; snídaně je hotova a jest nám všem dobře
pojisti, abychom měli dosti síly.“
Byla to zvláštní snídaně. Snažili jsme se býti v do bré náladě
a dodati si odvahy a Mina byla nejveselejší a nejspokojenější ze
všech. Po snídani Van Helsing vstal a řekl:
„Nyní, milí přátelé, přikročíme k hroznému tomu podniku. Jsme
všichni vyzbrojeni, jako jsme byli oné noci, kdy jsme ponejprv
vyhledali úkryt svého nepřítele; zdáli jste vyzbrojeni k
spirituelnímu, jakož i fysickému jeho útoku?“ Přisvědčili jsme
všichni. „Dobře tedy. A teď jste, paní Mino, v každém směru do
slunce západu zcela bezpečna; a zatím se vrátíme, jest-li — — —.
Ale vrátíme se! Nežli však odejdeme, ukažte, jste-li vyzbrojena proti
tělesnému útoku. Když jste sešla dolu, sám jsem upravil váš pokoj,
rozloživ tam věci, o nichž víme, že mu brání vejiti. A dovolte, abych
vás samu zabezpečil. Dotknu se vám čela tímto úlomkem svaté
hostie ve jménu Otce, Syna ! “
Vyrazila hrozný výkřik, při němž nám krev v žílách tuhla. Jakmile
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se jí dotkl čela hostií, sežehla ji a vypálila místo až do masa jako
kouskem do béla rozžhaveného železa. Jakmile nervy mé drahé ženy
doznaly pocitu bolesti, hned si jej uvědomil její mozek. Bolest ji
překonala, že hrozný výkřik šel jí z hloubi skrouceného srdce.
Myšlenka její ihned přešla ve slova, nežli dozněl její výkřik;
dostavila se reakce, takže sklesla na kolena zděšením. Shrnuvši si
krásné vlasy přes obličej, jako se starověký malomocný zastíral
pláštěm, zvolala plačíc:
„Nečista! Nečista! I Všemohoucí štítí se mého poskvrněného
masa! Toto znamení hanby jest mi nésti až do soudného ane.“
Všichni mlčeli. Vrhl jsem se vedle ní v bezradném žalu na kolena a
sevřel ji v objetí. Chvilku bilo zarmoucené srdce na srdci, zatím co
naši přátelé odvraceli mlčky slzami zvlhlé zraky. Potom přistoupil
k nám Van Helsing a řekl vážně, tak vážné, že mi bylo, jakoby
promluvil nadšením planoucí věštec, zírající v dálku: „je možno,
že ponesete toto znamení, dokud na vás neshlédne sám Buh, což
jistě v soudný den učiní, aby sňal všechno utrpení se země a Svých
dítek, jimž ji za obydlí vykázal. A, drahá naše paní Mino, kéž by
nám, kteří vás milujeme, bylo dopřáno spatřili, jak toto znamení,
kterým vás Bůh poznamenal, zmizí vám s čela a zůstaví je čistým,
jako jest vaše srdce, o čemž jsme přesvědčeni. Neboť ono tak jistě,
jako že žijeme, zmizí, až se Bohu zlíbí sníti s vás toto břímě, jež nás
všechny tak velice tíží. Do té doby poneseme svůj kříž, jako jeho
Syn učinil, poslušen jsa vůle Otcovy. Možno, že jsme vyvoleným
nástrojem Jeho božské milosti a že vystupujeme na jeho povel právě
jako ten zloduch svými šlehy a hanbou, slzami a krví, pochybami a
strachem a vším, co liší Boha od člověka.“
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V jeho slovech spočívala naděje a napomenutí; byla nám všem
útěchou. Mina i já jsme to vycítili oba mimoděk jsme uchopili ruku
starcovu, sklonili se nad ní a políbili ji. Potom jsme mlčky poklekli
všichni a držíce se za ruce, přísahali druh druhu věrnost. My muži
slibovali jsme, že sejmeme závoj smutku s hlav těch, které každý
svým způsobem jsme měli rádi; a modlili jsme se o pomoc a vedení
v hrozném úkolu, jenž nám nastával.
Brzy nadešel čas k odchodu. Rozloučil jsem se tedy s Minou,
kteréhožto „s Bohem!“ nezapomeneme oba do nejdelší smrti, a
vyšli jsme.
Jedno je mi zrejmo: ukáže-li se, že Mina musí konečně být
upírem, nepůjde do neznámé, hrozné té země samotna. Myslím,
že je tomu s upíry jako za dávných dob; jakož jejich ohavná téla
mohou odpočívati jenom ve svěcené půdě, tak může jen nejsvětější
láska uváděti nové příslušníky do jejich řad.
Vešli jsme do Carfaxu bez překážky a našli všechno tak, jako
při své první návštěvě. Ani nebylo možno uvěřit, že v tomto
prosaickém okolí zanedbanosti, prachu a zhouby mohla by
spočívali příčina takových obav, jakých jsme doznali. Kdybychom
se nebyli tak pevně rozhodli a nevštípili si do mysli hrozných těch
vzpomínek, sotva bychom byli dále mohli plniti svůj úkol. V domě
nenašli jsme listin, ani stopy nějakého upotřebení; ve staré kapli
stály velké bedny, právě tak, jak jsme je viděli posledně. Dr. Van
Helsing řekl nám slavnostně, když jsme před nimi stanuli:
„A teď, přátelé, vykonati jest nám svoji povinnost. Musíme
sterilisovati tuto hlínu, jemu posvátnou vzpomínkami, kterou si
přivezl z daleké země k nekalému účelu. Vybral si tuto hlínu,
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poněvadž mu byla svata. Porazíme jej vlastními jeho zbraněmi a
učiníme ji ještě posvátnější. Byla zasvěcena k užitku člověka, nyní
zasvětíme ji Bohu.“ Při tom vyndal z kufříku šroubovák a dláto
a brzy bylo sňato víko první bedny. Hlína páchla stuchlinou a
hnilobou; ale nevšímali jsme si toho a upírali všechnu pozornost
na profesora. Vyndal z krabičky kousek svěcené hostie a položil jej.
uctivě na hlínu; potom přiložil víko a začal je připevňovat, při čemž
jsme mu pomáhali.
Rovněž učinili jsme se všemi ostatními velkými bednami; když
jsme odcházeli, zůstavili jsme je zdánlivě, jak byly při našem
příchodu, v každé však bylo kousek hostie.
Když jsme za sebou zavřeli dveře, pravil profesor po výšeným
hlasem:
„Dosud se všechno zdařilo. Podaří-li, se nám tak učiniti se všemi
ostatními bednami, snad při západu zazáří slunce na čelo paní Miny
tak bílé, jako slonovina a čisté bez poskvrny!“
Když jsme cestou k nádraží přecházeli přes louku, abychom stihli
vlak, bylo odtamtud dobře viděti průčelí ústavu. Podíval jsem se
dobře a v okně svého pokoje spatřil jsem Minu. Pokynul jsem jí
rukou a přisvědčil na znamení, že jsme šťastně dokončili zatím
vytčený si úkol. V odpověď přikývla, aby ukázala, že mi
porozuměla. Potom viděl jsem, jak mi dává rukou s Bohem. S
těžkým srdcem dorazili jsme na nádraží a právě stihli vlak, jenž
přisoptil, když jsme došli na peron.
Toto zapsal jsem ve vlaku.
Picadilly, ve 12.30. — Před samým příchodem do ulice Fenchurch
Street řekl mi lord Godalming:
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„Quincey a já opatříme zámečníka. Vy raději s námi nechoďte;
mohly by vám proto třeba vzejíti nepříjemnosti. Nám nebude po
případě tuze zazlíváno, že jsme se vloupali do prázdného domu.
Vy však jako právník a člen advokátní komory mohl byste slyšeti
výtku, že jste se toho měl vystříhali.“ Namítal jsem, že si z toho
pranic nedělám, jaké odium.na sebe uvalím a kterých
nepříjemností si přivodím; on však stál dále na svém: „Kromě toho
vzbudíme menší pozornost, nebude-li nás tolik. Můj titul bude
doporučením‘ zámečníkovi a každému policejnímu strážníkovi,
který by snad zakročil. Jděte raději s Jackem a profesorem a počkejte
někde v Green Parku, odkud budete dobře na dům viděti. Až
uvidíte, že jsou dveře otevřeny a zámečník odešel, přijďte tam.
Podíváme se po vás a vpustíme vás.“
„Rada je správná!“ řekl Van Helsing a neměli jsme již nic proti
tomu. Godalming a Morris vskočih do drožky a my vsedli jsme do
jiné. Na rohu ulice Arlington Street jsme vystoupili a táhli jsme
do Green Parku. Srdce mi prudce bušilo, když jsem spatřil dům,
k němuž směřovaly naše tužby; vypínal se mlčelive a zasmušile ve
své opuštěnosti nad ostatní své veselejší a vlídnější sousedy. Usedli
jsme na lavičku, odkud bylo dobře vidět, a zapálili jsme si doutník,
abychom co možná nejméně budili pozornost.
Minuly jakoby ubíhaly na olověných nohou, když jsme očekávali
příchodu ostatních.
Konečně drožka přijela. Pohodlně z ní vystoupili lord
Godalming a Morris; s kozlíku seskočil ramenatý; řemeslník s
lýceným košíkem s nástroji. Morris zaplatil drožkáři, jenž posmekl a
Odejel. Druzí dva stoupali po schodech a lord Godalming ukazoval
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zámečníkovi, co má dělat. Ten si pomalu svlekl kabát, pověsil si jej
na tyč zábradlí a volal cosi strážníkovi,, který právě Kráčel kolem.
Strážník přikývl na souhlas a zámečník poklekl a postavil koš vedle
sebe. Chvíli v něm hledav, vyndal řadu nástrojů, které rozložil si v
jistém pořádku. Potom vstal, podíval se do klíčové dírky, foukl do
ní a obrátiv se k zaměstnavatelům, cosi prohodil. Lord Godalming
se usmál a muž shýbl se pro svazek klíčů; vybrav jeden, zkoušel jej
do zámku, maje za to, že se hodí. Otočiv jím několikrát nadarmo,
zkusil druhý a třetí. Vtom se dveře mírným jeho vzporem otevřely a
on s oběma pány vešel do síně. Seděli jsme tiše; můj doutník planul
přímo zuřivě, kdežto Van Helsingův již uhasí. Čekali jsme trpělivě,
potom viděli jsme, jak řemeslník vyšel a odnesl koš dovnitř.
Pootevřel dveře, přidržel je kolenem a vyhledal vhodný klíč do
zámku. Konečně podal jej lordu Godalmingovi, jenž vyňal
peněženku a cosi mu podal. Zámečník posmekl, oblekl si kabát, vzal
koš a odešel; celé té práce ani dost málo si nepovšimla živá duše.
Když odešel zámečník kus cesty, přešli jsme my tři přes silnici, a
zaklepali na dveře. Quincey Morris námi ihned otevřel; vedle něho
stál lord Godalming, zapaluje si doutník.
„Páchne tu prašeredně.“ pravil, když jsme vešli. Vskutku bylo
cítit ošklivý zápach, jako ve staré kapli v Carfaxu, a z dřívější
zkušenosti nám bylo zřejmo, že tu hrabě pobýval dosti často. Jali
jsme se prohledávat dum, ale drželi jsme se pohromadě, kdybychom
snad byli napadeni. Vždyť jsme věděli, že jest nám činiti se silným,
úskočným nepřítelem, ale nevěděli jsme, je-li hrabě v domě. V
jídelně, jež ležela na druhém konci chodby; našli jsme osm beden
hlíny. Hledali jsme jich devět a bylo jich tu osm! Naše dílo
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skončeno nebylo a nemohlo být, dokud jsme nenašli chybící bedny.
Nejprv otevřeli jsme okenice okna, jež vedlo na malý, dlážděný
dvorek; naproti byla prázdná zeď jakési stáje, jež vypadala jako
průčelí malého domečku. Nebylo v ní oken, takže se nám nebylo
obávati, že budeme pozorováni. Nemařili jsme času a hned jsme
prohlíželi bedny. Otevřeli jsme přinesenými nástroji bednu za
bednou a učinili s nimi tak jako s bednami ve staré kapli. Bylo nám
zřejmo, že hraběte není v domě a začali jsme tedy prohlížet některé
jeho věci.
Po bedlivé prohlídce ostatních místností od sklepa až. na půdu
dospěli jsme přesvědčení, že věci, jichž hrabě užíval, nejsou nikde
jinde nežli v jídelně; propátrali jsme ji tedy co nejzevrubněji. Ležely
tu v úmyslném nepořádku na velkém jídelním stole. Byl to velký
svazek listin o vlastnictví domu v Picadiliy, kupní smlouva domu
v Mile Endu a Bermondseyi, dopisní papír, obálky, pera a inkoust.
Všechno bylo přikryto tenkým obalnym papírem na ochranu před
prachem. Byl tam také kartáč na šaty, na vlasy, hřeben, džbán a
umyvadlo; v něm špinavá voda, začervenalá jako od krve. Posléze
našli jsme svazek klíčů různých tvarů a velikostí, bezpochyby od
ostatních domů. Když jsme poslední tento nález důkladně prozkoumali, zaznamenali si lord Godalming a QuineeybMorris
přesně různé adresy domů ve východní a jižní části města, vzali
s sebou velký svazek klíčů a vydali se na cestu, aby učinili
nepotřebnými bedny v těchto místech. Nám ostatním nezbývá
nežli trpělivě čekati, až se oba vrátí — nebo až se vrátí hrabe.
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Hlava XXIII.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.

3. října. — Čas zdál se nám hrozně dlouhý, když jsme čekati navratu
Godalmingova a Quincey Mórrisova. Profesor hleděl nám dodat
dobré mysli a bavil nás. Poznal jsem tento jeho blahodárný úmysl
z pohledu, jimiž chvílemi úkosem vzhlížel k Harkerovi. len chuďas
hrozně trpí, až je žalostno na něj se podívat. Na dnešek v noci
byl ještě svěžím, šťastně vyhlížejícím mužem mladistvého obličeje,
plného ráznosti, a vlasy měl tmavohnědé. Dnes je schýleným,
trpícím starcem, jehož bílé vlasy jsou v dobrém souladu se
vpadlýma, palčivýma očima a hořem psanými vráskami v obličeji.
Jeho energie je však nedotčena; věru jest oduševnen živým žárem.
To snad jest jedinou jeho spásou, neboť pujde-li vše dobře, přenesu
se zase Šťastně z této zoufalosti a znenáhla se vrátí do skutečného
denního života. Ubožák! mysli! jsem, že můj vlastní zármutek je
přetěžký, což však teprve jeho ! Profesor to dobře ví a činí vše, aby
ducha jeho zaměstnával přemýšlením. Co vyprávěl, bylo za daných
okolnosti nejvýš zajímavo. Pokud se pamatuji, povídal toto:
„Opět a opět jsem prostudoval všechny papíry, týkající se toho
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netvora, pokud se mi dostaly do rukou; a čím déle jsem v nich
bádal, tím nutnějším se mi jeví jeho úplné vyhlazení. Všude
vyskytují se známky jeho pokroku; nejen co do schopností, nýbrž
i toho, že si jich je vědom. Jak jsem se dověděl z výzkumů svého
přítele Arminia z Budapešti, byl Drákula za svého života
podivuhodným mužem : vojínem, státníkem i alchymistou,
kteréžto posléze jmenované bylo nejvyšším vrcholem vědeckého
rozvoje oněch časů. Měl bystrý rozum, nadobyčejnou zkušenost a
srdce, jež neznalo bázně ani svědomí. Odvážil se i do Scholomance
a nebylo toho času vědy, ve které by se byl nevyznal. Nuže, v něm
duševní schopnosti přežily tělesnou smrt, ačkoli by se zdálo, že
pamět jeho nebyla bez mezer. V některých duševních schopnostech je pouhým děckem ; avšak roste a mnohé věci, jež byly
zprvu v něm nevyvinuty, nabyly mužné vyspělosti. Činí mnohé
pokusy, nabývá zkušeností a dovede jich užívali. A kdybychom byli
nezkřížili jeho stezek, byl by — — a také bude, nezdaří-li se náš plán
— otcem a tvůrcem bytostí nového druhu, jichž cesta vede smrtí a
nikoli životem.“
Markér povzdychl a řekl: „A to vše směřuje proti mé drahé! Ale
jak doznává svých zkušeností? Snad nám tato znalost pomůže jej
přemoci!“
„Celou dobu od svého příchodu zkoušel svoje síly pomalu, ale
jistě; velký jeho dětský mozek je při práci. Na štěsti pro nás je však
přes to pouhým mozkem dětským; neboť kdyby se byl odvážil hned
zprvu vykonati jisté věci, byl by nám již dávno přerostl přes hlavu.
Avšak domáhá se úspěchů; a člověk, jenž má před sebou staletí,
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může si dovoliti čekat a jíti pomalu. Heslem jeho jest asi „festina
lente“.
„Toho nechápu,“ pravil Harker smutně. „Ach, vysvětlete mi to
podrobněji! Snad mi bolest a zármutek otupily mozek.“ Profesor
položil mu jemně ruku na rameno a pravil:
„Milý mladý příteli, vám ovšem věc vysvětlím. Což nevidíte, jak
tento netvor znenáhla nabývá zkušeností? Jak užil pacienta zoofaga,
aby si zjednal přístupu do domu přítele Johna? Neboť upír, ačkoli
později může přicházeti, kdy a jak se mu zlíbí, smí ponejprv přijití,
jen byl-li pozván některým obyvatelem domu. Ale to nejsou
nejdůležitější zkušenosti. Což jsme neviděli, že zprvu dal všechny
velké bedny dopraviti jinými? Myslil tedy, že jinak být nemůže.
Ale jak znenáhla přibývalo soudnosti dětskému jeho rozumu, začal
uvažovat, dovede-li sám bedny dopravovati. Začal si tedy pomáhat;
a když viděl, Že se mu vše dobře daří, zkoušel je dopravovali sám. A
tak si vede dále, roznáší své hroby a nikdo mimo něj neví, kde jsou
ukryty. Možná, že je chtěl uložili hluboko pod zemí. A poněvadž
jich užívá jenom v noci, nebo v době, kdy může vzíti na se jinou
podobu, dobře se mu tam hodí; a nikdo ani netuší, že tam je jeho
úkryt! Ale, nezoufejte, můj milý, této znalosti došel teprve
nedávno! již jsou všechny jeho skrýše až na jedinou sterilisovány;
a nežli slunce zajde, i ta bude. Potom nebude míti místa, kde by
se ukryl. Váhal jsem ráno, abychom si tím byli jisti. Nejde-liž nám
při tom o něco více nežli jemu? Na mých hodinkách, je hodina a
dobře-li se vše daří, měl by již přítel Artur s Quinceyem být na
zpáteční cestě. Dnešek je náš a jest nám kráčeti s jistotou, ačkoli
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ovšem opatrně a zvolna a dbáti všeho. Vidíte, je nás pět, až se oba
nepřítomní vrátí.“
Z hovoru byli jsme vyrušeni zaklepáním na dveře u síně; podle
dvojího zaklepání poznali jsme telegrafního poslíčka. Všichni jsme
vyšli do síně, jako bychom si byli řekli, a Van Helsing zvedl ruku na
povel, abychom byli tiše, šel k domovním dveřím a otevřel je. Posel
podal mu telegram. Profesor za ním zavřel, podíval se na adresu,
otevřel obálku a četl nahlas:
„Dejte pozor na D. Právě teď, ve 12.45 odešel rychle z Carfaxu a
spěchal k jihu. Zdá se, že učiní pochůzku a setká se s vámi. Mina.“
Nastalo chvilku ticho, jež přerušil Jonathan Harker:
„Nyní, bohudík, se s ním brzy sejdeme!“ Van Helsing se k němu
rychle obrátil a řekl:
„Podle vůle Páně; ať s ním naloží, jak a kdy se mu zlíbí. Ještě
se nebojte ani neradujte; neboť co se nám jeví pro tu chvíli
žádoucným, můze nám být na závadu.“
„Ničeho jiného si nepřeji,“ odpověděl vřele, „než abych tohoto
netvora vyhladil s povrchu zemského. Duši bych za to dal!“
„Tiše, tiše, mladý muži!“ řekl Van Helsing. „Bůh nekramaří takto
s dušemi; ďábel snad ano, ale nedostojí slovu. Ale Bůh je milosrdný
a spravedlivý a ví, jak trpíme pro paní Minu a jsme jí oddáni. Jen
pomyslete, že by měla dvojnásobnou starost, kdyby slyšela vaše
příkrá slova. Nebojte se o nikoho z nás; všichni jsme své věci
oddáni a dnes dohlédneme konce. Nadešla chvíle činu; dnes je
tento upír odkázán jen na vlastnosti lidské a do západu slunce
nemůže se proměnit. A bude potřebovati trochu času, nežli sem
dojde; vidíte, teď jest hodina a dvacet minut a tak hned nepřijde,
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byť sebe víc pospíchal. Čeho je si nejvíce přáti, jest, aby sem dříve
došel lord Artur s Quinceyem.“
Asi za pul hodiny po doručení telegramu paní Harkerové ozvalo
se rázné zaklepání na domovní dveře. Bylo to obyčejné zaklepání,
jakých slýcháme na tisíce, ale profesorovi i mně srdce prudce
zabušilo. Podívali jsme se druh na druha a vyšli jsme do síně. Různé
zbraně drželi jsme před sebou: duchovní v levici, světské v pravici.
Van Helsing odemkl a pootevřev dveře, couvl, aby napřáhl obě
ruce. Jistě se nám však zračila radost na obličeji, když jsme na
schode zcela blízko u dveří spatřili lorda Godalminga a Quincey
Morrise. Rychle vešli a zavřeli za sebou dveře a lord kráčeje po
chodbě, řekl:
„Všechno v pořádku. Našli jsme oba domy; v každém šest beden,
které jsme všechny zničili!“
„Zničili?“ otázal se profesor.
„Pro něho zničili, totiž učinili nepotřebnými.“ Mlčeli jsrne
chvilku; potom řekl Quincey:
„Nezbývá, nežli čekati zde. Kdyby tu však do pěti hodin nebyl,
musíme odejít; nenecháme přece paní Harkerové po západu slunce
samotné.“
„Bude tu co nevidět,“ pravil Van Helsing, dívaje se do zápisníku.
Nota bene, v telegramu paní Miny stojí, že odešel z Carfaxu k jihu,
to znamená, že šel přes řeku, což mohl učiniti toliko, když ustal
přiliv, totiž před hodinou. Že šel k jihu, je pro nás důležito. Je dosud
nedůvěřiv a odešel z Carfaxu nejprve tam, kde se nejméně obával
našeho zasažení. Byli Jste v Bermondseyi jen asi před samým jeho
příchodem. Že ho tu dosud není, jest asi tím, že se stavil v Mile
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Endu. To mu také chvíli trvalo, neboť mu bylo nějakým způsobem
překročiti řeku. Věřte mi, přátelé, nebude nám čekati dlouho. Měli
bychom si připraviti útočný plán, abychom ničeho neomeškali. Pst,
už je pozdě. Chopte se zbraní! Dejte pozor!“ Při tom zvedl ruku
výstražně a Již jsme slyšeli, že někdo strká klíč do zámku domovních
dveří.
I v takovéto chvilce bylo se mi diviti, jak se projevuje závažný
duch. Ve všech našich štvanicích a dobrodružstvích na různých
místech světa vždycky převzal vedení Quincey Morris, kdežto
Artur a já byli jsme zvykli slepě ho poslouchati. Teď se v něm
mimoděk ozval starý zvyk. Zběžným pohledem po pokoji měl hned
plán k útoku pohotově a nepromluví slova, pouhým pokynem
vykázal každému z nás místo. Van Helsing, Hacker a já postavili
jsme se za dveře, tak aby při jejich otevření mohl se profesor krýt,
zatím co my dva se postavíme mezi příchozího a dveře. U okna
stál vzadu Godalming a před ním Quincey, hotovi jsouce k útoku.
Čekali jsme nejvýš dychtivě, takže nám vteřiny míjely hlemýždím
krokem. Tiché, opatrné kroky blížily se po síni; hrabě byl zřejmě
připraven na nějaké překvapení — alespoň se ho obával.
Vtom vrazil jediným skokem do světnice, dříve nežli kdo z nás
mohl proti němu vztáhnouti ruku. V pohybu jeho bylo cosi ze
skoku pardala, cosi nelidského, co nás hned vytrhlo z překvapení,
jež nám způsobil takovýto příchod. První zakročil Harker, jenž
rychle skočil přede dveře vedoucí do pokoje v průčelí domu. Když
nás hrabě spatřil, hrozně zaskučel a vycenil dlouhé, ostré Špičáky;
zlomyslný jeho úsměv rychle však ustoupil chladnému pohrdání,
jímž protivníky měří lev. Výraz tento zase se změnil, když jsme
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jako na pokyn všichni proti němu postoupili. Skoda, že jsme se
dříve o útoku neujednali; neboť právě v tom okamžiku nevěděl
jsem, co mám činit. Ani jsem nevěděl, mohou-li nám být světské
zbraně něco platny. Harker to patrně chtěl zkusit, neboť vytasil
velký zabiják a prudce jím bodl po hraběti. Rána zajisté byla mocna;
jen ďábelsky obratný odskok hraběte zachránil. O vteřinu později
byla by mu ostrá čepel projela srdcem. Takto jen její hrot prořízl mu
kabát, zůstaviv širokou trhlinu, ze které vypadl svazek bankovek a
trochu zlatých peněz. Hrabě tvářil se tak pekelně, že jsem se chvilku
obával o Harkera, ačkoli viděl jsem, jak se hrozným nožem rozehnal
ke druhé ráně. Mimovolně jsem předstoupil na jeho ochranu,
zevdaje v levici křížek a svěcenou hostii. Cítil jsem, že mi paží
probíhá mohutná síla a ani mne nepřekvapilo, že obluda couvala
před každým naším krokem, o který jsme proti ní postoupili. Je
nemožno vylíčiti výraz pohrdavé nenávisti a malomocné
zlomyslnosti a ďábelského vzteku, jež zračily se hraběti ve tváři.
Vosková barva jeho pleti zelenavě sežloutla jako kontrast
planoucím jeho očím a červená vráska na čele jevila se na bledé kůži
jako chvějící se rána. V okamžiku skrčil se mrštně Harkerovi pod
paži, nežli mohl zasaditi druhou ránu; sebrav hrst peněz s podlahy
přeběhl po světnici a vyskočil ha okno. Padající sklo chřestilo a
cinkalo, když seskočil na dlažice. V řinčení skla zaslechl jsem
kovový zvuk zlatil, jakoby byl při skoku ztratil několik sovereignů.
Přiběhli jsme k oknu a viděli, že si skokem neublížil. Seběhl se
schodu, hnal se po dlážděném dvoře a vrazil do dveří u stáje.
Obrátil se a volal na nás:
„Myslíte, že jste na mne vyzráli vy — ; stojíte tu zbledlí řadou jako
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ovce před porážkou. Budete se mnou mít ještě kus perné práce, vy
všichni! Myslíte, že jste mne připravili o útočiště; ale mám jich víc.
Má pomsta teprve začala! Rozložil jsem ji na staletí a čas je. na mé
straně. Vaše ženy, jež máte rádi, jsou moje již nyní; a budete mými
i vy všichni, — mými tvory, poslouchajícími mých rozkazu, mými
šakaly, až budu chtít jíst. Pá!“ S pohrdavým úšklebkem vklouzl za
dveře a zahradil je rezivou závorou za sebou. První z nás promluvil
profesor, když jsme seznali, že je nemožno za hrabětem vniknouti
do stáje, a odešli jsme do síně.
„Naučili jsme se zase něčemu, ano mnohému. Přese všechna
výhružná slova se nás bojí; bojí se času, bojí se i nedostatku. Neníli tomu tak, proč tolik spěchá? Způsob jeho řeči jej prozrazuje, —
nebo mne klame sluch. Proč jen si bral ještě peníze? jděte rychle
za ním! Jste lovci divé zvěře a vyznáte se v tom. Co se mne týče,
ujišťuji vás, že tu nenajde ničeho, čeho by mohl potřebovati, vrátí-li
se.“ Při tom zastrčil zbylé peníze do kapsy, sebral kupní smlouvy na
hromádku, jak vyšiv z rukou Harkerových, a vhodil je s ostatními
věcmi do otevřeného krbu, rozžehl sirku a zapálil je.
Godalming a Morris vyběhli na dvůr a Harker se spustil s okna,
aby se dal za hrabětem, len však zavřel dveře stáje na závoru a když
je konečně vypáčili, nenašli po něm ani stopy. Van Helsing a já
jsme prohledali zadní část domu, avšak zadní uličky, byly jako po
vymření a nikdo ho neviděl prchati.
Bylo pozdě odpoledne a slunce bylo nad západem.
Bylo nám se doznati, že jsme hru prohráli; s těžkým srdcem dali
jsme profesorovi za pravdu, když řekl:
„Vraťme se k paní Mině! Ubohá drahá paní Mina! Všechno, seč
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jsme právě byli, jsme vykonali; doma jí budeme moci alespoň
ochrániti. Ale nemusíme si zoufati. Zbývá jen ještě jedna bedna a
vynasnažíme se jí najiti; až se to stane, bude všechno dobře.“ Viděl
jsem, že mluvil proto s takovou důvěrou, aby upokojil Harkera. len,
chuďas, byl celý shroucen; chvílemi vydral se mu z nitra povzdech,
jehož nedovedl potiačiti, — rnyslilť na ženu.
Se stísněným srdcem vrátili jsme se domu, kde nás již paní
Harkerová očekávala; jevila přívětivost, která činila čest její
statečnosti a nezištnosti. Když se nám podívala do očí, zbledla na
smrt; na chvilenku zavřela oči, jakoby se v duchu modlila. Potom
řekla vlídně:
„Nemohu se vám všem ani dosti naděkovati. Ó, miláčku můj!“
zvolala a objavši manželovu šedivou hlavu, políbila ji. „Polož si
semhle utrápenou hlavu a odpočiň si! Vždyť bude zase dobře, můj
milý! Bůh nás vezme ve svoji ochranu, uzná-li za dobré.“ Ubohý
muž jen vzdychal. V zármutku jeho nedostávalo se mu slov.
Jakž takž jsme povečeřeli a mohu říci, že jsme se trochu posilnili.
Snad nás jídlo, jako každéiio hladového, rozehřálo; vždyť nikdo
z nás od rána ničeho nejedl, nebo na nás působilo blahodárně
vědomí sounáležitosti; alespoň nám nebylo tak úzko a zítřek nezdá:
se nám tak beznadějný. Věrni jsouce slibu svému, vyprávěli jsme
paní Harkerové všechno, co se stalo, a ačkoli zbledla, když slyšela,
jaké nebezpečí hrozilo mužovi, a zase zčervenala, když byla řeč o
naší oddanosti k ní, naslouchala statečně a klidně. Když jsme
dospěli k tomu, jak se Markér vrhl udatně na hraběte, přivinula
se mu k rameni a tiskla je k sobě, jakoby muže chtěla uchrániti
příštího nebezpečí. Nepromluvila však ani slova, dokud naše
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vypravování nebylo u konce až do přítomné chvíle. Potom
nespouštějíc se ruky mužovy, vstala a promluvila. Ó, kéž bych mohl
vylíčiti tento výjev! Jak stála tu milá, dobrá a šlechetná ta žena v
celé zářivé své kráse mládi a oduševnělosti: červenou skvrnu majíc
na čele, jíž si byla vědomá a na kterou jsme pohlíželi skřípějíce zuby
při pomyšlení, kdy a jak vznikla. S milou něhou vůči naší ponuré
nenávisti. Se svou něžnou věrou vůči našim obavám a pochybám.
A přece jsme věděli, že pokud že symbolů je zjevno, při vší dobrotě,
čistotě a víře byla Bohem znamenána.
„Jonathane,“ pravila a slovo to znělo jí na rtech jako hudba, tak
láskyplně a něžně, — „milý Jonathane a vy všichni, moji věrní,
praví přátelé, prosím vás, abyste v této hrozné době neztráceli
čehosi s mysli. Vím, že musíte zápasiti, ano že musíte zničiti
netvora, právě jako jste zahubili nepravou Lucy, abyste skutečné
Lucy získali život věčný; ale nesmí to býti dílem nenávisti. Ubohé
duši, která způsobila všechny ty útrapy, je při tom nejhůře. Jen
považte, jaká bude její radost, až také její horší součást bude
zničena, aby se lepší její části dostalo duševní nesmrtelnosti. Musíte
k němu být milosrdní, byť soucit tento nezadržel vašich rukou od
toho, abyste ho zničili.“
Za její řeči pozoroval jsem, jak obličej muže jejího temní a se
mračí. Mimovolně sevřel ruku ženinu pev- něji, až jí klouby zbělely.
Ani sebou netrhla bolestí, kterou jistě jí bylo trpěti, nýbrž pohlédla
na něj pohledem ještě prosebnějším. Po tomto pohledu vyskočil a
téměř vytrhl ruku svou z její, řka:
„Bůh mi jej sešli do rukou, abych podle dávné své tužby zničil
jeho tělesný život, po čemž všichni dychtíme. Kdybych však mimo
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to mohl duši jeho poslat navždy do horoucího pekla, rád bych to
učinil!“
„Tiše, tiše, ve jménu Páně! Nemluv takto, Jonathane, drahý můj
muži! Či chceš, abych zahynula strachem a hrůzou? Jen uvaž, můj
drahý, že jsem celý dnešní dlouhý den přemýšlela o tom, že snad
…. jednou…. také já budu potřebovati takovéto útrpnosti; a že snad
někdo podobně jako ty — a ze stejného důvodu nenáviděti mne—
mohl by mi odepřítí soucitu! O, muži, drahý muži! Zajisté bych tě
ráda ušetřila této myšlenky, kdybych se tomu mohla vyhnouti; ale
prosím Boha, aby ti nevykládal ve zlé prudká ta slova, nýbrž cenil
je jen jako pláč zdrceného srdce milujícího, těžce zarmouceného
muže, Ó, Bože, nechať tyto bílé vlasy jsou Ti důkazem, čeho vytrpěl
ten, který jakživ nikomu neublížil a na nějž osud složil tolik
zármutku.“
Nám mužům vstouply slzy do očí. Nemohli jsme se jim ubránili a
také jsme jich netajili. Také plakala, když viděla, že její laskavost je
překonala. Muž její poklekl k ní, ovinul jí paže kolem těla a sklonil
hlavu na její klín. Van Helsing nám pokynul a vykradli jsme se tiše
z pokoje, zaslavivše obě milující se duše samotny před Bohem.
Nežli se odebrali na lože, zabezpečil profesor pokoj proti upírovi
a ujistil paní Harkerovou, že může klidně spáti. Snažila se. oddati
této důvěře již zřejmě k vůli mužovi a tvářila se klidnou. Bylo to
krušné vítězství; ale myslím a jsem pevně přesvědčen, že nezůstane
bez odměny. Van Helsing dal každému k ruce zvonek, aby mohl
zazvoniti, kdyby bylo potřeba. Když ulehli, Quincey, Oodalming a
já jsme se dohodli, že se za noc vystřídáme, bdíce nad bezpečností
těžce zkoušené paní. Nejprve bděl Quincey, ostatní měli jsme
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ulehnouti co nejdříve. Godalming již vešel, neboť měl bdíti
pořadem druhý. Nyní, když jsem úkolu svému již dostál, odeberu se
také na lože.
DENÍK JONATHANA HARKERA.
3. – 4. října, před samou půlnocí. — Myslil jsem, že včerejšímu
dni nebude konce. Po spaní jsem přímo dychtil, neboť jsem měl
jakési neurčité tušení, že až se probudím, spatřím nějakou změnu a
že tato změna musí býlí k lepšímu. Nežli jsme se rozešli, radili jsme
se o tom, co učinit nejprve, ale nemohli jsme dospěli k nijakému
výsledku. Věděli jsme všeho všudy, že zbývá jen jediná bedna hlíny
a že jen hrabě sám ví, kde jest. Napadne-li mu, aby se v ní ukryl,
muže nás zklamati na mnoho let; a co se může zatím státi! Toto
pomyšlení je příliš hrozno a nechci toho ani vzpomenouti. Vím
však, že je-li na světě žena bez vady, že jest jí má těžce zkoušená
manželka. Miluji ji tisíceronásob za její něžný soucit, projevený
dnešní noci, soucit, vzhledem k němuž má bývalá nenávist vůči
tomu netvoru jeví se ještě odpornější. Zajisté Bůh nedopustí, aby
svět byl ochuzen o tuto šlechetnou bytost. V tom je má pevná
důvěra. Všichni ženeme se k úskalí a víra jest jedinou naší kotvou.
Bohudík, Mina spí a ničeho se jí nezdá. Bojím se. že kdyby
podkladem jejích snů byly všechny ty hrozné vzpomínky, byly by
její sny rovněž děsný. Zdá se mi, že při západu slunce byla velice
spokojena. Neboť na nějakou chvíli zračil se jí ve tváři tak milý
klid, jako jaro po březnových vánicích. Tehdy jsem myslil, že se jí
odráží v obličeji Červeň zapadajícího slunce, teď mám však za to, že
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příčina toho je hlubší. Nechce se mi spát, ačkoli jsem tuze, na smrt
unaven. Musím však usnouti; vždyť jest mi pamatovali na zítřek a
nebudu míti klidu, dokud……
Později. — Spal jsem asi, neboť mě probudila Mina, jež sedíc v
posteli, udivena se rozhlížela. Dobře jsem ji viděl, neboť v pokoji
nebylo zhasnuto; položila mi ruku výstražně na ústa a šeptala mi do
ucha:
„Pst! Někdo je na chodbě!“ Vstal jsem tiše, přešel po pokoji a
zlehka otevřel dveře.
Před nimi ležel rozložen na žíněnce pan Morris, naprosto; však
nespal. Pohrozil .prstem, abych byl tiše a řekl:
„Pst! Jen si jděte lehnout! Všechno je v pořádku. Jeden z nás
střídavě je tu p.o celou noc. Učinili jsme všechna opatření.“
Jeho pohled a gesta nedovolovaly námitek; vrátil jsem se tedy k
Mině a pověděl jí o tom. Povzdychla a zákmit úsměvu přeletěl jí po
bledém, tuze bledém obličeji,, když mne objala a řekla tiše:
,,Ó, jak děkuji Bohu za tyto statečné muže!“ S povzdechem
sklesla vzad, aby spala dále. Píši to, protože se mi nechce spát, ačkoli
se musím nutit do spaní.“
4. října, ráno. — již po druhé za noc mě Mina vzbudila. Tentokrát
jsme oba dobře spali, neboť šero nastávajícího jitra rýsovalo ostré
obdélníky oken a plynový plamen spíše byl pouhou bílou skvrnou,
místo aby šířil jas. Pravila mi spěšně:
„Jdi a zavolej profesora. Chci mu něco ihned říci.“
„Copak?“ otázal jsem se
„Napadlo mi cosi. Myšlenka dostavila se jistě v noci a dozrála, ani
nevím, jak. Musí mě hypnotiso- vat. nežli se rozední; potom budu
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moci m uvit. Jdi hned, miláčku, není času nazbyt.“ Šel jsem tedy za
dveře. Dr. Seward ležel dosud na žíněnce a když mě viděl, vyskočil.
„Stalo se něco?“ tázal se udiven.
,,Nikoli,“ odpověděl jsem; „ale Mina by ráda ihned mluvila s
doktorem Van Helsingem.“
„Dojdu pro něj,“ řekl a spěchal do profesorova pokoje. ;
Za dvě nebo tři minuty byl Van Helsing u dveří ve spodcích
a županu a vyptával se tam pana Morrise, lorda Godalminga a
doktora Sewarda. Když viděl, že se Mina usmívá, ustoupil
ustrašený výraz jeho obličeje také radostnému úsměvu; mnul si
ruce a řekl;
„Ó, má drahá paní Mino, jaká to změna! Vizte, příteli Jonathane,
dnes máme zase paní Minu takovou, jaká bývala!“ obrátiv se k ní,
tázal se úslužně: „A co mohu pro vás učinit? Neboť v tuto hodinu
mne nadarmo nevoláte.“
„Ráda bych, abyste mne hypnotisoval!“ odpověděla. „A to ještě
nežli se rozední, neboť cítím, že budu moci mluvit, docela svobodně
mluvit. Ale rychle, není času nazbyt!“ Mlčky jí pokynul, aby si v
posteli sedla.
Zahleděl se na ni upřeně a začal jí přetírat čelo, potom od vrchu,
hlavy dolů střídavě oběma rukama. Mina dívala se mu ztrnule do
očí několik minut a mně srdce bušilo jako kladivo, neboť jsem cítil,
že krise je nedaleko. Znenáhla zavřela oči a seděla docela ztrnule;
jen mírný pohyb prsou jevil, že je živa. Profesor učinil ještě několik
tahů a ustal; viděl jsem, že na čele vyvstaly mu husté krůpěje potu.
Mina otevřela oči, ale ani jakoby to nebyla ona. Oči upírala do
dálky a hlas její, jaksi smutně ospalý, byl mi zcela nový. Profesor
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zvedl ruku, aby povelel ticho, a pokynul, abych přivedl ostatní.
Vešli po špičkách, tiše za sebou zavřeli a postavili se do noh postele
hledíce na ni. Mina jakoby jich neviděla. Ticho přerušil hlas Van
Helsingův; tázal se tichým, hlubokým hlasem, aby nevadil chodu
jejích myšlenek:
„Kde jste?“ Odpověď byla neurčita.
„Nevím. Spánek nemá místa, jež by mohl nazývati svým.“
Několik minut bylo ticho. Mina seděla ztrnule a profesor hleděl na
ni Upřeně; my ostatní jsme tajili dech. V pokoji se rozsvěcovalo;
nespouštěje s ní očí, pokynul mi, abych zvedl záclonu. Učinil jsem
to a do pokoje padalo denní světlo. Odkudsi mihl se vzhůru rudý
paprsek a jakoby se červenavé světlo šířilo pokojem. Vtom se zase
profesor otázal:
„Kde jste teď?“ Ozvala se snivá, ale srozumitelná odpověď; zdálo
se nám, jakoby chtěla něco vysvětlovat. Mluvila obvyklým svým
hlasem, jakým čítala stenografické zápisky.
„Nevím. Je mi všechno cizí!“
,,Co vidíte?“
„Nejsem s to viděti ničeho; všechno je temno.“
„Co slyšíte?“ V profesorovu hlasu bylo lze postřehnouti napětí.
„Šplouchání vody. Bublá a tvoří malé vlnky. Slyším ji venku.“
„Iste tedy na lodi?“ Podívali jsme se druh na druha, jakobychom
Si chtěli druh druhu vyčisti myšlenky. Báli jsme se myslili. Hned
ozvala se odpověď:
„Ach, ano!“
„Co jiného slyšíte?“
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„Muži dupají pobíhajíce nahoře. Rachotí řetěz a skřípavě otáčí se
vratidlo. Plachty jsou rozvinuty.“
„Co děláte?“
„Ležím tiše, — ach, tak tiše. Je to jako smrt!“ Hlas přešel v
hluboký dech jako ze spaní a otevřela zase oči.
Zatím vyšlo slunce a všichni stáli jsme v plném denním světle.
Dr. Van Helsing položil ruce paní Mině na ramena a tiskl ji mírně
na podušky. Ležela chvilku jako spící děcko, potom procitla s
dlouhým povzdechem a udivena se rozhlížela. „Mluvila jsem ze
spaní?“ otázala se pouze. Zdálo se, jakoby věděla, co se s ní dělo,
mlčela však, ačkoli by se snad byla ráda zeptala, co řekla. Profesor
opakoval celou rozmluvu a řekl:
„Nesmíme zmařiti ani okamžik; snad ještě není tuze pozdě!“ Pan
Morris a lord Godalming spěchali ke dveřím, ale zadržel je klidný
hlas profesorův:
„Počkejte, přátelé! Ať je to kterákoli loď, za její řeči zvedla kotvu.
Ve vašem velkém přístavu londýnském té chvíle zvedlo však kotvu
mnoho lodí. Kterou z nich chcete hledati? Děkujme Bohu, že zase
máme stopu, ačkoli nevíme, kam nás povede. Byli jsme trochu slepi;
slepi jak vůbec lidé bývají, neboť kdybychom byli pohlédli zpět,
byli bychom viděli, co jsme mohli předvídati; kdybychom bývali
s to! Bohužel ! Ale byla to spletitá věta, co? Teď víme, co hrabě
zamýšlel, když Se shýbl pro peníze, ačkoli Jonatha- nův tak ostrý
nuž hrozil nebezpečím, jehož i on se obával. Chtěl uprchnouti.
Slyšíte, pomýšlel na útěk! Viděl, že pouze s jedinou zbylou bednou
hlíny a rotí smečce lidí, kteří ho pronásledují jako psi lišku, není
mu Londýn vhodným místem. Dal dopraviti. tuto poslední bednu
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hlíny na palubu lodi a opouští tuto zemi. Zamýšlí uniknouti, avšak
marně; půjdeme za ním. Zvoláme „Tally Ho!“ jako přítel Artur, když
oblékne červený frak! Náš starý lišák je Istiv, velice Istiv a jest nám
ho pronásledovali také, lstivě. Ale i já jsem lstiv a myslím, že ho
brzy překonám. Zatím si můžeme klidně odpočinouti, neboť mezi
námi a jím jsou vody, jichž překročit se mu nechce a ani nemůže,
kdyby i chtěl, leč by loď přistála ke břehu, a to jen mezi přílivem a
odlivem neboli za mrtvé vody. Hle, slunce právě vyšlo a celý den až
do západu je náš. Vykoupáme se, oblečeme a posnídáme, čehož je
nám všem zapotřebí; a můžeme pojisti pohodlně, jelikož ho již není
v naší zemi.“ Mina pohlédla naň prosebně a otázala se:
„Ale proč ho máme dále pronásledovati, když od nás odešel?“
Uchopil ji za ruku, pohladil ji a odpověděl:
„Netažte se mne teď! Po snídaní vám odpovím na všechny
otázky.“ Více neřekl a rozešli jsme se obléci.
Posnídani opětovala paní Mina svoji otázku. Hleděl na ni chvilku
vážně a potom řekl starostlivě:
„Protože, drahá paní Mino, musíme ho spíše než kdy jindy
stihnouti, byť jsme ho pronásledovali až ke branám pekelným!“
Zbledla a otázala se tiše:
„Proč?“
,,Poněvadž,“ odpověděl povzneseným hlasem, „může žiti staletí a
vy jste jen žena smrtelná. Cas je nám teď vším — od té chvíle, kdy
vtiskl vám na hrdlo ono znamení.“
Ještě včas jsem ji zachytil, když se kácela do mdlob.
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Hlava XXIV.
FONOGRAFICKÝ DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.
MLUVIL VAN HELSING.

Toto Jonathanu Harkerovi:
Zůstanete u paní Miny. My půjdeme za hrabětem — mohu-li
tak říci, neboť můžeme jíti za ním, až zjistíme jeho stopu. Vy však
zůstaňte zde a pečujte o paní pro dnešek. To je vaše první a
nejsvětější povinnost. Dnešního dne hrabě přijíti nemůže. Chci
vám pověděti něco, co ostatní již vědí, poněvadž jsem jim věc
vyprávěl. Náš nepřítel odešel; odejel na svůj zámek v Transsylvanii.
Vím to tak jistě, jako by to napsala ohnivá ruka na stěnu. Připravoval se asi nějak na tento odjezd a tuto poslední bednu hlíny
měl někde připravenu k nalodění. Proto vzal s sebou peníze; proto
ke konci ten spěch, abychom se ho nezmocnili před západem
slunce. To bylo poslední jeho nadějí, leč by se mu podařilo skrývati
se v hrobce zesnulé Lucy, která, jak se domníval, byla mu otevřena.
Ale na to nebylo času. Je chytrý, velmi chytrý! Ví, že jeho hra zde
jest u konce, a rozhodl se, že se vrátí domů. Nachází loď, která pluje
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tudy, odkud přišel, a vstupuje do ní. Teď vyjdeme pátrat, která je
to loď a kam pluje; až to zjistíme, přijdeme domů a povíme vám
všechno. To vám a ubohé paní Mině dodá nové naděje. Neboť,
uvážíte-li vše, naději ještě máme: není dosud všechno ztraceno.
Tento netvor, jejž pronásledujeme, může se Londýna straniti sto
iet; my však můžeme se ho zmocniti za jediný den, známe-li jeho
záměry. I on má své meze,, ač je s to ještě velice nám skoditi a
netrpí tolik jako my. My však jsme silni ve svém úmyslu; a všichni
společně jsme ještě silnější. Srdce vzhůru, milý muži paní Miny!
Zápas právě začal a konečně zvítězíme my — jakože jest Bůh nad
hvězdami a chrání dítek svých. Buďte tedy dobré mysli, nežli se
vrátíme.
Van Helsing.
DENÍK JONATHANA HARKERA.
4. října. — Když jsem dal fonografu přednésti Van Helsingův
vzkaz, ubohá žena se zřejmě rozjařila. Již pouhá jistota, že hrabě
odešel ze země, dodala jí útěchy a útěcha jest jí posilněním. Co
se mne týče, nyní, když nejsme tváří v tvář hroznému nebezpečí,
zdá se mi téměř nemožno v ně uvěřiti. I mé hrozné zkušenosti na
zámku Drákulově připadají mi dávno zapomenutým snem. Zde za
slunečního jasu v čistém podzimním vzduchu …
Bohužel! Jak mohu být tak nevěřícím! Uprostřed mých myšlenek
padl pohled můj na Červenou jízvu na bílém čele mé drahé ženy.
Dokud ta nezmizí, nelze nevěřiti. A ani později pouhá vzpomínka
na ni nedá zaniknouti mé víře. Mina i já bojíme se zahálky a proto
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zas a zase zabýváme se všemi svými deníky. Ačkoli však jeví se nám
skutečnost čím dále tím pravdivější, mizí naše útrapy a strach víc
a více. Na všem spočívá pevná účelnost, a to jest nám útěchou.
Mina říká, že jsme snad vyvolenými nástroji božské dobroty a
prozřetelnosti. Možná! Budu hledět smýšleti rovněž tak. Nikdy
jsme spolu nepromluvili o budoucnosti. Lépe jest počkáti, až se
vrátí profesor a všichni ostatní z výzkumné cesty.
Den míjí rychleji, nežli bych si byl pomyslil, že by mohl plynouti.
Teď jsou tři hodiny.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
5. října, v 5 hodin večer. — Naše zpravodajská schůze. Přítomni:
Profesor Van Helsing, lord Godalming, Dr. Seward, pan Quincey
Morris, Jonathan Harker, Mina Harkerová.
Dr. Van Helsing líčí, které kroky byly učiněny toho dne, aby
vypátrána byla loď, kterou mohl hrabě Drakula odplouti:
„Když jsem seznal, že se chce vrátit do Transsylvanie, věděl jsem
s jistotou, že zamíří k ústí Dunaje nebo k jinému místu na Černém
moři; Vždyť odtamtud přijel. Před námi zela čirá prázdnota. Omne
ignotum pro magnifico. S těžkým srdcem vydali jsme se pátrat,
které lodi odjely v noci k Černému moři. Byl na plachetní lodi,
neboť paní Mina řekla, že byly rozvinuty plachty. Jelikož plachetní
lodi jako méně důležitý neuvádějí se v seznamu Tiniesů, šli jsme
na podnět lorda Godalminga k Lloydu, kde je vyložen seznam
odpluvších lodí, byť byly i menší. Tam jsme našli, že s odlivem
jediná jen loď černomořská odplula. Je to C a r i n a Katerina, která
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z přístaviště Doolittle’s Wharf pluje do Varny; odtamtud měla se
staviti ještě na několika místech a plouti potom proti Dunaji.
„Tak!“ zvolal jsem, „to je loď, na které je hrabě.“ Šli jsme tedy na
Doolittle’s Wharf a tam zastali jsme jediného muže v malé úřadovně s dřevěnými stěnami, tak malé, že písař zdál se větší nežli
úřadovna. Toho jsme se otázali na odjezd Cariny Kateřiny. Klel
až hrůza, měl červené tváře a silný hlas, ale přes to bylo to dobré
chlapisko; když mu Quincey podal cosi ze své kapsy, co zacinkalo,
popadl to dychtivě a vložil do hranaté peněženky, kterou vylovil z
hloubi své kapsy a byl potom ještě laskavější a úslužnější. Vyšel s
námi a dotazoval se mnoha lidí, kteří tu zrudlí a zpoceni pracovali.
Také oni byli ochotnější, když viděli, že budou moci ukojiti žízeň.
Také hromovali jen což, takže jsem jim ani dobře nerozuměl, ačkoli
jsem vystihl, co asi chtějí říci; přes to však pověděli nám všechno,
co jsme chtěli zvěděti.
Vypravovali nám mezi jiným, že včera pozdě odpoledne, asi v
pět hodin přichvátal tam nějaký muž. Velký, hubený a bledý muž s
klenutým nosem, pěkně bílými zuby a s očima, které přímo hořely.
Byl prý celý černě oděn, jen měl slaměný klobouk, který se k úboru
valně nehodil. Peníze přímo vyhazoval, jen aby se brzy doptal, která
loď jede do Černého moře a kam. Kdosi dovedl ho do kanceláře
a potom k lodi, kamž však nechtěl vstoupili, nýbrž zastavil se na
konci můstku a žádal, aby kapitán přišel k němu. Kapitán vyšel, a
když mu řekli, že mu bude dobře zaplaceno, ačkoli zprvu hrozně
klel, sešel k němu přece. Potom hubený muž odešel a kdosi mu řekl,
kde by najal koně a vůz. Šel tam a brzy se vrátil a sám řídil vůz,
na němž byla naložena velká bedna; složil ji sám, ač bylo potřeba
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potom několika lidí, aby ji naložilo na loď. Dlouho mluvil s
kapitánem, jak a kde má být bedna uložena; ale kapitánovi to
nebylo po chuti. Klel v několika jazycích a řekl mu, že, chce-li si
poroučet, ať přijde a postará se o to sám. Ale cizinec řekl „nikoli“;
nemůže prý přijíti, neboť má mnoho práce. Nato mu řekl kapitán,
Aby si raději pospíšil, že k sakru — loď brzy vypluje — ke všem
čertům, — nežli — zatraceně — pomine odliv. Tomu se čahoun
smál a slíbil, že jistě přijde, když si toho pan kapitán přeje; ale
prý by se tuze divil, kdyby opravdu tak brzy vypluli. Kapitán zase
polygloticky klel, až se hory zelenaly, hubený muž se uklonil,
poděkoval a slíbil, že užije jeho laskavosti a přijde na palubu dříve,
než lod odpluje. Posléze kapitán ještě zarudlejší a více jazyky se,
zaříkal, že nepotřebuje na palubě žádného — proklatého —
Francouze — z horoucích pekel. Cizinec se ještě zental, je-li
nablízku krám, kde by mohl koupit modely lodí a odešel.
Nikdo nevěděl, kam šel, a také se o něj „zatracený a po čertech
málo“ starali, neboť jim bylo pomýšlet na jiné „proklaté“ věci. Brzy
totiž bylo zřejmo, že Carina Katerina nemůže vyplouti, jak bylo
stanoveno. Od řeky plazila se řídká pára, která víc a více houstla, až
jako hustá mlha zahalila loď a všechno kolem. Kapitán zase klel v
několika jazycích, — ve mnoha jazycích; samý hrom, čert a ďábel,
peklo atd , ale nic nepomáhalo. Voda sloupala výš a výše, takže se
obával, že zamešká odliv. Nikterak nebyl v příjemné náladě, když
právě za nejvyššího přílivu po můstku přišel hubený muž a tázal
se, kde jest naložena jeho bedna. Kapitán mu odpověděl, že může
táhnout i se svou bednou ke všem čertům do horoucích pekel.
Ale vyzáblý muž se pranic neurazil; s plavčíkem sešel se podívat
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po bedně, vrátil se a stáf chvilku v mlze na palubě. Potom někam
zmizel, ale nikdo si toho nevšímal. Brzy začala se mlha rozplývat a
bylo zase jasno. Moji žízniví přátelé s květnatou mluvou smáli se,
když líčili, jak kapitán ve svých nadávkách překročil dnes všechnu
míru; nejšťavnatějšími nadávkami zvláště prý zuřil, když zvěděl
dotazy u jiných námořníků, kteří v tu hodinu pluli po vodě i proti,
že jen málokterý z nich spatřil mlhu vůbec, nanejvýš jen kolem
přístaviště. Loď přece jen za odlivu odplula a byla ráno již
bezpochyby při ústí řeky. Když nám bylo toto řečeno, byla jistě již
na širém moři.
A teď, yážená paní Mimo, můžeme si na chvíli odpočinouti,
neboť náš protivník je na moři, kde jest mu mlha k službám, a ubírá
se k ústí Dunaje. Plachetní lodí trvá plavba dlouho, byť plula co
nejrychleji, pojedeme-li po pevnině, předhoníme jej a setkáme se s
ním. Kojíme se nadějí, že ho stihneme v jeho bedně mezi východem
a západem slunce, kdy se nemůže bránit a můžeme s ním naložiti,
jak bude nutno. Máme před sebou řadu dní, kdy si můžeme
připraviti plán. Víme dobře, kam jde, neboť jsme byli u vlastníka
lodi, který nám ukázal faktury, nákladní a jiné listy lodní. Hledaná
bedna bude slo. žena ve. Varně a tam předána agentovi, jakémusi
Rističovi, jemuž jest se vykázati pověřujícím listem. Potud sahá
účast našeho obchodního přítele. Zeptá-li se, zdali se nepřihodilo
něco zlého, — může totiž telegrafovati a dotázati se ve Varně, —
řekneme „nic“; neboť co se má státi, není věcí policie ani zákazníka.
Budeme jednati sami a jak za dobré uznáme.“
Když Van Helsing domluvil, otázal jsem se, ví-li určitě, zdali
hrabě zůstal na palubě lodi. Odpověděl: „Máme toho nejlepší
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důkaz: sama jste jej podala dnes ráno v hypnotické tranci.“ Tázala
jsem se, je-li opravdu nezbytno, aby hraběte pronásledovali. Bála
jsem se, aby ode mne Jonathan neodešel; vždyť vím, ze by jistě
také šel, kdyby šli ostatní. Odpovídal zprvu klidné, potom se.
vzrůstajícím rozechvěním. V další řeči jevil podrážděnost a
prudkost, až posléze jsme všichni pozorovali vedoucí jeho
postavení a převahu nad ostatními muži, kterou se ode dávna
vyznamenával
„Ano, je toho potřeba, — je potřeba, nutná potřeba! Především
pro vás a potom pro celé lidstvo. Tento netvor natropil již mnoho
zla v úzkém okruhu, kde se zdržuje, a to za krátkou dobu, kdy byl
nevedomým tvorem, jemuž bylo teprve tápati v temnu
nezkušenosti. To všechno jsem již ostatním řekl; vy, milá paní,
seznáte věc z fonografu přítele Johna nebo ze zápisků páně
manželových. Pověděl jsem jim, že rozhodnutí hraběte, odejiti z
řídce zalidněné země do jiné, kde se lidmi hemží jako v poli klasy,
bylo dílem staletí. Kdyby se byl pokusil jiný nemrtvý o to, co on
učinil, byla by mu všechna staletí minulá i budoucí, nemohla
přispěli ku pomoci. U tohoto všechny tajemné, hluboké a mocné
síly přírodní spolupůsobily podivuhodným způsobem. Již země,
kde tento ne mrtvý žil celá staletí, je plna geologických a
chemických divů. Jsou tam jeskyně a trhliny, jež sahají kdo ví jak
daleko. Byly tam sopky, jejichžto některé jícny dosud chrlí vodu
podivuhodných vlastností, nebo plyny, které usmrcují nebo léčí.
Bezpochyby jeví se v těchto kombinacích tajemných sil nějaký
magnetický nebo elektrický účinek na tělesný život; a též v něm
působí již ode dávna takovéto velikolepé vlastnosti. V krušných
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válečných dobách byl veleben pro železné nervy, vyspělý mozek a
udatné srdce. V něm dosáhly některé životní principy podivným
způsobem svého vy vrcholení a rovněž jako sílí, vzrůstá a prospívá
jeho tělo, tak roste i jeho mozek. Nemluvím ani o ďábelské síle,
kterou jest obdařen; té jest ustoupiti symbolickým mohutnostem,
vzniklým z dobra. Teď tedy víme, rčeho jest se od něho nadití.
Nakazil vás, — promiňte však, drahá paní, že vám to musím říci;
ale že to pravím, je k vašemu dobru. Otrávil vás tak, že ani když
ničeho nepodnikne, bude vám zíti dosavadním vaším životem, ale
až přijde smrt, která je každému člověku Bohem souzena, máte býti
takovou, jako on. To se však nesmí státi! Přisahali jsme si, že se
to státi nesmí. Jsme takto vykonavateli božské vůle: svět a lidé,
za které Jeho Syn zemřel, nesmějí býti předány netvorům, jejichž
pouhé bytí Ho zneucťuje. Dopřál nám vysvoboditi již jednu duši a
my se ubíráme jako dávní Křižáci, abychom jich vysvobodili více.
Jako oni, potáhneme k východu; a jako oni, padneme-li, zahyneme
jen pro dobrou věc.“ Zamlčel se a potom řekl:
„Ale nezmoudří-liž hrabě tímto nezdarem? Když byl z Anglie
vypuzen, nebude se jí vyhýbati jako tygr vesnici, ze které byl na
lovu vyštván?“
„Aha!“ zvolal, „přirovnání s tygrem je dobré a chci ho blíže užiti.
Vy „lidojedi“, jak v Indii říkají tygrům, kteří jednou ochutnali krve
lidské, nedbáte již o jinou kořist, potulujete se neustále, toužíce
jen, aby se vám krve dostalo. Také ten, jehož jsme ze své osady
zahnali, je takový tygr-lidojed, jenž nepřestane se plížit za obětí.
Neustoupí, ale drží se opodál. Dokud byl vskutku živ, přešel turecké hranice a napadal nepřítele na jeho vlastní pudě; byl odražen,
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ale zdaliž proto ustal? Nikoli! Vracel se opět a opět. Všimněme si
jeho neústupnosti a vytrvalosti! Svým dětským mozkem zosnoval
si úmysl jíti do velkého, města. Co činí? Vyhledává si to, které na
celém světě jest mu nejslibnější. Potom se po zralé úvaze chystá
k svému úkolu. Trpělivě zkoumá svoji sílu a schopnosti. Učí se
novým jazykům. Poznává nový společenský život, vývoj a řád,
politiku, zákonodárství, peněžnictví, vědu, jakož i zvyky , a obyčeje
národa nové země, jenž se tam vytvořil, když on již žil. Záblesk
naděje, kterou se kojí, dráždí jen jeho chtít a osměluje jeho touhu.
No, a tím se bystří i jeho rozum, neboť to všechno mu dokazuje,
jak správny byly hned zprvu jeho předpoklady. To všechno dokázal
sám; sám přišel z rozpadlé hrobky v zapomenuté země. Oč dokáže
více, otevře-li se mu širší myšlenkový svět! On, jenž se vysmívá
smrti, jak víme; on, jemuž se dobře daří uprostřed nakažlivých
nemocí, jež dovedou sklátiti celé národy! Ó, kdyby dobrá bytost
vyšla z rukou božích a ne takový ďábel, jaká spousta dobra byla
by způsobena na tom našem starém světě! Ale slíbili jsme si, že
zbavíme svět tohoto netvora. Své nástroje přichystáme si v ústraní
a plány potají; neboť v tomto osvíceném věku, kdy lidé nevěří ani
tomu, co vidí, bylo by mu pochybování moudrých největší posilou.
Bylo by zároveň jeho štítem a zbraní, kterou by zničil nás, své
nepřátele, kteří rádi vydávají v žáhubu i vlastní duše, aby zachránili
tu, kterou milují, pro blaho lidstva a pro čest a slávu boží.“
Po společné úřadě bylo rozhodnuto nepodnikati dnešní noci již
ničeho; měli jsme se na tu věc vyspat a domyslili se každý vlastních
závěrů. Zítra při snídani se zase sejdeme a sdělivše si své názory,
rozhodneme o konečném kroku.
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Cítím, že této noci snesl se na mne podivuhodný pokoj a mír. Jest
mi, jako by ode mne prchlo cosi rušivého. Snad …
Ani jsem této úvahy nedomyslila, nemohla domysliti, neboť
jsem spatřila své znamení na čele a připomněla si, že jsem nečista.
DENÍK DRA SEWARDA.
5. října. Všichni jsme záhy vstali a myslím, že každého z. nás
spánek velice osvěžil. Když jsme se sešli ke snídani, převládala
všeobecná veselejší nálada, nežli jaké bychom si byli nadáli dožíti.
Je věru ku podivu, co pružnosti spočívá v lidské povaze.
Odejměme si nějaké tíživé působení jakýmkoli způsobem — třeba
smrtí — a hned se smrštíme k základním zásadám naděje a radosti.
Když jsme seděli kolem stolu, několikrát mi napadlo, není-li vše, co
se za minulých dnu událo, pouhý sen. Jenom pohled na červenou
jizvu na čele paní Harkerové vracel mě skutečnosti. Ještě nyní, kdy
uvažuji o celé věci, zdá se mi téměř nemožno, že původce všech těch
útrap dosud existuje. Sama paní Harkerová jakoby chvílemi svého
utrpení zapomínala; jen tu a tam, když jí něco věc připomenulo,
pomyslila na hroznou vrásku. Za půl hodiny sejdeme se zde v mé
pracovně, abychom se rozhodli, co dáie podniknouti. Vidím pouze
jedinou bezprostřední nesnáz, kterou poznávám spíše instinktem
nežli přemýšlením: všichni budeme mluviti otevřeně; přes to však
se obávám, Že jazyk paní Harkerové bude nějakým tajemným
způsobem vázán. Vím, že sama si tvoří vlastní úsudky, a ze všeho,
co jsem o věci slyšel, soudím, že jsou jasny a vhodny. Ale možná,
že jich nevysloví, nebo nebude moci vysloviti. Zmínil jsem se o
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tom Van Helsingovi a řekl mi, že si o věci promluvíme, až budeme
sami. Skoro se obávám, že začíná již působit onen hrozný jed, který
se jí dostal do krve. Hrabě zajisté měl zvláštní důvod k tomu, že
jí dal „krvavý křest upíra“, jak řekl Van Helsing. Nuže, možná,
že je to jed vydestilovaný z látek zcela neškodných. V naší době,
kdy je nám existence ptomainů záhadou, neměli bychom se diviti
ničemu! Jedno však vím: že neklame-li mě tušení, co se týče mlčení
paní Harkerové, chová v sobě zamýšlené dílo hroznou potíž, ano,
neznámé nebezpečí. Táž síla, která jí velí mlčeti, může ji nutiti k
hovoru. Neodvažuji se o tom přemýšleti dále; mohl bych snad v
myšlenkách šlechetné té ženě křivditi!
Van Helsing přišel do mé pracovny trochu dříve nežli ostatní,
uvedu řeč na slíbené ťhema.
Později. — Když se profesor usadil, hovořili jsme o tom, jak se
věci mají. Viděl jsem na něm, že má cosi za lubem, o čem by rád
mluvil, ale jaksi váhá vpadnouti do živého. Po několikerých
okolcích náhle začal:
„Příteli Johne, jest nám o čemsi promluviti mezi čtyřma očima,
alespoň zprvu je věc důvěrna. Později zasvětíme do ní i ostatní.“
Zarazil se a když jsem chvilku čekal, pravil:
„Paní Mina, naše dobrá paní Mina, je teď zcela jinaká.“ Mráz
přeběhl mi po zádech, když jsem viděl, že se nejhorší má domněnka
potvrzuje. Van Helsing pravil dále:
„Po smutné zkušenosti se slečnou Lucy jest nám ted býti na
pozoru, nežli bude příliš pozdě. Úkol nás je nyní vskutku
nesnadnější, nežli kdy jindy a tato nova potíž činí, že každá hodina
má pro nás velikou cenu. Vidím, že se jí v obličeji zračí příznaky
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upíra, Jsou dosud velmi, velmi nezřetelný; ale pozorujeme-li bez
předsudku, musíme je viděti. Má zuby poněkud ostřejší a pohled
tvrdší. Ale to ještě není všechno; je teď často mnohem zamlklejší,
jako kdysi slečna Lucy. Ta také nemluvila mnoho; nebyla tuze
sdílna ani ve spaní, když si přála, aby se později něco zvědělo. Nyní
se obávám tohoto: Je-li možno, že je s to v hypnose říci, co hrabě
vidí a slyší, je neméně pravděpodobno, že ten, který ji dříve
hypnotisoval, jenž upíjel jí krve a dal jí píti krve své, dovede jí
přinutit, aby mu svěřila, co ví od nás?“ Přisvědčil jsem a on
pokračoval:
„Měli bychom tomu tedy zabrániti; nesmíme ji zasvěcovati do
toho, co zamýšlíme, a nebude potom moci říci, čeho neví. Je to
krušný úkol! Tak trapný, že mě při tom srdce bolí; ale musí to být.
Až se dnes sejdeme, řeknu jí, že z důvodu, jenž jí zatím musí být
utajen, nemůže se našich porad súčastniti a že budeme o vše dbáti.“
Utřel si čelo, na němž vyvstaly velké kapky potu při vzpomínce na
trýzeň, kterou způsobí již jednou tím těžce zarmoucené její duši.
Věděl jsem, že mu bude jakousi útěchou, řeknu-li mu, že jsem
dospěl k témuž závěru; každým způsobem zbavím ho alespoň
mučících pochyb. Řekl jsem mu to a dosáhl tím, čeho jsem
očekával.
Co nevidět budeme míti hlavní shromáždění. Van Helsing
odešel, aby se připravil na schůzku, zvláště na nejtrapnější její část.
Myslím, že je nejlépe, je-li člověk před takovým úkolem zcela
samoten.
Později. Před samým začátkem schůze doznali jsme, Van Helsing
a já, velikého ulehčení. Paní Har- kerová vzkázala mužovi, aby nám
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vyřídil, že se nemůže dostaviti; má prý za to, že budeme moci svobodněji jednali, nebude-li nám svou přítomností překážeti. Hned
jsme se na sebe s profesorem významně podívali a oběma se nám
značně ulevilo. Co se mne ýčc, myslil jsem, že uvědomila-li si paní
Harkerová sama nebezpečí jí hrozící, nebude-li se nás straniti,
ušetří nás mnohých nesnází a nebezpečí. Za těchto předpokladů
jsme se dohodli, otázku i odpověď majíce na očích a prst na rtech,
že pomlčíme o svém podezření, dokud si nebudeme moci sami
nerušeni o tom pohovořili. Hned jsme přikročili k plánu své
výpravy. Van Helsing nám stručně oznámil, co se stalo nejposléze:
„Carina Kateřina vyplula z Temže včera ráno. Dejme, že popluje
největší rychlostí; bude tedy potřebovat! do Varny tří neděl. Tuto
cestu můžeme však vykonali po souši za tři dni. Počítejme, že bude
plavba trvati o dva dni méně; vždyť si muže hrabě povětrnost svým
účelům přizpůsobiti. Počítejme den a noc na náhodné zpoždění;
i potom nám čtrnáct dní úplně stačí. Pro jistotu tedy musíme
nejpozději vyjeti dne sedmnáctého. Tu budeme ve Varně nejméně
o den dříve před připlutím lodi a budeme moci zaříditi potřebné
přípravy. Každým způsbem půjdeme ozbrojeni — ozbrojeni proti
zlu duševnímu i tělesnému.“
K tomu dodal Quincey Morris:
„Pomýšlel jsem na to, že je hrabě ze země vlků a že je možno, že
přibude před námi. Navrhuji, abychom ke své výzbroji přibrali ještě
ručnice winchestrovky. Mám pevnou důvěru ve Winchester, hrozíli kolem nebezpečí. Pamatuješ, Arte, jak jsme u Tobolsku měli za
sebou smečku vlků? Co bychom byli za to dali, kdyby býval každý z
nás měl takovou opakovačku!“
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„Dobře!“ schvaloval Van Helsing. „Opatříme sí winchestrovky.
Quinceyova hlava je vždy na úrovni, zvláště jde-li o lov, ačkoli
moje metafora je loveckému umění k větší hanbě, nežli je škoda,
kterou mohou vlci člověku způsobiti. Zatím nejsme doma nic platni
a myslím, jelikož Varny neznáme, že bychom mohli vyjeti dříve.
Budeme dlouho čekati tady jako tam. V noci a zítra se můžeme
připravit a bude-li všechno v pořádku, můžeme se my čtyři vydati
na cestu.“
„My čtyři?“ řekl Harker tázavě, hledě s muže na muže.
„Zajisté!“ odpověděl profesor spěšně, „vám jest zustati doma a
pečovati o ženušku!“ Harker chvilku mlčel a potom řekl drsně:
„O té věci si promluvíme zítra. Rád bych se poradil s Minou.“
Myslil jsem, že je teď na čase, aby Van Helsing Hackera varoval,
aby jí našeho plánu neprozrazoval; ale profesor toho nedbal.
Podíval jsem se na něj významně a zakašlal jsem. Za odpověď
přiložil prst na rty a odvrátil se.
DENÍK JONATHANA HARKERA.
5. října, odpoledne. — Nějakou chvíli po úradě dnes ráno
konané, nemohl jsem ani přemýšlet. Nová fáze naší věci uvedla
ducha mého do tak podivné nálady, že jsem nebyl schopen
positivní myšlenky. Že se Mina zdráhala účastniti se porad, přivedla
mě v údiv; a poněvadž jsem nemohl po důvodu k tomu pátrati, bylo
mi jen se dohadovati. Jsem nyní rozluštění té záhady tak dalek, jako
kdy jindy. Také nechápu způsobu, jak ostatní tuto zprávu přijali;
kdykoli jsme poslední dobou o této věci mluvili, shodpvali jsme se
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v tom, že si nesmíme vzájemné ničeho tajiti. Mina právě spí klidně a
sladce jako děcko. Rty má pootevřeny a obličej září jí blahem. Díky
Bohu, že dosud má lakové chvilky.
Později. — Jak je všechno podivno! Seděl jsem u Miny, střeže
šťastného jejího spánku, a sám byl jsem blízek štěstí, jakého jsem
snad dosud nikdy nepoznal. Když se sklánělo k večeru a na zemi
snášely se dlouhé stíny od zapadajícího slunce, zdálo se mi ticho
pokoje ještě slavnostnějším. Vtom otevřela Mina oci a něžně na
mne hledíc, pravila:
„Jonathane, musíš mi něco slíbiti na čestné slovo. Slíbíš to pouze
mně, ale Bůh budiž svědkem; nesmíš , zrušili slova, bychť se před
tebou na kolenou plazila a žadonila o to v hořkých slzách. Rychle,
musíš mi to hned slíbiti.
„Mino,“ řekl jsem, „takového slibu nemohu dáti ihned. Nemám
k tomu práva.“
„Ale, miláčku,“ řekla s takovým rozněžněním, že se jí oči třpytily
jako hvězdy, „vždyť si toho přeji já a ne k vůli sobě. Můžeš se zeptati
doktora Van Helsinga, nemáin-li pravdu; nedá-li mi za pravdu,
učiň, jak chceš. A nejen to, budete-li souhlasit později všichni, že
se má státi jinak, zbavím tě tvého slibu.“
„Slibuji!“ řekl jsem a na okamžik zazářilo jí štěstí ve tváři; pro
mne však nebylo jejího štěstí, dokud jsem viděl vrásku na jejím
čele. Pravila dále:
„Slib nu, že přede mnou nepromluvíte o tom, co chcete
podniknouti proti hraběti. Ani slovem, ani znamením, ani
pokynem; tak dlouho ne, dokud jsem znamenána tímto.“ Při tom
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ukázala významně na jizvu na Čele. Viděl jsem, že mluví vážně a
řekl jsem s nadšením:
„Slibuji !“ a jakmile jsem to řekl, bylo mi, jakoby se mezi námi
dvěma zavřely dveře.
Později, půlnoc. — Mina byla celý večer čila a vesela. Tak velice,
že se nám všem zdálo, jakoby nám její veselost dodávala odvahy. 1
mně samému bylo, jakoby se příkrov, jenž nás tížil, poněkud odkryl.
Brzy jsme se rozešli. Mina spí teď jako děcko; podivno, že může
spát i v nejhlubším zármutku. Díky Bohu za to, neboť tu alespoň
zapomíná svých trampot. Snad působí na mne i její příklad, jakož
nás vzpružovala dnešního večera její veselost. Zkusím to. Ó, co
bych dal za bezsenný spánek!
6. října, ráno. — Nové překvapení. Mina mě časně vzbudila, asi
v týž čas, jako včera, a chtěla, abych přivedl doktora Van Helsinga.
Myslil jsem, že zase bude chtít, aby ji hypnotisoval, a na nic se
nevyptávaje, šel jsem pro profesora. Patrně čekal na zavolání, neboť
seděl již ve svém pokoji oblečen. Dveře jeho byly dokořán otevřeny,
takže mohl slyšeti, jak se naše dveře otevřely. Ihned přišel a zeptal
se Miny, mají-li přijíti také ostatní.
„Nikoli,“ odpověděla klidně, „není potřeba. Můžete jim to říci
právě tak dobře sám. Musím se vy- dati na cestu s vámi.“
Van Helsing ustrnul jako já. Okamžik mlčev, tázal se:
„A proč pak?“
„Musíte mě vzíti s sebou. ,,Jsem bezpečnější u vás a vy budete
bezpečnější o mne.“
,,Ale jak to, drahá paní? Víte, že vaše bezpečnost je naší
nejpřednější povinností. Jdeme vstříc nebezpečí, jemuž jste nebo

444
www.eknizky.sk

DRAKULA

byla byste vydána více nežli kdokoli z nás vzhledem… vzhledem k
okolnostem a tomu…, co se událo.“ Zamlčel se v rozpacích.
Odpovídajíc zvedla prst a ukázala si na čelo:
„Vím. A právě proto musím jít. Mohu o tom mluviti teď, nežli
slunce vyjde; potom nebudu moci. Vím, že povelí-li mi hrabě,
musím jíti. Vím, že poručí-li mi přijíti potají, jest mi ho následovati
a užiti každé lsti — i vůči Jonathanovi.
„Bůh viděl pohled, jejž na mne upřela při těchto slovech, a je-li
vskutku nějaký Anděl, jenž zaznamenává naše činy, je tento pohled
zapsán na věčné časy. Jen jsem jí stiskl ruku. Nemohl jsem
promluviti slova; byl jsem tak dojat, že jsem si nemohl uleviti ani
slzami. Pravila dále:
„Vy muži jste stateční a silni. Jste také silni počtem a můžete
tedy čeliti mnohému, co by podlomilo odolnost toho, kdo čelí zlu
samoten. Mimo to mohu vám prospěti, jelikož mě můžete
hypnotisovati a dověděti se toho, čeho sama nevím.“ Van Helsing
řekl velice vážně:
„Paní Mino, jste velmi prozíráva, jako vždy. Půjdete s námi a
vykonáme společně to, za čím se odebereme.“ Když domluvila, bylo
mi nápadno dlouhé její mlčení a pohledl jsem na ni. Zvrátila se
na podušky a spala; neprobudila se ani, když jsem zvedl záclonu a
sluneční jas padal do pokoje. Van Helsing mi pokynul, abych šel
tise s ním. Odešli jsme do jeho pokoje a za minutu přišel také lord
Godalming, Dr. Seward a pan Morris. Profesor sdělil s nimi, co
řekla paní Mina a pravil dále:
„Zítra odjedeme do Varny. Jest nám počítati s novým činitelem: s
paní Minou. Ale duše její je věrna. Jest jí trýzní vyprávěti nám tolik,
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co řekla; ale je to nejspřávnější a budeme vždy včas varováni. Jest
nám využiti všeho a ve Varně musíme býti připraveni, jakmile loď
přistane.“
„A co vlastně uděláme?“ tázal se pan Morris stručně. Profesor
chvilku otálel, načež odpověděl:
„Především půjdeme na palubu lodi; až zjistíme bednu, položíme
na ni větvičku plané růže. Tím ho upoutáme, neboť nebude moci
vyjiti; tak alespoň tvrdí pověra. A na pověru jest se nám především
spolehnouti; bylať za starodávna předchůdkyní lidské víry a je
dosud hluboce v člověku zakořeněna. Až se nám naskytne vhodná
příležitost, po které toužíme, a nikoho nebude nablízku, bednu
otevřeme a – všechno dobře dopadne.“
„Nebudu dlouho čekat nA vaši příležitost,“ pravil Morris. „Až
bednu uvidím, otevru ji a netvora zničím, byť .přihlíželo tisíc lidí,
kteří by mé za chvilku vykarabácovali!“ Mimoděk sáhl jsem mu
na ruku a pocítil jsem, že byla tvrdá jako kus oceli. Myslím, že
porozuměl mému pohledu; doufám, že ano.“
„Dobrý hochu,“ řekl Dr. Van Helsing. „Statečný hochu.
Quincey je pravý muž, Bůh mu žehnej! Milý mladý muži, věřte
mi, nikdo z nás necouvne a strachem otáleti nebude. Pravím jen,
co hodláme učiniti, co musíme učiniti. Co však vskutku učiníme,
nelze dnes přesně říci. Může se přihoditi všelicos; možností je tu
tolik, že jich této chvíle nelze ani vyjmenovati. Budeme všichni
pro každý případ vyzbrojeni a až nadejde chvíle činu, ráznost a síla
nás neopustí. Dnes uspořádejme své věci. Dokončeme vše, co sc
týká jiných, nám drahých, kteří závisí od nás; nebol nikdo z nás
nedovede říci, co, kde a jak skončí. Co se mne týče, mé záležitosti
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jsou uspořádány a jelikož nemám ničeho na práci, půjdu vykonat
přípravy na cestu. Opatřím lístky a čeho bude potřeba.“
Nebyle již o čem hovořit a rozešli jsme se. Uspořádám ted veškeré
své pozemské záležitosti a přichystám se na všechno, ať přijde
cokoli…
Později. — Všechno je vykonáno; poslední vůle je sepsána a
všechno dopodrobna opatřeno. Přežije-li mě Mina, je mou
universální dědičkou. Nestane-li se tak, budou děditi ostatní, kteří
se k nám tak dobře zachovali.
Slunce pomalu zapadá. Minin neklid mě na to upozorňuje. Jsem
jist, že je cosi v jejím duchu, co se projeví přesně o západu slunce.
Tyto chvíle působí rozčilení nám všem, neboť každý východ a západ
otvírá nám nová nebezpečí, nové útrapy, které však podle vůle boží
povedou k dobrému konci. Zapisuji si tyto věci do deníku, neboť
jich teď milovaná ženuška zvěděti nesmí; je-li jí však souzeno
spatřiti zase tyto stránky, budou alespoň úplny.
Volá mě.
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Hlava XXV.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.

11. října, večer. — Jonathan Markér mě žádal, abych toto napsal,
neboť, jak praví, na tento úkol sotva stačí, ale přes to si přeje, aby
záznam byl úplný.
Myslím, že nikdo z nás se nedivil, že nás paní Harkerová dává
k sobě volatí krátce před východem slunce. V poslední době jsme
vypozorovali, že při východu a západu je nejsvoboďnější; kdy totiž
se její bývalé pravé „já“ projevuje, aniž ho potlačuje, omezuje nebo
zase mu jednám určuje nějaká převládající síla. Tento stav začíná
asi půl hodiny nebo ještě dříve před východem nebo západem
slunce a trvá až bud slunce povystoupí, nebo dokud poslední paprsky sluneční ozařují mráčky nad obzorem. Zprvu je to spíše jen
jakýsi negativni stav, jakoby se pouto uvolnilo, potom však rychle
následuje naprostá volnost. Když však ustane ona svoboda, vrátí se
dřívější stav velmi záhy, jen po chvíli nuceného mlčení.
Když jsme se večer sešli, byla poněkud stísněna a jevila všechny
příznaky vnitřního zápasu. Sám jsem jí to řekl, aby se co možná
rychle sebrala. Za několik minut se však dovedla opanovati; potom
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pokynula mužovi, aby si sedl vedle ní na pohovku, kde seděla zpola
opřena. My ostatní jsme si měli pošinouti židle blízko k ní.
Uchopila manžela za ruku a řekla;
„Jsme zde všichni na svobodě pospolu snad dnes naposled! Vím,
můj milý, vím, ze chceš se mnou zůstati až do konce.“ To řekla
svému muži, jehož ruku, jak jsme viděli, tiskla ve svých. „Zítra
vyjdeme za svým úkolem a jen sám milý Bůh ví, co čeká každého z
nás. Byli jste ke mně íaskavi, že mě vezmete s sebou. Vím, že všichni
tito hodní muži učiní všechno pro ubohou, slabou ženu, jejíž duše
je snad ztracena, — nikoli, dosud ne, ale až za nějaký čas. Jest vám
však vzpomenouti toho, že nejsem taková, jako vy. V mé krvi, v mé
duši jest jed, jenž mne může zničiti, zahubiti, nedostaví-li se pomoc.
Ach, milí přátelé, víte tak dobře jako já, že jde mi o duši, a ačkoli
vím, že jest jen jediná cesta k mé záchraně, nesmím se jí dáli ani
já, ani vy!“ Rozhlédla se po nás prosebně a utkvěla pohledem na
mužovi.
„Kterou cestu myslíte?“ otázal se Van Helsing drsně. „Která je to
cesta, kterou se nesmíme — a nemůžeme dáti?“
„Že zemru ted, buď vlastní rukou, nebo rukou jiného, nežli
nadejde větší zlo. Vím a vy také víte, že až jednou zemru, budete
moci — a také to učiníte — vysvoboditi mou duši, jako jste
vysvobodili duši zesnulé Lucy. Kdyby jedině smrt nebo strach ze
smrti stály v cestě, nevahala bych hned zemříti mezi svými přáteli,
kteří mě mají rádi. Ale smrt není vším. Nemohu ani uvěřiti, že
by bylo vůlí boží, abych nyní zemřela, kdy se kojíme nadějí, že
vykonáme krušný svůj úkol. Proto, co se mne týče, vzdávám se
jistoty, že dosáhnu věčného odpočinutí a půjdu s vámi do temného
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neznáma, kde nás mohou očekávati nejhorší věci, jež chová země i
peklo!“ Všichni jsme mlčeli, neboť jsme mimoděk cítili, že je to jen
úvod. Obličej každého z nás byl ponurý, Harkerův popelavě šedý.
Snad uhodl lépe nežli kdokoli znáš, co musí přijíti. Pravila dále:
„Tou trochou mohu přispěti do té míchanice.“ Povšiml jsem si
všedního výrazu, jehož užila při takové příležitosti a se vší vážností.
„Co přidá k tomu každý z vás? Život, to vím,“ dodala spěšně, „to je
statečnému muži snadno. Život váš náleží Bohu, a můžete jej Bohu
vrátiti; ale co dáte mně?“ zase se tázavě rozhlédla, ale tentokrát
neodvážila se na muže pohlédnouti. Quincey jakoby rozuměl:
přisvědčil a obličej jí zazářil. „Povím vám tedy přímo, čeho žádám,
neboť nesmí býti mezi námi nejistoty: Každý z vás mi musíte slíbiti
— i můj milovaný manžel, — že kdyby nadešel k tomu čas, mě
zabijete.“
„Kdy nadejde ten čas?“ ozval se Quincey, avšak jen tichým,
stísněným hlasem.
„Až budete přesvědčeni, že jsem se změnila tolik, že bude lépe,
abych zemřela, nežli abych zůstala živa. Až tedy zemru, nesmíte
váhati ani okamžik a probodnete mě kolem a uříznete mi hlavu,
nebo učiňte, co za dobré uznáte, abych došla věčného klidu!“
Quincey první se po chvíli vzpamatoval. Poklekl před ní, uchopil
ji za ruku a řekl slavnostně:
„Jsem jen drsný muž, který snad nebyl živ tak, jak se na muže
sluší, aby byl hoden takového vyznamenání; ale přisahám vám při
všem, co je mi draho a sváto, že nadejde-li někdy čas, necouvnu
před povinností, kterou nám ukládáte. A slibuji vám také, abyste
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měla celou jistotu, že to učiním, jakmile nebude pochybnosti, že
vhodný čas nadešel!“
„Věrný můj příteli!“ bylo vše, co mohla pronésti v slzách; sklonila
se nad ním a políbila mu ruku.
„Přisahám vám totéž, drahá paní Mino!“ řekl Van Helsing.
„Také já!“ pravil lord Qcdalming, a každý pořadem přiklekl a
vykonal přísahu. Také já jsem tak učinil, Potom obrátil se k ní
manžel slzy maje v očích a zelenavě bled, takže měl obličej málem
bělejší nežli zelenavé vlasy, a tázal se:
„Mám-liž i já ti dáti tento slib, milá ženo?“
„Také ty, můj drahý, odpověděla s nevýslovným žalem ve hlase
i v pohledu. „Nesmíš couvnouti. Jsi mi nejbližší, nejdražší a vším
na světě: duše naše splynuly na celý život á na věčnost. Považ, můj
drahý. že bývaly doby, kdy stateční muži usmrcovali své ženy i děti,
aby jim nedali padnouti do rukou nepřítele. Ruce se jim nechvěly o
to více, že jich drazí prosili, aby je zabili. Je to povinností mužovou
vůči těm, které miluje, v dobách krutého protivenství. Ale,
drahoušku, je-li mi souzeno zahynouti něčí rukou, nechať je to
ruka tvoje, jejž jsem nejvíce milovala. Pane doktore Van Helsingu,
nezapomněla jsem, že jste toho ochotně v případě zesnulé Lucy
popřál tomu, kdož ji miloval,“ — tu se zarazila s uzarděním a dokončila větu — „tomu, komu největším právem přísluší zjednati jí
pokoje. Kdyby k tomu mělo dojiti, myslím, že tohoto štěstí přiznáte
mužovi, aby jeho ruka zbavila mne hrozné kletby, jež na mně
spočívá.“
„I to vám přisahám!“ sliboval profesor zvučným hlasem. Paní
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Harkerová se usmála, vskutku usmál i, když s povzdechem úlevy se
zaklonila a řekla:
„A teď ještě slovíčko výstrahy, výstrahy, které nikdy nesmíte
zapomenouti. Ten čas, přijde-li někdy vůbec, muže přijití rychle
a nenadále a v tom případě nesmíte váhali áni okamžik užiti
příležitosti. V té době mohla bych býti — ba, v tu chvíli docela b u
d u spolčena s vaším nepřítelem proti vám.“
„A ještě jednu žádost,“ a tu velmi zvážněla. „Není tak nezbytně
nutná, jako ostatní, ale ráda bych, abyste mi prokázali ještě jednu
laskavost.“ Všichni jsme přisvědčili, ale nikdo ani nepromluvil
nebylo toho ani potřeba.
„Přečtete mi, prosím, modlitbu za umírající!“ Přerušil ji hluboký
povzdech mužův. Uchopivši ho za ruku, přitiskla si ji na srdce a
řekla: „Vždyť ji budete jednou stejně za mne čisti? Ať se toto hrozné
dobrodružství skončí jakkoli, bude nám to všem, nebo alespoň
někomu sladkou útěchou. Doufám, že ji budeš čisti ty, můj
nejmilejší,,neboť s tvým hlasem mi utkví navždy v paměti, děj se co
děj!“
„Ale, má drahá, vždyť máš do smrti ještě daleko,“ namítal.
„Kdož ví,“ řekla, vztahujíc varovně ruku. „Jsem v této chvíli
možná v hlubší smrti, nežli kdyby mě tížila hlína hrobu!“
„Ach, ženo, což musím čisti?“ tázal se, nežli začal.
„Je mi to útěchou, milý muži!“ všeho všudy odpověděla.
Přichvstala knihu a on začal číst.
Jak bych mohl — a jak vůbec mohl by někdo vylíčiti tento
podivný výjev v celé jeho slavnostní ob- iadnosti, ponurosti,
smutku a hrůze, ačkoli i kráse! I člověk otrlý, jenž vídá jen travestii
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trpké pravdy, býval by v srdci dojat, kdyby byl spatřil tuto skupinku věrných, oddaných přátel, klečících kolem této usuzované,
nešťastné zeny, a slyšel chvějící se něžnou vášeň ve hlase mužově,
jenž vřelým bolem zhusta čisti ustával prostou ale krásnou
modlitbu za umírající. Nemohu, nemohu dále vyprávěti; nedostává
se mi — — slov a selhává — hlas!“
V neurčitém tušení měla pravdu. Jakkoli byl podivný tento výjev
a později bude se nám zdáti bizarní, až si někdy vzpomeneme, jak
nás mpcně dojal, přece nám alespoň dodal útěchy; a ticho, jež
nastalo, když paní Harkerová sklesla zase do své duševní
spoutanosti, nezdálo se nám již tak zoufalým, jak jsme se obávali.
DENÍK JONATHANA HARKERA.
15. října. Varna. — Vyjeli jsme z Charing Crossu ráno dne
dvanáctého; toho dne v noci přijeli jsme do Paříže, kde usedli jsme
na zajednaná místa v expresním východním vlaku. Jeli jsme ve dne,
v noci a přibyli sem asi v pět hodin. Lord Godalming pospíšil na
konsulát, aby se podíval, nedošel-li ho seml telegram, kdežto my
ostatní odebrali jsme se do hotelu „Oděsa“. Cestou mohlo se
přihoditi ledacos; mne však zajímalo, co se bude dále díti, o nic
jiného jsem se nestaral. Dokud Carina Kateřina nevpluje do
přístavu, je mi na celém širokém světě všechno lhostejno. Bohu
díky! Mině se vede dobře a zdá se, že se jí síly vracejí; též i nabývá
lepší barvy. Také mnoho spí; cestu skoro celou přespala. Před
východem a západem slunce je však velmi čila a svěží; tou dobou
jí Van Helsing obyčejně hypnotisuje. Zprvu dalo mu to mnoho
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práce a trvalo dlouho, nežli se mu podařilo; nyní však mu podléhá
téměř ihned, ze zvyku snad, takže zřídka kdy je potřeba uspávačích
pohybu. Zdá se, že v takových chvilkách stačí mu prostě chtít, a
hned ho myšlenky její poslouchají. Vždycky se jí táže, co vidí a slyší.
Odpovídá mu zprvu:
„Nic; všude je tma.“ Po druhé říká:
„Slyším, jak vlny narážejí na loď a jak voda šplíchá. Plachty a
lanoví jsou napiaty, stěžně a ráhna vrzají. Vane svěží vítr; slyším jej
v záporách stěžňových a přída odhazuje šumivou pěnu.“ Je zřejmo,
že Carina Kateřina je dosud na moři a spěchá plnými plachtami
na cestě k Varně. Lord Godalming se právě vrátil. Došly ho Čtyři
telegramy, po jednom denně od našeho odjezdu, a všechny měly
týž obsah: Carina Kateřina nebyla Lloydu odnikud hlášena. Uložil
totiž před vyplutím z Londýna agentovi, aby mu co den podal o
plavbě telegrafickou zprávu. Měl telegrafovati i když zpráva
nedošla, pro jistotu, aby loď neopomenul sledovati.
Povečeřeli jsme a šli jsme záhy spát. Zítra navštívíme vicekonsula a vyžádáme si, pokud možno, dovolení, abychom směli
ihned vstoupiti na palubu jakmile loď připluje. Van Helsing
povídá, že bude nejlépe, stane-Ii se to mezi východem a zánadem
slunce. Byť i hrabě měl podobu netopýra, při nejlepší vůli nemůže
přes pohybující se vodu a musí zůstati na lodi. Poněvadž však, aby
nevzbudil podezření, nesmí se ukázati v lidské podobě, musí zůstati
v bedně. Podaří-li se nám totiž dostati se na palubu po východu
slunce, dostaneme ho do své moci: budeme moci bednu otevříti
a učiniti jej neškodným, dříve nežli se probudí, jako jsme učinili
ubohé Lucy. Že si našeho soucitu nezaslouží, nestojí ani za řeč. Má-
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me za to, že s úředníky a námořníky nebudeme míti mnoho potíží.
Bohudík, v této zemi lze zpropitným poříditi všechno a peněz
máme dost. Jest si nám jen zajistiti, aby loď nevplula do přístavu
mezi západem a východem slunce, aniž bychom o tom byli zpraveni
; ale zpráv se nám dostane. Sáček s penězi nám věc tu zařídí, trvám !
16. října. — Minina výpověď je pořád stejná: šumící vlny a
šplíchající voda, tma a příznivý vítr. Zřejmě jsme přišli včas a až
uslyšíme o Carině Kateřině, budeme připraveni. Jelikož muší
projeti Dardanely, zcela jistě dostaneme odtud zprávy.
17. října. — Myslím, že je všechno co nejlépe připraveno,
abychom za přistání hraběte dobře přivítali. Godalming vyprávěl
vlastníkovi lodi, že sé domnívá, že naloděna bedna obsahuje věci
ukradené jeho příteli, od něhož dostalo se mu podmínečného
dovolení, že smí bednu na vlastní odpovědnost otevříti. Vlastník
lodi dal mu list svědčící kapitánovi, aby svolil k tomu, abychom
na palubě vykonali, co za dobré uznáme, a dopisu s podobným
oprávněním dostalo se též jeho agentu ve Varně. Navštívili jsme
agenta, jenž byl celý unesen Godalmingovou laskavostí; všichni
byli jsme spokojeni jeho slibem, že. učiní, seč bude, aby vyhověl
našemu přání. Již jsme se uradili, co učiníme, až bednu otevřeme.
Bude-li hrabe v ní, Van Helsing a Seward mu ihned uříznou hlavu
a srdce probodnou kůlem. Morris, Oodalming a já. měli jsme
zabrániti každému zákroku proti tomu, bude-li potřeba, i se zbraní
v ruce. Profesor povídá, že učiníme-li tak s tělem hraběte, hned
se rozpadne v prach. V tom případě nebude proti nám důkazu,
kdybychom se snad ocitli v podezření z vraždy. Ale ani kdyby toho
nebylo, stojíme i padáme svým vytčeným úkolem a jednou snad_
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tento zápis zachrání nás před provazem. Co se mne týče, chopím
se věci po náležité rozvaze, až k ní dojde. Neopomeneme vykonati
ničeho, co nás přivede ku provedení našeho úmyslu. S několika
úředníky jsme vyjednali, že jakmile bude Carina Kateřina v
dohledu, podají nám zprávu zvláštním poslem.
24. října. — Celý týden čekání. Co den dojde Godalminga
telegram, jehož obsah je stále týž: „Dosud nehlášeno.“ Mininy ranní
a večerní odpovědi z hynnosy byly také beze změny stejný: šumící
vlny, šplí- chající voda a vrzající stěžně.
Telegram z 28. října.
RUFUS SMITH, LLOYD, LONDÝN, LORDU
GODALMINGOVI, K RUCE VICE-KONSULA JEJÍHO
KRÁLOVSKÉHO VELIČENSTVA
VE VARNĚ.
„Carina Kateřina hlášena, že dnes ráno proplula Dardanely.“
DENÍK DRA SEWARDA.
24. října. — Jak postrádám svého fonografu! Psáti deník perem
je mi obtížno; ale Van Heísing tvrdí, že jej psáti musím. Byli jsme
včera silně rozčileni, když lorda Godalminga došel telegram z
Lloydu. Teď vím, co pocítí vojín v bitvě, když slyší signál k útoku.
Paní Harkerová, jediná z naší družiny, nejevila známky rozčilení.
Ostatně není divu, že nebyla rozčilena, neboť jsme jí zprávu utajili a
snažili jsme se, abychom nedali na sobě znáti rozčilení v její přítomnosti. Kdysi byla by si toho povšimla, tím jsem jist, byť jsme jakkoli
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chtěli věc utajiti; ale za poslední tři neděle se v tom ohledu velice
změnila. Zmocňuje se jí netečnost a ačkoli se zdá silná a zdráva a
nabývá zase červené barvy, Van Heísing a já nejsme jí spokojeni.
Často o ní mluvíme; před ostatními jsme však neřekli ani slova.
Chudáku Harkerovi by srdce drásalo, jistě však rozrušilo mu nervy,
kdyby věděl, že máme v té věci podezření. Van Helsing prohlíží v
hypnose, jak, mi řekl, zuby její velmi, bedlivě; praví, že dokud se jí
nezačnou ostřiti, není se třeba obávati u ní změny. Kdyby však měla
nastati tato změna, bylo by nutno zakročiti My oba víme, kterak
zakročiti, ačkoli myšlenek o tom si neprojevíme. Nikdo z nás by
necouvl před tímto úkolem, byť byl sebe hrůznější. „Euthanasia“ je
výborné a potěšující slovo! Jsem vděčen tomu, kdo je vymyslil.
Z Dardanel je sem 24 hodin plavby, předpokládajíc; že Carina
Kateřina popluje touže rychlosti jako až z Londýna. Připluje tedv
zítra; poněvadž tedy naprosto nemůže připlouti dříve, půjdeme
záhy na lože. O hodině vstaneme, abychom přišli včas.
25. října, v poledne. — O připlutí lodi nemáme zpráv. Sdělení
paní Harkerové z hypnosy je totéž, jako obyčejně, je tedy možno,
že zprávy dojdou každou chvilku. My muži prožíváme zimničné
rozechvění, až na Harkéra, který je klidem Ruce má studené jako
led a před hodinou stihl jsem jej, an brousí velký nůž „Gurka“, jejž
nosí stále u sebe. Hraběti kyně špatná čáka, ucítí-li tento zabiják v
rázné, jako led studené ruce na svém hrdle!
Van Helsing a já byli jsme o paní Harkerovou poněkud
znepokojeni. Kolem poledne upadla do jakési ztrnulosli, která se
nám pranic nelíbila; ačkoli jsme o tom s ostatními nemluvili, byli
jsme proto takřka nešťastni. Ráno byla dlouho neklidna, takže jsme
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zprvu byli rádi, když usnula. Když se však muž její jako
mimochodem zmínil, že spí tak tvrdě, že jí nemůže probudit, vešli
jsme do jejího pokoje, abychom ji sami spatřili. Dýchala pravidelně
a vypadala zdráva a svěží, takže jsme usoudili, že jí bude spánek
prospěšnější nežli cokoli jiného. Úboná paní, jest jí tolik
zapomenouti, že není divu, že spánek, přináší-li vskutku
zapomenutí, působí na ni blahodárně.
Později. — Náš úsudek byl oprávněn, neboť když 30
několikahodinném osvěžujícím spánku procitla, byla svěží a čilejší
nežli v posledních několika dnech. Při západu slunce obyčejně
podávala hypnotickou zprávu. Ať již hrabě pluje kdekoli v Černém
moři, spěje vstříc svému osudu. Doufám, že vstříc své zkáze!
26. října. — Zas uplynul den a o Carině Kateřině dosud není
slechu. Měla by vlastně již být zde. Že dosud někde objíždí, je
zřejmo, neboť hypnotická sdělení paní Harkerové za východu
slunce oznamují pořád totéž. Také je možno, že lod pro mlhu někde
na čas odpočívá; některé parníky, jež připluly včera večer, hlásily
husté mlhy na sever i na jih od přístavu. Nesmíme v bdělosti ustáti,
neboť může být loď hlášena každou chvilku.
27. října, v poledne. — Nejvýš podivno; o lodi, na kterou čekáme,
není zpráv. Pani Harkerová hlásila včera večer i dnes ráno jako
obyčejně: „Šumící vlny, šplíchající voda.“ ačkoli přidala „vlny velmi
slabé.“ Také telegramy z Londýna přinášejí stále totéž: „Není
dalších zpráv“ Van Helsing má hroznou starost a právě teď mi řekl,
že se obává, že nám hrabě unikne. Dodal významně:
„Ta ztrnulost paní Miny se mi hned nelíbila. Duše a pamět
provádějí v tranci nejpodivnější kousky.“ Chtěl jsem se ho ještě
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něco tázati, když vtom přišel Markér, zvedaje odmítavě ruku.
Pokusíme se dnes večer při západu slunce přiměti ji k tomu, aby
nám v hypnose pověděla více.
28. října.
TELEGRAM.
RUFUS SMITH, LONDÝN, LORDU GODALMINGOVI, K
RUCE VICE-KONSULA JEJÍHO KRÁL.
VELIČENSTVA VE VARNĚ.
„Carina Kateřina připlula dnes v hodinu ke Galaci.“
DENÍK DRA SEWARDA.
28. října. — Když došel telegram, jenž ohlašoval připlutí lodi ke
Galaci, byli jsme méně zděšeni, nežli by bylo lze souditi. Pravda,
nevěděli jsme, odkud, jak a kdy vyšlehne blesk; ale myslím, že jsme
všichni očekávali, že se něco podivného stane. Již opožděný příjezd
do Varny každého z nás přesvědčil, že nepůjde vše domnělým
chodem. Nicméně však byli jsme překvapeni. Mám za to, že příroda
staví na tak nadějném podkladě, že proti naší vůli dává nám tušiti
věci tak, jak se musejí udáti a nikoli tak, jak bychom soudili, že
se udají. Transcendentalismus jest andělům vůdčí hvězdou, kdežto
lidem pouhou bludičkou. Podivno, jak různě každý z nás na věc
nazíral! Van Helsing lomil rukama nad hlavou, jakoby čelil
Všemohoucímu; nepromluvil však ani slova a za chvilenku stál zase
s klidnou tváří. Lord Godalming zbledl jako stěna a usedl těžce
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oddychuje, já byl jsem naražen a hleděl jsem tázavě s druha na
druha. Quincey utáhl si rychlým pohybem pás, čemuž jsem dobře
rozuměl: za našich dávných potulek znamenalo to „vpřed!“ Paní
Harkeróvá příšerně zbledla, takže jizva na čele jí téměř hořela;
sepiala pokorně ruce a vzhlížela jako v modlitbě. Harker se usmíval,
vskutku usmíval, temným, trpkým úsměvem člověka, jenž pozbyl
naděje. Ale zároveň pohyby jeho usvědčovaly obličej ze lži, neboť
ruka jeho mimovolně sahala po rukojeti zabijáku, na níž i
spočinula.
„Kdy odjíždí nejbližjí vlak do Galace?“ otázal se Van Helsing nás
všech.
„V 6.30 ráno!“ Všichni jsme se podivili, neboť odpověď tu dala
paní Harkeróvá.
„Jak to, probůh, víte?“ otázal se Art.
„Zapomínáte, nebo snad ani nevíte, ač Jonathan a Dr. Van
Helsing vědí, — že znalost vlaku je mým koníčkem. Doma v
Exeteru jsem stále sledovala jízdní řády, abych mohla mužovi
vypomoci. Časem zdálo se mi tak prospěšným, že ještě teď ráda
studuji jízdní řády. Věděla jsem, že chceme-li se dostati na hrad
Drakula, jest nám jeti přes Galac nebo přes Bukurešť; proto jsem
se podrobně seznámila s dobou odjezdu. Bohužel, nebylo se valně
čemu učiti, poněvadž, jak pravím, jediný vlak odjíždí ráno.“
„Znamenitá žena!“ šeptal si profesor.
„Nedostali bychom zvláštní vlak?“ tázal se lord Godalming. Van
Helsing potřásl hlavou: „Obávám se, že nikoli. Tato země je docela
jinaká nežli naše; byť bychom si zjednali i zvláštní vlak, sotva bychom asi dojeli dříve nežli vlakem pravidelným. Nad to jest nám
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ještě cosi připraviti. Musíme uvažovat. Potom se zorganisujeme.
Vy, příteli Arture, jděte na nádraží a obstarejte lístky a zařiďte vše,
abychom mohli ráno vyjeti. Vy, příteli Jonathane, jděte k lodnímu
agentu a opatřte poručný list agentu galackému, aby dovolil nám
prohlédnouti loď jako zde. Quincey Morrise, vy dojdete k
vicekonsulovi a vyžádáte si od něho doporučení jeho galackému
kolegovi, aby nám co možná urovnal cestu, abychom nemařili času,
jakmile budeme za Dunajem. John zůstane s paní Minou a se mnou
a uradíme se o čemsi. Muže vás něco zdržet; a nezáleží na tom,
zajde-li zatím slunce, neboť jsem ze já a dám si paní Minou podati
hypnotické zprávy.“
„A já,“ řekla paní Harkerová vesele a skoro jako za dob, kdy
náležela sama sobě, a to bylo hezky dávno, „vynasnažím se vám
každým směrem prospěti, za vás mysliti i psáti, jak jsem Činila
dosud. Cosi se ode mne podivně odpoutává a cítím se volnější,
jak jsem již dávno nebyla!“ Tři mladší muži vyhlíželi v té chvíli
šťastnější, neboť se domnívali, že si dovedou příznivě vysvětliti, co
těmi slovy myslí. Van Helsing a já jsme se na sebe obrátili a setkali
jsme se vzájemně s vážným, zarmouceným pohledem. Neřekli jsme
však v tu chvíli ničeho.
Když všichni tři muži vyšli, aby každý vykonal přidělený sobě
úkol, Van Helsing požádal paní Har- kerovou, aby vyhledala opisy
deníků a našla oddíl o pobytu Harkerově na hradě. Odešla pro něj;
když se za ní dveře zavřely, řekl mi:
„Myslíme si oba totéž; mluvte!“
„Stala se nějaká změna. Z této možnosti je mi zle, neboť by nás
mohla zavést.“
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„Máte pravdu. Víte, proč jsem jí požádal o rukopis?“
„Nevím,“ odpověděl jsem; „snad abyste mohl se mnou promluvit
mezi čtyřma očima?“
„S části máte pravdu, příteli Johne, ale jen z části. Chci vám něco
říci. A také, příteli, přejímám veliké, strašné risiko; ale myslím, že
je to správne. Ve chvilce, kdy nám paní Mina řekla tato slova, jež
nás oba překvapila, něco mi napadlo. V tranci předevčírem poslal ji
hrabě svého ducha, aby četl její myšlenky, nebo spíše, vzal jej k sobě
do bedny na lodi na šumící vodě. Dověděl se, že jsme zde; neboť ona
otevřenýma očima a ušima více uvidí a uslyší nežli on ve své bedněrakvi. Teď usiluje uprchnouti nám. Tou dobou jí nepotřebuje. — Je
si vědom tak veliké převahy; ví, že jí může zavolat. Zatím ji uvolnil,
propustil ji totiž ze své moci, což muže libovolně uČiniti, aby k
němu nemohla. Ach, doufám, že naše mužské mozky, jež tak
dlouho působí jako mozky vyspělých lidí a bezpochyby milosti
boží, předčí jého dětský mozek, jenž ležel v hrobě po staletí, nedostihl mozku našeho a vytváří jen díla sobecká a tedy bezvýznamná.
Tuto již přichází paní Mina; ani slova o její tranci! Neví o tom; byla
by tím zdrcena a přivedena v zoufalství právě teď, kdy chceme v ní
živiti naději; kdy potřebujeme jejího mohutného rozumu, který je
vyškolen jako rozum mužskýj ač je to jen rozum slabé ženy. Ale jest
obdařena ještě jinou schopností, kterou ji hrabě obmyslil a Které jí
nemůže zcela odníti, ač by to rád učinil. Pst! nechte mne domluvit
a zvíte. Příteli Johne, jsem v hrozných nesnázích. Bojím se, jak jsem
se dosud nikdy nestrachoval. Můžeme se spolehnouti jen na pomoc
boží. Tiše! již přichází!“
Již jsem si myslil, že profesor zase podlehne hysterickému
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záchvatu, jako když zemřela Lucy, ale s velikým úsilím se ovládl a
byl v dokonalé duševní rovnováze, když paní Harkerová přicupala
do pokoje šťastna a veselá; v práci zapomínajíc veškerých útrap.
Vešedši podala Van Helsingovi balík strojem popsaných listů.
Hleděl na ně zasmušile, při čtení se mu však obličej vyjasnil. Potom
drže listy mezi prsty a palcem, řekl:
„Příteli, vám, jenž jste již nabyl tolikerých zkušeností, i vám,
drahá paní Mino, která jste dosud mladá, dávám toto naučení:
nikdy se nebojte přemýšleti! Mnohdy bzučela mi hlavou jen zpola
rozvitá myšlenka, bál jsem se však uvolniti jí křídla. Nyní však, po
tolikerých zkušenoseeth, vracím se tam, odkud přišla zpola rozvitá
myšlenka a seznávám, že to ani vůbec nebyla jen poloviční
myšlenka, nýbrž celá, ač mladá a ne tak silná, aby mohla křidélka
rezvinouti. A jak se stalo s „ošklivým kachnětem“ v pohádce přítele
Andersena, že se totiž vzneslo na perutích takřka labutích, když
nadešel Čas, tak vznese se i moje zprvu nepatrná myšlenka. Hleďte,
přečtu vám, co kdysi Jonathan napsal:
„Tento jiný svého rodu, jenž později znovu a znovu vodil své
zástupy přes široký veletok do země Turku, vracel se zas a zase, když
byl odražen, ačkoli přišel samojediný z krvavého bojiště, kde byly
jeho voje potřeny; vědělť, že posléze sám vybojuje vítězství.“
„Co se tím praví? Ne mnoho? Nikoli. Dětský mozek hraběte
ničeho nevidí; proto se vyjadřuje ták svobodně. Váš mužský
vyspělý rozum také nevidí ničeho; rovněž můj nevidí, až teprve
nyní. Nikoli! Ale přijde jiné slovo od někoho, kdo mluví bez
myšlenkového podkladu a sám neví, co to znamená, co to může
znamenat. Jsou totiž živly samy o sobě mrtvé, když však přírody
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během dají se v pohyb a vzájemně se dotknou, potom nastane
srážka, zableskne se po celém okruhu nebeském, a blesk ten
oslňuje, zabíjí a ničí; ale tím osvětlí se země na mnoho a. mnoho
mil. Není-liž tomu tak? Nuže, vyjádřím se určitěji. Abych začal
tímto: Studovali jste někdy filosofii zločinu? Ano a ne. Vy příteli
Johne, ano; neboť je to studium choromyslnosti. A vy, paní Mino,
nikoli; neboť jste nikdy neměla se zločinem nic společného, kromé
jednou. Duch váš pracuje správně a neusuzuje a particulari ad
universale. Zločin je trochu jednostranný, Tato vlastnost je tak
setrvačná, ve všech zemích a za všech dob, že i policie, která neví
mnoho o filosofii, poznává empiricky, že je tornu tak. Zločinec
dopouští se vždy stejného zločinu, to je pravý kriminální ty.pus,
který se zdá být ke zločinu předurčen, a nechce o jiném slyšeti.
Zločinec nemá vyspělého rozumu. Je chytrý, lstivý a vynalézavý; ale
rozum jeho není mužsky vyspělý. Má spíše mozek dětský. Také náš
zločinec je ke zločinu předurčen; také má dětský mozek a usuzuje
jako dítě. Mladé ptáče, malá rybka a zvířecí mládě vůbec neučí se
teoreticky, nýbrž empiricky; a když se něčemu naučili, jest jim to
východiskem, aby činili tak dále. „Dos pou sto,“ praví Archimedes.
„Dej mi podpěru a já zvednu svět ze základů!“ Jednou vykonati
je podpěra, na jejímžto základě se dětský‘ mozek stává mužsky
vyspělým; a nežli si vytkne korati více, činí dále stále totéž, přesně
jako až dosud. Má drahá, vidím, že oči vaše jsou otevřeny a že
vidí záblesk na míle daleko,“ neboť paní Harkerová začala tleskat
rukama a oči jí zářily. Pravil tedy dále:
„Nuže, promluvíte. Povězte nám mužům suché vědy, co
spatřujete těmato zářícíma očima.“ Uchopil ji za ruku a za řeči
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pevně držel. Ukazováčkem a palcem tiskl jí tepnu, jak myslím,
instinktivně a mimoděk.
Potom řekly:
„Hrabě je zločinec, a to typ zločince. Nordau i Lombroso by ho
tak třídili; a jakožto zločinec má nedokonale vyvinutý rozum. V
choulostivých případech přidržuje se zvyklostí. Jeho minulost je
nám vodítkem a jediná stránka její, kterou znárne z jeho vlastních
slov — praví nám, že již kdysi jednou, když byl v úzkých, jak by pan
Morris řekl, vrátil se ze země, do které vpadl, do vlasti, odkudž by,
neztráceje cíle svého z očí, připravil se na nový vpád. Vrátil se lépe
vyzbrojen k svému dílu — a zvítězil. Tak přišel i do Londýna, aby si
podrobil novou zemi. Byl odražen a když pozbyl veškeré naděje na
úspěch a jeho bytí bylo v nebezpečí, uprchl přes moře do své vlasti;
právě jako kdysi z Turecka prchl zpět přes Dunaj.“
„Dobře, velmi dobře! Ó vy rozvážná paní!“ pravil Van Helsing
nadšen; sklonil se a políbil jí ruku. Za chvilku řekl mi tak klidně,
jako bychom byli při nemocniční konsultaci:
„Jen dvaasedmdesát; a při tom to rozčilení. Mám zase naději.“
Obraceje se k ní opět, pravil v nadějném očekávání:
„Ale jen dál! Jen dál, můžete nám pověděti ještě více, chcete-li.
Nemějte strachu; John i já víme všechno. Já alespoň rozhodně ano,
a řeknu vám, máte-li pravdu. Mluvte bez obav!“
„Pokusím se o to, ale promiňte mi, budu-li mluviti jen o sobě.“
„Nebojte se! Musíte býti trochu sobecká; vždyť myslíme jen na
vás.“
„Dále — je právě tak zločinný, jako sobecký; a jelikož intelekt
jeho jest nepatrný a jeho jednání spočívá jen na sobectví, omezuje
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se pouze na jediný cíl. A ten sleduje úzkostlivě. Jako tenkráte prchl
zpět přes Dunaj a zůstavil své voje, aby byly porubány, hledí i nyní
dostati se v bezpečí, nestaraje se o jiné. A tak vlastní jeho sobectví
poněkud uvolňuje moji duši z oné hrozné moci, kterou nade mnou
měl od oné nešťastné noci. Cítím to! Ach, cítím! Díky Bohu za Jeho
nekonečnou milost! Duše má je svobodnější, nežli kdy byla od oné
hrozné hodiny; a všechno, co mě trápí, jest jen strach, že by mohl
v tranci nebo ve snách využiti mých znalostí k svým účelům.“ Profesor vstal, řka:
„Využil takto vašeho ducha; tím podařilo se mu zadržeti nás zde
ve Varně, kdežto loď, která jej veze, vyplula v halící ji mlze do
Galace, kde bezpochyby jsou již vykonány přípravy, aby nám unikl.
Ale ne- vyspělý jeho rozum vystačil pouze na to, a možná, že jako
vždy řízením božím právě ta věc, které ten zloduch nejvýše si cenil
k sobeckým svým účelům, bude mu nejzáhubnější. Lovec chytil se
do vlastní smyčky, jak praví veliký žalmista. Neboť nyní, kdy myslí,
že jsme nadobro ztratili jeho stopu a kdy nám unikl a na mnoho
hodin nás předběhl, sobecký jeho ncvyspělý mozek ukonejší ho ke
spánku. Také si myslí, že přetrhnuv s námi spojení intelektuální,
že nemáme o něm ani potuchy; a v tom se mýlí! Ten hrozný křest
krve, který vám dal nutkal vás k tomu, abyste k němu v myšlenkách
zalétala, jak jste činila v době své volnosti při východu a západu
slunce. V té době kráčíte podle mé vůle, nikoli podle jeho, a této
schopnosti tak blahodárné vám i jiným, získala jste utrpením z jeho
rukou. To je nyní tím cennější, že o tom sám neví, a jeho opatrnost
znemožnila mu, aby se dověděl o nás, kde jsme. My však nejsme
sobečtí a důvěřujeme, že v čiré této temnotě a v těchto trudných
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hodinách je Bůh s námi. Budeme hraběte pronásledovati a ani
brvou nehneme, byť bychom měli zahynouti a státi se takovými,
jako jest on. Příteli Johne, to byla požehnaná hodinka, jež dala nám
o hodný kus postoupili na naší cestě. Musíte býti zapisovatelem a
všechno napsati, abyste, až. se ostatní, vykonavše své úkoly vrátí,
mohl jim podati vše hotovo. Potom jim bude všechno jasno, jako
nám.“
A tak tedy jsem toto napsal, když jsme čekali jejich návratu a
paní Harkerová přepsala vše na psacím stroji a typogram nám
přinesla.
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Hlava XXVI.
DENÍK DRA SEW
SEWARDA.
ARDA.

29. října. — Toto je psáno ve vlaku z Varny do Galace. Včera večer
sešli jsme se chvíli před západem slunce. Každý z nás provedl svůj
úkol, jak nejlépe mohl; co se týče přemýšlení, pilnosti a využití
příležitosti, jsme připraveni na všechny případy i na práci, která
nás v Galaci čeká. Když nadešla obvyklá chvíle, paní Harkerová se
připravila k hypnotisování.. Teprve po dlouhé chvíli a větším úsilí
nežli obyčejně podařilo se Van Helsingovi, že upadla v tranci. Zpravidla rozhovořila se již na pouhý pokyn; tentokráte však bylo se
profesorovi tázati, a to dosti rázně, nežli jsme něčemu vyrozuměli;
posléze dostavila se odpověď:
,,Nemohu spatřiti ničeho; stojíme tiše. Neslyším šumotu vln,
nýbrž jen neustálé mírné nárazy na lano. Slyším lidské hlasy volati
blízko i daleko a krouživé a vrzavé pohyby vesel ve vidlicích. Kdesi
byla vypálena rána z děla; v dáli duní ozvěna. Nade mnou dupou
nohy a vytahují se lana a řetězy. Co je to? Vidím záblesk světla;
pociťuji svěží vánek proti sobě.“
Zamlčela se. Vstala jako na něčí popud s pohovky, na které ležela,
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a zvedla obě ruce dlaněmi vzhůru, jakoby zdvihala břemeno. Van
Helsing a já pohlédli jsme na sebe s porozuměním. Quincey
vypoulil oči a zadíval se na ni upřeně, kdežto ruka Harkerova
sevřela mimoděk rukojeť zabijáku. Nastala dlouhá pomlčka.
Všichni jsme věděli, že čas, kdy mohla mluviti, minul; cítili jsme
však, že by bylo marno něco říeí. Vtom vstala, otevřela oči a řekla:
„Nepřál by si některý z pánů číšky čaje? Jste všichni zajisté tuze
unavení!“ Chtěli jsme jí učinit radost a dali jsme si tedy říci.
Vyběhla, aby připravila čaj; když odešla, řekl Van Helsing:
„Vidíte, přátelé. Je blízek zemi; vyšel ze své bedny s hlínou. Jest se
mu však odebrati na břeh. V noci může ležeti někde ukryt; nebudeli však na pobřeží vynesen, nebo dotkne-li se ho loď, nemůže země
dosíci. V tom případě, bude-li to v noci, řnůže na se vzíti jinou
podobu a vyskočiti nebo přeletěti na břeh, jak to učinil ve Whitby.
Rozední-li se vsak, nežli přistane na pobřeží, nemůže uniknouti, leč
by byl vynesen. A bude-li vynesen, přijdou celní úředníci na to,
co je v bedně obsaženo. A tak, konec konců, nedostane-li se na
břeh v nocí nebo nežli se rozední přijde o den. Přijdeme tedy včas,
neboť neunikne-li v noci, za dne ho dopadneme a v bedně bude
nám vydán na milost a nemilost. Neodváží se ukázati se v pravé
podobě, bdící a viditelný, aniž by nebyl přistižen.“
Více nebylo lze říci, čekali jsme tedy trpělivě úsvitu, kdy se nám
bylo nadíti zpráv paní Harkerové.
Časně ráno naslouchali jsme s utajeným dechem, co nám v tranci
odpoví. Trvalo déle nežli obyčejně, nežli se dostavil hypnotický
stav; a když nadešel, zbylo nám do východu slunce tak málo času,
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že jsme začali pochybovat. Zdálo se, že Van Helsing vložil do svého
úkolu celou duši; posléze jsouc poslušná jeho vůle, odpověděla:
,,Všechno je tmavo. Slyším šplíchat vodu ve stejné výši se mnou a
jakési vrzání jako dřeva o dřevo.“ Zamlčela se — a vystupovalo rudé
slunce. Jest nám čekati do večera.
A tak ujíždíme ke Galaci v nejdychtivějším očekávání. Musíme
tam doraziti mezi druhou a třetí hodinou ranní: ale již teď v
Bukurešti máme tříhodinné zpozdění: je nám tedy nemožno přibýti
dříve nežli po východu slunce. Do té doby zvíme dva hypnotické
výroky paní Harkerové; snad jeden z nich nebo oba budou nám
moci objasniti, co se dále má státi.
Je po západu slunce. Na štěstí nám nic nepřekáží.
Kdybychom byli na některé stanici. neměli bychom zajištěný
potřebný klid a samotu. Paní Harkerová podlehla hypnotickému
vlivu ještě méně nežli dnes ráno. Obávám se, že ubývá jí schopnosti
vyčisti myšlenky hraběte Drákuly právě tehdy, když toho potřebujeme nejvíce. Je mi, jakoby poptávala uzdu své obrazivosti.
Dosud se v tranci omezovala na nejprostší skutečnosti. Půjde-li
to tak dále, naposledy se ještě dáme zavést. Bylo by radost pomysliti, že moci hraběte nad ní ubývá, čím více si je vědoma duchové
samostatnosti; ale bojím se, že tomu přece není tak. Když
promluvila, byla její slova učiněnou hádankou:
„Něco vychází; ovívá mě to jako chladný vítr, Z dálky slyším
směsici lidských hlasů, jakoby lidé hovořili různými jazyky; prudce
dopadající vodopády a vytí vlků.“ Zmlkla a zachvěla se, třesouc se
pc několik vteřin víc a více, až posléze žtrnula jako raněna mrtvicí.
Nepromluvila již, ani na profesorovy naléhavé otázky. Když z trance
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procitla, mrazilo jí byla unavena a mdla, duch její však byl zcela
jasný. Nemohla se na nic upamatovati, tázala se však, co řekla. Když
jsme jí pověděli, zamyslila se hluboce a dlouho mlčela.
30. října, 7 hodin ráno. Jsme blízko Galace a možná, že později
nebudu mít kdy psáti. Dnes očekávali jsme všichni východu slunce
s úzkostí. Znaje čím dál větší políže s hypnotisováním, Van Helsing
přikročil k němu dříve nežli obyčejně. Bez výsledku však; teprve
minutu před samým východem podlehla mocnému vlivu. Profesor
nemařil času a ihned se tázal; odpověděla rovněž tak hned:
„Všechno je temno. Slyším šuměti vodu ve stejné výši s ušima a
vrzati dřevo o dřevo. Daleko kdesi bučí dobytek. Vtom ozývá se jiný
zvuk, docela zvláštní. jako “ umlkla a bledla čím dál tím více.
,,Jen dál! Dál! Mluvte, poroučím vám!“ řekl Van Helsing
úzkostlivě. Zároveň zračila se mu v očích zoufalost, neboť
vycházející slunce červeně ozářilo obličej paní Harkerové. Otevřela
oči a všichni jsme se podivili, když lahodně a zdánlivě nejvýš
lhostejně řekla:
„Ach, pane profesore, proč ode mne žádáte toho, o čem víte,
že toho nedovedu? Na nic se nepamatuji.“ Vidouc nám údiv ve
tvářích, pravila, hledíc starostlivě s druha na druha:
„Co jsem řekla? Co jsem dělala? Nevím ničeho, než jen že jsem
zde ležela v polospánku a slyšela, jak voláte: Jen dál, mluvte,
poroučím vám!‘ Bylo smešno slyšet váš rozkaz, jako bych byla malé
dítě!“
„Ó, paní Mino!“ pravil smutně, „je to důkazem, je-li potřeba
důkazů, jak vás mám rád a vás si vážím, zdá-li se vám podivným
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slovo k vašemu prospěchu přísněji vyslovené než obyčejně, protože
má poroučeti té, jíž poslouchati je mi chloubou!“
Ozývá se píšťala; jsm.e v Galaci. Hoříme bedlivostí a horlivostí.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
30. října. — Pan Morris zavedl mě do hotelu, ve, kterém jsme si
objednali pokoje telegraficky; jedině on byl nejspíše postrádátelný,
poněvadž nezná žádného cizího jazyka. Úlohy byly rozděleny jako
ve Varně, až na to, že k vicekonsulovi šel lord Godalming, jehož
hodnost měla nám býti vůči vysokému úředníku zárukou, že naše
záležitost bude co nejvíce uspíšena. Jonathan a oba lékaři odešli
k lodnímu agentu, aby zvěděli podrobnosti o příjezdu Cariny
Kateřiny.
Později. — Lord Godalming se vrátil. Konsula není doma a
vicekonsul je nemocen; bylo tedy nutno tuto choulostivou a
důležitou věc vložiti do rukou sekretářových. Byl velmi úslužný a
sliboval, že učiní seč bude.
DENÍK JOHATHANA HARKERA.
30. října. — V devět hodin Dr. Van Helsing, Dr. Seward a já
ohlásili jsme se pánům Mackenšie et Steinkoff, zástupcům
londýnské firmy Hapgood. Došel jich z Londýna telegram, odpověď
to na telegrafickou žádost lorda Godalminga, aby nám co možná
nejvíce vyšli vstříc. Byli více než laskavi a zdvořilí a dovedli nás
ihned na palubu Cariny Kateřiny, jež kotvila v řečištním přístavu.
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Tam jsme mluvili s Kapitánem Donelsonem, jenž líčil nám svoji
cestu. Pravil, že jakživ nekonal plavby tak příznivé.
„Člověče!“ pravil, „měli jsme plno strachu, neboť jsme čekali, že
se nám něco přihodí, že ztroskotáme nebo zažijeme jiné nehody.
Není maličkost plout z Londýna do Černého moře po větru, že by
Člověk řekl, že sáni ďábel duje do plachet, jen aby si provedl svou.
A při tom nebylo vidět ničeho. Když jsme se přiblížili některé lodi,
přístavu nebo mysu, padla na nás mlha a putovala s námi; a když
se zvedla a rozhlédli jsme se, nespatřili jsme ničeho. Propluli jsme
Gibraltarem, aniž jsme dali signálu; a když jsme přišli do Dardanel,
a čekali na dovolení projezdu, stále jsme se drželi dále než na
doslech. Zprvu jsem hodlal svinouti plachty a potulovat se. dokud
se mlha nezvedne; botom jsem si však pomyslil. že záleží-li ďáblu na
tom, aby nás co nejdříve dostal do Černého moře, udělá to, ať se
nám to líbí nebo ne. Kdybychom cestu urychlili, důvěra vlastníků
lodi k nám by jenom stoupla a našim obchodním záležitostem by to
také nebylo na škodu; a starý pán, v jehož prospěchu je zrychlená
plavba, byl by jistě uznalý, že jsme ho nepoškodili.“ Tato směsice
prostoty a chytrosti, pověry a obchodnické vypočítavosti pobouřila
Van Helsinga, takže řekl:
„Příteli, ten ďábel je mnohem chytřejší, nežli by člověk myslil
a ví velmi dobře, koho si měl vybrat!“ Tato poklona lodníkovi
zalichotila; povídal dále:
„Když jsme projeli Bosporem začalo mužstvo reptat; někteří z
nich, Rumuni, přišli a prosili mě, aby směli shoditi přes palubu
velkou bednu, kterou před Samým odplutím z Londýna dal naložit
podivně vyhlížející stařec. Viděl jsem, jak po něm úkosem zahlížejí
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a když ho spatřili, vztahují proti němu dva prsty, aby se prý
uchránili obhlídnutí. člověče, tahle pověra cizinců je opravdu
směšná! Poslal jsem je hned po práci; ale když brzy potom zahalila
nás mlha, cítil jsem divnou nevolnost, ač neříkám, že to nějak
souviselo s tou bednou. No, a pluli jsme dál a když mlha neustávala
po pět dní, dal jsem Se hnát větrem; neboť chtěl-li nás ďábel někam
zahnat, dobrá, dopřál jsem mu toho potěšení. Měli jsme arciť
pěknou pohodu a hlubokou vodu po celý ten čas; a předevčírem,
když se ranní slunce vyhouplo z mlhy, stáli jsme právě na řece
naproti Galaci. Rumuni zuřili a chtěli po dobrem i po zlém, abych
bednu dal vhodit do vody. Musel jsem se proti nim rozehnat
sochorem a když poslední z nich drže se za hlavu odcházel s paluby,
přesvědčil jsem je, že — ať s uhrančivým pohledem nebo
neuhrančivým, je majetek, svěřený mi zákazníky, v mých rukou
lépe uschován nežli na dně řeky Dunaje. Považte, bednu už vytáhli
na palubu a jen ji hodit do vody; a že byla znamenána „Galac via
Varna“, myslil jsem, že ji složíme hned v přístavu, nebo že se jí
zbavíme jinak. Nestarali jsme se toho dne o deklarace lodní a zůstali
jsme v noci zakotveni. Ráno, hodinu před východem slunce, přišel
na palubu muž s příkazem daným mu z Londýna, aby převzal bednu
adresovanou hraběti Drákulovi. Zajisté byla ta věc dobře
připravena. Měl papíry v pořádku a byl jsem rád, ze se zbavím toho
zatraceného haraburdí, neboť mně samému začínalo už být
nevolno. Kdyby byl měl na lodi nějaký náklad sám ďábel, myslím, že
by mi nemohlo být hůř!“
„Jak se jmenoval muž, který bednu převzal?“ tázal se Dr. Van
Helsing s tajenou dychtivostí.
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„To vám řeknu hned!“ odpověděl a sestoupiv do své kabiny,
přinesl stvrzenku podepsanou „Immanuel Hildesheim“. Adresa
jeho: Burgenstrasse, 16. To bylo všechno, co kapitán věděl;
poděkovali jsme mu tedy a poroučeli se.
Hildesheima zastali jsme v jeho kanceláři: žida takřka jevištního
typu z Adelphi-Theatru, s nosem přímo ovčím a ve fezu. Se svými
výklady dělal drahotu a také jsme mu je zaplatili; smlouvaje trochu,
pověděl nám, co věděl. Bylo to prostinké, ale důležito. Došel ho
dopis pana de Ville z Londýna, jímž mu bylo uloženo, aby —
možno-li před slunce východem, aby se předešlo celní prohlídce,
převzal bednu, kterou do Galace přiveze Carina Kateřina. Tu měl
předati jakémus Petrovu Skinskymu, jenž byl ve spojení se Slováky,
kteří obchodovali po řece až ku přístavu. Za výkon jeho bylo mu
zaplaceno anglickou bankovkou, kterou mu správně a ochotně
vyměnili za zlato v Podunajské mezinárodní bance. Když k němu
Skinsky přišel, vzal jej na loď a bednu mu předal, aby ušetřil
poplatku za doručení. To bylo všechno, čeho jsme se dověděli.
Potom jsme se jali vypátrat Skinskyho, ale nenašli jsme ho. Jeden
jeho soused, který mu asi nebyl tuze nakloněn, povídal, že odešel
předevčírem, ale že neví kam. To potvrdil i jeho domácí pán, jemuž
po poslu odevzdal klíč a dlužný nájem v anglických. penězích. To se
stalo včera v noci mezi desátou a jedenáctou hodinou. Zase jsme se
ocitli v mrtvém bodě.
Zatím co jsme ještě vyjednávali, přiběhl kdosi a téměř bezduch
zvěstoval, že Kinskyho mrtvolu našli za hřbitovní zdí kostela sv.
Petra; hrdlo měl roztržené jako divokým zvířetem. Lidé, se kterými
jsme mluvili, odběhli, aby se podívali na tu hrůzu, a ženy ječely:
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„To udělal některý Slovák!“ Vytratili jsme se rychle, abychom snad
nebyli zataženi do této záležitosti.
Když jsme přišli domů, nemohli jsme dospěti ke kloudnému
rozhodnutí. Byli jsme všichni přesvědčeni, že byla bedna po vodě
někam dopravena, bylo naší věcí vypátrati, kam se poděla. S těžkým
srdcem jsme se vrátili do hotelu k paní Mině.
Když jsme se sešli, první naší věcí bylo zasvětiti Minu zase do
naší důvěrý. Jelikož je věc záhadná, bude to snad nejlépe, ač trochu
odvážno. Prvním krokem bylo, že jsem byl zbaven vůči ní slibu
mlčeti.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
30. října, večer. — Byli tak unaveni a zemdleni, a duševně
zmalátněli, že nebylo možno něco podnik- nouti, dokud si trochu
neodpočinuli. Požádala jsem tedy všech, aby si na půl hodiny
ulehli, zatím co zapíši vše do deníku až do této chvilky. Jsem tuze
vděčna muži, jenž vynašel cestovní psací stroj, a panu Morrisovi,
který mi takový stroj opatřil. Bylo by velmi nepohodlno psáti tuto
práci perem.
Stalo se. Ubohý, milý, drahý Jonathane, co jsi asi vytrpěl a co
ještě trpíš! — Leží na pohovce, zdá se téměř, že ani nedýchá a celé
jeho tělo jeví velikou skleslost. Brvy má staženy; obličej je bolestí
zkřiven. Chudák, snad přemýšlí, žc má obličej samotí drobnou
vrásku jako při namáhavém soustřeďováni myšlenek, Ó, kéž bych
mu jen mohla pomoci!….. Učiním, seč budu.
Prosila jsem doktora Van Helsinga, aby mi dal všechny papíry,
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kterých jsem dosud neviděla…. Zatím co všichni odpočívají,
všechny bedlivě prohlédnu a snad dospěji k nějakému závěru.
Budu hledět následovati příkladu profesorova a uvažovati o
nastávajících událostech bez předsudku….
Doufám, že Prozřetelnost mi dá učiniti nějaký objev. Přinesu
mapy a podívám se do nich….
Jsem si více než jista, že mám pravdu. Můj nový úsudek je hotov.
Svolám naši družinu a přečtu jim věc. Mohou ji posoudit; je dobře
býti přesným a škoda každé minuty.
MEMORANDUM MINY HARKEROVÉ.
(Vepsáno do deníku.)
Podklad vyšetřování. — Úkolem hraběte Drákuly jest vrátiti se
do vlasti.
a) Musí ho někdo přinesti. To je zřejmo; neboť kdyby měl moc
sám se pohybovati podle, svého přání, vrátil by se buď jako člověk,
buď jako vlk, netopýr, nebo v jiné podobě, pozhodné se bojí, aby
nebyl objeven nebo vyrušován ze své bezmocnosti, kdy jest
upoután mezi východem a západem slunce na svou dřevěnou
bednu.
b) Jak se ho můžeme zmocniti? — Zde jest se nám uchýliti k
nepřímému závěru: Na cestě, na dráze, po vodě?
1. Na cestě. — Samá nekonečná nesnáz, zvláště při průchodu
městem.
x) Tam jsou lidé, a lidé jsou zvědavi a rádi pátrají, Pokyn,
podezření, touha zvěděti, co je v bedně, mohly by no zahubili.

478
www.eknizky.sk

DRAKULA

y) Jsou nebo mohly by se vyskytnouti dozorčí a celní stanice s
úředníky.
z) Mohli by ho pronásledovali jeho protivníci. Toho se nejvíce
bojí; a aby se neprozradil, vzdal se, pokud mu je možno, i své oběti
— mne!
2. Na dráze. — Tu bedny nepřehlíží nikdo. Mohlo by se přihoditi
nějaké zpozdění; a opoždění mohlo by mu být osudno, jelikož mu
jsou nepřátelé na stopě. Mohl by ovšem uprchnouti v noci; ale co
by se s ním stálo, kdyby se ocitl v neznámé krajině, kde by neměl
útulku, kam by se mohl skryti? Do toho se mu nechce; nehodlá se
vydati v nebezpečí.
3. Po vodě. — To je nejspolehlivější cesta, jednak však možno se
ocitnouti v největším nebezpečí. Na vodě je bezmocný, vyjímajíc
v době noční; a i tehdy může přivolati jen mlhu, bouři, sníh nebo
své vlky. Kdyby se loď ka ztroskotala, živé vody by ho neúprosně
pohltily a bylo by po něm nadobro veta. Mohl by loď hnáti ku
břehu; kdyby to však bylo v nehostinné zemi, kde by se nemohl
volně pohybovati, bylo by postavení jeho rovněž zoufalé.
Ze zápisků víme, že je na vodě; jde tedy o to, abychom zjistili, na
které vodě.
Především musíme přesně věděti, co dosud učinil; možná, že z
toho budeme moci usouditi, co zamýšlí.
Předně. — Musíme rozlišovati mezi tím, co považoval v Londýně
za nejdůležitější část svého úkolu, ačkoli měl na spěch, a tím, co z
toho podařilo se mu uskutečniti.
Po druhé. Jest nám přihlédnouti k tomu, pokud lze zjistiti ze
známých událostí, co učinil zde.
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Co se týče první věci, zřejmě zamýšlel dostati se do Galace a
poslal nákladní list do Varny, aby nás zavedl a abychom byli alespoň
v nejistotě, kterak ušel z Anglie. Přímým a jediným účelem jeho
tedy bylo uniknouti. Důkazem toho je dopis, jímž se Immanuelu
Hildesheimovi ukládá, aby deklaroval a přejal bednu před
východem slunce. Jsou tu také instrukce Petrovu Skinskymu. Ty
můžeme jen tušiti, ale jistě byl tu ještě jeden dopis nebo vzkaz,
jelikož Skinsky se odebral k Hildesheimovi.
Jak víme, potud se mu plán zdařil. Carin a Kateřina doplula tak
neobyčejně záhy, že tím vzniklo v kapitánovi Donelsonovi
podezření; avšak jeho chytrost spojená s pověrčivostí byly hraběti
na prospěch, takže plul při příznivém větru i mlhou a slepě přistál
v Galaci. Že hrabě provedl všechna opatření velice obezřele, bylo
prokázáno. Hildesheim bednu převzal, odklidil a dodal Skinskymu.
Skinsky ji přejal — a tu jsme ztratili stopu. Víme pouze, že bedna
pluje, kdesi na vodě. Hlídkám a celnicím se šťastně vyhnula.
A teď přijdeme k tomu, co se asi s hrabětem dělo po přistání —
na zemi, v Galaci.
Bedna byla předána Skinskymu před východem slunce. Po
východu mohl se hrabě ukázati ve vlastní podobě. A teď se tážeme,
proč vůbec byl Skinsky k výkonu tomu přibrán? V deníku mužově
je zmínka o tom, že Skinsky měl styky se Slováky, kteří obchodují po řece až ku přístavu; a poznámka mužova, že vražda je dílem
Slovákovým, jeví všeobecnou nevraživost vůči tomuto kmenu.
Hrabě chtěl býti samoten.
Soudím takto: V Londýně rozhodl se hrabě, že se vrátí na svůj
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hrad po vodě, jakožto cestě nejbezpečnější a nejméně nápadné. Z
hradu ho odvezli
Sziganové a bezpochyby předali náklad Slovákům, kteří dovezli
bedny do Varny, odkud byly naloděny do Londýna. Takto znal
hrabě osoby, které mu mohly prokázali službu. Když byla bedna na
suché zemi mezi východem a západem slunce, vyšel z ní, setkal se se
Skinskym a nařídil mu, jak má zařídili dopravu bedny po některé
řece proti vodě. Když se to stalo a věděl, že všechno je v chodu,
zahladil svoji stopu, jak se domníval, tím, že zavraždil svého agenta.
Prohlédla jsem mapu a seznala, že Slovákům nejdostupnější řeka
je buď Prut nebo Seret. Četla jsem v zápiscích, že v tranci slyšela
jsem bučet krávy, šphchat vodu ve stejné výši s ušima a vrzati dřevo.
Hrabě tehdy asi plul v bedně na otevřeném člunu, jenž byl asi
poháněn vesly nebo tyčemi, poněvadž jsou nablízku písčiny, a bral
se proti proudu. Kdyby byl plul po proudů, nebylo by slyšet tolik
hluku.
Zcela jistě nemohla to být jiná řeka nežli Seret nebo Prut; přes to
však budeme pátrati dále. Z obou těch řek je Prut splavnější, zato
Seret se u Fundu spojuje s Bistricí, která obtéká Borgský průsmyk.
Oklika, kterou řeka tvoří, je tak blízko hradu Drakulova, že ho lze
snadno dosíci po vodě.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
(Pokračování.)
Když jsem dočetla, Jonathan vzal mě do náruči a políbil mě.
Ostatní mi stiskli obě ruce a Dr. Van Helsing řekl:
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„Drahá naše paní Mina zase je naší vůdkyní. Oči její upíraly se
tam, kde my jsme byli slepí. Teď jsme zase na stopě a tentokrát s
úspěchem. Náš nepřítel je nejvýš bezmocen; a dostihneme-li ho za
dne, na vodě, bude úkol náš splněn. Je proti nám časově ve výhodě,
ale nemůže jí využiti, poněvadž nesmí z bedny, nechce-li vzbuditi
podezření u těch, kdo bednu vezou. Kdyby totiž vzbudil podezření,
vhodili by jej prostě do vody, kde by zahynul. To ví a nechce toho
dopustiti. Nuže, pánové, k válečné radě! Ihned musíme si stanovili
plán, dle něhož bude každému z nás jednati!“
„Najmu parní člun a budu ho pronásledovati,“ pravil lord
Godalming.
„A já koně a pustím se za ním podél břehu,“ řekl pan Morris.
„Dobře!“ chválil profesor, „oba učiníte dobře. Nikdo vsak nesmí
jíti samoten. Sílu jest nám překonati silou, bude-li potřeba. Slovák
je silen a hrub a má pevné paže.“ Všichni muži se usmívali, neboť na
sobě nosili celý arsenál zbraní. Pan Morris dodal:
„Přinesl jsem s sebou několik winchestrovek; dobře se jimi
zachází i v tlačenici a možná, že se hodí proti vlkům. Hrabě,
pamatujete-li se, učinil ještě jiná opatření; vzal i jiným některé věci
na obranu, čehož pani Harkerová dobře nezaslechla a nevystihla.
Musíme byt na všechno připraveni.“ Dr. Seward řekl:
„Myslím, že bude nejlépe, abych šel s Quinceyem. Zvykli jsme
si na loveckých výpravách a jsme oba dooře ozbrojeni a dovedeme
čeliti každému, kdo se nám postaví do cesty. Ty také nesmíš zůstati
samoten, Árte! Možná, že bude potřeba se Slováky zápasiti a tu by
nepatrný nezdar — ani se nedomnívám, že by měli ručnice — mohl
zhatit všechny naše plány. Tentokrát se nesmíme spoléhati na ná-
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hodu; neustaneme, dokud hlavy hraběte neoddělíme od trupu a
nebudeme jisti, že se již nikdy nevtělí.“ Při těchto slovech hleděl na
Jonathana a Jonathan na mne. Viděla jsem, že chudák sám prožívá
duševní muka. Byl by ovšem rád zůstal u mne; ale byl by nejraději
plul na člunu, aby mohl zničiti toho… toho… toho… upíra. (Proč jen
váhám napsati to slovo?) Chvíli mlčel a zatím pravil Dr. Van Helsing:
„Příteli Jonathane, to je vaší věcí z těchto dvou důvodů: Předně,
protože jste mlád a statný a dovedete bojovati v souboji, k čemuž je
potřeba veškere energie, dále, že je vaším právem zničiti toho, jenž
způsobil tolik hoře vám a vaší paní. Nebojte se o paní Minu; budu
o ni pečovati co nejbedlivěji. Jsem již stár. Nohy moje nejsou tak
rychly, abych mohl běhati jako kdysi; a nejsem zvyklý jeti koňmo
tak dlouho, abych mohl protivníka pronásledovati, jak bude
potřeba, ani zacházeti vražednou zbrani. Mohu vám však prospěti
jinak. A bude-li nutno, mohu tak dobře zemříti, jako kdokoli
mladší. A dovolte, abych řekl, co zamýšlím: Zatím co vy, milý lorde
Qodalmingu, a přítel Jonathan poplujete malým, rychlým parním
člunem proti vodě po řece a John s Quinceyem střežiti budou
pobřeží, kde je možno přistáti, povedu paní Minu přímo do srdce
nepřátelské země. Kdežto starý lišák je poután na svou bednu, pluje
po proudící vodě, odkud nemůže uniknouti na pevninu neboť
nemůže zvednouti víka z obavy, aby ho slováčtí jeho průvodci
nezahubili, — půjdeme po stopě Jonathanově z Bistrice přes
průsmyk Borgo a dáme se cestou ke hradu Drakulově. Jistě mi tu
prospěje a cestu nám ukáže hypnotická síla paní Miny, jinak by
mi bylo všechno temno a neznámo, po prvním východů slunce, až

483
www.eknizky.sk

budeme blízko záhadného toho místa. Musí se stati ještě mnoho
jiného a musí být posvěceno leckteré místo, abychom mohli vybratí
to zmijí hnízdo.“ Tu ho Jonathan dychtivě přerušil:
„Chcete říci, pane profesore, že paní Minu, která beztak je dost
nešťastna a dábelským tím znamením označena, povedete přímo
do klepet té smrtící pasti? Za nic na světe! Pro Boha, to nesmíte!“
Nemohl téměř ani na chvilku promluvit; potom pravil dále:
„Víte, jaké je to místo? Viděl jste tu hroznou jámu pekelné
infamie, kde již pouhý měsíční svit plodí strašidelné postavy a
každé chmírko prachu, jež klouží ve větru, je zárodkem šeredné
obludy? Pocítil jste rtů upírových na svém, hrdle?“ Obrátil se ke
mně a když oči jeho utkvěly mi na čele, vztáhl ruce a zvolal: „Ó,
Bože, co jsme spáchali, žc jest nám prožiti tyto hrůzy!“ a klesl na
pohovku přemožen žalem. Jasný, lahodný hlas slov profesorových,
jenž jakoby se chvěl ve vzduchu, nás uklidnil:
„Příteli, což nechápete, že chci paní Miny zachrániti před tím
hrůzným místem, na které sám vkročím ? Buh uchovej, abych ji
vedl v ta místa! Musí se tam stati něco, něco hrozného, čeho nesmí
spatřiti její oči. My muži, všichni kromě Jonathana, viděli jsme na
vlastní oči, co se musí státi, nežli bude toto hnízdo vyčištěno.
Uvažte, že jsme v hrozném postavení. Podaří-li se tentokráte
hraběti nám uniknouti — a je silný, obratný a zchytralý, — může
potom v rakvi vyspávati třeba cele století; a zatím naše vzácná paní
— při tom uchopil mé za ruku — „přijde k němu jako jeho družka
a bude takovou, jakou jste viděl vy, Jonathane! Povídal jste nám
o jejich dychtivých rtech a slyšel jste jejich smyslný smích, když
popadly v peřinkách zavinuté děcko, které jim hrabě hodil.
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Chvejete se; a přece by se něco podobného mohlo státi. Promiňte,
že vám působím těžký zármutek, ale je to nutno. Příteli, neni-liž to
šeredný kousek, za který snad položím i život svůj ? Zbude-li někdo
na míste, aby jim byl druhem, budu to já.“
„Čiňte, co vám je libo,“ řekl Jonathan s povzdechem, jenž zachvěl
celým jeho tělem, „jsme všichni v rukou božích!“
Později. — O, jak mi bylo blaze, když jsem viděla, jak se všichni
tito hodní muži přičiňují. Jak by ženy neměly rády muže, jsou-li
tak vážni, věrni, stateční. A také jest mi pomysliti na to, jakou
moc mají peníze! Co mohou dokázati, je-li jich vhodně užito, a co
zla způsobiti v rukou lidí zlých! Jsem povděčna tornu, že je lord
Oodalming bohat, a že on i pan Morris, který také má mnoho
peněz, tak velkodušně jich vynakládají. Vždyť nebýti toho, naše
malá výprava nemohla by se vydati ani tak záhy, ani tak dobře
vším opatřena, jak bude za hodinu. Není tomu ani tři hodiny, kdy
byla každému přidělena nějaká úloha, a již mají lord Godalmino; a
Jonathan pěkný parní člun v plné páře, na každou chvilku připravený k vypluti. Dr Seward a pan Morris mají půl tuctu dobrých
koní dobře vystrojených. Nakoupili jsme různých map a cestovních
předmětů, které by nám mohly přijíti vhod. Profesor Van Helsing
a já vyjedeme nočním vlakem v 11.40 do Veresti, kde si opatříme
vůz, jenž nás doveze do Borgského průsmyku. Máme s sebou hezký
troch hotových peněz, poněvadž chceme si koně i vůz koupiti.
Hodláme si kočovati sami, neboť nemáme nikoho, na koho bychom se mohli spolehnouti ve své věci. Profesor zná několik cizích
jazyků, což se nám dobře hodí. Všichni jsme opatřeni zbraněmi,
ano i mně dali revolver velkého kalibru; Jonathan by totiž neměl
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pokoje, kdybych nebyla tak ozbrojena jako všichni ostatní.
Bohužel, nemohu u sebe míti zbraně té, kterou jsou všichni ostatní
opatřeni, o čemž svědčí jizva na mém čele. Milý profesor Helsing
těší mě řka, že jsem s dostatek vyzbrojena proti vlkům. — Z hodiny
na hodinu je chladněji a občas přeletí krajem chumelenice jako
předzvěst zimy.
Později. — Sebrala jsem veškeru svoji odvahu, abych mohla se
rozloučiti s milovaným mužem. Kdož ví, sejdeme-li se kdy! Jen
odvahu, Mino! Profesor na mne pohlíží bystrým zrakem; jeho
pohled je mi pobídkou. Teď nesmějí téci slzy, — leč bychom po vůli
boží brzy prolévali slzy radosti.
DENÍK JONATHANA HARKERA.
30. října, v noci. Píši při svitu ze dvířek parního kotle našeho
člunu; Lord Godalming právě přikládá. Vyzná se v této práci; vždyť
měl po kolik let vlastní parní člun na Temži a druhý v Norfolk
Broads. Vzhledem k našemu záměru uznávali jsme, že paní Mina
správně ^pudila, že dal-li se hrabě k svému hradu po vodě, mohl
prchati jedině po Seretu a potom po jeho přítoku Bistrici.
Považovali jsme pás asi na 47. rovnoběžce severní šířky za vhodné
místo, kudy bylo možno dobře přejíti mezi řekou a Karpaty. Nebáli
jsme se plouti poměrné rychle po řece ani v noci; byloť vody dost
a písčiny jsou daleko od sebe, takže, naše plavba byla i za tmy dosti
snadna. Lord Godalming mě vybízel, abych si šel na chvíli pospat,
protože zatím stačí, bude-li bdíti jeden z nás. Ale nemohu spáti; jak
bych mohl, kdy hrozí mé drahé ženě strašné nebezpečí a kdy blíží
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se tak ohavnému místu jedinou útěchou jest mí, že jsme v rukou
božích. Bez této víry bylo by lépe zemříti nežli žíti a zbaviti se tak
všech útrap. Pan Morris a Dr. Seward vydali se na dalekou cestu
ještě nežli jsme vypluli. Chtějí se držeti pravého břehu, dosti daleko
po návrších, odkud lze přehlédnouti dlouhé pásy řeky a vyhnouti
sc oklikám. Pro první část cesty najali dva muže, aby jeli za nimi
na záložních koních; jsou tedy jen čtyři, aby nebudili pozornost.
Až oba muže propustí, cóž bude brzy, bude jim samým na koně
dozírati. Možná, že bude potřeba, abychom se spojili; stane-li se tak,
pojedeme všichni koňmo. Jedno sedlo je zařízeno tak, že se pro paní
Minu může snadno upraviti v damské, bude-li potřeba.
Vrhli jsme se do pěkného dobrodružství! Řítíme se za noční tmy
chladným vzduchem ze řeky vystupujícím a proti nám vanoucím.
A kolem sebc slyšíme tajemné zvuky noci. Zdá se, že se ženeme do
neznáma a neznámými cestami; do světa tmy a hrůzy. Godalming
zavřel dvířka kotle……
31. října. — Ženeme se pořád dát Rozednilo se a Godalming spí.
Jsem na stráži.. Jitro je citelně studeno; kote! mile hřeje, ačkoli
máme těžké kožichy. Právě jsme předhonili několik otevřených
člunu, ale žádný z nich nemá na palubě bedny nebo takového
nákladu, jakého hledáme. Plavci se polekali, kdykoli jsme na ně
obrátili světlo svých elektrických svítilen; padli na kolena a modlili
se.
1. listopadu, večer. — Za celý den nic nového; nenašli jsme
ničeho takového, čeho hledáme. Vpluli jsme nyní do Bistriče a
zklamali-li jsme se ve svém . předpokladu, je všechna naděje naše
ta tam. Prohledali jsme každý člun, ať velký, ať malý. Dnes ráno
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měla nás posádka jednoho člunu za vládní loď a podle toho se k
nám zdvořile chovala. Viděli jsme, že si tím můžeme práci značně
ulehčiti; ve Fundu, kde se Bistrica vlévá do Seretu, jsme si tedy opatřili rumunskou vlajku, které jsme dali nápadně vláti. U všech lodí,
ktere jsme potom prohledávali, setkal se tento úskok se zdarem;
všude vyšlo se nám co nejochotněji vstříc a nikdo nečinil nám
námitek, ať jsme žádali nebo dělali, co chtěli. Několik Slováků nám
řeklo, že je předjel velký člun, plující více než obyčejnou rychlostí,
který měl dvojnásobnou posádku na palubě. To bylo však, nežli
přišli do Fundu, takže nemohli nám říci, zahnul-li člun do Bistrice.
či plul-li dále pc Seretu. Ve Fundu jsme nemohli o takovém člunu
ničeho vyzvěděti, takže nejspíš proplul v noci. Jsem velmi ospalý.
Je to snad ze zimy a příroda si ráda potrpí na chvilku odpočinku.
Godalming nalehá na to, aby byl nejprve na stráži on.. Bůh mu
žehnej za všechnu dobrotu, prokázanou drahé Mině a mně.
2. listopadu, ráno. — Je jasný den. Dobrý ten kamarád mě nechtěl
vzbudit. Povídá, že prý by to
bývalo hříchem, neboť spal jsem tuze klidně, jáko bych zapomněl
na všechny trampoty. Vyčítám si, že jsem veliký sobec, jelikož jsem
tak dlouho spal a nechal ho bdíti celou noc, ale dobře učinil. Jsem
teď ráno, jako bych se byl znovu narodil; když takto sedím a střehu
jeho spánku, konám všechno, co je nezbytno: dohlížím na stroj,
řídím kormidlo a udržuji stráž. Jest mi, jako by se mi vracela síla a
energie. Rád bych věděl, kde je teď Mina a Van Helsing. Ve středu v
poledne musejí doraziti do Veresti. Vyžadovalo také nějakého času,
aby si mohli opatřit vůz a koně. Odjeli-li hned a pospíšili, mohou
brzy být v Borgském průsmyku. Bůh je veď a ochraňuj! Bojím se
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pomyslit na to, co se může stát. Kéž bychom mohli plouti rychleji!
Ale nemůžeme. Stroj rachotí a pracuje krajní silou. Také bych rád
věděl, jak postupuje Dr. Seward s panem Morrisem. Téměř
nesčetné bystřiny stékají s hor do této řeky, ale poněvadž žádná z
nich není tuze široká, byť v podjaří, kdy taje sníh, divoce zuřívaly
— teď asi nejsou jezdcům valně na překážku. Doufám, že je
spatříme dříve nežli doplujeme do Strasby; neboť nedohoníme-li
zatím hraběte, bude potřeba uraditi se, co se má dále díti.
DENÍK DRA SEWARDA.
2. listopadu. — Tři dni na cestě. Nic nového; a není ani kdy toho
napsat, kdyby i bylo, poněvadž je každá chvilka drahá. Dopřáváme
si odpočinku jen k vůli koním: nám je při tom znamenitě. Na mysli
tanou nám dobrodružství posledních několika dnů. Musíme si
pospíšit; nedáme si pokoje, dokud neuvidíme člunu.
3. listopadu — Ve Fundu jsme slyšeli, že parní člun plul proti
Bistrici. Kéž by nebyla taková zima!
Zdá se, že bude padat sníh; napadne-li ho mnoho, bude nám na
překážku. Museli bychom si opatřit sáně a jet dále „po rusku“.
4. listopadu. — Dnes jsme slyšeli, že člun se trochu porouchal,
pluje nadměrnou rychlostí proti proudu. Čluny Slováků pluly bez
nehody, protože se dávaly táhnouti vlečnými lany a prospívala jim
též znalost místa. Teprve před několika hodinami jich několik
proplulo. Ale Godalming jest odborník a jistě dovede poruchu sám
opravit, aby mohli v plavbě pokračovati. Konečně se asi dobře
dostali přes peřeje za pomoci místních obyvatelů a dali se zase na
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další honbu. Obávám se. aby nehoda neměla dalších následků;
místní lid povídá, že když se člun dostal zase na klidnou vodu,
každou chvilku se zastavil, pokud ho bylo viděli. Musíme si ještě
více pospíšit, možná, že bude brzy potřeba naší pomoci.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
31. října. — V poledne přijeli jsme do Veresti. Profesor praví, že
ráno, když se rozednívalo, téměř vůbec nemohl mě hypnotisovat
a že jsem všeho všudy mohla říci jen: „Tma a ticho.“ Právě odešel,
aby zaopatřil vůz a koně. Řekl, že si později na cestě koupíme ještě
jedny koně, abychom je mohli vystřídat. Máme před sebou ještě
přes 70 mil. Kraj je pěkný a zajímavý; kéž bychom jen cestovali za
jiných okolností, jak milo bylo by všechno si prohlédnouti! Kdyby
jel Jonathan pouze se mnou, jaká by to byla radost! Zastavili
bychom se tu a tam, všímali si lidu, seznali jeho život a naplnili
ducha vzpomínkami na všechnu tu barvitost a malebnou divokost
krásného kraje a vyšňořeného lidu! Ale takto! Bohužel!
Později. — Dr. Van Helsing se vrátil. Koupil vůz a koně; něco
si sníme a za hodinu vyjedeme. Hospodská chystá nám velký koš
potravin na vůz; myslím, že by stačil celé četě vojáků! Profesor
mi dodává odvahy a našeptává, že bude jistě trvat týden, nežli
dostaneme zase něco kloudného k snědku. Také ještě jiných věcí
nakoupil a poslal domu celou soupravu kožichu a přikrývek a
jiných teplodržných Šatů. Nebojím se, že zmrzneme!
Brzy vyjedeme. S hrůzou pomýšlím na to, co se nám může
přihodit. Ále vždyť jsme v rukou božích. On sám ví, co se stane
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a vzývám Jej z hloubi smutné své, týrané duše, aby chránil
milovaného mého muže. Ať se stane cokoli, Jonathan může být
ujištěn, že jsem jej milovala a ctila více nežli dovedu vypověděti, a
že vždycky má poslední a jediná myšlenka bude platit jen jemu!
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Hlava XXVII.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.

1. listopadu. Celý den jsme putovali a to velice rychle. Koně asi
cítili, že se s nimi laskavě zachází. neboť uháněli s větrem o závod.
Často jsme je vystřídali s trvale stejným zdarem, takže jsme právem
předvídali, že včas dorazíme. Dr. Van Helsing je málomluvný; říká
sedlákům, že by rád byl co nejdříve v Bistrici a platí jim dobře, aby
rychle koně přepřahaii. Zatím pojíme trochu teplé polévky nebo se
napijeme kávy neb čaje a hned zase jedeme. Je to roztomilá krajina,
plna všelikých krás, a lid je statný, silný a prostý a zdá se, že má
hojně‘ dobrých vlastností. Ale je velmi, velmi pověrčiv. V prvním
domě, ve kterém jsme se zastavili, žena, jež nás obsluhovala, se
pokřižovala, když spatřila mé znamení na čele, a vztáhla proti mně
dva prsty, aby se uchránila obhlídnutí. Myslím, že ze strachů nám
dvojnásob česnekovali všechna jídla; a já nemohu česneku ani cílit.
Od té doby hledím, abych nespala klobouku ani závoje a vyhnula se
jejich podezřívání. Cestujeme rychle a poněvadž nemáme – vozky,
jenž by roztrušoval pověsti a doměnky, vyhýbáme se nižným
mrzutostem; ale trvám, že strach z uhrančivých očí je nám celou

493
www.eknizky.sk

cestu v patách. Profesor jest neúnavný; za celý den si neodpočinul,
ačkoli mne nechal hezky si pospat. Při západu slunce mě
hypnotisoval a praví, že odpovídám jako obyčejně: „Tma,
šplíchající voda a vrzání dřeva.“ Je tedy náš nepřítel dosud na řece.
Stýská se mi po Jonathanovi, ale nebojím se o něj ani o sebe. Píši
toto zatím, co čekáme v selském domě, až nám přepřáhnou koně.
Dr. Van Helsing spí. Vyhlíží, chudák, velmi znaven, sestárlý a
sešedivělý, ale kolem úst pohrává mu výraz vítěze; i ve spánku jeví
nepoddajnou rozhodnost. Až šťastně vyjedeme, přemluvím ho, aby
si odpočinul a budu řídit koně sama. Řeknu mu, že máme před
sebou ještě několik dní a že nesmí býti shroucen, až nejvíce budeme
potřebovati jeho sily Všechno je připraveno; za chvilenku vyjedeme.
2. listopadu, ráno. Kočování mi jde dobře a střídáme se
několikrát za noc; teď nadchází den — jasný, ale studený. Ve
vzduchu leží podivná tíha; pravím tíha, protože mi lepší slovo
nenapadá. Chci tím říci, že oba cítíme jakousi tíseň. Je veliká zima
a teplé kožichy jsou nám tuze vhod. Za úsvitu mě Var. Helsing
hypnotisoval; praví, že jsom odpovídala: „Tma, hrčící voda a
vrzající dřeva.“ Reka je tedy jinaká, čím výše proti vodě. Doufám,
že se můj miláček nevydá v nebezpečí, alespoň ne více nežli bude
potřeba; ale vždyť jsme v rukou božích.
2. listopadu, v noci. — Celý den jsme jeli. Krajina je divější,
čím dále jedeme, a mohutné výběžky Karpat, jež se nám od Veresti
zdály tak daleko a nízko při obzoru, kupí se kolem nás a věží před
námi. Oba jsme v dobrém rozmaru; myslím, že se navzájem hledíme
povyraziti a tím se rozveselujeme sami. Dr. Van Helsing praví, že k
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ránu dorazíme do průsmyku Borgo. Domů je tu teď velice pořídku
a profesor povídá, že si musíme ponechati posléze zapřažené koně
a dojeti jimi, jelikož jich nebudeme moci vystřídati. Přikoupil ještě
dva, takže teď máme primitivní Čtyřspřeží. Milí tahouni jsou
zvířata dobrácká a trpělivá a nedají nám mnoho práce. Nejsme
obtěžováni jinými cestujícími a mohu tedy říditi koně já. Průsmyku
dosáhneme až ve dne; není ani potřeba, abychom tam dojeli dříve.
Můžeme si tedy učinit pohodlí a dopřáti si střídavě delšího
odpočinku. Ach, co nám přinese zítřek? Jedeme vyhledat místa,
kde můj ubohý milovaný muž tolik vytrpěl. Kéž nám Bůh ukáže
správnou cestu a poskytne své ochrany mužovi i těm, kdo jsou nám
drazi a jimž hrozí nebezpečí smrti! Co se mne týče, nejsem hodna,
aby na mne shlédl. Bohužel! Jsem nečista Jeho očím a budu, dokud
v milosti Své neshlédne na mne a nesejme se mne znamení, jež
vzbudilo Jeho hněv.
MEMORANDUM
ABRAHAMA VAN HELSINGA.
4. listopadu. — Toto píši dávnému, věrnému příteli MUDru.
Johnu Sewardovi z Purfleetu, Londýn, kdybych ho snad již
nespatřil. Bude to vysvětlením. Je jitro a píši u ohně, jejž jsem celou
noc udržoval, při čemž mi paní Mina pomáhala. Je zima; taková
zima, že šedé, těžké mraky visí plny sněhu, který, spadne-li, přikryje
všechno bílým rubášem na celou zimu, poněvadž je půda na to
umrzlá na kost. Paní Mina jest jaksi rozrušena; byla zádumčivá celý
den a sama sobě nepodobna. Spí, spí a spí! Ona, jež obyčejně je
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tak čila, v pravém slova smyslu nedělala ničeho po celý den; ano,
pozbyla i chuti k jídlu. Ani nezapisuje do deníku, ona, která bedlivě
užívala k tomu každé zastávkz! Cosi mi našeptává, že není všechno
v pořádku. Dnes večer je však zase živější. Dlouhý její, celodenní
spánek ji osvěžil a posilnil, neboť je teď mila a vesela, jako kdy
jindy. Před samým západem slunce pokusil jsem se ji hypnotisovati,
bonužel však marně; vhvu mého na ni ubývalo den ze dne a dnes
večer nebylo ho vůbec. Nuže, nechať se stane podle vůle boží, děj se
co děj, a ta ať nás vede kamkoli!
A teď ke stránce historické; poněvadž totiž nečiní
stenografických zápisků, musím je po starosvětsku a těžkopádné
obstarávati já, aby žádný náš den nezůstal bez záznamů.
Do Borgského průsmyku přijeli jsme včera ráno, brzy po
východu slunce. Když jsem zpozoroval známky nadcházejícího
úsvitu, učinil jsem přípravy k hypnotisování. Zastavili jsme koně
a sestoupili s vozu, abychom nebyli vyrušováni. Z kožichů upravil
jsem lůžko a paní Mina ulehnuvši upadla do hypnotického spánku,
ovšem pozvolněji a kratšího nežli obyčejně. Jako dosud, táž
odpověď: „Tma a vířící voda.“ Potom procitla čila a záříc veselím.
Dali jsme se na cestu a brzy dostihli průsmyku. V tu dobu á na
tom místě rozohňovala se horlivostí; začala se v ni projevovat jakási
nová schopnost, neboť ukazujíc na cestu, pravila:
„Musíme jeti tamhle tudy.“
„Jak to víte?“ otázal jsem se.
„Vím to zcela jistě,“ odpověděla a za chvilku dodala: „Což nejel
tudy můj Jonathan a nepopsal svoji cestu?“
Zprvu zdálo se mi to podivným, brzy jsem si však všiml, že tu
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odbočuje jen jediná cesta. Jest jen málo uježděna a zřetelně se liší
od silnice z Bukoviny do Bistrice vedoucí, která je širší, tvrdší a jest
jí více užíváno.
Dali jsme se tedy tou cestou; viděli jsme dříve sice ješte jiné
cesty a ne vždy byli jsme jisti, že jsou to vůbec cesty, neboť byly
zanedbány a sněhovým popraškem zapadány, — álé koně si sami
věděli rady. Popustím jim uzdu a běží sami. Znenáhla poznali jsme
všechny ty věci, které Jonathan vylíčil ve svém znamenitém deníku.
A jedeme dále hodinu za hodinou. Zprvu radil jsem paní Mině, aby
se vyspala; pokusila se o to a podařilo se jí. Spala celou tu dobu
; posléze však pojal jsem nedůvěru a pokoušel se ji vzbuditi. Ale
spala dál a nemohl jsem jí probudit, ač jsem o to usiloval. Nechtěl
jsem být příkrý, abych jí neublížil; vždyť vím, že mnoho vytrpěla
a že pouze chvilkový spánek jest jí vším. Myslím, že sám klímám,
neboť rázem cítím se vinen, jakobych se byl něčeho dopustil. Sedím
zpříma na voze s opratěmi _v rukou a koníci klusají pravidelným
krokem: cvak, cvak, stále stejně. Obrátím se a vidím, že paní Mina
spí dosud. Do západu slunce již není daleko a po sněhu ukládá se
sluneční svit širou, žlutavou záplavou, takže vrhá dlouhé stíny až
tam, kde začínají se příkře vypínat hory. Jedeme ke kopci a pořád
jen ke kopci; a všude samá divoká skála, jako bychom byly na konci
světa.
Potom jsem probudil paní Minu, Tentokrát procitla bez velikých
potíží a hned jsem se pokusil ji hypnotisovati. Dlouho jsem se o to
přičiňoval až jsem pojednou zpozoroval, že se nám setmělo rozhlédl
jsem se a viděl, že již slunce zašlo. Paní Mina se smála, obrátím se
a podívám na ni. Je zase docela čila a vyhlíží, jak jsem jí neviděl od
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té noci v Carfaxu, když jsme ponejprv vkročili do domu hraběte
Drákuly. Žasnu a ani mi to není vhod; ale je vesela, něžná a o
mne starostliva, že zapomínám na všechen strach. Rozžehnu oheň,
neboť jsme si vezli zásobu dříví s sebou, a ona chystá jídlo, zatím co
odpřahám) koně a uvázav je v úkrytu stranou, je krmím. Když se
vrátím k ohni, pokrm je hotov. Předkládám jí, ale směje se a povídá
mi, že již pojedla, — protože měla takový hlad, že nemohla déle
čekati. To se mi nelíbí a mám vážné obavy; ale bojím se jí znepokojit
a mlčím o tom tedy. Předkládá mi a jím sám; potom se halíme do
kožichů a uleháme k ohni; vybízím ji, aby si pospala, zatím co budu
bdíti. Ale hned jsem zapomněl své hlídky. Když jsem se však rázem
probudil a připomněl si, že mám být na stráži, viděl jsem, ana klidně
leží a hledí na mne veselým zrakem. To se několikrát opakovalo,
takže jsem se dobře prospal, nežli se rozednilo. Když jsem vstal,
pokusil jsem se ji hypnotisovat; ale, bohužel, ačkoli poslušně
zavřela oči, nepodařilo se mi ji uspali. Slunce stoupalo výš a výše;
konečně dostavil se spánek, ale tak tvrdý, že jí nemohu probudit.
Musím ji zdvihnout a naložit ji do vozu spící, když jsem byl zapřáhl
koně a všechno připravil k odjezdu. Paní Mina spí a spí; ve spánku
vyhlíží zdravěji a svěžeji než jindy. A to se mi právě nelíbí. Tolik se
toho bojím, bojím, bojím! Vůbec se všeho bojím — i myšlení; ale
jest mi se již vydati na cestu. Jde o život a o smrt, vlastně o víc, a
nesmíme couvnouti.
5. listopadu, ráno. Dovolte, abych podal přesnou zprávu o všem,
neboť ačkoli vy i já viděli jsme spolu ledacos podivného, mohlo by
vám především napadnouti, že já, Van Helsing, jsem se zbláznil, —
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že rozličné hrůzy a dlouhá namaha nervů mě posléze připravily o
rozum.
Celý včerejšek jsme cestovali, pořád dál a dále do hor; míjeli jsme
krajinu čím dál tím divočejší a pustší. Všude velké, zející propasti
a samý vodopád, a příroda jakoby tu slavila karneval. Paní Mina
neustále jen spí a spí; a že jsem měl hlad a připravil něco k jídlu,
budil jsem ji, aby trochu pojedla, ale ani tehdy neprocitla. Začal
jsem se obávat, aby snad toto osudné místo nemělo na ni nějaký
škodlivý vliv; vždyť se jí křtu upíra již dostalo. „Dobře!“ řekl jsem
si, „když už bude spáti celý den, také se vyspím, abych mohl bdít
alespoň v noci.“ Když pak jsme jeli po kostrbaté silnici, neboť to
byla opravdu silnice, ač starodávná a nedokonalá, sklonil jsem
hlavu a usnul. Zase jsem procitl s pocitem viny a ztráty času a
zastal paní Minu dosud spící a slunce již dávno zašlo. Ale všechno
bylo úplně změněno; zakaboněné hory jakoby byly poodstoupily
do dálky a byli jsme blízko temene příkře stoupajícího kopce, na
jehož vrcholu byl takový hrad, jaký Jonathan popsal ve svém
deníku. Jásal i strachoval jsem se zároveň, neboť nyní byl již konec
blízek, ať k dobrému, ať ke zlému.
Vzbudil jsem paní Minu a opět jsem se pokusil ji hypnotisovat;
bohužel však mamě, jako vůbec v posledním čase. Potom, nežli se
docela setmělo, neboť ještě po západu slunce od růžových červánků
a bílého sněhu bylo dlouho šero, vypřáhl jsem koně a krmil je na
místě pokud možno chráněném.
Zanítil jsem ohníček, u něhož se přikrývkami obložena pohodlně
usadila paní Mina, jež zatím procitla a byla ještě roztomilejší. Zase
jsem uchystal jídlo: ale nechtěla jisti, vymlouvajíc se, že se jí nechce.
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Nenutil jsem jí, neboť jsem věděl, že by to bylo marno. Sám jsem
však jedl; byloť mi potřeba, abych zůstal při síle. Potom obávaje
se toho, co se. může státi, narýsoval jsem ochranný kruh kolem
místa, kde seděla paní Mina. V kruhu roztrousil jsem drobounké
částečky hostií co možná hustě, aby místo bylo dobře chráněno.
Celou tu dobu seděla tiše jako mrtva. Bledla a bledla, že sníh kolem
nebyl bělejší, a nepromluvila ani slova. Když jsem přistoupil až k ní,
přitiskla se ke mně a pozoroval jsem, jak se ubohá ta duše chvěje od
hlavy až k patě, takže mi jí bylo tuze líto. Když se poněkud uklidnila,
řekl jsem jí:
„Nechcete přistoupit blíž k ohni?“ Byl bych totiž rád věděl,
dokáže-li to. Vstala poslušně, ale když udělala krok, zastavila se a
zůstala jako přikována.
„Proč nepřijdete blíže?“ tázal jsem se. Zatřásla hlavou a vrátivši
se, usedla na své místo. Zahleděla se na mne široce otevřenýma
očima, jakoby byla procitla z hlubokého spánku, a řekla prostě:
„Nemohu!“ a zamlčela se. Zaradoval jsem se‘, věda, že nemůže-li
ona, nemůže také nikdo z těch, kterých jsme se báli… Ačkoli tělu
jejímu hrozí nebezpečí, duše její je zachráněna!
Vtom začali koně řičet a trhat uzdou; přistoupil jsem k nim a
upokojil je. Když ucítili, jak jsem je pohladil, tiše řehtali jako by
radostí a lízali mi ruce a na chvíli se upokojili. Bylo mi k nim zajiti
několikrát za noc až do nejstudenější hodiny, kdy je v celé přírodě
hluboké ticho, a pokaždé je příchod můj uklidnil. V této chladné
hodině dohasínal oheň a chystal jsem se, že rozžehnu nový, neboť začal šlehajícími pruhy padat sníh a s ním snášela se chladná
mlha. Ale i ve tmě pozoroval jsem zvláštní jas, jaký bývá viděti nad
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sněhem; zdálo se mi, jako by sněhové vločky a cáry mlhy nabývaly
ženských postav ve vlajících šatech. Všechno leželo v mrtvém,
ponurém tichu, jen koně řičeli a dupali, jako by se děsili něčeho
hrozného. Zmocnil se mne strach — děsný strach; ale potom vrátilo
se mi vědomí bezpečnosti, když jsem si pomyslil, že stojím v
ochranném kruhu. Také jsem uvážil, že mé dojmy vznikly
působením noci a hrůzy, jakož i neustálého neklidu a strašné
úzkosti. Bylo mi, jako by mě strašilo všechno to, čeho Jonathan
zažil; sněhové vločky a mlha tančily a vířily, až se mi zdálo, že
rozeznávám stínové postavy strašidelných žen, které ho políbily. A
koně se krčili k sobě víc a více a zděšeně řičeli jako lidé ve smrtelné
úzkosti. Ale neplašili se divoce, že by se snad mohli utrhnouti. Bál
jsem se o paní Minu, když tyto příšerné postavy se blížily a kolem,
nás tančily. Podíval jsem se na ni, ale seděla klidně a usmívala se na
mne. Když jsem chtěl popojít k ohni, abych přiložil, zadržela mě a
Šeptala tiše, jako by ze sna:
,,Ne, ne! Nechoďte ven! Zde jste bezpečen!“ Obrátil jsem se k ní
a hledě jí do očí, řekl jsem:
„A což vy? O vás se právě bojím!“ Usmála se tichým, snivým
smíchem a řekla:
„Bojíte se o mne? Proč se bojíte o mne? Nikdo na celém světě
nemůže před nimi být jistší nežli já.“ A když jsem si hleděl vyložit,
co těmi slovy chce říci, náhlý závan větru vysoko vzdul plamen,
takže jsem spatřil červené znamení na jejím čele. Potom jsem,
bohužel, teprve pochopil. A kdybych byl hned nechápal, byl bych
si to musel uvědomiti, neboť V kroužící postavy z.mlhy a sněhu
se blížily, ale držely se vně posvěceného kruhu. Potom se začaly
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ztělesňovat, až — neodňal-li mi Bůh dobrý rozum, neboť viděl jsem
je na vlastní oči — přede mnou stály ve skutečném těle lidském
tytéž tři postavy, které viděl Jonathan v pokoji, když ho chtěly líbati
na hrdle. Poznal jsem ty kypré tvary, jasné, kruté oči, bílé zuby, svěží
barvu a smyslné rty. Usmívaly se na paní Minu, a když se jejich
smích rozléhal v tichu nočním, vztahovaly ruce a ukazovaly na ni,
volajíce tímže sladkým zvukem, o němž Joňathan pravil, že měl v
sobě něhu vodních hodin:
„Pojď, sestřičko! Pojd k nám! Pojď! Pojď!“ S úzkostí obrátil jsem
se k ubohé paní Mině, a srdce mi vzplálo jako plamen, neboť hrůza
v jejích něžných očích, odpor a ošklivost byly mi důkazem, že lze
ještě plně doufati. Díky Bohu, ještě nenáleží mezi ně. Uchopil jsem
nedaleko ležící kus dřeva a drže před sebou kousek Hostie, kráčel
jsem k ohni. Couvaly přede mnou a smály se hlubokým, hrůzným smíchem. Přiložil jsem a nebál se; vědělť jsem, jaké kouzlo
nás chrání. Nemohly se ke mně při- blížiti, dokud jsem byl takto
vyzbrojen, ani paní Mině, dokud dlela v kruhu, jehož nemohla
právě tak opusitti, jako ony vniknouti do něho. Koně přestali řičet
a tiše leželi na zemi; sníh na ně lehce padal, až se bělali. Viděl jsem,
že dobrá ta zvířata se již nebojí.
A tak jsme zůstali, dokud červeň úsvitu neprodírala se sněhovým
šerem. Byl jsem zoufalý a celý ustrašen a naplněn bolestí i hrůzou;
ale když nádherné slunce začalo vystupovat nad obzor, proudil
mnou nový život. S prvními červánky začaly strašidelné ty postavy
splývat s chumelícím se sněhem a mlhou; jako obláčky z
průhledných stínů vznášely se směrem k zámku a zmizely.
Ze zvyku obrátil jsem se na úsvitě k paní Mině a chtěl ji
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hypnotisovati; ležela však v hlubokém spánku, jenž ji náhle
přepadl, a z něhož jsem jí nemohl probudit. Pokusil jsem se ji
hypnotisovat ve spánku, ale vůbec na nic nereagovala a zatím se
rozednilo. Bojím se dosud hnouti se s místa. Rozžehl jsem zas oheň
a podíval se ke koním: je po všech. Dnes tu mám mnoho práce;
počkám, až slunce vystoupí vysoko. Jest mi se podívati na některá
místa, kde mi sluneční světlo, byť mlhou a chumelicí, zjedná
bezpečnost.
Posilním se ještě snídaní a potom půjdu po hrozné své práci. Paní
Mina dosud spí a — bohudík — spánek její je klidný…
DENÍK JONATHANA HARKERA.
listopadu, večer. — Nehoda na parním člunu byla nám hrozná.
Nebýt jí, byli bychom člun dávno předhonili; a nyní byla by jiz má
drahá Mina volna. Bojím se na ni pomysliti, ana teď dlí tam za lesy
nedaleko toho hrozného místa. Opatřili jsme si kopě a jedeme po
stopě. Píši toto, zatím co Godalming všechno připravuje. Zbraně
své máme. Sziganové ať se mají napozoru, chtějí-li se s námi
potýkali. Ó, kéž by alespoň Morris a Seward byli u nás! Jest nám jen
doufati! Kdybych se již nedostal ke psaní, buď s Bohem, Mino! Bůh
ti žehnej a tebe ochraňuj!
DENÍK DRA SEWARDA.
5. listopadu. — Když se rozednívalo, spatřili jsme tlupu Sziganů
před sebou, ani ujíždějí se žebřiňakem od řeky. Obklopovali jej jako
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roj a hnali se jako posedlí. Lehce popadává sníh a ve vzduchu visí
jakýsi podivný neklid. Možná, že to působí Jen naše predrážděné
nervy, ale spočívá na nás zvláštní tíha. V dálce slyším výti vlky; sníh
je pudí s hor do kraje a jsou nám nebezpečím všem a se všech stran.
Koně jsou přichystáni a brzy odjedeme. Někomu jedeme na smrt.
Bůh sám ví, kdo, nebo kde, nebo co nebo kdy, nebo jak to bude . . .
MEMORANDUM DRA VAN HELSINGA.
5. listopadu, odpoledne. — Jsem alespoň zdráv. Děkuji Bohu za
tuto milost, ačkoli jsem byl těžce zkoušen. Když jsem odcházel od
paní Miny, která dosud spala v zasvěceném kruhu, dal jsem se k
zámku. Kovářské kladivo, které jsem si vzal na vůz ve Veresti, dobře
mi prospělo; ačkoli bylv všechny dveře otevřeny, přerážel jsem
zrezivělé závěsy, aby se nějakou zlomyslností nebo náhodou
nemohly zavřití a já vešed dovnitř nebyl v pasti. Jonathanova trpká
zkušenost dobře mi posloužila. Vzpomněl jsem si na jeho deník a
dle popisu dal jsem se cestou ke staré kapli. Vzduch byl tíživý; páchl
takřka sir- ným kouřem, takže jsem chvílemi myslil, že se vrátím.
Buď mi temně hučelo v uších, nebo jsem vskutku slyšel z dálky
vlky výti. Potom vzpomněl jsem si na paní Minu a zakusil jsem o ni
hroznou starost. Byl jsem jako v kleštích tohoto dilemmatu: Nebyl
bych se odvážil přivésti ji v tato místa, a nechal jsem ji zajištěnu
proti upírovi v zasvěceném kruhu; a teď jest ohrožena vlky! Ujasnil
jsem si, že práce má je zde, a co se vlků týče, ať se děje podle vůle
boží! Každým způsobem šlo více než o smrt a spásu. Volil jsem v
duchu za ni. Kdyby na mně záleželo, snadno bych si vybral: lépe
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bylo by odpočívati ve vlčím žaludku nežli v hrobce upírově! Rozhodl jsem se tedy přistoupiti k dílu.
Věděl jsem, že tu lze najiti alespoň tři hroby — obsazené hroby.
Hledal jsem, hledal a našel jeden. Ležela v něm jedna v upířím
spánku, plna života a smyslné krásy, že jsem se zachvěl při
pomyšlení, že jsem přišel vraždit. Ach, mám za to, že za starých časů,
došlo-li k takové věci a některý muž odhodlal se vykonati takovýto
úkol, jako je můj, pozbyl buď odvahy nebo mu nervy selhaly. Váhal
a váhal, až ho omámila pouhá krása a půvab smyslné ne-mrtvé;
zůstal tedy až do západu slunce, kdy končí spánek upíra. Tu otvírají
se krásné oči sličné ženv a hledí láskyplně a chlípná ústa nabízejí
se k polibkům — a člověk je slabý tvor A zas o jednu obět upírství
více; zase jeden, jenž rozmnožil hrůzné řady ne-mrtvých!
Zajisté mě okouzlila pouhá přítomnost takovéto bytosti, ležící v
rakvi stářím sešlé a staletým prachem pokryté, ačkoli tu byl hrozný
zápach, jako v brlohu hraběte. Ano, byl jsem rozčilen, — já, Van
Helsing, se všemi svými úmysly a důvody k nenávisti. Naplňovala
mě touha trochu otáleti, jež jakoby ochrnovala mé síly a tížila mi
duši. Možná, že to byla jen potřeba přirozeného spánku, možná
také, že podivná tíha ovzduší, jež mě přemáhaly. Jisto jest, že jsem
upadl ve spaní, jakýsi spánek s otevřenýma očima, jako člověk, jenž
se oddává sladkému kouzlu; tu projel tichým, sněžným vzduchem
hluboký, táhlý výkřik, plný úzkosti a zoufalství, jenž mě probudil
jako zvuk polnice. Bylť to hlas paní Miny, jenž ke mně dolehl.
Vtom jsem se zase vzpamatoval k hroznému svému úkolu, když
jsem sňal víko jiné rakve, našel jsem druhou sestřičku,
tmavovlasou. Neodvážil jsem se podívali se jí do obličeje, jako té
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první, abych nepodlehl opět onomu kouzlu. Hledal jsem dále a ve
velké, vysoko postavené rakvi, jak se obzvláště milé osoby ukládají,
našel jsem třetí spanilou sestřičku, kterou jsem viděl, jako kdysi
Jonathan. výtvářeti se z atomů mlhy. Pohled na ni byl tak milý, tak
svůdně krásný, tak nejvýš hřejivý, že vrozeným pudem mužskosti,
jenž nutí každého z nás milovati a chrániti ženskou bytost, zatočila
se mi rozčilená hlava. Ale bohudík, srdcervoucí výkřik drahé paní
Miny dosud mi zněl v uších; a nežli jsem mohl podlehnouti kouzlu,
vzpružil jsem se k provedení krutého svého úkolu. Zatím prohledal
jsem všechny hrobv ve ve staré kapli, pokud jsem mohl posouditi,
a že se nám v noci ukázaly jen tři přízraky ne-mrtvých, měl jsem
za jisto, že tam není více činných ne-mrtvých. ByI tam ještě jeden
hrob, okázalejší ostatních; byl také větší a nádherněji provedený.
Na něm bylo jen jediné slovo
DRAKULA.
To tedy bylo sídlo krále upírů, jemuž bylo tolik jiných poddáno.
Že byl prázden, dokazovalo výmluvně, co jsem již věděl. Nežli jsem
se jal ony tři ženy vrátit hrozným svým úkonem přirozené smrti,
položil jsem do hrobu Drákulova kousek hostie a tím jej z něho
navždy vykázal.
Potom začal jsem ukrutné své dílo, jehož jsem se sám obával.
Kdyby bývala jen jediná, bylo by mi to poměrně snáze. Ale tři! Ještě
dvakrát učinit to, co jsem s hrůzou stěží vykonal jednou; a bylo-li
to hrozno u milé slečny Lucy, jakž by nebylo s těmito, které přežilv

506
www.eknizky.sk

DRAKULA

staletí a kterým s lety přibylo sil, a které; kdyby jim bylo možno,
zápasily bv za strašidelné své bytí!
Ach, příteli Johne, byla to vpravdě řeznická práce! Kdyby mě
bylo nepodněcovalo pomyšlení na jiné mrtvé i na živé, nad nimiž se
vznášelo toto hrozné nebezpečí, byl bych býval podlehl. — Chvěl
jsem se a dosud se chvěji, ač jest již po všem, a bohudík nervy mé
všechno vydržely. Kdyby byl neviděl klidu v obličeji první té bytosti
a radosti, která jí přeiétěla po obličeji ještě před samým konečným
rozhodnutím, na důkaz, že duše její byla vysvobozena, byl bych
nedokončil krvavého díla. Byl bych nesnesl hrozného vrzání, když
Se jí kůl do těla vbodával, toho pohledu na svíjející se tělo a rty
pokryté krvavou pěnou. Byl bvch hrůzou prchl a zůstavil dílo
nedokončeno. Ale již se stalo! A teď mohu jen litovali a oplakávati
ubohých těch duší, pomyslím-Ií. že jsem jim připravil klidný
odpočinek ve smrti, neboť toto bylo pouhá chvilka pomíjející.
Vždyť, příteli, sotva nůž můj oddělil hlavu každé z nich od trupu,
začala těla mizet a rozpadla se v hromádku prachu, z něhož vzešla; a
smrt, která se měla dostaviti již před staletími, jakoby se teprve nyní
přihlásila a hlasitě promluvila: „Zde jsem!“
Nežli jsem vyšel ze hradu, zabezpečil jsem jeho vchody, takže tam
nikdy již hrabě nevstoupí jako nemrtvý.
Potom jsem zase vstoupil do kruhu, kde dosud paní Mina spala;
teprve později procitla ze spánku, když mě spatřila, a plakala nade
mnou soustrastí, že mi bylo tolik snésti.
„Pojďte!“ pravila. „Odejděme s tohoto hrozného místa!
Pospěšme naproti mému muži, který, jak jistě vím, je na cestě k
nám.“ Vyhlížela zemdlena, bledá a nemocna, ale oči její plály
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horlivostí. Rád jsem viděl její bledost i chorobnou slabost, neboť
tanula mi !na mysli kyprá svěžest oněch žen pohřížených ve spánek
upírů.
A tak s plnou nadějí a důvěrou, přece však plni úzkosti, dali jsme
se k východu naproti svým přátelům — a naproti němu — o kterém
paní Mina věděla, že se s ním zcela jistě setkáme.
DENÍK MINY HARKEROVÉ.
6. listopadu. — Bylo pozdě odpoledne, když jsme se s profesorem
dali k východu, odkud, jak jsem věděla, přijde Jonathan. Nešli jsme
rychle, ačkoli se cesta prudce svahovala, neboť bylo nám nésti těžké
přikrývky a kožichy, jelikož ve mraze a sněhu jsme jich nemohli
postřádati. Také jsme si nesli trochu potravin; vždyť jsme byli v
místech úplně pustých, kde, pokud jsme mohli v padajícím sněhu
pozorovati, nikde nebylo ani stopy po lidském obydlí. Když jsme
ušli asi míli, byla jsem obtížným sestupováním unavena a usedla
jsern, abych si odpočinula. Ohlédli jsme se a spatřili hrad Drakula
ostře se rýsující proti obloze; byli jsme tak hluboko pod pahorkem,
na němž se vypínal, že takřka zorný úhel na hřbet karpatský byl
hluboko pod ním. Viděli jsme hrad v celé jeho velkoleposti, strmící
tisíc stop nad sráznou roklí, která jej zdánlivě oddělovala od
sousední hory. Bylo cosi divokého a nevlídného v tomto místě. Z
dálky slyšeli jsme výti vlky. Byli jistě hodně daleko, ale zvuky ty, byť
tlumeny byly padajícím sněhem, byly plny hrůzy. Pozorovala jsem
na profesorovi, ze se snaží najiti jakýsi strategický bod, kde bychom
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nejméně byli vydáni případnému útoku. Kostrbatá cesta vedla stále
dolu; mohli jsme ji stopovati i v padajícím sněhu.
Za chvilku mě profesor volal a vystoupila jsem k němu. Objevil
znamenité místo, jakousi přirozenou jeskyni ve skále, se vchodem
jako branou mezi dvěma balvany. Uchopil mě za ruku a vedl mě
dovnitř. „Hleďte!“ pravil, „zde budete v dobrém úkrytu; a přijdouli vlci, přivítáme ie pořadem.“ Přenesl tam kožichy a upravil mi
pohodlné hnízdečko; přinesl také potraviny a nutil mě k jídlu. Ale
nemohla jsem jisti; již pouhé pomyšlení na jídlo se mi hnusilo, ač
bych mu byla ráda učinila po vůli ba ani k pokusu o to jsem se
neodhodlala. Hleděl velmi smutně, ale nevytýkal mi toho. Vyňav
z brašny dalekohled, postavil se na skalní výstupek a jal se pátrat
krajem. Vtom zvolal:
„Podívejte se, paní Mino! Hleďte, hleďte!“ Vyskočila jsem a
postavila se vedle něho na skálu. Podal mi dalekohled a ukazoval.
Sníh padal ještě hustěji a prudce kroužil, neboť začal vát silný vítr.
Přece však chvílemi bylo v přestávkách jasněji a mohla jsem se
rozhlédnouti kolem. S výšiny, kde jsme stáli, byl daleký rozhled.
Hluboko v dáli za sněžnou plání viděla jsem řeku, vinoucí se jako
Černá páska záhyby a oklikami. Přímo před námi, a to vpravdě
ne příliš daleko, takže se divím, že jsme jich dosud nezpozorovali,
ujížděl hlouček mužů na koních. Uprostřed mezi setou měli vůz,
dlouhý žebřiňák, který se smýkal na nerovné cestě se strany na
stranu jako když pes ohonem mává. Jelikož se proti sněhu postavy
jejich ostře rýsovali, viděli jsme podle šatů, že to byli venkované
nebo nějací cikáni.
Na voze byla naložena velká, čtyřhranná bedna. Srdce mi
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zabušilo, když jsem je spatřila; cítila jsem, že nadchází rozhodnutí.
Sklánělo se k večerů a dobře jsem věděla, že se západem slunce
netvor v bedně ukrytý nabude svobody a muže v kterékoli podobě
uniknouti našemu pronásledování. Ve strachu obrátila jsem se k
profesorovi; k mému údivu ho tu však nebylo. Za chvilku spatřila
jsem jej pod skalou. Kolem skály rýsoval kruh, jaký nám byl
záštitou v noci na dnešek. Když dokončil, přišel ke mně a pravil:
,,Zde budete alespoň nřed ním jista!“ Vzal ode mne dalekohled,
poněvadž na chvíli ustal padat sníh, a rozhlížel se po prostranství
pod námi se rozkládajícím. ,,Hleďte!“ řekl, „rychle přijíždějí; šlehají
koně a jedou tryskem, jak nejrychleji mohou.“ Zamlčel se a potom
pravil dutým hlasem dále:
„Spěchají tolik, abv dorazili před západem slunce. Přijdeme asi
pozdě. Stan se podle vůle boží!“ Snesla se nová chumelice vířivého
sněhu, která zahalovala celý kraj. Brzy však přešla; rozhlédl se tedy
ještě jednou po rovině. Vtom vykřikl:
„Hleďte! Hleďte! Hleďte! Od jihu přijíždějí dva jezdci. Je to jistě
Quincev a John. Vezměte si dalekohled ! Podívejte se, nežli sníh
zase všechno zahalí!“ Chopila jsem se dalekohledu a podívala se.
Oba muži jsou asi Dr. Seward á pan Morris. Rozhodně jsem
poznala, že žádný z nich není Jonathan. Zároveň však věděla jsený
že Jonathan není daleko. Rozhlížejíc se dále, spatřila jsem od
severní strany dva jiné jezdce, kteří také přijíždějí tryskem, jedním
z nich, jak jsem určitě věděla, byl Jonathan, druhý byl bezpochyby
lord Godalming. Také oni pronásledovali tlupu s vozem. Když jsem
to řekla profesorovi, skákal radostí jako školák; hleděl na ně
dychtivě, dokud mu nová chumelice nezakryla rozhled. Připravil si
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winchestrovku k výstřelu na skalisku u vchodu do naší jeskyně.
„Všichni se sjedou,“ pravil. „Až nadejde chvíle, napadneme cikány
se všech stran.“ Přichystala jsem si revolver k nice, neboť za našeho
hovoru vytí vlků ozývalo se hlasitěji a blíže. Když metelice na
chvilku ustala, zase jsme se rozhlíželi. Podivno, že kolem nás padal
sníh ve velkých vločkách, kdežto nad námi slunce čím dále tím
jasněji zářilo, čím níže se sklánělo k vrcholkům hor. Pátrajíc
dalekohledem vůkol, spatřila jsem tu a tam jednotlivé i po dvou a
po třech, ano i větší hloučky vlků, slídících po kořisti.
Každá chvilka, kterou nám bylo čekati, zdála se nám věčností.
Vítr teď prudce burácel a sníh proti nám vztekle vířil. Chvílemi
nebylo vidět ani, co by rukou dosáhl; když však na čas ustaly hučící
nárazy větru, zase se vyjasnilo a bylo lze se daleko rozhlédnouti.
Dávno již zvykli jsme si dbáti východu a západu slunce, takže jsme
zcela přesně věděli, kdy dnes zajde a věděli jsme, že to bude za
chvíli.
Ani bychom byli neřekli, že netrvalo ani celou hodinu, kdy čekali
jsme, až se sjedou rozličné ty hloučky blízko u nás. Vítr bouřil teď
prudšími a divějšími nárazy a také byl mrazivější, poněvadž vál od
severu. Zřejmě zahnal od nás sněžná mračna, neboť sníh šlehal jen
chvilkami. Rozeznávali jsme zřetelně jednotlivce každého hloučku:
pronásledované i pronásledovatele. Podivno, že pronásledovaní
jako by si nebyli vědomi, nebo alespoň jako by nedbali, že se někdo
za nimi žene; zdálo se však, že ujíždějí dvojnásobnou, rychlostí, čím
níže se slunce sklání k západu nad vrcholky hor.
Přijížděli blíž a blíže. Profesor a já přikrčili jsme se za skálu, a
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připravili zbraně k výstřelu. Viděla jsem, že byl pevně odhodlán
nepropustiti tlupy dále. Ovsem, neměli ani tušení, že jsme v záloze.
Vtom zavolaly dva hlasy: „Stůjte!“ Jeden z nich, rozčilením,
zvýšený, byl jonathanův; druhý, páně Morrisův, zněl rozhodně a
velitelsky. Cikáni asi jazyka našeho neznali, ale tón rozkazu
vylučoval každou pochybnost, ať již byl vysloven v jazyku tom neb
onom. Mimoděk zastavili koně a v tu chvíli přichvátal lord
Godalming a Jonathan s jedné a Dr. Seward s panem Morrisem
s druhé strany. Vůdce cikánů, hezký chlapík, jenž sedě] na svém
koni jako centaur, pokynul pronásledovatelům, aby odstoupili, a
dal soudruhům znamení, aby jeli dále. Slehli do koní, kteří se až
divoce vzepiali. Čtyři muži však strhli ručnice a tím dali zřetelný
rozkaz, aby zastavili. V tom okamžiku vyskočil Dr. Van Helsing a
já z úkrytu za skalou a nasadili jsme zbraně proti nim. Když cikáni
viděli, že jsou obklíčeni, zastavili.
Vůdce rychlým trhnutím uzdou obrátil koně a ukazuje nejprve
na slunce, nyní již nad samými vrcholky hor a potom na hrad,
řekl cosi, čemu jsem nerozuměla. V odpověď všichni čtyři naši
muži seskočili s koní a pospíšili k vozu. Byla bych vlastně měla
pocítit hrozný strach, vidouc Jonathana v takovém nebezpečí, ale
bitevní horlivost působila na mne právě jako na ostatní; necítila
jsem strachu, nýbrž pouze divokou, unášející touhu po činu. Vida
razné jednání našich, vůdce cikánů vydal rozkaz; jeho lidé hned se
skupili v neukázněné dychtivosti kolem vozu, strkajíce se a tlačíce,
aby rozkaz provedli.
Viděla jsem, jak uprostřed nich Jonathan s jedné a Quincey s
druhé strany hledí si proklestili cestu k vozu. Bylo zřejmo, že hledí
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se zhostili svého úkolu ještě před západem slunce. Nic jich nedovede zadržeti. Ani namířené bambitky a blýskavé nože cikánů
vpředu, ani vytí vlků v pozadí jako by nebudily jejich pozornosti.
Jonathanova neohroženost a neochvějné provádění vytčeného
úkolu zlomily odpor těch, kteří stáli v čele. Mimoděk ustoupili
a uvolnili mu cestu. V okamžiku vyskočil na vůz a téměř s
neuvěřitelnou silou uchopil bednu a shodil ji přes kola na zem.
Zatím vynaložil pan Morris veškeru sílu svoji, aby pronikl kruhem
Sziganů. Celou tu dobu hleděla jsem bez dechu po očku na
Jonathana, však také na Morrise, jak si jimi klesti cestu, a viděla
jsem kmitnouti se nože jejich proti němu. Oháněl se velkým
zabijákem a myslila jsem, že se mu podařilo proniknout! jimi bez
pohromy; když však přiskočil po bok Jonathanovi, který právě
seskočil s vozu, viděla jsem, že si levicí sáhl na bok a že mezi prsty
vytryskla mu krev. Přes to však nepovolil, a zatím co Jonathan se
zoufalou silou vrhl se na bednu a velkým nožem hleděl vypáčiti
víko, dobýval se do ní s druhé strany loveckým tesákem. Úsilím
obou mužů začalo víko povolovat; skřípající hřebíky byly vytaženy
a víko bedny odtrženo.
Zatím se cikáni, vidouce vinchestrovky proti sobě namířeny,
vzdali na milost lordu Godalmingovi a Dru. Sewardovi a nekladli
dalšího odporu. Slunce stálo nad samými vrcholky hor a padající
stíny celé skupiny táhly se daleko po sněhu. Spatřila jsem hraběte
ležícího v bedně na hlíně, která ho pádem bedny na zem z části
zasypala. Byl na smrt bled, jako vosková figurina, a rudé oči plály
příšerným vítězným pohledem, jejž jsem tuze dobře znala.‘
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Jak jsem si všimla, oči jeho se upíraly na zapadající slunce a
dřívější pohled plný nenávisti změnil se v pohled vítězný.
V tom okamžiku kmitl se bleskem Jonathanův velký nůž. Zděsila
jsem se, když jedním rázem prořízl hraběti hrdlo. Vtom již páně
Morrisův lovecký tesák nořil se mu do srdce.
Tu stal se div: před našima očima, nežli jsme téměř mohli
vydechnouti, rozpadlo se celé tělo v prach a zmizelo nám s očí.
Do nejdelší smrti budu s radostí si vzpomínat, jak v posledním
okamžiku kmitl se mu v obličeji úsměv blaha a míru, jakého bych se
byla do toho obličeje nikdy nenadála.
Hrad Drakula stál nyní proti rudé obloze a každý kámen
rozpadávající se jeho stavby odrážel se v zapadajícím slunci.
Cikáni, poznavše jaksi, že jsme byli původci neobyčejného
zmizení mrtvého muže, mlčky obrátili koně a odjeli tryskem, jakoby
jim šlo o život. Fi, kdož nejeli koňmo, vyskočili na žebřiňák a volali
na jezdce, aby jich neopouštěli. Vlci, kteří se drželi v bezpečné
dálce, rozběhli se za nimi a zůstavili nás samotnv.
Pan Morris, jenž sklesl k zemi, opřen loktem přidržoval a tiskl si
ruku na bok; krev mu dosud prýštila mezi prsty. Rozběhla jsem se
k němu, neboť mne posvěcený kruh již nepoutal; také oba lékaři k
němu přiskočili. Jonathan poklekl ke zraněnému, jenž si mu položil
hlavu na prsa. S povzdechem a s velikou námahou uchopil moji
ruku do své nezakrvácené. Jistě pozoroval mi ve tváři, jak jsem
ustrašena, neboť se usmál a řekl:
„Jsem přešťasten, že jsem vám mohl prokázali službu! Ó, Bože!“
zvolal náhle, namáhaje se usednouti, a ukazoval na mne, „to stálo
za to, aby člověk umřel! Hleďte, hleďte!“
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Slunce právě zapadalo za horský hřeben a rudé jeho paprsky
padaly mi do obličeje, tonoucího v růžove záři. Jako na povel padli
všichni muži na kolena a se rtů plynulo jim hluboké, vážné
„Amen“, když sledovali zrakem, kam jeho prst ukazuje. Umírající
řekl:
,,Buďtež Bohu díky; ne, nebylo všechno nadarmo!
Hleďte, sníh není čistší nad její čelo! Kletba s ní je sňata!“
A za hlubokého našeho bolů s úsměvem na rtech rozloučil se s
životem rytířsky statečný ten muž.
Poznámka.
Je tomu již sedm let doby našeho utrpení; ale štěstí, jehož někteří
z nás tím došli, hojně vyváží, myslím, všechnu prožitou bolest. Mně
i Mine je zvláštním potěšením, že narozeniny našeho synáčka
připadají právě na den, kdy zemřel Quincey Morris. Vím, že matka
chová tajné přání, aby v chlapci jevil se duch našeho statečného
přítele. Hošík má jména po všech členech tehdejší naší družiny;
říkáme mu však Quincey.
V létě tohoto roku cestovali jsme do Transsylvanie a přišli jsme
na místa starobylé pudy, k nimž druží se naše živé, ale tuze truchlivé
vzpomínky. Bylo téměř nemožno uvěřiti, že všechno to, co jsme
viděli na vlastní oči a slyšeli na vlastní uši, je ryzí pravda. Každá
stopa po těchto událostech je vyhlazena, zámek však stál, jako
kdysi, a strmí vysoko nad pustou krajinou.
Když jsme se vrátili domů, mluvili jsme o zašlých časech na něž
můžeme shlédnouti zpět, aniž by nám bylo zoufali, neboť
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Godalming i Seward jsou šťastně ženatí. Vyňal jsem papíry z
bezpečnostní schránky, kde byly uloženy od te doby, kdy jsme se
s výpravy tehdy šťastně vrátili, žasli jsime, že v celé spoustě
máteriálu, z něhož se skládají naše zápisky, je sotva jediný
autentický dokument; nic nez spousta strojem psaných listů dle
zápisků Mininých a Sewardových, mého deníku a Van Helsmgova
memoranda. Sotva můžeme po někom žádati, i kdybychom chtěli,
aby je považoval za podklad tak ponuřé povídky. Van Helsing,
houpaje našeho hošíka na kolenou, odvodil z nich toto:
„Nepotřebujeme důkazu; nikoho nežádáme, aby nám věřil! Ale
tento chlapec doví se někdy, jak statečná jest jeho šlechetná matka.
Teď zná teprve její dobrotu a láskyplnou péči; později pochopí,
proč ji někteří lidé tolik milovali, ze pro ni podnikli tolikeré potíže.“
JONATHAN HARKER.
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