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Předmluva

Většina příhod líčených v této knize vskutku se udála; jednu nebo
snad dvě z nich sám jsem prožil, ostatní líčím ze zkušenosti svých
spolužáků. Frantík Finnů jest osoba vzatá ze života; podobně také
Tom Sawyer, tento však není líčen dle osobnosti jednotlivé; v osobě
jeho spojeny jsou povahy tří chlapců, jež jsem znal, i náleží tudíž
postava tato ke složitému druhu architektury.

Podivné pověry, o nichž se děje zmínka, vesměs panovaly na
západě u dětí i otroků v době, do níž spadá toto vypravování, tedy
před třiceti neb čtyřiceti lety.

Kniha ta psána je sice hlavně pro potěšení chlapců a děvčat,
doufám však, že také muži i ženy s radostí po ní sáhnou; snažil jsem
se z části též žertovným způsobem na pamět uvésti dospělým, jakými
kdys byli sami, jak cítili, o čem přemýšleli a mluvili, a jak divné
někdy věci podnikali.

V Hartfordu r. 1876.
Spisovatel.
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I

»Tome!«
Žádná odpověď.
»Tome!«
Žádná odpověď.
»Kam se poděl ten kluk, to bych ráda věděla! Tome?«
Stará paní sňala brejle a dívala se přes ně po pokoji; potom je

dala zase na nos a dívala se zpod brejlí. Zřídka kdy, vlastně nikdy
se nedívala skrz ně na takovou maličkost, jako byl její kluk, neboť
to byly parádní brejle, pýcha jejího srdce, a byly jen pro »ozdobu«,
nikoli pro službu; kdyby byly z kamene bývaly, byla by asi stejně jimi
viděla. Chvilku stála jako zmatená, pak pravila, ne sice příliš pánovitě,
přece však se dosti rozlehl její hlas, když zvolala: »Počkej, jen až tě
dostanu, já — —«

Nedomluvila, neboť právě byla sehnuta, koštětem pod postelí
šťárajíc — a po každém hrábnutí těžce oddychovala. Jenom kocoura
vyplašila.

»To svět neviděl tak čertovského kluka!« I došla k otevřeným
dveřím, stála v nich, a pátravě hleděla do keřů rajských jablíček a
jiných bylin, jež tvořily její zahrádku. Po Tomovi nikde ani stopy. I
zvýšila hlas, aby ji bylo daleko slyšet a zvolala: »Tome-e-e!«

Za jejími zády povstal mírný šramot, i obrátila se ještě v čas a
chytla za límec malého chlapce, a zabránila mu takto v útěku. »Tak
tedy tam! Že jsem jenom na tu komoru mohla zapomenout! Co jsi
tam dělal?«

»Nic.«
»Nic! Podívej se na ruce a na hubu. Co to znamená?«
»Nevím, tetičko.«
»Ale já vím. Je to zavařenina, ano zavařenina. Kolikrát jsem ti
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říkala, nenecháš li tu zavařeninu na pokoji, že z tebe duši vymlátím.
Podej mi sem ten prut.«

Prut kmitl se ve vzduchu. Nebezpečí bylo svrchované.
»Ohlédni se, tetičko! ohlédni se!«
Stará paní se otočila, škubla sukněmi, by je z nebezpečí vyrvala,

a chlapec v mžiku prchl, vylezl na vysoký prkenný plot a zmizel
za ním. Tetička jeho, Márinka, stála chvilku překvapena, a mírně se
usmála.

»Zatrápený kluk, co pak nemohu již jednou zmoudřet? Což se
mně nenatropil dost všelijakých šprýmů, že jsem se mu zase dala
napálit? Inu, starý blázen bývá nejhorší. Starého psa těžko učit
novým kouskům, jak praví přísloví. Ale Božíčku! Každý den přijde
s něčím novým, kterak mám, já ubohá, vědět, co zas na mne chystá.
Jako by věděl, jak dlouho mne smí zlobiti, a kdy mne přejde
trpělivost, ano ví snad, že dovede li mne na chvilku něčím zaujati
nebo k smíchu pohnouti, že je zase veta po zlosti a že ho nemohu
udeřit. Nevychovávám dobře toho hocha, svatá pravda, jako že Bůh
nade mnou. Škoda každé rány, která vedle padne, jak se říká.
Dopouštím se hříchu a chystám trápení sobě i jemu, vím to dobře. Je
to kluk čertem podšitý, ale Bože můj! vždyť je to hoch nebožky mé
sestry, chudinka, i nemám k tomu srdce, abych ho bila. Kdykoli mu
něco prominu, činí mi svědomí výčitky, a kdykoli ho bacím, staré
mé srdce div nepukne. Inu ano, kdo je zrozen z ženy, málo užije dnů,
a mnoho zármutku, jak praví Písmo, a myslím, že má pravdu. Bude
hrát jistě kouličky dnes večer, i budu mu musit uložit zítra práci,
bych ho potrestala. Je to velice kruté dáti mu práci v sobotu, když
všichni hoši mají svátek, on však nade vše nenávidí práci, i musím
pro něho něco udělat, sice budu příčinou jeho zkázy«.

Tom hrával kouličky, a měl blahé časy. Domů vracel se jen na
chvilku, pomáhat Jimovi, načernalému to chlapíkovi, když řezal na
příští den dříví, a štípal před večerem třísky, — alespoň býval v tu
dobu u něho vypravuje mu svá dobrodružství, kdežto Jim sám tři
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čtvrtiny práce musil vykonat. Mladší bratr Tomův (spíše »nevlastní
bratr«) Sid býval již hotov se svou prací — sbíral třísky — neboť to
byl tichý hošík, jenž neměl dobrodružných, divých spádů. Když pak
Tom seděl při večeři a jakmile se příležitost naskytla, cukr kradl,
dávala mu tetička Márinka otázky velice hluboké a většinou rázu
úskočného — chtějíc ho lapiti při osudném přiznání. Také ona,
jako mnoho jiných prostých duší byla trochu marniva, majíc za to,
že nadána je schopností k temné a záhadné diplomatice, a libovala
si ve svých průhledných téměř úskocích jako v divech vší jemné
schytralosti.

»Tome, bylo hezky teplo ve škole, není-li pravda?« pravila.
»Ó ano, tetičko.«
»Náramně teplo, není-li pravda?«
»Ano, tetičko.«
»No, a neměl jsi se chuť jít se koupat, Tome?«
Tomem to trochu trhlo — pojal osudné podezření — Pátravě

zíral tetičce Márince do tváře, ta však mu nepravila ničeho. I řekl
tedy:

»Ne, ne — tuze ne.«
Stará paní vztáhla ruku, sáhla Tomovi na košili a pravila: »Ani jsi

se tuze nezahřal.«
I lichotila si při myšlénce, že poznala, že košile Tomova je suchá,

aniž kdo tušil, že právě o tom se chtěla přesvědčiti. Však Tom přece
poznal, odkud vítr vane. I hleděl předejiti možné nehodě.

»Pumpoval jsem si ještě s několika hochy vodu na hlavu — mám
ji ještě vlhkou. Podívej se, tetičko!«

Tetičku Márinku bodlo pomyšlení, že si toho dříve sama
nevšimla, a že takto její úskok selhal. V tom však kmitl jí hlavou nový
nápad:

»Což pak jsi, Tome, při tom pumpování nemusil odpárati límec,
který jsem ti ke košili přišila? Rozepni kazajku!«
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Zmatek zmizel z Tomovy tváře. Rozepnul kazajku. Límec u
košile byl opravdu přišit.

»I jdi si tedy po svých. Jsem přesvědčena, že jsi hrál kouličky a
že jsi se koupal. Odpouštím ti však. Zdá se mi, že máš poslední čas
čerta v těle, jak říkají lidé.«

Trápila se trochu, že její ostrovtip tentokráte selhal, byla však
tomu ráda, že Tom začal najednou dělat zkroušeného.

Sidney však pravil:
»Inu jo, ale já myslil, že jsi přišila, tetičko, jeho límec bílou nití,

tahle však je černá.«
»Nu ovšem, že bílou. Tome!«
Tom však nečekal, jak bude dál. Když vylétl ze dveří, pravil:
»No počkej, Side, já ti nařežu.«
Jakmile se ocitl Tom v bezpečí, zahleděl se na velké jehly, jež

byly vbodnuty do výložku u jeho kazajky — kol nich otočeny byly
nitě, kol jedné niť bílá, kol druhé niť černá. I pravil: »Ani by si toho
byla nevšimla, kdyby nebylo toho zatrápeného Sida. Aby to kat spral;
někdy přišije límec bílou nití jindy zase černou nití. Ať mne čert
vezme, jestli by si byla vzpomněla — ani já to dobře nepamatuji.
Na mou duši, toho Sida musím za to zmrzačit; ať se na tom místě
propadnu, neučiním-li to.«

Nenáležel mezi vzorné chlapce v dědině. Věděl dobře, jak se má
chovati vzorný chlapec, a měl v ošklivosti vzorné chlapce.

Netrvalo ani dvě minuty a zapomněl na svůj zármutek. Nestalo
se tak proto, že zármutek jeho byl lehčí a méně trpký, než mívají
lidé, nýbrž proto, že nový zájem zármutek na čas potlačil a z mysli
zahnal; právě tak zapomínají též lidé na své zármutky, kdykoli je
rozčilí nové podniky. Tímto novým zájmem byla pěkná novinka v
pískání, již seznal u jistého černocha, a v níž se chtěl též sám nerušeně
zdokonaliti. Byl to jakýsi ptačí zpěv, na způsob ptačího tlukotu, jehož
se docílilo tím, že se mezi zpěvem jazykem o patro bilo. Čtenář snad
si vzpomene, jak to bylo, byl-li ovšem vůbec také jednou chlapcem.

4 Dobrodružství Toma Sawyera



Vytrvalostí a opatrností podařilo se mu brzy poznati, jaký v tom
vězí háček, i vykračoval si po silnici, maje ústa plná zpěvu a duši
plnou lásky. Měl podobné pocity, jako hvězdář, jenž objevil novou
oběžnici. Co se týče síly, hloubky, ryzosti radostných pocitů, není
pochyby, že byl chlapec proti hvězdáři ve výhodě.

Letní večery byly dlouhé. Ještě se nesetmělo. V tom přestal
náhle Tom hvízdat. Před ním stál cizinec; hoch trochu větší než
byl sám. Nový příchozí, nechť byl jakéhokoli věku a jakéhokoli
pohlaví, býval předmětem zvědavosti v chudičké, malé osadě zvané
St. Petersburg. Tento chlapec byl pěkně ošacen, až příliš pěkně na
všední den. Již ta okolnost sama o sobě budila úžas. Měl pěkný
klobouk, modrý soukenný kabát těsně upatý, čistý, zcela nový, a
rovněž takové spodky. Byl obut a přec byl teprve pátek. Také pěkný
šátek měl na krku, hezkou šálku. Vyhlížel jako měšťák, což
dopalovalo Toma. Čím déle se Tom díval na skvělý ten zázrak, tím
více ohrnoval nos nad jeho bezvadností, a tím ošumělejším se mu
zdál jeho vlastní zevnějšek. Nikdo z hochů ani slova nepromluvil.
Pokročil-li jeden v před, pokročil druhý též, — však jenom stranou,
v kruhu. Jeden s druhého oka nespustil. Konečně pravil Tom:

»Moh’ bych tě bacit!«
»To bych tě rád viděl, jen to zkus!«
»Inu, to taky mohu.«
»Myslím, že ne.«
»Mohu.«
»Nemůžeš!«
»Mohu.«
»Nemůžeš.«
»Mohu.«
»Nemůžeš.«
Trapná přestávka. Na to pravil Tom:
»Jak se jmenuješ?«
»Co ti je do toho.«
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»Možná, že se sám postarám, aby mně na tom záleželo.«
»Tak se tedy postarej!«
»Budeš-li mnoho mluvit, tak to udělám.«
»Mnoho — mnoho — mnoho! Abys věděl.«
»Já vím, že si myslíš, kdo ví, jak ti to sluší, viď? Jednou rukou

bych ti nařezal, kdybych chtěl.«
»Nu, a proč tedy nechceš? Říkáš, že bys mně moh’ nařezat.«
»Ano, a nařežu, budeš-li si se mnou zahrávat.«
»Inu, jo — takových lidí by se našlo.«
»To je švihák! Já vím, že si myslíš, kdo ví, co nejsi, není-li

pravda?«
»Máš ty ale klobouk!«
»Shoď mi ho, nelíbí-li se ti. Moh’ bys mně ho tak srazit; to by se

tak moh’ někdo opovážit, já bych mu ukázal.«
»Ty lžeš!«
»Ty taky!«
»Ty bys se rád hádal, ale bojíš se.«
»Už odtud pal!«
»Budeš-li mne ještě déle dopalovat, vezmu kámen a praštím tě

do hlavy.«
»To se ví, že praštíš.«
»Bodejť že praštím.«
»A proč to teda neuděláš? A proč to pořád jenom říkáš? Proč to

neuděláš, ha? Protože máš strach.«
»Nemám.«
»Máš.«
»Nemám.«
»Máš.«
Zase přestávka, během níž se hoši vzájemně prohlížejí a sem a

tam se klátí. V tom se náhle ocitnou tváří v tvář.
Tom pravil: »Jdi mně odtud!«
»Jdi si sám!«
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»To by se mi chtělo.«
»A mně se teprv nechce.«
Tak stál jeden proti druhému s nohou v před vykročenou, a

vší silou do sebe strkali hněvem, se rozpalujíce. Však žádnému se
nedařilo. I rvali se, až se oba zapotili a zrudli, pak ale si vzájemně oba
povolili a Tom pravil:

»Ty babo hloupá. Počkej, já o tobě řeknu většímu bratrovi, ten
by tě malíčkem schromil, řeknu mu, a on to udělá, počkej.«

»Co mně je po tvém větším bratrovi? Já mám ještě většího
bratra, než je tvůj; co pak ten, ten přehodí toho tvého přes tenhle
plot« (Oba bratři žili ovšem jen v jejich myšlénkách.)

»To je lež.«
»To povídáš leda ty.«
Tom vedl palcem u nohy v prachu silničním čáru a pravil:
»Jak tu čáru přejdeš, tak tě říznu, že se ani nehneš. Ať se někdo

opováží, ten by jich nabral.«
Cizí hoch hbitě překročil čáru, a pravil: *Tak teď udělej, co’s

povídal!«
»Nedopaluj mne, koukej, aby’s se ztratil.«
»Vždyť jsi povídal, že něco uděláš — tak to udělej!«
»Na mou duši, za dva haléře bych to udělal.«
Cizí chlapec vyňal dva měďáky z kapsy a dal mu je s úšklebkem.
Tom jimi praštil o zem.
A v tom okamžiku již se oba váleli a kouleli v prachu, držíce se

jako dvě kočky. A netrvalo ani minutu, a již se oba tahali a trhali za
vlasy a za šaty, štípali a drápali do nosů, a slavně se celí zaprášili. Náhle
se vynořily z prachu obě postavy a ve válečném dýmu zjevil se Tom,
sedící na cizím chlapci jako na koni, a bušící do něho pěstmi jako do
hmoždíře.

»Řekni: dost!« pravil.
Hoch snažil se toliko vyprostiti se z jeho moci. Křičel vztekem.
»Řekni: dost!« a bušil dále.
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Posléze pronesl neznámý stísněné »dost!«, Tom ho pustil a
pravil: »Však já tě naučím. A podruhé si se mnou nezačínej!«

Cizí hoch na odchodu si oprašoval šaty, a vzlykaje, frkaje, ohlížel
se a pěstí hrozil, slibuje co všecko Tomovi udělá, »až ho jen dostane!«

V odpověď na to Tom se uškliboval a se vztyčenou hlavou
opouštěl bojiště: jakmile se však obrátil zády, zdvihl cizí chlapec
kámen, hodil jím a zasáhl Toma do zad; pak vzal nohy na ramena
a sypal jako antilopa. Tom pronásledoval zrádce až domů a poznal
takto, kde bydlí. Potom stál chvíli u vrat, vyzývaje nepřítele, aby
vyšel; nepřítel se však naň jenom oknem zubil, zamítaje jeho žádost.
Konečně se zjevila také matka nepřítele, nazvala Tom a zlým,
nezdárným, sprostým klukem a zahnala ho. Musil tedy jíti, dušoval
se však, že si na toho chlapce »počíhá«.

Toho večera přišel hezky pozdě domů, a když se opatrně
vyškrábal do okna, střetl se s tetou, jež ho čekala v záloze; a když
shlédla jeho šaty, stal se její úmysl, zavříti Toma v jeho sobotní svátek
doma při těžké práci, pevným jako skála.
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II

Nastalo sobotní jitro a zářivý, svěží letní den kypěl životem. Srdce
každého zpívalo, a bylo-li mladé, zpívaly i rty. Tváře všech jásaly,
každý krok byl skokem. Stromy byly v květu; jich vůně plnila
vzduch.

Kopec Horka, zvedající se blíže vsi a zelenající se stromovím,
ležel poněkud opodál, tak že se zdál býti vytouženým, snivým,
tichým a vábným krajem.

Na zápraží zjevil se Tom; nesl nádobu s bílou barvou a štětku
s dlouhou násadou. Prohlížel si plot; veselost opustila jeho ducha,
smutek obestřel jeho mysl. Třicet loket dlouhý plot prkenný zvýši
devíti stop. Zdálo se mu, že život nemá smyslu a že jest jen na obtíž.
S povzdechem namočil v barvě štětku a otřel ji o nejvyšší prkno
plotu; potom opětoval ten pohyb; a pak znova a znova; porovnával
nepatrný, bílý proužek s daleko sahající prostorou nebíleného plotu
a usedl pln zoufalství. V tom vyběhl z vrat Jim s konví v ruce, vesele
si popěvuje. Nositi vodu od studně Toma dříve nikdy nevábilo,
nyní však ho tato práce příliš neodpuzovala. Vzpomněl si totiž, že
u studny se shromažďuje četná společnost. Bílých, mulatských i
černých hochů i děvčat vždy tam dost, a celá ta společnost seděla,
vyměňovala si hračky, hádala se, prala se, zpívala i zevlovala. I
vzpomínal si, že ač byla pumpa jen na sto padesát kroků vzdálena,
Jim přece se s konví dříve než za hodinu nevracel; a to obyčejně ještě
musil někdo pro něj dojíti.

Tom pravil:
»Poslechni, Jime, dojdu pro vodu, budeš-li zatím za mne bílit.«
Jim zavrtěl hlavou a pravil:
»Nemohu, mladý pane. Stará paní říkala mi, že mám jít pro

vodu, a že se nesmím nikde s nikým stavět. Pravila mi, že mne snad
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bude pan Tom prosit, abych za něj plot natíral, že však mám jít svou
cestou a hledět si své práce — na tom bílém plotě prý jí moc záleží.«

»Ale, Jime, kdopak by dbal její řeči. Tak mluví vždycky. Dej
sem tu konev — v minutě jsem zde zpátky. Ani se ničeho nedoví.«

»Nesmím, pane Tome. Stará paní by mně hlavu utrhla. Jistě, že
by to učinila.«

»Teta! vždyť ani uhodit pořádně nedovede — klepne náprstkem
přes hlavu a rád bych věděl, kdo by si z toho něco dělal! Mluví ovšem
strašlivé věci, ale její řeč přece nebolí — ani, když křičí. Jime, dám ti
krejcar. Dám ti čtyrák!«

Jim se rozpakoval.
»Čtyrák, Jime; to už přece něco znamená.«
»Inu, je to pěkné, povídám. Ale, pane Tome, bojím se strašlivě

staré paní.«
Jim však byl přece jen člověkem — a lákadlo bylo příliš silné. I

postavil konev a vzal čtyrák. V tom však již upaloval po silnici se svojí
konví a zvonivým smíchem; Tom začal pilně bílit a tetička Márinka
se vzdalovala s pantoflem v ruce a vítězným pohledem v oku.

Tomova píle brzy však ochabla. Přemýšlel o zábavách, jež byly
na ten den ustanoveny, a zármutek jeho vzrůstal. Za chvíli potáhnou
tudy kolem volní hoši na všeliké rozmarné výpravy a budou se mu
vysmívati, že musí pracovati — pouhé to pomyšlení pálilo ho jako
oheň. I vyňal z kapsy pozemský svůj majetek a pozoroval jej —
kousky rozlámaných hraček, kamínky a různé daremnosti; snad by
se tím mohl na chvíli vykoupit z práce, ze zajetí však se nemohl
vyprostiti ani na půl hodiny. I vsunul ztenčené své jmění zase do
kapsy a vzdal se myšlénky podplatiti hochy. V této smutné,
beznadějné chvíli kmitl mu hlavou nápad. V pravdě znamenitý,
velkolepý nápad. Vzal zase štětku a klidně pokračoval v práci. Ben
Rogers objevil se náhle na obzoru; byl to chlapec, jehož posměchu
nejvíce se bál. Nešel krokem — hopsal, poskakoval, hopkoval;
nejlepší to důkaz, že měl lehké srdce a vznešené plány. Pochutnával
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si na jablku, občas dlouze, krásně pískl, načež následovalo hluboké
klink cink cink, klink cink cink; představoval právě parník. Čím více
se blížil, tím více mírnil chvat, dal se středem silnice, zahnul v pravo,
pracně se otáčel, namáhavě a obezřetně; představoval velký parník
»Missouri« a měl za to, že se vznáší na vlnách. Představoval loď,
kapitána, i lodní zvonec, i musil se tudíž vmysliti v postavení lodi,
kapitána, jenž stojí na její palubě, a dává rozkazy, jež sám vykonává.

»Stanout? Cingyly, cingyly cink!« Ustal v běhu a pomalu
ustupoval k chodníku. »Zpátky, cink, cink, cink!« Natáhl ruce, a
zase je spustil. »K přístavišti! cink, cink! Šš-ššš-šš!« pravou rukou
začal opisovati kruhy, představuje takto velké kolo parníku. »Levým
bokem zpět! klink, cink, cink! Šš-ššš-šs!« Při tom levou rukou rýsoval
ve vzduchu kruhy.

»Zahnout v pravo! Cink, cink! Zahnout v levo! Rovně v pravo!
Stanout! Pomalu zatáčet! cink! cink! Šš-š-šš! Hlavní lano ven! Rychle!
Připevnit loď! rychle! Stát! Pustit páru! Cink, cink!« »Št, šššt, št!« (Tak
pouštěl kohoutky páru.)

Tom bílil dále — nevšímal si parníku. Ben se chvíli na něj díval,
pak pravil:

»Hi, hi, hi! Tys to vypral!«
Nedostal odpovědi. Tom pozoroval zrakem umělce místo, jež

právě obílil; potom zase mávl svižně štětcem, a znovu prohlížel své
dílo. Ben stanul u něho. Tom měl laskominy na jablko, hleděl si však
své práce. Ben pravil:

»Hej, kamaráde! musíš pracovat, co?«
»Ach, to jsi ty, Béňo! Nevšiml jsem si tě!«
»Poslechni, jdu se koupat. Nechtěl bys jít také? Ty bezpochyby

raději pracuješ, vid? To se ví!«
Tom ho chvíli pozoroval, pak pravil:
»O jaké práci mluvíš?«
»Co pak tohle není práce?«
Tom začal zase bílit a prohodil nedbale:
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»Možná, že jo, možná, že ne. To však vím jistě, že se také práce
líbí Tomu Sawyerovi.«

»Ale jdi, snad nebudeš povídat, že to rád děláš?« A štětka stále
lítala po plotě.

»A proč bych neměl rád bílit? Co pak se ti každý den naskytne
příležitost bílit plot?«

Tím se zjevila Tomova práce v novém světle. Ben přestal hrýzti
jablko. Tom táhl štětkou nahoru a dolů — odstoupil trochu od plotu,
dívaje se na svou malbu — tu a tam poopravil — zase prohlížel. Ben
sledoval každý jeho pohyb, zájem jeho víc a více rostl, práce ho víc a
více poutala. Náhle pravil:

»Poslechni, Tome, nech mne chvilku bílit.«
Tom uvažoval; již chtěl svoliti, změnil však svoje rozhodnutí: »Ó

ne; nedělalo by to dobrotu, Béňo. Víš, jak tetičce Márince na tom
plotu strašlivě záleží — právě zde u cesty — kdyby to bylo na druhé
straně, nic bych proti tom u neměl, a ona také ne. Ano, mnoho jí
záleží na tomhle plotu; musí se to dělat, jak se patří; myslím, že by to
ani tisícátý chlapec nedoved’ obílit, jak se patří.«

»Opravdu? Ale poslechni: nech mne také bílit, jen chvilinku.
Kdybych byl na tvém místě, Tome, také bych tě nechal.«

»Na mou duši bych ti, Béňo, rád byl po vůli; ale tetička Márinka
— Jim to chtěl dělat, ona však nedovolila. Sid to chtěl dělat, Sidovi
také nedovolila. Teď vidíš, jak se věc se mnou má. — Kdybych tě
nechal a něco se stalo —«

»Ale, jdi! vždyť dám také pozor. Dovol mi na chvilku. Poslechni
— dám ti ohryzek.«

»Inu jo. Ne, Béňo; nejde to; bojím se — —«
»Dám ti celé jabko!«
Tom podal mu štětku, jako by se ještě zdráhal, srdce mu však

vesele poskočilo. »Parník Missouri« bílil a potil se v úpalu slunečním,
a odstoupivší umělec seděl zatím ve stínu na soudku, klátil nohama,
hryzl jablko, a chystal novou lesť. Příležitost se mu brzy naskytla;
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podél plotu běhalo stále dost hochů; z počátku se ušklebovali, posléze
však sami se dali chytit na bílení. Když Béňa již byl znaven, Tom
zadal práci Vilíkovi Fišerovi, a v náhradu dostal pěkného draka.
Když pak tento »dobílil«, začal Jeník Millerů, a dal za to Tomovi
zcepenělou myš, i s provazem, jímž se roztáčela; a v takové práci
míjela hodina po hodině. Kol čtvrté hodiny odpolední Tom, jenž byl
ráno tak velice sklíčen, v pravém slova smyslu oplýval bohatstvím.
Kromě věcí již zmíněných měl dvanáct kamínků, kus drnkačky, střep
z modrého skla, kterým se hoši dívali na svět, dělo z cívky, klíč,
který se nehodil k žádném u zámku, kousek křídy, skleněnou zátku
od velké láhve, cínového vojáčka, několik pulců, šest praskavek,
jednooké kůtě, mosazný knoflík ode dveří, obojek — neměl psa —
rukojeť od nože, čtyry kousky pomerančové kůry a rozbitá, stará
dvířka od kamen. A celý ten čas strávil v příjemném, milém lenošení
— v četné společnosti — a co hlavního! plot byl třikráte po sobě
barvou přetřen! Kdyby byl sám neučinil bílení náhle konec, byl by
přivedl kluky z celé vsi na mizinu.

Tu zdálo se Tomovi, že ten svět přece není tak prázdným.
Objevil mimoděk jeden z nejdůležitějších zákonů, lidskou činnost
ovládajících, totiž: chceš-li, by někdo zatoužil po jisté věci, musíš mu
její dosažení co nejvíce ztížit. Kdyby byl tak velkým a důmyslným
mudrcem, za jakého se má spisovatel této knihy, byl by došel k
poznání, že prací rozuměti jest činnost, k níž jest člověk nucen,
zábavou pak činnost, k níž není nucen. A pak by také pochopil, proč
hotovení umělých květin neb zaměstnání v šlapacím mlýně zoveme
prací, kdežto hru v kuželky a stoupání na Mont Blanc jmenujeme
jen zábavou. Mnoho zámožných Angličanů jezdívá denně dvacet až
třicet mil se čtyřspřežením poněvadž je ta jízda stojí značné obnosy
peněz; kdyby jim chtěl někdo platit za tu jízdu, změnila by se jejich
zábava v práci, a ti páni by se mu jistě pěkně poděkovali a přestali
jezdit.
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III

Tom šel se představit tetě Márince, jež seděla u otevřeného okna
v útulném, zadním pokojíku, který byl spacím pokojem, jídelnou
i knihovnou zároveň. Vonný letní vzduch, tichý klid, vůně květin
a uspávající bzukot včel neminul se účinku, — tetička klímala nad
svým pletením; jedinou její společnicí byla právě kočka, a ta spala v
jejím klíně. K vůli bezpečnosti měla brejle posunuty až na šedý svůj
vlas. Myslila, že Tom jistě dávno již prchl od své práce, i podivila se
nemálo, když uzřela, jak neohroženě se Tom před ni staví.

Pravil: »Tetičko, mohu si teď jít hrát?«
»Již teď? Jak mnoho jsi obílil?«
»Všechno je hotovo, tetičko.«
»Ale nelži, Tome; to mne bolí!«
»Vždyť nelhu, tetičko; je to hotovo.«
Teta Márinka takovému tvrzení tuze nevěřila. I šla se sama

přesvědčit; jistě by byla spokojena, kdyby tvrzení Tomovo jen z
jedné čtvrtiny se objevilo správným. Když viděla, že je celý plot
nejen obílen, nýbrž dokonale dvakrát přebílen, a k tomu ještě podél
plotu bílý proužek na zemi přidán, neskonalý byl její úžas. I pravila:

»A vskutku! Je to tedy pravda: dovedeš pracovat, chceš-li,
Tome.« Ale hned zmírnila pochvalu tuto dodatkem: »Jenom že
musím říci, že taková vůle je u tebe náramně vzácná. Tak teď si
můžeš jít hrát; hleď ale, abys se včas vrátil, sic ti povím co proto.«

Píle, již věnoval Tom své práci, tetičku tak dojala, že ho vzala
s sebou do komory, vybrala nejlepší jablko, a dala mu jej, připojujíc
k tomuto daru prospěšné kázání o zvláštní ceně a významu skutku
ctnostného, uniknuvšího osidlům hříchu. Právě když končila svou
řeč květnatým výrokem písma, »stopil« Tom v kapse pokradmo
ořech.
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Potom vyběhl ven; v tom uzřel Sida, jenž právě stoupal po
zevnějších schodech vedoucích do zadních pokojů v druhém patře.
Hrud bylo po ruce dost, v okamžiku lítaly vzduchem. Hrudy se
sypaly jako kroupy na Sida; a dříve než se mohla tetička z překvapení
svého vzpamatovat a na pomoc přichvátat, šest neb sedm hrud
vykonalo své poslání, a Tom zmizel za plotem. V plotu byla sice
vrátka, ale spěchal ovšem příliš, než aby jich mohl použíti. V duši
jeho uhostil se nyní mír; pomstil se Sidovi za to, že upozornil tetičku
na onu černou nit a uvedl ho tím v nesnáze.

Tom obešel stavení a zamířil do blátivé uličky, nalézající se za
tetiným kravínem. Zde mu nehrozilo ani zajetí ani trest, i zamířil
tudíž na náves, kde právě dva »vojenské oddíly« kluků ke srážce
se sešly, jak bylo napřed smluveno. Generál Tom velel jednomu,
general Pepík Harper (věrný jeho přítel) velel druhému vojsku. Tito
dva velicí náčelníci nesúčastnili se ovšem boje osobně to se hodí
spíše jen pro malé děti – nýbrž seděli spolu na návrší a odtud řídili
bitvu svými rozkazy, pomoci pobočníků. Vojsko Tomovo slavně
zvítězilo po dlouhé a tuhé bitvě. Na to spočítali mrtvé, vyměnili
zajaté, ujednali podmínky příští války, jakož i den, kdy bude zase
nutna bitka; potom se vojska seřadila a vojenským pochodem odešla,
Tom pak sám vracel se domů.

Když se ubíral kol domu, v němž bydlil Bohumír Thatcher,
uzřel v zahrádce neznámé děvče — rozkošnou, malou modrookou
bytost se zlatými vlasy, spletenými ve dva dlouhé copy, v bílých
letních šatech, s vyšívanou zástěrou. Vítězstvím právě korunovaný
náš hrdina byl bez boje na hlavu poražen. Jakousi Amalii
Lawrenceovu rázem pustil ze svého srdce; ani vzpomínka po ní
nezůstala. Měl za to, že ji šíleně miluje; domníval se, že ji zbožňuje;
a hle, byla to jen prostá, pomíjející náklonnost. Po měsíce ucházel
se o její přízeň, teprve před týdnem vyznala mu lásku; teprve sedm
krátkých dnů byl nejšťastnějším a nejhrdějším chlapcem na světě, a
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hle! v jediném okamžik zmizela z jeho srdce jako nahodilý host, jenž
si odbyl návštěvu.

Pozoroval pokradmu nového tohoto anděla, dokud nepoznal, že
si ho všimla; potom dělal, jako by nevěděl o její přítomnosti, a začal
prováděti všeho druhu nesmyslné chlapecké kousky, chtěje získati
její obdiv. Podivné tyto obraty na chvilku zaujaly jeho mysl; v tom
však — právě prováděl krkolomnou jakousi gymnastiku — pohlédl
po očku stranou a viděl, kterak se děvče ubírá domů. Tom popošel
k plotu, opřel se oň, rmoutě se a stále doufaje, že se na chvilku
ještě zdrží. Na schodech stanula, pak ale pokročila ku dveřím. Tom
z hluboka vzdychl, když nohou vkročila na práh, v tom však tvář
jeho zazářila: než zmizela, hodila totiž macešku přes plot. Chlapec
se rozběhl a stanul asi ve vzdálenosti jedné neb dvou stop od květu,
pak si zastínil rukou oči a hleděl upřeně v před, jako by byl něco
náramně zajímavého v tom směru pozoroval. Náhle zvedl stéblo a,
skloniv na zad hlavu, snažil se držeti je na nose v rovnováze; a jak
se takto v úsilí svém se strany na stranu klátil, blížil se víc a více ke
květu maceškovému; posléze stanul na něm bosou nohou, sevřel jej
ohebnými prsty a odhopkoval se svým pokladem a zmizel za rohem.
Však jenom na malou chvilku, jíž bylo třeba, by mohl zapnouti květ
pod kazajku, poblíž srdce neb snad žaludku — vždyť se nevyznal tuze
v anatomii a v posuzování podobných věcí také nebyl příliš přísným.

Pak se vrátil na staré místo a až do noci zůstal u plotu a dvořil se
jako dříve; děvče již nevyšlo, Tom se však přece těšil aspoň nadějí, že
snad stojí někde u okna a že ho pozoruje. Konečně odešel v mrzuté
náladě domů; ubohá jeho hlava plna byla divných vidění.

Nálada jeho u večeře byla tak vznešená, že se teta divila, »co to
do toho hocha vjelo«. Za to, že hrudoval Sida, dostal svůj díl, choval
se však, jako by o tom ani nevěděl. Pokoušel se vypáliti tetě před
nosem cukr, i dostal přes prsty. I pravil:

»Když si vezme Sid, tedy mu, tetičko, nic neuděláš.«
»Sid nesužuje jako ty. Kdybych nedávala pozor, bral bys pořád.«
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V tom odskočila do kuchyně a Sid zakládaje si na své výsadě,
sáhl po misce s cukrem, s pohledem vítězoslavným, jenž ovšem Toma
nemálo dopaloval. Však smekly se mu prsty a míska spadla a rozbila
se. Tom v duchu jásal — tak velice, že držel i jazyk za zuby. Říkal
si v duchu, že nepromluví ani, až tetička přijde, nýbrž že bude
zcela tiše seděti, dokud se nezeptá, kdo zavinil tu nehodu; a pak
teprv promluví, a bude to pro něho blaho, až ten hodný mazánek
»si to odnese«. Překypoval v té míře blažeností, že se sotva dovedl
opanovati, když se stará paní vrátila a stanula nad střepy přes brejle
metajíc blesky hněvu. Řekl si v duchu: »Už je to tu!« A v tom
okamžiku již se válel po podlaze. Mocná pravice tetičky zvedla se k
nové ráně, Tom však vykřikl:

»Přestaň! proč mne biješ; vždyť to rozbil Sid!«
Tetička Márinka se lekla a ustala; Tom čekal na projev hojivé

soustrasti. Když se teta z leknutí vzpamatovala, pravila:
»Inu, však jsi nevinně jistě nedostal. Kdo ví, jaké jiné darebáctví

jsi vyvedl, když jsem tu nebyla.«
Přece však pocítila výčitky svědomí, i pokoušela se říci cosi

vlídného a láskyplného; zdálo se ji však, že by se slova ta vykládala
jako přiznání k vině, a to by bylo proti kázni. Mlčela tedy a šla
smutně po své práci. Tom si stěžoval v koutku a náramně naříkal.
Věděl, že ho teta v duchu na kolenou prosí za odpuštění, a toto
vědomí plnilo zvláštním uspokojením jeho duši. Nemínil nabídnouti
odpuštění, ani přijati podobné nabídky. Proudem slz postřehl sice
lítostivý pohled, jenž na něm chvílemi spočinul, dělal však, jako by
ničeho nepozoroval. Představoval si, jak leží nebezpečně nemocen, a
jak se tetička nad ním sklání, prosíc za jediné jen slůvko odpuštění,
a jak se on k stěně obrací tváří a umírá beze slova odpuštění. Ah, jak
potom bude tetičce!

I představoval si, jak ho z řeky přinesli domů utopeného, vlasy
jeho jsou smočeny, ruce bez vlády a trápené jeho srdce ztichlé na
věky. Jak se pak vrhne tetička na jeho tělo, jak proudem se budou líti
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její slzy a rty její prositi budou Boha, by jí vrátil jejího Toma, že mu
nikdy, nikdy již neublíží! On však studený, bledý, bez hnutí bude tu
ležeti — ubohý malý trpitel, jehož útrapy skončeny. Tyto vyvolané
přeludy ho tak dojaly, že stále vzlykal — málem by se byl zalkl; oči
jeho plavaly v slzách, jež přetékaly, kdykoli víčkem mrkl, a řinuly
se po tvářích a kapaly s konečku nosu. S truchlivými oněmi obrazy
mazlil se s takovou rozkoší, že nepopřál místa nižádné světské radosti
ani libému veselí; jeho zármutek by se tím byl znesvětil. A proto když
sestřenice jeho Marie vhopsala do světnice celá bez sebe radostí, že
zase vidí domov po dlouhé, týden trvající návštěvě, a jedněmi dveřmi
do světnice vnesla zpěv a sluneční jas, Tom vstal a druhými dveřmi
odešel s chmurnými, temnými svými vidinami. Vyhýbal se místům,
hochy nejvice navštěvovaným a vyhledal si zastrčená zákoutí, jež
byla ve shodě s náladou jeho ducha. Vor na řece ho lákal, i sedl si na
jeho okraj a pozoroval pustý, širý proud, a přál si, by náhle, bez svého
vědomí zmizel v proudu, aniž by musil bráti se nepohodlnou, ve
světě obvyklou cestou. Potom uvažoval o svém květu maceškovém.
Vyňal jej, smačkaný a zvadlý, a zoufalá jeho blaženost značně tím
vzrostla. Ptal se sama sebe, zda by ona cítila s ním, kdyby znala
jeho zármutek? Naříkala by snad a přála by si, by směla kol šíje ho
obejmouti a těšiti ho v zármutku? Či by se jako ostatní nelítostný
svět chladně od něho odvrátila? Tento obraz působil mu tak rozkošné
útrapy, že o něm znovu a znovu přemítal a v nové, rozmanité světlo
stále do omrzení stavěl. Posléze vstal s povzdechem a vykročil v
temnou noc. Mezi devátou a desátou hodinou přišel v tichou ulici, v
níž bydlila zbožňovaná jeho neznámá; stanul, naslouchal, bylo ticho;
v druhém patře vrhala svíčka temné světlo na záclonu okna. Byla
tam ta svatá bytost? Přelezl plot, prokradl se sazeničkami, až stanul
pod oknem. Dlouho se díval dojat v ta místa. Potom si lehl na znak
pod okénko, na prsou sepjal ruce, v nichž držel ubohý zvadlý onen
květ. Kéž by tak zemřel — bez domova, bez přístřeší v krutém tom
světě, nemaje přítele, jenž by s čela stíral smrtelný jeho pot, nemaje
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milované bytosti, jež by se soustrastně nad ním skláněla, až nadejde
veliký poslední jeho zápas. A ona by ho takto uzřela dívajíc se na
zářivé jitro — a ah, zda by jedinou aspoň slzu vyronila na ubohé,
mrtvé jeho tělo, zda by přece trochu povzdechla v lítosti nad tím, že
svěží, mladistvý život tak surově byl zničen, tak předčasně zmařen?

Okénko se otevřelo; hrubý hlas služky znesvětil posvátné ticho
a proud vody promočil ostatky mrtvého mučeníka!

Hrdina náš blízek zalknutí vyskočil a ulevil si notným frknutím;
zabručel si nadávku, pak hvízdlo cosi vzduchem, ozval se třesk, jako
by někdo do skla uhodil a mlhavá postavička jakás přeskočila plot a
zmizela v temnotě.

Krátce na to, když Tom zcela již odstrojen při svitu lojové
svíčky si prohlížel rozmočené šaty, Sid se probudil; chtěl snad
prohoditi nějakou »narážku«, záhy se však rozmyslil a mlčel —
Tomovy oči nevěstily nic dobrého. Tom se zabalil do peřin,
nepřeříkav obvyklé mučivé modlitby, a Sid dobře si všiml toho
opominutí.
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IV

Slunce vyšlo klidnému světu a paprsky jeho snesly se na tichou
vesničku jako Boží požehnání. Po snídani konala se u tetičky
Márinky rodinná bohoslužba; byla zahájena kázáním složeným od
základů z pevné řady výroků Písma, jež byly v celek sloučeny
zvláštní, jemnou maltou; a potom přečtena jedna z truchlivých
kapitol zákona Mojžíšova, jako na Sinaji.

Tom si opásal bedra — obrazně řečeno — a »dal se do učení«.
Sid se naučil své úloze již před několika dny. Tom napjal všechnu
duševní sílu, by si v pamět vštípil pět řádek; zvolil si část kázání na
hoře, poněvadž mělo řádky nejkratší. Po půlhodině měl Tom jakés
takés ponětí o své lekci, nic víc však než ponětí, neboť myšlénky jeho
za tu dobu proběhly zatím celým oborem duševního života lidského
a ruce také nezahálely, staraly se pilně o zábavu. Marie vzala knihu,
by ho vyslýchala a Tom začal tápat v temnotách.

»Požehnaní jsou — eh — eh —«
»Chudí —«
»Ano chudí; požehnaní jsou chudí — eh — eh —«
»Duchem —«
»Duchem; požehnaní jsou chudí duchem, neboť oni — oni —«
»Jejich —«
»Neboť jejich. Požehnaní jsou chudí duchem, neboť jejich – jest

království nebeské. Požehnaní jsou truchlící, neboť oni — oni —«
»B —«
»Neboť oni — eh —«
»Bu —«
»Neboť oni bu —. Nevím, jak to je dál!«
»Budou!«
»Aha, budou! neboť oni budou. Neboť oni budou — eh — eh
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truchliti — eh — eh požehnaní, kteří budou — ti, kteří — eh — ti,
kteří budou truchliti, neboť oni budou — eh — co budou? Proč mi to
neřekneš, Marie? Proč jsi ke mně tak zlá?«

»To ti to těžko, Tome, leze do hlavy. Nechci tě trápit. Bylo by
to marné. Musíš se to učit znova. Jenom s chutí do toho, Tome, však
ono to půjde — a dokážeš-li to, dám ti něco moc hezkého. Vždyť ty
jsi přece hodný hoch —.«

»Tak tedy dobře! A co mi dáš, Marie? Řekni, co!«
»Nemusíš vědět, Tome. Víš dobře, řeknu-li, že to bude něco

hezkého, že to hezké bude.«
»Inu tedy ano, Marie. Dobře, dám se znovu do toho.«
A »dal se« opravdu do toho; pod nátlakem zvědavosti a spolu s

vyhlídkou na možný zisk napjal ducha do té míry, že dobyl velmi
skvělých úspěchů.

Marie dala mu nový nůž »Barlow«, jenž stál dvanáct a půl haléře;
radost, jejíž záchvat pocítil v té chvíli, otřásla duší jeho až do základů.
Ovšem nožem tím nebylo možná pořádně říznout, byl však »pravý
Barlow« a to bylo nesmírně důležité — ač jest a zůstane snad na věky
podivnou záhadou, kterak ti hoši připadli na myšlénku, že by takový
nástroj mohl býti ke své škodě napodoben. Tom zamýšlel »pouštěti«
jím skříni a hodlal začíti s psacím stolkem; v tom však ho zavolali, aby
se strojil do nedělní školy.

Marie dala mu plechové umyvadlo s vodou a kus mýdla; i šel za
dvéře a položil umyvadlo na malou lavičku; potom namočil ve vodě
mýdlo a položil je; ohrnul si rukávy, vylil klidně vodu na zemi, vešel
do kuchyně a začal se ručníkem u dveří pečlivě utírati. Marie však
mu vzala ručník a pravila:

»Že se nestydíš, Tome? Což pak musíš zlobit? Co ti ta voda
udělá?«

Tom se trochu zalekl. Umyvadlo bylo znovu naplněno, i stál
tentokráte chvilku nad ním v zamyšlení, vzdychl z hluboka a začal.
A když vstoupil do kuchyně s přimhouřenýma očima, tápaje rukama
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po utěráku, slušné množství mydlin a vody kapalo mu s obličeje.
Však když se tvář Tomova vynořila z utěráku, nevyhlížel ještě k
plné spokojenosti. Byl umyt právě jen po bradu a krk, jakoby měl
na obličeji upevněnou škrabošku; temná plocha nezhlazené špíny
rozprostírala se v předu i v zadu po krku. Nyní ho vzala Marie
do práce, a když ho pustila, stal se z něho člověk, bratr, jenž se
nelišil barvou od ostatních, mokré jeho vlasy pěkně byly sčesány a v
krátké kadeře pečlivě a souměrně stočeny. (Sám obyčejně rozčesal si
kučery, pracně a namáhavě, a vlasy hladce přičesal; kučery pokládal
za znak zženštilosti, a kučery jeho trpčily mu život.) Potom vyňala
Marie oblek, který nosil na neděli teprve na druhý rok; — jmenoval
se »druhým oblekem« — z toho poznáváme bohatost jeho šatny.
Když se oblékl, Marie ho »prohlédla«, kabát mu zapnula až k bradě,
narovnala přes ramena široký límec od košile, okartáčovala a
korunovala ho skvrnitým slaměným kloboukem. Nyní činil dojem
člověka náramně vyšňořeného a stísněného; a byl opravdu náramně
stísněn; neboť čisté šaty, znamenající proň odříkání, nesmírně ho
trápily. Doufal, že aspoň na boty Marie zapomene, i tato naděje byla
zmařena; natřela je mastným, jak je zvykem, a přinesla je Tomovi.
Tento pozbyl již trpělivosti i pravil, proč musí stále jen dělati vše, co
se mu protiví. Marie však pravila významně:

»Tome, takhle mluví hodní hoši?«
Obouval se tedy, cosi sobě pobručuje. Marie se rychle oblékla i

byly takto všechny tři děti připraveny náležitě do nedělní školy, místa
to, jež Tom nenáviděl z hloubí srdce; Sid a Marie si v ní však libovali.

Nedělní škola trvala od devíti hodin do půl desáté; pak se konala
bohoslužba. Dvě z našich dítek zůstaly vždy na kázání dobrovolně;
třetí zůstal vždy také ale z vážnějších důvodů. Tvrdé kostelní lavice
s vysokými opěradly byly s to pojati na tři sta osob; kostel byl malý,
prostý; na vrcholku byla dřevěná zvonice. U dveří Tom couvl o krok
a obrátil se k jistému, taktéž svátečně odděnému spolužáku se slovy:

»Poslechni, Vilíku, nemáš žlutý lístek?«
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»Mám. « »Co za něj chceš?«
»Co dáš?«
»Bonbon a udici.«
»Ukaž mi to.«
Tom vyňal z kapsy ty věci. Byly obstojné, i vyměnili si hoši

navzájem své bohatství. Potom dostal Tom ještě tři červené lístky za
několik plíšků a dva modré lístky za jinou jakousi daremnost. Vyčíhal
si chlapce, ubírající se do kostela, a kupoval lístky rozmanitých barev
ještě celých deset neb patnáct minut. Pak vkročil do kostela se
zástupem čistých, hlučících chlapců i děvčat, pokročil k svému
sedadlu a dal se do hádky s prvním chlapcem, který se mu namanul.
Pan učitel, vážný, obstárlý to muž, zakročil; pak se na chvilku obrátil
zády, a Tom chytil jakéhos chlapce z přední lavice za vlasy a ponořil
se do čtení, když se chlapec otočil; potom bodl špendlíkem jiného
chlapce, aby od něho slyšel pěkné: »Achich!« a znovu byl panem
učitelem pokárán. Oddělení, v němž byl Tom, záleželo vesměs z
dětí neposedných, hlučných a divokých. Když na ně přišla řada
odříkávati úlohy, neznal nikdo dokonale své řádky, nýbrž stále musil
pan učitel opravovati. Přece se však všichni jakž takž prosekali a
dostali za odměnu každý po malém, modrém lístku, jenž obsahoval
výrok z Písma; modré lístky dostávali ti, kdož se naučili dva řádky na
pamět. Deset modrých lístků cenou rovnalo se jednomu červenému
i mohlo za něj býti vyměněno; deset červených rovnalo se jednomu
žlutému; a za deset žlutých lístků odevzdal pan superintendent pěkně
vázanou bibli (stála 40 haléřů v oněch laciných časech) školákovi.
Kdo z mých čtenářů dal by si práci a píli, naučiti se na pamět dvěma
tisícům řádek, třeba se mu v odměnu nabízela bible Doréova? A
přece Marie dostala takto již dvě bible, dvě léta musila pilně se učiti:
a jakýsi chlapec rodem Němec získal čtyry nebo dokonce pět biblí.
Odříkával kdysi v jednom kuse tři tisíce řádek; tím však byly duševní
jeho schopnosti přes příliš napjaty i zblbl toho dne skoro na dobro —
mrzutá to nehoda pro celou školu, neboť při slavných příležitostech
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pan superintendent — jak Tom říkával — hocha vždycky vyvolal,
aby se »pochlubil«. — Jenom starší školáci ukládali si lístky a setrvali
při své obtížné práci, až bibli dostali, i bylo tudíž odevzdání takto
získané odměny vzácnou, pamětihodnou událostí. — Vyznamenaný
školák byl pro ten den tak slavným, tak váženým člověkem, že hruď
ostatních ještě ve škole naplnila se čerstvou ctižádostí, jež stačila
mnohdy na několik týdnů. Duševní ústrojí Tomovo nelačnilo snad
po takové odměně nikdy, to však nelze popříti, že celá jeho bytost
častokráte zatoužila po slávě a úctě s cenou tou spojené.

Pravidelně stával pan superintendent před kazatelnou, v ruce
držel zavřený zpěvník, s ukazováčkem vloženým mezi jeho listy a
velel žákům, by pozor dali na jeho slova. Koná-li pan superintendent
v neděli obvyklé své kázáníčko, musí nevyhnutelně v ruce míti
zpěvník, právě jako si nelze představiti zpěváka, jenž při koncertě
na podiu zpívá bez not v ruce — proč je tomu tak, je mi záhadou;
vždyť ani ze zpěvníku ani z not přednášející nemá užitku. Pan
superintendent byl muž postavy štíhlé, asi třicet pět let stár, s ryšavou
kozičkou na bradě a s krátkými ryšavými vlasy; na krku měl tuhý,
stojací límec, jehož hoření okraj sáhal téměř až k uším, a jehož
zahnuté ostré rohy podél ústních koutků v před vybíhaly, i musil se
pěkně natahovati, chtěl-li přes tuto ohradu do předu se podívati, a
chtěl-li pohlédnouti na stranu, musil se otočiti celým tělem. Brada
jeho skláněla se na velkou vázanku, která byla široká i dlouhá jako
velká bankovka, a na koncích byla opatřena třásněmi; špičky jeho
střevíců byly nahoru zahnuty dle tehdejší mody, jako zobce u saní
— takového výsledku docílí mladí páni, sedí-li trpělivě a vytrvale
několik hodin nohy opřeny majíce pevně proti stěně. Pan Walters
měl vážnou tvář a velice upřímné a dobré srdce; posvátných věcí a
míst si tak velice vážil a tak je lišil od ostatního světa, že mimoděk
v neděli ve škole mluvil zcela jiným hlasem než ve všedních dnech.
Počal asi takto:

»Seďte, milé děti, pěkně rovně, jak dovedete nejlépe, a věnujte
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mně na minutu neb dvě plnou svoji pozornost. Ano, tak. Tak mají
sedět všichni hodní hoši i hodná děvčata. Tamto vidím holčičku
dívat se oknem — snad naposled myslí, že jsem někde tam venku,
na některém stromě a že mluvím ku ptáčkům-zpěváčkům. (Vděčný
smích v posluchačstvu.) Musím sděliti s vámi radost, již cítím při
pohledu na tolik svěžích, čistých tvářiček shromážděných na tomto
místě, by se učily dobro konati v životě svém.«

A tak dále, a tak dále. Není třeba podávati zde ostatek řeči. Tekla
stejným proudem dál, všichni dobře to známe.

Poslední třetinu řeči pokazilo přehledné shrnutí rvaček a
podobných zábav několika rozpustilců, a šukání a šeptání, jež neslo
se široko daleko, zachvacujíc i osamocené, nezdolné skály, jakými
byl Sid a Marie. Všechen hluk však rázem ztichl, když pan Walters
v řeči poklesl hlasem, a závěrek jeho řeči přijat byl vděčným tichem
posluchačstva.

Šepot žactva měl z části též příčinu svou v události, více méně
vzácné totiž v příchodu hostů; vešel advokát Thatcher, provázený
slaboučkým starším mužem; byl to uhlazený, statný muž v
prostředních letech, s vlasy barvy olověné, šedé a ctihodná paní,
jež byla patrně ženou onoho. Paní ta za ruku vedla dítě. Tom byl
rozčilen, rozpálen, mrzut a sklíčen — nemohl zrak svůj upříti v oko
Amalie Lawrenceovy, nemohl zachytiti láskyplný její pohled. Však
sotva uzřel malého onoho hosta, rázem se naplnila jeho duše blahem.
Hned se začal »dvořiti«, seč byly jeho síly — pohlavkoval kluky,
tahal je za vlasy, stahoval všelijak tváře, zkrátka prováděl vše, čím
dle jeho názoru bylo lze upoutat děvče a získati její pochvalu. Jeho
blaženost kalena byla toliko vzpomínkou na ponížení, jehož se mu
v zahrádce toho anděla dostalo. Však vlny blaha, jež se nyní valily
jeho duší, smetly rychle nadobro onu upomínku. Hostům nabídnuta
byla nejvznešenější, čestná sedadla, a jakmile pan Walters domluvil,
uvedeni jsou před shromážděné žactvo. Z muže v prostředních letech
vyklubala se znamenitá osobnost; byl to sám krajský sudí — byla to
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nejvznešenější bytost, již tyto děti v životě svém viděly; zkoumaly,
je-li z masa jako ostatní lidé; rády by byly slyšely jeho hlas, a přec se
ho zase také bály. Byl z Konstantinoplu, na dvanáct mil vzdáleného,
cestoval tudíž a shlédl kus světa — oči tohoto muže zíraly na budovu
krajského soudu, která prý měla cínovou střechu. Takové úvahy
vzbudily ovšem úctu jevící se ve významném mlčení a v řadách
vyjevených očí. To tedy byl velký sudí Thatcher, bratr advokáta.
Bohumír Thatcher ihned popošel v před a hlásil se k velikému muži,
by vzbudil závist u svých spolužáků. Jakým blahem opájel duši jeho
šepot spolužáků!

»Podívej se, již jde k němu. Hle, jde mu podat ruku. Již mu ji
podává. Oč, že bys chtěl být na jeho místě!«

Pan Walters začal »dělati divy«, všelijak sebou házel a zmítal,
dával napomenutí, pronášel svá mínění a na všechny strany
rozkazoval, kdekoli se mu naskytla k tomu příležitost. Také
knihovník »dělal divy«, pobíhal sem a tam s plnou náručí knih a
natropil mnoho hluku a šumu, jenž blažívá malé, bláhové pány. I
učitelka »dělala divy«, skláněla se něžně nad dětmi, jež byly před
chvíli bity, prstem pěkně hrozila malým neposedům a hladila
roztomile hodné žáčky. Mladý pan učitel »dělal divy«, rozdával
nepatrné důtky a jiné mírné ukázky své autority a dobré své kázně;
a skoro všichni učitelé obojího pohlaví měli najednou plné ruce
práce s knihami; obyčejně dvakráte i třikráte se zabrali do své práce
(byli, jak se zdálo, tuze svědomití). — Malé holky »dělaly divy«
všelijak, a malí hoši »dělali divy« tak neúnavné, že vzduchem hustě
poletovaly papírové kouličky a rozléhaly se záhlavce. A nad tím vším
trůnil veliký onen muž a celou síň blažil velebným, soudcovským
svým úsměvem; hřál se v záři vlastní své velikosti a »dělal divy«
jako ostatní. Kdyby byl mohl při této příležitosti v odměnu báječné
pilnosti odevzdati bibli, bylo by panu Waltersovi již nic nescházelo
k úplné blaženosti. Někteří žáci měli několik žlutých lístků, žádný z
nich však neměl dostatečný počet — bylť se již po řadě výborných
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žáků dotazoval. Co by byl za to dal, kdyby tak náhle do školy vkročil
onen Němec s duchem úplně zdravým.

A v okamžiku, když se již vzdal vší naděje, vykročil náhle Tom
Sawyer v před, předložil devět žlutých lístků, devět červených a
deset modrých, žádaje za bibli! To byla rána! jako když blesk z čista
jasna udeří. Pomoci z této strany se pan Walters ve své nouzi ani
v nejmenším nenadál. Na tom však pranic nezáleželo — předepsané
lístky tu byly, a lze říci, že přišly náramně vhod. Tom byl povýšen
k sudímu a ostatním vyvoleným, pak se ta novina z hlavního stanu
rychle rozhlásila. Bylo to zajisté největší překvapení za posledních
deset let; zpráva tato vyvolala tak hluboký dojem, že Tomova sláva se
vznešeností sudího byla porovnávána, a děti dívaly se s vypoulenýma
očima místo na jednoho nyní na dva velikány. Hoši zelenali závistí;
a nejkrutší duševní muka zakoušeli ti, kteří trochu pozdě pochopili,
že sami se přičinili o tuto protivnou Tomovu slávu tím, že mu
postoupili své lístky za jmění, jež si Tom nahromadil, když hochům
propůjčoval za náhradu výsady na bílení plotu. Styděli se sami před
sebou, že se dali napáliti úskočnou lstí potměšilého hada.

Tom dostal odměnu, a pan superintendent ho pochválil, jak
jen dovedl nejlépe; však jeho chvalořeči nedostávalo se přec pravé
opravdovosti, neboť vnitřní jakýs hlas chuďasovi našeptával, že na
věci té je záhada, jež snad by nesnesla denního světla; to prostě nešlo
nikomu do hlavy, že by tenhle hoch byl do své kotrby vpravil dva
tisíce řádků z písma — jistě že by s tuctem jich řadně se zapotil.
Amalie Lawrenceova hrdě a vesele zírala v svět a pokoušela se
upoutati na sebe Tomův pohled, by to vyčetl v její tváři; ten však
se v tu stranu nepodíval. Byla překvapena; pak se trochu zasmušila;
posléze temné podezření kmitlo jí hlavou a zase zmizelo; pak znova
ji pojalo podezření; pozorovala ho; jediný nepozorovaný pohled — a
věděla vše; byla zničena, žárlila, hněvala se, plakala a nenáviděla celý
svět; a nejvíce, jak se jí zdálo, Toma.

Tom byl představen panu sudímu; jazyk měl jako svázaný, dech
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se v něm tajil, srdce prudce bilo jednak proto, že se nalézal tak blízko
u tohoto velikého muže, hlavně však proto, že to byl její příbuzný.
Rád by mu byl padl k nohám a zlíbal je, kdyby jen to nikdo neviděl.
Sudí položil Tomovi ruku na hlavu, nazval ho roztomilým hošíkem,
a ptal se ho, jak se jmenuje. Tom se trochu zarazil, oddechl si a pravil:

»Tom.«
»Ale ne, Tom to je —«
»Tomáš«
»Ano. Tak to bude dobře. Ale myslím, že máš ještě příjmení,

neřek’ bys mně je také?«
»Řekni pánovi své příjmení, Tomáši,« pravil Walters, a říkej

‚pane‘. Musíš být hezky způsobný —«
»Tomáš Sawyer — pane.«
»Tak je to dobře. Tohle je hodný hošík. Roztomilý klučina.

Dva tisíce veršů, to již něco znamená to je opravdu mnoho. A
nikdy se nesmíš lekati obtíží, jež působí učení; vědomosti lidské větší
mají cenu než cokoli jiného na světě; jimi stávají se lidé velkými a
dobrými; také ty, Tomáši, budeš jednou velkým a dobrým mužem, a
pak vzpomeneš na své mládí a řekneš: »To vše je zásluhou znamenité
nedělní školy, do níž jsem chodil v svém dětství, to vše je zásluhou
drahých učitelů, kteří ve mně budili lásku k učení; to vše je zásluhou
dobrého pana superitendenta, jenž mne k dobrému povzbuzoval,
nade mnou bděl a jenž mi dal hezkou bibli, rozkošnou, skvostnou
bibli, bych ji podržel v upomínku; to vše je zásluhou řádného
vychování! Ano, to řekneš, Tomáši; a za nic na světě bys nedal dva
tisíce veršů, jimž jsi se naučil — jistě, že bys je nedal. Snad bys mně
a téhle paní zde mohl říci něco z toho, čemu jsi se naučil — viď,
že řekneš — vždyť my rádi posloucháme malé hošíky, kteří se pilně
učí. Jistě že znáš jména všech dvanácti apoštolů. Snad bys nám mohl
aspoň říci, jak se jmenovali dva první z nich?«

Tom si kroutil knoflík a hloupě se před sebe díval. Pak se
začervenal a sklopil oči. Pan Walters byl zničen. I řekl si v duchu:
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Vždyť to přece není věc možná, aby ten kluk dovedl zodpověděti
otázku sebe jednodušší — proč se ho jenom ten sudí ptá? Zdálo se
mu, že je čas, by také něco prohodil i pravil:

»Odpověz, Tomáši, pánovi — neboj se.«
Tom se červenal a mlčel — —
»Mně to přece řekneš, není-li pravda?« pravila paní. »Jména

prvních dvou apoštolů byla — —«
»David a Goliáš!«
Čtenář mi laskavě promine, zastru-li oponou milosrdenství

pokračování tohoto výjevu.
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V

As o půl desáté začal puklý zvon malého kostelíka vyzváněti a lid
se začal scházeti na ranní kázání. Děti z nedělní školy rozptýlily
se po kostele, sedly si ke svým rodičům do lavic, aby byly pod
dohledem. I přišla též tetička Márinka, a k ní si sedl Tom, Sid i
Marie. Toma posadili do prostřed kostela, aby byl hezky daleko
od otevřeného okna a aby neviděl vábné letní krajiny. Dav plnil
chrámové lodi; přišel starší, chudoučký poštmistr, jenž zažil kdysi
lepší časy; měšťanosta se svou ženou — kromě jiných zbytečností
měla tato osada také svého měšťanostu; smírčí soudce, dále vdova
Douglasová, příjemná, něžná a statná, vznešená, dobrosrdečná a
dobročinná to duše, jež pro svoji pohostinnost a štědrou podporu
slavnosti pýchou byla St. Petersburgu; shrbený, ctihodný měšťanosta
s paní Wardovou, advokát Riverson, také jedna z tamějších
znamenitosti; a posléze krásky z osady, sledované zástupem v kment
oděných a prýmky zdobených mladých milovníků; potom kráčeli
všichni příručí z městečka pohromadě — stáli totiž v předsíni strkajíce
z dlouhé chvíle knoflíky svých holí do úst, a obloukovitá tato hradba,
již tvořili olejem napuštění a upejpavě se šklebící ctitelé, stála pevně,
dokud poslední děvče podle nich nepřešlo; konečně přišel též vzorný
mladík jakýsi Vilém Mufferson, který dával úzkostlivě pozor na svou
matku, jako by byla z nejjemnějšího skla. Vodíval vždy matku do
kostela a byl proto pýchou všech matek. Svou dobrotou budil
nenávist ostatních hochů; nad to byl nad ně povznesen«. Bílý šátek
vyčuhoval ze šosové jeho kapsy, jak to bylo v neděli zvykem —
ovšem že jen náhodou. Tom neměl šátek a pokládal za hlupce
každého, kdo šátek měl. — Když se společnost sešla, bylo ještě jednou
zazvoněno, aby popohnáni byli loudavci a opozdilci, a pak se
rozhostilo v kostele ticho, jež bylo rušeno toliko smíchem a šepotem
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kůru na galerii. Kůr vždycky po celou bohoslužbu se smál a šeptal.
Znal jsem kdysi kůr, který se choval slušně, teď však nevím již, kde to
bylo. Poznal jsem jej před mnoha lety, dnes se na něj sotva pamatuji;
zdá se mi však, že to bylo někde v cizině.

Kněz začal chvalozpěv, jejž přednášel s rozkoší a způsobem,
který se v naší krajině těšil obzvláštní oblibě. Začal střední polohou,
hlas jeho nesl se pomalu výš a výše až k jistému bodu, tu vyrazil silně
poslední slovo a pak hlasem poklesl náhle, jako by s můstku skočil.

Jasná nebes říše. Tebe, věků králi,
s širým světů davem velebí a chválí —

Byl pokládán za znamenitého recitatora. Přátelé ho prosívali,
by přednášel nějakou báseň; a když spustil, paničky zvedaly ruce a
pouštěly je bez nadějně v klín, zakrývaly si oči, pokyvovaly hlavami,
jako by chtěly říci: »Slovy nelze vyjádřiti náš dojem, je to příliš
krásné, příliš krásné pro pozemský náš svět.«

Když dozpíval vel. pán Sprague chvalozpěv, dal se do
»oznamovatele zpráv«, četl ohlášení společenských sjezdů, schůzí a
podobných věcí, tak že se zdálo, že skončí vše teprve posledním
soudem — podivný tento zvyk zachoval se do dnes v Americe, také
ve velkých městech přes to, že nynější doby bohaty jsou na noviny.
Ale to již tak bývá: čím hloupější je zděděný zvyk, tím nesnadněji lze
se zvyku toho zbaviti.

Pak začal kněz kázat. Byl dobrým, vznešeným kazatelem, jenž
se nebál jednotlivostí; prosil Boha, by se smilovati ráčil nad církví
a slabými církve syny a dcerami; nad jinověrci v osadě; nad celou
osadou; nad krajem; nad státem; nad státními úředníky; nad
Spojenými Státy; nad věřícími Spojených Států; nad kongresem; nad
presidentem; nad zřízenci vlády; nad ubohými plavci, bouří na moři
zmítanými; nad milliony potlačeného lidstva upícího pod žezlem
evropských vládců a východních tyranů; nad těmi, kteří bezstarostně,
v dobrých poměrech žijí a přec nemají očí k vidění ani uši k slyšení;
nad pohany, kteří na vzdálených ostrovech v moři sídli; a skončil
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snažným svým přáním, by slova, jež právě pronesl, došla vřelého a
milého přijetí a podobala se zrnu zasetému v úrodnou jež přinese
hojnou žeň ctnostných skutků. Amen.

Kostelem rozlehl se šustot šatů; posluchači právě sedali. —
Chlapec, jehož život tato kniha líčí, neměl velký požitek z kázání,
byl však trpělivý — a více se přec na něm nemohlo žádat. — Po
celé kázání tvrdošijně se držel; proti své vůli zachycoval jednotlivosti,
jež kazatel vypočítával neposlouchal sice, znal však způsob, jakýmž
duchovní ode dávna pravidelně postupoval, a když vsunul nějaký
nový dodatek, zaslechl jej a z celé duše se hněvivě zachvěl; každý
dodatek pokládal za neslušné taškářství. — Asi v polovici kázání sedla
si moucha před ním na lavici a trýznila ho tím, že si klidně pracku
o pracku třela; chytala se za hlavu s takovou silou, že div ji od trupu
neodtrhla; i bylo viděti tenounkou nitku představující krk; zadními
nožkami otírala křídla, jež hladila k tělu, jako by to byly šosy u
kabátu, celý svůj zevnějšek upravovala s takovým klidem, jako by
byla v úplné bezpečnosti. A byla opravdu v bezpečí; neboť jakkoli
Toma silně ruce svrběly, máchnouti po ní, přece se neodvážil —
zdálo se mu, že by rázem duši ztratil, kdyby mezi kázáním provedl
takový kousek. Při poslední větě však pohnul rukou a posunul ji v
před; a jakmile doznělo » Amen«, byla moucha válečným zajatcem.
Tetička však to zpozorovala, a Tom ji musil pustit.

Kněz vyňal své papíry a začal bzučeti monotonním hlasem,
jednaje o předmětě velice asi všedním; neboť tu a tam začaly hlavy
jednotlivců klímat — a přece mluvil o věčných plamenech a věčné
síře, a líčil sídlo zavrženců v takových barvách, že se to ani vyjádřiti
nedá. Tom počítal stránky kázání; když šel domů, věděl vždycky,
kolik stránek kázání mělo, málo kdy však z něho co věděl.
Tentokráte ho však kázání chvilku zaujalo. Kazatel líčil právě
velkolepě a dojemně blaženost lidských tvorů, až lev s jehnětem
odpočívati bude v jediném loži, a dítě si se lvem bude hráti.
Důležitosti naučení a morálky tohoto líčení však chlapec nepochopil;
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přemýšlel jen, jak znamenitá to bude podívaná; tváře jeho hořely
při takových myšlénkách, a v duchu si přál býti tím dítětem, jež na
provázku vede ochočeného lva.

Rázem však upadl zase ve trýzeň, když se jal kněz pokračovati v
suchopárných svých výkladech. I začal přemýšleti o svém pokladu, o
který přišel, totiž o velkém černém brouku s neobyčejnými kusadly
— nazýval ho »štípavým broukem«. Měl ho v zavíraci škatulce. Vzal
ho do hrsti a brouk ho jako v odměnu především řádně kousl.
Následoval štilec; brouk letěl klikatým směrem, padl v uličce mezi
lavicemi na znak a bolavý prst ocitl se v hochových ústech. A brouk
tu ležel beznadějně třepetaje nohami a nemohl se převrátiti v
původní polohu. Tom se po něm díval, byl by ho rád zase dostal,
brouk však byl z jeho dosahu. Pozornost posluchačstva, jež nebavilo
kázání, upoutal brouk, i sledovalo také pozorně jeho pohyby.

V tom se přibatolil lenivě jakýs pudlík, rozesmutněn, unaven
letní něhou a klidem, trápen zajetím, pln touhy po změně.
Vyčenichal brouka; i zvedl svislý ocásek a zavrtěl jím. Prohlížel si
kořist; obešel ji; přičichl k ní z bezpečné vzdálenosti; obešel ji znova;
nabyl smělosti a přičichl k ní z blízka; potom otevřel tlamičku a
opatrně po brouku chňapl, prozatím ho minul; pak chňapl znovu a
znovu; taková zábava počala pudlíka těšit; i lehl si na břicho, brouka
maje mezi předními svými tlapami, a pokračoval ve svých pokusech;
konečně ho brouk omrzel, nevšímal si ho a posléze na něj zapomněl.
Začal klímati hlavičkou, brada jeho klesala víc a více, až spočinula
na zajatci, který se do ní zahryzl. Kostelem se rozlehl pronikavý
vzkřek, pudlík zatřásl hlavou a brouk padl o několik loket dále a
zase na znak. Poblíže stojící diváci zachvěli se tichou, vnitřní rozkoší,
několik tváří skrylo se za vějíři a šátky; Tom byl dokonale blažen. Z
očí psíka zíral žert; taková byla asi též jeho nálada; v srdci však cítil
také hněv a dychtil po pomstě. I popošel k brouku a znovu na něj
začal útočiti; obskakoval brouka, dopadaje předními tlapkami až k
němu, a chňapal blíž a blíže, potřásaje hlavičkou, až mu uši pleskaly.
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Za chvilku však zase ucítil únavu; chtěl se potěšit mouchou, však
bezvýsledně; stopoval mravence s čenichem přitisknutým k dlažbě,
brzy však toho nechal; zívl, vzdychl, zapomněl docela na brouka a
sedl si naň. Následoval srdcelomný nářek, psík sypal uličkou; skučel
stále a běžel; doběhl k oltáři a dal se druhou uličkou, dostal se až ke
dveřím; chtěl domů; čím více běžel, tím větší děs ho jímal, až posléze
činil dojem chlupaté, zářivé komety, jež se bleskurychle pohybuje
v kruhovité své dráze. Konečně uchýlil se poblázněný trpitel ze své
dráhy a skočil svému veliteli do klína; tento ho vyhodil oknem, a
zoufalé volání sláblo a brzy docela ztichlo v dáli.

Všichni posluchači zrudli v tvářích a dusili se potlačovaným
smíchem; kazatel ustal. Ujal se ovšem zase slova, mluvil však trhavě
a zdlouhavě; bylo po dojmu; nejvýše vážné výroky stále byly
odměňovány bezbožným, zadržovaným smíchem, jenž hrozil
propuknouti za vysokým opěradlem té i oné vzdálenější lavice, jako
by ubohý farář byl pronesl Bůh ví jaký žert. Celé shromáždění
upřímně si oddechlo, když konec učiněn jich útrapám a požehnání
kazatele sneslo se na jejich hlavy.

Tom Sawyer přišel domů v dobrém rozmaru, říkaje si v duchu,
že služby Boží také baví, je-li v nich jen trochu rozmanitosti. Jediná
jen myšlénka ho trápila; nechť si psík pohrál jeho štípavým broukem,
připraviti o něj však ho nemusil.
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VI

V pondělí ráno bylo Tomovi Sawyerovi nevolno. V pondělí ráno
mu bylo vždycky nevolno, poněvadž tímto dnem počínalo jeho
loudavé, týdenní školní utrpení. Toho dne bývalo obyčejně první
jeho myšlenkou přání, by nebylo vůbec svátků, neboť takto stávalo se
zvykání na vězení a pouta daleko obtížnějším.

Tom ležel v myšlénky ponořen. V tom mu napadlo, kéž by byl
nemocen; nemusil by do školy. Temná naděje se mu zjevila. I jal
se zkoumati své tělo. Nikde žádná bolest; prohlížel znovu. V tom
se mu zdálo, že cítí ujímání, i jal se bolesti rozněcovati pln blahé
naděje. Bolesti však brzy ochably a náhle utuchly docela. I přemítal
dále. Náhle mu cosi napadlo. Jeden hoření zub se mu viklal. Šťastná
to náhoda; již se chtěl dát do řvaní, jako »honicí pes«, jak říkával,
tu však si vzpomněl, že, kdyby s takovou omluvou k tetičce přišel,
že by mu zub vytrhla a to by bolelo. — Rozhodl se tedy, že zub
zatím nechá v záloze, a že bude pátrati po chytřejší omluvě. Nic
si nemohl vymysliti, v tom si však vzpomněl, kterak pan doktor
jednou vypravoval o jistém nemocném, který by byl málem přišel o
prst, a který si dvě neb tři neděle s prstem poležel. Chlapec rychle
vytáhl zpod pokrývky bolavý prst a prohlížel si jej. Neznal však nutné
příznaky takové nemoci; přece však věc stála za pokus, i jal se křičeti
co hrdlo stačilo.

Sid spal, jako by se pranic nedělo.
Tom řval ještě silněji, i zdálo se mu, že ho prst opravdu začíná

bolet.
Sid se ani nepohnul.
Tom řval, div se neudusil. I odpočal si, nalokal se vzduchu a

vydal řadu znamenitých skřeků.
Sid chrápal dále.
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Tom zuřil Volal »Side! Side!« i začal jím třásti. To účinkovalo;
Tom začal znovu řváti. Sid zívl, protáhl se, zachroptěl, opřel se
loktem a zadival se na Toma. Ten řval dále. Sid pravil:

»Tome, poslechni, Tome!«
Žádná odpověď.
»Ty, Tome! Tome! Co je ti, Tome?« I třásl jím a úzkostlivě mu

hleděl do tváře.
Tom zabědoval:
»Ach, Side, nech mne, nestrkej do mne!«
»Co ti je, Tome? Musím zavolat tetičku.«
Ne, ne. Snad to samo přejde. Neříkej nikomu.«
»Musím. Jenom, prosím tě, Tome, nenaříkej tolik, to je hrozné.

Jak dlouho takto naříkáš?«
»Celé hodiny. Achich! Nech mne, Side. Vždyť mne zabiješ.«
»A proč jsi mne, Tome, dříve nevzbudil? Přestaň již, Tome!

Tvůj nářek mi srdce utrhne. Tome, co je ti?
»Všechno ti, Side, odpouštím. (Zastenal.) Vše, co jsi mi kdy

učinil. Až bude po mně —«
»Ale, Tome, vždyť ty přec neumřeš. Nesmíš umříti. Snad —«
»Odpouštím všem, Side. (Tom zastenal.) Vyřiď jim to. A

zásuvku od okna a jednookou kočku dej oné cizí dívce, jež sem
přijela a řekni jí —«

Sid však chytil šaty a odběhl. — Tomovi bylo teď opravdu zle,
tak pěkně si představoval nemoc, a tak opravdově zněl jeho nářek.

Sid seběhl po schodech a volal:
»Tetičko Márinko, pojď honem! Tom umírá!«
»Umírá!«
»Ano, tetičko. Pospěš si rychle!«
»Hlouposti! Tomu nevěřím!«
Přece však běžela po schodech nahoru, a za ní v patách Sid

a Marie. Zbledla v obličeji, pysky její se chvěly. Když doběhla k
posteli, vydechla:
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»Tome! Tome, co ti je?«
»Ach, tetičko, mně —«
»Co ti je, — co ti je, dítě?«
»Ach, tetičko, nemohu hnout tímhle bolavým prstem!«
Stará paní klesla na židli, usmála se trochu, pak trochu zaplakala,

a konečně se smála i plakala, obé zároveň. To jí dodalo nových sil, i
pravila:

»Jak jsi mne polekal, Tome. Pusť z hlavy ten nesmysl, nech
takových hloupostí!«

Nářek ustal, prst nebolel. Tomovi se to zdálo trochu hloupé i
pravil:

»Zdálo se mi, tetičko Marinko, že v něm nemám vlády a tak
velice mne to v něm loupalo, že jsem ani zubu necítil.«

»Zubu! A, co je se zubem?«
»Viklá se mi a tak strašlivě mne to píchá!«
»Tak, tak, jenom zase nezačni naříkat. Otevři ústa. Ovšem, viklá

se, na to však neumřeš. Marie, podej mi hedvábnou niť a přines hořící
poleno z kuchyně.«

Tom pravil:
»Prosím tě, tetičko, netrhej mi jej, už mne nebolí. Na mou duši,

nebolí. Prosím tě, nech ho. — Vždyť já nechci zůstat doma.«
Tak už nechceš zůstat doma? A to jsi tropil ten hluk jen proto,

že jsi chtěl zůstat doma a jít na ryby? Tome, Tome, mám tě tak ráda,
ty však, jak se zdá, chceš utrápiti staré mé srdce taškářstvím.«

Zatím byly potřeby k trhání zubu přineseny. Stará paní uvázala
na jeden konec hedvábné niti na smyčku Tomův zub, druhý konec
přivázala k pelesti. Potom vzala rozpálené poleno a rychle chlapci až
ke tváři je strčila. A již se zub houpal na pelesti.

Však všeliké útrapy bývají odměněny. Když se Tom po snídani
ubíral do školy, záviděli mu všichni hoši, s nimiž se setkal, poněvadž
mezera v hoření řadě zubů mu dovolovala chlubiti se zcela novým a
zvláštním způsobem. Kol něho skupilo se mnoho chlapců, jež bavila
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taková podívaná; a jden z nich, jenž si usekl prst a proto byl tenkráte
předmětem zbožňování a obecného uctívání, nyní poznal, že nemá
na světě přítelíčka, a že je po slávě. Srdce mu pukalo, i pravil s
opovržením, jehož si vlastně ani nebyl vědom, že to plivání Toma
Sawyera není žádnou znamenitosti; jiný hoch však prohodil: »Kyselé
hrozny, viď!« a zničený rek musil ustoupiti.

Krátce na to setkal se Tom s mladistvým pariou osady, s
Frantíkem Finnem, jenž byl synem největšího opilce z města.
Frantíka upřímně nenáviděly a jeho se strachovaly všechny matky
tamější, poněvadž to byl hoch lenivý, nehodný, sprostý, rozpustilý a
poněvadž všechny jejich děti tak se mu obdivovaly, s takovou zálibou
jeho zakázané společnosti vyhledávaly a toužily jemu se vyrovnati.
Tom měl stejný osud s ostatními slušnými hochy v tom aspoň, že
záviděl Frantíkovi příjemné postavení vyvrhele, a dále v tom, že měl
přísně zakázáno s ním si hráti. I hrál si tudíž s ním, kdykoli se k
tomu naskytla příležitost. Frantík nosil vždy staré šaty po dospělých
mužích, a šaty ty věčně oplývaly bohatými cáry. Klobouk jeho byl
jakousi pustou troskou se širokým půlměsícem, který zbyl z jeho
střechy; kabát, měl-li vůbec jaký, sáhal až k patám, tak že zadní
knoflíky ocitly se hezky nízko; jediná šle držela jeho kalhoty; tyto
byly nahoře v zadu uvolněny; nic v nich nebylo; roztřepené nohavice
ucoural v blátě, neohrnul-li je. Frantík přicházel a odcházel, kdy se
mu zachtělo. Byla-li pěkná pohoda, spával Frantík na schodech přede
dveřmi, bylo-li vlhko, v sudech; nemusil choditi do školy, ani do
kostela, nemusil pozdravovati, ani nikoho poslouchati: mohl jíti se
koupat neb na ryby, kdy a kam chtěl a zdržeti se tam, jak dlouho
mu bylo libo; nikdo mu nezapovídal rvačky; mohl býti vzhůru,
jak dlouho si přál; na jaře chodil bos první a na podzim poslední
ze všech dětí; nemusil se mýti, nemusil se převlékati; klíti uměl
znamenitě — Zkrátka vše, co životu dodává ceny, směl tento chlapec
dělati. Tak aspoň uvažovali všichni trýznění, věznění, slušní hoši v
St. Petersburgu.
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Tom zavolal na romanticky žijícího psance:
»Hej, Frantíku!«
»I nech mne na pokoji, já mám jinší věci.«
»A co máš?«
»Scíplou kočku.«
»Ukaž, Frantíku. Na mou duši, už je ztuhlá. Odkud ji máš?«
»Koupil jsem ji od kamaráda.«
»Co’s za ni dal?«
»Modrý lístek a měchýř, který jsem dostal na jatkách.«
»A kde jsi vzal ten lístek?«
»Koupil jsem jej před čtrnácti dny od Bena Rogerse za tyčku k

obruči.«
»Poslechni k čemu je scíplá kočka, Frantíku?«
»K čemu? Hojí bradavice.«
»Jistě? To není možno. Já znám lepší prostředek.«
»To asi sotva. Jaký?«
» Inu, stuchlou vodu.«
»Stuchlou vodu.«
»Stuchlou vodu! To bych to chyt’!«
»Myslíš, že ne? Zkoušel jsi ji někdy?«
»Nezkoušel. Ale Robert Tanner to zkusil.«
»Kdo ti to povídal?«
»Inu, on to řekl Bohumíru Thatcherovi, Bohumír to řekl

Jeníkovi Bakerovi, Jeník to řekl Jimovi Hollisovi, Jim to řekl Beňovi
Rogersovi, Béňa to řekl jistému černochovi, a tento černoch to řekl
mně. Tak teda!«

»Co z toho? Ti všichni lhou. Kromě toho černocha, kterého
neznám. Neviděl jsem však ještě černocha, který by nelhal. I
hlouposti! Tak mi tedy řekni, jak to Robert Tanner udělal.«

»Strčil ruku do strouchnivělého pařezu, v němž byla dešťová
voda.«

»Za dne?«
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»Ovšem.«
»Byl obrácen tváří k pařezu?«
»Ovšem. Aspoň se mi tak zdá.«
»Říkal při tom něco?«
»Nevím, myslím, že nic.«
»Aha! To povídej někomu jinému, že lze stuchlou vodou takhle

hloupě vyhojit bradavice! To bys tak pochodil. Musíš jíti do prostřed
lesů, kde jsi si vyhlédl nějaký pařez, a právě o půlnoci se musíš k
němu obrátiti zády, strčit do něho ruku a při tom musíš říkat:

»Špalku, špalku, žíti nechci více,
nevezmeš-li si mé bradavice,«

potom musíš rychle odběhnout, na jedenáct kroků, s očima
přimhouřenýma, pak se musíš třikrát na místě otočit, a můžeš jít
domů, nikomu se však o tom nesmíš zmíniti. Poněvadž, kdybys něco
vyzradil, kouzlo by rázem zmizelo.«

»Tak to možná je; ale Robert Tannerů to tak nedělal.«
»Ovšem, že nedělal; vždyť je bradavicemi zrovna osypán; a

všechny by zahnal, kdyby věděl, kterak užívati stuchlé vody. Tisíce
bradavic jsem takto z rukou zahnal, Frantíku. Beru stále žáby do
rukou, a dostal jsem od nich bradavic vždycky dost. Někdy je také
odstraním pomocí bobu.«

»O, bob je dobrý prostředek. Také jsem ho užíval.«
»Tak, a jak jsi to dělal.«
»Vezme se bob, rozpůlí se, řízne se do bradavice, až krev teče,

pak polovina bobu omočí se v krvi, a kol půlnoci, když nesvítí
měsíc, na křižovatce se zakope, a ostatek se spálí. Nyní zakrvácená
polovička bobu, chtějíc přitáhnouti druhý kus bobu, bude stále a
stále z bradavice krev ssáti, což krvi pomůže tak, že za chvilku zmizí
bradavice docela.«

»Ano, tak je to dobře, Frantíku, ale ještě lépe je, říkáš-li, když
zahrabáváš bob, slova: »Rychle jdi do země, nevracej se ke mně!«
Tak to dělává Pepík Harperů, a ten byl skoro až v Coonvillu, a
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jinde všude. Teď mně však pověz, jak se vyhánějí bradavice scíplou
kočkou?«

»Vezmeš kočku, jdeš s ní na hřbitov, před půlnoci k místu, kde
pochován je nějaký bezbožník; o půlnoci přiletí čert, snad také dva
nebo tři; viděti nebudeš nic, ale bude se ti zdáti, jakoby vítr fičel,
nebo snad budeš jich řeči slyšeti ; až budou mrtvého odnášeti, hoď
po nich kočku a při tom říkej: »Čert se žene za mrtvým, kočka
za čertem, bradavice za kočkou; šťastnou cestu, s Bohem!« Takto
zaženeš všechny bradavice.

»To může být pravda. Již jsi to zkoušel, Frantíku?«
»Nezkoušel, ale stará Hopkinsová mně to říkala.«
»Bude to asi pravda, říkají o ní, že je čarodějnicí.«
»I co říkají! Vždyť já vím, že je čarodějnicí. Tatínkovi taky

učarovala. Tatínek to sám říká. Jednou šel a viděl, že mu čaruje, vzal
kámen a kdyby se byla neuhnula, byl by ji zasáhl. A ještě téže noci
spadl s přístřešku, na němž opilý ležel, a zlomil si ruku.«

»To je opravdu strašné. A dle čeho poznal, že ona čarovala?«
Tatínek to pozná zcela snadno. Říká, že dívá-li se někdo upřeně

člověku do tváře, tu prý mu čaruje, zvláště šeptá-li při tom něco.
Neboť šeptá-li si člověk, tu prý říká pozpátku »Otče náš!««

»Poslechni, Frantíku, kdy to chceš zkusit s tou kočkou?«
»Dnes v noci. Myslím, že si přijdou pro zemřelého starého

Viléma.«
Vždyť již v sobotu měl pohřeb, Frantíku. Což pak by ho byli v

sobotu v noci neodnesli.«
»To jsou hloupé řeči! Což pak před půlnocí mohou působiti

jejich kouzla. A po půlnoci nastane neděle. Myslím, že se čerti v
neděli tuze neukazují.«

»Na to jsem nevzpomněl. Ano, je to pravda. Nevzal bys mne s
sebou?«

»Proč pak ne jen jestli se nebojíš.«
»Báti se! Hlouposti! Zamňoukneš na mne, viď?«
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»Ovšem, ale musíš mně odpověděti, můžeš-li přijít. Posledně jsi
mne nechal mňoukati, až starý Hays na mne začal házeti kamením a
volal: ‚Zatrápená kočka!‘ I vzal jsem cihlu a hodil jsem mu ji do okna
— neříkej to ale nikomu!«

»To se rozumí, že neřeknu. Oné noci jsem nemohl mňoukat,
poněvadž u mne byla tetička; tentokráte ale zamňouknu. Ukaž,
Frantíku, co to máš?«

»Inu nic, jen roztoče.«
»Kde’s ho chytil?«
»V lese.«
»Zač bys ho dal?«
»Nevím. Neprodám ho.«
»Dobře tedy. Ale je to malý roztoč.«
»Co se ti na něm nelíbí? Vždyť není tvůj. Mně stačí. Pro mne je

dost veliký!«
»Roztočů je ve dříví plno. Kdybych chtěl, mohl bych jich

nachytat na tisíce.«
»A proč tedy nenachytáš? Poněvadž dobře víš, že to nejde tak

lehce. Tohle je náramně ranní roztoč; je to první roztoč, kterého
jsem letos našel.«

»Poslechni, Frantíku, dám ti za něj svůj zub.«
»Ukaž mi jej.«
Tom vyňal z kapsy kus papíru a pozorně jej rozbaloval. Frantík

ho toužebně pozoroval. Pokušení bylo velmi silné. Posléze pravil:
»Je pravý?«
Tom vyhrnul pysk a ukázal mezeru v řadě zubů.
»Dobře tedy,« pravil Frantík, »platí.«
Tom ukryl roztoče do škatulky, která byla kdysi vězením

»štípavého brouka«; pak se oba rozloučili; každý z nich byl
přesvědčen, že tím obchodem získal.

Když Tom došel ke školní osamělé budově, rychle vkročil do
vnitř, jako člověk, jenž bez své viny zmeškal.
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Pověsil klobouk na hřebík, a rychle skočil do lavice, v níž
sedával. Pan učitel trůnící na vysoké velké rákosové lenošce, dřímal;
uspávající šum učební síně ho ukonejšil. — Vkročení Tomvo ho
probudilo.

»Tomáš Sawyer!«
Tom věděl, že kdykoli ho někdo osloví plným jménem, vždy to

znamená neštěstí.
»Zde! pane učitel.«
»K tabuli! Řekni mně, proč přicházíš zase pozdě?«
Tom chtěl již vzíti útočiště ke lži, v tom uzřel dva dlouhé

copy zlatého vlasu, splývající po zádech, a rychlým vnuknutím lásky
postřehl rázem komu náležejí, a vedle této bytosti bylo jediné
prázdné místo v celém oddělení dívčím. — I odpověděl hned:

»Zdržel jsem se s Frantíkem Finnovým; mluvili jsme spolu!«
Panu učitelovi krev stydla v žilách; zíral beznadějně v před. Děti

přestaly hlučet; myslily, že se šíleně odvážný ten chlapec zbláznil.
»Co že jsi tropil?« tázal se pan učitel znova.
»Mluvil jsem s Frantíkem Finnovým.«
Tedy přece slyšel pan učitel dobře.
»Tomáši Sawyere, tak divnou omluvu dnes slyším poprvé; na

takové darebáctví ani pouhá metla nestačí. Svlekni kabát!«
Ruka pana učitele lítala, dokud síly stačily; pruty metly hezky se

otloukly. Pak následoval rozkaz.
»Teď jdi a sedni si k děvčatům! A příště se měj na pozoru!«
Smích, který se rozlehl síní, jak se zdálo, zalekl hocha, ve

skutečnosti však hledati sluší příčinu jeho rozpaků spíše v mocné
úctě, již choval k neznámé své modle a ve velkém štěstí, jež mu bylo
popřáno. I sedl si na konec lavice; děvče pohodilo hlavou a poposedlo
dále od něho. Děti začaly dělat různé posuňky, dávaly si pokyny,
šeptaly, Tom však seděl tiše, ruce maje na dlouhé, nízké lavici, a
zabral se, jak se zdálo, do své knihy. Děti od něho znenáhla odvracely
pozornost, a obvyklý šum zase se rozléhal ztemnělou síní. V tom však
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chlapec začal pozorovati po očku dívku. Ta si toho všimla, ušklíbla se
na něho a odvrátila se od něho na chvilku obličejem. Pak se opatrně
ohlédla a hle! před ní leží broskev. Odstrčila ji zpět; Tom ji pomalu
položil na dřívější místo; odstrčila ji zase, však již ne tak prudce.
Tom ji zase vrátil; i nechala ji, kde byla. Tom naškrábal na tabulku:
»Prosím tě, vezmi si broskev, mám jich více.««

Děvče pohlédlo na tato slova, nedalo však žádné odpovědi. V
tom začal chlapec zase cosi psáti, zakrývaje tabulku levou rukou.
Z počátku dívka se tvářila, jakoby si toho ani nevšímala, pak se
začala jeviti lidská zvědavost, z prvu ovšem sotva znatelně. Chlapec
psal, jako by ničeho nepozoroval. Děvče se pokusilo nenápadně
nahlédnout, hoch však nedal ničím na jevo, že o tom ví. Posléze
neodolalo a nesměle zašeptalo:

»Ukaž, co píšeš.«
Tom začal pomalu odkrývati nešťastnou karikaturu domu; obě

střechy bylo vidět a kouř vycházející komínem podobal se drátu na
vytahování zátek. Práce tato upoutala v té míře dívčin zájem, že
zapomněla na celý okolní svět. Když shlédla celý obrázek, prohlížela
jej chvilku, pak zašeptala:

»To je hezké — vykresli muže.«
Umělec zobrazil muže před domem; byl by mohl celý dům

obkročiti; dívka však nesoudila příliš přísně; ta obluda ji uspokojila
úplně, i zašeptala:

»Hezký to muž – nyní vykresli mne.«
Tom nakreslil písečné hodiny, k tomu nahoře měsíc v úplňku a

údy jak nitky; do roztažených prstů vetknul ohromný vějíř.
»Vše je tak krásné ráda bych také kreslila,« pravila dívka.
»To je zcela snadné,« šeptal Tom. »Naučím tě tomu.«
»Opravdu? A kdy?«
»V poledne. Půjdeš k obědu domů?«
»Zůstala bych zde, chceš-li.«
»Tak dobře to je znamenité.«
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»Jak se jmenuješ?«
»Rebekka Thatcherova.«
»A ty? Ach, již vím. Tomáš Sawyer, viď?«
»Tak mně říkají, mám li dostat bití. Dělám-li dobrotu, jmenuji

se Tom. Budeš mně říkati Tom, ano?«
»Ano.«
Tom začal cosi škrábati na tabulce, zakrývaje písmo. Dívka již se

neostýchala. Prosila, by jí dovolil nahlédnouti.
»Ale, to nic není,« pravil Tom.
»To není pravda.«
»Nic to není; co bys na tom viděla?«
»Ano, chci to vidět; prosím tě, nech mne nahlédnout.«
»Ty bys to na mne řekla.«
»Neřeknu jistě ne; jistě, jistojistě ne.«
»Neřekneš to tedy nikomu na světě? Co živa budeš?«
»Ne, neřeknu nikdy a nikomu. Tak mi to ukaž.«
»Ty to nesmíš číst!«
»Když mně tak bráníš, právě si to musím přečíst, Tome — i

položila ručku svou na jeho a nastala malá tahanice. Tom dělal,
jakoby zcela vážně odpíral, zatím však nechal pomalu sklouznouti
ruku, až se objevila na tabulce slova: »Miluji tě.«

»I ty taškáři!« Pleskla ho trochu přes ruku, zarděla se však přece a
zaradovala se v duchu.

V tom cítil nešťastný chlapec, jak ho cosi u ucha pomalu chytlo
a do výše zvedlo. Jako ve svěráku přenesen byl na druhý konec
síně do své lavice; cesta ta provázena ovšem prudkou salvou smíchu
celé školy. Pan učitel stál potom nad ním několik strašných vteřin, a
posléze odešel k svému stolci ani slova nepromluviv. Tomovi znělo
v uchu, srdce však jásalo. Když síň zase ztichla, Tom zamýšlel
opravdově se učit, byl však příliš rozčilen. I octl se myšlenkami svými
v oddělení pro čtení, kde se mu tuze nedařilo, pak v oddělení pro
zeměpis, kdež jezera převracel v hory, hory v řeky, řeky v pevnou
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zemi, až také zde byl zmatek dokonalý; konečně v oddělení pro
slabikování, byl však »vyloučen« následkem dětinského žvastu, až
posléze musil odevzdati pamětný cínový peníz, který okázale po
několik měsíců nosil.
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VII

Čím usilovněji se Tom snažil do učení se zabrati, tím víc rozptylovaly
se jeho myšlénky. I vzdal se konečně, zívnuv s povzdechem všech
pokusů. Nemohl se dočkati polední přestávky. Panovalo naprosté
ticho. Bylo úplné bezvětří. Dusný vzduch vábil ku spánku.
Uspávající šepot dvaceti pěti učících se žáků tak mile zněl v duši
jako kouzelné bzučení včel. V dáli zvedala »Horka« ve sluneční
záři půvabné, zelené své stráně, rdíc se za třepotavým závojem
rozpáleného vzduchu; ve výši letělo volně několik ptáků; nikde
nebylo jiného živého tvora, kromě několika krav, jež také usnuly.

Tomova mysl toužila po volnosti, neb aspoň po nějaké zábavě,
by nějak zahnal hrozně dlouhou chvíli. I sáhl do kapsy, tváří jeho
bleskla zář zbožných díků, zcela mimo jeho vůli. Potají vyňal krabici.
Vzal tesaříka a položil jej na dlouhou, plochou lavici. Ubožáčkovi
asi také z očí zazářila zbožná vděčnost, byla však předčasná. Neboť
když se chystal pln vděčnosti se vzdáliti, Tom ho špendlíkem obrátil
a přinutil dáti se jiným směrem.

Věrný přítel Tomův sedící podle a stejně jako Tom se soužící,
obrátil rázem hlubokou, milou pozornost k této zábavě. Věrným
tím přítelem byl Pepík Harperů. Tito hoši po celý týden byli sobě
kamarády věrnými, v sobotu však byli nepřáteli na život a na smrt.
Pepík vzal z výložku u kabátu špendlík a začal také směr zajatce říditi.
Tato zábava rázem ho upoutala. Tu namítl Tom, že prý si takto
vzájemně překážejí, a žádný vlastně brouka neužije. I vzal Pepíkovu
tabulku; položil ji na lavici a táhl podle ní prostředkem čáru.

»Pokud bude na tvé straně, můžeš ho obraceti na všecky strany,
já ti nebudu bránit; pustíš-li ho však přes tuhle čáru na moji stranu,
budu ho popohánět já, dokud ho na své straně udržím.«

»Dobře tedy, začni — pusť ho.«
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Tesařík hned unikl Tomovi; přešel přes hranici, Pepík ho
chvilku proháněl, potom se brouk obrátil a přešel na druhou stranu.
To se několikráte opakovalo. Vždy jeden z chlapců s napjatou
pozorností honil brouka po lavici, kdežto druhý s nemenším zájmem
ho pozoroval; hlavy jejich skloněny byly nad tabulkou, a duše jejich
zapomněly na okolní svět. Konečně se sklonilo štěstí na stranu
Pepíkovu, i zdálo se, že při něm vytrvá. Tesařík běhal brzy tím,
brzy oním směrem, rozčilen a ustrašen neméně než sami hoši, však
pokaždé, kdykoli se blížil k vítěznému cíli, tak že Tom již ruku do
něm vztahoval, Pepíkův špendlík hbitě mu dal jiný směr a udržel ho
takto ve své moci. Posléze to začalo Toma dopalovat. Jeho pokušení
bylo příliš mocné. I natáhl se přes hranici a zdržel ho špendlíkem.
Pepík se rozhněval.

»Tome, nech ho,« pravil.
»Chtěl jsem ho trochu popohnati, Pepíku.«
»Jo, to nejde, holečku; nech ho na pokoji«.
»Ale vždyť já mu nic neudělám.«
»Já řku, nech na pokoji!«
»Nenechám!«
»Musíš ho nechat — vždyť je v mojí půlce.«
»Poslechni. Pepíku Harperů, čí je ten tesařík?«
»Do toho mně nic není — je na mé straně, nesmíš se ho tedy ani

dotknout.«
»To bych se podíval. Je můj a musím ho mít, jako že se Tom

Sawyer jmenuji!«
Hrozná rána dopadla na Tomova záda, a právě taková stihla též

Pepíka; na celé dvě minuty zahalila se síň v kotouče prachu, jež se
valily z kabátů chlapců k velké radosti celé školy. Hoši byli příliš
zaujati broukem, nepřekvapilo je tudíž hrobové ticho, jež zavládlo
tím, že pan učitel po špičkách k nim šel a nad jich hlavami stanul.
Pozoroval dříve zábavu jejich hezkou chvilku, než jim ji pokazil.

50 Dobrodružství Toma Sawyera



Když skončeno v poledne vyučování, Tom pospíšil k Rebece
Thatscherové a pošeptal jí do ucha:

»Vezmi si klobouk a dělej, jako bys šla domů; až dojdeš za roh,
odtrhni se od nich a vrať se uličkou sem. Půjdu jinudy, udělám to
zrovna tak.«

I odešli oba; každý s jinou skupinou žáků. — Za chvilku se sešli
v uličce a odebrali se do třídy, v níž zůstali sami. I usedli, tabulku
položili před sebe, Tom podal Rebece pisátko, vzal ji za ruku a veda
jí ruku vykreslil zase znamenitý dům. Když ochabl umělecký jejich
zájem, dali se do hovoru Tomovo nitro kypělo blahem.

»Máš ráda myši?« pravil.
»Ani viděti je nemohu!«
»Inu ovšem — živé. Míním zabité, jež se uváží na provaz a rychle

kol hlavy roztočí.«
»O myši tuze nestojím. Co mne se týče, ráda lepkavé bonbony.«
»Oh, což o to! Kdyby tak byly!«
»Tak? Mám jich několik s sebou. Dám ti bonbon, ale jen na

chvilku, musíš mně ho zas vrátit.«
Byla to rozkoš; bonbon putoval z úst do úst, děti klátily nohama

o lavici překypujíce blahem.
»Byla jsi někdy v cirkuse?« pravil Tom.
»Byla, a budu-li hodná, půjdu prý příště s tatínkem zase.«
»Byl jsem v cirkuse několikrát, třikrát nebo čtyřikrát. Kostel

není ničím v porovnání s cirkusem. V takovém cirkuse je pořád živo.
Až budu velký, budu dělat v cirkuse Augusta.«

»Och, je! To bude hezké. Mají takové pěkné, strakaté šaty.«
»Ovšem; a vydělají hromadu peněz — mají skoro tolar na den,

jak povídal Béňa Rogersů. Poslechni, Rebeko, byla jsi již někdy
zasnoubena?«

»Jak to myslíš?«
»Inu zasnoubena před svatbou.«
»Nebyla.«
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»Nechtěla bys se zasnoubit.«
»Proč pak ne. Nevím. Jak se to dělá?«
»Jak? To je zcela jednoduché. Řekneš svému hochovi, že

nechceš náležeti nikomu, leč jemu, věčně, věčně, věčně jen jemu,
pak mu dáš hubičku, a je po všem. To přec dovede každý.«

»Hubičku? A k čemu hubičku?«
»Inu, víš, to je proto — víš, každý musí dát hubičku.«
»Každý?«
»Ovšem, každý, kdo někoho miluje. A víš-li pak, co jsem prve

napsal na tabulku?«
»Vv — vím.«
»Co tedy?«
»Nemohu ti to říci.«
»A smím to já tobě říci?«
»Ano, — ano — ale až někdy jindy.«
»Ne, ne, hned.«
»Teď ne — zítra.«
»Dovol mi, Rebeko, říci to hned. Pošeptám ti to do ucha, zcela

tichounce.«
Rebeka váhala, Tom pokládal mlčení její za nepřímý souhlas, i

objal ji v pasu, a zašeptal jí sladce své tajemství, dotýkaje se pysky
téměř jejího ucha. Pak dodal:

»Nyní zase ty mně pošeptej totéž.«
Chvilku váhala, pak pravila:
»Obrať se stranou, bys mne neviděl, a pošeptám ti to. Neřekneš

to však nikomu, Tome? Neřekneš?«
»To se ví, že neřeknu. Tak tedy, Rebeko.«
I odvrátil se od ní tváří. Plaše sklonila dívka nad ním hlavu, až

svým dechem kadeře jeho zvlnila a zašeptala: »Já — tě — miluji!«
Pak rychle odskočila a sem tam pobíhala mezi stolky a lavicemi,

pronásledována jsouc Tomem; posléze se utekla do koutku a bílou
svou zástěrkou zakryla si tvář. Tom ji objal kol krku a spustil:
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»Tak už je všecko odbyto — všecko, až na tu hubičku. Nelekej
se jí — vždyť to nic není. Dovol tedy, Rebeko.«

I hleděl odtrhnouti od její tváře ruce a zástěrku.
Ponenáhlu vzdala se odporu, ruce jí klesly; a její tvář uzarděná

tím zápasem, se poddala. Tom ji políbil na červené rty a pravil:
»Tak, teď je po něm, Rebeko. Nyní pomni, že nesmíš nikoho na

světě milovati, leč mne, a za nikoho se nesmíš provdat, leč za mne,
nikdy a nikdy. Slibuješ?«

»Slibuji, že nikoho nebudu milovat, kromě tebe, Tome, a že si
nikoho nevezmu leč tebe, a ty také si nesmíš vzíti nikoho leč mne.«

„Inu, ovšem. To se rozumí samo sebou. A kdykoli půjdeš do
školy, půjdeš vždy se mnou, ač nebude-li se nikdo dívat — a při
hrách vyvolíš si vždycky mne, a já tebe, poněvadž tak se to sluší na
snoubence.«

»Och, jak je to krásné! Nikdy jsem o tom dosud neslyšela.«
»Vždycky je to rozkošné! Když jsem s Amalií Lawrence-ovou —

—.«
Z pohledu, jejž naň vrhla, poznal svou chybu; nedomluvil, byl

zmaten.
»Ach, Tome!« ty jsi byl tedy již s jinou zasnouben!«
I dala se do pláče. Tom pravil:
»Neplač, Rebeko. Na tu jsem už docela zapomněl.«
»Nevěřím ti, Tome — nevěřím.«
Tom chtěl dívku kol krku obejmouti, ta však ho odstrčila,

odvrátila se tváří ke zdi a plakala dále. Tom učinil nový pokus,
sladkými slovy ji chlácholil, byl však znova odražen. Tu ho pojala
pýcha, i vyšel hrdými kroky ze třídy. Venku postál trochu a vrhal
nepokojné, rozčilené pohledy chvilkami na dvéře, doufaje, že pocítí
lítost a že ho vyhledá. Nestalo se však, jak doufal. I bylo mu nevolno
při pomyšlení, že vina je na jeho straně. V jeho nitru odehrál se
tuhý boj; posléze se Tom pevně rozhodl, znovu se pokusiti o štěstí a
vstoupil.
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Stála posud v koutku obličejem ke stěně obrácena, a usedavě
štkala. Tom byl dojat. I popošel k ní; stanul, nevěda, co počíti. Pak
pravil nesměle:

»Rebeko — miluji jenom tebe.«
Neodpověděla — zaplakala.
»Rebeko,« pravil dojemně.
»Rebeko, promluv —«
Zavzlykala hlasitě.
Tom vyňal nejcennější svůj klenot, mosazný knoflík od kočáru,

a umístil tak, by jej viděla.
»Vezmi si jej, Rebeko, prosím tě,« pravil.
Dívka zahodila knoflík. Tu Tom odešel, daleko přes hory a doly,

a toho dne do školy již se nevrátil. Rebeky zmocnilo se náhle neblahé
tušení. Běžela ke dveřím; po Tomovi ani památky; i pospíšila ke
hříšti; ani tu nebyl.

»Tome! vrať se, Tome!« volala.
Naslouchala pozorně, nedostalo se jí však odpovědi. Byla sama;

ticho a samota jedinými byly jí společníky. Začala zase naříkati, činila
si ostré výčitky; v tom však školáci zase se scházeli, i musila skrýti
svůj žal a ztišiti choré své srdce; nastalo dlouhé odpoledne, plné útrap,
ježto nebylo mezi cizími těmi dětmi pro ni nikoho, jemuž by si
mohla postěžovati.
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VIII

Tom prokroutil se sem a tam uličkami, až se dostal z dohledu
scházejících se školáků a smutně klusal dále. Dvakráte neb třikráte
přešel malou stružku, poněvadž panuje mezi mladými lidmi pověra,
že přejde-li prchající přes vodu, zahladí prý za sebou veškeré stopy.
Za půl hodiny zmizel za domem vdovy Douglasovy na vrcholku
»Horky«; budova školní ztrácela se téměř v údolí. Vkročil do hustého
lesa, neschůdnou cestou dal se směrem k jeho středu a usedl na mech
pod rozložitým dubem. Bylo úplné bezvětří; v mrtvém poledním
vedru ztichly zpěvy ptactva; v přírodě vládlo ticho, jež přerušovalo
jedině klepání datla zavznívající z dáli, a tento zvuk, jak se zdálo,
činil panující mlčení a klid ještě hlubším. Duše hochova ponořila
se v dumy; dojmy jeho šťastně se shodovaly s rázem jeho okolí.
Dlouho seděl takto, vzav bradu do dlaní, lokty se opřel o kolena a
přemítal. — Zdálo se mu, že život pln je zármutku, i záviděl Kubíku
Hodgesovi, jenž byl nedávno všeho toho sproštěn. Jak milé to musí
býti, přemítal, ležeti, dřímati a sníti na věky, na věky, když vánek
šepotá v stromoví a šelestí v trávě a květinách náhrobních, a člověk
navždy zbaven všech mrzutostí a žalů. — Aspoň kdyby byl měl
řádnou vzpomínku na nedělní školu, by mohl zapomenouti na vše. A
což to děvče? Čím se provinil? Ničím. Zamýšlel její dobro, a ona ho
odkopla jako psa — jako psa! Však ona bude jednou litovati, — snad
bude již pozdě. Ach, kéž by mohl na čas umřít!«

Však pružné, mladé srdce nedá se na dlouho udržeti v umělé
náladě Tom mimoděk vracel se zase k skutečnému životu. Což aby
teď prchl a tajemně zmizel? Což aby se odebral daleko — daleko
do neznámých krajů za moře — a nikdy se nevrátil zpět! Jak by
jí asi bylo!? Myšlénka na šaška zase ho napadla, naplnila ho však
jen ošklivostí. Vždyť rozpustilé žerty a tečkované šaty jsou urážlivé,
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vloudí-li se v mysl snící o širé, velebné říši romantiky. Ne, ne, bude
vojákem, a vrátí se po dlouhých letech, znaven válkou, co proslavený
hrdina. Nebo raději se odebere k Indiánům, bude loviti buvoly, a
projde válečně horstvy i ohromnými pustými rovinami dalekého
západu a vrátí se jednou jako slavný náčelník, zdobený barevným
peřím, strašlivě pomalován na celém těle, a jednoho letního jitra
vkročí do nedělní školy, se strašlivým pokřikem válečným a závistivě
na něm spočinou oči všech jeho kamarádů. Však nikoli, jest na
světě ještě vznešenější povolání. Bude piratem! Nyní teprve jasně
před sebou vidí příští svůj osud zářící v neskonalé slávě. — Jeho
jméno plniti bude celý svět hrůzou! Bude podnikati vítězné plavby
po rozbouřených mořích na svém nízkém, černém korábě, »Duchu
moře«, na jehož přídi vlaje strašlivý praporec! Až ocitne se na
vrcholku své slávy, tu se zjeví náhle v rodné své osadě co osmáhlý,
otužilý muž a kráčeti bude ke kostelu; oděn je v černou sametovou
kazajku a spodky, ve vysoké boty, karmínovou šerpu, za tesák, za
širákem mu vlají péra, a na rozvinuté černé vlajce viděti je lebku a
hnáty, i zmocní se rozčilení lidu, a slyšeti je šepot: »To je pirát Tom
Sawyer! Černý mstitel španělské vlády!«

O jeho osudu nyní rozhodnuto; již si zvolil své povolání. Prchne
z domova a začne nový život. Hned zítra ráno se dá na cestu. Nuže,
rychle k přípravám! Především musí sebrati své úspory. I odebral
se ke zpukřelému pařezu, jenž se nalézal opodál, a jal se u jednoho
konce svým »ocelovým« nožem hrabati. Brzy se dostal k prkénku, jež
vydalo dutý zvuk. I sáhl tam rukou a pronesl zpěvavým hlasem:

»Co zde není, ať sem přijde! Co zde je, ať se odtud nehne!«
Pak odhrabal hlínu a odkryl takto šindel. I vytáhl jej a tu se

zjevila malá pokladna, jejíž stěny i dno tvořily šindele. V této
pokladnici ležel kamínek. Náramné bylo sklamání Tomovo! I
poškrábal se za uchem, pln překvapení a pravil:

»To je opravdu divné!«
Pak zahodil mrzutě kamínek a rozvažoval. Pravdou bylo, že
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tentokráte čáry, kterým on i všichni jeho kamarádi věřili co
neomylným, se nepovedly. Zahrabeme-li kamínek, pronášejíce
určitá říkadla, a necháme-li jej po čtrnácte dní v zemi, a vyhrabeme-
li jej, odříkávajíce obvykla slova, tu se přesvědčíme, že všechny
kamínky, jež jsme kdy prohráli na toto místo se nahromadí v té
době, nechť sebe více byly odloučeny. Tentokráte však celá ta věc
opravdu, beze vší pochyby se zhatila. Důvěra Tomova otřásla se v
základech. Často slýchal, že se tato věc povedla, nikdy že se zhatila.
Sám několikráte učinil podobný pokus, nemohl však potom nikdy
nalézti místo, kde kamínek skryl. I přemítal chvilku, posléze rozhodl,
že nějaká čarodějnice překazila a zmařila kouzlo. Chtěl sobě zjednati
objasnění té věci, i ohlížel se kol sebe, a shlédl malý, písčitý prostor s
nálevkovitou skulinou. I lehl na zem, přiložil ke skulině rty a volal:

»Pověz, broučku, co chci vědět!
Pověz, broučku, co chci vědět!«

V písku se cosi pohnulo, a z dírky vylezl černý brouček, který
poděšen rázem zase zmizel. »Neřekl nic! Tak to tedy udělala
čarodějnice. Já to věděl!«

Věděl dobře, že by bylo marno podnikati něco proti
čarodějnicím, i vzdal se tedy všeho skličen na duchu. Tu mu však
napadlo, že by bylo dobře, kdyby měl onen kamínek, který právě byl
zahodil, i šel a hledal trpělivě. Nemohl však nalézti. I vrátil se k své
pokladnici, postavil se opatrně právě tak, jako stál, když odhodil onen
kamínek; potom vzal z kapsy jiný kamínek, hodil jej stejným směrem
a pravil:

»Bratře, jdi pro bratra!«
Dával pozor, kam dopadl, šel na to místo a hledal Patrně však

dopadl příliš blízko, nebo zaletěl příliš daleko, opakoval tedy dvakráte
týž pokus. Konečně se pokus jeho zdařil. Kamínky ležely u sebe ve
vzdálenosti jedné stopy.

V tom se rozlehl zelenými klenbami lesními slabý zvuk dětské
trubky — Tom shodil kabát a kalhoty, opásal se šlí, odhrabal roští,
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jež leželo za zpuchřelým pařezem, odkryl takto hrubý luk a šíp,
dřevěnou šavli, plechovou trubku, schvátil rychle tyto věci, a odběhl
bos, až se mu košile třepetala. Náhle stanul pod vysokým jilmem,
zatroubil v odpověď a započal po špičkách obcházet a obezřetně se
rozhlížel na všecky strany. Pak tiše velel své družině (jež arci žila jen
v jeho mysli):

»Staňte, junáci! Pozor, až dám znamení!«
V tom objevil se Pepík Harperů, oděn právě tak vzdušně a právě

tak těžce ozbrojen jako Tom.
Tom zvolal:
»Stůj! Kdo se opovažuje vkročit do našeho lesa bez mého

dovolení?«
»Guido z Guisbornu neptá se po dovolení! A kdo jsi ty, že — že

—«
»Zadrž ústa zlolajná,« vpadl mu Tom do řeči.
Neboť právě tak to stálo v knize.
»Kdo jsi ty, že mně zakazuješ mluvit?«
»Já! Já jsem Robert Hood, jak brzy, lotře, poznáš!«
»Ty jsi tedy pověstný ten padouch? Však si zjednám brzy volnou

cestu svěžími těmito hvozdy. Chop se zbraně!«
I vytasili dřevěné meče, odhodili ostatní zbroj, vykročili k

šermu, nohu k noze, a utkali se ve vážném, obezřetném souboji »dvě
rány nahoru, dvě rány dolů« —

Tu zvolal Tom:
»Když jsi se dal do boje, nuže čiň se!«
A »činili se« opravdu, až těžce oddechovali a supěli při tom

namáhání. V tom vzkřikl Tom:
»Padni! padni! Proč nepadneš?«
»Nepadnu! Padni ty! Prohráváš!«
»To nejde. Nemohu padnout. V knize to je jinak. Kniha praví:

‚Pak ranou do zad proklál ubohého Guida z Guisbornu.‘ Musíš se
obrátiti, abych tě mohl do zad bodnout.«
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Takové autoritě nebylo ovšem lze klásti odpor. Pepík se tedy
obrátil, dostal ránu a padl.

»Teď zase,« pravil Pepík, »zabiju já tebe. Je to moc hezké.«
»To nejde. V knize je to jinak.«
»To je hloupé. Ano, hloupé.«
»Poslechni, Pepíku, můžeš ty dělati Friara Tucka, nebo Mucha,

syna Millerova, který mně obuškem nohu přerazí; nebo já budu
Šerifem z Nothinghamu, a ty budeš na chvilku Robertem Hoodem,
který mne zabije.«

To se hochům líbilo i podnikli tato dobrodružství. Pak
představoval Tom zase Roberta Hooda, jenž vinou jeptišky vykrvácí,
ježto jeho rána byla zanedbána. A posléze Pepík představuje celý
zástup naříkajících psanců, opatrně ho odvlekl, vložil mu luk do
umdlených rukou a Tom pravil: »Kam padne tento šíp, tam
pochovejte nešťastného Roberta Hooda pod loubím zeleného
stromu.« I vystřelil šíp, klesl a byl by umřel; dotkl se však kopřivy a
vyskočil: nikdo by byl neřekl, že to je mrtvola.

Hoši se oblékli, ukryli zase své zbraně a šli domů, litujíce v
duchu, že již nejsou vyhnanci; a marně hledali, čím by jim moderní
svět nahraditi mohl ztracené jejich štěstí. Pravili, že raději budou
jediný jen rok v onom lese vyhnanci, než na vždy presidentem
Spojených Států.
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IX

O půl deváté večer šli Tom a Sid jako obyčejně spat. Odříkali
modlitby a Sid hned usnul. Tom bděl a čekal nepokojně. Již se mu
zdálo, že svítá, v tom bilo deset! Byl blízek zoufalství. Byl by rád
sebou na loži házel a vrtěl, jak to žádaly jeho nervy, ale bál se, že by
vzbudil Sida.

Ležel tedy tiše a hleděl v temnou noc. Bylo strašlivé ticho. V
tom se začaly temnotou rozléhat sotva slyšitelné zvuky. Bylo slyšeti
tikot hodin. Staré trámy daly se do tajemného praskání, Schody
slabě vrzaly. Nastávala patrně hodina duchů. Odměřené, tlumené
chrápání ozývalo se z komůrky tetičky Márinky. Trapný, hrůzný
cvrkot cvrčka, s nímž si lidský důvtip neví rady, rozlehl se tichem.
Příšerné vrtání červotoče v pelesti u samé hlavy Toma naplnilo
hrůzou — bylo to znamení, že dny někoho z domu jsou sečteny.
Nočním vzduchem rozlehl se z dáli štěkot psa, a druhý jemu slabě
odpovídal.

Tom zmítal sebou na loži. Myslil již, že přiblížil se konec času
a nastala věčnost; proti své vůli začal dřímat; hodiny bily jedenáct;
Tom neslyšel. A v mlhavé jeho sny zalehlo náhle až do melancholie
zabíhající mňoukání. — Otevření okna v sousedním stavení ho
poplašilo. Výkřik: »Zatrolený ničemo!« a hození prázdné láhve proti
zadní zdi tetina dřevníku nadobro ho probudilo, a o minutu později
vylezl úplně oblečen oknem, a plazil se pomalu po čtyřech po střeše.
Cestou dvakrát neb třikrát zamňoukal; pak seskočil na stříšku
dřevníku, odtud pak dolů na zem. Frantík Finnů byl zde, nesl scíplou
kočku. Hoši odběhli a zmizeli v temnotě. Za půl hodiny kráčeli
dlouhou travou hřbitovní.

Hřbitov zařízen byl po starém způsobu západním. Nalézal se na
kopci, ve vzdálenosti půl druhé míle od osady. Kolkolem ohrazen byl
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slabým prkenným plotem, který se místy do vnitř, místy ven skláněl,
nikde však z příma nestál. Travou a plevelem zarostl celý hřbitov.
Všechny staré hroby vpadly do země. Ani jediný náhrobek nebyl na
pravém místě; nad hroby potácely se červotočivé tabulky, hledajíce
oporu, jíž tu nikde nebylo. »Věnováno památce« a pod. zněly kdysi
jejich nápisy, z větší části však byly nečitelné; ani světlo by tu bylo
nepomohlo.

Slabý větřík zalkal stromovím; Tom se zalekl při myšlénce, že to
snad jsou duchové naříkající, že byli z klidu vyrušeni. Hoši mluvili
málo a jen po tichu, poněvadž čas, místo a vládnoucí posvátné ticho
skličovalo jich mysl. Nalezli brzy čerstvý hranatý hrob, který hledali,
a ustoupili stranou pod tři veliké jilmy, jež stály na hrbolku ve
vzdálenosti několika stop od hrobu.

Pak čekali tiše; čas jim pomalu ubíhal. Jedině volání vzdálené
sovy rušilo mrtvé ticho. Toma skličovaly myšlénky. Musil něco říci.
I pravil šeptem:

»Co myslíš, Frantíku, jsou ti mrtví rádi, že jsme je zde
navštívili?«

Frantík zašeptal:
»Taky bych rád věděl. Je to zde strašně tajemné, viď?«
»Máš pravdu.«
Následovalo delší mlčení; hoši zatím přemýšleli o tom předmětu.

Pak zašeptal Tom:
»Poslechni, Frantíku — co myslíš, slyší nás Honzík Vilímů?«
»Bodejť by neslyšel. Aspoň jeho duch nás slyší.«
Po chvilce pravil zase Tom:
»Proč jsem raději neřekl pan Vilím. Nemyslil jsem tím nic zlého.

Říkají mu všichni ‚Honzík‘.«
»Člověk nesmí mnoho na to dáti, jak lidé o mrtvých mluví,

Tome.«
To byla sprcha pro Toma; hovor zase ztichl. V tom chopil Tom

kamaráda za ruku: »Pst!«
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»Co se děje, Tome?« A hoši přitiskli k sobě silně bijící svá srdce.
»Pst! Už je to tu zase! Co pak neslyšíš?«
»Já — —«
»Hle! Slyšíš je ?«
»Pane Bože, Tome, už jsou tu! Na mou duši, už jsou tu! Co si

počneme?«
»Nevím. Co myslíš, uvidí nás zde?«
»Jak pak ne, Tome, vidí v noci jako kočky. Měli jsme raději

zůstati doma.«
»Neboj se. Myslím, že nám nic neudělají. Vždyť jsme jim

neublížili. Budeme-li zcela tiše, možná, že si nás vůbec ani
nevšimnou.«

»Pokusím se o to, Tome, ale Pane Bože, jsem strachem celý bez
sebe.«

»Slyšíš?«
Hoši sklonili k sobě hlavy, sotva dýchali. Stlumený zvuk hlasů

zalehl k ním z protějšího konce hřbitova.
»Podívej se! vidíš?« zašeptal Tom. »Co je to?«
»To jsou čerti. Oh, Tome, to je strašlivé.«
Temnotou blížilo se několik mlhavých postav, se staromodní

plechovou svítilnou, jež kropila půdu nesčetnými malými, lesklými
skvrnami světla. Náhle zašeptal Frantík hrůzou:

»Jsou to čerti, není pochyby. Jsou tři! Tome, jsme ztraceni,
Modli se, můžeš-li!«

»Pokusím se o to, jenom se příliš neboj! Nejdou na nás! ‚když se
kladu na postýlku‘ —« »Pst!«

»Co je, Frantíku?«
»Vždyť to jsou lidé! Aspoň jeden z nich. Poznávám hlas starého

Pottera.«
»To snad není možná.«
»Opravdu. Ani se nehýbej. Není tak bystrý, aby nás shlédl. A

zvláště, když je zase, jako obyčejně, opilý — zatrolený chuďas starý!«
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»Dobře tedy, budu tiše. Teď stojí. Nemohou to nalézti. Již se
zase blíží. Teď hoří! Mokro! Zase hoří! Hoří, hoří !!! Teď jdou dobře!
Poslechni, Frantíku, poznávám druhý hlas: je tam Rudý Józa.«

»Na mou pravdu — ten krvežíznivý divoch! Raději kdyby to byli
čerti z pekla! Co zde asi chtějí?!«

Šepot jejich rázem docela ztichl, neboť oni tři muži došli již ke
hrobu, a stanuli takto ve vzdálenosti několika stop od jejich úkrytu.

»Jsme na místě,« pravil třetí hlas; a majitel tohoto hlasu zvedl do
výše svítilnu a chlapcům zjevila se tvář mladého dra. Robinsona.

Potter a »Rudý Józa« nesli nosítka, na nichž se nalézal provaz a
několik lopat. I složili své břímě a počali rozhrabávati rov. Doktor
položil svítilnu k jedné straně rovu, a usedl zády obrácen k jednomu
z jilmů. Byl tak blízko, že by hoši byli k němu dosáhli rukou.

»Jen rychle, lidé!« pravil hlubokým hlasem. »Měsíc může
každým okamžikem vyjít.«

Zabručeli něco v odpověď a pokračovali ve své práci. Chvilku
nebylo slyšet nic leč protivný zvuk rýčů odhazujících hlínu a písek.
Byl to zvuk velice jednotvárný. Jeden z nich narazil konečně rýčem
na rakev, jež se dutě ozvala, a než minula minuta neb snad dvě,
vytáhli rakev nahoru. Rýči svými odstranili víko rakve, vyňali
mrtvolu a nelítostně ji hodili na zem. Měsíc vyplul z mračen a ukázal
světu zsinalou svou tvář. Nosítka byla přistavena, mrtvola naložena,
přikryta prostěradlem, a provazem přivázána. Potter vyňal z kapsy
velikou svou žabku a převislý kus provazu přeřízl; pak pravil:

»Tak ta prožluklá věc je hotova, a musíme dostat ještě pět dolarů,
nebo to zde necháme.«

»To je moje řeč!« zvolal »Rudý Józa —«
»Ale poslyšte: co to má znamenat?« pravil doktor.
»Chtěli jste napřed peníze, dal jsem vám je tedy.«
»Ovšem, a ještě více jsi pro mne učinil,« pravil Józa, přibližuje se

k doktorovi, jenž vstal se země.
»Před pěti lety jsi mne vyhnal z kuchyně svého otce, když jsem

64 Dobrodružství Toma Sawyera



tě prosil o něco k jídlu, a nazval jsi mne ničemou; a když jsem se
zapřisáhl, že se s tebou třeba po stu letech vypořádám, dal mne otec
tvůj jako tuláka za mříže zavřít. Myslíš, že jsem na to zapomněl?
Nemám nadarmo v sobě krev divochů. A teď tě mám, teď se spolu
vyrovnáme!«

I rozehnal se pěstí po doktorově tváři. Ten však se uhnul, a
mrštil lotrem o zem. Potter nůž pustil a zvolal:

»Nechte na pokoji mého kamaráda!« a již se s doktorem chytl do
křížku, a oba se prali, seč byly jejich síly, dupajíce trávu a rozrývajíce
nohama půdu. Rudý Józa vyskočil, oči jeho zaplály vášní, schvátil
nůž Pottera, a jako kočka sehnut se plížil kol zápasníků, čekaje
vhodné příležitosti. Náhle se doktor vysmekl, chopil se těžkého
prkna z hrobu Vilímova a skolil jím Pottera k zemi; této příležitosti
použil divoch vetknuv mladému muži nůž až po rukojet do prsou.
Tento zavrávoral a klesl částí těla na Pottera, jejž potřísnil krví; v tom
však mračna zakryla ohavný ten výjev a zděšení hoši prchali temnou
nocí.

Když zase měsíc vyplul, Rudý Józa stál nad oběma těly a
prohlížel je. Doktor nesouvisle něco bručel, vzdychl dvakrát nebo
třikrát a ztichl na dobro. Divoch zamumlal:

»Spolu jsme vyrovnáni.«
Pak oloupil mrtvolu. Osudný nůž vložil do Potterovy otevřené

pravice a usedl na odkrytou rakev. Tři —, čtyři —, pět minut minulo;
Potter začal se hýbat a stenat. Ruka jeho svírala nůž; i zvedl ruku,
pohlédl na nůž a s hrůzou jej pustil. Pak si sedl, odstrčiv od sebe
mrtvolu; podíval se na ni a rozhlédl se zmateně kol sebe. Uzřel Józu.

»Pane Bože, co se to stalo, Józo?« pravil.
»Mrzutá je to věc,« pravil Józa, ani sebou nepohnuv.
»Proč jsi tohle jenom dělal?«
»Já, já to neudělal!«
»Pohleď jenom a nemluv zbytečné řeči.«
Potter se zachvěl a zbledl.
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»Zdálo se mi, že jsem vystřízlivěl. Také jsem nemusil dnes v
noci píti Ale mám to ještě v hlavě — hůře než když jsme sem přišli.
Nevím, na čem jsem; nemohu se skoro na nic upamatovati. Řekni
mně, Józo — na své čestné slovo, brachu starý — udělal jsem to já,
Józo? Nechtěl jsem to provést; na mou čest a duši jsem nechtěl, Józo.
Řekni mi, jak se to stalo, Józo? Je to hrozné — byl tak mladý a
nadějný.«

»Inu rvali jste se spolu, on tě praštil prknem, a ty jsi klesl; pak jsi
se vzchopil, vrávoraje a potáceje se na všecky strany, chytil jsi nůž a
vrazil do něho, právě když ti zasadil novou strašlivou ránu, po které
jsi se jako kus hrudy bez vlády svalil.«

»Nevěděl jsem, co dělám. Kéž bych v tu chvíli umřel, je-li
pravda, že jsem ho zabil. Jen kořalka je na všem vinna, a pak snad to
rozčilení. Po celý svůj život jsem neužil zbraně, Józo. Pral jsem se,
ale bez zbraní. To ti každý dosvědčí. Józo, neříkej to na mne. Slib
mně, že to neprozradíš, Józo; jsi přec můj kamarád. Měl jsem tě od
jakživa rád, Józo, a také jsem se tě zastával. Což se již nepamatuješ?
Že mne neprozradíš, Józo?« A ubožák klesl na kolena před hanebným
vrahem, a sepjal prosebně ruce.

»Vždycky jsi se ke mně dobře, hezky choval, nechci se ti zlým
odplatit. Nevím, co mám ještě říci.«

»Och, Józo, ty jsi anděl! Budu ti blahořečit do nejdelší své smrti.«
A Potter se dal do pláče.

»Pojď, dosti toho. Není času na nářky. Jdi onou cestou, já půjdu
tudyhle. Běž, ať tě nikdo nespatří!«

Potter se dal do klusu, který se brzy přeměnil ve cval. Divoch
chvíli se za ním díval. Pak zamumlal:

»Byl li onou ranou tak velice omráčen a rumem zpit, jako se
tváří, nevzpomene si na nůž, leda až bude tak daleko, že se bude báti
vrátit se zpátky do těchto míst sám — zbabělec!«

Po dvou neb třech minutách jediný měsíc převzal hlídku nad
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zavražděným mužem, zabalenou mrtvolou, nad otevřenou rakví a
rozhrabaným rovem. Nastalo úplné ticho.
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X

Oba hoši uháněli k vesnici; strachy ani slova nepromluvili. —
Chvilkami ohlíželi se za sebe bázlivě, jako by se obávali, že je někdo
pronásleduje. V každém pařezu, který uzřeli cestou, tušili muže a
nepřítele, i stajili po každé dech; a když běželi kol několika
osamocených chatrčí ležících nedaleko vsi, zdálo se jako by štěkot
poplašených psů dodával rychlosti křídel jejich nohám.

»Aspoň kdybychom mohli doběhnouti ke staré koželužně, prve
než klesneme!« šeptal Tom, při každé slabice ztěžka oddechuje. »Již
to déle nevydržím.«

Namahavé supání Frantíkovo bylo mu jedinou odpovědí, a hoši
upřeli zraky k cíli svých nadějí, a napjali všechny své síly, by ho
dostihli. I mířili přímo k němu a posléze vletěli udýchání otevřenými
dveřmi dovnitř a klesli rozradostnění a vysíleni v ochrannou
temnotu. Krev začala volněji proudit a Tom zašeptal:

»Frantíku, co myslíš, že za to dostane?«
»Jestliže dr. Robinson zemře, myslím, že bude oběšen.«
»Myslíš?«
»Vím to jistě, Tome.«
Tom chvilku přemítal; pak pravil:
»A kdo ho prozradí? My?«
»I co tě to napadá? Dejme tomu, že by se něco stalo, a že by

,Rudého Józu‘ neoběsili, jistě že by nás dříve neb později ze světa
zprovodil, jako že se Frantík Finnů jmenuji.«

»Na to jsem také pomýšlel, Frantiku.«
»Má-li ho někdo prozraditi, ať ho prozradí Potter, je-li tak

hloupý. Bývá slušně opilý —«
Tom neodpověděl, — přemítal dále. Pak zašeptal:
»Frantíku, Potter o tom neví. Kterak by to mohl vyzraditi?«
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»Proč by o tom nevěděl?«
»Poněvadž právě dostal tu ránu, když Rudý Józa vraždu spáchal.

Myslíš, že něco viděl? Myslíš že něco ví?«
»Na mou duši, Tome, to je pravda!«
»A ostatně poslyš! — možná, že ho ta rána zabila!«
»Ó ne, mně se nezdá, Tome. Měl v sobě kořalku; pozoroval jsem

to; ostatně kořalku má v sobě stále. Když se tatínek opije, tu bys moh’
chalupu mu hodit na hlavu a nic bys mu neudělal. Sám to říká. A
Potter je taky takový. Však střízlivý člověk by měl, trvám, na té ráně
dost.«

Tom chvíli mlčky rozvažoval, pak pravil:
»Frantíku, neprozradíš nikomu ničeho?«
»Tome, musíme mlčeti. Víš to dobře. Ten ďábel by nás utopil

jako koťata, kdybychom o té věci jenom kvikli, a on pak nebyl
oběšen. Teď poslyš: Tome, přísahejme sobě vzájemně — musíme to
učiniti — přísahejme si, že budeme mlčeti.«

»Tedy dobrá, Frantíku. Tak to bude nejlépe. Zvedněme ruce a
přísahejme si, že — —«

»Och ne, to by nebylo nic platné. To stačí jenom pro
malicherné, všední a obyčejné případy, zvláště když se jedná o
všelijaké hlouposti s holkami, jež z chvástavosti všecko vyžvatlají —
zde však musí býti psaná přísaha, když je věc tak velice vážná. A
krví!«

Tom přistoupil ochotně k této myšlénce. Byla to myšlénka
hluboká, tajemná a strašlivá; doba, poměry, okolí — to vše bylo v
souladu s touto myšlénkou. I zvedl čistý šindel, osvětlený měsíční
září, vyňal z kapsy kus »červené křídy« a při svitu měsíce pracně
naškrábal následující řádky, klada důraz na každý volný tah shora
dolů tím, že při něm vsunul jazyk mezi přední zuby, uvol ňuje jej při
každém tahu zdola nahoru:

»Frantík Finnů a
Tom Sawyerů
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přísahají, že zachovají
mlčení o věci té
a že se raději na věky
do země propadnou,
než by jediné jen
slůvko prozradili.«

Frantík náramně úžasl nad Tomovou zběhlostí v písmě a nad
vznešeností jeho výrazů. Pak vyňal rychle z límce od kabátu špendlík
a chtěl se jím píchnouti do prstu; Tom však pravil: »Zadrž! To
nedělej. Špendlík je z mosazi. Mohla by na něm býti měděnka.« »Co
je to měděnka?«

»To je jed. Ano, jed je to. Polkni kousek, — uvidíš.«
Tom vyvlekl z jedné své jehly nit a každý se píchl do bříška

svého palce a vytlačil z něho kapku krve.
Po několikerém stisknutí palce Tom konečně napsal začáteční

písmena svého jména, používaje k tomu břiška svého malíčku za
péro. Pak ukázal Frantíkovi, jak se dělá F, a přísaha skončena. —
Když pochovali ke zdi šindel, pronášejíce při tom strašlivé formule a
říkadla, zdálo se jim, jako by byli pouta svírající jich jazyky zamkli a
klíč zahodili.

V tom postava jakási otvorem na druhém konci zbořeniště
pokradmo se protáhla, oni však si toho nevšimli.

»Tome,« zašeptal Frantík, »a to nesmíme nikdy to tajemství
vyzradit — nikdy?«

»Ovšem, že ne. Nechť se stane cokoli, musíme mlčet. Vždyť
bychom se do země propadli — což jsi už zapomněl?«

»Ovšem, máš pravdu.«
Chvilku si ještě cosi šeptali. Náhle pes jakýs venku — as ve

vzdálenosti desíti stop — táhle, žalostně zavyl. Hoši rychle přitiskli se
těsně k sobě, v strašlivém zděšení.

»Na koho z nás asi se chystá?« vzdychl náhle Frantík.
»Těžko říci — podívej se štěrbinou. Rychle!«
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»Podívej se ty, Tome!«
»Nemohu — nemohu, Frantíku!«
»Prosím tě, Tome, podívej se. Zase vyje.«
»Pane Bože, jaká radostl« šeptal Tom. »Poznávám ho po hlasu, je

to Bull Harbison.«[1]
»To je dobře — na mou pravdu, Tome, — k smrti jsem se

polekal; myslil jsem zcela jistě, že to je zaběhlý pes.«
Pes venku zavyl znova. Hoši se zase poděsili.
»To není Bull Harbison!« šeptal Frantík. »Podívej se, Tomel«

Tom strachem se chvěje, poslechl a přiložil oko ku štěrbině. Sotva
slyšitelně pak zašeptal:

»Je to zaběhlý pes, Frantiku!«
»Bože můj! Na koho z nás má asi namířeno?«
»Bezpochyby na oba, Frantíku. Vždyť jsme pohromadě!«
»Tome, jsme ztraceni. Mohu si lehce vypočítat, kam se po smrti

dostanu. Byl jsem vždycky tak bezbožný.«
»Aby do toho! — — To mám za to, že jsem chodil za školu, a

tropil věci nedovolené. Mohl jsem také být hodný jako Sid, kdybych
byl jen opravdu chtěl — já však jsem se o to ani nepokoušel. Dostanu-
li se zdráv z těchto míst, však já kamarádům v nedělní škole ukáži, co
dovede Tom Sawyer.«

A Tom začal trochu vzlykat.
»Ty a zlý!« A Frantík začal také vzlykat. »Věř mi, Tome

Sawyere, ty jsi anděl proti mně. Och, můj Bože, Bože, Božel
Kdybych já byl na tvém místě.«

Tom se trpce usmál a zašeptal:
»Hleď, Frantiku! On se odtud vzdaluje!«
Frantík pohlédl ven, se srdcem překypujícím radostí.
»I na mou dušil Snad na nás ani nešel!«
»Ovšem že ne. Ani mu to nenapadlo. To je dobré! A na koho

tedy jde?«
Štěkot psa ustal. Tom napjal sluch.
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»Pst! Co je to?« šeptal.
»Nějaké zvuky — jako když vepř chrochtá. Nikoli — někdo tu

chrápe, Tome!«
»Tak? A kde asi, Frantíku?«
»Snad tam dole na druhém konci. Aspoň se mi tak zdá. Tatínek

tady někdy s prasaty spával; to ti byly zvuky, jako by pilou fošny
řezal. Ostatně myslím, že se nikdy více k nám nevrátí.«

Touha po dobrodružstvích znovu pojala mysl chlapců.
»Frantíku, budeš mne následovat, půjdu-li napřed?«
»Nemám mnoho chuti, Tome. Co kdyby to byl Rudý Józa!«
Tomovi klesla mysl. Náhle však pokušení se znovu ujalo, a

chlapci se rozhodli, že se odváží podniku, dorozuměvše se předem,
že vezmou nohy na ramena, jakmile by chrápání ztichlo. I kradli se
po špičkách na druhý konec stavby, jeden za druhým. Když se ocitli
ve vzdálenosti asi pěti kroků od chrapouna, šlápl Tom na suchý prut,
který se s ostrým praskotem zlomil. Spáč zastenal, trochu se skroutil,
tak že svit měsíční padl na jeho tvář. Byl to Potter. Chlapcům ztuhlo
sic srdce i tělo strachem, když sebou onen muž pohnul, nyní však
zmizely jejich obavy. I vyšli po špičkách, rozbitým přístřeškem proti
nepohodě, a stanuli opodál, by se spolu rozloučili. Táhlé, žalostné
vytí znovu se rozlehlo tichou nocí! I obrátili se a uzřeli neznámého
psa, jak stojí ve vzdálenosti několika kroků od místa, kde Potter ležel,
a jak s čenichem k nebi obráceným k Potterovi míří.

»Pro Pána Boha! to je on!« vzkřikli jedním dechem oba hoši.
»Poslechni, Tome, zaběhlý pes prý vyl as před čtrnácti dny o půlnoci
u domu Jana Millera; sýček téhož večera přiletěl na plot a volal; a
podnes nikdo z toho domu neumřel.«

»Vím o tom. Nechť tedy nikdo nezemřel! Což ale nespadla
poslední neděle Gracie Millerova v kuchyni do plamenů, a nepopálila
se strašlivě? A to bylo v sobotu na to.«

»Ovšem, ale neumřela. Ano, vede se jí již lépe.«
»Dobře tedy; jen dočkej času. Po té je veta, právě jako po
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Potterovi. Každý černoch ti to řekne, a ti se v těch věcech dobře
vyznají, Frantíku.«

Pak se rozešli, v duchu přemítajíce.
Když Tom oknem vlezl, již skoro svítalo. Náramně opatrně se

svlékl, raduje se v duchu, že nikdo neví o jeho výletu. Nevšiml si, že
zlehka chrnící Sid bděl a nespal skoro celou hodinu.

Když Tom procitl, Sid byl již dávno oblečen; byl pryč. Den
byl znamenitě již pokročil; bylo hezky pozdě. Tom se lekl. Proč pak
ho nezavolali a neburcovali jako obyčejně? Tato myšlénka budila v
něm divné předtuchy. V pěti minutách se oblékl a seběhl dolů po
schodech; pociťoval smutek a ospalost. Rodina seděla ještě u stolu,
byli však již po snídaní. Nikdo ho neplísnil; všichni od něho
odvraceli zraky; ticho panující a slavnostní nálada mrazila vinníka.
I sedl ke stolu, a tvářil se velmi vesele, bylo to však marné; nikdo
se nesmál, nikdo neodpovídal, ztichl tedy a dal plnou zvůli svému
hlubokému smutku.

Po snídaní vzala teta Toma stranou, a Tom div nezajásal v
naději, že bude bit; nestalo se to však. Tetička se nad ním dala do
pláče, a ptala se ho, kterak může staré její srdce tolik trýznit; posléze
ho začala pobízet, aby jen šel a zahubil sebe a šedivé její obavy
zármutkem do hrobu přivedl; neboť k čemu prý má býti další její
trápení. To bylo tisíckráte horší než výprask; Toma bolelo tentokráte
srdce více, než jindy celé tělo. Naříkal, prosil za prominutí, sliboval
znovu a znovu, že se polepší; posléze byl propuštěn, cítil však, že mu
tetička úplně neodpustila a že jen slabou chová důvěru k jeho slibům.

Stav jeho byl tak žalostný, že docela zapomněl Sidovi se pomstit;
Sidův rychlý ústup zadními vrátky objevil se tudíž zbytečným. Jako
omámen potácel se smutně do školy, a přijal tu spolu s Pepíkem
Harperovým výprask za to, že předešlého dne za školou hrál »špačka«
jako člověk, jehož nitro zaujato je vážnějším bolem, a jenž nemá
smyslu pro malichernosti. Pak se odebral na své místo, lokty se
opřel o lavici, bradu vzal do dlaní a upřel do stěny utkvělý pohled
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prozrazující žal, jenž dosáhl nejvyšší míry, kterou nelze již překročiti.
Cosi tvrdého tlačilo ho v loket. Po chvíli pak pomalu a smutně
změnil polohu těla a vzal do ruky s povzdechem onen předmět. Byl v
papíře. Rozbalil papír. Následoval dlouhý, unylý a vášnivý povzdech,
srdce jeho stíženo bylo děsnou ranou. Byl to jeho mosazný knoflík
od kočáru! Poslední toto pírko zlomilo velbloudovi hřbet —
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XI

O polednách pobouřily strašlivé zprávy celou osadu. O telegrafu
se tenkráte ještě nikomu ani nezdálo, a přec ta novina letěla od
muže k muži, od skupiny ke skupině, od domu k domu — skoro
jako po telegrafu. Pan učitel musil ovšem dáti dětem na odpoledne
prázdno; divně by se naň osada dívala, kdyby toho byl neučinil.
U zavražděného muže nalezen byl zakrvácený muž a kdosi v něm
poznal nůž, Potterův — tak zněla novina. A opozdilý jistý občan
napadl prý Pottera, jak se myl v »louži« as v jednu neb ve dvě
hodiny v noci, a pak náhle prchl — podezřelá to zajisté věc, zvláště
pokud se týká onoho mytí, jež Potter neměl ve zvyku. Po celé osadě
hledali tohoto »vraha« (jedná-li se o vyšetření záležitosti a vynesení
rozsudku, bývají lidé brzy hotovi), nemohli ho však nalézti. Jezdci
rozjeli se na všecky strany, a šerif pevně doufal, že bude vrah do
večera lapen.

Celá osada se hrnula ke hřbitovu. Žal opustil Tomovo nitro;
hoch přidružil se také k průvodu, nikoli snad proto, že by byl nešel
tisíckráte raději jinam, nýbrž proto, že ho hrůzné tajemné kouzlo
vábilo v ta místa. Když došli k strašlivému hrobu, prodral zástupem
své tílko a uzřel neblahý ten obraz. Zdálo se mu, že celý věk uplynul
od doby, co naposled stál na těchto místech. Kdosi ho štípl do ruky.
Obrátil se a zrak jeho spočinul na — Frantikovi. Pak se oba najednou
odvrátili stranou, pozorujíce, zda nikdo nevyčetl ničeho z jejich
vzájemného pohledu. Lidé hovořili vespolek a napjatě se dívali na
truchlivý ten obraz.

»Chuďas!« »Chuďas mladý?« »Z toho ať si naučení vezmou lupiči
hrobů!« »Potter jistě bude oběšen, až ho dopadnou!« Podobného
druhu poznámky hrnuly se ze všech stran a kněz pravil: »Bůh tak
usoudil, byla v tom ruka Páně.«
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V tom se Tom zachvěl na celém těle; oko jeho spočinulo na
strnulé tváři Rudého Józy. V tom to začalo v davu vříti a bouřiti a
zavzněly hlasy: »To je on! Hle! Sám přichází!«

»Kdo? Kdo?« ozvalo se z dvaceti hrdel.
»Potter!«
»Hle! teď stojí! Hleďte, už se obrací! Nepusťte ho!«
Ti, kdož se nalézali na větvích stromů nad Tomovou hlavou,

volali, že se nepokouší o útěk, že jest tak rozčilen a zmaten —
»Strašně drzý to chlap!« pravil kdosi; »chtěl se klidně podívati na

své dílo — nečekal, že se tu s námi setká.«
Náhle se dav rozestoupil; šerif prošel okázale zástupem, veda

Pottera za rameno. Tvář chuďasova byla zděšena; strach mu zíral z
očí. Když stanul před zavražděným, zavrávoral jako mrtvicí raněn,
rukama zastřel si obličej a propukl v pláč.

»Já to neudělal, přátelé ,« zaštkal; »na mou čest, na mou duši jsem
to neudělal.«

»Kdo pak vás obviňuje?« zvolal kdosi.
Tento hlas rozhodl. Potter pozvedl očí a beznadějně se rozhlédl.

Uzřel »Rudého Józu« a zvolal:
»Ach, Rudý Józo, ty jsi mi přec slíbil, že nikdy — —«
»Je to váš nůž?« a šerif mu jej dal k očím.
Potter byl by klesl, kdyby ho byli nezadrželi; i posadili ho na

zem. Pak pravil:
»Tušil jsem, že nevrátím-li se a budu-li — —« Zachvěl se hrůzou,

pak máchl mdle bezvládnou rukou a zvolal: »Pověz jim, Józo, pověz,
vše — všecko již je marné.«

Frantík a Tom stáli tu jako ochromeni, s vytřeštěnýma očima
a slyšeli, jak nelítostný lhář rozvíjí na pohled jasné vylíčení celé
události, čekajíce každou chvíli, že Tvůrce sešle z modrojasného nebe
blesky své na jeho hlavu, a divíce se, proč tak dlouho odkládá smrtící
ránu. A když domluvil a živ i zdráv před nimi stál, tu kolísající jich
úmysl zrušiti svou přísahu a zachrániti život nešťastnému, zrazenému
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zajatci, utuchl a zmizel docela, neboť zlosyn ten patrně se zapsal
samému ďáblu, a začíti sobě něco s tak mocným pánem, jako je satan,
mohlo by se hochům státi osudným.

»Proč jste neprchl? Proč jste se sem vracel?« zvolal kdosi ze
zástupu.

»Nemohl jsem si pomoci — nemohl jsem si pomoci,« zastenal
Potter. »Chtěl jsem utéci, ale nemohl jsem se dostati jinam než sem.«
A začal zase naříkati.

Rudý Józa opakoval své údaje, právě s takovým klidem po
několika minutách při vyšetřování, ač vypovídal pod přísahou; a hoši,
vidouce, že se blesky nedostavují, byli utvrzeni v svém mínění, že se
Józa zaprodal ďáblu. Nyní v něm viděli muže, který je poutal svým
neštěstím, jako nikdo před tím, a nespouštěli téměř očarovaných
svých očí s jeho tváře. I odhodlali se v duchu, že ho budou stopovati
v noci, až se naskytne k tomu příležitost, doufajíce, že se se jim takto
podaří shlédnouti hrozného jeho vládce.

Rudý Józa pomohl zvednouti tělo zavražděného muže a naložiti
je do připraveného vozu; zděšeným davem šířila se šepotem zpráva,
že rána poněkud zakrvácela! Chlapci doufali, že okolnost tato
podezření pravým směrem obrátí; jaké však bylo jejich zděšení, když
několik osadníků poznamenalo:

»To proto, že stál Potter ve vzdálenosti tří kroků od zabitého.«
Hrozné tajemství Tomovo a hlodající jeho svědomí zahánělo

dobrý týden spánek s jeho očí; jednou z rána při snídaní prohodil Sid:
»Tome, ty sebou v noci vrtíš a takové řeči vedeš, že celé noci

nemohu usnouti.«
Tom zbledl a sklopil oči.
»To je špatné znamení, « pravila vážně teta Márinka. »A jaké to

myšlénky ti brání ve spaní?«
»Ale žádné. Nevím o ničem « Však hochova ruka se chvěla, že

až svou kávu po stole rozlil.
»A mluvíš o takových divných věcech,« pravil Sid. »Tak na

XI 79



příklad posledně jsi volal: „To je krev, ano krev! krev!“ několikráte
jsi to slovo opakoval. A pak jsi pravil: „Netrapte mne tolik — povím
všecko. A co? Co povíš?«

Tomovi dělaly se mžitky před očima. Těžko říci, co by bylo
dále následovalo; na štěstí zmizel však nepokoj z tetiny tváře; sama
mimoděk přišla na pomoc nesnázím Toma. Pravila totiž:

»To je děsné! To bude jistě ta strašlivá vražda. Mně se o ní také
zdá skoro každou noc. Časem myslím ve snu, že jsem sama tu vraždu
spáchala.«

Marie se přiznala, že mívá také podobné sny. Sid, jak se zdálo,
byl spokojen. Tom vzdálil se, jak jen mohl nejrychleji, a naříkal si
potom po celý týden na bolení zubů, a pokaždé si na noc ovazoval
tváře. Nevšiml si, že Sid v noci ho pozoruje, a často sňal obvaz;
dlouho opřen o loket pozorně naslouchal a pak zase obvaz v dřívější
polohu navlékal. Tomův žal pomalu utuchal; bolení zubů se mu
zprotivilo; brzy od něho upustil úplně. Sid skutečně snad pochytil
mnoho z ne souvislého blabolení Tomova, ničeho z toho však
nevyzradil. K Tomově nelibosti sháněli se jeho kamarádi i na dále
po scíplých kočkách a udržovali takto Tomovi v čerstvé paměti jeho
neštěstí. Sid pozoroval, že Tom nebral účastenství v jejich výpravách,
ačkoli bylo jeho zvykem, říditi všecky nové podniky; všiml si také,
že Tom ani svědkem nebýval — a to bylo opravdu zvláštní; ani
ta okolnost mu neušla, že Tom choval zjevnou nepřízeň k jejich
pátrání, a že se, pokud možná, vždy jeho stranil. Sid se tomu divil, nic
však neříkal. Konečně i tyto výpravy dětí vyšly z obliby, a přestaly
mučiti Tomovo svědomí.

V tuto strastiplnou dobu Tom denně neb ob den, vyčkav
vhodné příležitosti, odebral se k zamřížovanému okénku vězení a
prostrčil tajně »vrahovi« různé drobnosti, jež se mu podařilo sehnati.
— Žalářem byla nepatrná, zděná klec nalézající se v bařině na konci
vesnice; nebylo tu hlídek; vždyť zřídka kdy hostila vězně. Tyto dary
značnou měrou tišily Tomovo svědomí. Osadníci byli by velice rádi

80 Dobrodružství Toma Sawyera



zlynčovali »Rudého Józu« a na tyč posadili pro krádež mrtvoly, zjev
jeho budil však takovou hrůzu, že se nenalezl nikdo, jenž by chtěl
první ruku na něj vložit, i upustili tudíž od svého úmyslu. Při svých
údajích chytře začal líčiti rvačku, zamlčev krádež, jež jí předcházela;
zdálo se jim tudíž nejmoudřejším prozatím na soudě ani s tou věcí
nezačínati.
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XII

K tomu, že se Tomova mysl vymanila z tajemného hoře, nemálo
přispěla též okolnost, že ji zaujala nová, závažná událost. Rebeka
Thatcherova přestala choditi do školy. Několik dnů zápolil Tom se
svojí pýchou a snažil se »dáti jí výhost ze svého srdce«, však nechtělo
se mu dařiti. Přistihl se několikráte, jak bloudí kol domu jejího otce
v noci, a bylo mu náramně trudno. Stonala. Což jestli umře! Ta
myšlénka ho poutala. Ani válka ho nevábila již, ani námořní lupičství.
Kouzlo života zašlo, jen poušť z něho zbyla. Zahodil obruč i míč;
přestaly ho baviti. Tetička byla znepokojena; začala na něm zkoušeti
všeho druhu léky. Náležela k oněm zaslepeným lidem, kteří pevně
věří ve výsadní léky a veškeré »nejnovější, osvědčené« methody
směřující k vyléčení neb zmírnění každé nemoci. Tvrdošijně konala
pokusy v oboru tomto. Sotva v něm nový objev učiněn, hořela
dychtivostí sama se přesvědčiti o jeho ceně; ne snad na sobě, vždyť
nikdy sama nestonala, nýbrž na někom, kdo se jí právě namanul.
Předplácela se na všecky časopisy s názvem »Zdraví« a na všecky
frenologické šmejdy; a celá se jenjen třásla na skvělou tu hloupost,
jež zírala z každé řádky. V nesmyslné rady týkající se otázek, jak
třeba větrati, kdy jíti spat, kdy vstávat, co jísti a co píti, jak mnoho
denně se pohybovati, v jaké býti náladě, a jaké šaty nositi, věřila
jako v evangelium a při tom ani nepozorovala, že zdravotní její
listy obyčejně po měsíci zavrhly, co před měsícem doporučovaly.
Byla to bytost prostosrdečná, jež neznala klamu; dala se tudíž snadno
ošáliti. Sebrala všecky dryáčnické rady, všecky dryáčnické léky a
takto vyzbrojena smrtí, objížděla na bledém koni — obrazně řečeno
— s »peklem v patách«. — Pokládala se za anděla nemocných a za
vtělenou »gileadskou masť« strádajících sousedů.

Právě se hlásalo léčení vodou a Tomův stav přišel jí náramně
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vhod. Denně ho budila časně z rána, do dřevníku ho postavila a
proudy studené vody na něj lila; pak ho ručníkem jako pilník ostrým
vydrhla, do mokrého prostěradla zabalila a pokrývkami obložila, div
z Toma duši nevypotila; »žluté její skvrny draly se póry,« jak říkal
Tom.

Přes to však více a více se vzmáhala jeho melancholie, i bledost
a sklíčenost. I začala ho koupati v horké vodě, pouštěla na něj sprchy
a potápěla ho. Však černý smutek hocha neopouštěl. Aby zvýšila
účinky vody, dávala mu hubená jídla z ovesné mouky a zprýskavé
přílepy. Jako do džbánu do něho lila, plníc ho denně různými,
dryáčnickými lektvary.

Její prostředky neměly na Toma účinku. Tato okolnost budila
úžas staré paní. Tu jeho lhostejnost musí překonati stůj co stůj!! V
tom se dověděla o léčebném prostředku »Není bolu více«. I objednala
si jej do zásoby. Okusila a potěšena byla výsledkem. Byl to vlastně
oheň v kapalném skupenství. Upustila od léčení vodou a jinými
prostředky a přilnula s důvěrou k léku »Není bolu více«. — I podala
Tomovi na lžičku léku a s nejhlubší úzkostlivostí čekala na účinek.
— Rázem ji opustily starosti, duše její nabyla zase klidu; neboť
lhostejnost (Tomova byla vítězně překonána. — Divější, upřímnější
zájem nebyl by mohl dáti na jevo, ani kdyby mu byla oheň pod
nohama zapálila.

Tom cítil, že je na čase, vzchopiti se ze své nemoci; zničený
jeho život byl sice dosti romantickým, začínal však býti tuze chudým
pro jeho cit a tuze bohatým na rozmanité změny. Přemýšlel, jak by
si ulevil, a posléze se rozhodl, že vášnivě si oblíbí lék »Není bolu
více«. I žádal za něj tak často, že to už tetičku omrzelo, a konečně
mu řekla, aby se sám o sebe staral a ji nechal na pokoji. Kdyby
se v případě tomto bylo jednalo o Sida, jistě by její radost nekalilo
žádné podezření, poněvadž však to byl Tom, prohlížela občas potají
láhvičku. I shledala, že léku skutečně ubývá; nenapadlo jí ovšem, že
chlapec lékem tím léčí štěrbinu v podlaze světnice.
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Když Tom jednoho dne zase štěrbině léku podával, přišel k
němu žlutý tetin kocour, jenž předl, pohlížeje žádostivě očkem po
lžičce, a žádaje ho, by mu také dal okusiti. Tom pravil:

»Nepotřebuješ-li léku skutečně, Petře, ani mi o něj neříkej.«
Petr však dal na jevo, že léku potřebuje.
»Bude lépe, když si to ještě rozmyslíš.«
Petr si to však již rozmyslil.
»Žádal jsi mne o lék, dám ti jej, poněvadž nejsem takový; budeš-

li však litovati své žádosti, nedávej vinu nikomu leč sobě samému.«
Petr souhlasil; Tom mu tedy otevřel hubu a nalil tam lektvaru

»Není bolu více«. Petr vyskočil do výšky, vydal válečný vzkřek, a
lítal kol do kola světnice, narážeje na nábytek, převrhuje květináče a
šíře všeobecnou spoustu. Pak se postavil na zadní nohy, a v návalu
veselosti vykračoval si po síni s hlavou hrdě vztýčenou a voláním
svým hlásal světu nezměrnou svou blaženost. Potom začal zase divě
lítat po domě, zmatek a zničení zůstavuje v zápětí. Když vkročila
tetička Márinka, metal právě kocour dvojité kotrmelce, zakončil
produkci mohutným jásotem a vyrazil otevřeným oknem, při čemž
zbývající ještě květináče strhl. Stará paní úžasem zdrcena, hleděla přes
brejle na to divadlo; Tom ležel na zemi, a smál se, div se nezadusil.

»Tome, co jenom je tomu kocourovi?«
»Nevím, tetičko,« vyrazil chlapec.
»Tohle jsem neviděla, co živa jsem. Proč pak tolik řádí?«
»To opravdu nevím, tetičko Márinko; to kocouři vždycky tak

řádí, mají-li dobré časy.«
»Takhle že řádí?« Přízvuk té otázky polekal trochu Toma.
»Ano, tetičko, Já aspoň myslím, že ano.«
»Myslíš?«
»Ovšem, tetičko.«
Stará paní se shýbla; Tom ji sledoval se zájmem, jenž rostl s jeho

úzkostí. Bylo již pozdě, když pochopil, »odkud vítr věje«. Zrádná
lžička vyčnívala zpod záclony. Tetička Márinka ji zdvihla a držela
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v rukou. Tom sebou škubl a sklopil oči. Tetička vzala Toma jako
obyčejně za ucho a naklepala mu důkladně náprstkem hlavu.

»Proč pak tak trápíš ubohou tu němou tvář?«
»Udělal jsem mu to z lásky — poněvadž nemá žádnou tetičku.«
»Nemá tetičku! — hlupáku. A co na tom?«
»To je vážná věc. Neboť kdyby měl tetičku, sama by mu vypálila

vnitřnosti. A nelítostně by mu je usmažila, jako by to byl nějaký
člověk.«

Teta Márinka pocítila náhle výčitku svědomí. Celá záležitost
ocitla se tím v novém světle; co bolí kocoura, bolí kluka snad také.
I změkla a zasmušila se. Oči jí trochu zaslzely, i vložila ruku na
Tomovu hlavu a pravila vlídně:

»Měla jsem jen tvůj prospěch na zřeteli, Tome. A tobě, Tome,
lék prospěl.«

Tom se zahleděl do její tváře a sotva znatelný záblesk šelmovství
kmitl jeho vážností.

»Vím, tetičko, že jste měla jen moje blaho na zřeteli, já však jsem
chtěl Petrovi také prospěti. A také jemu lék prospěl. Nikdy jsem ho
neviděl tak pěkně skákat — —«

»I dej pokoj, Tome, a nezlob mne zase. A teď buď zase hodným
hochem; nemusíš již užívati léku.«

Tom přišel do školy v čas. I neušlo obecné pozornosti, že
zvláštní ta událost byla v poslední době na denním pořádku. Také
dnes, jak bylo poslední dobou jeho zvykem, obcházel vrátka budovy
školní, místo aby si hrál s kamarády. Nebylo mu dobře, říkal; a
skutečně bylo na něm viděti, že stůně. Dělal, jako by se jen tak
všelikam díval, jen ne tam, kam se díval ve skutečnosti na silnici. V
tom se objevil Bohumír Thatcher na obzoru; Tomova tvář zazářila;
chvíli se ještě díval, pak se smutně obrátil. Když přišel Míra
Thatcherů do školy, Tom ho oslovil, vyčkávaje opatrně vhodné
příležitosti, by se mohl zmíniti o Rebece; těkavý hoch však nepostihl,
kam Tom míří. Tom číhal a číhal, těšil se blahou nadějí, kdykoli
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se sukně mihla na obzoru, a nenávist pojal pak proti každé, jakmile
se objevilo, že to není ta pravá. Konečně přestaly sukně na obzoru
se zjevovati, i upadl v beznadějnou zádumčivost; i vešel do prázdné
školní síně a sedl na své místo, by se oddal žalu svému. V tom
shlédl ještě jednu sukni u vrátek a srdce mu poskočilo. Rychle vyběhl
a »řádil« jako divoch; křičel, smál se, kluky honil, skákal přes plot
vydávaje v šanc svůj život a zdravé hnáty, po rukách chodil, na hlavu
se stavěl — zkrátka prováděl všeliké hrdinské skutky, na které si právě
vzpomněl, dívaje se chvílemi po očku zda ho Rebeka Thatcherova
pozoruje. Ta však jako by o ničem nevěděla; ani na něj nevzhlédla.
Což je to možno, že by si byla ještě nevšimla jeho přítomnosti? I začal
své produkce odbývati v její bezprostřední blízkosti; běhal vydávaje
válečné vzkřeky, chytil čepici jednoho z kluků, a hodil ji na střechu,
vrazil do skupiny dětí a rozmetal je na všecky strany, a konečně se jí
rozpleskl před nosem, div ji neporazil — tu se obrátila hrdě vztyčivši
nosíček, i zaslechl slova: »Hm! někdo myslí, kdo ví, jak mu to sluší,
— když se tak dvoří!!«

Tom se zarděl. Sebral se a pryč se odplížil, zdrcen a sklíčen.
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XIII

Tom byl odhodlán. Byl zasmušilý a zoufalý. Vždyť byl opuštěným
chlapcem, bez přátel, jak v duchu si říkal; nikdo ho nemiloval; až
poznají, k čemu ho dohnali, snad budou litovati; chtěl dělati dobrotu
a prospívati v učení, oni však ho nenechali; chtěli se ho zbaviti, buďsi
tedy; ať mu vytýkají následky jeho jednání — co z toho? jakým
právem si může naříkati opuštěný? Ano, konečně ho k tomu dohnali:
povede tedy zločinný život. Nemohl jinak. Zatím pokročil daleko
do lučin, a zvuk školního zvonku zahajující vyučování slabě doléhal
k jeho sluchu. I zavzlykal při myšlénce, že nikdy již starý, milý ten
zvuk mu nezavzní bylo to velice kruté, byl však k tomu dohnán;
když ho vyhnali do nelítostného světa, musí se podrobiti — odpustil
jim. I zaštkal hlasitě a prudce.

V tom shlédl věrného svého kamaráda Pepíka Harpera — byl
rozhorlen a choval patrně velký a neblahý záměr v svém nitru. Byla
tu vlastně »jediná myšlénka ve dvou hlavách« — Tom otíraje si
rukávem oči, začal cosi bláboliti, že se rozhodl z domova prchnouti
pro kruté s ním nakládání a nedostatek lásky, že bude blouditi širým
světem a nikdy se domů nevrátí; zakončil nadějí, že Pepík nikdy na
něj nazapomene.

Tu však vyšlo na jevo, že se právě Pepík chystal tuto žádost
Tomovi přednésti, a že ho právě proto vyhledal. Matka mu totiž
vypráskala za to, že prý jí vypil smetanu, jíž Pepík ani neokusil, o níž
ani nevěděl; z toho je patrno, že ji obtěžuje a že by se ho ráda zbavila;
mají-li se takto věci, nezbývá mu, než se podrobiti její vůli; přál jí,
aby byla šťastna a nikdy nelitovala, že vyhnala ubohého svého syna
do nelítostného světa, aby se tam trápil a posléze zhynul.

Oba hoši šli smutně spolu, slibujíce sobě, že si budou jako bratři
vzájemně pomáhati a že se neodloučí od sebe, dokud smrt sama je
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nezbaví jejich žalů. Pak začali osnovati plány do budoucnosti. Pepík
byl by rád býval poustevníkem, jenž se živí kořínky lesními v odlehlé
jeskyni a jenž opuštěn umírá mrazem, bídou a žalem; když však
vyslechl Toma, doznal, že zločinný život má mnoho znamenitých
předností, i přistoupil tedy na návrh, aby se stali piráty.

Ve vzdálenosti tří mil pod St. Petersburgem, v místech, kde je
řeka Mississipi přes míli široká, táhne se dlouhý, úzký, zalesněný
ostrůvek s nízkým pobřežím na jednom konci; byl jako stvořen pro
jejich schůzky. Nebyl obydlen; vždyť na protějším břehu se prostíral
hustý a skoro naprosto neobydlený hvozd. Rozhodli se tedy pro
ostrov Jacksonův. Ani nepomyslili, na kom tu budou provozovati
lupičské své řemeslo. Pak vyhledali Frantíka Finna, jenž se k nim
ihned připojil; neboť jemu přišlo každé zaměstnání vhod; nevybíral
příliš. Potom se rozešli, davše si dostaveníčko na osamělém místě na
břehu řeky v oblíbenou hodinu, totiž o půlnoci. Zde se nalézal malý
vor, který hodlali uloupiti. Každý z nich měl přinésti udice a vlasce, a
potřeby, jež se daly skrytě a tajně odciziti — jako praví psanci; a než
minulo odpoledne, byli již v té míře připraveni na cestu, že mohli s
potěšením šířiti mezi dětmi sladkou zprávu, že osada brzy »o něčem
uslyší«. Všichni, jimž se dostalo tohoto temného upozornění, musili
dáti záruku, že »budou čekat jako pěna«.

As o půlnoci přišel Tom, nesa vařenou šunku a několik
drobností, a stanul v hustém mlází na malém výběžku, přehlížeje
místo jejich schůzky. Hvězdy svítily; bylo úplné ticho. Mohutná řeka
odpočívala, jak ocean v tichu. Tom naslouchal chvilku; žádný zvuk
nerušil klid noci. Dlouze a zřetelně zahvizdl. Zpod výběžku zalehla k
němu odpověď. Tom hvizdl podruhé a stejná odpověď. Pak zaslechl
stlumený hlas:

»Kdo zde?«
»Tom Sawyer, Černý mstitel Španělské vlády. Vaše jména?«
»Frantík Finn, Rudá Ruka, a Pepík Harper, Postrach oceanu.«

Tom pro ně vyhledal tato jména v oblíbené své literatuře.
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»Dobrá! Heslo!«
Dva chraptivé hlasy současně šepotem sdělily tiché noci strašlivé

slovo: »KREV!«
Tom hodil s výběžku šunku, a sám se za ní pustil, napínaje v

nejvyšší míře při tomto slézání svou kůži i šaty. Vedla sice rovná,
pohodlná cesta kol výběžku, ta však postrádala naprosto překážek a
nebezpečenství, po nichž tolik piráti baží.

»Postrach oceanu« přivlekl párek slaniny, a tíže tohoto břemene
skoro nadobro vyčerpala jeho síly. Finn »Rudá Ruka« ukradl hrnec,
množství ne zcela připraveného listového tabáku, a přinesl také
několik vodnic, aby z nich nadělal dýmek. Však kromě něho z
pirátů žádný ani nekouřil ani »nežvýkal«. Černý mstitel Španělské
vlády mínil, že to bez ohně nepůjde. To byla moudrá myšlénka;
sirky sotva byly známy v oněch dnech. As ve vzdálenosti jednoho
sta kroků uzřeli oheň doutnající na velkém voru, i odebrali se tam
ihned a opatřili si oharek. Z této výpravy udělali velké dobrodužství,
volajíce: »pst!« každou chvilku a s prstem na rtech se zastavujíce;
rukama sahali po vymyšlených dýkách; a jeden druhému nakazoval
neblahým šeptáním, aby, až se »ničema« hne, dýku mu »vrazil až po
jilec«, poněvadž prý mrtvý nic nezradí«. Věděli ovšem, že se plavci v
osadě po zásobách shánějí se ve skladištích anebo hodují, to však jim
ještě nikterak nedovolovalo, by se chovali jinak, než jak se sluší na
piráty.

I odrazili od břehu; Tom velel, Frantík stál u zadního vesla a
Pepík u předního. Tom stál uprostřed voru se zasmušilou tváří a s
rukama přes prsa složenýma, a stlumeným, přísným hlasem šeptal
rozkazy:

»Plachty po větru!«
»Stane se, pane!«
»Rovně! Rovně!«
»Pluje rovně, pane!«
»Trochu stranou!«
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»Pluje stranou, pane!«
Poněvadž hoši ustavičně, týmž směrem se plavili ke středu

proudu, není pochyby, že tyto rozkazy dávány jen tak »na oko«, a že
neměly mít zvláštního významu.

»Které plachty jsou zdviženy?«
»Nejnižší plachty, nejvyšší a stěžňové, pane!«
»Postavte vrchní plachty bramové! Šest plavců nechť zdvihne

plachty na předním stežni! Rychle!«
»Stane se, pane!«
»Hlavní plachtu dolů! Lana plachtovní a podplachtovní! Rychle,

junáci!«
»Stane se, pane!«
»Po větru, — hodně v levo! — Pozor abyste se uhnuli! V levo —

v levo! Teď! Ruče! Rovně, rovněl«
»Pluje rovně, pane!«
Vor přeplul již polovinu řeky; hoši z příma narovnali předek a

nalehli na vesla. Řeka nebyla prudká, i hnal tudíž proud vor jen asi
rychlostí dvou neb tří mil. Po tři čtvrti hodiny hoši spolu skoro ani
slova nepromluvili. Nyní plul vor mimo vzdálenou osadu. Dvě neb
tři blikající světla prozrazovala místo, kde leží, v klidném spánku,
za mlhavou, širou prostorou hvězdami posázené hladiny vodní,
nevědouc ani o strašlivé události, jež se připravovala. Černý mstitel
stál ustavičně s rukama složenýma, dívaje se naposledy v ona místa,
na nichž si dříve hrával i později strádal, a přál si, kéž by ho ona
takto spatřila uprostřed širých nebezpečných vod, jak neohroženě
vstříc kráčí nebezpečí a smrti, a jak s trpkým úsměvem podniká
své výpravy. Vzrušené jeho obraznosti ovšem bylo hračkou vzdáliti
ostrov Jacksonův z dohledu osady, i díval se zdrcen a přec spokojen
»naposledy« v ta místa. Ostatní piráti pohlíželi tam také naposledy,
i zahleděli se tak, že by byli proudem hnáni málem minuli ostrov.
Zpozorovali však ještě v čas hrozící jim nebezpečenství a hleděli je
odvrátiti. Kol druhé hodiny ranní přistal vor k pobřeží ve vzdálenosti
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dvou set kroků od špičky ostrova, a hoši brodíce se sem a tem vodou,
přenesli na ostrov své zásoby. Mezi jiným nalézala se na voru také
stará plachta, kterou hoši ve křoví nad jakýmsi loubím na způsob
stanu rozprostřeli, aby takto chránili své zásoby; sami však při dobré
pohodě hodlali spáti pod širým nebem jako praví vypovězenci.

Hoši rozdělali oheň u velkého kmene ve vzdálenosti dvaceti
neb třiceti kroků od břehu v temné hloubi lesa, a na něm upekli v
pekáči kus vepřové k večeři a snědli půl párku slaniny, již si přinesli.
Byl to rozkošný požitek takto divoce, volně hodovati v panenském
hvozdě na neprozkoumaném a neobydleném ostrově, daleko od lidí,
i rozhodli hoši, že se nikdy již nevrátí mezi civilisované lidi. Šlehající
plameny ozařovaly velmi pěkně jejich tváře a vrhaly rudé paprsky
na kmeny, pilíře to lesního jejich velechrámu, i na ztemnělé listoví a
vinoucí se révoví. Když poslední kousíček vepřové zmizel a poslední
skývka byla pohlcena, hoši se natáhli do trávy, plně uspokojení. Byli
by jistě nalezli pro sebe chladnější místo, nemohli si však odepříti žár
romanticky sálajícího ohně.

»Co tomu říkáte?« pravil Pepík.
»Znamenité,« odvětil Tom.
»Co by asi kluci řekli, kdyby nás takhle viděli?«
»Co by řekli? Ti by za to dali nevím co, viď, Frantíku?«
»To si myslím,« pravil Frantík; »mně se to takhle líbí. Nepřeju si

lépe být živ. Nikdy se řádně nenajím — a zde aspoň nemůže každý
mě řezat a mně nadávat.«

»Tohle je přec život pro mne,« pravil Tom. »Člověk nemusí
časně ráno vstávati, nemusí jíti do školy, nemusí se mýti a dělati
podobné prožluklé hlouposti.«

»Vidíš, Pepíku, pirát, není-li právě na moři, nedělá nic, kdežto
poustevník musí se hodně modlit a nemá žádných zábav, stále jen
sám a sám —«

»Ano, máš pravdu,« pravil Pepík, »poslechni, já jsem o tom ani
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tuze neuvažoval. Nyní, když to znám, budu ovšem daleko raději
pirátem.«

»Víte asi sami,« pravil Tom, »že dnešního dne lidé nevěnují
poustevnictví mnoho pozornosti, jako to bývalo za starých časů,
kdežto pirát je vždycky mužem váženým.

Poustevník musí spát na nejtvrdší skále, kterou nalezne, v
pytlovinu se odívat, popel na hlavu sypat, v dešti venku stát a — —-«

»A proč nosí pytlovinu a popel na hlavě?« ptal se Frantík,
»Holečku! já to nevím, Musí to nositi, všichni poustevníci.

Kdybys byl poustevníkem, nosil bys to taky.«
»To bych se na to podíval,« pravil Frantík.
»A co bys tedy dělal?«
»Nevím, ale to bych na sobě nenosil.«
»Musil bys, Frantíku. Co bys si tedy počal?«
»To bych nesnesl. Utek’ bych.«
»On by utek’! No, ty bys byl povedený poustevník. Ty bys to

proved’.«
Pirát »Rudá Ruka* neodpovídal, byl zabrán do své práce. Právě

totiž vydlabal vodnici a k hlavičce této připojil lodyhu ze silné trávy;
hlavičku nacpal tabákem, přiložil uhlík a vypustil kotouč vonného
dýmu; dokonalá rozkoš zírala z jeho tváří. Ostatní piráti záviděli inu
velebnou tuto neřest, a rozhodli se v duchu, že si ji také v brzku musí
osvojiti.

V tom pravil Frantík:
»A čím se piráti zabývají?«
Tom odpověděl:
»Ach, což pak ti mají blahé časy — přepadají koráby, pálí je,

vezmou peníze, a zakopají je někde na ostrově na strašlivých místech,
kde je duchové a podobné bytosti hlídají, a pobijí všechny muže na
lodích — pošlou je na prkénko«.

»A ženy unesou na ostrov,« dodal Pepík; »nezabíjejí ženy.«
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»Ovšem, že ne,« přisvědčil Tom, »ženu nezavraždí pirát, —
neboť je příliš šlechetný. A pak, všechny ženy jsou hezké.«

»A v jaké šaty se oblékají! V samé zlato, stříbro a diamanty,«
pravil Pepík s nadšením.

»Kdo?« tázal se Frantík.
»Inu, piráti.«
Frantík změřil zoufalým pohledem svoje šaty.
»Zdá se mi, že nejsem oděn po lupičsku,« pravil, a lítost ozvala

se v jeho hlase; jiných šatů však nemám.«
Ale hoši ho ujistili, že si pěkné šaty brzy zaopatří, jakmile jen

svá dobrodružství zahájí. Vyložili mu, že roztrhané jeho hadry pro
začátek stačí, ačkoli obyčejně zámožní piráti v krásných šatech
začínají lupičskou svou dráhu.

Hovor jejich znenáhla utuchal, a ospalost snášela se na oční
víčka malých poběhlíků. Rudá Ruka pustila dýmku a usnula spánkem
bezstarostného a znaveného chodce. Však »Postrach oceánu« a Černý
mstitel Španělské vlády« neusnuli tak lehce. Odříkali své modlitby
v duchu a ležíce, ježto tu nebylo nikoho, kdo by je nutil k tomu,
by je říkali klečíce a nahlas; ovšem byli v pokušení nemodliti se
vůbec, sami však se lekli dalekosáhlé této myšlénky, obávajíce se, že
je náhlý, zvláštní blesk seslaný s nebes schvátí za jejich bezbožnost.
Konečně se zdařilo jejich úsilí; již již klesali v náruč spánku — v tom
však zjevil se jim zákeřník, jenž se nedal odbýti. Bylo to svědomí.
Neurčitý jakýsi strach je skličoval při myšlénce, že se hříchu dopustili
svým útěkem; pak si vzpomněli na ukradené pokrmy, a to byla teprve
opravdová trýzeň. I hleděli se ospravedlniti ze svého hříchu tím, že
svědomí své upozorňovali na mlsky a jablka, jež dříve častokráte
odcizili; tak bláhovými doklady však se nedalo svědomí ukonejšiti.
Konečně se jim zdálo, že nijak nelze potříti tu skalopevnou pravdu,
že pamlsky pokaždé toliko »štípli«, kdežto nyní šunku, slaninu a
podobné předměty prostě, rovnou ukradli — a krádež je přec zločin
proti příkazu bible. I umínili si v duchu, že pokud zůstanou v tomto
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svém povolání, jako piráti nikdy již zločinem krádeže neposkvrní
své ruce. Svědomí povolilo jim příměří, a tito tak ku podivu málo
důslední piráti upadli rázem v pokojný spánek.
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XIV

Když se Tom ráno probudil, divil se, kde se to nalézá. Sedl si,
protřel si oči a rozhlížel se kol sebe; pak pochopil vše. V přírodě
panovalo chladné, šedivé šero rána, a v hlubokém pronikavém klidu a
mlčení lesním skryt byl rozkošný pocit odpočinutí a míru. Ani lístek
se nepohnul; ni jediný zvuk nerušil vážné rozjímání přírody. Na
listech i travinách visely korálovitě seřaděné krůpěje rosy. Bílá vrstva
popela kryla oheň a jemný modravý kotouč dýmu stoupal přímo k
nebesům. Pepík i Frantík ještě spali. V tom, daleko v lesích, ozvalo
se ptáče; jiné mu odpovídalo; nyní zase klepání datla rozlehlo se
lesem. Znenáhla bělela temná šeď chladného jitra, znenáhla množily
se hlasy tvorů, a život se hlásil k svému právu. Zázračný obraz
představující přírodu, jak ze sna k nové činnosti se probouzí, zjevil se
zraku zadumaného chlapce. Malá, zelená housenka lezla po oroseném
lístku, zvedajíc občas do výše dvě třetiny svého tílka — »větřila«; pak
zase pokračovala ve své cestě — »měřila«; tak se aspoň Tomovi zdálo;
a když sama o sobě k němu zaměřila, seděl tiše jak pěna, a naděje
jeho vzrůstaly a mizely dle toho, zda onen červík k němu mířil neb
stranou chtěl se uchýliti od své dráhy; a když posléze housenka visící
zkřiveným svým tilkem ve vzduchu, po několik vteřin trapných pro
Toma, se rozmýšlela a pak náhle se ocitla na jeho noze, by zde
zahájila svou chůzi, zaradoval se Tom; vždyť to bylo znamením, že
dostane nový oblek — beze vší pochyby skvostný stejnokroj pirátů.
Tu zase průvod mravenců se, vynořil ze všech koutů a šel po své
práci; jeden z nich statečně zápasil s mrtvým pavoukem, jenž ho
velikostí pětkráte předčil, a vlekl ho nožkami svými přímo na jeden z
pařezů. Hnědá, skvrnitá pinkalinka šplhala v závratnou výši, na stéblo
trávy; Tom se k ní sklonil a zvolal:
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Linko, pinkalinko! leť již rychle domů,
hoří! vyrvi dítky živlu tomu!!«

i načechrala si křídla a vzlétla, by se sama přesvědčila — to
hocha nikterak nezaleklo, vždyť věděl ode dávna, že tento brouček
silně věří v požáry a sám více než jednou zneužil jeho slabosti.
Hned zase uzřel sisyfa valícího úporně své břímě; jehož se dotkl,
chtěje viděti, jak k tělíčku přimkne nožky, stavě se mrtvým. Ptáci
mile již šveholili. Ptáček, posměváček severu, usedl na větevku nad
Tomovou hlavou a jal se napodobiti sousedy, unesen jsa rozkoší
zpěvu; pronikavě křičící sojka kmitla se v letu jako paprsek modravé
záře, a usedla na větevku skoro v dosah jeho rukou, naklonila na
stranu hlavičku a s nyjící zvědavostí zahleděla se na cizince; šedá
veverka a velká jakási šelma z rodu lišek pobíhala opodál a sedala
chvílemi důvěrně pohlížejíc na chlapce, neboť divoká ta zvěř patrně
dosud ještě neuzřela lidského tvora, a snad ani nevěděla, má-li se
ho báti čili nic. Celá příroda procitla již ze spánku; vše se hýbalo
životem, na všech stranách prokmitaly dlouhé paprsky sluneční záře
hustým stromovím a několik motýlů se zatřepetalo vzduchem.

Tom vzbudil druhé piráty; všichni odběhli s hlučným jásotem
a ve chvilce shodili šaty a honíce se vespolek, dováděli v mělké,
průhledné vodě bílé písčiny. Netoužili již po malé osadě dřímající v
dálce za velebnou hladinou vodní. Těkavý proud či snad nepatrné
vystoupení řeky odtrhlo jejich vor, to však je právě těšilo, poněvadž
tím jaksi spáleny jsou mosty mezi nimi a civilisovaným světem.

Do svého ležení vrátili se ku podivu občerstveni, spokojeni a
hladovi; a brzy zase zaplápolal polní jejich oheň. Frantík nalezl na
blízku pramen čisté, studené vody; hoši si urobili číše z velikých
dubových a kaštanových listů a zdálo se jim, že tak voda, oslazená
divokým půvabem lesů, dobře jim nahradí kávu. Pepík krájel k
snídaní maso, Tom a Frantík mu však řekli, by se chvilku zdržel; i
vyhledali na břehu vhodné místo a vhodili do řeky vlasce; nečekali
dlouho na kořist. Než se Pepík nadál, vra celi se hoši s několika
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pěknými candáty, dvěma okouny a malou bělicí — zásoba tato byla
by stačila pro celou rodinu. I usmažili ryby se slaninou a byli
překvapení; nikdy před tím nechutnala jim žádná ryba tak
znamenitě. Nevěděli, že čím dříve se čerstvě chycená ryba usmaží,
tím je lepší; a zapomněli, že spánek ve volné přírodě, hojné pohyby,
koupání a notná dávka hladu také něco vydá.

Po snídaní si lehli do stínu, při čemž si Frantík zakouřil a potom
se pustili lesem na výzkumy. Kráčeli vesele ku předu, přes
trouchnivějící kmeny, hustými křovinami, a mezi velebnými vládci
lesů, od korun až k zemi ovinutými skvostnými věnci révy. Chvílemi
přišli také na útulná místečka zarostlá trávníkem a zdobená kvítím.

Na své cestě shlédli mnoho věcí, z nichž se potěšili, a nic, co by
je polekalo. Přesvědčili se, že ostrov obnáší asi tři míle zdélí a čtvrt
míle zšíří, a že na místě, kde je břeh nejbližší, jest ostrov od pevniny
oddělen toliko úzkým průplavem as dvě stě kroků širokým.

Každou hodinu se koupali i vrátili se tudíž teprve pozdě
odpoledne do svého ležení. Poněvadž byli příliš hladovi, nepřestali
na rybách, nýbrž pustili se do vzácné, studené kýty a pak si lehli do
stínu, by si vespolek pohovořili. Rozmluva jejich brzy ochabovala,
až konečně ztichla docela. Velebné ticho, vládnoucí v lesích a pocit
osamocení začal účinkovati na mysl hochů. Dali se do rozjímání. I
jala je neurčitá jakási touha. Tato vzala na se mlhavý tvar — byla to
pučící tesknost po domově. Také Finn, »Rudá Ruka« snil o svých
schodech a prázdných sudech. Všichni však se styděli za tuto svou
slabost, a nikdo z nich neměl dosti odvahy, by pronesl svou
myšlénku.

Již chvíli slyšeli hoši temné, zvláštní zvuky z dálky, podobně asi
jako často slyšíme tikot hodin, o nichž dobře nevíme. Nyní však se
stal tajemný ten zvuk zřetelnějším a upoutal jejich pozornost. Hoši
se lekli, podívali se na sebe a začali naslouchati. Nastalo dlouhé ticho,
hluboké, ničím nerušené; pak dunivá, temná rána z dálky zalehla k
jejich sluchu.
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»Co to je?« zvolal tiše Pepík.
»Nevím,« zašeptal Tom.
»Hrom to není“ pravil Frantík postrašen, »poněvadž hrom — —«
»Buď tiše,« pravil Tom; »poslyš — mlč.«<
Čekali chvíli, jež se jim zdála věčností a pak stlumená rána zase

přerušila velebné ticho.
»Jděm’ se podívat.«
Vyskočili a pospíšili k břehu, naproti osadě se prostírajícímu.

Zde rozhrnuli křoví a dívali se přes hladinu vodní. Malý parníček z
přívozu plul po proudu ve vzdálenosti jedné míle pod osadou. Paluba,
jak se zdálo, plna byla lidí. Kolkolem projíždělo se několik člunů, a
plulo po proudu nedaleko parníčku; hoši však nemohli rozeznati, co
ti lidé na lodích dělají. V tom velký kotouč bílého dýmu zvedl se
z boku parníku, a mezi tím co se rozptyloval a přecházel v mlhavý
mrak, táž temná rána zalehla v uši naslouchajících hochů.

»Už to mám!« vzkřikl Tom; »někdo se utopil.«
»Máš pravdu,« pravil Frantík, »když se loni utopil Vilík Turnerů,

taky to dělali; stříleli nad vodou z děla a Vilík vyplaval na povrch.
Vezmou bochníky chleba, nalijí do nich rtuti a hází je do vody; tyto
bochníky pak plavou až na místo, kde se právě nalézá utopenec.«

»Slyšel jsem o tom,« řekl Pepík. »To bych rád věděl, proč to ten
chléb dělá.«

»Tady se nejedná vlastně ani tak o ten chléb,« pravil Tom, »jako
snad spíše o to, co říkají, než bochníky do vody hodí.«

»I vždyť oni nic neříkají,« na to Frantík. »Viděl jsem to; neříkají
nic.«

»To je hloupost,« vece Tom. — »Snad si to říkají v duchu. To se
rozumí, že říkají. Zeptej se koho chceš.«

Oba hoši soudili, že Tom má pravdu, poněvadž se přece nelze
domnívati, že by hloupý bochník chleba, nedostane-li se mu poučení
nějakým říkáním, tak vážné poslání tak chytře vyřídil.

»Na mou duši, teď bych tam rád byl,« pravil Pepík.
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»Ba já taky,« vece Frantík. »Dal bych za to nevím co, kdych
věděl, o koho se jedná.«

Hoši naslouchali a trpělivě čekali. V tom se kmitla Tomovi
spasná myšlénka hlavou, i zvolal:

»Hoši, už vím, koho hledají: nás!!«
Rázem pocítili své velikánství. Byl to pro ně skvělý úspěch; byli

pohřešeni; byli oplakáváni, lidé se pro ně trápili; slzy prolévali; dávali
si vinu z nelaskavého svého chování se k nešťastným, ztraceným těm
dětem, ustavičně litovali a výčitky si činili; hlavní věcí však bylo, že
o zmizelých celé město bude mluviti, a všichni jejich známí kluci
jim budou záviděti jejich slávu. To bylo znamenité. Již proto by se
vlastně doporučovalo býti pirátem.

Když se začalo šeřiti, odebral se parník na své stanoviště a čluny
zmizely s hladiny. Piráti se vrátili do svého ležení. Jásali, plní jsouce
ješitné radosti z nové své slávy a ohromného zmatku, jejž vzbudili.
Chytili rybu, připravili večeři a po jídle začali rozjímati, jak asi o nich
doma smýšlejí a mluví; a s jejich stanoviska milý byl pohled na obrazy
všeobecného truchlení, jež si v duchu kreslili. Jakmile však je začaly
haliti stíny noci, ustávali ponenáhlu v hlučném hovoru, a seděli
hledíce upřeně do ohně; myšlénky jejich bloudily patrně zcela jinde.
Tu zmizelo nadšení, a Tom i Pepík marně se bránili vzpomínkám na
osoby, jež se doma asi netěší jako oni z povedeného jejich taškářství.
Dostavily se pochybnosti, byli znepokojeni a nešťastni, jeden neb dva
vzdechy nepozorovaně uklouzly. Pepík bojácně se pokoušel nepřímo
z nich vytáhnout, jak oni pohlížejí na návrat do civilisovaného světa
— ne sice teď hned, však —

Tom ho posměchem svým zahanbil! Frantík, který dosud
zachoval statečnost, přidal se na stranu Tomovu, a nestálý druh musil
rychle všecko »vysvětlit« a byl rád, že vyvázl z rozpaků, co nejméně
potřísniv své jméno zbabělou touhou po domovu. Odboj byl takto
na okamžik hladce zlomen.

Když nastala noc, začal Frantík klímati a pak chrápati; po něm
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usnul Pepík. Tom ležel chvíli opřen o loket a bedlivě oba pozoroval.
Posléze se zvedl a opatrně klekl, hledaje cosi v trávě osvětlované
odrazy, jež vrhaly plameny ohně. I zdvihl a pozorně prohlédl několik
velkých, poloválčitých kusů tenké, bílé kůry javorové, a konečně
zvolil z nich dva, jež se mu hodily. Pak si klekl k ohni a pracně cosi
na oba červenou křidou napsal; jeden z nich svinul a dal do kapsy své
kazajky, kdežto druhý položil Pepíkovi do klobouku, který trochu
dále od majitele posunul. Do klobouku dal také jisté dětské klenoty
ceny neskonalé, jako na př. kus křídy, kaučukový míč, tři udice a
kamínek, který každý zná pod jménem »pravý křišťál«. Pak opatrně
po špičkách mezi stromy odeběhl, až se ocitl z doslechu chlapců a
rychlým klusem zamířil přímo k písčině.
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XV

Několik minut na to dostal se Tom až k mělké pobřežní písčině
a brodil se vodou k pobřeží státu Illinois. Teprve když minul již
polovici průlivu, sáhala mu voda po pás; další část proudu přebroditi
nebylo lze, i odhodlal se směle přeplavati zbývajících sto kroků. —
Plaval na příč proudu, přece však ho uchvacoval proud mocněji,
než si představoval. Konečně přec se dostal na druhou stranu, i
plul podél, až nalezl nízký břeh; zde vylezl z vody. Sáhnutím ruky
přesvědčil se, že kůra v kapse ostala bez pohromy; i dal se lesem;
cestou proudila se voda z jeho šatů. Krátce před desátou hodinou
vyšel na volné prostranství nalézající se proti osadě, a uviděl parník
z přívozu, odpočívající ve stínu stromů i vysokého břehu. Panovalo
ticho; na nebi kmitaly hvězdy. Bedlivě se ohlížeje slezl po břehu,
vklouzl do vody, tři- neb čtyřikráte se odrazil a vlezl do loďky, jež co
»pomocná« připevněna byla k zádi parníku. Lehl si mezi lodní příčky
a čekal, těžce oddychuje. V tom rozbitý zvonek zavzněl a veleno
bylo k odjezdu. Krátce na to předek člunu ve vlnách, jež parník
tvořil, vzhůru se vztyčil — loď odrazila. — Tom měl štěstí na své
výpravě, neboť věděl, že je to pro tuto noc poslední jízda parníku. Po
dvanácti neb patnácti dlouhých minutách kola stanula. Tom vklouzl
do vody přes okraj loďky a v temnotě plaval na břeh; vylezl o padesát
kroků dále, z obavy, by se nesetkal s pozdním nějakým chodcem.
I běžel prázdnými ulicemi a brzy se ocitl u zadního tetina plotu.
Přelezl, popošel k domu a podíval se oknem do síně, v níž hořelo
světlo. Seděla to teta Márinka, Sid, Marie, a s nimi též matka Pepíka
Harpera, ve společném hovoru. Byli u postele a postel stála mezi nimi
a dveřmi. Tom popošel ke dveřím a začal pomalu, opatrně zdvihati
kliku; pak trochu stiskl, dvéře povolily, opatrně odšupoval závoru a
kdykoli to cvaklo zachvěl se na celém těle, až konečně se mu zdálo,
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že se již po čtyrech protáhne; prostrčil tedy napřed hlavu a opatrně se
začal protahovati.

»Proč jen ta svíčka tak divně plameny šlehá?« pravila teta
Márinka. Tom rychle prolezl. »Snad jsou dvéře otevřeny. Ovšem, že
to takové bude. Dějí se to nyní divné věci. Jdi, Side, zastrčit závoru«.

V tom okamžiku vklouzl Tom hbitě pod postel. Tam ležel,
nadýchal se vzduchu do zásoby a pak lezl ku předu, až k místu, z
něhož by se byl skoro mohl dotknouti tetiny botky.

»Jak povídám,« mluvila právě teta Márinka, »nebyl zrovna zlý, —
byl jenom rozpustilý. Bylo to takové lehkomyslné třeštidlo. Lítal jako
hříbě; vlastně za to ani nemohl. Nemínil tím nic zlého, a jak dobré
měl srdce ten hoch!« — a při těch slovech vypukla v pláč.

»Pepík můj byl právě takový — čertovina jím šila neustále,
musil být při každém taškářství, byl to však jinak poctivý a milý
hoch — a když, Pane Bože! pomyslím, že jsem o spráskala za to, že
mně vypil smetanu, zapomenuvší, že jsem ji sama vylila, poněvadž
skysla, a že ho v tomto světě neuvidím již nikdy, nikdy, nikdy,
nešťastného chlapce!« A paní Harperová naříkala, jako by jí srdce
pukalo zármutkem.

»Myslím, že je Tomovi lépe, nežli doma,« pravil Sid; »kdyby
však byl jen trochu hodnější« — —

»Sidel« Tom pocítil šlehnutí blesku z oka staré paní, ač je nemohl
viděti. »Ani slova proti mému Tomovi, nyní, když je po něm. Bůh
sám se o něj postará; bláhové máš, hochu, starosti. Ach, paní
Harperová, nemohu na něj zapomenouti, nemohu zapomenouti!
Tak jsem ho měla ráda, ač staré mé srdce skoro stále k smrti trápil.«

»Bůh dal, Bůh vzal. Budiž jméno jeho pochváleno. Však je to tak
kruté, tak kruté! Minulou sobotu vypálil mí Pepík praskavku zrovna
před nosem; spráskala jsem ho, až padl. Kterak jsem jen mohla tušiti,
že mne tak brzy opustí — ach, kdyby se to nyní stalo, objala a zlíbala
bych toho klučinu.«

»Jo, jo, rozumím vám, paní Harperová, dobře rozumím, jak
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vám je. Ještě předevčírem v poledne nalil Tom do kocoura medicinu
„Není bolu více“; myslila jsem, že mi dům zboří to zvíře. A Bůh
mne netrestej, tehdy jsem náprstkem do hlavy tloukla nešťastného,
mrtvého nyní chlapce. Teď již je vysvobozen z všelikého trápení. A
v posledních slovech, jež ke mně pronesl, vyčítal mi — —«

Však upomínka na ona slova přemohla stařenku; dala se do
usedavého pláče. Tom sám pod postelí trochu vzlykal — hlavně z
lítostí nad sebou samým. Slyšel, jak také Marie plakala a občas vlídné
slůvko věnovala jeho památce. Dosud nikdy neměl o sobě tak dobré
mínění, jako právě v této chvíli. Tetin žal dojal v té míře hocha,
že se již chystal vyskočiti zpod postele a radostí naplniti staré tetino
srdce — a divadelní velkolepost toho výjevu silně pokoušela nejslabší
stránku jeho duše, přece však odolal, a tiše ležel. Stále pozorně
naslouchal a konečně se také dověděl, že doma původně myslili,
že chlapci při koupání utonuli; potom pohřešili vor; několik dětí
vyzradilo, že zmizelí hoši slibovali, že osada brzy »něco uslyší«;
moudré hlavy, uváživše všechny tyto okolnosti, rozhodly, že hoši
na voru ujeli a že mohou nyní býti někde u nejbližší osady po
vodě ležící; k polednímu však našli vor, uvázší na břebu Missouri
ve vzdálenosti pěti neb šesti mil od osady, a všechny naděje takto
zmařeny; utopili se, neboť jinak by je byl hlad jistě večer, ne-li již
dříve domů dohnal. Bylo usouzeno, že hledání mrtvol zůstalo pouze
z té příčiny bez výsledku, že se neštěstí přihodilo v prudkém proudu,
ježto by jinak hoši, dobří to plavci, jistě se byli dostali na břeh. To
bylo v noci ze středy na čtvrtek. Nebudou-li ani do neděle mrtvoly
nalezeny, bude všeliká naděje marná, a bude se tudíž toho jitra za ně
odbývati smuteční bohoslužba. Tom se zachvěl.

Paní Harperová dávala vzlykajíc dobrou noc a měla se k
odchodu. Pak obě nešťastné ženy podlehnuvše stejným citům vletěly
si do náručí, ulevily si pláčem a rozešly se. — Teta Márinka dala
tentokrát nad obyčej něžně Sidovi i Marii »dobrou noc«. Sid si také
trochu zafňukal, Marie však si poplakala od srdce.
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Teta Márinka poklekla, a tak tklivě a dojemně se modlila za
Toma, a v jejích slovech a jejím starém, třesavém hlase jevila se tak
neskonalá láska, že se dříve ještě než modlitbu skončila, chlapec v
slzách rozplýval.

Když se tetička odebrala na lože, musil ještě chvíli zůstati v
úkrytu, poněvadž čas od času zoufale vzdychala, převalujíc a
převracejíc se nepokojně na loži. Konečně však ztichla, stenajíc
jenom trochu ze spaní. Tu teprve chlapec vylezl z úkrytu, stanul u
jejího lože, rukou zastřel světlo svíčky, a dlouho jí pohlížel v tvář.
Bylo mu jí v srdci velice, velice líto. I vyňal z kapsy závitek javorové
kůry a položil jej ke svíčce. Tu však mu cosi napadlo, i přemítal
chvíli. Tváří jeho blesklo šťastné rozhodnutí; i vstrčil chvatně kůru do
kapsy, pak se sklonil; nad ložem a polibek vtiskl na zvadlé tetiny rty
potom pokradmo vyšel, zavřev za sebou dvéře.

Namířil přímo k přívozu, nikoho tu nezastihl, i vkročil směle na
palubu lodi, neboť věděl, že tu nebývá nikdo kromě hlídače, který
se zabalí a spí jako by ho do vody hodil. Odvázal od zádi člun,
vklouzl do něho a opatrně vesloval proti proudu. Když se ocitl na
míli cesty za osadou, dal se na příč proudu a ze vší síly své vesloval.
Přistal znamenitě k druhému břehu, neboť taková plavba náležela k
nejoblíbenějším jeho výkonům. Chtěl člun vzíti s sebou na ostrov,
představuje si, že to je koráb, a tudíž vhodná kořist pro piráta; věděl
však, že by osadníci patrajíce po loďce vše skrz naskrz prohledali a
konečně snad hochy našli. Vykročil tedy na břeh a vešel do lesa.
Usedl a chvíli si odpočal, zápole krutě s ospalostí a umdlen nastoupil
další cestu. Noc valně pokročila. Byl již bílý den, když se ocitl naproti
písčitému břehu. I odpočal si zase, čekaje, až slunce vyšlo a pozlatilo
svou září velikou řeku, a pak se vrhl do proudu. Za chvilku stanul
umáčen u samého ležení a slyšel Pepíka:

»Nikoli, Tom nás nezradí, Frantíku, jistě se vrátí. On nás
neopustí. Ví, že by to byla ostuda pro piráta, a v těchhle věcech Tom
na sebe drží. K něčemu se asi chystá. Rád bych jen věděl, k čemu.«
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»Tyhle věcí jsou teď naše, vid?«
»Skoro, ještě však ne. V tom písmě stojí, nevrátí-li se do

snídaně.«
»A on se vrátil!« zvolal Tom s krásným dramatickým výrazem

hrdě kráčeje v jejich ležení.
Rychle byla připravena velkolepá snídaně sestávající z ryby a

slaniny, a když hoši zasedli k jídlu, Tom vypravoval (a okrašloval) své
dobrodružství. A když skončil, stali se z hochů ješitní a hrdí rekové.
Pak se Tom uchýlil do stinného loubí a spal celé dopoledne; druzí
dva piráti vypravili se na lovení ryb a na výzkumnou cestu.
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XVI

Po obědě vyšla naše trojice hledat želví vejce v písčitém břehu.
Chodili sem a tam strkajíce pruty do písku a kdykoli přišli na sypké
místo, poklekli a rukama hrabali písek. Tu a tam bylo jich padesát
až šedesát v jediné jamce. Byla to docela kulatá, bílá vajíčka, trochu
menší než vlaský ořech. Toho dne večer, jakož i druhého dne (v
pátek) ráno vystrojili si skvělou hostinu z míchaných vajíček. Po
snídani běhali s jásotem po břehu, honili se vespolek, ztrácejíce cestou
kus po kuse ze svého oděvu, až tu stáli docela nazí, a pak prováděli
v mělčině další své šprýmy, zabíhajíce do silného proudu, jenž jim
občas podrazil nohy a takto znamenitě přispěl k většímu obveselení.
A chvílemi se stavěli ve skupiny a dlaněmi na sebe šplíchali
postupujíce proti sobě s tvářemi odvrácenými, by je chránili před
rozstříknutými proudy, a posléze se chytili a tahali, až konečně vítěz
»pasáka dal« kamarádovi a pak se spletli ve směsici bělostných údů a
vstávali funíce, pokřikujíce, smějíce se a vzduch lapajíce zároveň.

Když byli vysílení tou hrou, vyběhli z vody, natáhli se na suchý,
zahřátý pisek a leželi takto, do písku se zahrabávajíce; pak znovu
skákali do vody, a znova začínali dřívější své šprýmy. Konečně přišli
na myšlénku, že nahá jejich těla zcela věrně představují trika pleťové
barvy; i udělali v písku kolo a hned měli cirkus — se třemi clowny,
neboť žádný z nich nechtěl se vzdáti skvělé té úlohy ve prospěch
kamaráda.

Pak vyňali z kapes kamínky a hráli »do důlku«, »labetu«, až je
hra omrzela. Potom se Pepík a Frantík zase koupali, Tom však se již
do vody neodvážil, poněvadž shledal, že při svlékání kalhot svlékl s
kotníku také růženec z chřestýše, a nemohl se ani dosti vynadiviti,
kterak se stalo, že ho nechytly ve vodě křeče, ač nebyl chráněn
tajemným oním kouzlem. Neodvážil se do vody, dokud růženec
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zase nenalezl, zatím však kamarádi se unavili a neměli již chuti ke
koupání. I odešli stranou, upadli v zádumčivost a toužebně zírali přes
širokou hladinu vodní v ona místa, kde se v sluneční záři hřála jejich
osada. Tom se přistihl, kterak psal slovo »Rebeka« palcem své nohy
do písku; i zahladil pískem to slovo a zlobil se na sebe pro tuto slabost.
Proti své vůli však psal znovu a znovu to slovo; nemohl si pomoci.
Rozházel opět písek a aby neupadl v pokušení, svolal oba kamarády.

Ale Pepík tak byl sklíčen na mysli, že skoro ani nebylo naděje na
rozptýlení jeho zádumčivosti. Trýzeň, již působila touha po domově,
byla nad jeho síly. Stěží potlačoval slzy. Také Frantík byl smuten. Na
Toma doléhala zádumčivost, avšak Tom snažil se skrýti duševní svou
náladu. Znal jisté tajemství, které nemínil ještě prozraditi, kdyby
však zrádná sklíčenost dlouho nechtěla minout, odhodlal se sděliti je
kamarádům. Prohodil tudíž náramně vesele:

»Jistě že byli již před námi piráti na tomto ostrově. Znova jej
prozkoumáme. Ukryli zde někam své poklady. Co byste tomu, hoši,
řekli, kdybychom tak našli zpuchřelou bednu, plnou zlata a stříbra?
—«

Slova jeho vzbudila jenom slabé nadšení, jež utuchlo beze vší
odpovědi. Tom zkoušel jiná lákadla; avšak marně. To mu ovšem
nedodávalo odvahy. Pepík seděl hrabaje prutem v písku a zdál se být
velice sklíčen. Konečně pravil:

»Ach, hoši, nechme toho. Rád bych šel domů. Je mně zde
smutno.«

»Vždyť to se časem podá, Pepíku,« vece Tom. »Považ jenom, jak
pěkně se tu chytají ryby.«

»Co mně je do ryb. Chci jít domů.«
»Poslyš, Pepíku, takové koupání, jako je tady, nemáš nikde.«
»Koupání mne netěší; ani mi nenapadne, abych se šel koupat,

když mně to nikdo nezapovídá. Půjdu domů.«
»Ale, hlouposti! Dětino! Snad nechceš jít k mamince!«
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»Půjdu k mamince, a ty bys k ní šel jistě taky, kdybys nějakou
měl. Vždyť ty nejsi z jiných.« A Pepík si trochu zafňukal.

»Ať tedy jde uplakaný mazánek domů k mamince, vid, Frantíku!
Chudinka — on se musí pomazlit u maminky! Ať se tedy pomazlí!
Tobě se tu líbí, viď, Frantíku? Zůstaneme tady, viď?«

Frantík odpověděl: »Jo«; v hlase jeho nebylo mnoho
opravdovosti.

»Jak živ s vámi nechci nic mít,« pravil Pepík vstávaje se země.
»Mějte se tu dobře!« Odyvrátil se nevrle od kamarádů a začal se
oblékati.

»Co na tom?« odpověděl Tom. »Nikdo se tě neprosí. Jdi si jen
domů; každý se ti vysměje. Inu, ty jsi pěkný pirát! My s Frantíkem
nejsme takoví mazánkové jako ty. My tu zůstaneme, viď Frantíku?
Ať si jde, když se mu líbí. Snad tu bez něho také vydržíme.«

Však Tomovi přece nebylo tuze volno; dojímal ho pohled na
Pepíka smutně se oblékajícího. Také Frantík po očku toužebně na
přípravy Pepíkovy pohlížející a významné mlčení zachovávající ho
znepokojoval. Náhle ni slovem se nerozloučiv s kamarády dal se
Pepík na cestu směrem k pobřeží Illinois. Odvaha Tomova klesala.
Pohlédl na Frantíka. Frantík nesnesl jeho pohledu; sklopil oči. Pak
pravil:

»Půjdu také, Tome; bylo mně chvílemi bez toho smutno; teď by
to bylo ještě horší. Pojď, Tome, také!«

»Nepůjdu; jděte si, chcete-li. Zůstanu zde.«
»Tome, půjdu přec.«
»Jdi si; kdo ti brání?«
Frantík jal se sbírati rozházené kusy oděvu.
»Byl bych rád, kdybys šel taky, Tome,« pravil. »Rozmysli se

ještě. Na druhém břehu na tebe počkáme.«
»No, to byste se načekali.«
Frantík smutně odcházel; Tom za ním pohlížel a ocitl se v

silném pokušení odvrci svoji pýchu a jíti za nimi. Doufal, že se
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zastaví; hoši se však pomalu brodili vodou ku předu. V tom
překvapilo Toma ticho a mlčení, jež náhle zavládlo — Konečně
potlačil pýchu a rozběhl se za kamarády volaje:

»Počkejte! Počkejte! Něco vám povím!«
Ihned stanuli a obrátili se. Když je dohonil, začal jim odhalovati

svoje tajemství; z počátku ho poslouchali dosti nevrle, když však
poznali »jádro« k němuž Tom mířil, spustili jásavý pokřik, doznali, že
to je »znamenité!« a mínili, že by byli neodešli, kdyby jim tohle byl z
předu řekl. Uvedl cosi, by se jim omluvil; pravým důvodem však byla
obava, že ani tímto tajemstvím hochy na dlouho. k sobě neupoutá;
proto se odhodlal ponechati si toto tajemství, jakožto poslední
lákadlo. Hoši se vraceli vesele a ochotně ke svým zábavám, ustavičně
štěbetajíce o znamenitém záměru Tomově, a důvtip jeho obdivujíce.
Po chutném obědě, jenž sestával z vajec a rybího masa; prohodil
Tom, že by se rád naučil kouřit. Pepík se ihned chopil této myšlénky
a pravil, že by to také rád zkusil. František urobil dýmky a nacpal
je. Tito nováčkové nekouřili dosud leč doutníky ze suchých listů, jež
»štípaly« do jazyka, a vlastně ani se nehodily »pro muže«.

I natáhli se, opřevše se o lokty, a začali opatrně bafat; ještě si tuze
netroufali. Kouř jim valně nechutnal, kuckali se trochu, Tom však
prohodil:

»Vždyť je to zcela snadné! Kdybych byl věděl, že je to takovéhle,
dávno bych se tomu byl naučil.«

»Já také,« pravil Pepík. »Vždyť to nic není.«
„Když jsem tak viděl lidi kouřit, často jsem si myslil: Rád bych

to také doved’; nepomyslil jsem si však, že je to možné,« pravil Tom.
»Já jsem to taky říkal, viď, Frantíku! Vždyť se pamatuješ,

Frantíku, viď! Vezmi mně fajfku, není-li to pravda!«
»Velmi často,« odpověděl Frantík.
»Och, já taky,« vece Tom, »stokrát jsem to řekl. Jednou taky u

našich jatek. Pamatuješ se, Frantíku? Byl tam Robert Tannerů, Jeník
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Milierů, a Míra Thatcherů; pamatuješ se, Frantíku, ještě na moje
slova?«

»Ó jo,« vece Frantík. »Bylo to právě tenkrát, když jsem prohrál
čtyrák — ne, bylo to den před tím!«

»Však jsem to povídal,« pravil Tom. »Frantík se na to pamatuje.«
»Celý den bych mohl takhle kouřit,« vece Pepík. »Je mi zcela

dobře.«
»Mně taky,« pravil Tom. »Já bych moh’ taky celý den kouřit, za

to ti ale ručím, že by to Míra Thatcherů nedokázal.«
»Co pak Míra Thatcherů! Ten by zvracel po dvou bafech. Ať to

jenom zkusí, uvidí!«
»To se ví, a co, Jeník Millerů — rád bych viděl Jeníka Millera s

fajfkou!«
»A což teprve já!« pravil Pepík. »Za to ti ručím, že by to za nic

na světě nedokázal. Jediný malý baf, — a byl by na hromadě.«
»To se ví, Pepíku! Poslechni — kdyby nás tak teď hoši viděli.«
»No, to si myslím.«
»Poslyšte, hoši, nikomu se o tomhle kouření nezmiňujte, a až

budeme jednou všichni s nimi pospolu, půjdu, Pepíku, k tobě a
řeknu: ‚Pepíku, nemáš fajfku? Rád bych si zakouřil!‘ A ty zcela
ledabyle, jako by to nic nebylo, odpovíš: ‚Mám. Mám svou starou
fajfku, a pak ještě jednu, ale nemám dobrý tabák,‘ Na to řeknu já:
»To nic nedělá, jen když je dost silný.« Potom vytáhneš fajfky, klidně
si zapálíme a to budou hoši koukat!«

»Na mou věru, Tome, to bude dobré, kdyby to radši už bylo!«
»Ba, opravdu! A až jim řekneme, že jsme se tomu naučili, když

jsme byli piráty, ti budou litovati, že nebyli s námi!«
»Inu, to se ví! Na to bych chtěl viset!«
A tak to šlo dále; najednou však hovor umdléval; začal se trhati.

Přestávky se dloužily; plivání se ku podivu vzmáhalo. Póry v ústech
hochů měnily se v tryskající zřídla; sotva stačili dosti rychle zpod
jazyků čerpati prameny, by zamezili záplavu; přes veškeré jejich úsilí
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hromadily se jim v krku nepatrné přebytky ; co chvili se hoši náhle
zakuckali. Oba zbledli; žalostný byl na ně pohled. Dýmka Pepíkova
vypadla z umdlených prstů. A pak Tomova. Zřídla zběsile tryskala a
čerpadla pracovala horečně. Pepík prohodil slabým hláskem:

»Ztratil jsem nůž. Půjdu hledat.«
Tom s třesoucími se rty a koktavým hlasem pravil:
»Pomohu ti. Jdi tudyhle, a já zase se podívám k studánce. Ty,

Frantíku, zde můžeš počkat, snad jej sami nalezneme.«
Frantík si zase sedl a čekal celou hodinu. Pak ho pojala tesknost

i šel za svými kamarády. Našel je v odlehlých stranách lesa; oba byli
zbledlí, leželi jako bez sebe. Byly tu však jisté známky, z nichž mohl
souditi, že se v čas zbavili všeho, co jim bylo na obtíž.

Toho večera byli při jídle zamlklí; vyhlíželi ztrápeně; a když si
Tom po večeři chystal dýmku a sáhal po jejich, by je také připravil,
poděkovali mu — nebylo jim zcela dobře — při obědě prý něco
těžkého snědli. — — —
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XVII

Asi o půlnoci Pepík procitl a probudil hochy. Ve vzduchu visela
mrtvá sklíčenost, jež nevěstila nic dobrého. Hoši se k sobě přivinuli
a opatřili si společnost milého ohně, ačkoli těžké, mrtvé vedro, jež
neoživoval vánek, samo o sobě dosti dusilo. Tiše seděli a pozorně
naslouchali. Předměty, na něž nesvítily plameny ohně, zahaleny byly
v temnotu černé noci. V tom kmitavá zář na okamžik mlhavě osvítila
listí a pak zase zmizela. Pak šlehla zář trochu jasnější. A po chvilce
znova. Potom se ozvalo slabé stenání ve větvích lesa, a hoši pocítili
prchavý vánek na svých tvářích a zachvěli se hrůzou při myšlénce,
že to snad kolem nich šel duch noci. Nastalo ticho. Náhle příšerný
blesk noc změnil v den, a zřetelně ozářil jednotlivé, sebe nepatrnější
stonky, jež tu rostly u jejich nohou. Osvětlil ovšem také tři zděšené
tváře. Hluboká, hromová rána snesla se s rachotem a praskotem
s nebes a zanikala v tvrdošijném hučení v dálce. Zavanul příval
mrazivého větru, jenž šelestil listovím stromů a kol ohniště v
kotoučích rozmetal popel. Znovu divoký blesk ozářil les a v
okamžiku následoval praskot, jenž jako by roztříštil vrcholky stromů
právě nad hlavami chlapců. Hoši se přitiskli těsněji k sobě, jati
zděšením; následovala hustá tma. Několik velikých, dešťových kapek
plesklo na listy stromů.

»Hoši, rychle do stanu!« zvolal Tom.
Rozeběhli se, klopýtajíce přes kořeny a prodírajíce se křovinami

v temnotě, každý jiným směrem. Zběsilý vichr zaburácel lesem, až v
něm všecko stenalo.

Oslepující blesky se kmitaly, rána ohlušujícího hromu stíhala
ránu. Spustil se silný lijavec a zdvihší se vichřice hnala proudy vody
po zemi. Hoši na sebe volali, však burácející vichr a rachotící hrom
docela přehlušil jejich hlasy. Konečně se dostal jeden po druhém ke
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stanu, v němž se skryli; byli prostydlí, zděšeni, a voda s nich tekla v
proudech; býti pospolu, zdálo se jim v jejich úzkosti obzvláště milým.
Nemohli spolu mluviti, neboť stará plachta zděšeně sebou pleskala, a
bránila jim v řeči, i když ostatní zvuky hovor připouštěly. Bouře dula
zběsileji a zběsileji; pojednou se odtrhla jejich plachta a unesena byla
vichrem. Hoši se chytili za ruce a prchli, klesnuvše několikráte cestou
a notně se pohmoždivše, pod ochranu velikého dubu, na břehu
stojícího. Bouře zuřila právě nejhrozněji. Požár blesků bez přestání
na obloze planoucí ozařoval na zemi každý předmět s ostrou a jasnou
zřetelností; prohýbající se stromy, vzdutá řeka bíle vzpěněná, ženoucí
se chomáče pěny, mlhavé obrysy vysokých výběžků na druhém
břehu řeky — to vše prokmitalo přihnavším se mračnem a šikmou
clonou dešťovou. Co chvíli vzdal se ten čí onen obrovitý strom
marného zápasu s živly a s praskotem se sřítil na mladší podrost, a
neumdlévající rachot hromu přešel nyní v ohlušující výbuchy, v ostré
a rázné, a nevýslovně strašlivé rány. Bouře vrcholila v úžasném úsilí
živlů, na kusy roztrhat ostrov, a plameny zároveň jej zničit, až po
vrcholky stromů zatopit a spolu vichrem jej odvanout a ohlušit vše,
co na něm živého. Divokou prožili noc mladí poběhlíci, již venku
byli v té vichřici.

Konečně bylo po bouři; rozkacené živly ustaly, slaběji a slaběji
zněly jejich hrozby a reptání; zavládlo zase ticho, Hoši vraceli se do
svého ležení silně přestrašeni; tu se jim dostalo jakési útěchy; neboť
velký javor, pod nímž spávali, byl skácen; blesk jej zasáhl, a hoši na
štěstí nebyli pod ním v osudné chvíli.

Vše bylo spláchnuto deštěm; jejich polní oheň ovšem také; byli
to nerozvážní hoši, kteří se ničím nelišili od ostatních dětí svého
věku; neučinili nižádného opatření proti dešti. To bylo věru
povážlivé; vždyť byli promočeni a vykřehlí. I žalovali sobě na své
neštěstí; v tom však si náhle všimli, že se dostal oheň do takové výšky
kmenu, (tam, kde se nahoru ohýbal a od země odděloval), u něhož
byl rozdělán, že část jeho asi jako dlaň široká zůstala neomočena; dali
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se chutě do práce, až se jim posléze podařilo třískami i kusu kůry
loupanými ze suchých míst chráněných kmenů znovu roznítiti oheň.
Pak snesli na oheň hromadu velkých, suchých větví; oheň zapraskal
a hoši byli zase spokojeni. Osušili vařenou kýtu a vesele hodovali; po
jídle sedli si k ohni a vynášeli a velebili půlnoční své dobrodružství až
do samého rána; vždyť nebylo tu suchého místečka, na něž by se byli
mohli uložiti ke spánku.

Když slunce prvními paprsky začalo líbati hochy, přepadla je
ospalost, i vyšli na písčitý břeh a ulehli k spánku.

Slunce je vysušilo; toho dne mrzutě hoši sháněli snídaní. Po
jídle byli mrzuti a strnulí; jala je zase touha po domově. Tom si
toho všiml i jal se obveselovati piráty, jak jen dovedl nejlépe. Však
hochy nebavily kamínky, ani cirkus, ani koupání, aniž co jiného.
Připomněl jim znamenité své tajemství a touto zmínkou vzbudil
aspoň paprsek veselí ve tvářích kamarádů. Této příležitosti použil k
nové lsti. Navrhl, aby přestali býti na chvíli piráty a byli k vůli změně
zase chvíli Indiány. Oba byli uneseni touto myšlénkou; v okamžiku
se svlékli a od hlavy k patě blátem nadělali po těle černých pruh;
byli jako zebry; ovšem, že byli všichni náčelníky; pak lítali po lese,
chystajíce se přepadnouti anglickou nějakou osadu.

Ponenáhlu se oddělili ve tři nepřátelské kmeny, vyskakovali s
hroznými vzkřeky válečnými ze zálohy jeden na druhého a tisíckráte
se vzájemně skalpovali. Byl to den bohatý na vraždy. Proto se jim
tolik líbil.

Na večer sešli se v ležení hladoví a spokojení hoši. Tu však
povstala nesnáz — nepřátelští Indiáni nemohou přece spolu jísti chléb
pohostinství, dokud není uzavřeno příměří a uzavříti mír bez
vykouření dýmky míru jest holou nemožností. O jiném způsobu
aspoň žádný z nich neslyšel. Dva z divochů skoro litovali, že nezůstali
raději piráty. Nic jiného však nezbývalo, požádali tedy vesele, jak jen
dovedli, o dýmky a bafčili, jak se sluší a patří.

A hle! byli rádi, že se stali divochy, neboť tím mnoho získali;
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shledali, že si mohou nyní pokouřiti, a že nemusí již hledati ztracený
nůž; trochu nevolno jim bylo, to však ani nestálo za řeč. Nedostatek
vytrvalosti neměl jim brániti v dosažení vznešeného jejich cíle. Po
večeři se opatrně trochu cvičili; měli zcela slušný úspěch a proto také
veselý večer. Byli spokojenější a pyšnější na novou tuto schopnost,
než kdyby se jim bylo podařilo kůži s hlavy i s těla sedříti několika
nepřátelským kmenům. Necháme hochy kouřit, žvatlat a chlubit se,
ježto jich zatím nepotřebujeme.
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XVIII

V sobotu odpoledne nebylo veselí v tiché, malé naší osadě. Harperova
rodina a tetička Márinka s dětmi velmi truchlily a mnoho plakaly.
Nezvyklé ticho vládlo v osadě, již za obyčejných poměrů tak dost
klidné. Jako ve snu obstarávali si občané své záležitosti a mluvili málo;
často však vzdychali. Odpolední prázdno bylo dětem jen na obtíž;
nebylo veselí v jejich hrách; a posléze přestaly si hrát docela.

Odpoledne potácela se Rebeka Thatcherova jako omámena po
opuštěném dvorku u školy; bylo jí velice smutno. Nic ji nemohlo
potěšiti. I mluvila sama k sobě:

»Kdybych aspoň měla ten mosazný knoflík! Takto nemám od
něho ani nic na památku,« a potlačila mírný vzlykot při těchto
slovech. —

V tom stanula a pravila:
»Právě zde to bylo. Ach, kdyby se to ještě jednou mělo stát, teď

bych to už neřekla — za nic na světě bych to neřekla. Nyní však je
ztracen; nikdy, nikdy, nikdy již ho neuvidím.«

Tato myšlénka ji překonala; i odešla z těchto míst; slzy jí kanuly
po tvářích. V tom přiběhla sem skupina hochů a děvčat — byli to
kamarádi Tomovi a Pepíkovi — a dívajíce se přes tyčkovitý plot
vážně mluvili o tom, co dělal Tom, když ho viděli naposled, a jak
Pepík prohodil to neb ono nepatrné slůvko (jak děsně prorockého
bylo obsahu, teprve nyní seznali!) — a každý mluvčí zcela přesně udal
místo, kde tenkráte stáli ztracení hoši, a dodal na př. »a já jsem stál
zrovna tak — jako stojím teď, on stál, co stojíš ty — takhle blízko
jsem stál u něho — on se usmál, as takhle — a tu na mne přišlo něco
jako — hrůza, ano hrůza — nechápal jsem, co to má býti — teď však
rozumím!«

Pak se hádali, kdo naposled viděl zahynulé hochy, a několik dětí
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činilo si nárok na neblahou tuto slávu, a podávalo důkazy více méně
svědectvím stvrzené, a když posléze bylo rozhodnuto, kdo ztracené
naposled uzřel a kdo naposled s nimi promluvil, tu dotčení šťastlivci
nabyli zcela jiné mínění o své ceně a ostatní děti na ně zevlovaly
a jim záviděly. Nešťastný jistý chudák, jenž se nemohl ničím jiným
vytasiti, prohlásil s dosti zjevnou hrdostí:

»Tom Sawyer mne jednou praštil.«
Takovým způsobem však nepodařilo se mu získati slávu. To

mohlo o sobě říci více hochů, a okolnost ta nadmíru význam té slávy
zmírnila. Skupina dětí ještě po cestě polekanými hlasy si vyvolávala
vzpomínky na ztracené reky.

Když druhého dne ráno skončilo nedělní vyučování, zvon
nezvonil jako obyčejně, nýbrž »vyzváněl«. Byla to velmi klidná
neděle, a smutný zvuk zvonu jakoby byl v souhlasu s rozjímavým
tichem vládnoucím v přírodě. Vesničané začali se shromažďovati,
prodlévajíce chvilku v předsíni a šeptem tu hovoříce o smutné
události. Však v síni samé nikdo nešeptal; toliko šustot smutečních
šatů, jejž působily ženy ubírající se ke svým sedadlům, rušil posvátné
ticho. Nikdo z osady nepamatoval dne, kdy by byl kostelík tak
přeplněn jako tentokráte. Pak nastalo ticho plné očekávání; a posléze
vstoupila tetička Márinka, provázená Sidem a Marií, i rodinou
Harperovou; všichni členové těchto rodin byli v hlubokém smutku;
celé shromáždění, starého kněze nevyjímajíc, uctivě povstalo a
nesedlo, dokud truchlící pozůstalí v první lavici neusedli. Nastalo zase
ticho, přerývané občas stlumeným vzlykotem; potom kněz rozepjal
ruce a začal se modlit. Byla zpívána dojemná píseň a pak následovalo:
»Já jsem vzkříšení a život.«

Při těchto smutečních obřadech vyličil pan farář milé chování,
mravnost a nadějnost ztracených hochů způsobem tak úchvatným,
že všichni přítomní živě před sebou viděli ony chlapce a pociťovali
výčitky, když si vzpomněli, kterak se stavěli nevidomými k těmto
milým vlastnostem a kterak ustavičné jen chyby a vady na těchto
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ubohých chlapcích viděli. Pan farář zmínil se také o několika
dojemných příhodách ze života zmizelých, v nichž se zračily milé,
vznešené jejich povahy, a lidé nyní teprve poznávali, jak ušlechtilé a
krásné to byly příběhy, a s žalem si vzpomínali, že tenkráte, když se
sběhly, sami je pokládali za povedené taškářství, zasluhující výprasku.
Čím dále pokračovalo dojemné toto líčení, tím větší pohnutí
vzmáhalo se shromáždění, až konečně všichni vypukli v pláč a
sborem bolestných vzlyků přidali se ke lkajícím truchlícím
pozůstalým; také duchovní překonán byl svými city; plakal na
kazatelně.

Na galerii povstal šum, jehož si nikdo nevšiml; hned na to dvéře
chrámové zavrzly; duchovní pohleděl upjatě přes šátek a byl jako
ohromen. Jeden pár očí za druhým následoval příkladu duchovního,
a pak jako společným vnuknutím povstalo celé shromáždění a
zděšeně zíralo na tři zhynulé hochy, kráčející prostředkem chrámu,
Tom napřed, za ním Pepík a posléze v zadu bojácně se plížil Frantík,
hromada to vlajících cárů. Byli totiž skryti na staré, neužívané galerii
a vyslechli smuteční kázání věnované jich památce.

Tetička Márinka, Marie a Harperova rodina vrhly se na vrácené
své nebožtíky, zasypaly je polibky a Bohu díky vzdávaly; ubohý
Frantík stál zatím sám v rozpacích, zaražen, nevěda, co počíti a kam
se uchýliti před tolika zraky, z nichž žádný nevítal jeho návratu.
Konečně se rozhoupal a vykročil, chtěje se vykrásti z chrámu, Tom
však ho zadržel a pravil:

»Tetičko Márinko, tohle by přec nebylo hezké. Také z návratu
Frantíkova mohl by mít někdo radost.«

»Také že bude! Jak mne to těší, že tě zas vidím, nešťastný
sirotečku!« Projevy lásky, jimiž tetička Márinka zahrnula Frantíka při
těchto slovech, uvedly ho ovšem v rozpaky ještě větší.

Náhle zvolal duchovní vysokým hlasem:
»Zpívejme: „Buď, Bože, chválen, jenž nám žehnáš!“ — a zpívejte

vroucně!«
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A zpívali opravdu vroucně. Chrámem zahlaholil jásavý zpěv,
otřásající krovy, a pirát Tom Sawyer zatím se pásl na závistivých
pohledech dětí a doznával v duchu, že je to největší okamžik celého
jeho života.

Když skončeny byly zpěvy, tvrdili cestou k domovu posluchači,
že by se dali rádi zase nějakým taškářem »napálit«, kdyby věděli, že
uslyší takový zpěv, jako toho dne.

Tom dostal za ten jediný den více štilců a hubiček — dle měnivé
nálady tetičky Márinky — než za celý rok před tím; těžko říci, v
kterém z dvojích těchto projevů zračila se větší vděčnost Bohu a láska
k Tomovi.
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XIX

To právě bylo velké Tomovo tajemství — úmysl totiž vrátiti se domů
s bratry piráty a viděti pohřební obřady věnované jejich památce. Po
kládě se přepravili na břeh Missourský, v sobotu večer, a přistali ve
vzdálenosti pěti neb šesti mil pod osadou. Skoro až do svítání spali
nedaleko v lese, a pak postranními stezkami a uličkami se prokradli
do vsi a v kostele na galerii na hromadě rozházených, rozbitých lavic
spali dále.

V pondělí ráno při snídani, tetička Márinka i Marie velice vlídně
se chovaly k Tomovi a hleděly mu ve všem vyhověti. Mluvilo se
neobyčejně mnoho. Mezi jiným pravila také teta Márinka.

»To se ti musí nechat, Tome, to byl opravdu povedený žert,
skoro celý týden osadu znepokojovat pro své vyražení, ale to mne
mrzí, že jsi mohl býti tak krutý, a nechal mne v takových starostech.
Mohl-li jsi přijeti po trámě na svůj pohřeb, mohl jsi také přijeti a dáti
mně nějak zprávu, že jsi nezhynul, nýbrž že jsi toliko uprchl.«

»Opravdu, to jsi mohl, Tome, učiniti,« pravila Marie; »a myslím,
že bys to byl jistě učinil, kdybys byl na to pomyslil.«

„Byl bys to učinil, Tome?« zvolala teta Márinka s tváří toužebně
rozradostněnou. »Byl bysto učinil, kdybys na to byl pomyslil?«

»Já — no, nevím. Tím bych byl všecko pokazil.«
»Tome, myslila jsem, že mne více miluješ,« pravila teta Márinka

tak žalostným hlasem, že jím až znepokojila hocha. »Aspoň, kdybys
byl měl vůli, třebas to i neprovedl.«

»Ale, tetičko, vždyť to nic není,« hájila ho Marie; »Tom již je
takový ztřeštěnec — je ustavičně celý popleten — kde pak by mohl
na něco myslit.«

»Tím hůř. Sid by byl jistě na to pomyslil. A Sid by byl myšlénku
tu také provedl. Však ty si, Tome, vzpomeneš jednou, až bude již
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pozdě, a budeš litovati, že jsi se ke mně nezachoval šetrněji, ač to bylo
tak snadné.«

»Vždyť víš, tetičko, že tě mám rád,« zvolal Tom.
»To bys se byl jinak ke mně zachoval.«
»Lituji, že jsem na to nevzpomněl: pravil Tom kajicně; »ale zdálo

se mně o tobě, tetičko. A to přec také něco znamená, vid?«
»To nic není — sny má každý — přece však lépe něco než nic. A

co se ti o mně zdálo?«
»Ve středu v noci se mi zdálo, že jsi seděla zde u postele, Sid tady

u truhlíku na dříví a Marie vedle něho.«
»Ano, tak jsme seděli. Jako obyčejně. To mne těší, že jsi si aspoň

ve spaní na nás vzpomněl.«
»A zdálo se mi dále, že u vás byla matka Pepíka Harpera.«
»Inu, ovšem, byla tu! A co se ti zdálo ještě?«
»Ach, mnoho věcí. Teď však je všecko jako v mlhách.«
»Vzpomínej jenom — rozpomeň se!«
»Pak jako by byl vítr — vítr zavál ve ve —«
»Jen dále, Tome! Vítr skutečně vál, jen pokračuj!«
Tom přejel si pomalu rukama čelo, a pak pravil:
»Už to mám! Už to mám! Zavál ve svíčku!«
»Pane Bože! Pokračuj, Tome, pokračuj!«
»A zdá se mi, že jsi řekla: »Snad ty dvéře —«
»Jen dále, Tome!«
»Počkej, až si zase vzpomenu — počkej okamžik. Ach, ano — ty

jsi řekla, že snad jsou otevřeny dvéře.«
»Svatá pravda, jako že se Márinka jmenuji, řekla jsem to! Viď,

Marie? Vypravuj dál!«
»A potom — a potom — ach ano, nevím to sice jistě, avšak zdá

se mi, že jsi poslala Sida, aby — aby —«
»No! No! Co měl udělat, Tome? Kam jsem ho poslala?«
»Poslala jsi ho, aby — Aha, poslala jsi ho, aby zavřel dvéře!«
»Rány Boží! Něco takového jsem neslyšela, co živa jsem! A
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pak ať někdo řekne, že sny lidské nic neznamenají. Musím to říci
Harperové v tu chvíli. Ráda se podívám, co tomu asi řekne, ona, která
se tak posmívá našim pověrám. Pokračuj, Tome!«

»Teď již vidím všecko jasně, Pak jsi řekla, že jsem nebyl zlý,
nýbrž toliko rozpustilý a lehkomyslný, a že za to nemohu, že jsem
jako — jako — mně se zdá — jako hříbě neb tak nějak —«

»Ano, právě tak to bylo! Dobrá! Bože můj! Jenom dále, Tomel!«
»A pak jsi začala plakat.«
»Ano, plakala jsem. Ostatně to nebylo ponejprv. A potom —«
»Potom začala naříkati paní Harperová; tvrdila, že její Pepík je

zrovna takový, a že ji nyní mrzí ten výprask, jejž dala Pepíkovi pro
smetanu, kterou sama vylila — —«

»Tome! Duch s nebes na tě sestoupil. Vždyť ty jsi prorokoval —
ano, prorokoval! Rány Kristovy! — pokračuj, Tome!«

»Pak mluvil Sid — mluvil — —«
»Nepamatuji se, že bych byl něco mluvil,« pravil Sid.
»Ano, mluvil jsi, Side,« dotvrzovala Marie.
»Mlčte, ať může Tom pokračovati! Co pak řekl, Tome?«
»Řekl — mně se zdá, že mi řekl, že je lépe, zůstanu-li, kde jsem,

kdybych se však měl časem polepšit — — «
»Tak vidíte; slyšíte to? Tak to zrovna řekl!«
»A ty jsi ho zprudka zakřikla.«
»Ovšem, že ano! V tom musí být nějaký anděl. Ano, nějaký

anděl v tom musil býti!«
»A paní Harperová vypravovala, kterak ji polekal Pepík

praskavkou, a ty jsi vypravovala, kterak medicina „Není bolu více,
našeho Petra —«

»Svatá pravda!«
»A potom se mluvilo náramně mnoho o hledání našich mrtvol v

řece, a o nedělní smuteční bohoslužbě; pak jste se s paní Harperovou
objímaly, spolu jste naříkaly a konečně odešla domů.«

»Zcela tak se to stalo. Zcela tak, jako že se Márinka jmenuji!
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Kdybys to byl na vlastní oči viděl, nemobl bys to vylíčiti věrněji! A
co dál? Vypravuj dále, Tome!«

»Pak se mi zdálo, že jsi se za mne modlila — viděl jsem tě před
sebou a slyšel jsem každé tvé slovo. Pak jsi ulehla — mně bylo tak
smutno, že jsem napsal na kus javorové kůry: »Nejsme mrtví — jsme
jenom piráty!« a položil to k svíčce na stůl; ty jsi se na mne ve spaní
tak mile dívala, že jsem, mně se zdá, šel, nad postel se sklonil a políbíl
tebe na rty.«

»To že jsi Tome učinil? Za to ti prominu vše!« I sevřela hocha
pevně v náruč; v tomto objetí poznal teprve Tom, jak těžce se
provinil.

»To bylo od něho náramně hezké, třeba to udělal jenom — ve
snu,« pravil k sobě Sid dosti hlasitě.

»Mlč, Side! Co udělá člověk ve snu, udělá také, když nespí.
Tady máš velké, malinové jablko, které jsem ti schovala pro případ,
že tě zase nalezneme — tak, a teď do školy. Milostivému Bohu a
Otci nás všech, díky vzdávám za to, že mně tebe zas vrátil, Bohu,
jenž jest shovívavý a milosrdný ke všem, kdož v něj věří a jeho
přikázání zachovávají, ač věz, Pane můj, že nejsem hodna milosti
tvé; však kdyby jen po zásluze Bůh žehnal a v nesnázi podával ruku
pomocnou, málo by bylo spokojenosti na zemi a málo duší by vešlo v
čas posledního soudu v nebeské jeho království. Tak již jděte — jděte,
děti! — dosti jsem se omeškala již s vámi.«

Děti odešly do školy a stará paní vyhledala paní Harperovou, aby
vypravováním zázračného snu Tomova otřásla realistickými jejími
zásadami.

Sid nebyl tak hloupý, aby byl vyslovil myšlénku, jíž se zabýval
na odchodu z domova.

Myšlénka ta zněla: »To by tak hrálo — takový dlouhý sen, a ani
jedna chybička v něm?!«

Tom stal se hrdinou. Při schůzi neposkakoval ani si nadutě
nevyšlapoval, však v pohybech jeho vždy se zračila důstojná pýcha,
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jak se sluší na piráta, jenž si je toho vědom, že na jeho osobu upjata
je pozornost celé veřejnosti. A vskutku byla; dělal, jakoby neviděl
pohledy lidí a neslyšel poznámky svého okolí, v pravdě však je
hltal dychtivě. Menší hoši lepili se mu na paty, jsouce pyšní, že
mohou dlíti v jeho přítomnosti, a že jich od sebe neodežene, jakoby
byl bubeníkem vedoucím průvod nebo slonem kráčejícím v předu
zvěřince do města. Hoši stejného s ním věku dělali, jakoby ani
nevěděli, že vůbec někde byl, přes to však je přece zžírala závist.
Byli by leccos na to obětovali, aby měli tak tmavohnědou, sluncem
osmáhlou kůži a jeho skvělou slávu; a Tom by byl s nimi neměnil ani
za celý cirkus.«

Ve škole se děti chovali k němu i Pepíkovi s takovou úctou a
vrhali na ně pohledy tak obdivuplné, že oba rekové brzy strašlivě
zpyšněli. Začínali vypravovat svá dobrodružství lačnému svému
posluchačstvu — ovšem jenom začínali; vždyť čerpá-li vypravující
látku z takové obraznosti, jakou měli oni, tu nelze věru snadno
skončiti. A když posléze vyňali dýmky a začali si klidně pokuřovati,
tu se teprve ocitli na vrcholu slávy. Tom se rozhodl zapomenouti
nyní na Rebeku Thatcherovu. Sláva jeho mu stačila úplně. Bude
žiti výhradně jen svojí slávě. Když se teď tak vyznamenal, snad
bude chtíti zase »obrátit«. Dobře — uvidí aspoň, že dovede býti on
také lhostejným! V tom přiběhla. Tom dělal, jako by jí neviděl. —
Odešel a přidružil se ke skupině hochů a děvčat; dal se s nimi do
řeči. Brzy pozoroval, kterak opodál sem a tam pobíhá s uzardělými
tvářemi a s očima jásavýma, jakoby cele zaujata byla chytáním dětí,
a jak se zasmála hlasitě, kdykoli někoho lapila, všiml si však také,
že vždy jemu na blízku chytila zajatce a že v takových okamžicích
na něj pokaždé vrhla úmyslný pohled. To lichotilo ovšem mrzké
marnivosti, jíž byl prodchnut; takovým způsobem nedal se získati,
nýbrž naopak byl ponoukán takto k větší ještě opatrnosti, by jí
nedal na jevo, že o ní ví. Pak nechala rozpustilé hry a nerozhodně
obcházela; jednou neb dvakráte povzdychla a pokradmo, toužebně
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pohlížela na Toma. V tom si všimla, že Tom právě hovorem svým
před jinými vyznamenává Amalii Lawrenceovu. Bodlo ji u srdce při
tom pohledu; zasmušila se a pocítila nevolnost. Chtěla odejíti, však
zrádné nohy ji zanesly právě k místu, kde stála ona skupina. Tu
pravila k jisté holce stojící u samého Toma — s líčenou živostí:

»Proč pak jsi, Marie Augustová, čtveračko! nepřišla v neděli do
školy?«

»Vždyť jsem tam byla, — co pak jsi mne neviděla?«
»Ne. Ty jsi tedy byla? — a kde jsi seděla?«
»V oddělení slečny Petersovy — jako obyčejně. Já jsem tě

viděla.«
»Tak? A to je dobré — a já tě neviděla. Chtěla jsem ti říci o

našem výletu.«
»Ach, to je rozkošné! A kdo jej pořádá?«
»Maminka mně dovolí uspořádati výlet.«
»Ach, to je dobré; snad dovolí, abych já také s vámi jela.«
»To se ví, že ano. Pro mne se pořádá tento výlet. A smí na něj

přijít každý, koho pozvu; zvu ovšem tebe také.«
»Ach, to je znamenité. A kdy to bude?«
»Brzy. Snad někdy před prázdninami!«
»Ach, to bude švanda! Pozveš všecky holky i hochy?«
»Ovšem, každého, kdo je mým přítelem — nebo chce jím býti,«

a zase pokradmo se podívala na Toma, ten však právě líčil Amalii
Lawrenceové strašlivou bouři na ostrově, jak blesk »na třísky« rozbil
veliký javor, »od něhož on stál právě na tři kroky vzdálenosti — —«

»Smím také přijít?« ptala se Gracie Millerová.
»Ano.«
»Já také?« tázala se Sara Rogersová.
»Ano.«
»A já také?« volala Zuzana Harperová. — »A Pepík také?«
»Ano.«
A tak to šlo dále, až konečně kromě Toma a Amalie všechny děti
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rukama radostně tleskajíce si vyprosily pozvání k výletu. Potom se
Tom chladně odvrátil, cestou stále rozprávěje s Amalií. Rty Rebeky
se chvěly, slzy jí stoupaly do očí; toto rozechvění zakryla sice
strojeným veselím, a dále žvatlala, však nejenom onen výlet, nýbrž
celý její život pozbyl pro ni významu; při nejbližší vhodné příležitosti
se vytratila a v samotu se uchýlila, kdež si, jak ženy říkají. »pěkně
poplakala«. Pak seděla mrzutá, zraněná ve své ženské hrdosti, dokud
zvonek nezavzněl. Tu vstala; blesk pomsty šlehl její zrakem, pohodila
copy svých vlasů, a rozhodla, »že ví, co učiní.«

Tom i na dále pokračoval v milostných svých záletech s Amalií,
pociťuje v nich rozkošné uspokojení své sebelásky.

A zúmyslně vyhledával Rebeku, by ji hodně trápila jeho zrada.
Konečně ji vyčíhal, zároveň však zmizela jeho živost. Seděla zcela
klidně na malé lávce za školou a dívala se s Alfredem Templem do
knihy s obrázky; byli tak velice ponoření ve své prohlížení a hlavami
byli k sobě tak skloněni, že se zdálo, jakoby nedbali světa okolního.
Žárlivost bleskem prolétla Tomovými žilami. Začal si vyčítati, proč
zamítl ruku nabízenou k smíru. Sebe sama nazýval bláznem a dával
si také všeliká krutá jména jiná, na která si právě vzpomněl. Div že
neplakal hněvem!

Amalie cestou vesele žvatlala; vždyť v srdci měla zpěv, však
jazyk Tomův, jakoby byl oněměl. Neslyšel hovor Amálky, a kdykoli
domluvila, čekajíc chvilku na odpověď, nemotorně zakoktal jenom
přisvědčující odpověď, která se mnohdy ani k její řeči nehodila.
Znova a znova se vlekl za školu, by na ohavném tomto divadle
vypálil a vysušil svůj zrak. Nemohl si pomoci. A nejvíce ho trápilo
pomyšlení, že snad Rebeka Thatcherová již zcela zapomněla, že na
světě žije také nějaký Tom Sawyer. Však nikoli, nezapomněla; viděla
ho a pozorovala také, že se na její stranu chýlí vítězství a radovala se z
toho, že trpí, jako ona trpěla. Bezstarostné žvatlání Amálčino stalo se
Tomovi nesnesitelným. Tom prohodil, že musí cosi obstarati; že to je
nevyhnutelná záležitost; a čas zatím rychle míjí. Však marně — děvče
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cvrlikalo dále. Tom uvažoval: »I k čertu, což pak se jí nezbavím?«
Posléze musí přec obstarati ony záležitosti; i řekla prostě, že na něj po
škole počká. Odběhl, hněvaje se v duchu na Amálku.

»Ona má jiného!« rozjímal Tom, zuby skřípaje. »A nemohla si z
celé osady vybrat někoho jiného, než toho měšťáckého fintílka, který
myslí, Bůh ví, jaké má šaty, a Bůh ví, co není! No, dobrá! Hned první
den, jak jsi přišel do naší osady, dostal jsi, panáčku! ode mne pamětné
a dostaneš zase! Počkej, až tě čapnu! Tak tě chytím a — —«

A začal rukama mlátit, jakoby měl kluka před sebou — vochloval
vzduch, kopal a tloukl.

»Tak už máš dost? už to bolí? Křičíš ‚dost‘? Tak si dej podruhé
pozor!«

A tak skončil k úplné spokojenosti Tomově onen výprask
vykouzlený jeho obrazotvorností.

V poledne běžel Tom domů. Svědomí jeho tížila už nesnesitelně
veselá Amálčina spokojenost a žárlivost jeho napjata byla v míře
nejvyšší. Rebeka začala zase prohlížeti obrázky s Alfredem, když však
čas míjel a Tom nepřicházel, zas se trápit, kalila se její vítězosláva,
utuchal její zájem; dostavila se vážnost, nepozornost a potom i
zármutek; dva- neb třikráte, uslyševši kroky, napjala sluch, však
marné byly její naděje; Tom nepřicházel. Konečně ji pojal žal, i
litovala, že šla tak daleko ve své pomstě. Když ubohý Alfred pozoruje,
že ztrácí její přízeň a nevěda, proč a zač, stále volal: »Ach, zde je
hezký obrázek! Podívej se!« pozbyla posléze trpělivosti a odsekla: »I
nech mne! Co mi po nich!« a propukla v pláč, vyskočila a odešla.

Alfred šel s ní, chtěje ji upokojiti; ona však pravila:
»Jdi! nech mne již! Nenávidím tě!«
Chlapec stanul, nechápaje, čím se provinil — vždyť říkala, že se

budou celé poledne dívati na obrázky — a nyní odcházela s pláčem.
Zamyšlen vkročil do opuštěné budovy školní. Byl zahanben a
rozzloben. Uhodl lehce pravou příčinu podivného chování jejího —
bavila se s ním jen proto, by dala na jevo vzdor Tomovi Sawyerovi.
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Při této myšlénce ovšem nepocítil k Tomovi zvláštní náklonnosti.
Byl by rád, nevydávaje svoji kůži v nebezpečí, jemu připravil
zármutek. Zrak jeho spočinul na Tomově slabikáři. Musí mu něco
provést. S jízlivou radostí listoval v knize, až ke cvičení na odpoledne
uloženému, a polil tuto stránku inkoustem. Rebeka, jež ho právě
oknem pozorovala, viděla to a odešla, chlapci se neprozradivši.
Namířila k domovu, hodlajíc vyhledat Toma a říci mu o tom: bude
jí za to vděčen a bude po mrzutosti. Ještě nebyla ani v polovici cesty,
když se rozhodla jinak. Palčivá vzpomínka na Tomovo chování
tehdy, když mluvila o svém výletu, přišla jí zase na mysl, i zastyděla
se sama před sebou. Umínila si, že ho neosvobodí od výprasku, jenž
ho stihne za polití slabikáře, a rozhodla dále, že ho bude nenáviděti
na věky.
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XX

Tom přišel domů hrozně mrzut, a z prvních slov tetičky Márinky
poznal, že se neuchýlil se svým žalem na vhodné místo.

»Tome, ty zasloužíš, aby s tebe člověk za živa kůži sedřel.«
»A co jsem udělal, tetičko?«
»Ještě jsi toho málo proved’. Běžím jako starý blázen k

Harperové, těším se, že musí uvěřit podivnému tvému snu, a hle! —
to se podívejme — ona zatím už z Pepíka vytáhla, že jsi té noci byl
u nás a slyšel celou naši rozmluvu. Jaký trest musí stihnout jednou
chlapce, který takhle se chová! Mrzí mne tolik, že jsi mne nechal jíti
k Harperovým, blázna ze sebe dělat, a že jsi mně to neřekl.«

Celá ta záležitost zjevila se nyní v jiném světle. Ranní jeho
kousek zdál se mu býti dobrým a velice vtipným nápadem. A nyní
to bylo mrzké darebáctví! Svěsil hlavu a chvíli nemohl ze sebe vyrazit
slova; pak pravil; »Lituji, tetičko, že jsem to udělal — nepomyslil jsem
na to.«

»Ty, dítě, na nic nepomyslíš. Na nic než na sebe. Přepravit se v
noci z Jacksonova ostrova k nám a vysmát se našemu žalu — na to jsi
dobře pomyslil; a vylhaným snem blázna si ze mne stropit — na to jsi
taky pomyslil; ale abys nás politoval a ze zármutku vyvedl, na to jsi
ovšem nemohl pomysliti.«

»Tetičko, vím, že to bylo hanebné, ale já to tak nemyslil; na mou
duši, ne. A ostatně, vždyť jsem té noci nepřišel vám se vysmát.«

»A proč jsi tedy přišel?«
»Chtěl jsem ti říci, abys se o nás neznepokojovala, ježto jsme

neutonuli.«
»Tome, Tome, kdybych ti mohla věřit, že jsi měl tak šlechetný

úmysl, byla bych nejšťastnější bytostí na světě, ty však sám dobře víš,
že to není pravda — a já to vím také.«
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»Na mou pravdu — na mou pravdu, tetičko — ať se s místa
nehnu, není-li to pravda.«

»Ach, Tome, nelži — jen to nedělej! Lží se všecko jenom zhorší.«
»To není lež, tetičko; je to pravda. Chtěl jsem tě zbaviti

zármutku — proto jsem přišel.«
»Všecko na světě bych za to dala, kdyby to byla pravda — to

by vyvážilo hromadu tvých hříchů, Tome. Skoro by mne těšilo, že
jsi z domova prchl a tak mne zarmoutil. To však ani není pravdě
podobné; proč bys mně to byl neřekl?«

»Vidíš, tetičko, když jste mluvily tehdy o pohřebních obřadech,
tu mně vlezlo do hlavy, abychom se vrátili a ukryli se v kostele, i
neměl jsem dosti síly, abych se připravil o to potěšení. I vstrčil jsem
tedy kůru do kapsy a neřekl jsem ti nic.«

»Jakou kůru?«
»Onu, na niž jsem napsal, že jsme prchli a že jsme se stali piráty.

Lituji nyní, že jsi se nevzbudila, když jsem tě políbil — na mou duši,
lituji…«

Přísné rysy v tetině tváři povolily a něžnost náhle jí zasvitla v
očích.

»Tys mne políbil, Tome?«
»Ano, políbil.«
»Víš to jistě, Tome?«
»Ano, tetičko, vím to jistě.«
»A proč jsi mne políbil, Tome?«
»Poněvadž tě mám tak rád, a ty jsi ve spaní tolik naříkala a mně

tě bylo tak líto.«
Tom mluvil opravdově. Staré paničce hlas se proti vůli její třásl

při slovech:
»Dej mi ještě jednu hubičku, Tome! — a teď hajdy: do školy, a

nezlob mne již!«
Jakmile odběhl, pospíšila do komůrky a vyňala ze skříně trosky

kazajky, kterou Tom nosil, dokud byl pirátem.
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Držíc v rukou kazajku stanula a pravila k sobě:
»Nikoli, nemám odvahy. Ubohý hoch, vím sice, že to je lež —

ale je to tak rozkošná lež, a jak dovede člověka oblažit. Doufám,
že Bůh — vím, že Bůh mu odpustí, poněvadž to s takovou
prostosrdečností vypravoval. Nepotřebuji věděti, že to je lež,
Nepodívám se.«

Odložila zase kazajku a chvilku rozjímala. Dvakráte vztáhla ruku
po kazajce, a dvakráte ji zadržela. Konečně se odhodlala, těšíc se
myšlénkou: »Je to hezká lež — hezká lež — nepřipustím si pro ni
zármutek.« I vyhledala kapsu. A hned na to četla očima slzami
zalitýma Tomovo písmo na kůře, a pravila:

»Za tohle bych dovedla prominouti klukovi million hříchů!«
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XXI

Hubička, již dostal Tom od tetičky, měla v sobě cosi zvláštního:
zahnala jeho sklíčenost a vrátila mu zase bezstarostnost a veselí.
Rozběhl se do školy a šťastnou náhodou potkal »u palouku« Rebeku
Thatcherovu. Jeho chování řídilo se vždy dle okamžité nálady. Bez
rozmyšlení běžel k ní a pravil:

»Zachoval jsem se k tobě velice hanebně, Rebeko, a mrzí mne
to. Jak tě živ to již neučiním — prosím tě, odpusť mně to, buď tak
dobrá!«

Dívka stanula a pohrdlivě mu pohlédla v tvář.
»Uděláte dobře, pane Tomáši Sawyere, necháte-li mne docela

na pokoji. Nikdy již s vámi nechci nic mít.«
Pohodila hlavou a šla svou cestou. Tom se do té míry polekal,

že ani neměl dosti duchapřítomnosti, by jí odsekl: »Co z toho, slečno
‚fintilko‘?« a když se vzpamatoval, bylo již pozdě. Neřekl tedy nic,
Přes to však byl řádně rozhorčen. Potácel se do školy, lituje v duchu,
že není Rebeka chlapcem, a představuje si, jak by se jí tu pomstil. V
tom ji potkal, a jda mimo prohodil ostrou poznámku. Odsekla mu
podobně, a roztržka jejich byla úplná. Rebeka stižená návalem hněvu
sotva se mohla dočkati zahájení vyučování; hořela tolik nedočkavostí
viděti již Toma, kterak dostává výprask za politý slabikář. Byla-
li posud v pokušení vyzraditi Alfreda Templa, — urážlivý Tomův
úsměšek nadobro rozhodl.

Ubohé děvče! netušilo, v jakém se ocitne brzy neštěstí. Pan
učitel Dobbins, muž v prostředních letech, zřírán byl neukojenou
ctižádostí. Nejmilejší jeho tužbou byl doktorát, nemaje však
prostředků přivedl to jen na venkovského učitele. Denně bral ze
stolku tajemnou knihu, a nořil se v její studium, kdykoli žádné
oddělení právě »neodříkávalo«. Tato kniha zamčena byla na klíč. V
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celé škole nebylo školáka, jenž by nebyl rád nasadil život za jediný
pohled na tuto knihu; příležitost k tomu však se nikdy nenaskytla.
Každý hoch i každé děvče si utvořilo o povaze této knihy svůj
zvláštní úsudek; nebylo shody mezi těmi úsudky a rozhodnouti v
takovém případě, čí představa odpovídá pravdě, nebylo lze pro
nedostatek skutkové znalosti. Rebeka kráčejíc mimo stolek, jenž stál
nedaleko dveří, všimla si, že klíč trčí v zamku! Byl to vzácný
okamžik! Rozhlédla se po síni; byla sama, a již držela v rukou onu
knihu. Titulní stránka — »Anatomie« od nějakého professora — o
ničem ji nepoučila; začala tedy listovati. V tom spočinul její zrak
na pěkném, barvotiskovém, titulním obrázku, představujícím — tělo
lidské. Náhle však padl stín na tuto stránku, a do síně vkročil Tom
Sawyer a zahlédl ten obrázek. Rebeka chňapla po knize, by ji zavřela,
nešťastnou náhodou však obrázek v polovici roztrhla. I vhodila knihu
do stolku, otočila klíč, a dala se z hanby i zlosti do pláče.

»Tome Sawyere, to je opravdu nejvýš hanebné, přikrásti se ke
člověku a prohlížeti, nač se dívá.«

»Kterak jsem mohl já věděti, že se na něco díváš?«
»Styď se, Tome Sawyere; teď to na mne povíš, viď; ach, co si

počnu, já ubohá!? Budu bita, a já nikdy, nikdy ještě nebyla ve škole
bita.«

Pak si dupla nožkou a zvolala:
»Řekni si to, chceš-li! Však já také něco vím. Počkej, však ty

uvidíš! To je ohavné, ohavné, ohavné!!« a vyběhla ze školy znova
propnuknuvši v nářek.

Tom stál mlčky, zmaten poněkud tímto překvapením. Pak si
řekl v duchu:

»Je to divný blázen — taková holka! Nebyla ještě ve škole bita!
Hlouposti! co je výprask! Takhle může mluvit jen holka — jsou tak
měkoučké a bojácné. Nebudu ovšem starému Dobbinsovi žalovat
na tohle malé třeštidlo, poněvadž mohu vykonati svoji pomstu
způsobem méně mrzkým; ale jak? Starý Dobbins se bude ptát, kdo
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roztrhl knihu. — Nikdo se nepřizná. Pak se bude — jako obyčejně
v takových případech — ptáti jednoho po druhém a až se dostane
k pravé hříšnici, na první pohled ji pozná. Holky vždycky očima
se prozradí. Nedovedou se přetvařovati. Bude bita. Rebeka
Thatcherova ocitla se tentokráte zatroleně v úzkých a není pro ni
vyváznutí.« Tom chvilku rozjímal, a potom prohodil: »Ale aťsi; přála
by mně takový výprask; — ať to také zkusí!«

Tom odebral se pak ke hlučícímu zástupu školáků. Brzy na to
přišel pan učitel a začalo vyučování — Tom nevěnoval tuze mnoho
pozornosti učení. Chvilkami pokradmo okem mrskl v oddělení
děvčat; tvář Rebeky ho znepokojovala. Ostatně, proč by jí litoval; a
přec co jiného mohl pro ni učinit? O nějaké jásavé radosti nemohlo
se tu mluvit. V tom však došlo na Tomův slabikář a mysl jeho na
drahnou dobu zaujala vlastní jeho osoba. Rebeka vyrušena byla ze
zádumčivé své snivosti a se značným zájmem přihlížela tomu výjevu.
Tušila, že Tom ani svým prohlášením, že si nerozlil na slabikář
inkoust, neujde výprasku; a nemýlila se. Zapírání, jak se zdálo, osud
Tomův ještě zhoršilo. Rebeka myslila, že se bude radovati z jeho
neštěstí, a namlouvala si, že se raduje, vskutku však měla přec trochu
jiné pocity. V okamžiku, kdy se vedlo Tomovi nejhůře, již již chtěla
vstáti a prozraditi Alfreda Templa, odolala však pokušení a proti své
vůli mlčela, neboť: »On na mne jistě poví, že jsem roztrhla obrázek.
Ani slova nepromluvím, byť se o život jeho jednalo!« říkala si v
duchu.

Tom si přetrpěl výprask a odebral se do lavice; nebyl ani valně
jím zdrcen, neboť myslil, že snad sám vztekaje se nevědomky převrhl
inkoust a slabikář polil, — vinu svou popřel jen tak pro forma a ze
zvyku — a na svém tvrzení lpěl pak houževnatě — ze zásady.

Minula hodina; učitel klímal na svém křesle, a bzukot učebny
lákal k dřímotě. — V tom se pan Dobbins vzpřímil, zívl, odemkl
stolek a sáhal po knize, nevěda ještě, má-li ji opravdu vzíti čili nic.
Většina dětí mdle pozvedla oči, dvě z nich však sledovaly upřeným
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zrakem jeho pohyby. Pan Dobbins obracel chvilku bezděky knihu,
pak ji vyňal ze stolku a ulebedil se ke čtení.

Tom mrskl okem po Rebece. Její vzhled připomněl mu
štvaného, bezbranného králíka, na jehož hlavu je puška namířena.
Rázem zapomněl na hádku. Rychle, něco se musí stát! a musí se to
státi rychlostí blesku! Okamžik, kdy vše musí vyjíti na jevo příliš
náhle přikvapil; Tomova vynalézavost byla jeho blízkostí jako
ohromena. Ejhle! jaký to nápad! Poběhne, chytí knihu, vyskočí
dveřmi a uteče! nebyl ještě pevně rozhodnut v tom však bylo po vší
naději, učitel otvíral knihu. Ach, proč jenom propásl tak vhodnou
příležitost?! Pozdě již; nyní nelze již zachrániti Rebeku, říkal si v
duchu. V tom však pozvedl učitel zrak. Před jeho pohledem oči všech
klesly; jeho hrůza i nevinné schvátila bázní. Bylo ticho, co by tak
deset napočítal; v učiteli kypěla zlost. Pak promluvil:

»Kdo z vás roztrh’ tu knihu?«
Nikdo se neozval. Kdyby byl té chvíle špendlík někdo pustil,

bylo by slyšeti jeho náraz. A stále ticho; učitel pohlížel jednomu po
druhém do očí hledaje vinníka.

»Benjamine Rogersi! roztrhl ty jsi tu knihu?«
Zapřel. Zase ticho.
»Josefe Harpere! roztrhl jsi ji ty?«
Také zapřel. Tomovi působil víc a více rostoucí bolesti

zdlouhavý, mučivý tento výjev. Pan učitel přehlédl řady hochů,
zamyslil se trochu, pak přešel na děvčata:

»Amalie Lawrenceová?«
Dívka zavrtěla hlavou.
»Gracie Millerová?«
Táž odpověď.
»Zuzano Harperová, udělala jsi to ty?«
Zase znamení záporu. Vedle seděla Rebeka Thatcherová.

Rozčilením a vědomím beznadějnosti situace chvěl se Tom na celém
těle.
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»Rebeko Thatcherová« — (Tom pohlédl v její tvář; byla
strachem zbělela) — »roztrhla jsi — podívej se mně do očí« — (již již
zvedala ruce) — »roztrhla jsi ty tu knihu?«

V tom šlehla Tomovi bleskem myšlénka hlavou. Vyskočil a
vzkřikl:

»Já to udělal!«
Škola byla ohromena jeho nepochopitelným šílenstvím. Tom

stál chvíli mlčky, by zase nabyl klidu; a když vykročil v před pro
svůj výprask, překvapení, vděčnost, zbožňující láska zazářila naň z
očí nešťastné Rebeky a stokráte mu nahradila jeho rány. Oslepen
vlastním svým činem, přijal bez jediného výkřiku výprask od pana
Dobbinse, jenž si v tomto případě počínal s obzvláštní necitelností;
také rozkaz, zůstati dvě hodiny po škole, jenž měl býti zostřením
trestu, Toma se nedotkl — vždyť věděl, že ten, kdo venku bude čekati
na propuštění jeho ze zajetí, nebude litovati ztráty zdlouhavých těch
chvil.

Té noci Tom ubíraje se na lože osnoval plán pomsty proti
Alfredu Templovi; rdíc se studem a lítostí Rebeka vše mu vyznala, ani
své zrady nezamlčevši; však i touha jeho po pomstě záhy ustoupila
vábnějším myšlénkám a když usnul, zněla mu ještě ve snu poslední
slova Rebeky v uchu:

»Tome, jak jen jsi mohl býti tak šlechetný!«
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XXII

Blížily se prázdniny. Pan učitel, vždycky přísný, zkoušel nyní ještě
přísněji než obyčejně; neboť se chtěl vyznamenati závěrečnými
»zkouškami«. Jeho rákoska a metla nyní zřídka kdy zahálela —
nejvíce práce pro ni bylo mezi menšími dětmi. Jen největší hoši a
slečinky od osmnácti do dvaceti let unikly ranám. Pan Dobbins měl
velice pádné rány; neboť ač paruka kryla zářící jeho lysinu, byl teprve
v prostředních letech, a svaly jeho nejevily dosud známek ochablosti.
Veliký den kvapem se blížil a veškerá v něm ukrytá krutost drala se
ven; trestání sebe nepatrnějších nedostatků zdálo se mu býti sladkou
pomstou. Následkem toho ovšem nejmenší hoši trávili v strachu a
útrapách dny a kuli pomstu v noci. Neopomenuli žádné příležitosti,
kde mu mohli něco vyvést. Pan učitel však vždycky vybral. Po
takových pokusech pomsty následovala pokaždé tak prudká a velebná
odplata, že hoši vždy strašlivě poraženi ustoupiti musili z pole.
Posléze se spikli a zosnovali plán, jenž sliboval skvělé vítězství. Také
syna malíře písma zasvětili do svého podniku, sdělili jemu, oč se
jedná, a žádali ho, by jim též pomocí přispěl. Z příčin ryze osobních
těšil hocha tohoto jejich záměr, neboť pan učitel k jeho otci chodíval
na stravu, a zavdal chlapci dosti příčin k nenávisti. Za několik dní
pojede paní učitelová někam na návštěvu; jejich plánu nebude nic
překážeti; — na významné okamžiky v životě svém připravoval se
pan učitel tím, že se předem řádně nachmelil, a synek malířův slíbil,
že večer před »slavnostní zkouškou«, až bude pan učitel v náležitém
stavu spáti ve své lenošce, »všecko zařídí«; a pak ho v pravý čas v
poslední chvíli do školy vzbudí.

Zajímavá ta příležitost časem nastala. — O osmé hodině večerní
byla budova školní osvětlena a ozdobena věncovím z listů a květin.
Pan učitel trůnil ve velké židli na zvýšeném podiu před tabulí. Oči
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jeho hleděly opile do světa. Tři řady lavic po každé straně a šest
lavic uprostřed zaujala honorace městečka a rodičové dítek. V levo,
za řadami hostů nalézali se na rozsáhlém prostranství školáci, kteří
měli býti toho večera zkoušeni; řady malých chlapců, umytých a
vyšňořených až jim bylo hrozně úzko, řady hloupě zevlujících
velkých hochů; sněhobílé řady děvčat a slečen oděných v kment a
mušelín, náramně hrdých na obnažené ruce, na šperky po babičce
zděděné, na růžové i modré stužky a květiny ve vlasech. Zbývající
místo v síni vyplnili ostatní žáci.

Zkouška začala. Zcela malý chlapeček povstal a bojácně
přednášel: »Ač jsem hošík malinký, jenž rád jest u maminky…«
atd. provázeje slova svá úzkostlivě přesnými a křečovitými pohyby
jako nějaký stroj — ovšem stroj, jenž jest trochu porouchán. Šťastně
doříkal; byl arci strašlivě polekán když provedl naučenou svoji
poklonu a odešel, sklidil pěkný pochvalný potlesk.

Zardívající se děvčátko šeptmo předneslo »Mařenčino jehňátko«
atd., vzbudila útrpnost svojí poklonou, odměněna byla pochvalou, a
uzardělá blahem usedla.

Tom Sawyer se strojenou smělostí vykročil v před a spustil ono
věčné a nezdolatelné říkání: »Dejte mi volnost neb smrt« atd., hezky
prudce a správně při tom rukama pohazuje, a v prostředku se zarazil.
Strašlivá tréma ho uchvátila, nohy se pod ním třásly, div neklesl.
Ovšem, celá síň přála Tomovi — ale celá síň mlčela, a její mlčení bylo
mocnější než její přízeň. Pan učitel se zachmuřil, a tím bylo neštěstí
dovršeno. Tom se ještě chvíli potil, pak odstoupil na dobro zničen.
Slabý potlesk se ozval, brzy však utuchl.

Potom následovalo: »O hodném děvčátku«; dále »Neškoďte
ptáčkům“« a podobné perly z oboru deklamací. Pak se četlo a
závodilo ve slabikování. Hubená latinská škola odříkávala čestně.
Konečně přišlo na řadu nejzajímavější číslo večera — původní »práce«
slečinek. Jedna po druhé vykročila k okraji podia, odkašlala, zvedla
rukopis (skvostnými stužkami svázaný) a začala čísti, dávajíc pilný
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pozor na »důraz« a interpunkci. Volily látky, jež při podobných
příležitostech spracovaly již jejich matky, babičky a bezpochyby
všichni předkové ženského pohlaví až do dob válek křižáckých.
Názvy jejich zněly: »Přátelství«, »Upomínky ze zašlých dob«,
»Náboženství a dějiny«, »Země snů«, »Výhody kultury«, »Různé
útvary politického zřízení«, »Melancholie«, »Láska synovská«, »Tužby
srdce« atd. atd.

Tyto skladby vyznamenávaly se tím, že v nich převládala uměle
živená a hýčkaná melancholie, dále tím, že se v nich hýřilo bohatými
proudy »uhlazených rčení«; dále tím, že se v nich jevila snaha vplésti
do řeči nalapaná slova a fráse, dokud docela nesevšedněly; ale
zvláštností hlavní, jíž ke své škodě vynikaly, bylo staré, odporné
naučení, které tvořilo pochroumaný konec každé práce. Nechť se
jednalo o jakýkoli předmět, v každé té skladbě zračilo se nadlidské
úsilí směřující ke skroucení děje, jen aby z něho mohlo vyplynouti
mravní neb náboženské naučení. Zřejmá neupřímnost hlásaných
těchto naučení nedovedla dosud ze škol vyhostiti tento zvyk; ani
dnes toho nedovede; a snad se jí to do skonání světa nepovede.
Ve všech našich školách pokládají mladistvé slečinky za nutné své
přednášky skončiti nějakým naučením; a ejhle! právě nejrozpustilejší
a nejbezbožnější děvčata z celé školy mívají nejdelší, přísně
náboženská naučení. Však dosti o té věci. Pro pravdu se lidé nejvíce
hněvají. Vraťme se ke »zkoušce«. První ze čtených přednášek měla
název: »Jaký to život?!« Uvedu zde čtenáři krátký její výtah. Snad jej
snese.

»Jak rozkošné jsou dojmy mladistvé mysli těšící se v průběhu
všedního života na ohlášenou slavnost! Její obrazotvornost horlivě
maluje růžovými barvami obrazy rozkoše. Rozkoši chtivá »kněžka
mody« myšlénkami svými dlí v prostřed slavnostního davu, jsouc
»předmětem všeobecné pozornosti«. Svůdné její tělo, oděné ve
sněhobílý šat, víří bludištěm vesele křepčících davů; její oko září
nejjasněji, krok její vznáší se nejlehčeji z celého veselého
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shromáždění. V slastných těchto myšlénkách rychle jí ubíhá čas, a
konečně přikvapí kýžená hodina, jež ji má uvésti do ráje, o němž
tak rozkošně snila. Očarovaná její duše zří všechno jako v báchorce!
Výjev následující kouzlem předčí předcházející. Však za chvíli pozná,
že pod pěkným nátěrem všecko je marností světskou; lichotná slova,
jež dříve kouzlem plnila její duši, urážlivě zní v její ucho; taneční síň
pozbyla pro ni půvabů svých; s podkopaným zdravím a s roztrpčenou
myslí odchází z plesu, pevně přesvědčena, že rozkoše pozemské
nemohou ukojiti tužby duše!«

A tak to jde dále a dále. Občas mezi přednáškou ozval se
pochvalný šum, provázený šeptanými výkřiky: »Jaká něha!« »Jak
přesvědčivé!« »Tak pravdivé!« atd., a když přednášející skončila
naučením zvlášť dojemným, rozlehl se síní nadšený tleskot.

Potom povstala hubená, zádumčivá dívka, jejíž tvář se
vyznačovala »interesantní« bledostí následkem pilulek a špatného
trávení, a přednášela »báseň«.

Stůjtež z ní zde aspoň dvě sloky:
Děvče loučí se s rodnou vískou.
Má rodná vísko, s Bohem buď!

mé díky přijmi za ten ráj,
jímž pro mne byla’s, moji hruď
když vonným vzduchem plnil máj.
Kdo nahradí mi ptáků zpěv,
až zmizí v dáli tvoje věž;
mně stydnout musí v těle krev,
až zvoláš: »Jdi, co ještě chceš?!«

Proč prchl již ten blahý čas,
kdy knihu moji clonil stín
tvých hvozdů šumných. Slunka jas
hřát přestal srdce mého klín —
»Tys nepřála mi nikdy zdar!!«
v tvém klidu čtu, ó hrůzo! zlém,
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dnes chvíle rozluky kdy zmar
mi chystá. — Znáš čar slůvka: »J’aime??!«

Ač málo kdo z přítomných rozuměl významu slova »J’aime«,
přec měla báseň tato úspěch velkolepý.

Po té předstoupila dívčina tmavé pleti, s černýma očima a
černými vlasy, chvíli stála mlčky za všeobecného napjetí
shromáždění, přijala tragický výraz tváře a četla odměřeným hlasem:

Vidění.
Tmavá a bouřlivá byla noc. V nebeských výšinách ni jediná
hvězdička nekmitala; jen hluboké hřmění dunivého hromu ustavičně
doléhalo k sluchu; a strašlivý blesk v zuřivém vzteku hýřil v
mračných komnatách nebes, jako by se posmívati chtěl síle, jejíž
hrůzy opanoval slavný Franklin! Též prudké vichry svorně opustily
tajemné své domovy a řádily, jakoby chtěly zvýšiti divokost bouře.
V této chvíli, tak tmavé, tak strašlivé, po lidské lásce zastesklo se mé
duši; však místo ní:

»můj nejdražší druh, vůdce, moje těcha,
má radost, moje blaho ke mně spěchá…«

Krok její podobal se chůzi zářivých oněch bytostí, jež si
romantická, mladá mysl kouzlí ve slunné edenové kraje; byla božsky
krásná; vlastní její půvab jedinou byl jí ozdobou. Kráčela zticha,
že sotva bylo slyšeti její krok, jen kouzelné chvění budila svým
dotykem, málem by byla jako každá zdrženlivá krása skromně
zmizela, nepoznána — beze stopy. Podivný žal tkvěl v jejích rysech,
jako ledové slzy v hávu Prosince, když mi ukazoval venku zápolící
živly, a prosila, bych dala nyní bedlivý pozor na představené bytosti.«

Její vidění vyplnilo asi deset psaných stránek a skončilo
naučením pro nepresbyteriany tak beznadějným, že bylo první
cenou vyznamenáno.

Tato práce se pokládala za nejjemnější začátečnický pokus
celého večera. Obecní měšťanosta udíleje autoru cenu, vřele řečnil,
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podotýkaje, že to je »nejtklivější práce, kterou kdy slyšel, a že sám
Daniel Webster by se za ni nemusil stydět«.

Mimochodem zde poznamenávám, že počet prací, při nichž
bylo nadbytečně užito slůvka »krásný« a při nichž k lidské zkušenosti
jako ku »stránce života« bylo poukazováno, tentokráte překročil
obvyklou míru.

Nyní pan učitel, v nejvyšší míře nachmelený, odstrčil židli,
obrátil se k posluchačstvu zády a začal na tabuli kresliti mapu
Ameriky, chtěje zkoušeti žáky ze zeměpisu. Však nejistá jeho ruka
špatně mu sloužila, a tlumený smích rozlehl se síní. Poznal, oč se
jedná, i chtěl chybu napraviti. Smazal s tabule čáry, a kreslil znovu;
však nyní je zkroutil ještě hrozněji a smích se proto hlasitěji ozval.
Věnoval plnou pozornost svému dílu, odhodlán, že se nedá mýliti
smíchem. Cítil, že na něm zraky všech spočívají; zdálo se mu, že nyní
již dobře kreslí, a přec chechtot neustával; ano zřejmě se vzmáhal.

A proč by se nesmáli!? Nahoře nalézala se komůrka s otvorem
právě nad jeho hlavou; tímto otvorem dolů se snášela kočka, na
provaze uvázaném za její kyčle; hlavu a zvláště čelisti obaleny měla
hadrem, aby nemohla mňoukat; snášela se dolů, natahujíc se nahoru,
a po provaze sáhajíc; dolů se klátila a na prázdno do vzduchu hrabala.
Chechtot hlasitěji a hlasitěji se vzmáhal, kočka se ocitla ve vzdálenosti
šesti palců nad hlavou pana učitele v myšlénkách zahloubaného; a
nesla se ještě níž a níže, zoufale chytila paruku drápy, přitiskla se k
ní a v okamžiku byla do hoření komůrky vytažena s vítězným tím
znamením v drápech! A jakou tu září vzplála lysina pana učitele, již
byl malířův synek pozlatil!

Tím byla slavnost přerušena. Hoši byli pomstění. Nastaly
prázdniny.

Poznámka. Uvedené »skladby« vyňaty jsou beze změny z knihy
nadepsané »Prósa a poesie«, již sepsala »jistá americká dáma«, jsou
však sdělány přesně a správně dle prací žákyň, a tudíž věrnější než
pouhé napodobení.
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XXIII

Tom se přidal k nově založenému spolku »Sboru střídmých«,
přiváben hlavně okázalými jeho »výsadami« — Slíbil, že se zdrží
kouření, žvýkání a všeliké bezbožnosti, dokud bude jeho členem. A
tu nabyl zase nové zkušenosti — totiž, chce-li někdo zatoužiti po
nějakém požitku, ať jen slíbí, že se bude jeho zdržovati. Tom brzy
pocítil trýznivou touhu po pití a klení; tato touha nabyla takové síly,
že ho od vystoupení ze spolku zdržovala jedině naděje, že se bude
moci snad přece jednou lidem ukázati v červené své stuze. Blížil
se totiž slavný den čtvrtého července; však myšlének na ten den
se vzdal, dříve než čtyřicet osm hodin jeho nevolnictví uplynulo, a
veškeré své naděje kladl na starého Frazera, smírčího soudce, který
právě ležel na smrtelném loži a který jakožto tak vysoký úředník
jistě bude mít slavný, veřejný pohřeb. Po tři dny sledoval Tom pilně
stav sudího a lapal o něm zprávy. Chvílemi vznesly se naděje jeho k
závratné výši, tak závratné, že jižjiž bral své odznaky ze skříně a před
zrcadlem na sobě zkoušel. Však sudí se nesmírně strašlivě smrti brání.
Posléze se jeho nemoc zlepšila; byl rekonvalescentem. Tom se zlobil;
cítil, že se mu děje křivda. Vystoupil hned ze spolku a ještě téhož
večera sudí utrpěl nový záchvat a skonal. Tom si umínil, že již nikdy
nebude věřiti takovým lidem. Pohřeb byl překrásný. Sbor střídmých
si vykračoval jako by chtěl zžíravou závist vzbuditi ve vystouplém
členu.

Tom měl tedy zase plnou volnost; to opravdu za něco stálo.
Mohl píti a klíti, k svému největšímu překvapení však shledal, že se
mu nechce. Okolnost, že to činiti může, zmařila touhu po oněch
požitcích a jejich půvaby.

K svému podivení shledal Tom, že vytoužené jeho prázdniny
začínají ho trochu tížiti.
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I založil si denník; však celé tři dny se nic nepřihodilo; nechal
toho tedy.

Jedna z předních pěveckých společností černošských přišla do
jejich osady a vzbudila všeobecný poprask. Tom a Pepík Harperů
sestavili hereckou družinu a na dva dny měli zábavu.

Ani slavný den čtvrtého července se zcela nevydařil; neboť silně
pršelo, následkem toho odpadl průvod, a největší muž celého světa
(tak se domníval Tom) Mr. Benton, skutečný rada Spojených Států,
úžasně zklamal očekávání všech; vždyť mu mnoho, přemnoho
scházelo do dvaceti pěti stop tělesné výšky.

Přišel cirkus. Hoši si celé tři následující dny hráli na cirkus ve
stanech zrobených z roztrhaných koberců — vstupné: 3 cvoky pro
hochy, 2 pro děvčata — a pak toho zase nechali.

Přišel frenologista a magnetisator — a zase odešel; v osadě
zavládla ještě větší nuda a pustota než dosud.

Hoši i děvčata měli ovšem své hry; bylo jich však tak málo, a tak
byly rozkošné, že chvíle nečinnosti pak byly tím bolestnější.

Rebeka Thatcherová odjela domů do Konstantinoplu, by u
rodičů strávila prázdniny — kterak tu mohl tedy Toma těšiti ještě
život!

Strašlivá, tajemná vražda vzala na se povahu zdlouhavé nemoci.
Houževnatostí a bolestí rovnala se pravé rakovině.

Pak dostavily se osýpky.
Dva dlouhé týdny ležel Tom jako ve vězení; odumřel světu

a jeho událostem. Byl těžce nemocen; nic ho nebavilo. Když se
konečně pozdravil a nejistým krokem osadou se ubíral, každý
předmět a každý tvor obestřen byl melancholií. Osada »obživla k
novému. životu«; všichni »zkrotli«; nejen dospělí, nýbrž též hoši
a děvčata. Tom chodil osadou, doufaje, že se snad přece setká s
milou tváří nějakého hříšníka, všude však ho čekalo zklamání. Pepíka
Harpera zastihl při studiu bible a s ošklivostí se odvrátil od skličující
té podívané. Hledal Béňu Rogerse, a hle! viděl, kterak nese v košíku
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jídlo nějakému chuďasovi. Vyhledal Jima Hollise, který mu radil, by
vroucně děkoval Pánu Bohu za to, že mu dal osýpkami výstrahu.
Každý z hochů, s nimiž se setkal, něčím přispěl k jeho sklíčenosti; a
když posléze v zoufalství svém se utekl na věrná prsa Frantíka Finna
a přijat byl výrokem písma, byl zdrcen a loudal se domů, do postele;
sám z celé osady byl chudák ztracen na věky věků.

Té noci přikvapila strašlivá bouře, s ohromným lijákem,
hroznými údery hromu a oslepujícími, křižujícími se blesky. Hlavu
skryl do pokrývek a v hrozné nejistotě čekal na svoji zkázu; ani dost
málo nepochyboval, že svým chováním vyvolal strašnou tu vřavu.
Domníval se, že v nejvyšší míře napjal trpělivost živlů, a že proto
se přihnala bouře. Zabíjeti broučka celou baterií děl bylo by se mu
jistě zdálo zbytečnou okázalostí ve volbě zbraně, však hroznou bouři,
jež se strhla, by zahladila červíka, jakým je on, pokládal za zcela
přirozenou.

Ponenáhlu bouře dozuřila a utuchla, nevyplnivši svého poslání.
V prvním okamžiku Tom pocítil vděčnost a touhu po nápravě svého
života. Pak se ale odhodlal ještě vyčkati — kdo ví, zda se bouře vrátí!

Druhého dne zase přišli doktoři; Tom se opět roznemohl. Tři
týdny, jež na loži strávil, zdály se mu věčností. Když se konečně
zase uzdravil, sotva děkoval za své zachránění, vzpomínaje na ony
chvíle, jež strávil, opuštěn od druhů a jako ztracen. Mrzutě šel po
silnici a zastihl Jima Hollise, zasedajícího v dětském soudě, rozsudek
vynášejícím nad kocourem-vrahem, u přítomnosti jeho oběti —
ptáčete. Kdesi v uličce nalezl Pepíka Harpera a Frantíka Finna,
pochutnávající sobě na kradeném melouně. Chudákům se podobně
jako Tomovi vrátila jejich nemoc!
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XXIV

Tom se přidal k nově založenému spolku »Sboru střídmých«,
přiváben hlavně okázalými jeho »výsadami« — Slíbil, že se zdrží
kouření, žvýkání a všeliké bezbožnosti, dokud bude jeho členem. A
tu nabyl zase nové zkušenosti — totiž, chce-li někdo zatoužiti po
nějakém požitku, ať jen slíbí, že se bude jeho zdržovati. Tom brzy
pocítil trýznivou touhu po pití a klení; tato touha nabyla takové síly,
že ho od vystoupení ze spolku zdržovala jedině naděje, že se bude
moci snad přece jednou lidem ukázati v červené své stuze. Blížil
se totiž slavný den čtvrtého července; však myšlének na ten den
se vzdal, dříve než čtyřicet osm hodin jeho nevolnictví uplynulo, a
veškeré své naděje kladl na starého Frazera, smírčího soudce, který
právě ležel na smrtelném loži a který jakožto tak vysoký úředník
jistě bude mít slavný, veřejný pohřeb. Po tři dny sledoval Tom pilně
stav sudího a lapal o něm zprávy. Chvílemi vznesly se naděje jeho k
závratné výši, tak závratné, že jižjiž bral své odznaky ze skříně a před
zrcadlem na sobě zkoušel. Však sudí se nesmírně strašlivě smrti brání.
Posléze se jeho nemoc zlepšila; byl rekonvalescentem. Tom se zlobil;
cítil, že se mu děje křivda. Vystoupil hned ze spolku a ještě téhož
večera sudí utrpěl nový záchvat a skonal. Tom si umínil, že již nikdy
nebude věřiti takovým lidem. Pohřeb byl překrásný. Sbor střídmých
si vykračoval jako by chtěl zžíravou závist vzbuditi ve vystouplém
členu.

Tom měl tedy zase plnou volnost; to opravdu za něco stálo.
Mohl píti a klíti, k svému největšímu překvapení však shledal, že se
mu nechce. Okolnost, že to činiti může, zmařila touhu po oněch
požitcích a jejich půvaby.

K svému podivení shledal Tom, že vytoužené jeho prázdniny
začínají ho trochu tížiti.
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I založil si denník; však celé tři dny se nic nepřihodilo; nechal
toho tedy.

Jedna z předních pěveckých společností černošských přišla do
jejich osady a vzbudila všeobecný poprask. Tom a Pepík Harperů
sestavili hereckou družinu a na dva dny měli zábavu.

Ani slavný den čtvrtého července se zcela nevydařil; neboť silně
pršelo, následkem toho odpadl průvod, a největší muž celého světa
(tak se domníval Tom) Mr. Benton, skutečný rada Spojených Států,
úžasně zklamal očekávání všech; vždyť mu mnoho, přemnoho
scházelo do dvaceti pěti stop tělesné výšky.

Přišel cirkus. Hoši si celé tři následující dny hráli na cirkus ve
stanech zrobených z roztrhaných koberců — vstupné: 3 cvoky pro
hochy, 2 pro děvčata — a pak toho zase nechali.

Přišel frenologista a magnetisator — a zase odešel; v osadě
zavládla ještě větší nuda a pustota než dosud.

Hoši i děvčata měli ovšem své hry; bylo jich však tak málo, a tak
byly rozkošné, že chvíle nečinnosti pak byly tím bolestnější.

Rebeka Thatcherová odjela domů do Konstantinoplu, by u
rodičů strávila prázdniny — kterak tu mohl tedy Toma těšiti ještě
život!

Strašlivá, tajemná vražda vzala na se povahu zdlouhavé nemoci.
Houževnatostí a bolestí rovnala se pravé rakovině.

Pak dostavily se osýpky.
Dva dlouhé týdny ležel Tom jako ve vězení; odumřel světu

a jeho událostem. Byl těžce nemocen; nic ho nebavilo. Když se
konečně pozdravil a nejistým krokem osadou se ubíral, každý
předmět a každý tvor obestřen byl melancholií. Osada »obživla k
novému. životu«; všichni »zkrotli«; nejen dospělí, nýbrž též hoši
a děvčata. Tom chodil osadou, doufaje, že se snad přece setká s
milou tváří nějakého hříšníka, všude však ho čekalo zklamání. Pepíka
Harpera zastihl při studiu bible a s ošklivostí se odvrátil od skličující
té podívané. Hledal Béňu Rogerse, a hle! viděl, kterak nese v košíku
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jídlo nějakému chuďasovi. Vyhledal Jima Hollise, který mu radil, by
vroucně děkoval Pánu Bohu za to, že mu dal osýpkami výstrahu.
Každý z hochů, s nimiž se setkal, něčím přispěl k jeho sklíčenosti; a
když posléze v zoufalství svém se utekl na věrná prsa Frantíka Finna
a přijat byl výrokem písma, byl zdrcen a loudal se domů, do postele;
sám z celé osady byl chudák ztracen na věky věků.

Té noci přikvapila strašlivá bouře, s ohromným lijákem,
hroznými údery hromu a oslepujícími, křižujícími se blesky. Hlavu
skryl do pokrývek a v hrozné nejistotě čekal na svoji zkázu; ani dost
málo nepochyboval, že svým chováním vyvolal strašnou tu vřavu.
Domníval se, že v nejvyšší míře napjal trpělivost živlů, a že proto
se přihnala bouře. Zabíjeti broučka celou baterií děl bylo by se mu
jistě zdálo zbytečnou okázalostí ve volbě zbraně, však hroznou bouři,
jež se strhla, by zahladila červíka, jakým je on, pokládal za zcela
přirozenou.

Ponenáhlu bouře dozuřila a utuchla, nevyplnivši svého poslání.
V prvním okamžiku Tom pocítil vděčnost a touhu po nápravě svého
života. Pak se ale odhodlal ještě vyčkati — kdo ví, zda se bouře vrátí!

Druhého dne zase přišli doktoři; Tom se opět roznemohl. Tři
týdny, jež na loži strávil, zdály se mu věčností. Když se konečně
zase uzdravil, sotva děkoval za své zachránění, vzpomínaje na ony
chvíle, jež strávil, opuštěn od druhů a jako ztracen. Mrzutě šel po
silnici a zastihl Jima Hollise, zasedajícího v dětském soudě, rozsudek
vynášejícím nad kocourem-vrahem, u přítomnosti jeho oběti —
ptáčete. Kdesi v uličce nalezl Pepíka Harpera a Frantíka Finna,
pochutnávající sobě na kradeném melouně. Chudákům se podobně
jako Tomovi vrátila jejich nemoc!
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XXV

Tom se znovu zaskvěl ve své slávě — staří ho laskali, mladí mu
záviděli. Také tiskem bylo zvěčněno jeho jméno — dostal se do
místního listu. Někteří lidé měli za to, že to může dotáhnouti až na
presidenta S. S., unikne-li oprátce.

A jak již to bývá, vrtkavý, zbrklý svět přilnul k Potterovi a
zahrnoval ho nyní tak štědře láskou jako dříve nadávkami. Takový je
již světa běh, proč bychom to tedy světu vytýkali?

Tomovy dni plny byly slávy a jásotu — noci však plny byly
hrůzy. Rudý Józa se zlobou v oku navštěvoval jeho sny. Jakmile
se sešeřilo, nedal se Tom nižádným pokušením z domova vylákati.
Také Frantík byl schvácen podobnou bídou a hrůzou, neboť onoho
večera před slavným dnem přelíčení Tom všecko obhájci vyzradil,
a Frantík se hrozně bál, že také jeho účastenství v záležitosti té na
jevo vyjde, ačkoli útěk Rudého Józy ho zbavil trapného, soudního
svědectví. Advokát sice slíbil chuďasovi mlčení, co je to však platno?
Od té doby co poplašené svědomí dohnalo Toma onoho večera
do domu obhájcova, a co vyplynulo příšerné tajemství z jeho rtů
zpečetěných strašlivou a hroznou přísahou, vzdal se Frantík skoro
veškeré důvěry v lidské pokolení. Ve dne potěšen vděčností
Potterovou, radoval se Tom z toho, že vše vyzradil; v noci však
litoval, že jazyk nedržel za zuby. Tom se strachoval jednak toho, že
Rudý Józa nikdy již nebude chycen, jednak ale toho, že bude chycen.
Byl pevně přesvědčen, že si řádně neoddechne, dokud ten člověk
nebude mrtev a dokud neuzří jeho mrtvolu.

Odměny byly vypsány na vypátrání vraha, krajina byla
prohledána, po Rudém Józovi však nikde ani památky. Z města
St. Louis přišel vševědoucí a znamenitý živý div světa, detektiv,
hledal, potřásal hlavou, moudře se tvářil, a dospěl posléze k úžasnému
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úspěchu, jakému se obyčejně těšívají členové jeho cechu. Nalezl totiž
»vodicí nit«. — Však »vodicí nit« nelze pověsiti místo vraha, a tu
Tom, když »tajný« byl s uměním svým v koncích a odejel, upadl zase
ve dřívější své strachy.

Dnové pomalu míjeli; každý z nich mírnil poněkud tíži
Tomových obav.
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XXVI

V životě každého řádného chlapce nastanou chvíle, kdy pocítí
zuřivou touhu, ujíti kamsi a vykopati v zemi skrytý poklad. Také
Toma napadla jednoho dne taková touha. Vyběhl z domu vyhledat
Pepíka Harpera, avšak marně hledal. Pátral po Béňovi Rogersovi; ten
odešel na ryby. V tom napadl Frantíka Finna zvaného »Rudá Ruka«.
Frantík by se mu hodil. I vzal ho Tom stranou a důvěřivě se mu svěřil
se svým plánem. Frantík nenamítal ničeho. Frantík nikdy ničeho
nenamítal, jednalo-li se o účastenství v podniku slibujícím zábavu
a nevyžadujícím kapitálu; neboť měl hrozný nadbytek onoho času,
který se nerovná penězům.

»A kde budeme kopat?« tázal se Frantík.
»Inu, kdekoli.«
»Co pak jsou poklady všude?«
»Nikoli, nejsou všude. Bývají ukryty jen na přepodivných

místech — buď na ostrovech, nebo ve zpuchřelých skříních ukrytých
pod koncem větve starého, suchého stromu, v místě, na něž stín o
půlnoci dopadá, avšak hlavně pod podlahou domů, v nichž strašívá.«

»A kdo hlídá poklad?«
»Kdo jiný než lupiči? Či myslíš snad, že k tomu mají nějaké

inspektory, jako jsou v nedělní škole?«
»Nejde mně to dobře do hlavy. Kdybych měl takový poklad,

nezakopal bych jej; utratil bych jej a zažil bych dobré časy.«
»Já také; loupežníci však jednají jinak; skryjí poklad v zemi a

odejdou.«
»Což se pro něj již nikdy nevrátí?«
»Nikoli; mají sice v úmyslu vrátiti se, však obyčejně během času

zapomenou na znamení, jimiž označili místo úkrytu, nebo zemrou
a pod. Poklad dlouho leží v zemi, až zrezaví; někdy se také podaří
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někomu nalézti starý, žlutý lístek, vysvětlující, kterak lze nalézti
značky — lístek, jehož luštění trvá často celý týden, poněvadž
obsahuje z větší části jen znaménka a hieroglyfy.«

»Hiro — jak se to řekne?«
»Hieroglyfy — všelijaké obrázky, rozumíš, jež se dají těžko

vyložit.«
»Máš, Tome, takový lístek?«
»Nemám.«
»Kterak tedy vyhledáš značky?«
»Nepotřebuji značek. Poklady vždycky zakopávají pod domem,

v němž straší, nebo na nějakém ostrově, nebo pod suchým stromem,
jehož větev vyčnívá. Prozkoumali jsme již trochu ostrov Jacksonův,
můžeme tedy zkoumati jej dále; máme tu také starou budovu
navštěvovanou duchy — tam nad vinopalnou, a množství suchých
stromů, množství náramné.«

»A všude jsou poklady?«
»Nemluv tak hloupě! Nejsou!«
»A jak tedy poznáš, kde se nalézá poklad?«
»Prohledáme všecky.«
»To budeme mít, Tome, práci na celé léto.«
»Nu, a co na tom? Však dejme tomu, že nalezneš kovový hrnec

a v něm sto pravých dolarů, nebo zpuchřelou bednu plnou diamantů.
Co tomu řekneš?«

Frantíkovy oči vzplály.
»To by bylo na mne mnoho, příliš mnoho. Vzal bych si těch sto

dolarů, a diamanty bych nechal.«
»Dobrá. Já však, to mi věř, bych diamanty nepohrdl. Jsou

diamanty, jež se prodávají po dvaceti dolarech. A sotva bys za šest
grošů neb za dolar dostal diamant.«

»Tak? Opravdu?!«
»Zajisté — jen se někoho optej! Frantíku, neviděl jsi ještě

diamant?«
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>Pokud se pamatuji, neviděl.«
»Ó, králové mají jich celé hromady!«
»Inu, já ale neznám žádného krále, Tome.«
»To si myslím, že ne. Kdybys však přišel do Evropy, tam bys je

viděl. Tam jich běhá síla!«
»Což pak běhají, Tome?«
»Běhají? — hlupáku! Ne!«
»A proč to tedy říkáš?«
»Blázne! Tím jsem chtěl říci jen tolik, že bys je uviděl, — ovšem

ne běhat — proč by také běhali? Viděl bys je, po celé Evropě
rozptýlené, rozumíš? Tak jako na příklad ten starý, hrbatý Richard.«

»Richard! A jaké jest druhé jeho jméno?«
»Jiného jména nemá. Králové mají vůbec jenom křestní jména.«
»Opravdu?«
»No, to se ví.«
»Když se jim to, Tome, líbí, co na tom; já však bych nechtěl býti

králem a míti jen křestní jméno jako černoch. Poslechni ale — kde
začneme nejdříve kopat?«

»Inu, nevím. Snad bychom mohli začíti oním starým suchým
stromem tam na kopci za vinopalnou?«

»Dobrá tedy.«
I vzali starou motyku a rýč, a dali se na cestu tří mil. Zpocení

a udýchání dorazili k cíli a vrhli se do stínu nedalekého jilmu, by si
trochu odpočinuli a pokouřili.

»Tohle se mi líbí,« pravil Tom.
»Mně také —«
»Poslyš, Frantíku, nalezneme-li tady poklad, jak naložíš se svým

podílem?«
»Den co den budu jíst paštiky a pít sodovku, a půjdu do každého

cirku, který k nám přijede. Za to ti ručím, že se budu mít dobře.«
»Nu a neuložíš z toho nic?«
»Uložit? A nač?«
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»Inu, abys měl později na živobytí.«
»Och, to by bylo zbytečné. Táta by se moh’ jednou do této

osady vrátit a vzít mně to, kdybych si s tím nepospíšil, a to ti
povídám, že by po penězích brzy bylo veta. A co. ty, Tome, počneš
se svým podílem?«

»Koupím si nový buben, opravdický meč, červený šátek na krk,
pěkné štěně a ožením se.«

»Oženíš se!«
»Ovšem.«
»Tome — Tome! Ty jsi se zbláznil.«
»Počkej — uvidíš!«
»Vždyť to je, Tome, největší bláznovství, jež můžeš provést.

Pohleď na mého tátu a mámu. Samá pračka! prali se ustavičně. Dobře
se na to pamatuji.«

»Na tom nezáleží. Děvče, jež si za ženu vezmu, nebude se se
mnou prát.«

»Tome, mně se zdá, že jsou všechny z jednoho těsta. Všechny by
nejraději člověka stále vochlovaly. To si ještě trochu rozmysli. Radím
ti dobře. A jak se jmenuje ta holka?«

»To není vůbec žádná holka — je to dívka.«
»I to je, myslím, jedno; někdo říká holka, někdo říká dívka —

obojí jest stejně správné. Tak tedy, jak se jmenuje, Tome?«
»Povím ti to později — teď ne —«
»Inu — dobrá. Jenom že, až se oženíš, budu já ještě více

opuštěn.«
»Ó, nebudeš; budeš žít se mnou. Teď však toho nechme a dejme

se do kopání.«
»Pracovali a potili se asi půl hodiny. Bez výsledku. A opět půl

hodiny. Zase bez výsledku. Frantík pravil:
»Což zakopávají vždycky poklady tak hluboko?«
»Někdy — ne vždycky. Obyčejně nikoli. Patrně nekopeme na

pravém místě.«
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Začali tedy kopati jinde. Ochabovali sice trochu, však přece v
práci pokračovali. Chvíli mlčky kopali. Konečně se Frantík opřel o
svoji lopatu, rukávem s čela setřel krůpěje potu a pravil:

»Kde chceš kopat, až zde s tím budeme hotovi?«
»Snad u toho starého stromu, stojícího tam na Horce, za domem

vdoviným.«
»Snad to bude ten pravý. Ale nevezme nám vdova poklad,

Tome? Vždyť je to její pozemek.«
»Ona že vezme náš poklad? Snad by se o to chtěla pokusit!

Kdokoli najde takový skrytý poklad, stává se jeho vlastníkem.
Nezáleží na tom, komu náleží pozemek.«

To upokojilo Frantíka. Pracovali dále. Po chvilce pravil Frantík:
»Zatrolená věc, kopeme zase na nepravém místě. Co myslíš?«
»Je to opravdu podivné, Frantíku. Nerozumím tomu. Někdy

také čarodějnice se pletou do takových věcí. Snad máme s nimi co
dělat.«

»Hlouposti! čarodějnice nemají žádné moci ve dne.«
»Ovšem, máš pravdu. Na to jsem nevzpomněl. Aha, už to mám!

Jsme my to dva hloupí blázni! Musíme nalézti především místo, na
něž stín větve o půlnoci dopadá a tam musíme kopati!«

»Aby do toho! — — tak jsme se zbytečně dřeli. Aby to ďas spral!
Musíme sem v noci přijít. Je to strašně daleko. Budeš moci večer jít?«

»To se ví! Také z toho důvodu musíme kopat v noci, poněvadž
uvidí-li někdo tyhle jámy, pozná, oč se jedná, a vezme nám poklad
před nosem.«

»Dobrá, přijdu zamňoukat.«
»Tak dobře! Schovejme si do roští nářadí.«
Toho večera přišli hoši na určené místo. Čekali ve stínu. Bylo to

místo pusté a byla noční hodina, posvěcená starými tradicemi.
Skřítkové šeptali v šelestícím listí, duchové se skrývali v temných

loubích, hluboký štěkot psa zaléhal sem z dálky, a sova mu
odpovídala hrobovými zvuky. Hoši podlehli vlivu tajemných těch
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zjevů; mluvili málo. Zdálo se jim, že již je půlnoc; i označili místo,
kam až stín sahal, a začali kopati. Naděje chlapců rostly. Jejich zájem
se vzmáhal, a s ním ovšem též jejich píle. Víc a více se hloubila
jáma; kdykoli motyka na něco narazila, srdce jejich radostí poskočila,
pokaždé však doznala zklamání. Byl to jen kámen nebo kořen.
Konečně prohodil Tom: »Marná sláva, Frantíku, zase nejsme na
pravém místě.«

»Ale to není možná. Vždyť jsme stín na puntík vyměřili.«
»Inu ovšem, jedná se však o něco jiného.«
»A o co?«
»Vždyť jsme jenom hádali, že je půlnoc. Možná, že jsme začali

příliš pozdě nebo příliš brzy.«
Frantíkovi vypadla lopata z rukou.
»Ano, takové to je,« pravil. »O to se tu jedná. Musíme toho

nechati. Pravý čas nedovedeme určiti, a ostatně, strašlivá je tohle
práce, uprostřed létajících duchů a čarodějnic. Zdá se mi stále, jakoby
za mnou něco stálo; a bojím se v tu stranu se obrátiti, poněvadž snad
v předu jiní čekají na ten okamžik. Co já už na tomhle místě zkusil!«

»Slyš, Frantíku, mně se vede podobně. Když lidé zakopávají
poklad pod strom, pokaždé skoro vkládají mrtvolu do té jámy, by jej
hlídal.«

»Ježíš Maria!«
»Opravdu Často jsem to slýchal.«
»Tome, tuze nerad dlím na místech, kde jsou umrlci. Pro

člověka z toho nekouká nikdy nic dobrého.«
»Já bych je, Frantíku, také nerad burcoval ze spaní. Představ si,

že by některý z nich nyní vystrčil lebku a na nás křikl!«
»Přestaň, Tome! To je strašlivé.«
»Ovšem že, Frantíku. Mně také není ani dost málo volno.«
»Poslechni, Tome, pojďme odtud a začněme někde jinde.«
»Dobrá; pochodíme myslím lépe.«
»Ale kde?«
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Tom chvilku uvažoval, pak pravil:
»V domě navštěvovaném duchy. Ano tam.«
»I k ďasu! Nemám rád domy navštěvované duchy, Tome.

Duchové jsou daleko horší než umrlci. Umrlí snad na člověka volají,
za to se však k člověku tak nepozorovaně v rubáši nepřikradou a
nepodívají se člověku tak náhle přes rameno a neskřípou tolik zuby
jako duchové. Něco takového bych nevydržel, Tome, a myslím, že
nikdo.«

»Ovšem; však duchové, Frantíku, nevycházejí leč v noci —
budeme tedy moci ve dne bez překážky kopati.«

»Inu, máš pravdu. Víš však sám zajisté nejlépe, že lidé i ve dne se
tomuto domu vyhýbají.«

»To je hlavně proto, že vůbec se vyhýbají místu, kde byl někdo
zavražděn. Nic zvláštního se v noci nepozorovalo v tomto domě —
leda mihotavé modré světélko v okně — opravdického ducha však
nikdo tu neviděl.«

»Kdekoli uvidíš, Tome, kmitat se takový modrý plamínek,
můžeš být jist, tam že je také duch. Je to zřejmé. Neboť víš přec, že
jen duchové mají taková světélka.«

»Ovšem, máš pravdu. Nevycházejí-li však ve dne, k čemu
bychom se báli?«

»Nuže dobrá. Dáme se tedy, chceš-li, do toho strašidelného
domu, zdá se mi však, že je to odvážný kousek.«

Sestupovali s pahorku. Pod nimi uprostřed údolí ozářeného
měsíčním svitem stál »strašidelný« dům zcela o samotě; ploty dávno
zmizely, bujné býlí krylo schůdky, komín byl na spadnutí, rámy
okenní prázdny, a jeden roh střechy již sesut. Hoši chvíli pozorovali
upřeně budovu, jakoby čekali, až se modravý plamínek v okénku
mihne, pak hovoříce tichým hlasem, dobře se hodícím v tu dobu
a poměry, odchýlili se daleko v pravo, aby se hezky vyhnuli
strašidelnému domu a nastoupili cestu k domovu lesy jež zdobily
zadní svah »Horky«.
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XXVII

Druhého dne k polednímu přišli hoši k suchému stromu; přišli si pro
svá nářadí. Tom hořel nedočkavostí pustit se hned ke strašidelnému
domu; Frantíkovi se vedlo asi podobně, náhle však pravil:

»Poslyš, Tome, víš-li pak, jaký jest dnes den?« Tom rychle v
duchu přelétl dny, a pak vzhlédl na Frantíka zděšen — —

»Jémine! Na to jsem ani nevzpomněl, Frantíku!«
»Já také ne, najednou však mne napadlo, že je pátek.«
»U ďasa; opatrnosti nikdy nezbývá, Frantíku. Mohli bychom

hrozně špatně pochoditi, kdybychom v pátek začali takovou věc.«
»Mohli! Jistě že bychom zle pochodili! Mezi šťastné dny, jsou-li

jaké, pátek jistě nepatří.«
»To ví každý. Snad nemyslíš, že jsi na to přišel první, Frantíku!«
»Tvrdil jsem to snad, co? Tvrdil? Však ještě o něco jiného se tu

jedná, než o ten »pátek«, V noci jsem měl hrozně ošklivý sen — zdálo
se mi o myších.«

»Tak! To znamená neštěstí. Praly se?«
»Ne.«
»To je ještě dobře, Frantíku. Když se neperou, tedy znamená

takový sen, že se člověku může přihoditi neštěstí, rozumíš? Musíme
se pak míti dobře napozoru, bychom se mu vyhnuli. Pro dnešek toho
necháme, a budeme si hráti. Umíš hráti, Frantíku, „Roberta Hooda“?«

»Neumím. Kdo je ten „Robert Hood“?«
»Byl to jeden z největších mužů Anglie — a nejlepších. Byl

loupežníkem.«
»Na mou duši, tím bych byl taky rád. A koho olupoval?«
»Jenom šerity, biskupy, boháče, krále a podobné lidi. Chuďasovi

nikdy neublížil. Chuďasy měl rád. Řádně se s nimi o svoji kořist
podělil.«
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»To musil být chlapík.«
»To se ví, Frantíku. Byl to největší hrdina, jenž kdy na světě

žil. Takoví lidé se dnes už nerodí, to ti povídám. Jednou rukou by
byl nařezal každému v Anglii; a tisovým svým lukem trefil po každé
desetník na půl druhé míle cesty.«

»Jaký je ten ‚tisový luk?«
»Nevím. Zajisté je to jakýsi luk. A zasáhl-li jen okraj toho

peníze, sedl a naříkal — a proklínal svět. Budeme tedy hráti „Roberta
Hooda“ — jest to znamenitá hra. Naučím tě tomu.«

»Dobrá tedy.«
Celé odpoledne si hráli na »Roberta Hooda«, vrhajíce chvílemi

toužebné pohledy na strašidelný dům a pronášejíce poznámky o
zítřejších plánech a možných příhodách.

Když se začalo slunce k západu chýliti, nastoupili dlouhými
stíny stromů zpáteční cestu k domovu a brzy zmizeli z obzoru ve
hvozdech vrchu »Horky«.

V sobotu, krátce po polednách, byli hoši již zase u suchého
stromu. Pokouřili a potlachali si v chládku, a pak trochu kopali v
dřívější jámě, nečiníce sobě velkých nadějí, nýbrž prostě jen proto,
že se Tom zmínil, jak často se lidé vzdali naděje na poklad, ač byli
již jen na šest palců od něho vzdálení, a jak někdo jiný přišel a
jediným úderem lopaty pokladu nabyl. Tentokráte však byli hoši
zklamáni i hodili na ramena nářadí a odcházeli v přesvědčení, že štěstí
nepokoušeli, že však vykonali vše, čeho třeba k hledání pokladů.

Když přišli k strašidelnému domu, působilo mrtvé ticho
vládnoucí tu v úpalném vedru na hochy dojmem kouzla tak
příšerného a samota a opuštěnost místa v té míře je skličovala, že se
v prvním okamžiku báli vstoupiti dovnitř. I přikradli se ku dveřím a
bojácně pohlédli dovnitř. Uzřeli světnici bez podlahy a bez obmítky,
zarostlou býlím, starý krb, okna beze skel, schodiště na spadnutí; a
na všech stranách síně visely rozdrchané a opuštěné pavučiny. Tiše
vkročili do světnice; srdce jim bila prudce, mluvili šeptem, zbytřili

168 Dobrodružství Toma Sawyera



sluch, by jim neušel sebe slabší šramot, a napnuvše svaly připravili se
k okamžitému ústupu.

Když se po chvilce trochu obeznámili s místem, pominul jejich
strach a na jeho místo nastoupilo důkladné a horlivé pozorování;
vážili si vlastní své odvahy a divili se jí. Chtěli se podívati nahoru po
schodech. Tím se ovšem jaksi vylučovala možnost návratu, však hoši
si vzájemně dodávali odvahy, až posléze nemohli odolati — hodili do
kouta nářadí a stoupali nahoru. Zde se jevily stejné známky úpadku.
V jednom z koutů nalézala se komůrka slibující nějakou záhadu, slib
ten však byl klamný — nic v ní nebylo. Nabyli odvahy; bylo jim zase
volno. Chystali se již sejíti a dáti se do práce, když v tom — —

»Pšt!« šeptal Tom.
»Co se děje?« šeptem odpovídal Frantík, strachem bledna.
»Pš! Tadyhle! Slyšíš?«
»Jo! Jémine! Prchněme!«
»Tiše! Ani se nehýbej! Jdou rovnou ke dveřím.« Hoši se natáhli

na podlahu, oči do sukových otvorů v prknech upírajíce a strašně
zděšení čekali.

»Teď stanuli. — Nikoli — už jdou. Už jsou tu. Frantíku, teď již
ani nemukej. Pane Bože, kéž bych nebyl přišel v tato místa!«

Dva muži vstoupili. Každý z hochů v duchu si pravil:
»To je onen starý hluchoněmý Španěl, jenž v poslední době

byl jednou neb dvakrát u nás v osadě — toho druhého vidím dnes
poprvé.«

»Ten druhý« byl rozedrán, nečesán, a jeho tvář neslibovala nic
dobrého. Španěl byl zahalen v ,serapu’. Měl husté bílé licousy, dlouhý
bílý vlas vlál zpod jeho slaměnáku a na očích měl zelené klapky. Když
vstupovali do světnice, mluvil právě »ten druhý« tichým hlasem; i
sedli na zem, tvářemi ke dveřím obrácení a zády o zeď opřeni,
hovořící muž pokračoval ve své řeči. Chování jeho pozbylo nyní
dřívější své úzkostlivosti a jeho slova v proudu vypravování stala se
zřetelnějšími.
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»Nikoli«, pravil. »Všechno jsem uvážil; nelíbí se mi to. Je to
nebezpečné.«

»Nebezpečné!« zachrochtal »hluchoněmý« Španěl k ohromnému
překvapení chlapců. »Zbabělče!«

Uslyševše tento hlas zalekli se hoši a zachvěli se na celém těle.
Byl to hlas »Rudého Józy«! Nastalo na chvíli mlčení, Na to promluvil
Józa:

»Co může být ještě nebezpečnějším, než byl tenhle náš kousek
— a nic se nestalo.«

»To je něco jiného. Je to proti řece a nikde ani domečku vůkol.
Takový pokus nevyjde na jevo, dokud se nepovede.«

»A co může být nebezpečnější než za dne jít do téhle boudy? —
viděl-li nás někdo, musil pojati proti nám podezření.«

»To já taky vím. Neměli jsme však po našem kousku
vhodnějšího místa. Chci odejít z tohohle baráku. Vlastně jsem chtěl
již včera, a zdrželi mne zde jenom ti čertovští kluci, kteří si tamhle na
kopci zrovna na ráně hráli.«

»Čertovští kluci« se zachvěli při těch slovech a v duchu se
radovali z toho, že si včera vzpomněli, že byl pátek, a že odložili
podnik svůj na druhý den. V duchu litovali, že jej neodložili na
druhý rok. Oba muži vyňali něco k jídlu a začali svačit. Po dlouhém
rozjímavém mlčení pravil »Rudý Józa«:

»Poslyš, hochu, jdi nyní proti řece zase domů. A tam čekej, až o
mně zase uslyšíš. Pokusím se ještě jedenkráte podívat se do osady »na
výzvědy«. A ten »nebezpečný« kousek provedeme, až se ještě trochu
poohlédnu a vhodnou dobu uznám. A potom vzhůru na Texas?
Půjdeme spolu!«

To byla moudrá řeč. Oba muži začali zívat a »Rudý Józa«
prohodil:

»Chce se mi hrozně spáti! Na tebe dnes připadá stráž.« Ulebedil
se do trávy a brzy začal chrápati. Druh jeho jednou či dvakrát do
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něho strčil — a Józa ztichl. V tom začal hlídač klímati; hlava jeho
klesala níž a níže; pak začali chrápat oba.

Hoši si zdlouha, vděčně oddychli. Tom zašeptal: »Teď je vhodná
chvíle — pojďme!«

Frantík odpověděl: »Nemohu — strachem bych umřel, kdyby se
vzbudili.«

Tom naléhal — Frantík odporoval. Posléze Tom pomalu a tiše
povstal a sám vykročil. Však sotva učinil první krok, chatrná podlaha
tak odporně zavrzla, že div neklesl strachem. K dalšímu pokusu
se mu nedostávalo sil. Hoši leželi na podlaze počítajíce zdlouhavé
okamžiky, až se jim posléze zdálo, že již musí být po všem a že již
nastává věčnost; a jak se zaradovali, když zpozorovali konečně, že
slunce zapadá.

V tom přestal jeden ze spáčů chrápat. Rudý Józa si sedl, rozhlédl
se vůkol, — vztekle se ušklíbl na svého soudruha, jehož hlava na
kolenou spočívala — nohou jej vzbudil a pravil:

»Ale jsi ty dobrý hlídač, co?!«
»Ale, vždyť — vždyť se nic nestalo!«
»To se podívejme! A spal jsem já, když jsem hlídal?«
»No, tak trochu. Teď nemáme času na takové hádky. Co

budeme dělat s tou maličkostí, již ještě máme?«
»Nevím — myslím, abychom to tady nechali jako obyčejně. K

čemu se s tím nosit; vezmeme to, až se vydáme na jih. Šest set padesát
dolarů ve stříbře také něco váží!«

»Nu dobrá — v pořádku — proč bychom se nemohli sem zpátky
vrátit?«

»Ale — jenom v noci, jako obyčejně — je to bezpečnější!«
»Ovšem — ale pohleď, může to ještě nějaký čas trvat, než se k

tomu kousku opravdu dostaneme; všelicos se může přihoditi, není to
zde zcela dobře skryto, zakopeme je řádně do země — a hluboko je
zakopeme.«

»Dobrý nápad,« pravil druhý; přešel přes světnici, poklekl,
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pozvedl jeden ze zadních kachlů kamen a vyňal vak, jenž vesele
zacinkal. Pak z něho vzal dvacet neb třicet dolarů pro sebe a tolikéž
pro Rudého Józu; potom podal vak Józovi, jenž právě klečel v koutě
hrabaje jámu svým tesákem.

Rázem zapomněli hoši na své strachy, na své úzkosti.
Vypoulenýma očima sledovali každý jejich pohyb. Div divoucí! —
ani ve snu neviděli nic skvělejšího! Šesti sty dolary kolik by tu hochů
zbohatlo!! Hledání pokladu skvěle se dařilo — nyní se nemohli hoši
ocitnouti v nejistotě, kde mají kopat. Ustavičně hlavami na sebe
kývali — výmluvné to byly pohyby, a snadno srozumitelné ——
neboť znamenaly prostě: »Tak co, viď, že nyní nelituješ, že jsi sem
šel?!«

Józův nůž na něco tvrdého narazil.
»Hola!« zvolal.
»Co se děje?« odpověděl druhý.
»Je tu prohnilé prkno — ne, ne bude to trvám, bedna. Pomoz

mi, podíváme se, co to je. Počkej, prorazil jsem již díru do prkna.«
Sáhl tam rukou a vytáhl ruku ven.
»Pro pána krále! jsou to peníze!«
Oba muži prohlíželi hrst peněz. Bylo to zlato. Hoši nahoře byli

neméně rozčileni a potěšeni než oni.
Józův kamarád pravil:
»Pospíšíme si s tím. V koutě leží v trávě stará, rezavá motyka,

tamhle za ohništěm — před chvilkou jsem ji tam viděl.«
Vyskočil a přinesl motyku a lopatu, jež sem přinesli hoši. Rudý

Józa vzal motyku, důkladně si ji prohlédl, potřásl hlavou, cosi
zabručel a začal jí kopati.

Bedna byla brzy ze země vyňata. Nebyla tuze velká, měla
železné kování a byla velice pevná, dokud nepodlehla vlivu dlouhých
let. Oba muži pozorovali chvíli poklad v blaženém mlčení.

»Je tu, brachu, na tisíce dolarů,« pravil Rudý Józa.
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»Říkali, že prý banda Murrelova se po jedno léto potloukala v
této krajině « poznamenal neznámý.

»Slyšel jsem,« odpověděl Rudý Józa; »a musím říci, že tomu nyní
začínám věřit.«

»Teď nemusíš provésti onen kousek.«
Divoch se zachmuřil. Pak odpověděl:
»To mne neznáš. Neb aspoň nevíš dobře, oč se tu jedná. To

není vůbec obyčejná loupež, — je to pomsta!« A zlobná zař kmitla
jeho očima. »Budu tvé pomoci potřebovat. Až bude po všem — pak
Texas. Jdi si nyní domů k své Hanči a svým kozlatům, a přijď mně
ku pomoci, jakmile o mne uslyšíš.«

»Dobrá; jak myslíš. A co s tím počneme — máme to znovu
zakopat?«

»Ovšem.« (Neskonalá radost na půdě.) »Ne! u sta hromů, ne!«
(Hluboký zármutek na půdě.) »Málem bych byl zapomněl. Na té
motyce byla čerstvá hlína!« (Hoši div neomdleli v té chvíli strachem.)
»Jak se sem dostala motyka a lopata? A k tomu ještě s čerstvou hlinou?
Kdo je sem přinesl? — a kam odešli ti lidé? Slyšel jsi někoho přijít?
— viděl jsi někoho? Cože? já že bych to tady měl zakopat a oni by
pěkně přišli a uviděli rozhrabanou hlínu? Ó nikoli, dojista ne! — ne!
Vezmeme to do mé skrýše!«

»To se ví! Také jsme na to mohli hned vzpomenout. Míníš do
čísla prvého?«

»Nikoli — do druhého — pod křížem. Prvé číslo se nehodí — je
příliš známé.«

»Dobrá. Bude pomalu dosti temno na naši cestu.«
Rudý Józa se zvedl a chodil od okna k oknu, pozorně ven

pohlížeje. Konečně pravil:
»Kdo jen sem přinesl to nářadí? Co myslíš, nebudou nahoře?«
Hoši ztajili dech. Rudý Józa chytil rukou tesák, chvíli

nerozhodnut stanul a pak se dal směrem ke schodišti. V tom
okamžiku si vzpomněli hoši na onu komůrku, síla však je byla již
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opustila. Schody vrzaly pod lidskými kroky — v této nevýslovné
úzkosti sklíčená srdnatost chlapců zase procitla — jižjiž chystali se
skočit do komůrky, v tom však praskly zpuchřelé trámy a Rudý Józa
ocitl se na zemi na troskách zbořených schodů. Hrozně nadávaje
zvedal se se země; kamarád pravil:

»K čemu takové namáhání? Je-li tam někdo nahoře, ať tam
ostane — co na tom? A chtějí-li skočit dolů a zlomit si hnáty, ať skočí!
Za čtvrt hodiny je tma — a chtějí-li, ať nás potom stopují; já proti
tomu nic nemám. Dle mého mínění ti, kdo sem přinesli ono nářadí,
nás musili zahlédnouti, a jistě nás pokládali za duchy neb čerty aneb
něco podobného! Za to ti ručím, že ještě teď uhánějí — —«

Józa chvíli cosi mumlal; pak přisvědčil svému druhovi, že totiž
zbytku denního světla musí býti užito k přípravám na odchod. Krátce
na to vykradli se z baráku do houstnoucí tmy a postupovali k řece s
drahocennou svou bednou.

Tom a Frantík vstali, sesláblí, však s myslí daleko lehčí, a hleděli
za nimi skulinami ve trámech. Mají jíti za nimi? Nepůjdou — vždyť
byli rádi, že se dostali dolů se zdravými údy, a nastoupili přes kopec
zpáteční cestu k domovu. Nemluvili mnoho — v nitru svém příliš se
zlobili oba na sebe a na osudnou náhodu, že tam ve světnici nechali
rýč a motyku. Nebýt toho, Rudý Józa nebyl by pojal podezření. Byl
by zakopal stříbro a zlato prozatím, než ukojena bude jeho pomsta,
a potom by k největšímu svému žalu seznal, že mu někdo peníze
vyfoukl. Prožluklá, prožluklá náhoda, že s sebou přinesli nářadí!
Umínili si, že dají pozor na toho Španěla, až přijde do města,
vyhlédnout sobě příhodný okamžik ku provedení své pomsty, a že
ho budou stopovati k »číslu 2.«, nechť to je kdekoli. V tom prolétla
Tomovi příšerná myšlénka hlavou:

»Pomsty? Což míní-li tím, Frantíku nás?!«
»To snad ne,« odpověděl Frantík, blízek omdlení.
Rozmlouvali o tom, a přišedše do osady rozhodli, že tím míní
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patrně někoho jiného — neb aspoň že tím míní patrně jenom Toma,
ježto on jedině podal proti Józovi svědectví.

Velmi, velmi nepatrnou bylo pro Toma útěchou, že se nalézá
samojediný v nebezpečenství!! Soudil, že by mu byl společník v jeho
osudu značně na prospěch.
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XXVIII

Dobrodružství toho dne mocně rozrušilo v nocí Tomovy sny.
Čtyřikráte držel Tom v rukou bohatý poklad a čtyřikráte se mu v
niveč rozplynul v jeho prstech, jakmile ho opustil spánek a procitnutí
ho uvedlo v drsnou, neblahou skutečnost. Časně ráno rozjímaje na
loži o příhodách velkého svého dobrodružství, pozoroval, že jsou, jak
se mu zdálo, ku podivu mlhavé a vzdálené, jakoby se byly sběhly
na jiném světě nebo v dobách dávno minulých. Pak mu přišlo na
mysl, že snad celé ono dobrodružství je pouhým snem! Tomuto
mínění nasvědčovala hlavně okolnost ta, že množství peněz bylo
příliš ohromné, než aby bylo skutečným. Neviděl dosud ani padesát
dolarů na hromadě, a podobně jako všichni hoši jeho věku a stavu
domníval se, že sčítání dolarů na »sta« a »tisíce« jsou pouhými
blouznivými frasemi, a že ve skutečnosti takové obnosy ve světě se
nevyskytují. Ani na okamžik si nepřipustil myšlénku, že by tak velký
obnos, jakým jest sto dolarů, mohl někdo míti na hotovosti. Kdyby
se měly rozebrati představy jeho o zakopaném pokladu, tu by se
shledalo, že záležejí jednak v přehrštli skutečných mincí, jednak v
měřici mincí mlhavých, zářivých a nehmotných.

Však po krátkém uvážení objevily se jednotlivosti jeho
dobrodružství v ostřejším a jasnějším světle, i začal se kloniti k
přesvědčení, že to snad přece nebyl pouhý sen. Musil si zjednati v té
věcí jistotu. Chvatně se nasnídal a šel hledat Frantíka.

Frantík seděl na trámci nízké loďky, mrzutě nohama ve vodě
šplouchaje a zadumčivě před se zíraje. Tom rozhodl, že dá Frantíkovi
na čas, by sám o věci řeč začal. Neučiní-li toho, bude míti Tom
nejlepší důkaz, že vše bylo pouhým snem.

»Tě Bůh! Frantíku!«
»Tě Bůh!«
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Nastalo mlčení.
»Tome, kdybychom byli bývali své nářadí nechali u onoho

stromu, mohli jsme nyní míti ohromné peníze. Ach, není to
strašlivé?!«

»Tedy se mně to nezdálo, tedy se mně to nezdálo! Skoro mne to
mrzí, že to nebyl sen. Na mou duši mne to mrzí.«

»Jaký sen?«
»Inu, ten včerejšek. Skoro jsem měl za to, že to byl sen.«
»Sen! Jen kdyby se byly ty schody neprobořily, to bys byl

čubrněl na ten sen! Mně se celou noc zdálo, že mne ten Španěl s těmi
záklopkami na očích honí, ďas ho vezmi!«

»Žádný ďas! Budeme ho hledat! Vyslídíme poklad!«
»Tome, nikdy ho již nenalezneme. Člověku se naskytne jen

jednou v životě příležitost k takovému zbohatnutí, a tu jsme propásli.
Ostatně kdybych ho měl ještě jednou spatřit, hrozně bych se
polekal.«

»Inu, to já taky; přece však bych ho rád ještě jednou uzřel a
vystopoval — až ke skrýši čís. 2.«

»Čís. 2., ovšem, máš pravdu. Přemýšlel jsem o tom. Nic mne
však nenapadá. Co myslíš, že to znamená?«

»Nevím. Je to trochu temné. Poslyš, Frantíku, snad je to číslo
domu!«

»Pro pána krále! — Ne, Tome, není. A zvláště ne v tomhle našem
hnízdě. Vždyť tu ani nejsou na domech čísla.«

»Ovšem, máš pravdu. Počkej — vzpomenu si. Už to mám —
bude to asi číslo pokoje v hospodě, rozumíš?!«

»Ano, takové to bude! Jsou tu jenom dvě hospody. Snadno se
můžeme přesvědčit.«

»Počkej na mne zde, Frantíku!«
Tom okamžitě zmizel. Na veřejných místech nedbal tuze o

Frantíkovu společnost. Minulo půl hodiny. Shledal, že v lepší
hospodě, v čís. 1. ode dávna bydlil a ještě bydlí mladý právník
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jakýsi. V druhé, méně okázalé krčmě bylo čís. 2. obestřeno tajemnou
záhadou. Krčmářův synek mu vypravoval, že je pokoj ten ustavičně
zamčen, a že nikdy nikoho neviděl ani vcházeti ani vycházeti leč
v noci; nedovedl si to nijak vysvětliti; lomcovala jím sice poněkud
zvědavost, překonal ji však snadno; posléze se spokojil myšlénkou, že
v onom pokoji »straší«; všiml si, že té noci v pokoji bylo světlo.

»Tak jsem se to dověděl, Frantíku. Myslím, že je to pravé čís. 2.,
jež hledáme.«

»Mně se taky zdá, Tome. A co nyní počneš?«
»Počkej — vzpomenu si.«
Tom dlouho vzpomínal. Pak pravil:
»Poslyš! Zadní dvířka toho čís. 2. vedou do oné malé úzké uličky

nalézající se mezi krčmou a starým skladištěm. Seber kde jaký klíč
ode dveří, já štípnu všechny tetiččiny doma, a první tmavé noci tam
půjdeme a zkusíme je. A ať nezapomeneš na Rudého Józu; řekl, že
se ještě staví v osadě, aby si vyhlédl vhodný okamžik ke své pomstě.
Uvidíš-li ho, jdi za ním; a nepůjde-li k čís. 2., mýlili jsme se.«

»Pro Pána Boha! přece ho nebudu sám stopovati!«
»Vždyť to bude v noci. Ani tě neuvidí — a kdyby, na nic při tom

nepomyslí.«
»Inu, bude-li hodně tma, snad za ním půjdu. Nevím — nevím.

Zkusím to.«
»V noci bych ho sám, Frantíku, stopoval, za to ti ručím! Snad

pozná, že nemůže vykonati svoji pomstu a rovnou si půjde pro ty
peníze.«

»Máš pravdu, Tome, máš pravdu. Budu ho stopovat, na mou
duši, budu!«

»Nyní mám tvé slovo! Buďme silni, Frantíku!«
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XXIX

Toho večera připravili se Tom a Frantík na své dobrodružství. Ještě
po deváté hodině bloudili opodál krčmy; jeden z nich střežil uličku
ze vzdáli, druhý pak dvéře krčmy. Nikdo nevkročil do uličky, ani
z ní nevyšel; žádná postava Španělovi onomu podobná nevkročila
do dveří krčmy, ani z nich nevyšla. Nastávala noc jasná; Tom šel
tedy domů, domluviv se s Frantíkem, by přišel pod jeho okénko
»zamňoukat«, snese-li se hustší tma, načež prý se z domova vykrade
a klíče své zkusí. — Však noc zůstala jasná, i nechal Frantík stráže a
odebral se kol dvanácté hodiny na své lože do velikého, prázdného
sudu po cukru.

V úterý se hochům vedlo rovněž tak. Podobně též ve středu.
Však ve čtvrtek večer byli šťastnější. Tom vykradl se ve vhodné chvíli
z domova se starou, plechovou, tetiččinou lucerničkou a s velkým
útěrákem na zastření svítilny. I skryl ji do Frantíkova sudu, a stráž
počala. O jedenácté hodině krčma zavřena a její světla (jediná, jež
ještě hořela) zhasnuta. Neuzřeli Španěla. Nikdo nevkročil do uličky
ani z ní nevyšel. Nikde nebylo nic podezřelého. Byla tmavá, černá
noc a naprosté ticho přerušovalo chvilkami jedině hučení vzdáleného
hromu.

Tom vzal lucerničku, v sudě ji rozsvítil, zabalil ji dobře do
utěráku a oba odvážlivci plížili se temnotou ke krčmě, Frantík stál na
stráži, Tom pak ve tmě kol sebe hmataje šel do uličky. Nastala chvíle
trapného očekávání, jež jako balvan tížila mysl Frantíkovu. I přál si,
kdyby aspoň zákmit jeho svítilny uzřel — polekal by se ovšem, ale
zvěděl by aspoň, že Tom ještě žije.

Frantíkovi se zdálo, že celé hodiny minuly od té chvíle, co ho
Tom opustil. Jistě asi omdlel; snad umřel; snad mu srdce puklo samou
hrůzou a rozčilením. — Těmito pochybnostmi zmítán Frantík,
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mimoděk postupoval blíž a blíže k uličce, obávaje se všelikých hrůz
a v každém okamžiku čekaje, že ho rána nějaká zbaví dechu. Již
mu beztoho mnoho nezbývalo; zdálo se, že nemůže vdechovat více,
než co by se do náprstku vešlo, a srdce jeho také brzy musí umdlít,
nezmírní-li prudkost svého tlukotu. V tom náhle kmitlo světlo; Tom
úprkem uháněl mimo.

»Utec!« volal; »utec, je-li ti život milý!«
Nemusil to říkati dvakrát; Frantíkovi stačilo jednou; sypal, jako

by mu nad hlavou zapálil, dříve než mohl Tom opakovat své vyzvání.
Hoši neustali v svém běhu, dokud se nedostali do kolny opuštěných
jatek na druhém konci osady. Sotva se ocitli pod střechou, propukla
bouře a spustil se liják. Když Tom zase nabral dechu, pravil:

»Frantíku, to ti bylo děsné! Dva klíče jsem zkusil s největší
opatrností; a přece nadělaly tak ukrutný rámus, že jsem sotva dechu
popadal, jak jsem se polekal. Nehodily se však k tomu zámku. Jen tak
bezděky jsem vzal za kliku, a hle! dvéře se otevřely! Nebyly zamčeny!
Vklouzl jsem do vnitř, odhodil utěrák a pro rány Kristovy!!«

»Co — co jsi viděl, Tome?«
»Frantíku! Málem bych byl šlápl Rudému Józovi na ruku!«
»Co povídáš?«
»Pravdu. Ležel tu na zemi, spal, jako když ho do vody hodí, na

oku měl starou klapku, a ruce jeho byly rozpjaty —<«
»A co jsi, pro Pána Boha udělal? Vzbudil se?«
»Nevzbudil, ani se nehnul. Myslím, že byl opilý. Chytl jsem

tento utěrák a již jsem uháněl!«
»Věř mi, na utěrák bych já v takové chvíli nepomyslil!«
»To já zas ano. To bych dostal od tetičky, kdybych jej ztratil.«
»Poslechni, Tome, viděl jsi tu bednu?«
»Frantíku, nezbylo mi času na nějaké prohlížení. Neviděl jsem

ani bednu, ani kříž. Viděl jsem jenom láhev a plechovou nádobku na
zemi vedle Rudého Józy! Dále jsem viděl také dva soudky a hromadu
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jiných láhví ve světnici. Už chápeš nyní, jací duchové „straší“ v tom
pokoji?«

»Jací?«
»Inu, kořalka tam straší! Snad mají všecky krčmy, zřízené

spolkem „střídmých“, nějaký pokoj, v němž ,straší’, co tomu říkáš,
Frantíku?«

»Ovšem, takové to bude. Kdo by si to jenom pomyslil? Ale,
poslyš, Tome, když je nyní Rudý Józa opilý, máme nejlepší
příležitost vzíti tu bednu.«

»Dobrá! Pokus se o to!«
Frantík se zachvěl.
»Inu, já — já ne — —«
»A já taky ne, Frantíku. Jedna láhev vedle Rudého Józy ještě

nestačí. Kdyby tam tak ležely tři, měl by dost, a pak bych se odvážil.«
Následovalo dlouhé rozjímavé mlčení; načež pravil Tom:
»Pohlední, Frantíku, necháme toho, až se přesvědčíme, že Rudý

Józa není doma. Je to příliš hrozné. Budeme-li každé noci na stráži,
zcela jistě ho uvidíme dříve neb později vyjít, a pak bleskurychle
chňapneme bednu.«

»Dobrá, souhlasím. Budu celou noc hlídat a také příští všechny
noci, provedeš-li to ostatní.«

»Dobře, provedu to. Musíš jenom přiběhnouti do Bednářské
uličky a zamňoukati — a budu-li spáti, hoď trochu písku na okno, a
vzbudím se.«

»V pořádku! všecko půjde jako víno!«
»A teď, Frantíku, je po bouřce; musím domů. Za dvě, tři hodiny

máme den. Vrať se, a hlídej do rána! Ano?«
»Řekl jsem, že budu, a taky budu! Třeba celý rok budu noc co

noc strašit u této hospody! Ve dne budu spát a v noci budu hlídat.«
»Dobrá tedy! A kam chodíš spat?«
»K Béňovi Rogersovi na senník. Nechá mne tam, a jejich

černoch „Strýček Kubík“ taky. Nanosím za strýčka Kubíka vody,
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kdykoli potřebuje, a požádám-li ho, dá mi pokaždé zase něco málo k
jídlu, zbude-li mu. Je to velice hodný černoch, Tome. Má mne rád,
poněvadž mu nedávám znát, že jsem něco víc než on. Někdy si k
němu také sednu a z jedné mísy s ním jím. Ale neříkej to nikomu.
Má-li člověk strašný hlad, tu věř mi, provede často ledacos, co by si
jinak nedovolil.«

»Dobrá, Frantíku, nebudu-li tě ve dne potřebovati, nechám tě
spáti. Nebudu tě vyrušovat. Stane-li se v noci něco, jen přiběhni a
zamňoukej!«
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První zprávou, jež se v pátek ráno donesla k sluchu Tomově, byla
radostná novina — rodina sudího Thatchera vrátila se minulého
večera do osady. Jak Rudý Józa, tak i poklad ustoupil do pozadí a
přední místo v hochově mysli zaujala — Rebeka. Potkal ji a oba
se znamenitě bavili, hrajíce s množstvím spolužáků »na honěnou« a
»na vodníka«. Zábava toho dne dovršena a korunována byla událostí
zvláště uspokojivou: Rebeka doléhala na matku, by na příští den
ustanovila ode dávna slibovaný a ode dávna odkládaný výlet a tato
svolila. Nevýslovná byla dceřina i Tomova radost. Před večerem
rozeslány pozvánky a v radostném očekávání začala mládež konati
horečné přípravy. Následkem rozčilujících těch dojmů Tom neusnul
do pozdní hodiny noční, pevně doufaje, že uslyší Frantíka
»zamňoukat“, a že pokladem překvapí druhého dne Rebeku a ostatní
výletníky; byl však zklamán ve svém očekávání. Té noci se neozval
žádný signál.

Posléze nastalo jitro a mezi desátou a jedenáctou hodinou sešla se
u sudího Thatchera četná společnost rozpustile dovádějících dětí; vše
připraveno k odchodu. Starší lidé nekazili podobného druhu výlety
svou přítomností.

Děti svěřeny byly ochranným křídlům několika osmnáctiletých
slečen a několika asi třiadvacetiletých mladých pánů. K výletu najat
byl starý parník od přívozu: zástup veselých dětí s košíky potravin dal
se hlavní ulicí. Sid stonal i musil oželit výlet; Marie zůstala doma, by
jej těšila. Poslední slova paní Thatcherové k Rebece byla:

»Přijeli byste domů příliš pozdě. Snad bude milé dítě, lépe,
zůstaneš-li přes noc u některé spolužačky bydlící nedaleko
přístaviště.«

»Tak já zůstanu u Zuzany Harperové, maminko.«
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»Dobře tedy. A ať se mi slušně chováš, a nezlobíš!«
Když vyšli, pravil Tom k Rebece:
»Poslechni — něco ti povím. Místo k Pepíku Harperovi,

půjdeme nahoru ke vdově Douglasové. Dá nám zmrzlinu! Má ji
skoro každý den — a jak moc. A bude mít hroznou radost z naší
navštěvy.«

„Ach, to bude rozkošné!«
Pak Rebeka chvíli uvažovala a pravila:
»Ale co řekne maminka?«
»Co pak se něco doví?«
»Děvče chvíli rozjímalo znovu o té věci a pravila mrzutě:
»Je to zajisté špatné jednání — avšak —«
»Avšak; hlouposti! Maminka se o ničem nedoví a k čemu se

trápit. Jedná se jí jen o to, aby se ti nic nepřihodilo; a věř mi, že by
tě tam sama poslala, kdyby na to byla vzpomněla. Jistě že by to byla
učinila!«

Skvělé pohostinství vdovy Douglasové bylo mocným lakadlem.
K němu přistoupivší přemlouvání Tomovo konečně rozhodlo. Bylo
tedy ustanoveno, nikomu se nezmíniti o nočním tom záměru.

V tom napadlo Tomovi, že snad Frantík právě té noci přijde
mu dát signál. Tato myšlénka mnoho vnesla stínu v radostné jeho
předtuchy. Přece však neměl síly vzdáti se zábavy, jež ho čekala u
vdovy Douglasové. A proč by se jí vzdával, uvažoval — předešlé noci
neozval se signál, proč by se měl tedy právě dnes ozvat? Určitá naděje
na zábavný večer vyvážila neurčitou naději na poklad; a v duchu se
rozhodl, jak to umějí hoši jeho věku, povoliti touze mocnější a toho
dne již vůbec na bednu s penězi nemysliti.

Ve vzdáleností tří mil od osady u ústí lesní zátoky loď přistala.
Družina vyhrnula se na břeh a brzy se rozléhaly lesními prostorami
a příkrými stráněmi na všech stranách smích a volání. Všemožně
se vynasnažili co nejvíce se zahřát a unavit; a po chvíli rozptýlená
družina, hnaná řádnou chutí k jídlu, vrátila se odevšad k svému ležení
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a tu ve chvilce sprovodila se světa všechny chutné zásoby. Po této
hostině mile se osvěžili odpočinkem a žvatláním ve stínu rozložitých
dubů. V tom někdo zvolal:

»Kdo chce jít se mnou do sklepení?«
Všichni chtěli. Opatřeno několik svazků svíček a hned zahájeno

všeobecné slézání vrchu. Vysoko ve stráni ústilo sklepení v otvor
mající podobu písmena A. Pevná, dubová vrata byla otevřena. Uvnitř
nalézala se malá síňka, chladná jak lednice; příroda ji ohradila
pevnými skalami vápencovými, jež poroseny byly krůpějemi
studeného potu. Mnoho tajemné romantiky bylo v dojmech, jímž
podléhal člověk, stál-li tu v hluboké temnotě a hleděl-li ven na zelené
údolí skvící se ve sluneční záři. Děti však brzy se zhostily skličujících
těch dojmů, a zase začaly dováděti. Jakmile někdo rozsvítil svoji
svíčku, všichni ostatní se na něj shrnuli; doráželi na něj, on pak se
statečně bránil, až posléze svíčka z ruky mu vyražena nebo zhasnuta,
načež následoval veselý hlučný smích a opětovný útok. Však všechno
posléze omrzí. Dětský průvod jal se sestupovati příkrou hlavní
chodbou; řada zmítajících světel mlhavě osvětlovala ohromné skalní
stěny zvýší šedesáti stop, skoro až k místu, kde se sbíhaly jejich vršky.
Tato hlavní chodba měla jen osm či deset stop šířky. Ve vzdálenosti
několika kroků vybíhaly po obou stranách jiné, vysoké a ještě užší
prorvy; neboť sklepení toto tvořilo ohromný labyrint zprohýbaných
uliček, jež se sbíhaly a zase na všecky strany rozbíhaly a nikam
nevedly. Kdyby prý byl člověk celé dny a noci chodil spletenou tou
motanicí trhlin a slují, nebyl by dospěl prý ke konci sklepení; a kdyby
prý sestupoval hlouběji a hlouběji do země, nic by se nezměnilo
— pod labyrintem nový byl labyrint a nebylo jich konce. Nikdo
»se nevyznal« ve sklepení. Bylo to prostě věcí nemožnou. Většina
mladých znala aspoň jeho část a nebylo zvykem odvažovati se dále za
tu známou část. Tom Sawyer znal tolik jako ostatní.

Průvod urazil hlavní chodbou již as na tři čtvrti míle cesty;
potom se jaly skupiny i dvojice vbíhati do postranních chodbiček,
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probíhaly úzkými trhlinami a překvapovaly se vzájemně na místech,
kde se trhliny sbíhaly. Někdy trvalo půl hodiny než jeden druhého
našel; a při tom neopouštěly děti »známá« místa.

Posléze se děti ve skupinách ze všech stran sklepení vracely
k východu; byly udýchány, rozveseleny, lojem od hlavy k patě
pokapány, zabláceny a nevýslovně potěšeny svou zábavou. Děti se
zalekly, shledavše, že naprosto zapomněly na návrat a že již nastává
noc. Zvonek půl hodiny již je svolával. Ostatně takové skončení
denního dobrodružství bylo romantické a proto zvláště milé, Když
pak loď s nevázaným svým nákladem vjela do proudu, zapomněli
všichni kromě kapitána na své zpozdění.

Frantík stál již na stráži, když kmitnuvší se světla lodi minula
rejdu. Na palubě bylo ticho; neboť mládež přemožena byla únavou a
mlčela jako mlčí lidé k smrti znavení. — Nevěděl, jaká to loď, a proč
nepřistala v rejdě — za chvilku však na ni zapomněl a věnoval veškeru
pozornost své hlídce. Obloha se mračila a tma houstla. Přiblížila se
hodina desátá: lomoz povozů ztichl, rozptýlená světla hasla, potulní
chodci mizeli, osada upadla ve spánek a malý hlídač zbyl tu sám
s duchy v nočním tichu. Nastala jedenáctá: v krčmě zhasnuta byla
světla; tma byla nyní všeobecná. Frantík čekal hrozně dlouho, jak se
jemu aspoň zdálo, nic se však neudálo. Jeho naděje slábly. Proč tu dlí?
Vzejde z toho skutečně nějaký prospěch? Nebylo by lépe vzdáti se
naděje a nechati hlídky?

V tom zaslechl šramot. Rázem napjal sluch. Vrátka do uličky tiše
se zavřela. Skočil za roh cihelného skladiště. Hned na to dva muži
podlé něho přeběhli; jeden z nich jakoby něco nesl pod páždí. To
bude jistě ona bedna! Odnášejí patrně poklad. K čemu volati nyní
Toma? Bylo by to hloupé — muži by zatím odnesli bednu, a snad se
v té krajině neukáží! Nespustí jich s očí, půjde za nimi; tma ho bude
skrývat jejich pohledům — Takto u sebe rozjímaje, Frantík vykročil
a plížil se jako kočka za oběma muži, bos, v takové vzdálenosti, že je
sotva viděl.
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Kráčeli kousek říční ulicí, pak se dali příčnou ulicí v levo. Pak
šli rovně, až dospěli ke stezce vedoucí na Horku; dali se po ní. Přešli
mimo Walesanův dům, nalézající se uprostřed kopce, a bez váhání
stoupali výše. Dobrá, uvažoval Frantík, skryjí jej ve starém lomu.
Však u starého lomu ani nestanuli. Pokračovali ve své cestě do vrchu.
I ztráceli se v úzké stezce vedoucí vysokým křovím škumpinovým[1]
a náhle zmizeli Frantíkovi v temnotě. Tu Frantík pospíšil v před a
zkrátil takto vzdálenost dělící ho od mužů; nemohou ho nyní uzříti.
Chvíli klusal v před, potom zmírnil krok, obávaje se, že příliš rychle
pokročil; postoupil ještě dále a náhle stanul; naslouchal; ticho; neslyšel
nic, leda snad tlukot vlastního svého srdce. Z druhé strany vrchu
sem zaléhalo volání sovy — osudné to zvuky! Lidské kroky však se
neozvaly. Nebesa! což všechno již ztraceno? Právě se chystal rychle
vyskočit, když v tom kdosi v bezprostřední jeho blízkosti si odkašlal!
Frantíkovi vyskočilo srdce, do krku hned je však zase spolkl; třásl se
na celém těle, jako by ho najednou popadlo několik zimnic, a seslábl
tak, že se divil, kterak se ještě na nohou drží. Nyní věděl, v kterých
místech se nalézá. Stál ve vzdálenosti pěti kroků od přelízky vedoucí
ke statku vdovy Douglasové. »Zcela dobře,« myslil si, »zde kdyby
poklad skryli; snadno bych jej nalezl.«

V tom se ozval hluboký hlas — nesmírně hluboký — Rudého
Józy:

»Aby do ní — —, snad má návštěvu — je přec tak pozdě a ještě
hoří světla —«

»Nevidím tam.«
To byl hlas cizince — neznámého cizince ze strašidelného

domu. Frantíkovi krev stydla v žilách — to tedy je ona pomsta! Chtěl
utéci. Pak si ale vzpomněl, jak laskavě se nejednou k němu zachovala
paní Douglasová, a že snad ji jdou tito muži zavraždit. Litoval, že
nemá dost odvahy dáti jí výstrahu; věděl, že je to nemožno — chytili
by ho. Tak a podobně uvažoval; z přemítání svého však byl vyrušen
odpovědí Rudého Józy na poznámku neznámého:
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»Protože ti křoví v cestě stojí. Pohleď — tadyhle — vidíš nyní,
co?«

»Vidím. Ano, bude mít, trvám, návštěvu. Bude lépe, necháme-li
toho.«

»Nechati toho nyní, když navždy opouštím tuto krajinu!
Nechati toho; snad se mi nikdy již k tomu nenaskytne příležitost. Už
jsem ti řekl, a znovu opakuji, že mi nejde o její peníze — nechám je
tobě. Avšak její muž mně ublížil — a častokráte mně ublížil — byl
smírčím soudcem, a dal mne spráskat pro tuláctví! A na tom není
dost! To není ještě ani milliontina všeho, co mne stihlo! Dal mne
zmrskat! — zmrskat před žalářem, jako otroka! — před celou osadou!
Zmrskat!! — rozumíš, co to znamená? Ušel mi; umřel. Však na ní si
musím zchladit svou žáhu!«

»Ach, nezabíjej ji! Nečiň toho!«
»Zabit! Co pak jsem řekl, že ji zabiju? Kdyby on byl na živu,

jej bych zabil; ji však nikoli. Chceš-li se na ženě pomstiti, nesmíš ji
zabit — kde pak?! to si musíš spíše všimnout její tvářičky. Tak ku př.
rozřezat nozdry — vruby nadělat na uších jako svini!«

»Pro Boha! vždyť to je — —«
»Nech si jenom pro sebe svoje náhledy! Bude to tak nejlépe.

Přivážu ji k posteli. Vykrvácí-li, bude to moje vina? Ostatně bych
se pro ni mnoho nefňukal. Kamaráde, musíš mně býti v té věci
nápomocen — proto jsem tě vzal s sebou, — sám bych to nedokázal.
Zradíš-li mne — zabiju tě! Rozumíš? A zabiju-li tebe, zabiju také ji
— a potom bude, tuším, těžko sháněti svědectví!«

»Musí-li to býti, tedy pojďme! Čím dřív tím líp — Třesu se
hrůzou —«

»Teď abychom to udělali? — když má návštěvu? Poslechni —
začínám tě mít v podezření. Ne, ne, musíme čekat, až zhasnou světla
— nemáme na spěch.«

Frantík tušil, že nastane mlčení po těchto slovech — jež jest
daleko hroznější než umlouvání jakékoli vraždy; i ztajil dech a
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opatrně couvl; chvíli udržoval na jedné noze rovnováhu v poloze
dosti pochybné, div nepřepadl a potom na druhé noze; potom po
každé opatrně a pevně nohu opřel. Stejně namáhavý a stejně odvážný
byl další jeho krok zpětný; pak další a další a v tom praskla mu
větevka pod nohou! Utajil dech a naslouchal. Nic se neozvalo —
bylo úplné ticho. Radost jeho neznala mezí. Tu se stočil do stezky
vroubené po obou stranách křovím škumpinovým — stočil se
pomalu jako koráb — a spěchal rychle však opatrně ku předu. Když
se ocitl u lomu, strach ho opustil; i vzal nohy na ramena a uháněl.
Utíkal a utíkal s vrchu, až doběhl k domu Walesana. Tu zabouřil na
dvéře a v okamžiku vyhlédly z oken hlavy starce a dvou statných jeho
synů.

»Co se to děje? Kdo to bouří? Co chceš?«
»Pusťte mne — rychle! Něco vám povím.«
»Kdo jsi?«
»Frantík Finnů — rychle, otevřte!«
»Ach, Frantík Finnů! Tobě hochu, trvám, leckdo dvéře neotvře!

Však pusťte ho sem, hoši, uvidíme aspoň, oč se tu jedná.«
»Prosím vás, neříkejte, že jsem to prozradil,« byla první

Frantíkova slova, když do síně vkročil. »Prosím vás, neříkejte — jistě
by mne zabili — však paní vdova se často ke mně laskavě zachovala
— a chci vše vyzradit vyzradím — všecko, slíbíte-li mně, že mne
neprozradíte.«

»Pro Bůh! něco vážného musí vědět, sic by nebyl tak přestrašen!«
zvolal stařec. »Tak jen ven s tím; nikdo tě, hochu, neprozradí, neboj
se.«

Tři minuty na to byl stařec se svými syny v plné zbroji na
kopci; vstupovali po špičkách do škumpinové stezky, se zbraní v
rukou. Frantík s nimi dále nešel. Skryl se za velký balvan a naslouchal.
Panovalo únavné trapné ticho a náhle zahřměly rány z pušek a
tichem se rozlehly výkřiky. Frantík déle nečekal. Vyskočil a uháněl s
vrchu, co mu nohy stačily.
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XXXI

V neděli ráno sotva se rozbřesklo, za tmy ještě tápal Frantík do vrchu
k domu starého Walesana a lehce tu zaklepal na dvéře. Obyvatelé
jeho spali, však spali jen lehce následkem rozčilující, noční příhody.
Z okna ozvalo se volání:

»Kdo jest?«
Frantík zděšeně zašeptal:
»Prosím vás, otevřte; to jsem jen já, Frantík Finnů.«
»Ten k nám smí ve dne v noci přijít, milý hochu — a vždy bude

vítán!«
Podivná tato slova překvapila toulavého hocha; jaktěživ neslyšel

slov milejších. Zvláště se nemohl upamatovati, že by někdo dříve
oním posledním slovem (vítán!) se byl na něj obrátil.

Rychle odemkli dvéře a Frantík vkročil do síně. Nabídli mu
sedadlo a stařec i oba statní synové spěšně se oblékali.

»Budeš asi, milý hochu, míti notný hlad. Do slunce východu
připravíme snídani — bude čerstvá, vařící — chovej se tu jako doma.
Já a hoši jsme myslili, že se k nám vrátíš a u nás zůstaneš přes noc.«

»Strašně jsem se polekal,« odpovídal Frantík, »a utekl jsem.
Vyrazil jsem, jakmile jste vystřelili, a celé tři míle jsem v jednom kuse
uháněl. Víte, jdu se k vám optat, jak to dopadlo, přišel jsem přede
dnem, neb nechci ty ďábly vidět ani co mrtvoly.«

»Tak, chudáčku; zdá se, že jsi měl dneska krutou noc — můžeš
si pak zde na postel lehnout, až se nasnídáš. Nejsou mrtvi, hochu —
ani nevíš, jak nás to mrzí. Dle tvého popisu, věděli jsme dobře, kde
je dopadneme; po špičkách jsme se k nim přiblížili až na patnáct stop
vzdálenosti — v té škumpinové cestě byla tma jako v hrobě — a tu
jsem pocítil náhle, že se mi chce kýchnout. Jak mrzká to náhoda!
Chtěl jsem kýchnutí zdržeti, však marně — musilo ven — a také
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vyšlo! Byl jsem napřed, bambitku maje k ráně připravenu, a jakmile
moje kýchnutí ty dareby vyplašilo ze stezky, vzkřikl jsem »Palte,
hoši!« a vypálil jsem zrovna v místo, kde se křoví pohnulo. Hoši
střelili též. Ti ničemové však okamžitě byli v prachu; i hnali jsme se
za nimi lesem. Snad jsme je ani nezasáhli. Na útěku oba po nás střelili,
však kulky fičely podle; neublížily nám. Zvuk jejich kroků se nám
posléze tratil v dáli i upustili jsme od pronásledování, sešli jsme dolů
do osady a zavolali strážníky. S množstvím lidu vyšli střežiti břehy,
a jakmile se rozední, šerif se svým zástupem prohledá lesy. Moji hoši
také se k nim hned přidruží. Kdybychom takhle věděli, jak vypadají
ti darebové — znamenitě by nám to prospělo. Ty jsi na ně, milý
hochu, v té tmě neviděl — viď že ne?«

»I ano, viděl jsem je dole v osadě, a šel jsem za nimi.«
»To je výtečné! Popiš nám je, popiš — milý hochu!«
»Jedním z nich je onen hluchoněmý Španěl, který tu byl jednou

či dvakrát v naší osadě, a druhým je takový sprostý roztrhaný dareba
— —«

»To postačí, hochu, už je známe! Zastihli jsme ty muže kdysi v
lese za vdoviným statkem; odkradli se před námi. Tak rychle již jděte,
hoši, a povězte vše šerifovi — těšte se na zítřejší snídani!«

Synové starcovi ihned odešli. Když opouštěli světnici, Frantík
vyskočil se židle a zvolal:

»Ach, prosím vás, neříkejte nikomu, že jsem já je vyzradil!
Prosím vás nastotisíckrát!«

»Nu, dobrá, přeješ-li si toho, Frantíku, ale bylo by ti to na
prospěch.«

»Ach ne, ne, ne!! Prosím vás, neříkejte to!«
Když jinoši vyšli, pravil starý Walesan:
»Neřeknou to — a já též ne. A proč to nechceš prohlásit?«
Frantík vyzradil jenom tolik, že byl svědkem četných již

špatností jednoho z obou mužů a že si za nic na světě nepřeje, by se

194 Dobrodružství Toma Sawyera



muž ten dověděl, že on, Frantík, na něj něco ví — jistě by ho proto
zabil.

Stařec znovu mu slíbil mlčení, pak pravil:
»A proč jsi, hochu, stopoval ty muže? Byli ti snad podezřelými?«
Frantík chvíli mlčel; vymýšlel náležitou, opatrnou odpověď. Pak

odpověděl:
»Jak víte. mám trochu krutý život — každý to říká a nemohu si

nijak pomoci — celé noci někdy nespím, přemítám o svém osudu a
uvažuju, jak bych mohl změniti způsob svého života. Podobně se mi
vedlo dnes v noci. Nemohl jsem usnouti i chodil jsem tedy osadou
přemýšleje o těch věcech a když jsem se ocitl u staré, polozbořené
cihelny naproti krčmě »střídmých«, opřel jsem se o zeď a zadumal
jsem se. V tom však přišli ti chlapi a těsně podle mne proklouzli
nesouce něco pod ramenem; myslil jsem, že to někde ukradli. Jeden
z nich kouřil, druhý z nich si chtěl zapálit; i stanuli zrovna u mne;
doutníky ozářily jejich tváře, a tu jsem podle bílých licousů a klapky
na oku poznal, že ten větší není nikdo jiný než onen hluchoněmý
Španěl; jeho soudruh byl odporný a roztrhaný chlap.«

»Co pak jsi od světla doutníku viděl jeho hadry?«
Otázka ta na okamžik Frantíka zarazila. Pak odpověděl:
»Inu nevím — ale zdá se mi, že ano.«
»Pak šli dále a ty —«
»Já jsem je následoval — ano. Tak to bylo. Chtěl jsem vědět, oč

se jedná. Kradli se tak opatrně ku předu. Stopoval jsem je až k plotu
vdoviny usedlosti, stál jsem skryt ve tmě; rozedraný chlap orodoval
za vdovu, Španěl však se zaklínal, že jí tváře zohaví, jak jsem vám i
dvěma vašim synům vypravoval — — —«

»Cože? Takhle že mluvil hluchoněmý?«
Frantík podruhé strašně se přeřekl. Chtěl se pokusiti ze všech

svých sil o to, by stařec z jeho líčení ani nejmenšího neměl tušení,
kým as je onen Španěl, jeho jazyk však, jak se zdálo, chtěl ho přivésti
v rozpaky stůj co stůj!! Několikráte se pokusil vyprostit se ze svých
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nesnází, však stařec na něj upřel pohled, a ubohý hoch páchal chybu
za chybou. Stařec ho však přerušil:

»Neboj se mne, milý hochu, za nic na světě bych ti ani vlasu na
hlavě nezkřivil. Nikoli — chci tě bránit — chci tě bránit. Onen Španěl
není hluchoněmý; proti své vůli jsi se podřekl; teď to již nezamluvíš.
Víš cosi o tom Španělovi a chceš to uchovati v tajnosti. Svěř se mi,
hochu — pověz, oč se tu jedná, důvěřuj mi — nevyzradím tě.«

Frantík zahleděl se na okamžik do dobráckých starcových očí,
pak se sklonil k jeho hlavě a do ucha mu zašeptal:

»Není to Španěl — je to Rudý Józa!!«
Stařec div z lenošky nevyskočil. Na to pravil:
»Teď všemu dobře rozumím. Když jsi mi vypravoval o tom

vroubení uší a rozedrání nosu, myslil jsem, že jsi si tyto podrobnosti
vymyslil, poněvadž se běloch nikdy nemstí takovým způsobem. Však
Indiáni! To je něco docela jiného!«

Při snídani pokračovali v hovoru a tu se mezi jiným stařec také
zmínil, že v noci, než se odebrali na lože, se syny svými prohledal
se svítilnou v ruce stezku a místa okolní, nenajde-li tu stopy krve.
Nenalezl jich sice, za to však zdvihl těžký ranec —

»Čeho?!«
Ani blesk nekmitne s tak děsnou rychlostí, jako toto slůvko

vyrazilo z ubledlých Frantíkových rtů. Oči jeho široce se vypoulily,
dech se ztajil — čekal na odpověď. Stařec se lekl — udiveně na něj
pohlížel — tři vteřiny — pět vteřin — deset — na to odvětil:

»Zlodějského nářadí. — Ale co se to s tebou děje?«
Frantík klesl do lenošky, lehce, však zhluboka oddechuje; byl

nevýslovně potěšen. Stařec ho chvíli vážně, bedlivě pozoroval a
potom pravil:

»Ano, zlodějské nářadí. Mně se zdá, že se ti po těch slovech
značně ulevilo. Však proč jsi se tolik lekl? A co’s ty myslil, že jsme
nalezli?«

Frantík byl zase v úzkých; oko starce tázavě na něm spočinulo
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— co by byl v té chvíli dal za kloudnou odpověď k té otázce! Nic
mu nenapadlo; tázavý pohled starcův vnikal hlouběji a hlouběji — na
mysl mu přišla nesmyslná odpověď — nebylo času o ní uvažovat i
pronesl ji slabým hláskem, jen tak na zdařbůh:

»Snad nějaké knížky pro nedělní školu.«
Ubohý Frantík byl příliš zarmoucen; nebylo mu do smíchu.

Avšak stařec se hlasitě a srdečně celým tělem rozesmál a pak prohodil,
že takový smích je lepší než plná kapsa peněz, poněvadž prý je to
nejlepší prostředek proti každé nemoci. Pak dodal:

»Ubohý chuďase! jsi celý bled a unaven; není ti asi dobře. Není
také divu: jsi trochu potřeštěn a pomaten. Však ty se zas spravíš.
Odpočinek a spánek tě zase, trvám, zotaví.«

Frantíka zlobilo pomyšlení, že hloupě prozradil svoje tak
podezřelé rozčilení, neboť vyslechnuv hovor mužů nedaleko vdovina
statku vzdal se myšlénky, že balík, jejž z krčmy nesli, obsahuje onen
poklad. Ostatně se toliko domníval, že to není poklad, jistě to však
nevěděl; proto také při oné zmínce starcově o balíku neodolal Frantík
svému pohnutí. Celkem ho však těšilo, že se ona příhoda sběhla, neb
nyní věděl aspoň beze vší pochyby, že to nebyl balík s pokladem;
mysl jeho byla klidná a bylo mu nyní nesmírně volno. Vždyť snad
bylo takto vše zase v pořádku; poklad musí býti dosud v čís. 2, oba
muži budou toho dne chyceni a zavřeni, a on půjde ještě toho večera
s Tomem pro onen zlatý poklad; půjdou zcela pohodlně nemajíce se
čeho obávati.

Právě po snídani kdosi zaklepal na dvéře. Frantík se schoval,
neboť se nechtěl ocitnouti v nijaké sebe volnější souvislosti s událostí
poslední noci. Stařec vpustil do síně několik paní a pánů, mezi jinými
také vdovu Douglasovou a všiml si, že celé skupiny osadníků stoupají
do vrchu, by si prohlédli přelízku, kde vyplašeni byli oni darebové.
Tak rychle se zatím byla ona zpráva rozšířila!

Stařec musil návštěvníkům vypravovati o noční té příhodě.
Vdova mu děkovala za své zachránění.
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»Ani slova o tom, paní. Více než mně a mým synům jste, paní,
někomu jinému zavázána, jenž však zdráhá se vyzradit mi své jméno.
Bez jeho pomoci nebyli bychom mohli podniknouti ničeho.«

Těmito slovy byla ovšem v té míře napjata zvědavost, že se
skoro pozapomnělo na věc hlavní; stařec schválně vštípil tato slova v
mysl svých návštěvníků a přál si je sděliti jich prostřednictvím celé
osadě, neb nechtěl vyzraditi své tajemství. Když již všecko vzájemně
se vysvětlilo, pravila posléze vdova:

»S knihou v ruce jsem usnula a celou tu příhodu jsem zaspala.
Proč pak jste mne nevzbudili?«

»Soudili jsme, že by to bylo zbytečné. Věděli jsme, že se ti
ničemové již nevrátí; vždyť ani neměli nástrojů ke své práci, a k čemu
bychom vás budili a k smrti děsili? Tři moji černoši byli až do rána
na stráži u vašeho domu. Právě teď se vrátili.«

Přicházeli noví návštěvníci a noční příhoda musila být znova a
znova líčena.

O prázdninách nedělní škola se nekonala, a přec všichni časně
přišli do kostela. O pobuřující noční příhodě mnoho se mluvilo.
Přišla zpráva, že dosud ani stopy nikde není po lotrech. — Když
bylo po kázání, přidružila se paní Thatcherová k paní Harperové
postupující s davem lodí chrámovou a otázala se jí:

»Což pak moje Rebeka dneska ani nebude vstávat? Myslila jsem
si, že bude asi k smrti znavena.«

»Vaše Rebeka?«
»Ovšem,« pravila zděšeně, »což pak nezůstala u vás včera na

noc?«
»Inu, nezůstala.«
Paní Thatcherová zbledla a klesla do lavice; v tom šla právě

teta Márinka kolem, živě rokujíc s nějakou sousedkou. Teta Márinka
pravila:

»Dobré jitro přeji, paní Thatcherová. Dobré jitro, paní
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Harperová. Tak se mi ztratil můj kluk. Tom zůstal asi u některé z vás
přes noc. A teď se bojí jít do kostela. Však já se s ním vypořádám.«

Paní Thatcherová slabě potřásla hlavou a ještě více zbledla.
»U nás nebyl,« pravila paní Harperová trochu se znepokojujíc.

Úzkost se zračila ve tváři tety Márinky.
»Pepíku, neviděl jsi dnes ráno mého Toma?«
»Neviděl —«
>»A kdy jsi ho viděl naposled?«
Pepík se rozpomínal, nemohl však dáti určitou odpověd.
Lid stanul na své cestě z kostela. Zástupem nesl se šepot a

nesnesitelná nevolnost zračila se v každé tváři. Pečlivě byli vyslýcháni
žáci a mladí jich učitelé. Všichni odpovídali, že si nevšimli, zda
Tom a Rebeka na zpáteční cestě z výletu na palubě parníčku byli
či nic; byla tma, nikdo se v oné chvíli nestaral o druhého. V tom
zděšeně vyhrkl jinoch jakýsi, že snad jsou posud ve sklepení! Paní
Thatcherová omdlela; teta Márinka dala se do nářku a lomila rukama.

Poplašná zpráva nesla se ode rtu ke rtu, od skupiny ke skupině,
od ulice k ulici a v pěti minutách divoce zněly zvony, celá osada
byla na nohou. Příhoda, jež na Horce se sběhla, pozbyla rázem
své důležitosti, na lupiče se zapomnělo, koně byli osedláni, čluny
uchystány, převozní loď vypravena a než minulo půl hodiny, na dvě
stě mužů po silnici i po řece hrnulo se ke sklepení.

Po celé dlouhé odpoledne byla osada pusta jako po vymření.
Mnoho žen navštívilo tetu Márinku a paní Thatcherovou, by je
potěšily v jich zármutku. Také si s nimi poplakaly, a to jim ulehčilo
více, než všeliký hovor.

Po celou dlouhou noc čekala osada na zprávy od sklepení; však
do rána nedostalo se jim nižádného vzkazu, kromě vyzvání: »Pošlete
více svíček a pošlete pokrmy —« Pí. Thatcherová byla skorem bez
sebe; podobně též teta Márinka. Sudí Thatcher posílal od sklepení
zprávy plné naděje a odvahy; však zprávy ty nedovedly vzbudit
opravdovou útěchu.
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Starý Waleský vrátil se domů k ránu, pokapán lojem od svíček,
zablácen a hrozně unaven. Zastihl Frantíka na loži, které mu byl
připravil, v horečném záchvatu. Lékaři všichni byli ve sklepení, i
přišla vdova Douglasová a ujala se ošetřování nemocného. Pravila, že
bude, seč síly její stačí, pracovati k jeho blahu, poněvadž nehledíc k
tomu, je-li dobrý, či zlý, či nijaký, přece je to tvor Boží a žádný tvor
Boží nesmí prý býti zůstaven bez ochrany. Stařec prohodil, že má
Frantík také některé dobré vlastnosti, a vdova odpověděla:

»Inu ovšem, že má. Těmi Bůh své tvory znamená! Nikdy na
ně nezapomene. Nikdy ne! Každého tvora, jenž jeho rukama projde,
takto označí.«

Časně dopoledne vrátili se do osady mužové, kteří již unaveni
byli hledáním, však nejstatnější z osadníků pokračovali v svém
pátrání. Od příchozích dověděla se osada, že i nejodlehlejší místa,
dosud nikdy nenavštívená, byla prohledána; že se pátralo v každém
koutku, v každé skulině; nechť člověk kamkoli zamířil motanicí
chodeb, na všech stranách prý viděl v dálce kmitati světla a výkřiky i
výstřely s dunivými ozvěnami v sluch doléhaly smutným sklepením.
Kdesi daleko za okrskem, výletníky obyčejně navštěvovaným, byla
černým čoudem ze svíčky jména »Rebeka« a »Tom« na skalní stěnu
vkreslena a opodál nalezena také zamaštěná stužka. Paní Thatcherová
poznala pentličku a poplakala si nad ní. Pravila, to že je poslední
památka, jež jí zbude po milé dceři; a bude prý jí nejvzácnější
upomínkou na její dítě, ježto se v posledních okamžicích, než děsná
smrt přikvapila, rozloučilo se svou stužkou. Kdosi tvrdil, že bylo
občas vidět v chodbě v ohromné vzdálenosti světlo jakési blikat;
radostně všichni zajásají a zástup as dvaceti mužů táhne dunivou
chodbou — a po každé hrozné je čekalo zklamání: nebyly to hledané
děti, bylo to světlo jednoho z hledajících mužů.

Zdlouhavé hodiny jedna za druhou se vlekly — minuly takto tři
strašlivé dny a tři strašlivé noci; osada upadla v beznadějnou ztrnulost.
Nikdo si nevšímal okolního života. V ten čas právě vyšlo na jevo, že
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majitel krčmy »střídmých« na půdách přechovává lihoviny, avšak i
tato zpráva sotva se dotkla osadníků, ač to byl objev ohromující. Ve
chvílích, kdy ho opustila horečka, slyšel Frantík ledacos o krčmě, i
optal se posléze, v předtuchách obávaje se nejhoršího, zda nebyl za
jeho nemoci v krčmě »střídmých« učiněn nějaký nález?

»Byl,« odvětila vdova.
Frantík povstal na loži, oči mu divoce vzplály:
»A co tam nalezeno, co?!«
»Kořalka! — musili krčmu zavřít. Lehni si jenom, milé dítě — jak

jsi mne polekal!«
»Prosím vás, odpovězte mně ještě na jednu otázku — na jedinou

— prosím vás! Neobjevil to Tom Sawyer?«
Vdova prokukla v pláč.
Tiše, tiše, děťátko! Již jsem řekla, bys tolik nemluvil. Jsi velmi,

velmi nemocen!!«
Tak tedy jenom kořalku tam nalezli; kdyby byli nalezli poklad,

byl by v osadě velký poprask. A poklad je tedy ztracen na vždy —
ztracen na vždy. Proč pak ale tolik plakala? Je to ku podivu, že tolik
naříkala.

Temné tyto myšlénky kmitaly Frantíkovou myslí a tak ho tížily,
že posléze usnul únavou. Vdova k sobě v duchu pravila:

»Tak — teď spí, chudáček! Tom Sawyer prý nalezl kořalku! A
zatím teď hledají Toma Sawyera! Již jich tam mnoho nezbylo; a
nemají ani dost naděje, ani dost síly k dalšímu pátrání — —«
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XXXII

Vizme nyní, jak Tom a Rebeka užili výletu. Pobíhali s ostatní
společností šerými chodbami, prohlížejíce sobě rozhlášené divy
sklepení — divy s přehnanými poněkud názvy, jako na př.
»Společenská síň«, »Kathedrála«, »Palác Aladdina«, a pod. Pak
zahájena hra »na schovávanou«; Tom a Rebeka se jí věnovali s
takovou horlivostí, že je hra záhy začala trochu unavovat; potom se
dali dlouhou klikatou chodbou, zvedajíce do výše svíčky a čtouce při
jejich svitu síťovitou směsici jmen, údajů dne i měsíce, a poštovních
úřadů, i hesel, jež na skalní stěně byly vryty (v čoudu svíčky). Zabráni
v hovor šli dál a dále, nepozorujíce ani, že se nalézají v místech, kde
skalní stěny nejsou již zdobeny nápisy. Pod převislým útesem vepsali
čoudem svíčky také svá jména na stěnu a šli dál. V tom přišli na
místečko, kde slabounký proud vody, obsahující v sobě rozpuštěný
vápenec, kapal přes okraj skály a utvořil takto během dlouhých věků
lemovaný a rozbrázděný vodopád Niagarský z lesklého a
nehynoucího nerostu. Tom se protlačil svým tílkem za tento
vodopád, by jej ze zadu svíčkou ozářil Rebece pro radost. Tu shledal,
že se za vodopádem kryjí přirozené jakési schody, úzce stěnami
skalními sevřené a pojala ho náhle touha státi se objevitelem
neznámých míst. I zavolal na Rebeku; čoudem svíčky označili zde
stěnu, by našli příště to místo a dali se na výzkumnou svou cestu.
Brzy tou; brzy onou cestou se točíce, sestupovali do tajemných
hlubin sklepení; zase učinili na stěně značku a odchýlili se stranou,
hledat nová místa, by o nich nahoře mohli vypravovat. Objevili
prostornou síň, z jejíhož stropu viselo množství třpytných krápníků
zdéli i zšíři lidské nohy; chodili kol do kola slují, žasnouce obdivem
a posléze vyšli jednou z přečetných chodbiček v sluji ústících. Tou
dostali se v brzku k čarovné studánce, jejíž dno a stěny byly
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vykládány lesklými jak ledovými křišťály; nalézala se uprostřed
jeskyně, jejíž stěny se opíraly o četné báječné pilíře, jež povstaly
spojením velkých stalaktitů se stalagmity — vše to vytvořila voda
po staletí v kapkách dopadající. — Ve výklencích stropu chuchvalce
netopýrů spjaly se dohromady — bylo jich na tisíce v jediném
chumli; světlem byli vyplašeni; na sta jich vzlétlo a s vřískotem
jali se vztekle dorážeti na hořící svíčky. Tom věděl, co netopýři
dovedou, poznal hned nebezpečí, jež jim od nich hrozí. I chopil za
ruku Rebeku a pospíšil s ní do první chodbičky, jež se tu naskytla;
a měli již opravdu čas, neboť jeden z netopýrů Rebece z jeskyně
spěchající zhasil svíčku. — Netopýři hezky daleko hnali obě děti; však
pronásledovaní, kdekoli se naskytla nová nějaká chodba, uchýlili se
do ní a tak se posléze zbavili nebezpečných těch tvorů. Náhle objevil
tu Tom podzemní jezero, jež se v neurčitých rysech táhlo do dálky,
až se v temnotě ztrácelo. I chtěl prozkoumati jeho břehy, rozhodl
však, že dříve si na chvíli sednou a trochu si odpočinou. V těchto
místech dolehlo hluboké ticho poprvé skličujícím dojmem na mysl
dětí. Rebeka pravila:

»Nevím, ale zdá se mi, že jsem již strašně dlouho neslyšela
nikoho z ostatních.«

»Musíš si pomyslit, Rebeko, že jsme hluboko pod nimi, ani
nevím, jak daleko jsme od nich na sever, neb na jih, nebo na východ.
Tady je slyšet nemůžeme.«

Rebeku napadal strach.
»Kdo ví, jak dlouho jsme už zde dole, Tome. Měli bychom se

vrátit.«
»Ano, uděláme, myslím, lépe, vrátíme-li se. Snad to bude lépe «
»A najdeš cestu, Tome? Je to hotová motanice.«
»Inu, to já ji najdu, ale ti netopýři. Zhasnou-li nám obě svíčky,

bude to strašlivé. — Poohlédněme se po jiné cestě, bychom nemusili
jíti jejich jeskyní — —«
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»Dobrá, jen ať tu nezbloudíme. Bylo by to hrozné!« a děvče se
zachvělo při pouhé myšlénce na strašlivou tu možnost.

I vydali se chodbou na zpáteční cestu; dlouho jí mlčky kráčeli,
prohlížejíce každou postranní chodbu, není-li jim známa svým
tvarem; však všechny byly cizí. Kdykoli se Tom rozhlížel nějakou
chodbičkou, hledala Rebeka povzbuzení v jeho tváři, i musil tedy
Tom pokaždé vesele zvolat:

»Dobrá, dobrá. Není to sice ta pravá, ale hned do ní přijdeme!«
Každým zklamáním naděje jeho klesala, i proplítal se posléze
chodbami všech směrů, na zdařbůh, koje se zoufalou nadějí, že
nalezne konečně tu pravou. Říkal stále ještě »Dobrá!« však duši jeho
tížila taková hrůza, že slova pozbývala původního zvuku a zněla,
jakoby říkal »Vše je ztraceno!« Rebeka v hrozné úzkosti těsně se
přimkla k Tomovi a všemožně hleděla potlačit slzy, však vytryskly
přece. Konečně pravila:

»Ach, Tome, nedbejme netopýrů; vraťme se tamtudy, Zdá se, že
se víc a více zaplétáme —«

Tom stanul.
»Buď tiše!« pravil.
Hluboké ticho; tak hluboké, že vlastní jejich dech je lekal. Tom

vzkřikl. Pustými chodbami ozvěna se rozlehla a zmírala v dálce
slabými zvuky, jež se podobaly výsměšnému chechtotu.

»Ach, přestaň, Tome, je to strašlivé,« pravila Rebeka.
»Je to ovšem strašlivé, Rebeko; ale snad nás přece uslyší,« a

vzkřikl znovu.
Ono »přece« znělo hrozněji než onen ďábelský chechtot, ježto

se slovem tím přiznával Tom, že přestává doufat.
Mlčky stojíce děti naslouchaly; však marně. — Tom se náhle

obrátil a zrychlil krok. Poněkud nerozhodná jeho chůze v brzku
zjevila Rebece novou hrůzu; nemůže nalézti zpáteční cestu!

»Ach, Tome, ty jsi neznamenal cestu!«
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»Já bláhovec! já bláhovec! Rebeko! Ani jsem nemyslil na návrat!
Nemohu nalézti cestu. Všecko se mi to spletlo!«

»Tome, Tome! jsme ztraceni! jsme ztraceni! Nikdy, nikdy již se
nedostaneme z hrozného tohoto místa! Ach, proč jsme se odlučovali
od ostatních?«

I klesla k zemi a propukla v pláč tak křečovitý, že se Tom začal
obávati, by neumřela neb nesešílela. Usedl k ní a objal ji; i sklonila
hlavu na jeho ňadra, přímkla se k němu těsně a pronášela své obavy
i marné výčitky: dálná ozvěna měnila je v uštěpačný chechtot. Tom
ji prosil, by se znovu vzchopila, však marně. I začal sebe haněti a
láti sobě za to, že ji uvedl v tak žalostné postavení; to mělo lepší
účinek. Pravila, že se pokusí ještě doufat, že se vzchopí a půjde za
ním, kamkoli ji povede, jen aby prý už nemluvil takové řeči. Na ni
spadá prý právě taková vina jako na něj.

I jali se znova bloudit — bezúčelně — jen tak na zdařbůh —
nemohli konat nic jiného, leč stále bloudit a bloudit.

Za chvilku naděje jejich zdánlivě oživla — nebylo k tomu
nižádných důvodů, oživla prostě proto, že náleží k povaze její
oživovat, dokud její zdroj zničen není věkem a častým zklamáním.

Pojednou vzal Tom Rebece z ruky svíčku a zhasil ji. Jak hluboký
význam měla tato spořivost! Nebylo tu třeba nižádného vysvětlování.
Rebeka porozuměla a znovu naděje její utuchla. Věděla, že Tom má
ještě celou svíčku a v kapse tři neb čtyři — a přece šetří — —

Únava začala se domáhati svých práv; však děti jí nedávaly na
jevo, neboť bylo strašlivé pomyšlení, že mají nečinně sedět, když je
každá minutka drahá; bloudění, tím či oním směrem, bylo alespoň
postupem a mohlo býti k užitku; však nečinně sedět bylo tolik jako
zváti k sobě smrt a práci jí usnadniti.

Posléze křehké nožky odepřely Rebece službu. Usedla. Tom
k ní přisedl, i mluvili o domově, o přátelích, o pohodlném lůžku,
ale především o denním světle! Rebeka naříkala, a Tom ji hleděl
všelijak ukonejšiti; však jeho povzbuzování posléze ovšednělo a znělo

206 Dobrodružství Toma Sawyera



sarkasticky. Únava doléhala tak těžce na Rebeku, že začala dřímati.
Tom byl tím potěšen. I zíral do ztrápené její tváře a pozoroval,
jak veselé sny jí zase dodávají milého, přirozeného rázu; za chvilku
se po ní rozestřel i úsměv. Klidná její tvář sdělila trochu hojivého
klidu také jeho mysli; i zalétl myšlénkami v časy minulé a snivé
vzpomínky. Zatím co Tom byl tak zadumán, vzbudila se Rebeka se
svěžím úsměvem na rtech; ale hned na rtech umřel úsměv a stenání
se ozvalo.

»Jak jsem jen mohla usnout! Kéž bych se byla raději nikdy,
nikdy neprobudila! Ne, ne, Tome! Nikoli! Nehleď tak na mne! Již
nikdy nevyřknu podobná slova.«

»Jsem rád, Rebeko, že jsi spala; nyní jsi zase silna; vyhledáme
cestu z tohoto bludiště.«

»Pokusíme se, Tome! však ve snu jsem viděla rozkošnou krajinu.
Brzy se tam snad odebereme.«

»Snad se to nestane; nikoli. — Tož vzhůru Rebeko! zkusme své
štěstí!«

Povstali a beznadějně, ruku v ruce, bloudili sklepením. Hleděli
odhadnout, jak dlouho jsou již pod zemí; zdálo se jim, že celé dny a
týdny minuly, a přec bylo patrno, že je to nemožno, poněvadž jim
ještě ani svíčky jejich nedošly.

Po drahné době — nedovedli určit, kolik asi hodin uplynulo —
vybídl Tom Rebeku, by šla tiše a naslouchala, neuslyší-li kapky vody
dopadat — musí nalézti pramen. Konečně jej našli, a Tom pravil, že
je čas, by si zase odpočinuli. Oba byli hrozně znaveni, přece však
Rebeka namítla, že snad muže jít ještě dál. Tom odporoval, to ji
překvapilo. Tomu nerozuměla. Usedli; Tom připevnil kouskem bláta
svíčku k protější stěně. Duch začal horečně pracovat; chvíli mlčeli
oba. Posléze přerušila Rebeka mlčení.

»Tome, mám hlad!«
Tom vyňal cosi z kapsy.
»Pamatuješ se na to?« pravil.
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Rebeka se skoro usmála.
»Je to náš svatební koláč, Tome «
»Ovšem — škoda, že není jako sud; jiné potravy nemáme.«
»Schovala jsem si jej z našeho výletu na památku jako si dospělí

lidé koláče ze svatby schovávají — tenhle však bude naším — —«
Nedomluvila. Tom rozlomil v půli koláč, a Rebeka chutě se

pustila do koláče, zatím co Tom po drobtech ohryzoval svou
polovičku. K zapití své hostiny měli tu spousty studené vody. Za
chvíli vybídla Rebeka Toma, by se zase dali do hledání. Tom chvíli
mlčel, pak pravil:

»Kdybych se o tebe nebál, Rebeko, pověděl bych ti něco.«
Tvář její zbledla; ale mínila, aby to jen řekl.
»Poslyš tedy, Rebeko, musíme zde zůstati, poněvadž tu máme

vodu k pití. Už máme jen tento kousek svíčky!«
Rebeka se dala do pláče a bědování. Tom snažil se ji všemožně

upokojit, však nedařilo se mu valně.
Posléze pravila Rebeka:
»Tome!«
»Co si přeješ, Rebeko?«
»Doma nás pohřeší a budou nás hledat.«
»Ovšem, budou. — To se ví, že budou.«
»Snad nás, Tome, již hledají!«
»Ano, snad již hledají. — Myslím, že ano.«
»Kdy nás asi pohřešili, Tome?«
»Snad když se vrátili na loď —«
»Ale to již byla tma, Tome — všimnul si, že mezi nimi nejsme?«
»Nevím. Tak tedy maminka tvá tě pohřeší, jakmile se děti domů

vrátí.«
Zděšený pohled Rebeky vzpamatoval Toma: poznal, že chybil.

Rebeka se neměla toho večera domů vrátit! Děti ztichly a zadumaly
se. Po chvilce znovu propukla Rebeka v nářek; z toho poznal Tom,
že ji táž myšlénka, která ho polekala, v té chvíli napadla — teprve
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k polednímu doví se snad paní Thatcherová, že Rebeka u Harperů
nespala. Děti upřely zraky na svůj poslední kousek svíčky a
pozorovaly, jak se pomalu, nelítostně rozplývá; konečně zbýval jen
knot zdéli půl palce: nepatrný plamínek stoupal a klesal, stoupal
a klesal slabým kotoučem dýmu, chvilku nahoře utkvěl a pak —
hrozná, hluboká tma se rozhostila vůkol.

Nedovedli určit, jak mnoho času uplynulo od tohoto okamžiku
až do chvíle, kdy pomalu přišla Rebeka k poznání, že pláče Tomovi
v náručí. — Věděli jen tolik, že se po hrozně dlouhé době, jak se
jim aspoň zdálo, oba z tuhého, ztrnulého spánku probudili do svých
útrap. Tom mínil, že je snad neděle — snad již pondělí. — Snažil se
pohnouti Rebeku k řeči, však zármutek ji příliš tížil, všecky naděje
zmizely. — Tom mínil, že již dávno je doma musili pohřešiti a že
jistě již po nich pátrají. — Vzkřikne a snad někoho přivolá. Vzkřikl;
však v temnotě zněla vzdálená ozvěna tak strašlivě, že Tom přestal na
jediném tomto pokusu.

Hodiny pomalu míjely, a hlad začal zbloudilé znovu trápit.
Tomovi zbyl z jeho polovice kousek koláče; rozpůlili a snědli jej.
Byli však hladovější než před tím. Ždibec potravy hlad jejich jenom
zostřil.

Tu zvolal Tom:
»Pst! Slyšíš?«
Oba ztajili dech a naslouchali. Slabounké, vzdálené jakési volání

ozývalo se sklepením. Tom hned na ně odpověděl a vzav Rebeku za
ruku, v temnotě tápal směrem, odkud zaznívalo. Náhle zrovu sluch
napjal, znovu zaznívalo volání, patrně nebyli již tak daleko.

»Jsou to oni!« zvolal Tom; »již jdou! Pojď, Rebeko — jsme
zachráněni!«

Radost našich vězňů neznala mezí. Přece však tuze rychle
neběželi; neboť snadno mohli tu spadnout do nějaké jámy; musili se
míti na pozoru. V tom právě se ocitli u jámy; stanuli. Snad je tři
stopy hluboká, — snad sto — nemohli dál. Tom lehl na prsa a sáhal do
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hlubiny, jak daleko mohl. Neměla dna. Musí zde ostat a čekat, až ti
lidé přijdou. Naslouchali; hle! vzdálené volání vzdaluje se víc a více!
Několik okamžiků ještě — a odejdou nadobro! Děsná to hrůza! Tom
řval, až ochraptěl, avšak marně. Dodával Rebece naděje; však trapné
čekání, zdající se věčnosti, minulo, a nic se již neozvalo — —

Děti dotápaly se tmou zpět ke studánce. — Čas míjel hrozně
pomalu; usnuly znovu a probudily se hladovy a zmořeny. — Tom
mínil, že již musí být úterý —

V tom mu kmitla hlavou myšlénka. Nedaleko nich nalézalo
se několik postranních chodeb. Bude snad lépe některou z nich
prozkoumati, než v nečinnosti trávit hrozně doléhající čas. I vyňal
z kapsy šňůru od draka, přivázal ji ke skalnímu výběžku; oba vyšli,
Tom kráčel napřed a rozvíjel pomalu šňůru při každém kroku; po
dvaceti krocích končila chodba srázem. Tom kleče po zemi hmatal,
a kol rohu rukama sáhal, kam mohl nejdále; chystal se právě ještě
trochu v pravo se natáhnout, v tom okamžiku však, několik kroků
opodál, lidská ruka se svíčkou vynořila se ze skály! — Tom statně
vzkřikl, v témž okamžiku však se objevilo za rukou celé tělo —
Rudého Józy! Tom byl zdrcen; ani hnouti se nemohl. Kterak se
zaradoval, když viděl, že se dal »Španěl« na útěk a rázem mu zmizel z
obzoru. Tom nechápal, kterak je možno, že Józa nepoznal jeho hlasu
a nezabil ho za jeho svědčení na soudě. Patrně znetvořila ozvěna jeho
výkřik. Ano zajisté, jen proto, rozbodl v duchu. — Hrůzou osláblo
celé jeho tělo. V duchu si umiňoval, dostane-li se k prameni, že tam
již zůstane a že nic ho nepohne, by se vydal v nebezpečí setkati se
znovu s Rudým Józou. — Ze šetrnosti Rebece opatrně zamlčel svoji
příhodu. Řekl, že vykřikl »jen tak«.

Však posléze přec hlad a bída vrchu nabyly nad obavami. K
tomu též působilo trapné čekání u studánky a dlouhý spánek. Když
se děti probudily, děsný hlad je trápil. Tom soudil, že již je středa
neb čtvrtek, nebo docela pátek neb sobota, a že již přestala osada
po nich pátrat. I radil, by prozkoumali jinou chodbu. Byl odhodlán
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podstoupiti setkání s Rudým Józou a veškery ostatní hrůzy. Však
Rebeka byla tuze sesláblá. — Upadla ve stav hrozné otupělosti, z níž
se nedala vyburcovat. Pravila, že si tu počká na smrt — že to nebude
již dlouho trvat. Vybízela Toma, aby jen vzal šňůru a zase šel hledat;
ale prosila ho, aby se vždy hned vrátil a s ní promluvil několik slov;
musil jí slíbiti, až nastane ona hrozná doba smrti, že budou spolu ruku
v ruce, dokud vše nepomine. — Tom nesmírně dojat ji políbil a tvářil
se, jako by pevně doufal, že se s hledajícími setká, neb že nalezne
východ ze sklepení; potom vzal do ruky šňůru od draka a plížil se
po čtyrech jednou z chodeb, zmořen hladem a trápen předtuchami
blížícího se konce.
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Nastalo úterní odpoledne; na zemi snášel se pomalu soumrak. Osada
St. Petersburg ještě truchlila. Ztracené děti nebyly posud nalezeny.
Veřejné modlitby za jejich zachránění nesly se k nebesům a ve
mnohé soukromé modlitby vložili prosebníci celé své duše; však ze
sklepení nedocházely stále žádné dobré zprávy. Většina hledajících
vzdala se dalšího pátrání a vrátila se k dennímu svému povolání,
ujišťujíc, že děti již nikdy se nenajdou. Paní Thatcherová se vážně
roznemohla a naříkala skoro ustavičně jako šílená. Srdcervoucí byl
prý to výjev, když volala na své dítě a zvednuvši občas hlavu chvíli
naslouchala, a potom ji s povzdechem zase chabě sklonila. Teta
Márinka upadla v trvalou melancholii a šedivý její vlas zbělel skoro
docela. V smutku a zoufalství ubírala se osada v úterý večer na lože.

O půl noci začaly vesnické zvony divoce zníti, a rázem rojily
se v ulicích zástupy poděšeného, zpola oděného lidu, jenž volal:
»Vstávejtel Vstávejte! Už jsou nalezeni! Už jsou nalezeni!« Tlučením
na puklice a troubením na rohy zvyšovali tento lomoz; vesničané se
shlukli v jediný zástup, jenž se dal k řece; i potkali děti, jedoucí v
otevřeném povoze, jejž táhli s jásotem osadníci kolem se tísnící; s
nimi nastoupili cestu k domovu a velkolepým průvodem táhli hlavní
ulicí celou cestu výskajíce.

Osada byla slavnostně osvětlena; nikdo té noci již neulehl; byla
to nejpamátnější noc, již zažila osada. V prvních chvílích po svém
příchodu do osady lidé v zástupu táhli domem Thatcherových,
objímali zachráněné a líbali je, ruku tiskli paní Thatcherové, o řeč se
marně pokoušeli a posléze odcházeli slzy po zemi roníce.

Tetě Márince nic nescházelo k úplnému blahu. Podobně se
vedlo také paní Thatcherové. Nyní bylo ještě jen třeba, aby posel
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s velkou tou novinou ke sklepení vypravený, zprávu o všem podal
dlícímu tam jejímu choti.

Obklopen dychtivými posluchači ležel Tom na pohovce a
vypravoval o podivuhodném svém dobrodružství, přidávaje tu a tam
k vůli větší pestrosti překvapující nějakou podrobnost; vypravování
jeho končilo líčením, jak se vydal sám bez Rebeky na výzkumy; jak
prošel dvěma chodbami, kam až stačila jeho šňůra od draka; jak prošel
třetí chodbu, kam až jeho šňůra dosahovala a jak se chtěl jižjiž vrátit,
když v tom v dáli před sebou uzří cosi jako denní světlo, i pustil šňůru
a tapal tím směrem, prostrčil úzkým otvorem hlavu i ramena a uzřel
široký proud řeky Mississippi. Kdyby se to nebylo bývalo právě za
dne stalo, nebyl by uzřel ono světlo, a nebyl by východ ten vypátral.
Vypravoval dále, jak se k Rebece vrátil a radostnou tu novinu ji
zvěstoval a kterak ho odbyla, by jí dal pokoj s takovými tlachy: byla
zmořena, cítila, že musí umřít, a těšila se na smrt. Líčil, co práce
ho stálo, než ji přesvědčil o pravdivosti svých zpráv, a vypravoval,
jak Rebeka skoro omdlévala radostí, když se dotápala k místu, kde
vskutku uzřela modravou skvrnu denního světla; jak vylezl otvorem
a pak ji vytáhl; jak usedli a plakali radostí; jak se plavilo po vodě
několik mužů v člunu, a jak na ně Tom zavolal a vypravoval jim,
co zkusili s Rebekou a jak vyhladověli; jak ti lidé z počátku nechtěli
věřit divným jeho řečem, »poněvadž,« pravili, »se nalézáte na pět mil
cesty od údolí, v němž je ono sklepení,« potom je vzali na loď, zajeli
k nejbližšímu stavení, dali jim najíst, nechali je do pozdního večera
odpočinout a pak dovezli domů.

Ještě do svítání byl sudí Thatcher se zbylou hrstkou hledajících
vypátrán — pomocí provazů, jež za sebou rozvíjeli ve sklepení — a
sdělena mu velká ta novina.

Tom i Rebeka poznali záhy, že tři dny a tři noci bloudění a
hladu nelze tak snadno rázem odbýti. Celou středu i čtvrtek byli
upoutání na lůžko, a čím dále tím větší pociťovali slabost a únavu.
Tom trochu přecházel po pokoji ve čtvrtek, vyšel ven v pátek a skoro
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zcela zdráv byl v sobotu; však Rebeka vyšla teprve v neděli, a byla
zmořena, jako by byla přestála strašlivou nějakou chorobu.

Tom dověděl se o Frantíkově nemoci i šel ho hned v pátek
navštívit, nebyl však připuštěn k jeho loži; ani v sobotu, ani v neděli
nemohl s ním mluviti. Potom směl již denně přicházet, bylo mu
však zakázáno zmiňovati se o svém dobrodružství a vůbec zaváděti
řeč na předměty rozčilující. Vdova Douglasová bývala přítomna jeho
návštěvám, by nemohl jednati proti zákazu. Doma se dověděl Tom,
co se na Horce sběhlo; dověděl se též, že mrtvola onoho
rozdrásanéno chlapa nalezena byla v řece nedaleko přívozu; patrně
utonul prchaje před pronásledovateli.

Asi čtrnácte dní po vysvobození ze sklepení ubíral se Tom
k Frantíkovi na návštěvu; ten zatím v té míře již sesílil, že snesl
rozčilující hovor, a Tom měl za lubem opravdu zprávy nad míru
poutavé — — Cesta vedla kol Thatcherových; i zašel si Tom k
Rebece. Sudí a několik jeho přátel dalo se hned s Tomem do hovoru;
kdosi prohodil ironicky, zda by se chtěl podívati ještě jednou do
sklepení. Tom směle pravil: »Proč pak ne?«

Na to sudí:
»Jsem jist, Tome, že by se také jiným zachtělo dobrodružství.

Zařídili jsme, čeho bylo třeba. V tom sklepení již nikdo nezabloudí.«
»Jak to?«
»Inu, dal jsem před čtrnácti dny pobiti dvířka silnými železnými

plotnami a na tři zámky jsem je zamkl; a klíče od nich nosím u sebe.«
Tom zbledl jak stěna.
»Co je ti, hochu? Rychle! pospěšte! Sklenici vody sem!«
Přinesli vodu a chrstli ji Tomovi do tváře.
»Tak, již je zas dobře. Co pak se ti přihodilo, Tome?«
»Ach, pane sudí, Rudý Józa zůstal ve sklepení!!«
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V několika minutách rozlétla se tato zpráva po osadě; na několika
člunech plavili se lidé ke sklepení a krátce na to parník od přívozu,
obecenstvem přeplněný, jel za nimi. Tom Sawyer jel ve člunu, jenž
vezl sudího Thatchera. Když odemkli dvířka; naskytl se v šerém
soumraku panujícím ve sklepení divákům příšerný obraz. Rudý Józa
mrtev tu ležel na zemi, tvář jeho těsně byla přitisknuta ke skulině
ve dveřích, jako by toužný jeho zrak do posledního okamžiku se
byl kochal pohledem na světlo a veselí volného světa zevnějšího.
Tom byl dojat, chápal z vlastní své zkušenosti, jaké útrapy přestáti
musil ten bídák. Bylo mu ho líto; spolu však pocítil ohromnou úlevu
a bezstarostnost, tak že v této chvíli teprve náležitě posoudil, jaká
hrůza ho tížila od onoho dne, kdy na soudě podal svědectví proti
krvežíznivému tomu tulákovi.

Tesák se zlomeným čepelem těsně ležel podle Rudého Józy.
Velký trám doleního pažení dveří Rudý Józa usilovnou a zdlouhavou
pílí prořezal a prodlabal; ovšem marné bylo jeho úsilí; neboť skála tu
tvořila přirozený práh a na nepovolnou tuto hmotu nestačil žádný
nůž — nůž musil podlehnouti. Však ani kdyby tu ona skála byla
nepřekážela, všecko jeho úsilí bylo by marné bývalo, neboť ani kdyby
se bylo podařilo Rudému Józovi prořezati celý trám, nebyl by se
mohl otvorem pod dveřmi protáhnout, a Rudý Józa si toho byl
vědom. I tesal tedy do trámu, jen aby něco dělal — aby mu uběhla
dlouhá chvíle — aby něčím zaujal trápenou mysl. Obyčejně bývaly
zde na kraji sklepení v trhlinách nastrkány kousky svíček, jež zde
nechali výletníci, teď však tu nebylo ani jediné. Vězeň je sebral a
snědl. Také se mu podařilo chytit několik netopýrů; snědl je celé, jen
drápky z nich zbyly.

Ubohý nešťastník zemřel hladem. Opodál po věky pomalu ze

217



země rostl stalagmit, tvořený kapkami vody dopadající naň se
stalaktitu nad ním visícího. Nešťastný zajatec ulomil stalagmit a na
zbylý pahejl umístil kámen, do něhož vyhloubil mělký otvor, by se
v něm sbíhaly drahocenné kapky — s hroznou pravidelností hodin
dopadala každých dvacet minut kapka po kapce — malá lžička vody
za čtyři a dvacet hodin. Tato kapka dopadala, když se pyramidy
stavěly; když padla Troja; když město Řím zakládali; když Kristus
byl ukřižován; když Dobyvatelem založena byla Britská říše; když
Kolumbus plavbu svou konal; když se jak o »novince« mluvilo o
krveprolití u Lexingtona. A padá dodnes; a bude padat, až celý
dnešní svět již náležeti bude pozdní minulosti dějin a klesne v šero
tradicí a ztratí se posléze v temnotách zapomnění. Má vše na světě
zvláštní účel, zvláštní poslání? Dopadá tato kapka s neumdlévající
pravidelností po pět tisíc let proto, aby posléze poněkud aspoň ukojila
žízeň přelétavého lidského tvora, a jest povolána k vážnému
nějakému úkolu, který má vyplnit v budoucnosti po desíti tisících
letech? Než vraťme se k vypravování. Uplynulo mnoho, mnoho
let od oněch časů, kdy náš divoch kámen vyhloubil, by do něho
chytal vzácné kapky vody — a dodnes nejdéle pohlíží výletník na
kapky vody pomalu dopadající na dojemný tento kámen, kdykoli
navštíví divy sklepení. Číše Rudého Józy nalézá se na prvním místě
v seznamu tamějších znamenitostí; ani »Aladdinův palác« se jí
nevyrovná.

Rudý Józa pochován byl nedaleko vchodu; a z osady i ze všech
statků a dvorců, po lodích i vozech sjeli se sem hosté; bylo tu celé
na sedm mil vzdálené okolí; každý s sebou vzal děti a všeliké zásoby
potravin a po slavnosti doznali všichni, že by se snad ani na popravě
Józově nebyli tolik pobavili, jako užili jeho pohřbu.

Tento pohřeb přerušil přípravy k žádosti, by vládou prominuty
byly Rudému Józovi jeho zločiny. Na tuto žádost se podepsalo
mnoho lidí; mnoho schůzí bylo odbýváno, na nichž se hojně prolilo
slz a mnoho proslovilo řečí, a zvolen byl výbor něžných žen, jež měly
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jít v hlubokém smutku ke gouverneurovi a nářkem svým ho uprosit,
aby byl tak hloupě laskav a milostivě pominul svou povinnost. Rudý
Józa byl obviněn, že zavraždil pět osadníků; co na tom? Kdyby
se snad jednalo o samotného satanáše, vždycky by se našlo dost
slabochů, kteří jsou hotovi naškrtati své jméno na žádost a milost
a skropiti ji slzičkou ze svých ustavičně vyčerpávaných a přec stále
vodu vydávajících slzáren.

Následujícího dne odvedl Tom Frantíka stranou, by sním o
čemsi důležitém pohovořil, Frantík zatím již od Walesana a vdovy
Douglasové zvěděl o Tomově dobrodružství, Tom však pravil, že
se mu o jedné věci přece nemohli zmínit, o tom bude mu nyní
vypravovati. Frantíkova tvář se zachmuřila. I pravil:

»Aha, vím, oč se tu jedná. Dostal jsi se do čís. 2. a našel jsi jen
kořalku, viď? Nikdo mně sice neřekl, že jsi to byl ty, však jakmile
jsem slyšel mluvit o té kořalce, hned jsem myslil, že’s to učinil ty; a
že jsi nenašel peníze, taky jsem hned věděl, poněvadž bys byl, ne-li
jinému, mně jistě to přišel říci. Tome, měl jsem stále nějaké tušení,
že nám ten poklad uklouzne.«

»Ale, kde pak, Frantíku, o tom krčmářovi jsem se nezmínil.
Vždyť přec víš, že tenkrát v sobotu, když jsme jeli na výlet, všecko
bylo ještě v pořádku. Což jsi toho večera nehlídal?«

»I ano. Zdá se mně, jako by to bylo již aspoň před rokem. Oné
noci jsem právě stopoval Rudého Józu, skoro až ke vdovině statku.«

»Tys ho stopoval?«
»Ano, ale nikomu to neříkej. Rudý Józa patrně zanechal

spojence. Nerad bych, aby se na mne rozzlobili a něco mně vyvedli.
Kdyby nebylo mne, byl by dneska dávno už v Texasu.«

Pak vypravoval Frantík Tomovi, obdržev slib věčného mlčení,
celé své dobrodružství, jež byl Tom předem od starce jen částečně
seznal.

»Inu,« pravil tu Frantík vraceje se ke hlavní otázce, »kdo vyslídil
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v čís. 2. kořalku, vyslídil tam také peníze — už se s ními můžeme na
vždy rozloučit, Tome.«

»Frantíku, víš-li pak, že ty peníze v čís. 2. nikdy ani nebyly?«
»Cože!?« Frantík se bystře zahleděl kamarádovi do tváře. »Tome,

dostal jsi se snad zase na stopu těm penězům?«
»Jsou ve sklepení, Frantíku!«
Frantíkovi se zaleskly oči.
»Opakuj mně ta slova ještě jednou, Tome.«
»Peníze jsou ve sklepení!«
»Tome — řekni na svou čest — je to pravda či pouhý žert?«
»Pravda, Frantíku — jaktěživ jsem pravdivěji nemluvil, než

mluvím teď. Půjdeš tam se mnou pro onen poklad?«
»Inu, toť se ví! Jen jestli se k němu dostaneme a nezbloudíme.«
»To nemusíš mít, Frantíku, pražádnou starost.«
»Dobrá tedy! A podle čeho soudíš, že peníze — —«
»Počkej jen, až tam budeme, Frantíku. Nenalezneme-li ten

poklad, dám ti na mou duši! svůj buben a vše, co mám. Na mou duši!
dám!«

»Dobrá — to už něco znamená. A kdy tam půjdem?«
»Třeba hned, chceš-li. Jsi již zase dost při síle?«
»Je to daleko? Jsem teprv tři, čtyři dny na nohou, a neušel bych

snad ani míli cesty — aspoň se mi tak zdá.«
»Kdybychom šli cestou, jíž chodí ostatní lidé, bylo by to jistě na

pět mil cesty, já však znám cestu mnohem kratší. Frantíku, dovezu
tě tam na loďce. Sám budu veslovat tam i zpět. Ani prstem nebudeš
musit hnout.«

»Tak tedy vyrazme, Tome, hned!«
»Dobrá. Vezmeme s sebou kus chleba a masa, dále své fajfky,

jeden neb dva pytlíky, dvě neb tři šňůry a několik těch novomodních
třecích sirek. Ó, kdybys mohl tušit, kolikráte jsem po nich zatoužil,
když jsem se nalézal ve sklepení!«

Brzy po polednách vypůjčili si hoši loďku nepřítomných právě
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osadníků a hned se dali na cestu. Když se ocitli ve vzdálenosti
několika mil od »skalní jámy«, pravil Tom:

»Jak vidíš, strmý břeh je tu všude stejný — nikde není tu domu,
ani ohrady ani mýtiny: samé křoví všude. Podívej se ale tamhle na
ten proužek bílý, kde se půda sesula, vidíš? To je mé znamení. Zde
přistaneme.«

Přirazili ke břehu.
»Taka teď, Frantiku, prutem dosáhneš k otvoru, kterým jsem ze

sklepení vylezl. Hledej! najdeš-li jej! —«
Frantík hledal na všech stranách, nenalezl však ničeho. Tom

hrdě kráčel k hustému chuchvalci škumpinového křoví a pravil:
»Tady je to! Pohleď, Frantíku; lépe než zde nemohl by nikde být

ten otvor ukryt. Nikomu o něm neříkej! Ode dávna již toužím státi
se loupežníkem, ale pořáde mi scházelo takové místo, kde bych se
před pronásledovateli mohl schovat. Teď je konečně máme; nikomu
o něm neřekneme; jenom Pepíka Harpera a Béňu Rogerse do svých
podniků zasvětíme — poněvadž musí být přec nějaká banda, sic by to
nic nebylo — Banda Toma Sawyera — to je přec slovo, co, Frantíku?«

»To se rozumí, Tome. A koho budeme přepadat?«
»Inu kohokoli. Většinou ovšem pocestné.«
»A budeme je zabíjet?«
»Ó ne — aspoň ne vždycky. Zavřeme je do sklepení, dokud

nedají výkupné!«
»Jaké to výkupné?«
»Inu v penězích. Uloží se jim obnos, který mohou sehnat od

svých přátel, a po roce, nedají-li nám ty peníze, zabijeme je. Tak se
to většinou provádí. Jen ženy nesmíme zabíjet. Ty se smějí zavřít,
nikoli však zavraždit. Ženy jsou vždycky krásné, bohaté a strašně
se bojí. Těm se vezmou hodinky a jejich skvosty; musí se však
s nimi mluvit jen zdvořile, s kloboukem v ruce. Není na světě
zdvořilejších lidí v tom ohledu nad loupežníky — v každé knize se o
tom můžeš dočíst. Ano, ženy si nás zamilují, a než uplyne týden neb
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dva, přestanou bědovat a pak se od nás ani nehnou. Kdybychom je
zahnali jednou stranou, druhou by se k nám zpět vrátily. Tak to je ve
všech knihách.«

»Tohle je znamenité, Tome. Zdá se mi, že je to ještě lepší než
pirátství.«

»Ano, je to poněkud lepší, poněvadž lupičství se může provádět
blízko domů, cirkusů atd.«

Hoši se opatřili svými potřebami a vlezli do otvoru, Tom
napřed. I kráčeli na konec chodby; zde připevnili svoji navázanou
šňůru a šli dále. Po několika krocích dospěli ke studánce; Tomovi
přeběhl mráz po zádech, I ukázal tu Frantíkovi zbytek knotu
připevněný kouskem bláta ke stěně a líčil mu, kterak se s Rebekou
díval na dohořívající a hasnoucí plamínek.

Hoši začali tu šeptat; neboť ticho a šero zde vládnoucí skličovalo
ducha. I šli dále a po chvilce vkročili do jiné chodby, kterou se ku
předu brali, až se dostali ke »srázu«. Při světle svíček viděli hoši, že
to vlastně není obyčejná propast, nýbrž jen dvacet až třicet stop
hluboký sráz.

»Teď ti něco ukáži, Frantíku,« zašeptal Tom.
I pozvedl svíčku a pravil:
»Podívej se tamhle daleko za rohem. Vidíš? Tadyhle — tamhle

na té velké skále — ze svíčkového čoudu — «
»Tome, to je kříž!«
»A kde je tedy to čís. 2.? „Pod křížem!“ vidíš? A právě odtud

vyšel Rudý Józa se svíčkou, Frantíku.«
Frantík zděšeně zíral chvíli na tajemné to znamení, a potom

pravil chvějícím se hlasem:
»Tome, pojďme odsud!«
»Cože! Máme tu nechat poklad?«
»Ano — necháme jej tady. Duch Rudého Józy jistě tu bloudí.«
»Ó nikoli, Frantíku, nikoli. Bude strašiti na místě, kde zahynul

— u vchodu do tohoto sklepení — daleko, na pět mil odtud.«
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»Není pravda, Tome. Bude hlídati peníze. Vím dobře, co
dovede takový duch, a ty to víš taky.«

Tom začal mít strach, že snad mluví Frantík pravdu.
Pochybnosti nahrnuly se v jeho mysl. V tom však mu bleskla hlavou
šťastná myšlénka:

»Ale jsme my to, Frantíku, blázni hloupí! Duch Rudého Józy
přec nebude bloudit kol kříže!«

To byl moudrý nápad. Účinek jeho hned se dostavil.
»Tome, na to jsem nepomyslil. Ano, máš pravdu. Ten kříž je

naším štěstím. Polezem tedy dolů a podíváme se po té bedně.«
Tom lezl napřed, dělaje za sebou ve hlíně hrubé jakési schody

při svém slézání. Frantík se škrabal za ním. Z malé skalní sluje dole se
nalézající čtyři chodby vybíhaly. Hoši prozkoumali tři z nich, ale bez
výsledku. V jedné z nich nalezli při zemi ve skále výklenek, na němž
se nalézalo jakési lůžko s pokrývkami; dále stará jedna kšanda, trochu
kůže ze slaniny a čistě ohlodané kosti ze dvou neb tří kýt. — Však
bedny s penězi tu nebylo. — Hoši pátrali znova a znova, však marně.
Tu pravil Tom:

»Je to prý »pod« křížem. Kde by to jen jinde mohlo být! Pod tou
skalou zrovna to přec nemůže být, vždyť ta skála jde do země.«

Znova vše prozkoumali a zklamáni usedli. Frantík si nevěděl
rady. Tu pravil Tom:

»Podívej se, Frantíku, tadyhle na jedné straně skály jsou v hlíně
znát stopy a kapky loje ze svíček, na druhých stranách však nikoli.
Co to znamená? Chci viset, že ty peníze jsou pod skalou. Budu zde v
hlíně hrabat.«

»To by mohlo být, Tome!« odvětil živě Frantík. Tom rychle
vytáhl z kapsy svůj »pravý Barlow-nůž« a nevyhrabal ještě ani jamku
z hloubi čtyř palců, když tu náhle narazil na dřevo.

»Hej, Frantíku, slyšel’s?«
Frantík začal dlabat a hrabat. Po chvilce odkryli a vyňali několik

prken. Tato prkna přikrývala přirozenou rozsedlinu, jež vedla pod

XXXIV 223



skálu. Tom do ní vlezl a strčil svíčku pod skálu co mohl nejdále;
pravil však, že ještě konce trhliny nevidí. I navrhl problednouti
trhlinu. Sehnul se a vlezl pod skálu. Úzká cestička pomalu se nížila.
— I bral se klikatou chodbičkou brzy v pravo, brzy v levo; Frantík šel
za ním v patách. V tom zkrátka Tom zahnul a zvolal:

»Jémináčku, Frantíku, podívej se!«
V malé, zastrčené jeskyňce nalézala se bedna s pokladem; dále

tam byl prázdný soudek na prach, dvě ručnice v kožených
pouzdrech, dvoje neb troje staré mokassinky, kožený pás, a všelijaké
harampádí, všecko hezky zavlhlé.

»Konečně jej máme!« zvolal Frantík, rukou hrábnuv do
zakalených těch dolarů. »To jsme teď boháči, Tome!«

»Vždy jsem tušil, Frantíku, že jej vypátráme. Ani svým očím
nevěřím, ale teď jej máme! Než nesmíme tu dlouho zevlovat, hleďme
raděj, bychom to odsud dostali. Jestli pak tu bednu uzvednu!«

Vážila asi padesát liber. Tom ji s hroznou námahou vyzdvihl, ale
nemohl se skoro z místa hnouti.

»Myslil jsem si to,« pravil; »vždyť jsem si všiml, jak ji tenkrát
těžce nesli ze strašidelného onoho baráku; myslil jsem si, že to bude
těžké a vzal jsem proto dva pytle z domova.«

V několika okamžicích byly peníze v pytlích; hoši je odnesli ke
skále s křížem. —

»Pojďme nyní pro ručnice a ostatní věci,« pravil Frantík.
»Nikoli, Frantíku, to tady necháme. Budeme je potřebovat, až

budeme loupežníky. To zůstane zde navždy, a zde také budeme
slaviti své orgie. Tohle místečko je pro orgie jako stvořené.«

»Co to je orgie?«
»Nevím, Ale všickni loupežníci slaví orgie, musíme je tedy slavit

taky. Pojďme, Frantíku, dost dlouho jsme se zde již zdrželi. — Zdá se
mi, že již je pozdě. A mám také hlad. Na loďce se najíme a zakouříme
si.«

Když se vynořili do hustého roští škumpinového, opatrně se
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rozhlédli; nikoho na břehu nebylo; krátce na to svačili a kouřili v
loďce. Když se slunce k obzoru sklánělo, odrazili od břehu a plavili
se řekou. Tom podle břehu soumrakem ku předu poháněl loďku,
žvatlaje vesele s Frantíkem; když přistal ke břehu, byla již tma.

»Poslyš, Frantíku,« pravil Tom, »peníze si schováme zatím na
půdě vdovina dřevníku, a zítra ráno spočítáme a rozdělíme mezi sebe
peníze; pak si pro ně vyhledáme někde v lesích bezpečný úkryt. —
Lehni si zde u nich na chvilku, a dej na ně pozor, já zatím doběhnu
k Béňovi Taylorovi pro vozejček. V okamžiku jsem zde zpět.«

Zmizel a za chvilku přijel s vozíkem, položil do něho pytle, hodil
na ně trochu starých cárů, a vykročil vozík za sebou táhna, Když
dojeli hoši k domu Walesana, stanuli, by si odpočali. Již chtěli jet
dále, v tom však vyšel stařec a zvolal:

»Hej! Kdo to?«
»Frantík a Tom Sawyer.«
»Dobrá! Pojďte se mnou, hoši, už na vás všichni čekají.

Pospěšme si, běžte napřed. Vytáhnu vám nahoru ten vozík. Není tak
lehký, jak by se zdál. Máte v něm cihly či snad staré železo?«

»Staré železo,« pravil Tom.
>Myslil jsem si to; zdejší hoši raději lopotně seženou za šest

grošů starého železa, jež pak do slévárny prodají, nežli by dělali
obyčejnou nějakou práci, kterou by si dvakráte tolik vydělali. Jo, jo,
takoví jsme my lidé. Jen běžte, běžte, hoši!«

Hoši se ptali, kam tolik pospíchá.
»O to se teď nestarejte, však se to u vdovy Douglasové dovíte.«
Frantík, jenž často býval nepravdivě obviněn z nějakého

taškářství, prohodil poněkud bázlivě:
»Pane Jones, my jsme nic neprovedli.«
Stařec se usmál.
»Nevím, milý Frantíku, nevím. Nic mi neřekli. Což pak se

nemáte se vdovou rádi?«
»Inu ano. Má mne ráda.«
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»Dobrá tedy. Proč bys se tudíž něčeho bál?« Dříve než mohl
volně pracující mozek Frantíkův zodpověděti tuto otázku, byl
Frantík spolu s Tomem vstrčen do návštěvního pokoje paní
Douglasové. Pan Jones postavil vozík ke dveřím a šel za nimi.

Síň byla skvěle ozářena; byli tu všichni lepší lidé z celé osady.
Tedy Thatcherovi, Harperovi, Rogersovi, teta Márinka, Sid, Marie,
pan farář, pan redaktor a mnoho jiných; všichni měli na sobě nejlepší
své šaty. — Vdova přijala chlapce tak srdečně, jak jen lze přijat takové
tvory. Byli ubláceni a lojem ze svíček pokapání. Tetička Márinka
rděla se hanbou, mračila se a hlavou hrozila Tomovi. Nikdo snad
nevytrpěl ta muka, jež přestát musili v té chvíli oba hoši. Pan Jones
pravil:

»Tom nebyl ještě doma, myslil jsem již, že ho nepřivedu; však
když jsem vycházel z domova, vběhli mi s Frantíkem u samých dveří
do cesty; rychle jsem je tedy přivedl.«

»A dobře jste, sousede, učinil, pravila vdova. »Pojďte se mnou,
hoši.«

I zavedla je do ložnice a pravila:
»Teď se umejte a převlecte. Tady máte dvoje nové šaty — košile,

punčochy, vše, čeho potřebí, Jsou to šaty Frantíkovy — neděkuj, milý
hochu, neděkuj — pan Jones dal jedny a druhé jsem dala já. — Budou
se snad hodit na vás na oba. Oblecte se do nich. Počkáme na vás —
až budete ustrojeni, přijďte k nám.«

Pak vyšla z ložnice.
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XXXV

Tu pravil Frantík:
»Tome, mohli bychom se odtud dolů spustit, najdeme-li nějaký

provaz. Okno není tuze vysoko.«
»Hlouposti! ale proč pak bys odtud utíkal?«
»Inu, nebaví mne taková společnost. Nevydržím tu. Tome, já k

nim tam dolů nepůjdu.«
»Ale, blázne! Vždyť to nic není. To mne ani nerozčilí. Mlč,

vezmu si tě na starost.«
V tom přišel Sid.
»Tome,« pravil, »tetička na tě celé odpoledne čekala. Marie ti

připravila nedělní šaty, a všichni se na tebe hněvali, že tak dlouho
nejdeš. A kde jsi si tolik zablátil a lojem ze svíčky pokapal šaty? Či to
není bláto a lůj?«

»Do toho vám, pane Sidáčku, nic není. Ale poslechni, co se to
zde děje?«

»Vdova pořádá dnes, jako obyčejně, zábavný večírek.
Tentokráte na počest Walesana a jeho synů, kteří ji onehdy
zachránili. — Ale poslyš — chceš-li, něco ti povím.«

»Nu, a co?
»Inu, starý pan Jones chystá dneska večer společnosti

překvapení, zaslechl jsem ho, když své tajemství dnes tetičce
vypravoval — ostatně to teď již není žádné tajemství. Každý je zná —
a vdova taky; nedovede se přetvařovati. Panu Jonesovi tu však stále
chyběl ještě Frantík — to víš, bez něho se nemohl vytasiti s velkým
svým tajemstvím! «

»S jakým tajemstvím, Side?«
»Inu, že Frantík tenkráte ony lupiče ke vdovinu statku stopoval.
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Pan Jones si asi zakládá na tom svém velkém tajemství, ale mně se
zdá, že tím nikoho tuze nepřekvapí.«

Sid se rozchechtal smíchem plným blahé spokojenosti.
»Side, ty’s to roznesl?«
»Na tom nezáleží, kdo to roznesl. Někdo to prozradil, a to snad

postačí.«
»Kromě tebe, Side, není v celé naší osadě hanebníka, jenž by

provedl takovou ničemnost. Kdybys ty byl na Frantíkově místě, za to
ti ručím, že bys uklouz’ domů a o loupežnících nikomu ani necek’.
Tropíš jen samé ničemnosti a vykoná-li druhý něco dobrého, hned
mu pochvalu závídíš. Tady máš — neděkuj, milý hochu, neděkuj, jak
paní vdova říká.« A dal mu několik za uši a několika ranami ho ze
dveří vystrčil. »Můžeš to na mne tetičce žalovat, chceš-li, ale těš se na
zítřek!«

Několik minut na to seděli hosté u večeře, a asi dvanáct dětí
usazeno bylo kol malých postranních stolků v témž pokoji se
nalézajících, jak to bylo tehdy v té krajině modou. Vyčkav vhodné
chvíle, pronesl pan Jones krátkou svou řeč, v níž vdově děkoval za
poctu, jež se stala jemu i jeho synům, podotkl však, že vlastně kdosi
jiný pro svojí skromnost — —«

A tak to šlo dál a dále. Nesmírně jemnými obraty dramatickými,
jež znamenitě ovládal, vyzradil tajemné účastenství Frantíkovo v
dobrodružné oné příhodě, avšak překvapení jeho řečí vyvolané bylo
z valné části jen líčené, a nebylo tak tuze hlučné a mocné, jak by
se dalo čekati za okolností příznivějších. Ostatně vdova projevila
náramně povedený úžas, a zahrnula Frantíka tolika projevy
zdvořilosti a srdečnosti, že tento v naprosto nesnesitelných rozpacích,
v nichž se ocitl, když se stal středem všeobecné pozornosti a
všeobecné chvály, skoro zapomněl na rovněž nesnesitelné rozpaky,
jež cítil v nových svých šatech.

Vdova pravila, že hodlá Frantíkovi v domě svém přístřeší
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poskytnouti a zde ho vychovati, a bude-li jí štěstí přáti, že se postará
o jeho budoucnost. Tu nastal vhodný okamžik pro Toma. I pravil:

»Frantík toho nepotřebuje. Frantík je dneska boháčem!«
Jen dobrým mravům přísně vychované té společnosti jest

děkovati, že nebyl rozkošný ten vtip odměněn nelíčeným a
upřímným, pochvalným smíchem. Mlčení však stávalo se trapným. I
přerušil je Tom:

»Frantík má dnes peníze. Snad tomu nevěříte, má jich hromadu.
Jen se nesmějte; půjdu pro ně. Jsem tu v okamžiku.«

Tom vyletěl ze dveří. Přítomní dívali se překvapeni jeden na
druhého, a tázavé pohledy upírali na Frantíka, jenž tu stál jako
zařezán.

»Side, co zas Tom tropí?« pravila teta Márinka. »To je — z toho
chlapce nikdo nic už nevytluče. — Nikdy — —«

Tom vkročil do pokoje, klesaje pod tíhou pytlů; teta Márinka
leknutím ani větu nedořekla. Tom vysypal hromadu zlaťáků na stůl a
pravil:

»No tak — neřekl jsem to? Polovička patří Frantíkovi, a
polovička mně!«

Dech se všem zatajil při pohledu na toto bohatství. Všichni se jen
na ně dívali, chvíli nikdo ani slova nepromluvil. Potom volali všichni
najednou po objasnění. Tom pravil, že může podat objasnění a
vskutku je také podal. S neumdlévajícím zájmem sledovala společnost
dlouhé jeho vypravování. Úchvatný proud jeho líčení nikým nebyl
přerušen. Když domluvil, pravil pan Jones:

»Tak jsem si myslil, že jsem vás dnes trochu překvapil svým
tajemstvím, ale teď vidím, že to vlastně nic nebylo. — Musím říci, že
se vedle tohoto překvapení moje tajemství náramně sevrklo.«

Spočítali peníze. Bylo jich něco přes dvanáct tisíc dolarů. Tolik
peněz pohromadě jaktěživ neviděl nikdo z přítomných, ač tu bylo
několik osob, jichž majetek mnohem více obnášel.
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XXXVI

Čtenář si snadno dovede představit, jaký poprask způsobilo nenadálé
štěstí Tomovo a Frantíkovo v chudičkém městečku St. Petersburgu.
Tak ohromný obnos, vesměs na hotovosti, skoro se ani víře
nepodobal. Mluvili o penězích, oči na ně vyvalovali a velebili je,
až posléze neblahé rozčilení mnobým osadníkům rozum pomátlo.
Všechny domy v St. Petersburgu i okolních osadách, v nichž
»strašilo«, byly rozbourány, že »prkno na prkně nezůstalo«, a základy
rozkopány a proštárány, nechovají-li v sobě skrytých pokladů — a
ne snad dětmi, nýbrž muži dospělými — a namnoze zcela vážnými
muži, prostými všeliké romantiky. Kdekoli se Tom a Frantík objevili,
všude si je lidé předcházeli, obdivovali a prohlíželi. Hoši se
nepamatovali, že by kdy dříve mělo jejich mínění nějakou váhu; nyní
však si jejich úsudků vážili a po nich je opakovali; cokoli konali,
bylo jaksi pozoruhodné; aby byli nyní něco obyčejného řekli neb
provedli, bylo prostě nemožno; minulý jejich život znovu podroben
kritice a tu se shledalo, že vyniká namnoze podivuhodnou
svérázností. Místní list uveřejnil životopisy chlapců.

Vdova Douglasová uložila Frantíkovy peníze na šest procent, a
sudí Thatcher uložil zase peníze Tomovy na žádost tety Márinky.
Oba hoši měli nyní příjmy přímo báječné — dolar na každý den
všední a polovici svátků. Měli stejně jako pan farář — nikoli, pan farář
měl tolik slíbeno — ale obyčejně tolik nesebral. Za oněch dávných,
prostých časů stačilo pět čtvrtí dolaru týdně na stravu, ubytování i
školní vzdělání chlapce — ba za ty peníze ho ještě také ošatili a umyli.

Sudí Thatcher začal o Tomovi pěkně smýšleti. Říkal, že by
obyčejný chlapec jeho dceru nikdy z onoho sklepení byl nevyvedl.
Když Rebeka otci, slíbivšímu přísné mlčení, vypravovala, kterak
kdysi Tom ve škole za ni podstoupil výprask, byl pan sudí patrně
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dojat; a když ho prosila, aby Tomovi prominul, že se takové lži
dopustil, jen aby na sebe uvalil její výprask, pravil pan sudí dojmem
překonán, že to byla krásná, vznešená, velkodušná lež — lež, která
dějinami lidstva hrdě, ruku v ruce může kráčeti s proslulou Pravdou
již Jiřího Washingtona! Rebece se zdálo, že její otec nikdy neměl tak
statné a hrdé vzezření, jako v této chvíli, když pokojem přecházeje
dupl při těchto slovech. I běžela rovnou k Tomovi, by jemu o tom
podala zprávu.

Sudí Thatcher doufal, že bude z Toma jednou velký právník neb
velký válečník. Pravil, že se o to hodlá postarat, by vzali Toma do
»vojenské národní akademie«, a potom bude prý dán na právnickou
školu, nejlepší v celé zemi, aby se takto k jednomu či druhému
životnímu povolání, po případě též k oběma, připravil.

Peníze, jakož i okolnost ta, že se nalézá pod ochranou vdovy
Douglasové, uvedly Frantíka do společnosti — co pravím: uvedly,
vtáhly, vhodily ho do společnosti — a jeho utrpení přesahovalo jeho
síly. Vdovina čeleď bděla nad jeho pořádkem a čistotou, česala a
kartáčovala ho a na noc mu stlala protivné přikrývky, nemající na
sobě ani dírčičky ani skvrničky, jež by mohl přátelsky k hrudi
přivinouti. Musil jísti nožem a vidličkou; musil míti při jídle
ubrousek, koflíček a talíř; musil se z knihy učit; musil choditi do
kostela; musil tak uhlazeně mluviti, že se mu řeč stala protivnou;
nechť se kamkoli poděl, všude mu překážela a všude ho tlačila pouta
civilisace, jimiž byl na rukou i nohou svázán.

Snášel statečně celé tři týdny tyto útrapy, ale potom se najednou
ztratil. Dva dny ho sháněla vdova s hrozným zármutkem po celém
okolí. Celá osada hluboce byla zarmoucena; všechna místa
prozkoumali, i v řece hledali jeho mrtvolu. Třetího dne časně z rána
prošťáral moudrý Tom Sawyer prázné sudy, jež se povalovaly za
opuštěnými jatkami, a v jednom z nich nalezl uprchlíka. Frantík v
něm spal; právě k snídani pojedl kradené všeho druhu kusy potravin
a leže pochutnával si na dýmce. Byl rozházen, nečesán a oděn byl
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v roztrhané cáry, jež dodávaly malebnosti jeho zjevu v dobách, kdy
užíval plným douškem volnosti a štěstí. Tom ho vyrušil z klidu;
vypravoval mu, jaký strach osadě nahnal, a naléhal naň, by s ním
šel domů. Klidná, spokojená tvář Frantíkova nabyla melancholického
rázu. I pravil:

»Nemluv mi takto, Tome. Zkusil jsem to, a nejde to, Tome;
nejde to. To není život pro mne; nejsem zvyklý na takové věci.
Vdova se ke mně chová vlídně a laskavě: ale její způsoby nesnesu.
V stejnou hodinu den co den mne budí; myjí a česají mne jako
blázni; nesmím spát v kůlně; musím nosit ty prožluklé šaty, které
mne, Tome, opravdu škrtí; člověk v nich ani dýchat nemůže; a
jsou tak zatrachtile hezké, že si v nich nemohu ani sednout, ani
lehnout ani se kutálet; na mou duši, už to musí být léta, co jsem
jel posledně po prkně; musím chodit do kostela a jen se trápit a
trápit — ta nudná kázání se mi protiví! Ani mouchy nesmím chytat,
ani tabák žvýkat, a v neděli pokaždé musím si boty brát na nohy.
Na znamení zvonkem vdova obědvá; na znamení zvonkem vdova si
lehá; na znamení zvonkem vdova vstává — a všechno je tak strašlivě
pravidelné, že to není k vydržení.«

»Ale, tohle děláme, Frantíku, všichni.«
»Tome, to mně je jedno. Co mně je po lidech, já to nesnesu.

Vždyť je to něco děsného, být ustavičně tak přikován. A jídlo má
člověk bez námahy — všechno jídlo se člověku takto zprotiví. Když
chci jít na ryby, musím se dovolit; když se chci jít koupat, musím se
dovolit; na mou duši, Tome, ať dělám co dělám, musím se ustavičně
dovolovat. Ano, musím tak něžně mluvit, že je to hrozné, a věř mi,
Tome, kdybych si nemohl denně ob čas jít na půdu svým způsobem
si ulevit a trochu se spravit, snad bych byl dávno již umřel. Vdova
mně nedovolí ani si zakouřit, ani si zahulákat, ani si zívnout, ani se
protáhnout, ba ani se podrbat před lidmi.« Pak v návalu obzvláštního
rozčilení a rozhořčení dodal: »A aby do toho —, ustavičně by se
jen modlila! To jsem jaktěživ neviděl takovou ženskou! Musil jsem
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prchnout, Tome, nebylo pomoci. A k tomu začne teď ještě škola,
taky bych musil do ní chodit; to bych nevydržel, Tome. Poslechni,
Tome, peníze nejsou na světě všecko. To je samé trápení a trápení,
tak že si člověk myslí, už aby bylo po něm. Tyhle šaty a tenhle
soudek se mně teď líbí, už při nich zůstanu. Tome, jen pro ty peníze
jsem se dostal do těch útrap a muk; teď si je vezmi a ob čas mi dáš
nějaký ten šesták — nebude to příliš často, poněvadž já obyčejně
vydávám peníze jen za věci, které jsou náramně nesnadno k ‚dostání‘
— a dojdi ke vdově a popros ji mým jménem, by mně odpustila, čím
jsem jí kdy ublížil.«

»Jo, Frantíku, to nahlédneš sám, že to udělat nemohu. To by
nebylo hezké; a ostatně, věř mi, přemůžeš-li se ještě nějaký čas, jistě
se ti tento život zalíbí.«

»Jo, zalíbí! Jako bych si zalíbil horkou plotnu, když bych na
ní déle seděl! Nikoli, Tome, nechci být boháčem a nechci déle žíti
v prožluklých těch těsných domech. Já miluji volné lesy, a řeku a
sudy, a zůstanu při nich. Aby to kat spral! Teď když máme flinty
a sklepení, a všechno k loupežení připraveno, musí do toho přijít
taková hloupost a všecko nám pokazit!«

Tom postřehl, že nadešla chvíle, aby promluvil:
»Podívej se, Frantíku, moje bohatství mne nikterak od dráhy

loupežnické neodvrátí!«
»Že ne! Sláva! A je to, co pravíš, vážná, skutečná pravda, Tome?«
»Jako že tu sedím, Frantíku! Ale, poslechni, do té naší bandy tě

nemůžeme přijati, dokud se z tebe nestane řádný člověk.«
Tato slova schladila radostné Frantíkovo rozechvění.
»Že mne nemůžete přijmout, Tome? Což pak jste mne nepřijali

za piráta?«
»Jo, to bylo něco zcela jiného. Loupežníci jsou vždycky něco víc

než piráti. V některých zemích bývají většinou z vysoké šlechty —
vévodové a pod.«

»Což pak jsi mi nebyl vždycky dobrým přítelem, Tome? Že
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mne nevyloučíš z té bandy, viď že ne? Že to neuděláš, viď že ne,
Tome?«

»Frantíku, nerad bych to udělal, nechci to udělat, ale co by tomu
řekli lidé? Řekli by: ‚Hm! Banda Toma Sawyera! to v ní jsou pěkní
lidé!‘ Tím by mínili tebe, Frantíku. To by se ti jistě nelíbilo, a mně
také ne.«

Frantík chvíli mlčel; v nitru jeho se odehrával duševní boj.
Konečně pravil:

»Tak já se tedy zas vrátím asi na měsíc ke vdově a zkusím ještě
jednou, vydržím-li v jejím domě; ale musíš mne pak, Tome, přijati
do své bandy.«

»Dobrá, Frantíku; taková řeč se mi líbí! Pojď se mnou, starý
brachu; poprosím vdovu, by ti trochu povolila.«

»To že bys učinil, Tome, opravdu? To je znamenité. Povolí-li
mně trochu v nejhorších věcech, budu moci potají kouřit a klít, a už
se nějak tím životem protluku stůj co stůj! A kdy chcete založit tu
loupežnickou bandu?«

»Třeba hned. Svoláme hochy a třeba ještě dnes v noci bandu
zasvětíme.«

„Co budeme dělat?«
»Světit bandu.«
»Co je to?«
»Především musí se každý zapřisáhnout, že bude druhým

členům vždycky pomáhat a že nikdy tajemství bandy nezradí, byť ho
na třísky někdo rozsekal, a že je hotov každého s celou rodinou hned
zabit, kdokoli by členu naší bandy ublížil.«

»To je dobré — na mou pravdu, to je moc dobré, Tome.«
»To se ví, že jo. A celá ta přísaha musí se konati o půlnoci, na

tom nejpustějším a nejděsnějším místě z celé krajiny — nejlépe se
hodí nějaký dům, v němž straší; teď jsou však všechny takové domy
již rozházeny.«

»To se ví, půlnoc se hodí nejlépe, Tome.«
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»Ano, tak jest. A na rakev se musí přísahat, a přísaha vlastní krví
stvrdit.«

»No, to je přece něco. To je millionkrát lepší než pirátství. Teď
zas zůstanu u vdovy, buď jak buď, Tome; a až ze mne bude řádný
člen bandy loupežnické a až o nás budou lidé vypravovat, pak snad
nebude litovat, že mne z mokra k sobě vzala do sucha.«
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Závěrek

Tak končí tyto příběhy. Poněvadž to je historie chlapce, musí zde
skončit; další pokračování bylo by již líčením let jinošských. Píše-li
spisovatel povídku ze života lidí dospělých, dobře ví, čím má skončit
— totiž, svatbou; píše-li však o chlapcích, musí skončit, kde se mu
nejlépe hodí.

Většina osob, o nichž tato kniha jedná, dosud žije; jsou to řádní
a šťastní lidé. Snad budu mít jednou příležitost pokračovati v líčení
života těchto dětí a tu ukáži, jací muži a jaké ženy se z nich stali;
proto bude nejmoudřejší, nebudu-li se zatím vůbec o jejich dalším
životě ani zmiňovat.

KONEC.
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