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Pasiá Logika.
Seta Páně 166* neposkytovala Železná ulice na stajg^ rém městě Pražském ve svém zevnějšku onoho pří®* jemného pohledu, jakým se za našich dnů honosí.
Nestávaloť tam tehdy ani ozdobných a jasně osvětle
ných krámů s hojnými sklady rozmanitého zboží a vše
lijakých výrobků lidského průmyslu, ani velikolepých
kaváren, ale pusto a neveselo bývalo v prostoře mezi
dvěma řndami domů, jejichž přízemí nejvíce neobydlena
a u nichž vrata po celý den uzavřena byla. Jinak to
ovšem vypadalo v horních částech domů těch, kde byly
příbytky vším možným pohodlím ppatřeňé, jak to již
u našich předků ve zvyku bývalo, že především dbali,
aby měli domácnost dobře upravenou. —
Byl mlhavý večer v měsíci říjnu dotčeného roku
a šero počalo se rozkládati nad rozsáhlým městem.
V domě u „červeného orla" rozevřela se vrata a z nich
vystoupili dva mužové. Přední popošel několik kroků
do ulice, druhý však stanul krátkou dobu přede dveřmi,
rozmlouvaje s někým u vnitř, a teprv když se byl pře-
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svědčil, že klíč v zámku na dva západy vchod do domu
uzavřel, pospíšil za svým soudruhem.
„Odpusťte, že jsem vás nechal samotného!" pravil
k tomuto, omlouvaje své opoždění. „Chtěl jsem Voj
těcha na něco důležitého upamatovati, a mimo to obával jsem se, ahy nezůstal dům otevřený7, poněvadž obj'ěejně sám jej uzavírám. — Nepříjemné to dnes počasí ;"
dodal pak polohlasně a více jako pro sebe.
„Věru že nepříjemné, zvláště pro vaše stáří," od
větil, zaslechnuv poslední slova, průvodčí jeho. „Svě
domí mne ale také káře, že jsem nabídnutí vaše, mne
doprovoditi, přijal a takovou měrou z domácího kruhu
vás vyvedl."
„Aj, nemluvme o takové maličkosti, mladý příteli!"
zněla starcova odpověď. „Byl jste mi vřele odporučen
dobrým přítelem mým, s kterým již po mnohá léta od
bývám kupecké záležitosti, a zajisté vykonávám toliko
povinnost svou, pak-li vás co cizince neznámého v městě
našem vyprovodím. Mimo to jste posud nezkušený
mladík, jemuž není na škodu, má-li dobrého vůdce,
ačkoliv •— k chvále vaší to budiž řečeno! — vaše
jednání, jak jsem se přesvědčil za vašeho krátkého
zde pobytu, na duševní dospělost ukazuje. Než proto
nebude, tuším, přece od místa, když se vás ujmu jako
otec syna svého."
. „A zajisté neoželíte této pečlivosti své o mne,"
propověděl rychle mladík v pocitu vděčnosti. „Důvě
řuji ve vás jako v otce svého, a pevně doufám, že vaší
pomocí cíle své cesty dojdu."
„Dejž to Bůh!" vece průvodčí jeho zbožně.
Mezi řečí touto byli oba na Staroměstské náměstí
došli, odkud k Týnské ulici se obrátili. V tutéž dobu
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zavzněly na věži Týnského chrámu Páně kovové zvuky
zvonil, vybízejíce k večerní modlitbě. Stařec, uvolniv
poněkud rychlý krok svůj, sejmul s hlavy klobouk,
a požehnav obličej znamením kříže, vykonával cestou
pobožnost svou. Mladík následoval příkladu jeho.
Týnskou ulicí dostali se přátelé naší, slova nemlu
více, ku „starému ungeltu" též „kupeckým dvorem"
zvanému, který právě se uzavíral, když oba poutníci
mimo něj se brali, načež, zahnuvše v levo, stanuli
u vchodu do ulice, vedoucí k chrámu sv. Jakuba.
„Touto cestou bychom ovšem přišli mnohem dříve
na místo," pravil stařec rozvážně, „než po klekání ne
bývá příliš bezpečno ve vůkolí té „čertové krčmy."
Jakožto pravověrný a bohabojný křesťan nevěřím sice
s řádění zlých duchů, aniž se snad bojím dáblů, ale
pro to vše myslím přece, že by bylo radno, abychom
spíše další cestou se dali, než svévolně hřešili a tělo
i duši v nebezpečenství a záhubu uváděli."
To pověděv, vešel stařec a soudruh jeho chvatným
krokem do ulice, až došli domu „u kapounů," kdežto,
zahnuhvše za roh, záhy na blízku „špitálského hostince"
se octnuli. •—
Dům, ku kterému přátelé naši kráčeli a který
v XVII. století „špitálským hostincem" jmenován byl,
jest nynější budova u „Kopmanů" neb také „Mozartův
sklep" nazvaná. V tehdejším čase sousedilo stavení
toto s novou měšťanskou nemocnicí sv. Pavla, jakou
byla Pražská obec zakoupením několika domů v ulici,
vedoucí z Celetné třídy ku sv. Jakubu, založila. Pů
vodně stála dotčená nemocnice před „šibeniční branou"
a byla v dobách třicitileté války r. 1646 císařským
vůdcem Kreuzem rozbourána, aby nepřátelům útulku
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neposkytovala. Teprv r. 1737 byl řečený „hostinec
špitálský" k nové nemocnici přivtělen.
Levé křídlo tohoto stavení hraničilo za dnů našeho
vypravování s jednopatrovým domkem, jsouc s ním
spojeno se zdí, opatřenou vraty uprostřed. Za touto
nalézala se ona pověstná „čertova krčma." —
Před „špitálským hostincem" stanul stařec ze Že
lezné ulice, aby se poněkud zotavil po chvatné cestě
temnou 'ulicí.
„Bohu díky, že jsme již zde, milý příteli!" pravil,
oddechnuv si z hluboká. „Dříve však, než tam.vkročíme, musím vás poněkud seznámiti s přísnou hospodyní
zde vládnoucí, s paní Logikou. Paní Logika, jak ji
zde každý vůbec jmenuje, poněvadž býval manžel její
študentem, byla dříve obstarlá panna, která, když pod
čepec se dostala, v dost mladou paničku se proměnila.
Ona netrpí nižádného odporu, ačkoliv byste byl na
omylu, mysle, že řeč její vždy dobře promyšlena a sou
vislá jest. Při tom seznáte ji co štěbetavou straku
a časem i trochu zlomyslnou, což však jí nemá nikdo
za zle, poněvadž ví, že jest paní Logika též pořádná
a poctivá žena, která hostů svých neokrádá."
„Výborné to vlastnosti paní hospodské," podotknul
mladík žertem, usmívaje se tomuto líčení paní Logiky.
„Ostatně dohlíží na všechno v domácnosti a hledí
si pořádku," pokračoval stařec u svém vypravování.
„Dobré obsluhy se dostane také jejím hostům, kteří
dílem na pivo dílem na víno a pálenku k ní docházejí!
Jenom když" —
V tom se rozevřela vrata, čímž přerušena jest
další vypravování, a slabá záře osvítila nejbližší vůkolí
domu. Zároveň bylo slyšeti pronikavý hlas ženský.
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„Slyšíte ji, příteli?" ptal se, uchopiv se ramene
druha svého, starší člověk. „Není-li pravda, že má
pořádnou vyřídilku a jazyk na pravém místě? — Než
pojďme! — Jenom se, prosím vás, neohlížejte! — Z d e
se zahněte — tak! — Nyní se již záhy dostaneme do
světnice. — A teď pořade přímo do předu!"
Tak poučoval svého průvodčího starý známý ve
„špitálském hostinci," hubuje při tom na čirou temnotu,
ve které by člověk velmi snadno prý vaz zlámati mohl.
Světnice, do které oba pak vkročili, nebyla hrubě
veliká; bylať to jizba nízká se stropem silně klenutým
a celá úprava v ní byla velmi jednoduchá a bez vše
likých okras. Dva neb tři dubové- stoly a přiměřený
k nim počet židlic, pak skříň též dubová valného ob
jemu a zelená veliká kamna v koutě — to. bylo vše,
co oko tam spatřilo. U prostřed levé stěny byly druhé
dveře, vedoucí do jiné prostranější světnice, v níž oby
čejní hosté Pražští a zvláště Norymberští vozkové
nápojem, paní Logikou prodávaným, se občerstvovali.
První jizba nazývala se vůbec študýrnou, jsouc
určena pro vznešenější a každodenní společnost, která
i dnes již shromážděna byla, a popíjejíc z lesklých
cinnových džbánků, hovorem o sběhlých-se událostech
se vyrážela.
Pan Valtmann — takové bylo totiž jméno našeho
starce ze Zelezué ulice — byl zde dobře znám, a proto,
jakmile vkročil, pozdravovali jej přítomní hosté vlídně
a srazivše se více v hromadu, připravili místo pro
něho a pro jeho mladého přítele.
„Jak se máte, pane Valtmanne, kterak se daří
obchod a co slyšíte nového z Norymberku?" tázal se
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příchozího, když byl usednul, tělnatý muž přívěti
vých tváří.
„Děkuji, pane Gottwigku!" odpověděl oslovený,
vybízeje zároveň svého mladého přítele, k usednutí.
„Můj přítel, pan Jiří, který nedávno z Německa
do Prahy zavítal," představoval jej hned na to ostatním
hostům, kteří pokynutím hlavami mladíka uvítali.
„Tot jste byl také snad v Augšpurku?" ozval se
suchý, vyčouhlý host. obírající se pilně s cinnovou
nádobou. „O, to jest pěkné město — vždyť jsem tam
též byl, a mimo to i v Uhrách, když tam ležel náš
pluk Vlčkovský, u kterého jsem býval muzikantem."
A jaká ~to zde posluha, u všech všudy rohatých!"
přerušil další pásmo muzikantovy řeči mladý posud
soused a udeřil pěstí do stolu. „Den ode dne se to
horší a nikdo si ani nevšimne takových vzácných hostů,
kterých každodenně zde nemíváme. Hoj u všech ďáblů!
přinese-li pak někdo pivo?"
Druzí hosté se zarazili nad drzostí svého mladého
souseda a patrně to dávali na jevo. Někteří si nevší
mali onoho vybízení, stavíce se, jako by nebyli ničeho
zaslechli, jiní pohlíželi zvědavě ku dveřím a oči jednoho
utkvěly docela na kamnech. Vzdor tomu neustál však
smělý host ve svém vyvolávaní.
„PaníLogiko!" hlásalhřmotnýmhlasem. „Pepičko!
— Terezko! — Kde jste kdo? . — Máte zde hosty,
a neposloužíte-li hned, svolám na vás několik tisíc
later hromů."
Pan Gottwigk uchopil rozdurděného hosta za ruku
a třesoucím se hlasem dí kněmu: „Prosím vás, příteli
Hájku, což jste potratil zdravého rozumu, že takový
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hluk tropíte? Uslyší-li to paní Logika, máte ďábla
na krku."
„Kdo že má ďábla na krku?" zavzněl v tutéž dobu
pronikavý hlas hospodské, a paní Logika, pověstná
majitelkyně pivnice, sotva dechu popadajíc, vyběhla na
schůdky, a ruce o boky podpírajíc, stanula před pány
hosty. —
Nyní naskytuje se nám vhodná příležitost, aby
chom si zevnějšek paní. Logiky trochu zevrubněji
prohledli.
Co do stáří, tvrdila opa sama, že jí jest 35 let,
aniž mohla den a rok svého narození určitě vytknouti;
nezřídka však vypravovala události, kterých byla zažila
a které do dob před jejím narozením padaly, čímž
ovšem často se jí dostalo posměchu, poněvadž prý bě
hala po světě dříve než na něm byla. Takové úsměšky
uvedly by leckoho do rozpaků; ale paní Logice bylo
se třeba jen zamračiti- neb vážného slova z úst vypu
stiti, a ztracená vážnost byla opět nabyta.
Co do postavy, seznáváme v paní Logice štíhlou,
suchou 'ženu prostřední výšky s očima šedýma, které
však až do nejhlubších útrob vnikati se zdály, kdykoliv
někoho za cíl svého pozorování si byly obraly; nos
její byl podlouhlý, vycházející v ostrý koneček, kdežto
ústa,^ nevíme, zďa-li pro neunavené jich otvírání či
zvláštním uštědřením přírody takovou šířkou se honosila,
že kdysi i prostořekému hostu podnět k nevčasnému
žertu poskytla. Byltě host ten v rozmarné chvíli u
džbánku pověděl, že se vždy obává, aby paní Logika
při mluvení do uší se nekousla, což však mělo za ná
sledek, že posměváček, ačkoliv pilně navštěvoval hosti
nec a v něm študýrnu, od rozlobené v něm panovnice
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bez všelikých soudů vypovězen byl — na věčné časy!
A to účinkovalo. Od té doby netroufal si nikdo, urážli
vým slovem nemilosť paní Logiky na sebe uvaliti, ale
vše se k ní mělo uctivě, ba někdy též až směšně po
korně, což se dá však tím vysvětliti, poněvadž přísná
hospodině jinak pořádnou ve všem se ukazovala a o
pohodlí hostů, zvláště pak o dobrý ječmenový nápoj
pro ně se starala, kterážto poslední okolnost milovníky
piva vždy k ní vábila.
Oděna byla v prostý avšak vždy čistý šat; bílý
čepec s tak zvaným vínkem pokrýval hlavu její, a veliká
taktéž bílá zástěra chránila hnědou suknici, ku které
kabátec též barvy se pojil. Kožený hedvábím pošívaný
vak klátil se jí po pravé strané, slouže za schránku
utrženým penězům.
Konečně sluší podotknouti, že byla neobmezenou
paní v domácnosti, a rovněž jako čeládka stál i muž
její, bývalý študent, pod tuhou vládou její. —
Nyní však se vraťme opět k vypravování našemu!
Ostrým zrakem pozorujíc hosty své, stála tu paní
Logika, a zdálo se, jako by k dalšímu boji některého
z nich vyzývala.
„Mže, co chcete, pánové, od ďábla? Jářku, zde
stojí," ozvala se hospodská v zpupném postavení svém.
„Pivo chceme, paní Logiko, pivo pro tyto pány
a pro mne též džbánek," odvětil mírně Hájek.
Zrak paní Logiky svezl se na Valtmanna a jeho
přítele, a ačkoliv byla žena hned při jich vstoupení
oba zpozorovala, ale úmyslně o'jich. příchodu vědomí
tajila, stavěla se přece, jako by teprv nyní jejich pří
tomnost byla seznala.
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„Aj, aj, vzácni to dnes u mne hosté!" pravila
a jaksi posměšně se uklonila. Dlouho již se mi nedo
stalo takové cti, já řku, bych spatřila pana Valtmanna."
„In p e r s o n a , " zavzněl v tom mužský hlas za
kamny.
Mimo Jiřiho, jenž zvědavě v stranu, ke kamnům
mířící, pohlížel, nestaral se nikdo o neviditelného latináře, ba ani paní Logika, které nic podobného neušlo,
nevšimla si toho, ale s pohrdlivým úsměchem na hosta
svého pozírala.
Pan Valtmann zarazil se poněkud pro toto neoby
čejné uvítání, než záhy se zpamatovav, tvářil se co
možná nejvlídněji, a představiv paní Logice Jiřího
jako přítele svého, požádal ji pak, aby džbánkem piva
je občerstvila.
„Mimo to," doložil ne příliš hlasitě, „měl bych
s vámi, paní Logiko, porozprávěti v záležitostech tohoto
mladíka a doufám, že mi laskavě sluchu popřejete
a žádosti mé vyhovíte."
„Ovšem že vyhovím," zněla odpověď, „a pokud
se to srovnává s dobrým mravem, vždy ráda posloužím."
Jiří poklonou se jí poděkoval za tuto dobrou vůli.
„Hned doběhnu pro čerstvé pivo," pokračovala
na pólo již udobřená paní Logika, „a věřte, že si na
něm pochutnáte! Moje pivečko není taková brynda
dvouhaléřová jako vedle v „čertové krčmě."
Sotva že slovo „čertova krčma" hospodské z úst
vyšlo, stalo se hned předmětem rokování u shromážděné
společnosti. Mnozí se křižovali, tvrdíce, že by. neblahé
to hnízdo právní cestoil vyhlazeno býti mělo.
„Ad i n s t a n s t i a m , " .přisvědčil opět hlas za
kamny.
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Paní Logice se zachvěly křečovitě rty a nevrle
pozřela na okamžik k místu, odkud zaznívaly latinské
průpovídky.
„Jest to věru smutná věc, na blízku toho rozkři
čeného místa bydleti, já řku," vykládala potom. „Vždyť
i ti Norymberští vozkové, kteří u mne přenocují, se
vyjádřili, že sobě vyhledají jiný hostinec. Ale jaký
to div, já řku! Lidé vyhlašují ne jen onen pověstný
domek s sousedství za příbytek raráškův, ale o celém
tomto pořadí stavení, ba též o mém „špitálském ho
stinci" si vypravují, že to jest majetek ďáblův."
„In s o l i d ů m , " ozval se hlas za kamny.
Paní Logika se opět rozhorleně v onu stranu
obrátila, než utajíc v sobě zlost svou, pokračovala
u svém vypvavování, řkouc: „Jest to pro mne trápení,
já řku! Můj muž byl sice študent, ale nyní se z něho
stal ukrutný lenoch, který se po celý boží den za kamny
povaluje, aby prý si odpočinul; jak říkává, na vavřínu
dobytém" —
„ P r o p a t ř i a," dodal starý študent paní Logiky
k její nemalé mrzutosti, a jistě by jej již dávno byla
okřikla, kdyby přítomnost pracizého hosta v tom jí
nebyla zbraňovala. Tak pomohla sobě jen zatnutím
pěstí a vraštěním čela, což vše nadsvědčovalo, že hrozí
bouře již již vypuknouti.
Přítomní hosté, mimo Jiřího častí svědkové po
dobných výjevů, nemohli se takměř jíž smíchu zdržeti,
a pohlíželi chvílemi zvědavě ke kamnům, které, v ma
lebném jsouce pološeru zahalené, hostinského před
zrakem všech ukrývaly.
Valtmann, maje v úmyslu, rozdrážděnou hospodyni
v dobrém rozmaru udržeti, poněvadž by jinak ničeho

ČERTOVA KRČMA.

^^

na ní nevyzvěděl — a o to se mu, jak později uvidíme,
hlavně jednalo — upamatoval ji - na slib, že doskočí
pro čerstvé pivo, což byla paní Logika, unesena jsouc
proudem výmluvnosti, učiniti opomenula. Než zmýlil
se v očekávání příznivého výsledku. Tvrdohlavá hospod
ská rovnala se v tomto pádu ovcím, uzavřený™ v hoří
cím ovčinci, které na vzdor nebezpečenství jen násilně
se dají vypuditi z místa zhoubného.
Při pomnění, že by se měla odstraniti, právě když
počíná útok se činiti na její česť jakožto vládkyně
hostince, rozlila se jí rudá červen po obličeji, a neú
stupně setrvala v postavení svém.
„Dobré pivo že chcete?" obrátila se k Valtmannovi a řeč její zněla úsměšně. „Ovšem že mám dobré
pivo, a proč bych neměla, já řku? Či vám nechutná
a měla bych snad nějaké zvláštní pro vás vařiti nebo
k „boží sukni"*) pro něj poslati? Pak si ho ale mu
síte sám vypíti, já řku."
),In p l e n o , in p l e n o ! " podotknul ve svém
úkrytu muž študent.
,.Jen se měj na pozoru se svým p l e n o , ty věčný
lenochu!" rozhorleně odsekla paní Logika. „Neumlkneš-li hned, přijdu a pak víš, co tě očekává. Budeme
spolu — "
„In p á c e " , zněla odpověď manželova, na kte
rého se nezdála dotčená hrozba účinkovati.
"Aj)v počkej jen, peciválku, čert aby tobě samot
nému udělil notnou pac! 1 ' hrozila hospodyně poznovu,
a snad by se byla na muže, za kamny se povalujícího,

S

*) U „boží sukně" byla pivnice na Perštejně a patřila teh
dejšímu primátoru Pražskému, Rejsmannovi z Riesenberku.
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uvrhla, kdyby v tomtéž okamžení povstalý hluk v do
lejší světnici pozornosť její na sebe byl neobrátil.
Bez meškání hnala se rychlým krokem tam, kde hřmot
čím dále tím větším se stával. Nedlouho potom zavzněl
pronikavý hlas paní Logiky, který, přehlušiv vše, ticho
přikazoval. Náhle vše umlklo.
Valtmann pohlížel jaksi rozpačitě na svého pří
tele, který po odchodu neobyčejné hospodské v hlasitý
smích vypuknul.
„Tuším, že jsme dnes v nepříležitou dobu přišli",
pravil pak Jiří šeptem, „a sotva se již něčeho dopá
tráme."
„Podobá se k tomu, že dnes ani žluk piva ani
zprávu nám potřebnou neobdržíme," odvětil s povzdech
nutím Valtmann.
„Inu, naději přece míti můžeme; neboi zde při
chází paní Logika a přináší žádané pivo", vece po
chvíli mladík, chápaje se cinnové nádoby, jakou byla
paní Logika před něj na stůl postavila.
„Nuže, naše paní Logiko!" ozval se přívětivě
soused Hájek. „Co se to tam dole stalo? Vyť jste
celá ubledlá a rozčílena; co se vám přihodilo?"
„Co se stalo?" odpověděla, mračíc se, hospodská.
„Co se mělo státi, já řku? Panuje zde nepořádek
a konečně budu přinucena, sama své pivo píti, poně
vadž můj muž od rána do večera za kamny se pova
luje a jen o to se stará, kterak by své knihy dal svá
zati a z kterých by se měl učiti. Kdyby byl pořádný
člověk a hospodář, šel by spíš ďábly zahnat, kteří
i zde již své rejdy provozují a pomalu všechny hosty
odtud vypudí. Ne, jest to kříž na tom světě!"

v
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Všichni hosté byli pozorně naslouchali, čekaj:
jíce
nějakou novinu, když však paní Logika byla umlkla
kla,
aniž byla žádoucího vysvětlení podala, upozornil1 ji
j
Hájek na to, že posluchači teď právě tolik vědí jako
dříve.
„No no, pane Hájku, s takovou na mne nechoďte!"
odvětila rozmrzele hospodská. „Já vám beztoho,leda
cos neslušného prominu, ale chcete-li mermocně vě
děti, co se stalo, sestupte tam dolů a poptejte se
u Norymherských vozků. — Jest to pěkný pořádek,
já řku, a můj muž nestará se o nic, a snad by se na
tom svém pelechu nepohnul, kdyby mu střecha nad
hlavou hořela."
Takto obviněný študent slyšel sice každé slovo,
ale mlčel, stavě se, jako by byl usnul.
„Inu, nechcete-li s pravdou ven, paní Logiko!"
dí, povstávaje, Hájek, „zeptáme se jednoduše Norym
herských vozků."
„Jen jděte, pane Hájku!" přisvědčila mu hospodská,
když se do druhé světnice ubíral, načež znovu naří
kati počala, řkouc: „Tak to chodí, já řku, milí páni!
Co si ale mám já ubohá žena počnouti, přijdu-li ko
nečně takovou měrou na mizinu?"
„Tedy přece vypravujte!" vybízelo ji několik hlasů.
„Inu, což to může býti jiného než že zde straší!"
jala se paní Logika vykládati. „Tamto v druhé svět
nici seděl Norymberský vozka Bernard a popíjel ze
svého džbánu. Před tím byl snědl kus pečeného za
jíce z mé kuchyně — a u mne jest zajisté vždy dobře
upravené jídlo, já řku! — pak si poručil pořádný
krajíc chleba a přikusoval ho k pivu. ' To však není
žádný div, milí pánové že neměl dost na zajíci; neboť
13
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tito Norymberští Němci jsou notní jedlíci a proto své
zboží také tak, draho prodávají. Ostatně proě by si
toho božího dárku nepřáli? Já proti nim ničeho ne
mám a musím si je vzdor té jejich drahotě ve zboží
chváliti. A já, pánové, každého nechválím! Však jsem
zkušená osoba a nedám se tak snadno napáliti; kouknu-li
na člověka, již vím, kolik uhodilo a co v něm asi jest".
„In lidem," byl dodatek študentův k řeči paní
Logiky, která ze strašidel až na zajíce a chléb i svou
zkušenost byla přišla.
„TecT bych si ale již přála", pokračovala v řečnění študentova polovice, „aby některý z ďáblů — od
pusť mi Pán Bůh hříchy, že to musím vysloviti! —
aby tedy nějaká ta pekelná obluda ze sousedního
domu sem přiletěla a tobě, muži študente, notně kožich
vyprášila."
„Odpusťte, že vás vytrhuji!" vece Hájek, vrátiv
se z dolejší světnice, v komické rozhorlenosti. „Podle
mého mínění by bylo nejlépe, paní Logiko, kdybyste
svému učenému manželi dovolila mluviti, cokoliv mu
napadne a co se mu zlíbí — "
„Ale ať mi jen mluví jako každý rozumný člověk
a křesťan," převzala mu hospodská další slovo. „Česky
— česky má rozprávěti, já řku, poněvadž jeho ta
tarské latině nerozumím. A nemůže-li jinak, já řku, <
ať si jde do koleje předčítati profesorům! Když tam
byl, mlčel jako pěna a mně toho nahučí plné uši. Nebo
proč se neoženil raději s některým latinským profe
sorem, pak-li se mu ta neslaná a nemastná latina ne
může ž mozku vykouřiti, a proč si bral mne, mne, po
ctivou dceru obuvníka Vyskočila z Dlouhé třídy? Já
!
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řiď, pane Hájku, vyložte mi to, neboť jste také řádný
měšťan Pražský a soustružnický mistr!"
Hájek však neodpovídal, sedě opět na svém místě
a při trochu příliš hlasitém vý'kladu paní Logiky dla
němi si uši zakrývaje.
Druzí hosté, popíjejíce, smáli se hovoru tomu,
toliko Valtmann se v duchu mrzel, že právě dnes se
byl sem odebral, kdežto soudruh jeho, mladý Jiří všem
těmto výjevům, zajímajícím jej, zvláštní pozornost vě
noval.
Paní Logika, jsouc unavena, umlkla. Tu se opět
pozvednul Hájek, vybízeje ji, aby vozku Bernarda sama
zavolala, poněvadž by celá společnost vypravování o stra
šidlu ráda vyslechla. Hospodská učinila, jak bylo žá
dáno. Hájek se zatím přiblížil ke kamnům, kdežto
ukrytého mluvku takto oslovil: „Melchiore! vydáte-li
teď ještě ze sebe hlásku, musí vám rarach krk za
kroutiti, nebo aby to ještě lépe dopadlo, vezmu a vy
hodím vás z vaší vlastní světnice."
Melchior se za kamny ani nehnul.
Hájek, vrátiv se ke stolu, ovlažil notným douš
kem vyprahlý jícen.
„Vy jste, Hájku, neobyčejný hrdina", prohodil
Gottwigk, stavitelský mistr.
„Takovým však není jako paní Logika", pravil
zlomyslně vysloužilý muzikant od Vlčkovského pluku.
„Ta má mnohem lepší plíce než našinec, a kdyby vzala
na sebe kalhoty, byl by z ní kapitalní muzikant."
Žalostné vzdechnutí za kamny vzbudilo všeobecnou
veselost.
Zatím vstoupil do menší světnice vozka Bernard,
a když byl všechny pozdravil a panu Valtmannovi ja-
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kožto krajanovi Norymberskému hlubokou poklonou svou
úctu vyjevil, usedl na podanou mu židlici a jal se ,ve
své mateřštině vyprávěti, co se mu bylo před krátkou
dobou přihodilo.
„Když jsem byl na pečeném zajíci sobě pochut
nal", pravil, provázeje řeč svou kolísáním celého těla,
„jdu se podívat do stájí na své koně — pěkní to
v pravdě koníci, jenom že hnedka jest na jedno oko
slepá! — Nu, prohlížel jsem, mají-li dost ovsa; neboť
za peníze může člověk také řádnou obsluhu požadovat
a ta hovádka se též musí posilnit, mají-li dobře táhnout".
„Dobře, dobře! Jen pokračujte, Bernarde!" dí
Valtmann, hodlaje vozku k věci samé přivésti.
„Já jen myslil, že musí člověk také pozorovat,
není-li šizen", omlouval se Bernard.
„U nás toho není třeba", vyjela naň paní Logika.
„My jsme poctiví a pořádní — "
„Ticho!" zahřměl Hájek, kteréhož trpělivost opouš
těla. „A vy, Bernarde, mluvte dál, ale ne o koních,
nýbrž o strašidle!"
„Vždyť moji koně k tomu také patří, poněvadž
mne vlastně sami upozornili na dábla," namítal vozka.
„Dobrá! Jen dále!"
„Moji koně tedy byli, když jsem k nim přistou
pil, velmi nepokojní. Vyhazovali, hříva se jim ježila,
stříhali ušima, zkrátka, počínali sobě tak, jako by ně
čeho se strachovali. V tom když pozoruji, kterak se
třesou, a přemýšlím, co to asi znamená, slyším neda
leko sebe hlas, řkoucí: „Hled! — hled! — vpravo!
— v levo! — nad tebou se vznáší čert!" Zároveň
slyším vrznutí dveří a již to bylo za mnou. Hlas onen
volal stále: „ č e r t e ! ' — Čerte!" a já jsem ouzkostí
____——
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ani nevěděl co dělat. Pohlednuv nad sebe, uzřel jsem
na voze pod kolnou velikého černého psa s ohnivýma
očima, který jima strašlivě v jamkách točil. Hu! mráz
mnou lomcoval do kostí. Křižuji se a volám: „Odstup, ,
satane! — Odstup satane!" V tom okamžení však
obdržel jsem do hlavy takovou ránu, že jsem byl celý
pitomý a na^ zemi se svalil. Hlas ten křičel posud:
„Čerte! — Čerte! — Čerte!" najednou však seskočil
žerný pes s vozu, vyskočil z kolny a nahoru na zeď
— a bylo po všem. Ani památky po nich nezůstalo." —
Tak znělo vypravování vozkovo. Hosté pohlíželi
ustrašeně jeden na druhého, .jen Hájek se dal do
smíchu, pravě, že takovým báchorkám nevěří a že se
o všem přesvědčiti musí. K témuž účeli vyzval paní
Logiku, aby mu rozžala svítilnu, poněvadž prý hodlá
dvůr i zahradu prohlédnouti.
Obdržev, zač byl žádal, vybídnul ostatní hosti,
aby jej vyprovodili, což tito po nepatrném otálení
učinili, aby se zahanbiti nedali. Jiří chtěl se k nim
taktéž přivtěliti, než Valtmann mu pokynul, aby ne
chodil.
„Nyní bude nejvhodnější příležitosť, hospodské se
na to poptati'1, pošeptal svému mladému příteli do
ucha, načež hlasně zavolal na paní Logiku, která, v zádumčivosť jakousi jsouc pohroužena, v koutě nedaleko
. kamen seděla.
„Co poroučíte, pane Valtmanne?" ptala se, při
stoupivši blíže.
„Již prvé jsem vás, paní Logiko, požádal, abyste
mi ohledem jisté věci zprávu podala, a poněvadž nyní
jsme bez svědků, doufám, že se u vyplnění žádosti té
zdráhati nebudete," zněla odpověď.
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„Já bych měla o něčem zvláštním zprávu dávati?
Divila se paní Logika. „Snad o pivě neb nějaké pe
čeni — ?"
„Nic takového", odporoval Valtmann. „Čeho se
od vás, milá paní Logiko, dozvěděti hodlám, týká se
jisté osoby, která zde dříve denním hostem bývala
a kterou tudy zajisté dobře znáte."
„Mým denním hostem?" přemítala paní Logika.
„Ovšem že jsem jej asi znala, pak-li ke mně dochá
zel, teď ale, když se zde neukáže, jistě se mi z pa
měti vytratil. — Než o kom mluvíte?"
„O rytíři Jindřichu Strakovi!"
„Ach!" ulekla se hospodská. „Což bych o něm
věděla? Tenť sem přicházel tehdy, když i vy jste
býval častěji u nás. Vždyť sedával, pane Valtmanne,
zrovna podle vás a rozmlouvali jste spolu velmi mnoho,
pročež myslím, že o něm více víte než já, sprostá
hospodská ze špitálského hostince."
„Aj, před tímto mladíkem netřeba vám se ostý. chati, paní Logiko!" povzbuzoval ji Valtmann. „Byloť
by jen k jeho prospěchu, se to dozvěděti."
„K jeho prospěchu?" opakovala zdlouhavě hospod
ská. „Možná dost, zdaž by to ale též k prospěchu
Strakově bylo, nevím."
„Buďte ubezpečena, že ani vám ani jemu ublížiti
nehodláme!" ujišťoval ji onen.
„Což, o ublížení se tak dalece nejedná," odvětila
paní Logika. „Do čeho se byl Straka roku osmdesá
tého zapletl, jest zapomenuto, a co se toho týče, že
jest luteránem, neupadne též v nenávisť od té doby,
kdy císařský patent ohlášen byl."
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„To vše mi není tajno", namítal Valtmann, „a vů
bec máme tu na zřeteli pouhé rodinné záležitosti, jaké
by. Straka nejlépe vysvětliti věděl. Protož buďte tak
laskavá a oznamte nám byt jeho aneb alespoň místo,
kde bychom se s ním sejíti a promluviti mohli!"
„Ano, učiňte to, ctná paní!" přimlouval se též
Jiří, „a svatě vám slibuji, že se ani vlásku neskřiví
vašemu příteli."
„Mému příteli, pravíte?" ozvala se nakvašeně paní
Logika. „Kdo vám řekl, že on jest mým přítelem?
Chodil sem jako každý jiný host, zaplatil vždy řádně,
a nejednou jsem mu vydávala drobné peníze na sedmnáčník — pokud se ty stříbrňáky totiž nezplašily —
a časem zase vynechal návštěvu na dobro. Nyní již
ke mně nepřichází, a co dělá neb kde se zdržuje, pra
nic mne jakožto dobrou katoličku nezajímá.*'
„Nuže, paní Logiko!" dí Valtmann poněkud roz
horleně. „Vy se snad domníváte, že vyzvu všechny
měšťany a vojáky a že je dovedu na rytíře Straku,
aby se ho chopili? Pěkný si to věru pojem o mně
děláte!"
„Chraniž Bůh, abych něco podobného myslila!"'
zaříkala se hospodská. ,,A abyste se přesvědčil, že
vám^nechci ublížiti špatným míněním, vyjevím vám, co
s
* . p ^ e J ^ e - D e J t e se podle hřbitovní zdi u sv. Jin
dřicha tiShoru k hradbám, až se dostanete k poslednímu
nárožnímu domu — jest to malé a nepatrné stavení a
má nad vraty nadepsaný letopočet 1590, nemvlím-li se
— tam naleznete, koho hledáte."
Hosté poděkovali za vyjevení tajemství tohoto, bylo
však jim ještě dosti dlouho poslouchati nářek paní
Logiky na muže študenta a na zlé časy válečné, až
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konečně návrat Hájkův s ostatními hosty těmto útrapám
přítrž učinil.
Valtmann se poptával po výsledku podniknuté vý
pravy, ale ten nebyl, jak se vypravovalo, příliš uspo
kojivý. Na místě, kde ďábel podle udání vozkova na
zed! vyskočiti měl, bylo prý posud zápach síry cítiti.
Ostatně nebylo nic vypátráno. —
Zaplativše a s hosty se rozloučivše, vyšli přátelé
naši brzy na to na ulici, kde krátkou dobu před vraty
stanuli.
Byla chladná noc a šedá mlha zahalovalo celé
vůkolí. Svit měsíce ozařoval slabě ulice Pražské,
v nichž ponejvíce již hluboké ticho panovalo.
„Zahalte se, příteli, těsněji ve svůj plášť, jak to
činím já!" napomínal Jiřího Valtmann. „Dáme se nyní
nejkratší cestou, abychom na nezdravém tomto vzduchu
dlouho neotáleli."
Právě když se rychlým krokem dále bráti chtěli,
zjevilo se blíže domu „u kapounů" slabé světélko, při
bližující se k nim, a proto na chvíli stanuli, aby vzěděli, kdo proti nim kráčí. Záhy seznali v nosiči slabě
zářící svítilny malého hrbatého člověka, za kterým za
halená ženská postava se ubírala.
„Hm, hm," mručel do sebe Valtmann. „Kam míří
asi cesta této ženštiny? Po klekání neodváží se po
ctivá duše v tyto končiny města, a přece — hm, hm!
Kdož pak to asi jest?"
Tak mudruje, ustoupil se svým průvodcem blíže
' k domu abý nebyli oba pozorováni. Noční oni pout
níci šli bez hluku mimo ně jak duchové. Zatím co
oba za nimi zvědavě pohlíželi, ozvaly se nedaleko
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mužské kroky a: „Dobrý večer, sličná dámo! Kam
ještě tak pozdě?" promluvil chraptivý hlas.
Oslovená takto ženština vykřikla překvapením.
„Aj, já myslil, že si již dávno hovíte na ložích",
pokračoval tentýž hlas, „ale, jak patrno, procházíte se
v průvodu té umouněné svatojanské mušky za tmavé
noci po ulicích a odbýváte snad návštěvy. Nuže, od
kud, čertova princezno?"
„Každému člověku volno svou cestou jíti, a vám
také nikdo nezbraňuje," dáno za odpovědi. „Jest pří
liš chladno k rozprávce pod šírým nebem, a" proto
dobrou noc!"
Jiří a Valtmann, jsouce as na dvacet kroků vzdá
leni, pozorovali, že ženština po těchto slovech dále
kráčeti chtěla, v čemž jí však zabránil surovým způ
sobem její nový průvodce.
,,Jen posečkejte!" vece k ní v smíchu. „Aneb
chcete-li dále, vykupte se onou již dávno mně slíbenou
hubičkou!"
A neotáleje, chystal se ženštinu obejmouti.
„Vy jste opilý!" bránila se tato. „Nechtě mne
na pokoji, nebo budu o pomoc volati. — Pomozte!
pomozte!" zvolala pak silným hlasem, odvracujíce se
od dotíravce.
Jiří chopil se jílce svého kordu, hodlaje ženštině
k pomoci přispěti, než rozvážný starý měšťan zdržel
ho, šeptaje mu do ucha: „Což blázníte, že kvůli leh
kovážné tulačce se v nebezpečenství vrháte?"
Jiří váhal, avšak nejbližší okamžik jej přiměl s vy
taseným kordem ku pomoci běžeti dívce, která vždy
úpěnlivěji o pomoc volala. Neboť výrostek, ji dopro
vázející, postaviv svítilnu na zem, súčastnil se též boje,
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vrhnuv se na týratele ženštiny, záhy však byl odstrčen.
V tom však byl také již Jiří přikvapil, volaje: „Ustupte
a nebraňte dívce dále jíti!"
Oslovený zarazil se z počátku, uslyšev rozkaz ta
kový, ale brzy se zpamatovav, tasil kord.
„Kdo vám dal právo, do mých záležitostí se mí
chati?" obořil se pak na Jiřího.
„Neznepokojujte tuto dívku, nechcete-li, abych vám
ostřím zbraně své naučení dal, jak se slušno chovati!"
odvětil Jiří, a když onen posud ženštinu z náruče ne
pouštěl, počal naň se zbraní dorážeti.
Valtmann přecházel zatím nepokojně podle domu,
huče do sebe: „Mladá krev a horká, proto také málo
rozumné rozvahy. Ach ty můj milý Bože! — Ha! co to ?"
Uslyšev křížování-se kordů počal starý měšťan do
vrat u „špitálského hostince" bouchati křiče, seč mu
hrdlo stačilo: „Pomoc, lidé, pomoc!,, —
Nedlouho a ozval se pronikavý hlas paní Logiky,
' která se světlem v ruce vrata otevřela a se všemi hosty
v nich se objevila.
Paprsky světla toho ozářily poněkud Jiřího tvář,
jemuž odpůrce právě hrozil, řka: „Počkej, hejsku,
tobě já posvítím na věčnosť!" Než sotva že byl spa
třil tvář mladíkovu při slabém pološeru, obrátil se
a kvapně ubíhal odtud. Dívka byla s průvodčím svým
mezi bojem zmizela.
„Nejste poraněn?" tázal se starostlivě Valtmann
svého mladého přítele, když se tento ku vratům navrátil.
„Nikoliv," odvětil, schovávaje kord v pochvu Jiří.
„Tuším však, že jsem odpůrci svému cosi na památku
udělil."
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„Chvála Bohu, že to tak šťastně dopadlo!" odleh
čil si stařec, a rozžehnav se s ustrnulými hosty, při
čemž jim musel připověditi, že co nejdřív paní Logi
ku navštíví, aby vysvětlil, co se bylo udalo, chvátal
s Jiřím k domovu do železné ulice.

H.
1595.

V

Na konci Jeruzalémské ulice stával druhdy nízký,
šindelem krytý domek, který teprv před krátkým časem
rozbourán byl, aby jiné, nádhernější budově místa svého
popřál. Pokud ještě stál, vyznačoval se malými okénkami, a nad vraty svrchu okrouhlými, ku kterým několik
dřevěných stupňů vedlo, byl vyryt letopočet 1595. Po
dotčených stupních přišlo se do nevelké síně, v níž
dveře k dvěma světnicím vchod poskytovaly.
Vstupme do první z těchto světniček!
Nářadí tam dosti bídné, na kterém by však mi
lovník starožitností ledacos zajímavého nalezl. Střed
jizby zaujímal vykládaný stůl dosti hrubého objemu;
podle něho stály dvě židlice s vysokými lenochy a s vy
řezávanými okrasami; mimo to nalézáme tam podlouhlou
skříň, které však jeden roh, zdobený polovypouklými
soškami a pozlaceným okrajem chyběl.
Z této světnice šlo se do druhé mnohem menší,
sloužící obyvateli těchto prostor za ložnici. Postel stá
la v ní nízká, ale nad míru dlouhá i široká, a na čty
řech rozích u ní byly hlavy, buclatých andělíčků, us
mívajících se na spáče a velikýma pootevřenýma očima
23
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naň hledících. Kdyby však postavy tyto byly obživly,
nepochybně by byly zraků svých odvrátily, jelikož po
hled na spícícho v loži člověka příliš utěšeným nebyl.
Nad postelí bylo na stěně několik kusů zbraně
rozvěšeno; dva z oněch někdy pověstných pasovských
tesáků,*) a ty vyjímaly se velmi dobře mezi párem
velikých pistolí, pro jezdce určených, podle nichž vi
sel stranou roh, sloužící za schránku pro střelní prach.
Nedaleko lože zříme stolek k psaní bnoho druhu,
jakéž za našich dnů pravou vzácností jsou. Jsa du
bovým, byl vykládán rozmanitými drahými dřevy, které
dílem arabesky dílem lidské podoby tvořily. Za ním
stálo v koutě úplné brnění, a podle toho bylo zavěše
no švédské oruží a za ním vybledlá šerpa, výše pak
klátil se na skobě klobouk s červeným nalomeným
perem.
To bylo vše, co v obou světnicích dotčeného dom
ku se nalézalo. —
Bylo již hezky daleko na den, když obyvatel chu
dobných těchto jizbiček na loži rozprávěti počal, jako
by spánku z náruče se vydíral. Slova jeho však svěd
čila, že jsou ve snu mluvena.
„U všech všudy ďáblů!" huboval, zatínaje pěstě.
„Postavte se přece do pořádku, proklaté duše a ruč
nice nedržte tak, jako by to byly podávky! — Mys
lete si, že jste pořádní vojáci a hleďte sobě trochu
vážnosti dodati, třeba jste i nižádné neměli!
Ha!
s takovými oslátky mám táhnouti naproti generálu Ha
rantovi? Vždyť se smíchy zalkne, až vás spatří. Nu
že teď s dobrou myslí do předu se 4 dejte a . . ."
*) Nad míru dlouhé a břitké meče.
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Další řeč i spánek přerušilo klepání na dveře
u ložnice.
„Kdo klepe?" ptal se probuzený, vztýčiv se na
loži a oči sobě protíraje.
„Jen otevřte, pane rytíři!" ozval se v přední svět
nici klas. „Někdo se po vás ptá a rád by s vámi
mluvil."
U Adolfa a Torstensohna!" zvolal mrzutě rytíř.
„Což nevíš, babice, že mi již po dva dni kabátec spra
vuješ a že mně tudy nelze v košili někoho k sobě pu
stiti? — Kdo pak by to tak mohl býti?"
„Toť si můžete na prstech vypočítat, že vás žádný
vznešený pán hledat nebude!" zněla odpověď za dveřmi.
„Aj, babo, tys dnes opět hrubá," mručel rytíř,
slézaje s postele, načež dvéře otevřel, ve kterých se
objevil malý as šestnáctiletý chlapec s nemalým hrbem
na zádech. Dvé šelmovských očí pohlíželo vesele
z veliké hlavy jeho, která jakoby bez krku zrovna
z ramen vyčnívati se zdála.
„Ach, totě malý Petr s rancem na zádech," dí
rytíř rozmarně. „Co mí přinášíš, chlapče?"
„Prosím uctivě, zde mám od pana Václava lístek
odevzdat," odpověděl hrbáček, podávaje onomu kus
omouněného papíru.
„Dobře, hochu!" vece rytíř a když byl staré své
hospodyni ještě rozkázal, aby mu kabátec zašila, vrá
til se ^ zase do postele, kdežto nedřív pečeť na listu
bedlivě se jal prohlížeti, načež jej teprv rozevřel. Po
delším namáhání zdařilo se mu s obsahem psaní se sez
námiti. Četl hlasitě:
cuique.
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„Ha ha! prohnaný to člověk v taškářství," smál
se. „Jest to jediné slovo, které sobě ze školy pama
toval, ale krásti dovedl přece výborně."
Na' to pokračoval ve čtení, provázeje jednotlivé
věty svými vlastními poznámkami.
„Proč j s i již n ě k o l i k dní n e p ř i š e l ? " —
„Poněvadž bez kabátce člověku vyjíti nelze, hlu

páku!"
„Dragon, Zardán, Belzebub, L u c i p e r a j a k
se ta spřež všechna jmenuje, z a p ř í s á h l i se, že
Tě dnes n a v š t í v í aby se p ř e s v ě d č i l i , co T i
chybí." —
„U Adolfa a Tortensohna, to nejde! •— Babko,
zastrč u dveří závoru a kdyby někdo přišel, řekni mu,
že nejsem doma!"
Zároveň při tom opustil lůžko, a přiskočiv ke stolu,
uzamíkal ho; než v prostřed práce té stanul a vypukl
v hlasitý smích.
„
„Nihil — zde, n i h i l — tam, n i h i l — všude!
Však to je jediné slovo, které jsem si mimo suum
cuique do hlavy dal vštěpiti. Poněvadž tu mám te
dy nihil, neoloupí mne ta čeládka o nic, za to mně
však zanešvaří dveře před vraty a mou rytířskou kom
natu. — Nu, ted1 to dřív ještě přeslabikuju."
„ P ř i j ď d n e s j i s t ě , a l e za d n e , n e b o ť T i
mám n ě c o d ů l e ž i t é h o s d ě l i t i . Z d á se m n ě ,
že j s e m se v č e r a s někým s e š e l , k o h o n e n á 
v i d ě t i t i s í c e r o p ř í č i n mám a j e h o ž se priu
tom o b á v a t i musím. Z k r á t k a , o n j e s t z d e —
p r o t o p o z o r a n e z a p o m e ň d n e s se d o s t a v i 
t i ! Vít o d e š e l n a n e š t ě s t í na v e n k o v . —
Tvůj v ě r n ý p ř í t e l !
X
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„U sta hromů!" zvolal po přečtení list divoce ry
tíř. „On zde? Ha;-ha ha! Ted, příteli Václave, se
měj na pozoru, ať se neoctneš na hambalkách! Svým
slovem jsem se ti sice zaručil, ale — kabátec mi při
nes, Doroto!" j „Již by byl dávno záplatován, kdyby nebyl jako
pavučina," odpověděla vpředu Dorota. „Já se tomu
sama divím, rytíři, kterak ještě něco takového na sebe
natáhnout můžete."
„Zlý to jazyk máš, ženo Doroto, ,zlý, a on jediný
u tebe nesestaral, ale zachoval pružnost a sílu svou,"
dí rytíř, a čekaje pak nějakou dobu na kabátec bez
výsledku, odebral se konečně do první světnice, jejíž
dveře, na síň vedoucí, v tomtéž okamžení se otevřely,
a v nich se objevil — Jiří.
Především však teď věnujme několik slov popsaní
našeho mladíka!
Bylťe as pětadvacitiletý, silného těla a vysokého
vzrůstu; rysy obličeje jeho byly pravidelné, oko jasné
a o poklidu duševním svědčící, při tom zračila se v nich
• jakási trudnomyslnost, která i na vysokém čele sídliti
•
' še zdála.
Oděv jeho sestával z tmavohnědého kabátce s dlou
hými a širokými rukávy, které na dolních koncích založeny
,> a několika knoflíky ozdobeny byly. Taktéž tmavé spodky,
punčochy a polobotky, pak nízký klobouk se Širokou
střechou tvořily ostatní šat, který leposti mladíkovy
postavy v praničem nevadil, ale spíše velmi dobře se
k ní hodil. — Lehký kord klátil se mu po boku.
Vstoupiv do světnice, uklonil se Jiří rytíři mlčky,
načež zvučným hlasem k němu pravil: „Odpusťte, pak-li
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jsem snad vešel v nepravé místo! Hledám pána a rytíře
Jindřicha Straku, a nemýlím-li se, jste vy — "
„Ano, jsem, jak jste dobře podotknul, pán a rytíř
Jindřich Straka," odvětil, vzpřímiv, se pyšně, oslovený.
„Buďte mi vítán v této mé tvrzi! Na Hořelici Nedabolicích
a na Studenci také na Jenikovicích bývali Strakové
pány; než tomu již dávno" — pravil s polokomickým
povzdechnutím, „a myslil jsem si druhdy, že by to
opět býti mohlo, u Torstensohna a u knížecího pána
Virtemberkského! Avšak marně vás tu trýzním se svými
bývalými hrady a panstvími, a zapomínám se zeptati,
s kým mi popřáno mluviti."
„Yůbec jsem jmenován Jiřím," odpověděl mladík.
„Jiřím?" opakoval rytíř Straka. „Toť jste snad
syn neb nějaký příbuzný některého Jiřího. — Starý to
rod těchto Jiříků; tuším — není-li pravda? — A vám
dali též takové pojmenování, které ovšem jste přijal?"
i,Vyjevil jsem vám své pravé jméno, pane rytíři!"
dí Jiří.
„Hm, hm!" vydralo se Strakovi z úst, a svěsiv
hlavu, dal se do přemítání, koho as u sebe má a co
bude od něho požadováno.
„Aby vám, pane rytíři, jméno mé mnoho trapného
přemýšlení nezpůsobilo,'' pravil po krátké době Jiří,
„uvoluji se také příjmení své vám pověděti, a to zní —
Píznic."
,,Hm? Piznic?" opětoval Straka, potřásaje hlavou.
„Piznicové jsou též starý rod šlechtický, majíce, jak
se mi zdá, v erbu dubovou sněť s několika žaludy.
— Jste snad syn neb příbuzný hrabat Píznických?"
„Jsem syn otce svého," odpověděl poněkud již
rozmrzele mladík, a poněvadž se vám nezdá ani na
28
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tomto druhém jménu dosti býti, vězte , že mám ještě
jiné, třetí pojmenování. V Augšpurku nazvali mne
„Bystrým okem," poněvadž se mi vždy podařilo, šíp
z luku neb konec meče svého do bodu dříve určeného
vbodnouti."
„Hm, hm! pěkné to jméno. „Bystré oko," rozvažoval
rytíř, načež upamatovav se, že posud nemá na sobě
kabátec, se omlouval, řka: „Snad mi nezazlíte, že jsem
vás v neobyčejném a neslušném odění uvítal, ale — "
„Netřeba vám přede mnou se ostýchati," přejal
mu další slovo Jiří. „Ve svém bytu volno každému, aby
se strojil, jak mu libo a pohodlno."
„Aj, toť moudré slovo, pane Bystré oko!" přisvědčil
ochotně Straka. „Než dovolte! Hospodyně mi, jak jste
spatřil, ven vyšla — holá, ženo Doroto! — to jest,
prosím, jméno její — Doroto!" volal ze dveří na síň.
„Přines mi onen zelený kabátec se zlatým lemováním
a se zlatými knoflíky!"
„Zelený kabátec se zlatými knoflíky?'' zavznělo na
síni. „Vy snad míníte hnědý, kabátec bez zlatých
knoflíků, na který právě záplatu přišívám?
Straka mrštil zlostně dveřmi, huče do sebe: „Proklatá
hloupost! — Nu, co škodí! — Nemějte mi již za zle!
— Tak bez kabátce — jest ovšem trochu chladno — já
ale jsem starý, vojín, pane Piznici, bojoval jsem pod
prápory Švédů a císařských — jak tomu právě osud
chtěl — u těch i u oněch líhával jsem na holé zemi
v létě jako v zimě — nu, a proto nesnesu nyní tolik
tepla jako ta zmalatnělá a nezkušená mládež."
„Ač nejsem vojínem, pane rytíři! — ale byl jsem
jím krátký čas — však otužilý jsem též," propověděl
20
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Jiří, usedaje na jednu ze židlic s vysokými lenochy,
kdežto Straka druhou zaujal.
„Tak?!" dí rytíř zdlouhavě, prohlížeje si statnou
postavu mladíkovu. „Nu, co škodí! — Nyní však by
snad bylo záhodno, abych se vás také zeptal, — "
„Co mne k vám vede?" dodal Jiří.
„Ano, ano!" přisvědčil Straka.
„Dozvěděl jsem se od přítele svého," jal se mladík
vážným hlasem vykládati, „že vy, ano vy, rytíři Jindřichu
Strako, rozsáhlou známost mezi vyšší i nižší šlechtou
máte." —
Straka se poklonil hluboce.
„A proto jsem si předsevzal," pokračoval Jiří,
„že vás požádám, abyste mně jakousi zprávu dal o někom,
kdo vám zajisté neznámým není. Jestiť to šlechtic,
který po delší dobu s vámi bezprostředně obcoval,
pane rytíři!" —
Straka zamračil se, svraštiv čelo a stáhnuv obočí.
„Jest to, abych krátce řekl, člověk ze starého
šlechtického rodu českého Hozlauerů z Hozlova na
Libichově."
„Hm hm!" vyjelo rytíři překvapením z úst.
„O tomto člověku bych se rád dozvěděl, kde se
zdržuje," ukončil mladík svou řeč.
Straka se po slovech těchto nuceně zasmál. Jiří,
kterého smích tento poněkud zarazil, upřel bádavé
zraky své na rytíře.
„Nemohu věru pochopiti, pane rytíři!" pravil po
chvíli, „kterak přání mé a smích váš pospolu souvisí.
Či hodláte mne uraziti?"
„Uraziti — nikoliv!" odvětil Straka. „Připadlo
mi však směšné, ze se ode mne požaduje, abych každého
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znal, koho vy znáte, aneb o kom, — nevím k jakému
účeli — zprávu míti sobě přejete."
„Jsou to pouhé rodinné záležitosti." vece mladík,
a neuškodí ani jemu ani vám. Že ale vy, pane rytíři,
víte, kde se zdržuje, aneb že alespoň lidi znáte, jimž
to není nepovědomo, o tom jsem z hodnověrných úst
ubezpečen."
„Čerta vím," odvětil Straka, povstav se židlice.
„U Torstensohna! co mi do vašich rodinných záležitostí
a co také do Hozlauera!"
„To posouditi, přísluší výhradně jen mně," pravil
Jiří vážně, taktéž se zvednuv se sedadla svého. „Posud
jsem vás, pane rytíři, slušně žádal, nyní vás vyzývám,
abyste mi byl po vůli."
„Pak pořídíte jako Gotz u Jankova," zněla určitá
odpověď rytířova. „V něčem jiném však, možná dosf,
že vám posloužím pane Píznici!"
„Nehodláte-li s dotčeným člověkem mne seznámiti,"
dí mladík „s jinými není mně poslouženo."
„To jest dost zřetelně praveno," prohodil Straka
pokojně, „a abych stejnou měrou vám odplatil, nutno
mi říci, že. by pro vás dle mého domnění nejlépe bylo,
abyste podobných úmyslů docela se odřekl."
„Pravil jsem vám již dříve, že se věc ta jen mne
samotného týče a že nesvolím, aby někdo nepovolaný
se do toho míchal," odpověděl Jiří, uražen jsa posledními
slovy rytíře Straky. „Ostatně nemám u vás ničeho více
pohledávati, a dám se ve své záležitosti jinou cestou,
které se vyhnouti v úmyslu mém bylo. Než vy sám
nutíte mne, abych jiných méně příjemných prostředků
se chopil."
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„Mníte, že pomocí soudů?" smál se rytíř. „Nuže,
zdař Bůh!" —
Pln jsa nevrlosti, opustil Jiří světnici a dům. Když
byl vyšel na ulici, objevila se za dřevěnými stupni
hlava hrbatého Petra, který ve svém úkrytu návrat
mladíkův očekával. Byltě Jiřího, vraceje se od Straky,
potkal, a tázán jsa na byt rytířův pod známým číslem
nad vraty, jej až k domku doprovodil, začež se mu
peněžité odměny dostalo. Zvědav jsa, co asi mladý
ten pán u mrzutého Straky činiti bude, dal se na zvědy
a nyní pozdálečí sledoval Jiřího až do Železné ulice,
kde tento v domě u „červeného orla" zmizel. Radostí
se pak pustiv do skákání k nemalé rozkoši mládeže,
ubíhal hrbáček domů. —
Rytíř Straka přecházel zatím ve své ložnici z kouta
do kouta, mluvě sám k sobě: „Soudem tedy hrozil
ten neopeřený hejsek? — U Torstensohna a knížecího
pána Virtemberkského! Což hodlá j e m u i mně soud
na krk zavěsiti? —> Ha ha ha, přítelinku! Nyní jsi
zasolil sobě též u mne. — A já pitomec, já nepozoruju,
že mně hrozí a „bystrým okem" mne podvádí! — Ovšem
že to mířilo jen na mne; neboť při tom máchnul rukou,
jako by v ní m'ée měl a někoho probodnouti hodlal.
— Nu nu! . . .'"Kabátec mi přines, stará čarodějnice!"
volal pak do přední světnice, kde se byla opět Dorota
uvelebila. „Kabátec chci a plášť, a to hned, neb musím
se z domu odebrati! — Ha! soud na nás štváti! Snad
chce, aby se nezapomnělo na rok osmdesátý — Ženo
proklatá! dostanu-li přece plášť a kabátec? — Jen
blbec jsem neměl býti a tu pýchu jeho okamžitě zkrotiti.
— Pojď sem, starý kamaráde z Pasová!" při tom sejmul
se stěny jednoho z oněch tesáků. „Od roku osmdesátého
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již odpočíváš, snad a ti opět dostane práce. — Tak
dobře to! — A nyní . . . Doroto, kolik mi tam nalípáš
švů, u všech všudy rohatých! —• Ten babec mne uvede
v zoufalství s mým jediným kabátcem. . . . "
To propověděv a kina ženě, vrazil do světnice
a bral Dorotě oděv z ruky. Ta však nechtěla jej pustiti.
^„Zeno ďáblova! ty mne šálíš," osupil se na ni,
rytíř vida, že posud není nic spraveného, a násilně
rval Dorotě kabátec ze zatnutých pěstí. Vetchý šat,
nemoha odolati dvěma protivným silám, prasknul a bojov
níkům zůstala každému jedna polovice v rukou.
Dorota se dala do pláče.
„Hleďte, pane rytíři!" skytala. ,,Bůh mne teď trestá
za všechny vaše hříchy a — a —"
Strakovi zmizela však událostí touto veškerá zlost,
a zvednuv svou polovici do výše, vypuknul v hlasitý
smích.
„Suum c u i q u e ! Suum c u i q u e , ha ha ha!"
smál se. „Tu to máme! Pěkné nadělení, a jiný kabátec
nemám! — Co teď? Sešíti se to ani snad nedá a proto
si musím prozatím jinak pomoci. — Nepříznivý osud
mne pronásleduje, ale směle se s ním dám do boje."
Natáhnuv pak každý rukáv zvlášt na ruku, přehodil
přes sebe široký španělský plášť s vybledlým vyšíváním,
opásal se mečem a vtlačiv klobouk hluboko k očim,
opustil chudobný příbytek svůj.
Byloť chladno, a proto zahaliv se těsněji v plášť,
bral se spěšným krokem mimo hradby městské kolem
Kutnohorské brány. Pak se proplítal úzkými uličkami
u sv. Petra, až došel k male brance u sv. Benedikta,
kde stanul krátkou dobu u stavby nového chrámu sv.
Norberta, který premonštráckým opatem J e r o n ý m e m
33
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H i r n h e j m e m na místě rozbouraného kostela sv.
Benedikta r. 1676 zbudován a dvěma vysokými věžmi
opatřen byl. Odtud pospíšil podél starého „královského
dvoru," — sloužícího za oněch dob za alumnat — načež
došel k „špitálskému hostinci," kde klobouk až přes
oči stáhl, za ním v levo zabočil a do vrat „čertovy
krčmy" vstoupil.
Nevrlým jsa pro nezdařený výsledek cesty své do
Jerusalemské ulice, vrátil se Jiří do své komnaty, kdežto,
usednuv v pohodlné lenošce, chvíli v hluboké dumání
se zabral.
„Marně přemýšlím, kterak se k cíli dostati." započal
pak hlasitě hovořiti. „Nijaká cesta se mi nenaskytá,
kterou bych k svým tak vzácným a hanebně mně odcizeným
listinám přišel, aniž bych své a otcovo jméno u veřejnou
pomluvu uvedl. — Nešťastná hodina, ve které mně
připadlo, abych se vydal na cesty! Kdybych byl neopouštěl
domov svůj, jakým nehodám jsem se mohl vyhnouti!
Ona krádež však zmrhala všeliké zámysly mé a snad
na vždy život mi ztrpčila. Kam se nyní -vrhnouti,
pak-li podpora přátel mých zanikne? Posud jsem se
obíral toliko uměním, než bohužel! posud jsem jen
pouhým začátečníkem, který k nižádné dokonalosti
nedospěl."
Vzchopiv se, procházel komnatu, nepokojem jsa
zmítán.
„Však nikoliv!'1 pokračoval ve své řeči. „Nejsem
začátečníkem, a pak-li v ničem jiném, v zacházení
s mečem nenaleznu tak hned sobě rovného. Mám snad
vojínem býti ? — Právě se vede válka s Francouzy a tudy
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bych mohl císaři službu svou nabídnouti. Ale co? ha
ha h a ! " zasmál se trpce. „Co vojín potřebuji peněz,
potřebuji odporučení, a obého se mi nedostává, tak že
budu konečně přinucen — "
,.Prostředků se uchopiti, které k šťastnému konci
povedou," přerušil další úvahy mladíkovy Valtmann,
stojící na prahu komnaty. Po té vstoupiv do vnitř,
zavřev za sebou dveře. —
Dlužno nám nyní, několika slovy se též zmíniti
o zevnějšku a povaze starého tohoto měšťana a kupce
Pražského.
Byltě to malý, stářím již shrbený človíček s přívětivou
tváří, jehož hlavu pokrývaly šediny, ačkoliv jinak posud
zdráv a neunaveně činným byl. Požíval všeobecné úcty
pro svou správnost v obchodnických věcech a to bylo
hlavní jeho chloubou. Sám jsa pečliv o vše, co zasahovalo
v obor činnosti jeho, požadoval podobné vlastnosti též
u jiných, a rád přispíval radou i pomocí, kde s důvěrou
se k němu přicházelo. S dobročinností byla však u něho
též spojena přísnost nemalá, a na vždy potratil u něho
náklonnosti, kdo jakoukoliv měrou se proti zásadám jeho
prohřešil. —
„Spatný byste mně byl kupec, milý příteli!'' pravil
stařec pólo vážně pólo žertovně. „Nepodaří-li se hned
první pokus, nesmí člověk mysl tratiti; nikoliv! to by
bylo zle, ale setrvati musí pevně, a tak i vám jest činiti,
chcete-li opět pomoci sobě k listinám nemalé ceny,
o které jste se tak lehkomyslně byl připravil! — Než
odpusťte, že se pouštím do přísného kázání! Vždyť
mám již o několik desítek větší stáří než vy a proto
také mnohem více zkušenosti, a mimo to vím, že jste
také kousek malíře, a takový lid bývá trochu lehkovážný
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a nad míru veselý. Ovšem že to neplatí o všech, chi'aniž
Bůh! a jsem o tom docela ubezpečen. Tak na příklad
zde byl Skřeta, s kterým jsem se často scházíval. Nu,
byl to také veselý hoch a vyznal se pořádně ve všelikých
půtkách, kde se ani mečů ani krve nešetřilo, ale při
tom byl také dobrý hospodář a rozuměl „zlatému Bedřichu
obrněnému"*) tak dobře jak „grošům Tolským," **)
které ve společnosti dukátů Ferdinanda III. schraňoval
a ukládal. Pak umřel; ale pohřeb vám měl, že nebyl
tak skvostný ani onen primátora Turka neb Šustra
z Goldburgu který náramné bohatství po sobě zanechal.
Skřetovo jmění rozplývá se však v rukou mladého Skřety
a jak on říká, docela přirozeně a po pořádku. Otec
jeho prý byl slavným malířem, syn takovým není; starý
zůstavil jmění a jméno, a poněvadž mladý Skřeta svými
obrazy památku otcovu zastiňovati nechce, protlouká
nastřádaný statek. Taková jest ta logika té mládeže !'•'
„Tuším, že shromážděné peníze utráceti, na lepší
logiku ukazuje, než bídný ten kov na hromady sháněti,"
pravil s úsměvem Jiří.
„Až se, mladý příteli,.oženíte, seznáte snadněji,
že peníze mají velikou cenu a že se jimi nesmí mrhati,"
poučoval starý Valtmann.
„Možná dost!" přisvědčil mladík. „To vše mi ale
posud neurčilo, kterakou měrou bych o svůj majetek
nepřišel."
„Byl jste u rytíře?" ptal se kupec.
Jiří mu vyprávěl vše do podrobná.
*) Dukáty zimního krále Českého.
**) Jachimovské tolary.
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„Aj aj I" vrtěl stařec hlavou, vyslechnuv řeč mladí
kovu. „Rád bych věděl, co zarytého toho příznivce.
Švédů pohnulo, že nevyjevil pravdu. Že otomvíjjest
jisté, poněvadž vše zná a všudy též znám jest. Či by
se snad obával, že bude trestán pro ono povstání selského
lidu, roku osmdesátého, jehož se byl účastnil? Pochybuji,
jelikož ta věc, ne-li zapomenuta, přece v nynějším čase
opomenuta jest. A vy nejste žádný dráb od soudu,
který by jej přišel zatknout. — Nu, nějakou krátkou
dobu se již musíte ztrpěti, a zatím snad vás dojdou
očekávané listy. Popřejte si nějakého vyražení, a pak-li
si rád na lov v}'jdete — "
Jiří přisvědčil.
„Můžete ve spolku s mladým Brukem z Rotenburku,
synem nebožtíka primátora sobě vyjeti. Byl u mne
předešlý týden pohostinstvím a naleznete v něm řádného
mladíka. Vzkážu mu o tom a . . . Vstupte!"
Poslední slovo platilo klepání na dvéře, jimiž
vstoupil kněhvedoucí starého, Valtmanna, podávaje pánu
svému list, načež s hlubokou poklonou se odstranil.
Valtmann prohlednul pečeť a nápis, a rozbaliv
svrchní obálku, vyňal z ní list, znějící na Jiřího, jemuž
jej dodal, řka: „Pro mne slupina, pro vás jádro!"
Jiří rozevřel dychtivě složený papír, a hledaje
podpis, zvěstoval kupci, že to list od Norymberského
obchodníka a známého přítele.
„Máte pravdu, svědčil Valtmann, prohlížeje cedulku,
již byl v obálce nalezl a ze které vyčítal: „Centnýř
pepře — 20 liber malířského náčiní. . . . Toť musím
hned po polední k paní někoho poslati, zdaž vozka
se zbožím přijel. — Nuže, co nového v listu?"
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„Holá naděje!" odvětil Jiří, podávaje starcovi list
aby si jej přečetl.
„Naděje jest náš znak," podotknul Valtmann.
„Kupec bez naděje a kupující bez důvěry nyní ničím.
Tak to nutná věc, milý příteli!"
A vytáhnuv z kapsy veliké hodinky jaké byly
v Norymberce vynalezeny, pravil: „Hle v Norymberce
odbila právě jedenáctá! — Myslím, že byste udělal
nejlépe, při dnešním ne právě nepříjemném počasí
trochu město sobě prohlédnouti. Možná dost, že náhodou
se setkáte s^čím, koho hledáte a jehož obydlí vám rytíř
nechtěl vyjeviti. Ale za hodinu neopomeňte se navrátiti
k obědu, neboť v našem domě se jí podle německých
hodin!"
Jiří učinil dle této rady a spustil se do ulic
Pražských. Zbloudiv několikráte a nenašed, koho byl
hledal, vrátil se, umdlen jsa ahladov,' domů, kde
Valtmannn, tento na minutu pořádný kupec, již přes
čtvrt hodiny u stolu seděl, očekávaje hosta svého.

nx.
Na houbě.
Druhého dne po ránu zavítal v dům Valtmannův
Dyrix, syn nebožtíka primátora Bruka z Kotenburku,
aby Jiřího na lov zavedl. Za nedlouho byl mladík
připraven, a louče se se vlídným hostitelem, chystal
se již ze .dveří, když o vše starostlivý kupec jej za
držel a několik lahviček mu vnutil do ruky.
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„Cosi podobného nikdy neškodí," hovořil při tom,
„a člověk se lehčeji nikde nenastudí, jako právě na
honbě. Zde přítel Dyrix jest sice majitelem lékárny,
ale vsadil bych dukát na pouhý mědák, že ze všech
svých léků ani jediného při sobě nemá. — Zda-li pak
jste také na nic nezapoměli? Ta mládež se nestará
o nic a proto nutno, aby starší, zkušenější lidé na
vše dohlídli. — Tedy již jděte? Nu, provázej vás BůM?
Před vraty hrabali již netrpěliví koně podkovami
do země. Jiří se vyšvihnul na jednoho,,, Dyrix na
druhého, a cvalem ujížděli pak ulicemi Pražskými. Za
nimi v pozdálí klusal statný vraník, nesoucí na hřbetě
svém sluhu lékárníkova.
Poříčskou branou jeli dále kolem ssuttei staré
Svatopavelské nemocnice' k Libni, kdežto ze silnice,
k Mělníku vedoucí, v levo se dali a po nedlothé jízdě
s tamnějších návrší do půvabného údolí Vltavského se
postáli, kde před několika roky ze zřícenin zbudovaný
zámek Chvatěrubský do výše se vypínal na mírném
skalnatém vršku. Skrze ves dojeli ku břehu Vltavskému,
a zatím co sluha po přívozníkovi se sháněl, prohlížel
si Jiří vůkolí, při čemž mu Dyrix cicerona dělal, se
znamuje jej se všemi pamětnostmi.
„Tuto řeku již znáte, příteli Jiříku!" vykládal
mu průvodčí jeho. „Jestif to velebná Vltava, věrná
dcera naší horami vůkol ověnčené vlasti; prales Český
jest kolébkou její a v Čechách končí se též jejího
života běh, kdežto druhák hlavní řeka země, Labe,
pyšně jako některý šlech^p z novějšch dob do ciziny
spěchá, nedbajíc původního domova svého."
„Jen pokračujte u věcÍ!" přerušil jej netrpělivě Jiří.
-.
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„Tamto na protějším břehu," zněla další řeč Dyrixova, „stával na skále, která kolmo k řeči se kloní,
shlížejíc se v hladině -vodní, hrad Libšický, vystavený
kněžnou Libuší. Les, táhnoucí se od této skály k oné
druhé, patří mimo jiné ještě mému příteli, jehož sídlo
ona stará věž, několik dní nám pohostinského přístřeší
poskytne."
„A onen zámek tamto na konci dlouhé skály
pískové?" ptal se Jiřík.
„Nelahozoves." odvětil tázaný, „někdy G-risbekův,.
nyní Lobkovicův majetek."
„Což onen hrad napolo posud zachovalý?" vyzví
dal onen, ukazuje na Chvatěruby.
Dyrix z hluboká si vzdechnul.
„Ach, na ten se mne ani neptejte!" vece bolestně.
„Zajisté ani netušíte, jakou ránu jste ve mně obnovil
otázkou touto."
„Aj, aj, příteli Dyrixe!" usmíval se Jiří. „Proč
jste mne právě tudy vedl, pak-li ona budova tak bo
lestné city ve vás vzbuzuje? Zdá se mi, že jiná, kratší
cesta by nás byla k cíli dopravila."
„Vám jest snadno se smáti — Než, zde jest již
přívozník, a proto vstupme do lodě!"
To pověděv, uváděl Dyrix koně svého do pramice
a Jiří jej následoval. Mezi plavbou vykládal onen,
kterak toužebně při každé návštěvě svého přítele v Kra
lupech naproti do okna poblíží, z kteťého prý kdysi
ona, vyvolená a jediná srdce jeho, též byla koukala.
„Hrad ten napolo zachovalý patří Voražickým
z Paběnic, starému to a- druhdy i mocnému rodu, a mimo
to má pro mne též zvláštní zajímavost, poněvadž mezi
svými stěnami ji jednou ukrýval," vysvětloval zamilo-
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váný jinoch, pozíraje při tom v pravdě toužebně do
dotčených oken hradu.
„Příteli Jiříku!" vzdechnul si poznovu. Zde jsem
ji spatřil, dívku milostnou, když na podzim minulého
roku k svému zotavení přítelkyni svou navštívila a,
chvála Bohu! se roznemohla. Já jsem jí dal několik
kapek životní tinktury ze své lékárny a v okamžení se
vám uzdravila, ha druhého dne i na lov se vydala.
O krásné doby, jichž jsem tehdy zažil, kam jste zmi-.
zely! Kéž by mně štěstí přálo a ona zde. opět byla!
Než marná to naděje! Dozvěděl jsem se, že její
strýc, u kterého se vlastně zdržuje a který své sídlo
na Kladně má, churaví a ona neopustí ho v případě
tomto. Jinak by zajisté neopomenula, jako náruživá
milovnice honby do Chvatěrub se vydati a při této
příležitosti také Kralupy navštíviti."
„A kterak se nazývá předmět vaší tajené lásky?"
dí Jiří.
„Klára!" dáno mu za odpověď.
„Pěkné to jméno!" podotknul onen.
„Ach, ovšem že krásné! 1 ' zvolal nadšeně Dyrix.
„A což bych měl říci o její spanilosti? Příteli! kd)'byste ji uzřel, a slyšel hlas její a viděl jízdu její na
koni — ach! . . ."
Zatím přirazila loď ku břehu, a otřesení nenadále
zarazilo proud chvalořeči milencovy. Jiří nevěděl, co
si ze všeho má vybrati, jelikož vše bylo s takovou
komickou nadšeností mluveno, že. byl na rozpacích,,
má-li to za žert či za pravdu považovati.
Vystoupivše z lodě a koně za uzdy držíce, ubírali
se pak pěšky cestou, k nedalekému zámku vedoucí.
Přes kamenný most, rozepnutý nad pólo sesutými
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a travou porostlými příkopy, dostali se na nádvoří, kde
pán zámku, polovičný zeman a poloviční rolník, s přívě
tivou tváří je uvítal.
„Pozdrav vás Bůh, přátelé!" volal, jda jim v ústřety
a zároveň poručil pacholkovi, aby koně do stájů odvedl.
Po té uváděl hosty své přes dřevěné schody do svět
nice, v níž mimo jiné též dvě postele se nalézaly.
„Odpusťte!" omlouval se, „že vás oba do jedné
světnice uvádím; ale to staré hnízdo má předně málo
příbytků a za druhé jest to již všudy naplněno samými
lovci; ze třetí však'* — smál se, ukazuje na protější
hrad Chvatěrubský, který bylo z oken velmi dobře
spatřiti, „za třetí mešká slečna Klára u slečny Voražické. Ano, máme ji na blízku."
„Ona že jest zde?" zvolal Dyrix v pocitu blaženosti.
„Ovšem že jest, dosvědčil domácí pán.
„Byla také již na lovu?" vyzvídal onen.
„Posud jsme se neodvážili, pozvání k ní poslati,"
zněla odpověd. „Jest prý strýc její, starý pan hrabě
Florian, churav a proto se snad záhy zase vrátí slečna
na Kladno.
„Tedy ^pan Karel Ždárský snad přišel? Jest snad
již u vás v domě?" poptával se ve svých nadějích
poněkud zklamaný Dyrix.
„Posud ho zde není, ale připověděl mi, že se
dostaví. — Než, pánové! honba trvá již po delší dobu,
a proto hledte sobě nahraditi, co jste byli svým poz
dním příchodem promeškali!" vybízel hospodář, a přá
telé naši, nemeškali, i odebrali se za společností, hle
díce sobě honebních zábav. Teprv večerem zpět zaví
tali, a po panujícím tehdy zvyku trvala pak pitka až
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přes půl noc, většina pak hostů byla na lože donesena
neb vrávorajíc si je vyhledala sama.
Jediný Jiří zůstal snad na dobro střízliv, a často
se odstranil z jídelny do vykázané jemu a příteli svět
nice, aby výjevy, jakých byl na lovu zažil, vykreslil,
což bylo nejmilejší mu zábavou.
Dyrix byl po celý den jaksi mrzut, dílem, že ničeho
neulovil, dílem též, že stále jen myslil na slečnu Kláru,
kterou spatřiti osud mu nepopřál, ačkoliv pod střechou
protějšího zámku a zdržovala.
Při stole zpomnělo se též na slečnu Kláru aJejího
strýce, pana Floriana Ždárského, hraběte ze Ždáru.
„On jest ještě zbytek té pravé' domácí šlechty
naší," ozval se jeden hostů. „Všechny ctnosti a vady
jeho bojechtivých předků jsou v něm soustředěny."
„Však také naříká jako druhdy Jeremiáš na zří
ceninách Jerusalemských pro úpadek země této a rytíř
stva, vůbec šlechty české," ozval se Dyrix, zastávaje
příbuzného zbožňované jím Kláry.
„Bohužel, trpká to pravda!" vece jiný host. „Věčná
škoda, že takoví lidé a zbožní při tom křesťané též
stárnou a na konec zemříti musí! Není-li pravda,
přátelé?"
„Tyť mluvíš také jen tak na zdařbůh, příteli!"
dí se smíchem hrubý hlas. „Děkujme Bohu,^ že jest
podobných lidí již na mále jako Florian Žďárský.
Toť by byla proklatá . . . Nu, nu, jen mně dovolte
domluviti, u kata Pasovského! — Chtěl jsem toliko
říci, že pravý Čech není a nebude přítelem a příznivcem
jezovitů, jfkým se ukazuje Žďárský, který jen tomu
věří, kdo s kancionálem v ruce s ním mluví."
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• „Jste na omylu,1' odvětil kdosi ze společnosti.
Ždárský jest ctihodný pán a zasluhuje vší chvál)'."
„Hm!" ujal se slova dřívější řečník. „Tomu ne
odpírám, u kata Pasovského! Jsou však i jiní lidé
praví přátelé vlasti, kteří se vždy meče chopí, kdy
koliv zemi nebezpečí hrozí, a kdy jest toho vůbec třeba.'1
„Pravda svatá!" souhlasil jeden hlas. „Kdo svou
vlast miluje, zastane se jí v každé době."
„A vnuk jeho jest již docela jiný," ozval se jiný
host. „Jako pravý větroplach se chová, a Francouz,
Ylach, Němec neb kacířský Švéda jsou mu milejší než
my Cechové a my již platíme mu asi tolik jako
sprostá luza."
„U kata Pasovského!" huboval hrubý hlas, stav
se ještě hrubším. „Ať se má na pozoru před mým
tesákem!"
„A co se budete o Ždárského hádati!" zněl jiný
výrok. „Mně jest jeho neť desetkrát milejší než on.
Švarná to věru dívčina."
Rozmluva přešla nyní na Kláru. Úsudky o ní
byly rozdílné: jedni ji chválili, druzí ji haněli.
„Pyšná to slečna! — Odporná i časem! — Zvě
davá jak selská holčice!"
Takové a podobné byly výkřiky odporníků Kláři
ných, než v tom se všichni shodovali, že je dobrá
lovkyně, která se zná výborně v jízdě a též ve společ
nosti že umí hosty vyrážeti, pokud si totiž opak neumyslít kdežto ji- pak nic ve světě k rozmluvě nepřinutí.
Že Dyrix též k těm patřil, kteří ji zastávali, ne
třeba snad ani podotýkati.
Konečně se želelo, že jest takměř přinucena, nej
lepší svůj věk u starého strýce tráviti, aby jej v chu-
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ravosti jeho ošetřovala, což přimělo mladého lékárníka,
že se domlouval u hostitele, aby se poslalo pozvání
k lovu k ní do Chvatěrub, což prý by honbu mnohem
zábavnější činilo. Ostatní mu většinou přisvědčili, ač
koliv jim připadal podivným nový návrh mladíkův, aby
se totiž Kláře dodaly některé z oněch výjevů z lovu,
které byl Jiří nakreslil.
Mnozí z hostů obrátili se k poslednímu s prosbou,
aby jim ukázal výkresy své, což mladík po krátkém
zdráhání-se učinil.
Vše nazíralo zvědavě do lístků, a hrubý hlas ne
mohl se zdržeti, aby s poznámkou se nevytasil, řka:
„Pěkné to obrázky, u kata Pasovského! ale ukážete-li
je starému Zďárskému, řekne vám, proč nemalujete
raději něco svatého, abyste se za živa do nebe dostal."
Jiří se choval zcela netečně při celém tom výstupu
nevšímaje sobě ani hrubě, když mladší pokolení, sestoupivši se v kolo, raditi se jalo, které výkresy mají býti
zaslány a kterak pozvání by sestaveno a napsáno býti
mělo. Konečně bylo vše umluveno a společnost, pose
děvši ještě nějakou dobu, odebrala se pak, pokud nohy
to snesly, na lože. —
Po ránu spěchalo několik mladších lovců dolů
k řece a na druhý břeh k Chvatěrubům. As po hodině
se vrátili, se zprávou, že slečna Klára druhého dne
na lístek odpoví, a v pravdě došla odpověď v dotčenou
dobu, zároveň s poděkováním za věnovanou dívce po
zornost a s ubezpečením, že se lovu súčastní. Ku
konci bylo několik pochlebných slov kresliteli určených.
„Nuže, příteli!" zvolal blaženě Dyrix. „Kterak
se vám líbí to děvče?"
45

^

J

EDVARDA HEROLDA
\
„Mně?" odvětil Jiří. „Vždyť jsem posud nespatřil
ani cípu jejího šatu!"
„Ale podle písma dá se již souditi,'1 namítal Dyrix,
poněkud jsa nevrlým pro chladnosť Jiřího, kdežto sám
citem překypoval. „Vy jakožto umělec máte tím spíše
z čárek též povahu člověk* určiti."
„Želím v pravdě, že jsem to posud k takové doko
nalosti nepřivedl," dí s úsměchem Jiří. „Seč však
jsem, vyhovím přání vašemu. Písmo jest pěkné a zře
telné — dále nesahá učenost má." —
Téhož dne odpočíval hon, ale po ránu druhého
dne zavzněly již před východem slunce na nádvoří
veselé zvuky lovcích trubek a záhy byli všichni na
místě shromážděni, očekávajíce švarnou lovkyni z Chvatěrub. Toliko Jiří a soudruh jeho nebyli se posud
dostavili k společnosti, a proto ušlo jim též pozdravení
lovčího, hřmotným hlasem vyvolávajícího; „Zdař Bůh,
pánové a paní, zemane, rytíři, hrabata i chlapi! Zdař
Bůh!"
Dyrix když se byl vkusně přioděl, postavil se u
okna, pohlížeje dolů na cestu, vedoucí ku břehu a klnul
„husté mlze, která mu ve vyhlídce zbraňovala. I Jiří
byl zvědav seznati dívku, o kteréž mu byl přítel již
tolik namluvil, vychvaluje ji do nebe a proto stanul
rovněž u okna.
„Nyní by měla přijeti," ozval se několikráte
lékárník netrpělivě, prohlížeje oděv svůj, zda-li na
něm poskvrny není. Přesvědčiv se vždy, že jest v po
řádku dlouhý sametový kabát zelené barvy se zlatými
knoflíky, že nic nechybí tmavým spodkům a vysokým
botám mysliveckým, že taktáž nízký klobouk se širokou
střechou v dobrém stavu se nalézá, obrátil se zase
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na staré stanovisko k oknu. Nemoha však konečně
netrpělivosť svou přemoci, seběhl dolů, aby jel dívce
v ústřety. Záhy zpozoroval jej u okna Jiří na vraníkn
ze zámku klusajícího. Nedlouho a opět zaduněla kopyta
j koňská a slečna Klára v průvodu několika jezdců
vjížděla na nádvoří.
\
Veselá píseň lovcích trubek, obyčejné to znamení,
aby záhy společnost vyjela, upamatovala Jiřího, že již
čas, aby se k ostatním přivtělil, a nemeškaje, ubíral
se dolů na nádvoří, kde již vše připrareno bylo. Hluk
a křik i štěkot psů rozlehel se daleko široko.
»Vyť jste poslední, a měl byste býti první na
místě!" voláno na Jiřího, když se byl na vranci usadil.
„Pospěšte, příteli Jiříku, ať vás slečně představím!'pravil Dyrix, přiklusav k němu a uváděl jej ke Kláře,
která v kruhu několika jezdců se bavila. Poněvadž
však v tutéž dobu v jakémsi velmi živém a skoro hádce
se podobajícím hovoru s kýmsi se býti zdála, nevytrhovali ji mladí přátelé naši, a Jiří obral si zatím slečnu
Kláru za cíl svého pozorování, sleduje očima každý
pohyb její.
Postava lovkyně byla vysoká, stihlá a těsně k tě
lu přilehající šat jízdecký činil ji ještě půvabnějším.
Pohybovala se volně a nenucené, a kdykoliv Jiřímu se
zdařilo v obličej jí pozříti, bylo se mu přesvědčiti, že
to dívka tak spanilé a zajímavé tváře, že posud podob
ných na mnoze nebyl viděl. Čerstvou jízdou a rozčíleností při nynějším' hovoru byl se jí ruměnec silný
rozlil po lících, a oko jí zářilo neobyčejným leskem,
který však ukončením rozprávky místa postoupil jaké
si melancholické zádumčivosti, která sličné dívce tím
více půvabu dodávala.
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Dyrix se byl zatím k ní protlačil a několik slov
k ní promluvil. Klářin zrak utkvěl pak na Jiřím, kte
réhož nebyla posud pozorovala a nepatrný okamžik
s jakousi zvědavostí jej prohlížela. Pak ale sehnula
se stranou, jako by něco na šatě svém opravovala, vlas
tně^ ale, aby rozpačitost svou ukryla. Zdálo se, že'
o něčem přemýšlí, načež opět k naším mladým přátelům
se obrátila. Jiří cítil, kterak v něm krev ohnivě prou•dí a nemoha hned se zpamatovati, němou poklonou ji
pozdravil, dívka pak snad z těchže příčin takovoutéž
měrou poděkovala.
„Pane Dyrixe!" obrátila se pak k tomuto, tajíc
dle sil city své a jen slabé chvění hlasu prozrazovalo
stav její. „Chtěla jsem vás před chvíli za svědka si
vzíti, nyní však již hovor o věci té zanikl, a proto bych
myslila, abychom vyjeli, a cestou onu neukončenou roz
právku znovu rozpředli."
„Dříve ale než znamení k odchodu dáte," ujal se
slova Dyrix, „dovolte, ctná slečno, abych vám v tom
to panu Jiřího Piznice, mého přítele a umělce v malíř
ství představil. Od něho jsou zaslané vám výkresy."
•• Rudá červeň pokryla po těchto slovech obličej div
em, aby hned na to smrtelné bledosti ustoupila Než
•na rychlo sebravši všech sil svých, ovládla se Klára
a k Jiřímu pravila slova tato: „Jste snad mistr v pro
tokolech a matrikách zapsaný či jen k svému vyražení
se cvičíte v umění tom?"
„Toliko k rozkoši své jsem malířem," zněla Jiří
kova odpověd. „Neboť abych byl uznalým mistrem,
k tomu mně chybí, nikoliv láska k věci a pilnost ale
přirozené nadání, jakéž se vynutiti nedá."
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„Yyť jste příliš skromný, pane!" odvětila Klára.
„Jsem též přítelkyně obrazů a jakýsi úsudek o malbě
lze mi již pronésti, co pak se týče vašich výkresů, po
zorovala jsem v nich, že předmět malby dobře chápete
a hluboce promýšlíte, což věru za našich dnů dosti
řídkým úkazem jest. Skřeta náš již, bohužel, zemřel,
ale nová hvězda slávy vycházeti počíná v Brandlovi,
v mladém to posud ale již dosti znamenitém umělci.
Znáte snad díla jeho?"
Jiří dal zápornou odpovědi omlouvaje se tím, že,
ačkoliv v Čechách zrozen jsa Čechem se býti honosí,
přece léta mladosti své v cizině ztrávil dílem na vyso
kých školách, dílem na cestách a že teprv několik dní
v Praze tráví, a proto s uměleckými pracemi domácích
mistrů seznámiti se nemohl.
„Na vzdor svého dlouhého pobytu v cizině znáte se
však velmi dobře v domácí řeči," dí Klára.
„První slova má byla v jazyku tomto," pravil Jiří,
„a po dlouhých letech mluvím mateřštinu svou tak dobře
jako v dobách dětského, když matka má mne v ní cvi
čila, když otec můj zvuky řeči té v pamět vštěpoval."
„A kterak se vám líbí?" ptala se dívka kvapně.
„Ve vašich ústech připadá mi každé slovo její jako
dojemný hlas nebeské hudby," odvětil jinoch.
Klára se zarděla.
»Vy jste mi neporozuměl, namítala. „Ptám se vás
toliko na úsudek o této mluvě, jelikož se vám dostalo
příležitosti, abyste i jiné národy a řeč jejich byl seznal.'^
„Co rozenému Čechu nelze mi náš jazyk nad jiné
vynášeti proto, aby se nezdálo, že stranictvím se dávám
sváděti, než tolik jest jisto, že mateřštinu svou miluji
a nejraději v ní rozprávím," odpovídal Jiří.
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„Toť poskytuje poněkud útěchy srdci mému," jala
se dívka mluviti. „Neboť vězte, že žijeme v době, kde
všeliká láska k vlasti utuchla," — a při slovech těchto
utkvěla očima svýma na strýci svém, Karlu Ždárském —
„kde se Čech stydí za vlastní jazyk svůj, přetvořuje se
na Němce, Francouze neb Vlacha. — Leč domácí pán
kyne, abychom s e k vyjetí připravili, pročež nutno pro
zatím ukončiti hovor o této věci."
Dvakráte zavzněl hlas rohu a lovčí zvolal: „Zdař
Bůh, pánové a paní! Lov počíná!"
Celá společnosť s Klárou v čele opustila nádvoří.
„Nuže, co myslíš o Kláře?" tázal se Dyrix, jeda
po boku přítele svého.
„Zdá se mi, že nade všechno miluje vlasť svou,"
odvětil Jiří.
„Pravdu máš," vykládal onen, „podobá se v tom
zcela strýci svému a proto není příliš ctěna od synů
a vnuků starého Ždarského, kteří nové módě se koří
_ a k cizině lnou."
„Snad jest konečně živa z milosti příbuzných svých?"
vece onen.
„Bohužel, že tomu tak, poněvadž jest chudý sirotek!"
zněla odpověd. „Ted však popilme, abychom blíže
k ní se dostali!"
„Nevíte, kdo jest mladík, jedoucí jí po boku?"
vyzvídal Jiří, zdržuje druha svého,
„Její příbuzný, pán Karel Ždarský, syn bratra
starého hraběte," vysvětloval lékárník. . . . „Bratrové
jeho byli protestante a po dvacet let žili v Saších, aby
však po panu Florianovi dědili, přestoupili opět ke
katolické'víře. — Tak alespoň/se o tom vůbec mluví."
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Dyrix pobídnul na to koně svého, aby dohonil
Kláru, Jiří však, zabrav se v myšlénky, nenásledoval
příkladu jeho.
Zatíná se byly mhly docela ztratily a slunce vyšlo
v celé slávě své na obzor nebeský, ozařujíc kraj a odrážejíc
se paprsky svými v kapkách rosních, které se třpytily
na svěží trávě a na lupenech kmenových.
Na pokrají lesa očekávali společnost sluhové s dlou
hými tyčkami, kterými se měla raziti koňům cesta mezi
hustými větvemi lesních stromů. Po delší jízdě přijelo
se na mýtinu, kde bylo zastaveno. Bylof to příjemné
místo, vroubené dokola temným lesem a v středu svém
svlažované čistou vodou nevelikého potoka, který v bystrém
toku svém se vinul dále do tmavých krajů lesních.
Mocný dub, rozprostírající daleko větve své vypínal se
tam do výše, lákaje příchozího pod stinný krov svůj.
Jezdcové sestoupili s koňů a záhy seděli kolem
bílého na pažitu rozloženého ubrusu, na který kuchař
rozmanitá jídla snášel. Bylyf tu v ladném nepořádku
podle sebe studené šunky, uzené jazyky hovězí, a takové,
též maso, svinské rypáky a uši, kýty rozličného druhu,
pečené bílým zázvorem posypaná a. p. V potoce ochlazovala
se celá řada lahví s dobrým vínem.
Klára předsedala stolu, majíc po boku svém hostitele
Kralupského.
Záhy podalo se všem nekalenému veselí a v hlučný
hovor i v hlasitý smích hostů míchalo se štěkání mladých
posud ne dosti zkušených psů, kdežto starší jejich
a zkušení již soudruhové tiše se chovajíce na mládence
lovecké pohlíželi, kteří všelikými průpovídkami u honců
běžnými jejich choutku na zvěř dráždili.
• '
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Několik myslivců s velikými neohrabanými ručnicemi
bylo se zatím vydalo na výzvědy do lesa' a za nějakou
dobu se vrátili, zvěstujíce, kterým směrem po jelenních
stopách slušno se bráti. Byloť jich udáno několik a když
se společnost byla ustanovila, kde honiti bude, musily
lahvice svou lázeň opustili a několik jich vyprázněno
rozjařenými pány na zdar šťastného lovu.
Smečka psů byla vypuštěna, jezdci se vyšvihli na
koně a za nedlouho oživil se celý les křikem a hlukem
nalézajícím ohlasu daleko po vůkolí. Kvapným klusem
ubíhali koně za honícími psy, kteří s hlavou k zemi
sehnutou po stopě jelenově se hnali, a též Jiříkův vraník
podle příkladu ostatních rychle nesl pána svého v tmavou
houštinu. Mladík seděl na něm bez všelikého účastenství,
obíraje se v myšlenkách zcela jinými věcmi, než bylo
štvaní zvěre, a kdyby byl mohl pod vhodnou záminkou
vyražení toho se vzdáti, zajisté by byl tak učinil, nejsa
vůbec velikým příznivcem jeho, jelikož krutým se mu
zdálo býti pronásledování ušlechtilého zvířete do smrti
Ostatně však byl statný a hbitý lovec, který by i tenkráte
spatný svůj rozmar byl věděl utajiti, by upomněnka na',
nezdařeny výsledek všelikých podniknutí stran uzmutých
mu listin na mysl mu mocně nebyla naléhala. Těmito
myšlenkami dal se docela unésti, nepozoruje ani že
mu byla již ostatní společnost ujela o notný kus cesty
a teprv hlasitě volání o pomoc mu blízku vytrhlo jej
z tohoto dumání. Zastaviv koně naslouchal, odkud hlas
ten přichází^ a když byl po opětném jeho ozvání-se
o tom se přesvědčil, vedral se s vraníkem svým do
houštiny, kde nalezl starého známého z Kralup a nevalného
příznivce zbožného hraběte, Floriana Žďárského a jezovitů, Jana Hrobčického z Hrobčic, který leže pod koněm
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svým, linouti se nemohl a katem Pasovským sobě prozatím
ulehčoval.
Nemeškaje, seskočil Jiří s koně a pomohl rytíři
z jeho nepříjemného položení.
Hróběický, ohledav celé tělo své, zda-li se mu
někde nešťastným pádem neporouchalo, a seznav, že
si jen nohu byl vyvrknul, vybídl pak Jiřího, aby mu
též koně zvednouti pomohl,' což když bylo šťastně
vykonáno, obrátil se pak k ochránci svému řka: „Děkuji
vám, a až někdy jako právě já vaz svůj v nebezpečenství
míti budete, přispěju vám též, u kata Pasovského!
Nyní však hleďte si dalšího lovu a já se tu zatím trochu
prospím se svýrn^ koněm . . . Ano, jen pohlížej na mne,
chromá herko! Či tě mrzí, že jsi klopýtla a se mnou
zároveň se svalila? Ha ha, u kata Pasovského!...
A proč vy, mladíku, zde posud meškáte? Vždyť již
ani hlahol loveckých rohů sem slyšet není . . . "
„Aj, zde vás přece samotného zůstaviti nemohu,
zvláště když i vašemu komoni, jak se zdá, pádem tím
ublíženo bylo,'1 odvětil Jiří.
„Tak? — Nu, přece jsi jen hloupé hovado," jal
se mluviti Hrobčický ke koni, který hlavu po něm
obracely kdykoliv zaslechl hlas pána svého.
„Zůstanete-li zde, nepomůžete mně pranic1', vece
pak k Jiřímu, „neboť u Pasovského kata, na nohy nelze
se mi postaviti, poněvadž jest pravá vymknuta. Aby
chom zde ale tak zbůhdarma nezaháleli, zahrajeme si
v karty — totiž máme-li jakých při sobě."
„Zapůjčím vám svého vraníka a vašeho povedu za
uzdu", nabídnul se mladík.
,,Také dobrá! Ted mi pomozte na kůň a vrátíme
se do Kralup" pravil Hrobčický, načež zvolna jeda,
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pokračoval u své řeči, řka: „U kata Pasovského, stará
to již herka ta má, ale my se máme rádi a nerad bych
ještě tak hned jí pozbyl. Dvacítku má na zádech, než
roku sedmdesátého prvního byla jak ďas bujná a unesla
mne několika proklatým Francouzům, kteří by mně
byli bez mála na věčnost posvítili. Ted dělá též dobrou
službu, a dnes by zajisté byla jen dost klusala, kdyby
nebylo nešťastného klopýtnutí přes kořen. Ba věru
statný to posud kůň a věřte mi, má jediná milenka
ve světě. U kata Pasovského, jsem posud starým mlá
dencem — vy tuším také?" otázal se kvapně Jiřího.
Tomuto bylo se usmáti pro neočekávaný výsledek
reci, načež ujistil jezdce, že jest posud svobodným a
lásky ze posud nebyl zakusil mimo onu k malbě.
.
„K malbě?" divil se Hrobčický, vrtě nedůvěrně
hlavou. „Vyt jste přece též šlechtic a co takový ne
dáte se snad zapsati do cechu, abyste o svátcích za
modrým praporem s bílým štítem a čtyřmi v něm štítky
červenými dle zlatníků a rytců erbů chodil, u kata
Pasovského!"
„Maluji toliko k svému vyražení", byla odpověď
mladíkova. „Umění nehanbí nikoho a poskytuje lecjakou
„Umění - zábavu!" opakoval onen s opovržením
0V
t(
j e U m ě n í p r a v é
a
v t o m m á
"zábavu
Í 1 ~7,
ž
šlechtic jen
hledati."
„To se řídí podle chutě každého jednotlivce",
pravil Jiří. „Co se mne týče, netěšil bych se právě
příliš pod břichem povaleného koně."
„Jako já", přisvědčil Hrobčický. „Mně to ale jest
bezpochyby ve hvězdách psáno, abych takovou smrtí
sešel, u kata Pasovského! Za dvanáct let spadl jsem
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již patnáctkrát s komoňě svého, dnes však není to
pranic divného. Bylo nás třináct u snídaně, a toť víte,
že třináctka nehodu nějakou znamená."
Mezi touto a podobnou řečí byli se oba dostali
do míst, z kterých nevěděli kterak k společnosti neb
do Kralup přijíti, jelikož oba v temném lese se. ne
vyznali. Jiří byl několikráte již na roh se ozval, aby
o sobě a svém průvodci vědomost některému snad blíz
kému lovci dal, leč vůkol panovalo hluboké ticho
a nikde nezdála se pomoc z bludiště toho kynouti.
„Někam snad přece dnes dorazíme," těšil se Hrobčický při hlasitém smíchu, „a mně by to bylo dost
milé, poněvadž mně noha otékati počíná."
„Bydlíte snad někde nablízku?" ptal se ho Jiří.
„Já? — a bydleti? Ha ha ha!" smál se takto
oslovený. „U kata Pasovského! co vám to připadá?
Já bydlím tam, kde jsem budto pozván neb kam bez
pozvání maně přijdu. Kdo mne rád vidí, nezbude mne
hned s krku, zvláště miluje-li jako já ony malované
listy — ''•
„Vy tedy hrajete rád v karty?" vece mladík.
„Ano pamatuji se, že jste včera po večeři hrál dosti
náruživě."
„Hm, náruživě — ba jistě, u Pasovského kata!
Mimo lov jest hra má jediná náruživosť", dosvědčil
Hrobčický. „Což vy, mladíku, vy nehrajete?"
Jiří dal zápornou odpověď, čemuž se rytíř nemálo
divil.
„Ach ovšem", dí pak úsměšně. „Vy lípáte raději
barevnou hlínu na papír a plátno, právě jako slečna
Klára, která má též takové podivínské choutky. Znáte
—
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ji, tuším? — Inu, toť se rozumí! Vždyť jste posud
mladík, a konečně snad také učený?''
Jiří přisvědčil.
„Hm!" mručel Hrobčický. „Jste učený, a přece
mi nepovíte, proč má slečna krk vždy až po bradu
zahalený."
„Seznal jsem ji teprv dnešním jitrem a jen něko
lik slov jsme spolu rozprávěli," odpověděl miadík, po
hlížeje poněkud zvědavě na svého společníka.
„Nuže, tedy vám to vyjevím," jal se rytíř mlu
viti. „Možná, ^že budete pozván k jejímu strýci, který
jest takový též blázínek jako Klára a vy a raději v ty
proklaté, zdlouhavé šachy hrá než v karty."
„Svatá pravda;" přerušil jej Jiří, jsa již netrpěi1!??)- » P o s u ( i J'ste mi však neřekl příčinu zahalení
stihlého krku Klářina."
„Hm, u kata Pasovského! O tom ona as nejlépe
ví, vykládal Hrobčický. „Vám to ale vyjeviti, sem
povinen, poněvadž jste mi předně na nohy a za druhé
na svého vlastního koně pomohl — "
„Toť jsou dlouhé úvody," podotknul Jiří.
„Již tedy počínám. - Než, dříve ještě podotknu,
ze mluvím, jen co o tom pověst vypravuje — "
„Dobrá! A co vypravuje o tom pověsť?"
„Hrdlo slečnino má na sobě cosi hrůzného, něco
podobného, jako krk Kumanův — znáte snad tohoto
písaře Pražského? — On jest potomkem onoho dare
báka, který byl sv. Ludmilu uškrtil. — Abyste se
snad nemýlil, jsem já též pravým katolíkem, a vy bez
pochyby také takovým, proto vám nebude neznámý
onen příběh se sv. Ludmilou, kterou Kuman a Tuman
byli uškrtili."
\
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„Dokonale mi jest znám, ale pro Bůh! v jakém
spojení jest Pražský písař a Kuman z roku 927 s kr
kem slečny, žijící r. 168*?"
„Špatně chápete, milý příteli! a špatně byste se
proto hodil do naší čertovy společnosti, ha ha ha!
To by byla pro vás výborná škola ; u kata Pasovského!
neboť nemá-li tam někdo všech pět smyslů v hrsti,
veta po něm!"
»Vyť jste snad docela společník ďáblů a navštěvovatel
pekla?" vpadl Jiří Hrobčickému do řeči, nemoha již
zvědavost svou potlačiti.
„Ano, ano! Jsem společník pekla, a jaký veselý
chlapík, ha ha ha!" smál se rytíř.
„A peklo se svými obyvately má snad s krkem
slečny Kláry co dělati?"
„Ach dobře, že jste mne upamatoval! Bezmála bych
byl na to zapomněl, což však není div, povážíme-li, že
jsem panic a o takové slečny se nestarám. — Poslechněte
tedy! Klára ma na krku jakési znamení, širokou prouhu
krvavou, jakoby širočinou ji byl někdo fal, ha ha ha!"
Jiřího se chápala zlost pro tuto surovosť rytíře
Hrobčického, a již jej chtěl pokárati když tento vypustil
z list jméno, jaké pozornost mladíkovu na nejvyšší
stupeň napnulo.
„D kata Pasovského! Hozlauer by se byl smíchy
popukal a Straka s ním, kdyby mne byli slyšeli,"
smál se rytíř.
„Hozlauer Václav z Hozlova, není-li pravda?" Víte
o něm něco více?" ujal se Jiří dychtivě slova.
Hrobčický obrátil se pln udivení a rozpaků k mladíku.
„Něco jste mi, tuším, pravil?" vece. „Mně časem
zalehají uši a pak dobře nedoslýchám."
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Jiří dupnul netrpěliv nohou, aby však docela zjevným
výbuchem zlosti o další zprávy stran dotčeného člověka
se nepřipravil, utlačil vášeň svou, a ptal se znovu
Hrobčického, zná-li Václava Hozlauera z Hozlova.
„Hm! proč se na toho vyptáváte?" odvětil tento,
stavě se přihluchlým. „Svého krejčího znám dobře,
toť se ví!"
„Krejčího? - "
„Holá! máme vyhráno," zvolal náhle rytíř, uhnuv
se takovou měrou dalším otázkám Jiříkovým. „Tamto
jest naše společnost, a pokud se nemýlím, má již jelena
uštvaného. Tedy pospěšme si, mladý příteli!"
Jiří zahučel do sebe zlostí, zbaven jsa poslední
naděje, že mezi řečí přece nějaké zprávy se dopátrá
o muži, na němž mu tolik záležeti se zdálo. Nemoha
si však pomoci, následoval mlčky Hrobčického, těše
se nadějí, že konečně přece dosáhne jakoukoliv měrou
účele svého.
Po krátké době přiblížili se oba k místu, kde
švarný jelen právě dokonával, obklopen jsa pronásledovníky svými.

„Vsadil bych se o nevím co, že to čertovo děvče
nejdřív jelena dohonilo," zvolal rytíř. „UkataPasovského
a u všech všudy rohatých z horoucího pekla, že jest
to pravda! Proklaté to děvče!"

I
V

„Vy proklínáte jak Maďar," namítnul Jiří „a nepo
mníte, že to neslušná věc, o slečně se tak -vyjádřiti."
„Však se do ní proto nespustí kat Pasovský, leda
že by dostal choutku na její pěkné hrdlo," odvětil
surovým způsobem rytíř.
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„Podle vaší řečí bych soudil," dí rozhorlený mladík,
„že jste v celém svém živobytí do společnosti vzdělaných
lidí ani nepřišel."
„Ha ha, u kata Pasovského!" smál se Hrobčický.
„Jsemť já o několik let starší než vy, mladý panáčku,
a mohu se trochu větší zkušenosti vykázati; neboť když
jsem v bitkách se oháněl a k vítězstvím napomáhal,
tuť jste nebyl snad ani na světě aneb vám chůva kaši'
tenkráte do úst strkávala."
„Tuším, že jste se, slavný hrdino, nejraději v pozadí
u vozů zdržoval," posmíval se chlubnému rytíři Jiří.
„Hm!" odpověděl chladně takto oslovený. „Kdo
byl vzadu, byl u Jankova šťastným. Tam jsem prodělal
první bitvu svou, mladý pane, a bez zadních vojů našich
byl by Hacfeld zajisté zvítězil."
Takovou měrou rozprávějíce, přišli oba ku společ
nosti, která s hlasitým smíchem je uvítala.
„Co.se vám přihodilo, příteli?" zavolal udiveně
Dyrix, vida Jiřího pěšky se sem beroucího.
„Půjčil jsem koně svého tomuto rytíři, poněvadž
byl se svým padl a nohu sobě vymknul," zněla odpověď.
„A proto přicházíte z této strany" pravil onen,
obdržev žádoucího vysvětlení. „Škoda, věčná škoda, že
jste se neúčastnili štvanice! Leč pozor, tecT, první
lovčí vykonává své právo."
Znamení na roh svolalo všechny lovce v hromadu.
Listí a větví rozprostřelo se množství na půdě lesní
a na to jest vložen paroháč, Psy, jimž dříve ukázán
byl skonávající jelen uvázáni v hromadu, načež lovčí
vytáhl svůj tesák a usekl mrtvému zvířeti pravý přední
běh, který pánu svému obětoval. Po té dal se do
rozpolíování jelena, podávaje ob čas některou čásť z něho
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lovcům, kteří na zvláštní k tomu určenou vidličku je
napichovali. U prostřed práce své posilnil se vždy po
chvíli notným douškem z lahvice, načež dokonáno jest
záhy dílo jeho. Pacholci byli zatím oheň rozdělali a za
nedlouho otáčela se pečené na rošti nad plamenem.
Které^ části masa se upraviti měly, určil Kralupský pán,
jsa vůdcem celé výpravy, a také první okusil jídla
z paroháče uštvaného. Pak se hodovalo, při čemž též
myslivci a ostatní sluhové určitý již pro ně díl obdrželi.
Psům se dostalo chleba nadrobeného ve vřelou krev
jelení, která se byla do nádoby nachytala.
Když bylo po všem, udělány jsou z větví nosítka,
na kterých musil nesen býti Hrobčický, poněvadž otok
na noze cim dále tím horší tvářnost na sebe bral. Průvod
cely sednul směrem k zámku zpět.
z v ě d a v o s
« v 7 ^ ^ !
í vypravováním Hrobčického
o krku Klarine napnuta byla, protlačil se blízko k ní.
Slečna shlédnuvši jej, oslovila mladíka, řkouc: „Právě
jsem byla zaslechla, že lov vaší křesťanské lásce ustou
piti musil."
Jiří neodpovídal.
-.^statně lze vám náhrady sobě zjednati." ujala
K

alra

neb0ť

eště

řed

Z i / V e,l e n u' s tv "
J
P
opadem slunce
, m a e ár^y
J
™«, ač bude-li ještě dnes pánům
lovcům vhod a po chuti."
„Co se lovu samého týče, nezdá se mi, že bych
byl pravě mnoho promeškal," odtušil mladík. „Jsa
pntelem honby, jsem přece nepříznivcem všelikého
bezcitného štvaní nebohého zvířete. Na konec nebyl
dobročinný, jak vy jej, slečno, nazýváte, skutek můj
pro mne bez odměny, jelikož v proudu řeči o dosti
podivných věcech vědomosti jsem nabyl."
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Při slovech těchto upřel Jiří bystře zrak svůj na
krk slečny Kláry který tuhým límcem skoro až po bradu
zakryt byl. Neušlo však dívce pozorování, toto, a prudká
změna obličeje jejího, jenž smrtelnou bledlostí se byl
pokryl, svědčila, že známa jí asi příčina chování — se
podobného u mladíka.
Již se želelo Jiřímu nepředloženého činu toho
a právě se chystal nějakou omluvou neslušnost svou
ospravedlniti, když Dyrix k oběma se přitočil, pravě ku Kláře: N e z a z 1 í t e, mi slečno, pak-li příteli svému
v ochranu vás odevzdám, opouštěje místo milé po vašem
boku, jakéž zaujímati posud jste mi dovolila. Sázka
s hrabětem Karlem nutí mne ke kroku tomuto."
„Aj, již vás omrzela zábava se mnou?" žertovala
Klára, na rychlo se zpamatovavši."
„To nikoliv!" namítal Dyrix, „ale — "
„Nuže, přijímám nabídnutí vaše," přerušila mu
další řeč dívka, „a propouštím vás."
Nové zatroubení na roh zvěstovalo, že lovci, nemajíce
posud touhu svou po honbě ukojenou, cestou k domovu
vyražení toho sobě hleděti zamýšlí, a takovou měrou
uhnula se opět společnost ze směru kzámku Kralupskému
vedoucího hlouběji do lesa, kde nové štváni zvěře počalo.
„Jste milovník hudby ?" tázala se Klára Jiřího, jehož
vraník dle koně slečnina klusal.
„Více jsem zaujat pro malířství," odvětil mladík,
„ač hudbu též návidím a mileřád jí naslouchám."
Hluk několika lovců, ženoucích se po stopě štíhlého
srnce, ukončil sotva započatou rozprávku obou.
„Věříte v kouzla a čáry neb strašidla?" ujala se
pak slova opět Klára.
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Neočekávanou otázkou toutojsapřekvapen, mlčel Jiří.
„Neporozuměl či neslyšel jste?" obrátila se k němu
dívka.
„Slyšel jsem ovšem, leč podivnou zdá se mi řeč
podobná ve vašich ústech, slečno!" odpověděl Jiří. „Po
celý život svůj neměl jsem příležitosti, abych o bytosti
nadpřirozených mocností takových se přesvědčil, a proto,
abych pravdu netajil, vyznávám, že v ně nevěřím. Obyčejně
ukrývá se za tím pouhý klam a mam šalební."
Klára pohledla na svého průvodce nedůvěrně, což
když mladík pozoroval, vyptával, se dívky zda-li snad
důkazy opačné má.
„Zajisté," dí slečna a slabý ruměnec rozestřel se
jí po lících. „Bych důkazů neměla, nebyla bych se dříve
na vaše mínění ptala. Jste mi sice posud jako cizincem,
ale — "
„Ale? Zvědavosť má jest, slečno, na nejvyšší stupeň
napnuta."
„Nevysmějete se mi, pane?"
„Chraniž Bůh!"
„Tedy poslyšte a, možno-li vám, přirozenou měrou
pak to vysvětlete, nejste-li nevěřícím Tomášem! — Před
třemi nedělmi jsem vás viděla, ovšem že v jiném oděvu."
„Mne?" zvolal Jiří překvapeně. „Myslíte snad
v Praze, slečno?"
„Nikoliv!" zněla záporná odpověď. „Půl léta již tomu,
kdy jsem byla v Praze posledně. — Než slyšte dále!
— Dotčeného času snila jsem v jedné noci, že mám
na krku svém zavěšený řetěz zlatý po nebožce matce
své. Jakýsi člověk neznámý mne v tomtéž okamžení
přepadl, a jelikož statně jsem se mu bránila, prchal
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ode mne a za nedlouho proměnil se náhle v ďábla;
chystaje se k novému útoku na mne.
Pohlednu na řetěz, jehož spona ozdobena jest
vrytým obrazem svatého Václava, a ďábel ustupuje přede
mnou. Než na rychlo stává se z něho dravý vlk, jenž,
skočiv na mne, škrtiti mne počal. — Tu však — "
„Nuže?"
„Přišla mi nenadálá pomoc."
. „Docela snad v mé podobě? Není-li pravda?"
„Ano, vy sám jste byl ochráncem mým. Vší sílou
uvrhl jste se na zvíře, které pod vašima rukama dřívější
podobu ďábelskou na se vzalo. — "
„A potýkal jsem se s ďáblem tím?"
„Rvali jste se krátkou dobu a vy jste byl raněn.
Pekelník roztrhl vám na prsou kabátec a pod ním objevil
se zlatý peníz. — "
Maně dotkla se Jiřího ruka prsou.
„Tuším, že nosíte podobný peníz u sebe?^' ptala
se na rychlo Klára, kteréž ono hnutí nebylo ušlo.
„Ano! Jest to dar matky mé."
„A na něm jest vyobrazení jakési paní. — Ci není?"
Jiří přisvědčil a Klára pokračovala u svém vy
pravování.
„Jak mile byl obyvatel pekla onen obraz spatní,
klesl jakby bez vlády k zemi a — já jsem se probudila."
„Podivno, než pro to vše přece nic nadpřiro
zeného, zázračného," pravil více jako pro sebe Jiří.
(
„Pouhý sen a — "
„Pravdu dítě, že to pouhý byl sen," převzala mu
dívka slovo, „ale tím není vše ukončeno. Opět jsem
vás spatřila po druhé. — "
„A opět snad ve snu?"
•
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„Ne, nikoliv! Na tři kroky stál jste přede mnou
v mém pokoji. — "
„Nemožná to věc!"
„Možná a také v pravdě se mi přihodila. Hrůzou
posud trnu, pomním-li na to."
„A jak to tedy, prosím, bylo?"
„Starý ujec můj ležel, churav jsa na loži a již po
tři noci byla jsem u něho bděla, ošetřujíc jej co největšího
dobrodince svého v nemoci jeho. Třetí noc nemohla
jsem pokušení odolati a vsedě jsem dřímala. Strýc,
vida umdlení mé, vybídl mne, abych šla do svého pokoje
se prospat, jelikož prý cítí úlevu a tedy nikoho prozatím
u sebe nepotřebuje. Učinila jsem dle jeho rady apřioděná
na lože jsem se uvrhla, abych při prvním možném zazvonění
ve vedlejší ložnici strýcově se probudila a povinnosti
své dostáti mohla. Dříve však než jsem oči přivřela,
pohlednu na dveře; ty se otevřely a jimi vstoupil jste
vy, dříve dotčený již peníz v ruce a četl jste heslo na
něm vyryté a znějící: Věrnost a přátelství!"
Jiří se zarazil poněkud.
„Nuže; jaké jest vaše nynější mínění?" tázala
se Klára.
„Pravím s Turkem: Allach jest mocný!"
„Druhého dne svěřila jsem se Barušce s viděním
tímto, kteréž záhy bylo zase zmizelo, a ona mi je vy
kládala,' leč neúplně, pokud jsem pozorovala."
„Snad by ji zlato k vyznání přivedlo."
„Jste na omylu, pane!" dí Klára. „Stará Baruška
nebaží po zlatě a příčina jejího zatajování musí býti
jiná. Ostatně, jste-li na bližší zprávy zvědav, navštivte
našeho pana Floriana Ždárského ze Ždáru v našem zámku,
z něhož posud není vypuzena posvátná pohostinosť staro64
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česká. Možná, že se v pádu tom více dozvíte od Barušky,
než byla mně svěřila."
„Přijdu, t. j . použiju pohostinského přístřeší u vašeho
pana strýce, kterého poznati sobě nemálo přeju," odvětil
s dvornou úklonou Jiří.
„Budete nám vítán a u dobrého strýce mého za
jisté jen vlídnosť a úslušnost naleznete," vece dívka
s pohnutým hlasem. „Ubohý strýc můj! Věku již do
sáhl vysokého a kdož ví, jak dlouho zde ještě pobude!
On jest posud snad jediný a poslední šlechtic, který
s pýchou se jmenuje českým šlechticem, nezapíraje ná
roda svého."
Vzdechnuti provázelo poslední slova.
„Slyšel jsem o tom již, slečno!" pravil Jiří, „a dlužno
mi říci, že i mně to odporno a zároveň bolno, pak-li
již Čech Čechem se býti stydí. Kruté to chvíle; dejž
Bůh dočkati se lepších!" —
Hlasitý štěkot psů a často opětované troubení na
rohy svědčilo, že padla nová obět lovu, a proto se
dali opozdilí naši jezdcové klusem za ostatní společ
ností, ku které záhy též dorazili. —
Po poledni zavítali lovci do Kralup, a Jiří byl po
celý ten čas věrným a ne právě nepříjemným společní
kem Klářiným, což se z toho dalo souditi, jelikož ně
kteří zvlášť z mladších pánů sobě zdíleli, že důvěra
mezi oběma znamenité výše dosáhla.
Na nádvoří přivtělil se opět ku Kláře Dyrix a byl
od slečny žertovnými předhůzkami přijat.
„Aj hleďte dvorného pána," pravila dívka v smíchu.
„Nenalezá-li již společníků, s kterými by nových zábav
sobě opatřil, vyhledá tv, jimiž dříve opovrhoval."
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„Činíte mi veliké bezpráví, ctěná slečno!" odvětil
skroušeně Dyrix, klade ruku na srdce a očima zami
lovaně se tváře. „Jen zvláštní okolnost přinutila mne,
abych neopustil vašeho mladého strýčka, pana Karla
Zdárského. — "
Z očí slečny Kláry vyšlehl plamen při vyřknutí
tohoto jména, což přimělo Jiřího, že dívku oslovil, řka:
„Upomněnka na vašeho strýce mladého zdá se vám,
slečno, nemilá býti. Ač posud zde jako cizinec skoro
dlím, doufám, že slova má na přísnou váhu kladena
nebudou jelikož v zlém úmyslu jich nepronáším."
„Dekuji vam za vaši péči o mne," odpověděla
Klára změnivši na okamžení výraz svůj ve tváři a ja
kýsi nádech utechy zobrazil se jí v obličeji. „My ženke jsme vůbec slabá stvoření a všelikým dojmům pří
stupnější; proto vznítí se u nás často plamen vášně,
amz lze city srdce svého nám ukrýti. - Onen člověk
jest příbuzný pana Floriana Zdárského, a poněvadž
rodina jeho následkem posledního velikého povstání
o všechen majetek svůj připravena byla, přijal jej

S

? T ? ^éh0
sekr

etář

domu

'

kde n

* ní

rozličné

služb

y

ÍTTv\
e m , předčitatelem a důvěrníkem
v
ÍZ-\?™naP ^ o u - l i hosté, uvádí je k hostiteli,
S
IřSSIÍ^ř11^
, f ? b Se n u d í ' usP°řádá o k a m ž i t ě
nějakou zábavu, a kdykoliv skrovná osobnost má ně
kam se odebere dan mi bývá za polovičného sluhu
a úplného dvorného průvodčího, aby mně ztrpčil ně
kolik těch okamžiku, kterých k svému zotavení rada
bych použila. Nez zanechme řeči o bídném úlisníku tom!"
Poslední slova byla vášnivě a v opovržení vyřknuta.
Jiří bloudil zrakem po nádvoří, hledaje mezi jezdci
ponejvíce v hovoru zahloubanými, líčenou osobnosí.
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„Aj, vy jste zvědav jak ženská," pravila opět
s úsměchem Klára. „Zavítáte-li k nám na Kladno, za
jisté seznáte též onoho člověka, jehož jméno vysloviti
mi za protivné přichází. Kadila bych vám však, abyste
v důvěrnější obcování sním se nespouštěl, poněvadž
obyčejně jen příležitost k sporům a urážkám vyhledává."
„Než nepochopuji, kterak to možná, že pan Florian
takového zlomyslníka u sebe trpí a tak důležitých úkolů
mu svěřuje," namítal Jiří více žertovně, mysle, že od
por slečny Kláry k jejímu příbuznému, bez podstatných
jsa základů, jen následkem jakési osobní, snad podi
vínské choutky jest.
„Ach! v lichocení starému pánu nemáte většího
mistra nad něj," odtušila dívka. „Mimo to nestará se
již pan Florian o takové věci, aby jim na stopu přišel
a jakožto příbuznému svému mu důvěřuje, jsa vtělená
dobrota, kdežto onen samá přetvářka j e s t "
Po té umlkla Klára a jakýsi mráček těžkomyslnosti
obestřel vnadný obličej její. I Jiřímu nebylo v tomtéž
okamžení volno, žalné myšlénky zdály se vznikati v hlavě
jeho a trudný nepokoj ovládnul srdce jeho, aniž sobě
příčiny těchto úkazů vysvětliti věděl.
Toliko Dyrix byl posud blažen v kruhu oněch dvou,
kteří s ním opodál ostatní společnosti stáli. Blahem
svým jsa unášen, želel jen, že záhy nastane doba roz
loučení a vyjevil to svým směšněvážným způsobem Kláře,
tvrdě, že nemilosrdný osud doby štěstí jen po kapkách
smrtelníkům uštědřuje.
„Neviňte osud!" pravila Klára bolně se usmívajíc.
„Vy, mužové zajisté jen bez důvodů sobě naříkáte;
vy se kocháte v štěstí a blahu po libosti, a pak-li jste
číši rozkoše na dno vypráznili aneb když vám násilně
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z rukou vyrvána byla, lehce sobě postrádané rozkoše
nahradíte. — Leč, tamto přichází již roztomilý prů
vodčí můj, aby mne domů zavedl."
Skutečně ubíral se z druhé společnosti kdosi vol
ným krokem k našim třem lidem, z nichž především Jiří
bystrým zrakem příchozího pozoroval, chtěje snad z vý
razu obličeje též na duševní jeho povahu souditi.
Byl to člověk vyžilých tváří bez hlubšího významu,
jedna z oněch ne právě řídkých hlav, jaké pro mladý
věk příliš starými a naopak pro starce příliš mladými
se ukazují. Oči pohlížely netečně před sebe, a Jiří
v pravdě nemohl chápati, kterak by tolik zlých vlast
ností — dle vyrčení Klářina — se v nevinném tomto
na pohled člověku vzalo.
„Ach, pan strýc již zde!" uvítala jej chladně Klára,
když blíže přišel a přítomné hlubokou poklonou po
zdravil.
„Zde vám představuji pana Jiřího Piznice," uká
zala dívka na tohoto „av zde, pane Jiří, jest strýc můj,
pan Karel Zdárský ze Ždár!"
Tento se opět uklonil, načež, obrátiv se k dívce,
jí zvěstoval, že jest pro ni vůz připraven k návratu
domů, pak-li by však cestu raději koňmo vykonala,
že stojí v stáji též čerstvý a neunavený kůň, jehož jí
volno použíti.
„Vůz zde pro mne?" opětovala Klára v udivení.
„Tak jest!" přisvědčil pan Karel Ždárský. „As
před hodinou prý přijeli sem z Kladna s vozem, v kte
rém obyčejně do Prahy jezdíváte a zároveň s ním došla
zpráva, že máte bez odkladu na Kladno se vrátiti.
Přibyl prý tam Pražský strýc a několik jiných pánů."
Obličej dívčin zasmušil se při této novině.
\
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„Smím-li vaše přání u věci této slyšeti" — pravil
Zdárský pokorně.
„Právě jsem přemýšlela o zpáteční cestě do Chvatěrub, ze které, jak nahlížím, ničeho nebude," odpověděla
Klára. „Ostatně vězte, že volím raději ve voze jeti,
abych- sobě poněkud pohověla, a vy, strýce, koňmo
mne provodíte."
„Vše dle vašeho přání se stane jak nejponíženěj
šímu sluhovi svému poroučeti ráčíte," dí Žďárský, a po
kloniv se, šel potřebné rozkazy dát. Klára sledovala
jej zasmušilým okem.
„Již odchází lichometník tento," mluvila polohlasně
k sobě. „Kdyby Bůh dal, a buďto já neb on v chlad
ném hrobě již odpočívali!"
„Ublížil vám v něčem slečno?" ptal se Jiří poně
kud nesměle, nevěda, zdali s otázkou touto dívce vhod
přijde.
Z oka Klářina sršely plameny a rudá červeň rozstřela se jí po lících. '
„Nic podobného, nic!" zvolala prudce, rozpřáhnouc
ruku, jakby od sebe pudila pomyšlení na nemilé věci.
Za nedlouho vyjel vůz na nádvoří, a Klára, roz
žehnavši se^ s hostitelem i s ostatní společností a vyJ e
Jedl,0u
TA J '
^
přátele naše, aby neopomenuli
Kladno^ navštíviti, vstoupila do povozu. Tento se hnul,
a provázen jsa Zďárským na koni, zmizel záhy v hlu
bokém ouvoze zrakům všech přítomných, kteří pak do
svých komnat se rozcházeli, aby se převlékli, jelikož
v brzku k hostině se jíti mělo.
. Dyrix, jehož nic trvale se netklo, počal opět o své
zbožňované Kláře mluviti, čemuž ostatně i Jiří při
svědčil, vychvaluje i krásu i mrav její až na onen
69

EDVAEDA HEROLDA

(

V

odpor k Žáárskému, za jehož vysvětlení přítele svého
žádal. Tento nemohl sice nižádnou podstatnou příčinu
udati, ale tvrdil, že jest to přirozená věc.
„Já jej, totiž Ždárského z celé duše nenávidím"
vece rozhorleně, „ačkoliv na oko dobře s ním vycházím.
Než kdybych byl s to, v okamžení bych jej k vůli Kláře
otrávil, aniž by mne proto svědomí hryzlo."
„Učiňte tak!" smál se Jiří. „Vždyť jste majetníkem lékárny a možná, že byste tím u slečny větší
lásky nabyl."
„Zlobte mne jen, zlobte!" odtušil lékárník. „Já
jsem tak již bez útěchy pro samou marnou naději a
ožením se. Hleďte, a to bych učinil jen z největšího
zoufalství!" —
Před jídlem navštívil Jiří ještě rytíře Hrobčického,
kteréhož jakoukoliv měrou k řeči přivésti si umínil.
Již na chodbě zaslechl hrubý hlas starého panice,
a když vstoupil do pokoje, uzřel jej sedícího s podvá
zanou nohou v křesle a hrajícího se zámeckým sklep
níkem v karty.
„U kata Pasovského!" volal rytíř, nepozoruje hned
příchodu mladíkova. „Čert aby ti vjel do tvých sudů
a do karet! Vždyť nepřiznáváš karty, hlupáku! —
Dřív mi ale nalej do poháru vína, ať se nezalknu žízní! —
Ach vítám vás, pane Jiříku! — Tak to dobře — ha
ha ha! — výhru teď shrábneme pro sebe. u kata Pa
sovského. "
Po té počal se vyptávati Jiřího, ale nepustiv jej
po dlouhou dobu k slovu, sám si odpovídal na otázky
své. Konečně popřáno hostu též promluviti. Přítomnosť nepovolaného svědka vadila však Jiřímu, aby pátral
po tom, co bylo úmyslem příchodu jeho, a protož od70
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loživ vše na příhodnější dobu, ptal se rytíře, jak se
má a co dělá rána jeho.
„Ani slova to všechno není hodno," odvětil Hrobčický, „ale pro to vše jest to přece jen nepříjemná
věc, u kata Pasovského, nemůže-li se člověk ze svého
hnízda hnouti . . . "
Snad by byl ještě dále hovořil, kdyby se nebyl
Jiří poroučel, přislíbiv však rytíři, že co nejdřív opět
návštěvou jej poctí.
„Jen přijdte, a pak si zahrajeme v karty," volal
za mladíkem.
„Neznám jich," odvětil Jiří ve dveřích.
„U kata Pasovského! tedy si připijeme, a tomu
se, tuším, nebudete brániti."
„Nepiju přes míru," dí mladík a zavřel za sebou
dveře, aby pospíšil do prostranné klenuté jídelny, kde
již většina hostů shromážděna byla, čekajíc na hostitele
svého a rozprávějíc o dnešní honbě.
Po krátké modlitbě přisednuto pak k stolu, od
kterého se nevstávalo až po půlnoci. Všichni skoro
hosté vyhledávali, potácejíce se, loží svých, a tak byl
i Jiří, aniž tomu chtěl, trochu přes míru zažil dobrého
ječmenového nápoje.
Dojem zažitých událostí byl u Jiřího tak mocný,
že i ve spánku je znova prožil, a zvláště o Kláře a
o půtce s vtěleným dáblem snilo se mu nemálo. Bylť
však mnohý sen také lahodný a mladík zajisté by se
byl nehněval, by na jeho místo skutečnost byla na
stoupila. —
Druhý den byi věnován odpočinku a pak se mělo
pokračovati v honbě, které se však přátelé naši ne
účastnili, poněvadž jich došlo pozvání k podobnému
71
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vyražení na Kladně, kterémuž zadosť učiniti neotáleli.
Zvláště Dyrix tonul v blaženosti, že mu osud popřívá,
dlíti na blízku své horoucně milované Kláry.

IV.
Český šlechtic.
Když bylo slunce něco přes polovici denní své
dráhy ukončilo, rozloučili se Jiří a přítel jeho s Kralupským s pánem, a vyšvihnuvše se na svá koně, záhy
klusali cestou ku Kladnu vedoucí. Za nimi jel sluha
jejich, prozpěvuje si pro ukrácení chvíle nějakou píseň
polohlasite. — *
';•;..
x
Nedaleko hradu rozprostíralo se údolí, jímž za
našich dnů rychlé parostroje provádějí řady vozů po
drahách železných. Tenkráte však vedla tudy hrbolovitá cesta, již nezřídka Zakolanský potok protékal a po
obou stranách vypínaly se mohutné kmeny lesní na
povrchu písečnatých skalin a častěji zasahovala temnota
lesní az k silnici samé, kterou stinné kmeny krajem,„
J
J
vroubily.
*

^

Dyrix, jsa povědomým v krajině této, ukazoval
příteli syému všechny památnosti, připojuje k nim po
vésti, jakých byl kdy zaslechl.
„V levo spatřil byste prastarý Budeč," vypravoval
mezi jiným, „kdyby se vám totiž chtělo na onen vrch si
zajeti. V Budči byly prý za dob pohanských školy
a ještě sy. Václav měl je v mládí svém navštěvovati. —
A zde, příteli, máte údolí Svatováclavské, kde stu
dánka zvláště dobrou a studenou vodu v sobě chová." —

*
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Mezi podobnými řečmi projeli prostoru, lesem
lemovanou, a minuvše dvě malé vesnice, dostali se
pak v kraj, poskytující oku volného rozhledu. Údolí
se rozšířilo a prostrané polnosti zaujímaly zde půdu
na mnoze již vysekaných lesů. V pozadí rozkládalo
se na pahorku město Kladno se svým temnoiedým zám
kem a s mocnými věžmi, zdobícími týmě budovy.
Po krátké, bystré jízdě,, octnuli se přátelé naši
v bráně, nad níž městský erb, bohyně spravedlnosti s vá
hami v ruce, vymalován byl. Odtud jeli na náměstí,
poněkud nerovné co do polohy a kolem do kola pod
loubím krášlené a přes most, nad hlubokým příkopem
rozepnuté, vjížděli do budovy prastaré, v gotickém
slohu stavené, která bývala vždy rodinným sídlem pánů
Kladenských z Kladna, jejichž poslední potomek pan
Zdenek s mečem a pečetí ve farním chrámu uložen
byl, aby po boku otců svých věčný spánek odpočíval.
Na nádvoří• nalezli mladí přátelé sluhu, který,
hově si na jedné z četných lavic přede dveřmi, v-.pro.tější stranu pohlížel, nepozoruje přítomných hostů.
Jezdcové, chvíli marně čekajíce na někoho, kdoby
jim koně zavedl v stáje, sestoupli s nich pak sami,
a odevzdavše je svému sluhovi, kráčeli k netečnému
sluhovi, který, hvízdaje si, posud na lavici se povaloval.
„Pitomče!" volal naň Dyrix, „jsi hluchý a slepý,
že nás pozorovati nechceš, či jsi přimrznul k tomu
dřevu?"
Uleknuté vyskočil oslovený, a omlouvaje se, že
nepatří k domácí čeledi, rychle se uklidil se slibem,
že někoho povolá, čímž ušel všem dalším domluvám
rozdurděného lékárníka.

EDVARDA HEROLDA

\
Netrvalo dlouho a přikvapili dva sluhové v oděvu zá
mecké čeledi pana Ždárského ze Ždár, majíce na sobě šat
červené a modré barvy, a s poklonou vybízeli příchozí,
aby do vnitř zámku se udali. Sami chopili se koňů
za uzdy a odváděli je do stájí.
Na schodech potkal mladé přátele, člověk se svaz
kem klíčů v ruce.
Byl to klíčník zámecký, Josef Miě, osoba daleko
a široko po vůkolí známá pro své zvláštnosti. V mládí
svém vyučil se krejčovině a později dostalo se mu
naděje na službu u pana Floriana Ždárského. Zatím
však vypukly nepokoje v Čechách, a pan Florian, jsa
přísným katolíkem, a věrným zůstav císaři, byl přinucen
k outěku do ciziny, čímž zmařena jest Mičova vyhlídka
do budoucnosti. Brzo na tov byl ubohý krejčík vřaděn
do vojska zbouřených stavů Českých, a poněvadž veliké
chuti k tomu neměl a mimo to takovou měrou nemilos6
pana Floriana na sebe uvaliti nechtěl, uprchl a dal
se k císařským, u kterýchž mu kynula menší nebez
pečenství ve válce, jelikož jen jehlu co zbraň nosil,
uváděje její pomocí rozbité pláště svých představených
a soudruhu do pořádku.
Tak prodělal několik válečních tažení ve vlasti
i v cizině, až konečně v nešťastné hodině s celou
zásobou šatstva, na opravení čekajícího, do zajetí Švédů
se dostal, kdežto v stejné důstojnosti jako u císařských
kabátec a pláště sešíval a opravoval. Po několikaletém
nuceném pobytu u Švédského vojska podařilo se mu
upláchnouti a šťastně se dostal do vlasti své, kam za
tím též pan Florian Žďárský se vrátil a Miče nyní
za služebníka k sobě přijal.

V
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Dlouho to netrvalo a bývalý krejčí pro svou
správnosť a činnost učiněn správcem zámeckým, maje
vše pod svou mocí. Na neštěstí však usadil se po
zději pan Karel Ždárský, dotčený příbuzný hraběte
Floriana v domě, a tento člověk věděl během jediného
roku všelikou dohlídku v zámku sobě přisvojiti, a ta
kovou měrou svržen jest Mič s důležitého úřadu svého.
Zůstalo mu sice pojmenování správce domácího, ale
již neměl ničím vládnouti, a stav se pouhým klíčníkem,
měl na starosti jen dohlídku v pokojích, kteréž mu
bylo v čistotě a pořádku zachovávati.
Mrzelo jej sice takové s ním nakládání a v duchu
se zlobil na vedralce, který jej starého, věrného sluhu
tak ponížil, leč vida, že marnou jest všeliká mrzutost
a trpkost, spokojil se jako pravý mudrc osudem svým,
a za to tím bedlivěji procházel všechny pokoje, aby
všudy a ve všem nic nechybělo. Při tom seznamoval
každého, s kým se sešel, s dějinami zámku a jeho oby
vatelů od dávných časů až po jeho dobu, míchaje v řeč
svou staré a na stokrát již otřepané povídky, které
v zámku i v městečku již každý od něho byl slyšel
a kterými on vždy a vždy poznovu vyrážeti chtěl po
sluchače své. Tudy se stalo, že z domácích obyvatelů
nikdo s ním nechtěl hovořívati, obávaje sáhodlouhých
řečí jeho, kterým konce nebývalo, a pro které Mič
vůbec plampačem se nazýval.
Co do postavy byl prostřední výšky a hrozně
suchý, se zažloutlým, vráskovitým obličejem a s malou
podlouhlou hlavou, jejíž vlasy na vzdor vysokému stáří
posud pramálo sešedivěly. —
Taká byla tedy osoba, která přátele na schodech
potkala dělajíc kroky, které kvapnému běhu se podo75
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bály, ač se zdálo, že z místa nepřichází, a velmi hlu
bokou poklonou je uvítala, řkouc: „Přeju vám, pánové,
dobrého večera na Kladně!"
Jiří a Dyrix se poděkovali.
Tuším, že pozdravuju ony dva pány, kteří — "
„Na lov pozváni byli," dodal Dyrix, chtěje se
uhnouti výmluvnosti Mičově, o níž byl již dříve slyšel.
„A jejichž pokoje jsem již včera do vzorného po
řádku uvedl, pokračoval Mič, chystaje se k zpáteční
cestě nahoru, aby hosty, doprovázel do vykázaných
jim bytů.
„Budte tak laskav," vybízel jej Dyrix, „a pošlete
pak některého sluhu dolů, aby nám naše vaky přinesl."
„O prosím, v okamžení se tak stane," odvětil
klíčník, volaje: „Víte, Václave, Jakube! — kde jste
kdo? — Nedbalá to čeládka, ale bývalo jinak, pokud
jsem já býval nad nimi pánem," dodal s povzdechnutím.
Záhy se ozvaly spěšné kroky a jeden z volaných
sluhů přikvapil.
Dyrix poslal jej pro vaky.
„Prosím, pánové, abyste dali pozor," ujal se opět
slova Mič, otvíraje u pokoje dveře. „Zde před touto
komnatou jest silně vyšlapaná podlaha, a neznámý tu
člověk mohl by snadno klopýtnouti. Byt zde však
velmi příjemný s vyhlídkou na celé údolí. Druhdy se
V něm zdržoval pan Jan Ždárský ze Žďáru, ale od
doby, kdy zemřel, jest to hostinský pokoj."
„Pan Jan Ždárský?" opakoval Jiří bezvolně, jsa
právě zahloubán v jiné myšlénky, a jen na pólo po
slouchaje vypravovatele.
„Ano pan Jan," uchopil se Mič radostně příleži
tostí, že opět někoho nalezl, kdo mu volného sluchu
V_
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popřeje při Jeho hovoru. v „Pan Jan byl syn pana Pavla
Stanislava Zďárského ze Žďár, který byl synovcem — "
„Jsou mladí páni v zámku?" přerušil jej Dyrix
v řeči.
„Mladí páni nikoliv, leč mladý pán nalézá se ve
svém pokoji."
„Mladí páni a mladý pán — kterak tomu mám
rozuměti? dí Jiří.
„To se má takto!" vykládal Mič. „Pana hraběte
Františka, syna urozeného pana Floriana Zďárského,
jmenujeme zde mladým pánem a jeho syny mladými
pány."
„A kdo jest a kterak se nazývá u vás pan Karel
Zďárský?" tázal se Jiří, doufaje takto o dotčené osobě
něco bližšího a dozvěděti,
Mič však, přeslechnuv úmyslně jméno svého od
půrce, otevřel na dobro dveře, ve kterých posud jen
klíčem otáčel, nemoha snad pro horlivost svou v ho
voru tak daleko se dostati, a uvedl hosty do pokoje
s vysokým klenutým stropem arabeskami a květinami
v renezančním slohu ozdobenými. Podobně byl i veškeren nábytek tam v tomtéž vkusu pracován. Po
stěnách byly rozvěšeny ve zlatých rámcích rozmanité
podobizny.

„Hned vedle jest druhý pokoj" ohlašoval Mič,
otíraje nábytek a urovnávaje veliké stříbrné umývadlo,
práci to žijícího tehdy ještě Petra Fróhlicha v Praze.
Dyrix byl s e rozložil zatím pohodlně v lenošce,
vybízeje Jiřího, aby se do své komnaty šel připravit
a pak aby společně se představili domácímu pánu a
slečně Kláře.

^
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Mič odvedl Jiřího do vedlejšího podobně uprave
ného pokoje, odkud mladík as po čtvrt hodině k Dyrixovi se vrátil, volaje již mezi dveřmi: „Tento zámek
jest jako začarovaný a člověk zde neuvidí a neuslyší
leč toho kličníka mluvku, který do svého vypravování
vše smíchá a nijakou měrou v proudu své řeči se za
staviti nedá."
Sotva byl domluvil, otevřely se dveře a v nich se •
objevila cvrklá tvář Mičova. Za ním nesl sluha dva
vaky.
„Již vše přinášíme," ohlašoval klíčník, vstoupiv
s dvornou poklonou do komnaty. „Poněvadž však ne
víme , co komu z vás pánů patří, nemůžeme jinak,
leč — "
„Jen to položte tamo do kouta!" převsal mu slovo
lékárník. „Náš sluha přijde beztoho sem a — "
„Ano, ano, vyřídím mu, aby si pospíšil," svědčil
ochotně Mič. Již jsem mu také v přízemí světnici vy
kázal. — A ty čekáš, Jakube?" obrátil se náhle k slu
žebníku. „Odstup a jdi, kam patříš!"
Yida pak, že Jiří jednu z podobizen na stěně po
zoruje, spustil se bez odkladu do výmluvné řeči, řka:
To jest obraz posledního pána z rodu Kladenských,
rytíře Zdenka, který bezdětný zemřel r. 1543 a v zdej
ším chrámu páně na nebevzetí panny Marie s mečem
a pečetí pochován byl. Byl vlastní bratr Maruše, pro
vdané za Jana Ždárského na Bešicích a Měcholupech,
jehož potomci posud na Kladně sídlí."
„Tedy poslední mužský potomek rodu rytířského!"
opětoval více pro sebe Jiří.
„Tak jest! Poslední to mužský potomek rodu ry
tířského !" ujal se opět slova klíčník. „Hrob jeho, jak
\^__
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jsem již pravil, jest v zdejším farním chrámě, který
snad jako katolíci zbožní také, pánové, navštívíte. Vy
světlím vám tam všechno a ukážu, též hroby pánů Ždárských, kterých tam více odpočívá. — Dejž jim Bůh lehké
odpočinutí! Byliť to vesměs praví katoličtí křesťané . . . "
„Těmi jsme také a doufáme věčného spasení dojíti,"
vpadl mu do řeči Dyrix.
„O zajisté že dojdeme věčného spasení! dodal
Mič S nábožným pohledem k stropu.
Na chvíli nastalo mlčení, jelikož mladí přátele chuti
neměli, aby nějakým slovem hovornému muži pod
nětu k další řeči dodali. Marná však byla naděje jejich,
že umlkne a záhy je opustí.
Mič, nemoha se zdržeti, spustil znova, učiniv po
čátek s rozličnými omluvami, pak-li snad o všeliké možné
pohodlí se nebyl postaral, a po té přešel opět na
podobizny, vypravuje, že to jsou nejvíce pouhé kopie
původních maleb, které prý ve velké komnatě zavě
šeny jsou a toho neb onoho mistra za svého původce
mají. Dva neb tři z nich nalézají prý se, jak pravil,
v komnatě, kde duchové a strašidla své rejdy provo
zují a odkud obrazy dotčené se vzíti nesmí, aby ne
bylo zle.
„Duchové a strašidla?" ptali se Jiří a Dyrix stejnou
dobou v udivení. „Což zde straší?"
jistě zde straší milostiví pánové!" tvrdil
v»Ba
s vážnou tváří klíčník. „Taková věc nechybí v žádném
pořádném zámku a hradě, a libo-li pánům, ukážu ten
strašlivý kout."
Rozevřev dvéře a okénko na chodbě, ukazoval na
starou zakulacenou věž, která druhdy, pokud zámek
79
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více opevněn byl, Masnému za obydlí sloužívala na
vrcholí svém.
„Hleďte, pánové!" vykládal Mič, tváře se důležitě.
„Ono křídlo věže v právo má v sobě komnatu, ve které
hrůzné věci se dějí. Nikdo se tam neodváží, a zajisté
nikoliv bez patřičného důvodu. Člověk se vždy tako
vému místu raději uhne, aby nepřišel v nějaké nebez
pečí. Budiž nám, obyvatelům zámeckým Bůh milostiv
a opatruj nás přede vším zlým!"
„Amen!" ukončil zbožné přání hlas čtvrté osoby,
která nepozorovaně se byla přiblížila a poslední slova
zaslechla.
„Odpusťte, pánové!" dí příchozí Karel Žďárský
k hostům, kteří se byli na rychlo obrátili při netušeném
zvolaní jeho. „Odpusťte, pak-li vás v zábavě vytrhuji:
Zaslehl jsem právě, že jste byli přijeli a proto přišel
jsem vás pod zdejším krovem uvítat. — Mici!" obrátil
se ke klíčníkovi, „opusť nyní tyto pány starý mluvko;
neboť hovor tvůj nebude je, tuším, příliš zajímati
a podobizny zajisté i bez tebe si dovedou prohlédnouti."
„Ptal jsem se toliko, zdaž ctění panové spokojeni
jsou aneb sobě ještě něčeho přejí," odvětil rozmrzele
klíčník, nemaje veliké chuti, aby rozkazu toho upo
slechnul.
„Jen se ukliď:" vece přísně pan Karel. „Bude-li
čeho třeba, dosti záhy se o tom dozvíš, a proto ti po
sledně poroučím, abys odešel."
Mič, ukloniv se, š1 kyselou tváří opouštěl volně
chodbu z níž přátele naši se Žďárským do komnaty, se
odebrali.
80
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„Budtež vítáni pod krovem zdejšího zámku, ctění
pánové!" oslovil pak poslední ony dva, podávaje jim
pravici svou.
Rozprávka týkala se po nějakou dobu všedních
a obyčejných věcí, konečně podotknul Karel, že starý
pan Florian ve své komnatě prodlívá, jsa poněkud churav, ačkoliv nemocí se to nazývati nemůže a jen věků
starcově se to přičítati musí.
„Ostatně mladí pánové vyjeli si na krátký čas do
sousedních krajů," končil řeč svou, „a ne-li dnes, po
ránu se zajisté vrátí."
„A Klára?" chtěl se Jiří ptáti; než zadržel otázku
tuto, která již již na rtech mu byla.
Též Dyrix hned vzpoměl si na dívku, a neotáleje,
přioděl myšlenku svou v slova.
„Slečna podrobila se opět staré službě své a oše
třuje i baví starého pána," zněla odpověď pana Karla,
který při slovech těchto povzdechnul a útrpným hlasem
pak pokračoval, řka: „Ubohá! jest zajisté politování
hodná, že nepopřáno jí mladost svou rozkošněji ztráviti,
nýbrž churavosti že vykázáno jí za opatrovnici sloužiti.
Kdybych ji časem sám takměř nedonutil, aby nějaké
zábavy sobě přála, ani by tak neučinila. Takovou
měrou však, jak ona žije, nedočká se beze vší pochy
bnosti vysokého věku a jest mi vždy při pohledu na
ni, jakobych ji viděl ležící v chladné hrobce otců svých
ve farním chrámu na nebe vzetí panny Marie."
Slova tato, jsouce v přesvědčení jakémsi pronesená
dojmula srdce posluchačů, a^Jiři, pokud byl pochy
boval o upřímnosti řečníka, počal opačného o něm mí
něni nabývati, nemoha chápati, že by pod touto rouškou
něco jiného se skrývalo.
81
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„Nyní bylo by snad záhodno, abychom panu Flo
rianovy a slečně Kláře svou úctu vzdali," mínil Dyrix.
„Zádáte-li si toho, pánové, volno vám hned tak
učiniti," odvětil dvorně Karel. „Pan hrabě cítí se právě
opět zdravějším a těší se již na příchod tak vážených
hostů — "
v x . v r P o s n d J s m e n e m ě l i pokdy, abychom po jízdě v slu
šnější šat se přioděli," namítnul Jiří, a proto —"
„Přijdu za půl hodiny a uvedu vás pak, kam libo
bude," dokončil ZčEárský, opouštěje s poklonou kom
natu. —
Později ubíraly se skutečně tři osoby dlouhou polotemnou chodbou k bytu starého hraběte, pana Flori
ana Zďárského ze Zďár.
Komnata, do které vkročili, byla jako vůbec všechny
pokoje v zámku mimo světnice v přízemí, pro čeleď
urcene a ve slohu gotickém starší doby stavěné, onoho
tvaru jaký móda XVI. století požadovala. Jsouc vy
soká a prostraná, měla strop klenutý okrouhlé obdoby.
Obrazy dílem mytologického dílem symbolického obsahu
zdobily klenbu, kdežto dolejší stěny podobiznami buďto
v životní velikosti buďto jen co poprsí malovanými po
kryty byly Dlouhý dubový stůl zaujímal střed kom
naty a kolem zdí byly postaveny četné skříně z oře
chového neb dubového dřeva zhotovené a vykládané
rozmanitými okrasami. Na nich byly rozestavené stří
brné mísy a talíře, pak poháry, číše, konvice a jiné
náčiní rozmanitého druhu, vše práce důkladná. Široké
a ještě vyšší okno s četnými skleněnými tabulemi
osvětlovalo komnatu tuto.

V.

Pana Floriana zde však v okamžení tom nebylo.
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„Prosím, pánové, strpte se na chvíli!" dí Karel,
než^ sotva že byl vyřknul poslední slovo, otevřely se
dvéře do jiné komnaty vedoucí a jimi vstoupil stařec
ctihodné postavy, opíraje se o rámě vnadné děvy —
slečny Kláry. Vysoká postava stoletého skoro kmena
byla sice stářím již sehnutá, ale na první pohled svěd
čila, že bujná druhdy v ní síla svůj stánek měla a duch,
oživující ji, že býval pružný a smělý, jak ukazoval
téz posud ne zcela vyhasnutý oheň v očích. Jak padlý
sníh bílé šediny pokrývaly hlavu její a ušlechtilá tvář
nost obličeje dala souditi na dobrotu srdeční, spojenou
s moudrou rozvahou v každém okamžiku života. Líce
poněkud již silně zapadlé a ubledlé značily, že zdraví
počíná mizeti z ustárlého těla. Dlouhý plný vous též
barvy co vlasy zvyšoval vážnost celého zevnějšku.

l
I

Dlouhý sametový talár hnědé barvy splýval s krku
až ke kolenoum a pod ním patřilo oko šat dle zastaralé
již tehdy mody španělské ušitý. Krátký kabátec s bo
hatým lemováním" a vyšíváním, spodky po kolena, hedbávné punčochy a střevíce s přeskami tvořily oblek
tento.
Taková byla podoba pana Floriana Žďárského ze
Zdaru, českého šlechtice sedmnáctého století! —
„Budtež mi, pánové, srdečně vítáni pod krovem
domu mého!" uvítal hoBtů svých, spouštěje se pomocí
Kláry na měkkou lenošku, a Jiří s Dyrixem na poky
nutí jeho usedli mu po boku, kdežto Karel v pokorném
svém postavení blíže dveří setrval.
Klára opustila, cudně klopíc oči, opět komnatu.
„Vy prý jste, pane milovník kreslení a malby,"
započal kmet rozprávku s Jiřím „Klára ukazovala mně
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vaše výkresy o lovu, a pokud té věci rozumím, nejsou
špatné."
„Nejsou ale, ctihodný pane, též výborné," odvětil
Jiří. „Pohříchu nepodařilo se mi posud k jakékoliv
dokonalosti v umění to přivésti a proto hodlám od malby
docela upustiti; alespoň nebude mi třeba, abych z tváří
lidských též na jich duševní vlastnosti soudil."
Kmet upřel bádavě zrak svůj na mladíka při po
sledních slovech.
„Také jste prý cestoval?" tázal se po krátké době
starý pán.
Jiří přisvědčil, pravě, že větší díl Německa, Fran
couzska a Anglicka byl prošel.
„A pod kterým podnebím by vám bylo nejpří
jemněji?" vece opět kmet. „Či pod slunečním nebem
Francie či pod mlhavým ostrovanů? O onom Německa
ani nemluvím, neboť tam nemá stálosti, jsouc brzy chla
dným brzy vřelým jako lid pod ním živoucí. Ba ani
, teplota jeho nezahřívá srdce — ne nikoliv!"
Jiří byl poněkud na rozpacích pro toto nelichocení
; národu německému, než záhy se zpamatoval, dávaje
takovou odpověd, proti níž, jak doufal, nikdo ničeho
i míti nemůže.
„Nebe, které se nad vlastí klene," pravil, '„či
modré či mraky šedými pokryté, jest zajisté nejkrá
snější. Leč i v cizině nalezl jsem dobré lidí a kraje,
ve kterých blahá spokojenost sídlela."
Další hovor byl přerušen příchodem Kláry, která
dvě lahve a chleb se solí na stříbrné míse přinášela.
Zatím než dívka vše na stole upravila, hovořil
kmet s Dyrixem, kteréhož znal a vyptával se ho na
domácnost jeho, na některé osobnosti a. p. Jiří pohlížel
\<.
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na lepou hospodyni, která po uši jsouc zarděna, s prácí
jaksi hotova býti nemohla.
„Bůh žehnej nám a opatruj nás!" ujal se pak slova
kmet. „Budtež mi ještě jednou srdečně vítáni pod krovem
domu mému, a po starém obyčeji Českém setrvejte zde
a požívejte daru nebes, jak dlouho se vám zlíbí. Kláro,
podej milým hostům našim po číši domácí medoviny!"
Dívka s třesoucí-se rukou podávala nejdřív Jiřímu
plnou nádobu moku, a plamenný pohled z oka mladí
kova vehnal jí veškerou krev do obličeje. Nezdálať se
již ani býti onou ďěvou, která na lovu v Kralupských
lesích jako rekyně sobě byla počínala, tajíc dojem, jaký
zjev švarného a mužného mladíka na ni byl učinil. Leč
čím dále tím více klesala srdnatosť tato a blížila se
doba, kdy dívka ve své pannenské slabosti se ukazovati
měla. Eozumělať Klára pohledům Jiřího, a právě proto,
že se nutila, aby to ukryla, prozrazovala se.
Cíše byly vyprázněny a chleba se solí okušeno,
čímž jest zadost učiněno prastarému obyčeji.
Kmet opětoval na to otázku svou, kde by se bylo
Jiřímu v cizině nejlépe líbilo.
„Jako město velmi příjemného zevnějšku shledal
jsem Iíajdlberk" odvětil mladík, sleduje očima každý
krok slečny Kláry, čímž ušla mu zasmušilosť, která na
chvíli vlídný obličej starcův obestřela.
„Hajdlberku! Hajdlberku! povzdechnul pan Florian.
„Nešťastné jsi město a ještě nešťastnější který z tebe
vyšel!
Na chvíli nastalo mlčení. Po té pokračoval opět
kmet v řeči své, přecházeje na jiný předmět.
„Jakožto malíř," vece k Jiřímu, „naleznete snad
obliby na obrazích v zámku a Mič může vám určiti,
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koho která podobizna představuje. Znáť se v tom dobře,
lépe než ty Karle, poněvadž mnohého z nich dobře
pamatuje."
Karel Žďárský poklonil se uctivě a mlčky.
„Co dělá můj syn František?" tázal se stařec.
„Pan hrabě sedí ve své komnatě a tuším, že se
něčím zabývá, co mu nedovoluje vyjíti," odpověděl onen.
„A synové jeho, moji vnuci?"
„Vyjeli si někam."
Malý mráček nepokoje či nevrlosti přeletěl přes
obličej kmetův.
„Odpusťte, pánové!" obrátil se pak k svým hostům.
„Poněvadž syn můj času či snad chuti nemá," — a pan
Florian si povzdechnul — Jeho pak děti kdesi se
toulají a já sám pro věk svůj se dlouho s nikým ba
viti nemohu, nezbývá nic jiného leč abyste prozatím
za^ vděk vzali s Karlem, jenž jest též údem rodiny
naší, a po čas před večeří byste dle chuti se bavili.
Karle, doprovázej hosty naše! — Zatím s Bohem bučíte!"
Podpíraje se o rámě neti své odcházel pan Florian
do vedlejší komnaty.
Sotva že byl zmizel, narovnal se shrbený posud
tyl pana Karla. Jiří s přítelem Dyrixem vyzváni jsou,
aby do nejbližšího lesíka se šli projíti, čímž prý — dle
slov pana Karla — chuť k večeři se zostří. —
Když bylo slunce za hory se sklonilo a soumrak
nad krajem perutě své rozkládati počal, vraceli se
přátelé naši do zámku a uvedeni jsou průvodčím svým
do večeřadla.
Podlouhlý dubový stůl zaujímal střední prostoru
jeho, jsa pokryt sněhobílým ubrusem. Několik svícnů
s voskovými svícemi rozžatými osvětlovaly jej. Zvlášt-
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ním uspořádáním stolního náčiní byla, jak se zdálo,
pro dvoji společnosť večeře uchystaná.
Karel jal se hned při vkročení do jídelny příčinu
toho vykládati.
„Zijem zde," dí s jakýmsi nádechem úsměšku,
^žijeme zde posud jako za patriarchálních časů starých
Cechů a čeleď pochutnaná si u jednoho a téhož stolu
s panstvem urozeným. Všichni zde dlíme ve svaté svor
nosti, na tomto konci hrabata a rytíři, na onom uprášení pacholci: onino blaženě se usmívají a hovoří, tito
pokorně se tváří a šeptají."
Jiří rozhlížel se zatím po stěnách, pozoruje četné
obrazy. Bylyť zde nejvíce podobizny členů rodiny
Žďárské a několik též vypodobňujících postavy Kla
denských pánů a paní. Některé z maleb byly černými
rouškami zakryté.
„Tof jsou podoby oněch nešťastných Žďárských,"
vysvětloval Karel, „kteří se zúčastnili posledního vzbou
ření pod vládou Ferdinandovou a pak, jsouce zbaveni
statků svých, do šírého světa se rozprchli. Jest to
věru směšné a zároveň i velmi potěšitelné, když po
tomci jejich, rovnajíce se bídným žebrákům, z milosti
svých druhdy císaři věrných příbuzných žijí."
Poslední slova byla v trpkosti pronesena, svědčíce
o tajné zlosti.
„A proč je pokrývá rouška černá?" tázal se Jiří.
„Proč?" odvětil nevrle Karel. „Hm! Proto, aby
katolické oko pana Floriana do protestantského obličeje
svého bratra Sebastiana pohlížeti nemusilo. Kdož ví,
jaké myšlenky by při tom v hlavě starého pána vzni
kaly! — Leč, zde přichází Mič, živá kronika zámku,"
pravil, upustiv od předešlého předmětu a ukazuje na
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klíčníka, který přicházel s několika služebníky na stůl
chystat. „Jest to stará kniha s listy z oslovského per
gamenu, a svázaná v desky z vraskovité kůže vepřové."
Mič, neporozuměv hned tomuto ne právě lichoti
vému žertu, zaradoval se, že starý odpůrce jeho přece
jednou jej pochválil, a radost ta patrně se jevila
v obličeji jeho tak směšným způsobem, že přátelé naši
v hlasitý smích se dali.
„Co se týče té vazby ve vepřové kůži, s čímž jste
mne, urozený pane, nevím pro jakou příčinu porovnati
ráčil," ozval se Mič, „o tom bych věděl pěknou po
vídku vyprávěti, která se přihodila." —
„Snad tehdy, když jsi v německé říši pevný hrad
vybojovati chtěl," vpadl mu do řeči Karel.
Elíčník, poklepav se na čele, zatvářil se sladce,
načež dí: „Hm! Byla to tehdy proklatá odvážlivosí
ode mne a málem bych byl několik kulek spolknul.
Ani nevím sám, kterak mi připadlo, abych" —
„Tu otřepanou báchorku zase předkládal," doplnil
řeč jeho Karel. „Což nepamatuješ, Mici, že tu lež již
každé dítě na míli cesty ve vůkolí zná a sejí směje?
Není-li pravda, vy tam?"
Sluhové přisvědčili, hlasitě se smějíce, což klíč
níka tak zarmoutilo, že by se byl bezmála do pláče dal.
„Nuže, lépe snad bude, povíte-li nám něco o těchto
obrazech," vybízel Jiří, chtěje zarmouceného hovorku
opět udobřiti.
Mičův obličej se okamžitě vyjasnil, a vítězný po
hled na Karla a na sluhy oznamoval, že nedbá této
jich neuznalosti vloh svých.
„Jak poroučíte, ctný pane!" jal se mluviti, „a aby
chom ničeho nepřešli, počneme tuto od Zděchy, pra-
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otce našeho slavného rodu v zámku. Přišel s Čechem
do naší země české a žil ještě roku tisícího šestistého
sedmdesátého a sedmého."
„Tedy asi před osmi roky?" zasmál se rytíř,
v čemž sluhové souhlasili.
„Ach! to byl, prosím, omyl," omlouval se klíčník.
„Hajek z Libočan píše, že žil roku šestistého sedm
desátého a sedmého."
„Jen rychle, Mici!" napomínal Karel. Starý pán
záhy přijde a potom se zalkneš tím, co v tobě zůstalo."
„Zde jsou jeho dva synové, Boták a Ždár," po
kračoval Míč, nevšímaje si úsměšků. „Ten s tím ku
sem skály v ruce jest Boták, který pod Krokem že
leznou rudu nalezl. Vystavěl si hrad a při něm ves
a nazval oboje Zděchovicemi. — Bratr jeho Ždár byl
zakladatelem hradu Žďáru."
Po té jmenoval celou řadu pánů a paní, podot
knuv při každém nějakou novinku, až došel k obrazu,
jenž představoval rytíře přísné tváře se železnou koulí
v ruce, oděného v kroj XVI. století.
„Tu vidíme pana Zdenka Žďárského," vysvětloval
Mič. „Byl v Uhřích v bitvách s Turky a u Pešti a Bu
dína sypalo se na něj odevšad tolik kulí, že jen zá
zrakem se opět do své vlastí bez poranění vrátiti mohl."
„U tebe prý se stal také podobný zázrak," po
smíval se Karel. „Starý švec z Kladna alespoň vy
právěl, že tě kdysi koule na patě polehtala, tak že
jsi pak horem pádem ubíhal od Švédů do Čech."
„Ten starý klevetník!" zlobil se klíčník- „Za to,
že mu časem trochu vína poskytnu, mne ještě po
mlouvá a tak se mi odměňuje? — Než pomalu bych
byl na něco zapomněl, ctěné pánové — "
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„Konec!" velel přísně rytíř Zdárský. „Pan Flo
rian přichází."
Skutečně se rozevřely dveře a kmet s Klárou
vstoupili do večeřadla. Mič, vzdechnuv si, umlkl, těše
se v duchu, že se mu opět naskytne příležitost, aby
dále vypravoval.
„Jen dokonči, Mici!" vybídl jej k nemalé rozkoši
jeho pan Florian, usedaje v svou lenošku, a klíčník
rozpřádal dále řeč svou, pokloniv se dříve hluboce na
důkaz své vděčnosti vlídnému kmetu.
„Eečený Zdenek," vece, „byl císařským radou
Ferdinanda I. a nazýval se prvním pánem na Kladně;
neboť jeho babička byla rozená Kladenská z Kladna,
a jmenovala se Maruša. Její bratr — zde jest tento
pán s tím smutným výrazem v obličeji, jenž má ruce
meč a pečeť — byl též Zdenek a jak jsem již pravil,
zakončil rod svůj po meči. — Nyní však vraťme se
zase k prvnímu Zdeňkovi! Matka jeho byla rozená
Ludmila Doupova z Doupova, jsouc sestrou znameni
tého Yilíma Doupy z Doupova a na Vilímové, a" —
„Pospěš, Mici!" zašeptal mu Karel do ucha hrozebným hlasem.
„Tedy — kde pak jsem ale zůstal státi?" pama
toval se uleknutý klíčník. „Tedy roku 1547 bojoval
řečený pán, zůstav věrným králi svému a proti vůli
krajanů svých proti kurfirštovi Bedřichovi."
„Tuto událosť známe," pravil Jiří.
„Pak ji vynechám prozatím," odvětil Mič. „Man
želka jeho byla Ludmila z Martinic na Smečně. Právě
při svatebním veselí vkročil do jasně osvětleného sálu
hrabě Tabara, hofmistr arcivévody Ferdinanda a při
nesl sličné nevěstě — jest to, prosím, tato dáma s er-
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bem, v němž jest hvězda a dvě květiny, a s korunou
vévodskou — přinesl ji tedy nad míru skvostný prsten,
který" — nyní mluvil klíčník polohlasitě — „byste,
libo-li vám, spatřiti mohli."
„Prsten?" propověděl uleknuté Karel Ždárský,
pohlížeje zlostně na klíčníka. „Nevím, zdaž jej pan
hrabe rád ukazuje, poněvadž jest s ním spojena jakási
událost." —
„Kterou příležitostně též vypovím," dodal Mič
a pokračoval y líčení osobností na obrazech, řka: „Zde
jest silný Albin, vůbec pacholkem nazývaný, poněvadž
byl tak silný jako druhdy Ogr aneb Hanuš Kolovrat.
Na dvoře Burgundském potýkal se s každým a nikdo'
jej nepřemohl; sám král — "
„Vévoda Burgundský," opravil jej Karel.
„Ano vévoda, o tom však podruhé!" dí klíčník.
„Abych však nezapomněl, slušno říci, že byl Albin sy
novec Zdeňkův."
„A tato podobizna, jejíž obraz řetězy ověnčen jest?"
ptal se Jiří.
Mič, ohlednuv se dříve na pana Floriana a vida, že
tento dříme, sejmul se stěny mocné okovy, potěžkávaje
je v ruce s jakousi libostí.
„Žádná to maličkost, není-li pravda, urození pá
nové?" pravil. „Byl to majetek pana Mikuláše Žďárského, který si je z Turecka na památku svého otroctví
přinesl. Obraz jeho jeden nalézá se též v komnatě pana
rytíře Karla Zdárského, a tam jest vymalován jako
vězeň a otrok. Slavný tento pan Mikuláš byl císařsk}'m
radou a zámeckým hejtmanem na hradě Pražském; za
vlády Matyášovi bojoval proti Turkům a byl zároveň
s panem Jiříkem Strojenickým zajat a v otroctví za91
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vlečen. V Cařihradě prožil takovou měrou sedm let,
načež se Strojenickým společně se šacovali a tak se
vyplatili. Zemřel r. 1568 a byl jako zámecký hejtman
v Pražském svatovítském chrámu Páně pohřben, kde
náhrobek jeho z rudého mramoru, posud se nalézá.
— Železa tato jsou právě tak těžká jako ona na Karlovu
Týně chovaná."
Zavěsiv okovy na patřičné místo, pokračoval u svém
vypravování řka: „Tuto jest Jan, rytíř, bratr Jiřího, který
byl Zdeňkovým též bratrem. Zemřel, jak zde také
letopočet naznačuje, roku 1578. Byl to svého času
neujdatnější rytíř a za svého mládí vydal se s hrabětem
z Eynštejna a Stoberka několikráte do Francouzska
a Nizozemska, kdežto jsa příkladem rekovných předků
svých v každé půtce vítězil. Ve zbrojnici máme posud
jeho přílbu v orličím chocholem a štít s orlem v modročerveném poli. - Tento zde jest pan Ctibor, rada krále
Rudolfa II., pak vidíme zde Stanislava, a tuto pana Jiřího,
otce našeho starého pana hraběte Floriana Žďárského ze
Zdaru."
Další řeč Mičova byla přerušena příchodem služeb
níka, pro klíčníka přicházejícího, načež oba se vzdálili.
Karel, který byl mlčky a se svěšenou hlavou posud
následoval hostů svých, uváděl tyto z nejzazšího kouta,
kam je byly výklady horlivého vypravovatele za sebou
přitáhly, ke stolu, u něhož pan Florian právě se byl
z dřímot svých probral a u příchozích se omlouvati jal,
že pro mdlobu, často se opětující, mu nelze více žádost
učiniti všem požadavkům hostitele bedlivého.
Zatím se rozevřely opět dveře a jimi vstoupil hrabě
František, syn Floriana Ždárského ze Zdar.
^
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Podoba v tvářnosti s otcem byla na první pohled
zjevná, než přece se náramně též lišila od oné věkovitého
kmeta. Neměli obličej mladého pana — jak jej v zámku
vůbec nazýváno, ačkoliv byl, již přes padesátku na jisto
stár — neměl tedy obličej jeho onoho pevného a zároveň
také příjemného rázu, jakého tvář Florianova posud
nebyla postrádala, ale jakási předčasná umdlenosf se
v něm zračila, byt i nebyla bývala povaha hraběte nestálá
a slabá.
Měl dva syny, — shora již dotčené mladé pány,
nyní nepřítomné — kteří v Klementinu u jezovitů v Praze
se vzdělávali, ku kterýmžto kněžím v tehdejším čase
většina mladého šlechtictva pod ochranu dávána byla.
Jediná dcera jeho zdržovala se jako bratří její ponejvíce
v Praze a zřídka kdy navštívila zámek děda svého,
jelikož veselý život v hlavním městě více byl jí po
chuti než tiché sídlo na Kladně, kde "příliš jednoduše
a právě patriarchálním způsobem den po dni mijel bez
hlučných radovánek. Též hrabě František měl stálý
pobyt svůj v Praze, ačkoliv mnohokráte rokem na Kladno
zavítal a vždy po delší neb kratší dobu se tam zdržoval.
Tak bylo se i tentokráte stalo, a příchod jeho, jak
jsme již dříve viděli, byl též příčinou, že slečna Klára
mimo nadání z Kralup se odebrati musila, nemohouc
ani se rozloučiti se sVftu přítelkyní v Chvatěrubech. —
„Vítejte mi, pánové!" dí hrabě František, podávaje
hostům pravici svou. Hlas jeho zněl příjemně, však ni
koliv již tak dobře a nelíčené jako u otce, pana Floriana.
Po té vstoupil do jídelny také zámecký kaplan
s čeledí, a uctivě se ukloniv nejdřív kmetu, pak synu
jeho a ostatním hostům přítomným, na to odříkával,
krátkou modlitbu, jejímžto, ukončením vše usedlo.
03
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Přední místo zaujímal pan Florian, po stranách
seděli oba hosté a za těmito podle Dyrixe slečna Klára
a podle Jiřího hrabě František3 za tímto zámecký kaplan
Xaver a naproti němu Karel Zdárský. Pak následovalo
několik pražných sedadel, a za těmi na druhém konci
dlouhého stolu byla umístěná čeled.
Dva sluhové přinášeli pokrm a nápoje.
Z počátku panovalo hluboké ticho a nezazníval leč
klepot stolního náčiní; za nedlouho počalo se však
hlasitě hovořiti, ač slušných mezí vždy šetřeno z úcty
k prastarému hostiteli. Zvláště čeládka troufala si mínění
svá jeu šeptmo sdíleti.
„V cizině jste, tuším, podobného pořádku nenalezl,"
dí hrabě František k svému sousedu.
„U některých starých rodin německých měst pano
valo cosi podobného," odvětil Jiří.
„Jest to prastarý obyčej v naší rodině," uchopil
se opět onen slova jakoby k omluvě, „a dobrý otec
můj ctí a zachovává zvyky předků svých."
„A doufám také," ozval se kmet, zaslechnuv řeč
tuto, „že ve cti bude udržen starý mrav tento též od
tebe, synu Františku, a od tvých" — tu si stařeček
vzdechnul — „synů, z nichž opět ani jednoho ani
druhého zde nevidím. — "
Syn jal se vysvětlovati, že byli kamsi na návštěvu
si vyjeli.
„I sluha tvůj Tadra, tento nejpokornější všech
novomódních hanců své vlasti, která jej byla zrodila
a ^vychovala, zde chybí," pokračoval v řeči pan Florian.
„Či snad již tak zpyšněl, že nehodlá ani zasednouti
k jednomu a témuž stolu s pánem svým?"
V
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„Jest to věrný sluha a při tom člověk dobrosrdečný,"
vymlouval jej hrabě František. „Jelikož má v městečku
několik příbuzných, propustil jsem jej, aby se s nimi
potěšil."
Kmet po delší pak dobu mlčel, obíraje se, jak se
zdálo myšlénkami svými. —
Dyrix se zatím ze všech sil namáhal, aby sličnou
sousedku svou zajímavějším hovorem bavil, než to byl
činil při honbě v lesích Kralupských, kde se rozprávka
jen obyčejných věcí týkala. Srdce ubohému lékárníku
nepokojem tlouklo a přece nevěděl, klerakou měrou
by city své nejlépe vyjevil slečně Kláře. Mluvil o tom
i onom, brzy vážně, brzy žertovně, někdy skoro šeptem,
jindy hlasitěji, a vzdor všemu tomu nezdála se dívka
na jeho slovech rozkoše nalézati, poněvadž jakoby bez
vědomí buďto mu ani neodpověděla aneb, stalo-li se, že
promluvila, zcela opačně myslila a se vyjadřovala.
To však lékárníka nezastrašilo. Umíniv sobě, že
slečně jakýmkoliv způsobem na jevo dá náklonnost
svou, zahrnoval ji otázkami rozmanitého druhu.
„Slečno Kláro!" dípohlasně. „Prosímvás,zažertujte
si trochu a pohleďte na mne laskavě — ale hodně
laskavě."
Dívka v udivení naň pozřela, nemohouc si, vysvětliti
příčinu požadavku toho.
„Aj, tak nemyslím," vysvětloval zamilovaný mladík.
„Přimhouřte napolo oči a jaksi vlídně se na mne usmějte.
Yíte, proč? — Váš či vlastně můj protější soused pohlíží
každým okamžikem nepozorovaně na nás a-kdybyste vy,
slečno, se na mne usmála - hu! žárlivost pana Jiřího
by se mocným plamenem znala."
l^A
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Klářin obličej pokryl se rudou červeností, a souseda
jejího bodlo to u srdce. Dívka vzezřela a zrak její
setkal se s oním Jiřího, což ještě zvýšilo červeň planoucích
jejích lící.
„Vy jste zlý soused," pravila pak k Dyrixovi.
„A vy ještě horší, slečno Kláro!* odvětil tento
s povzdechem. „Mluvím k vám již delší dobu., aniž
jste mne poaouckala, poněvadž — aj, to jest, tuším,
tajemství dvou srdcí. Blažený člověk, komu štěstí tak
přeje! — Proč kaboníte, zrak svůj slečno? Nyní neradno
věru mne si rozhněvati, poněvadž jsem vypátral ono
tajemství, které bych snadno vyzraditi mohl," žertoval
Dyrix.
Okamžitá rozpačitosť dívčina svědčila, že důmnění
tohoto není bezdůvodné. Než záhy opět Klára vpravila
v obyčejný rozmar svůj a s úsměvem vece k sousedu
svému: „Chraňte se, pane Dyrixe, aby hromobití, které
na mou hlavu svésti chcete, vás samého nezastihlo!"
Rychlé kroky na chodbě se v tomtéž okamžení
ozvaly a do večeřadla vkročili oba vnukové pana Floriana,
synové hraběte Františka.
Zamířivše k dědovi, hluboce se před ním poklonili
a kmet udělil jim svého požehnání.
„Uvítejte též tyto, pány, zdivočilí mladíci!" napo
menul pan Florian.
„Zde seznáváte pana Píznice a tuto pana. Dyrixe
z Bruku a z Rotenberku, oba účastníky příštího lovu," .
pravil hrabě František.
Mladí páni se lehce uklonili, načež zaujali místa
u stolu, jeden podle patera Xavera, druhý podle Karla
Zdárského.
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Hovor se stal nyní hlučnějším, ač ne všeobecným,
jelikož příchozí jinoši nejvíce vlašsky a německy spolu
a s Karlem Žďárským rozmlouvali.
.,Maestro Angelo posud nepřišel?" ptal se Zdenek,
mladší dvou bratrů, vedle sedícího Karla Zdárského
německým jazykem, míchaje v to vlašská slova.
„Jinak bysi jeho pronikavý hlas zajisté již u Pražské
brány byl slyšel", odvětil oslovený česky.
„Kéž by byl již zde aneb my opět v Praze!" po
kračoval Zdenek v cizém nářečí. „Věřte mi, Karlo,
že se mně v zdejším zprachnivělém zámku vždy pro
klatě stýská! člověk aby zde koukal na samé takové
zbabělé haraburdí, které v sobě kusá života nemá".
„Kdyby tě děd slyšel — "
„Aj, nebylo by také zle!" pohodil jinoch hlavou.
„Vždyť patří ten stařec již beztoho do kobky v zdej
ším chrámu, aby si odpočinul a nás daremně netýral.
Pak by teprv nastalo živobytí patřičné, není-li pravda?"
„Nevím, neboť tvůj otec nesvrhl se sebe také
ještě všechnu plesnivinu", odvětil Karel Zďárský,
mluvě stále česky.
„Ale prosím vás, Karlo, zanechte té sprosté selské
řeči a hovořte se mnou, jak se na pořádného šlech
tice sluší!" pravil Zdenek.
ti
„Mluv moudřeji, ať tě děd neslyší!" napomínal
Karel. „Jinak bude zle a na konec budeš vyděděn,
vyobcován a zmařen."
Zdenek se posměšně usmál.
„Vždyť to všechno do hrobu neodvleče", vece
polohlasně, „a po jeho smrti — kdyby to již raději
bylo! — dostane se mi podílu jako jinému."
97
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„Hm! Nedaruje-li děd jej ještě za živa některému
klášteru", dodal Karel.
„Tak?!" zvolal hlasitěji jinoch, pozíraje plamen
ným okem na kaplana Xavera. „Snad jej konečně
k tomu svádí ona černá kutna?"
Karel pokrčil ramenama.
„Pak jej uškrtím vlastníma rukama", vykřikl
Zdenek tak, že i pan Florian ve svém hovoru s Jiřím
ustál. Mrak nevole přeletěl přes ubledlý obličej kmetův.
„Jsou zde též jiní starší hosté mimo tebe, Zdenku!"
pravil stařec vážně, „a nikdo nenadělá takového hluku
jako ty. Mním, že by bylo i záhodno, abys při řeči
svých otců zůstal, zanechaje věcí neslušných, jako jest
opičení-se po cizině.
Zdenek, uhnuv se Karlovi za záda, vložil dlaň na
ústa, aby nevypuknul v hlasitý smích. Soused jeho
mrknutím mu dával na jevo, aby nepopouzel daremně
dědův hněv. —
Když se bylo povečeřelo a talíře s mísami a ostat
ním náčiním odneseny jsou, zvedla se čeledi a s úklonou
starému pánu opouštěla jídelnu. Každý nesl si na
plněnou cínovou nádobu dolů do přízemí, kdežto teprv
jich pravé veselí počalo.
Též pan Florian povstal, aby do své komnaty se
odebral, kde Karel Ždárský ze staré kroniky mu před
čítati měl.
„Kláro, ty se odeber nyní do svého pokoje!' 1
pravil kmet, chystaje se k odchodu a žehnaje neti své,
řka: „Bůh tě opatruj, dítě, a popřej ti lehkého od
počinku! Kdo z vás," obrátil se k hostům, „též du
ševní zábavou na chvíli pookřáti sobě přeje, nechť ná
sleduje- v komnatu mou!"
N„
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Jiří, jenž byl očekával, že dívka ve společnosti
zůstane,^ byl nepokojem zmítán po výroku tom, i patřil
toužebně za odcházející Klárou a žalné vzdechnutí vy
dralo se mu ze stísněných prsou. Dveře se přivřely,
vnadná děva zmizela a rozhlížející se pohled mladíkův
setkal se se zrakem taktéž odtud se odebírajícího
Karla, jenž byl bystře pozoroval celé chování-se Jiřího.
Hrabě František podpíraje otce svého, odváděl
jej odtud; za nimi kráčeli Jiří s Dyrixem a zámecký
kaplan s Karlem Ždárským.
• Ve večeřadle zůstali jen Zdenek a bratr jeho An
tonín. Pustili se v hlučný hovor a posléze se dali do
zpívání dosti necudných písní.
„Tyt máš výborný hlas", smál se Antonín, nahnuv
si^ z plné nádoby. „Věru že bys velmi dobře znal
představovati nevinnou pannu Dorotu k veliké rozkoši
celé koleje a všech posluchačů."
„A tobě by ještě lépe slušelo dělati ztraceného
syna", odvětil taktéž ve smíchu Zdenek.
,,To-li právě ne, tedy alespoň vnuka."
„Než zanechme toho a pověz mi, Antoníne, na
dobré svědomí, má-li zde starý český děd náš kdy
kusá pořádného hosta?"
„Poptej se Karla! — "
„A kdo jsou ti dva lidé, které starý dobrák
chlebem a medovinou častoval dle starého právě po
hanského- způsobu?"
Antonín pokrčil ramenama.
„Ještě něco bych rád věděl", ujal se slova opět
Zdenek. „Nevyzkoumal jsi, Antoníne, na Tadrovi,
kam Vlašský maestro vždy pod večer chodí? Ten člo
věk navštěvuje zajisté nějakou hernu; neboť ondy vy99 —
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půjčil si ode mne několik dolarů, a po ránu měl plné
hrstě žlutých dukátů."
„A Hozlauer jest s ním jedna ruka."
,,Ach Hozlauer!" zvolal Zdenek radostně.
„Ubohá Klára, která mu za oběť padnouti má!"
— vece posměšně Antonín.
„Aj, nekaň mi Hozlauera! To jest člověk po mé
chuti a na něj se těším; neboť on dovede přece trochu
bujné veselosti v tom plesnivém hnízdě rozšířiti."
„Starý bude na to s patra pohlížeti — "
„Pst! nevyvolávej tak!" napomínal Zdenek. „Zejtra
mu pojedeme vstříc, abychom jej poučili, kterak se
k dědovi chovati a jej ošáliti má přetvářkou, aby v nemilosť nepadl." —
Tak a podobně zněla rozmluva mladých šlechticů
až do příchodu jich otce s kaplanem, Karlem, Jiřím
a Dyrixem, kteří asi za půl hodiny od" pana Floriana
se vrátili, a zasednuvše za stůl, chvíli ještě se bavili,
načež vše na lože se odebralo.
Sotva bylo slunce druhého dne nad hory vystou
pilo, již se vydal Jiří s přítelem svým na procházku
za město, z které dosti pozdě se navrátili. Vkročivše
na nádvoří hradu, shledali zde mnohem více života
hlučného nez předešlého dne. Byloť zatím více hostů,
na lov sezvaných, se sešlo, a čeleď zámecká měla
plné ruce díla, aby příchozí obsloužila. Také Mič ne
věděl již, — jak se vyjádřil — kterak všemu zadost
učiniti samou touhou — po vypravování. Na neštěstí
neshledal nikoho, kdo by byl měl chuť a trpělivosť
dlouhé řeči jeho do konce vyslyšeti, což švítořivého
klíčníka nemálo trápilo.
100
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K nemalé radosti své potkal před mostem, kamž
byl vyběhl, aby po nových hostech se rozhlížel, naše
dva přátelé, a ani je kvapem nepozdraviv, vytasil se
s celou řadou starých novin, jaké byl již bezpočtukráte vyprávěl.
„Aj, naši slavní páni si již záhy vyšli", zapředl
hovor. „Inu ovšem, ranní ptáče dál doskáče, a pokud
jsem býval mladým chodíval jsem se slepicemi spát
a s kohoutem jsem vstával. Jistě jste ráčili býti hezky
daleko, snad až v Cvrčovicích, o kteréžto vsi bych
mohl pánům něco velmi pěkného a důležitého pově
děti. — Jest tomu již dávno sice — totiž vévoda Vra
tislav II. daroval tuto ves mimo jiné Vyšehradské kapi
tole a Bedřich jim ji zase vzal a zastavil ji jakémusi
šlechtici, jehož jméno bylo Habrovec. Leč nevyplatilo
se mu to; neboť jedné noci navštívil jej sv. Petr a ten
jej tak dlouho mrskal, až se zaručil, že Cvrčoviee
kapitole vrátí."
„Bedřich asi přepodivně zpíval při takovém často
vání", propověděl ve smíchu Dyrix.
„O zajisté lépe než ten vlašský učitel zpěvu, který
dnes ještě s jakýmsi pánem do zámku přijel."
„Maestro Angelo?"
„Ano, tentýž to jest, který mladou hraběnku Sybilu v zpěvu cvičí a — "
„Přijela mladá hraběnka také?"
1
„Chraniž Bůh! ' zvolal Mič s posuňkem. „Slečna
Sybila se zde tak snadno neukáže. Jestiť to panna
dle nové mody a starý pán, který jinak nemluví, než
česky a opět česky, jest jí sůl v očích, poněvadž ona
říkává, že naše mluva se již hodí jen pro sprostou
střídu lidu. Ale pro to vše není s panem Florianem
101
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v žádném zjevném nepřátelství, poněvadž — však tomu
každý porozumí — veliké dědictví na ni čeká. —
Leč zde přichází ten vlašský muzikant s dotčeným
cizincem."
Zvláštní cit ovládnul Jiřího, když tmavé, ohnivé
oko příchozího na něm utkvělo, jakby v nejtajnější
útroby mu vniknouti chtělo. Nepatrnou dobu trvalo
pozorování toto, načež druh Vlachův, poslav klíčníka
do zámku, k přátelům našim se obrátil, a dvorně se
Klone, hlasem příjemně znějícím je oslovil
„Krásné jitro dnes, není-li pravda, panové?" pra-
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Lizinec pokrčil ramenama.
»P?\«clm tomu tak!" dí s úsměvem. „Zbývá nám
vsak utecha ze se s podobným lovem nej^šš/šfechS
baví a protož povazují všelikou štvanici zvěře za věc
šlechetnou a dobrou. - Přeju vám, pánové, šťastný
den a jest se mi nyní vzdáliti, jelikož Angelo mne
vola. Divoký to Vlach a jest s to, celý zámek svým
knkem pobouřiti."
To dopověděv, odkvapil.
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„Neznáte ho?" ptal se po jeho odchodu Jiří.
„Nevím", odvětil krátce Dyrix.
Oba se odebrali pak do svých pokojů, kdežto až
do poledne setrvali, načež je Mič odvedl do jídelny.
Pořádek byl tentýž u stolu jak při večeři, jen že
zasedalo dnes četných hostů a čeládky že při jídle
nebylo, 'poněvadž jí bylo zapotřebí k posluze.
Když Klára se svým šedým strýcem přicházela,
ulekl se Jiří jejího ubledlého obličeje, na němž posud
bystré oko stopy slz seznati mohlo. Při obědě samém
byla nemluvná, aniž si koho všímala, což vše i Dyrixa
odstrašilo, aby do nějaké rozprávky s ní se dával. Po
chvíli vždy, když se mněla býti nepozorovanou, po
hledla úzkostlivě na protějšího Jiřího, a mladík, jemuž
to neušlo, cítil v sobě nepokoj, jaký si vysvětliti ne
věděl. Veškeré myšlení jeho soustředilo se v jediném
předmětu, jimžto byla vnadná děva. Nepozoroval, co
se vůkol něho děje, neviděl, neslyšel, leč ji. Proudem
kolovala mu vřelá krev v žilách, srdce rychleji než
jindy tlouklo a oko jakoby kouzlem přivábené nebylo
s to, aby patřilo něco jiného mimo ji, ku kteréž více
a více váben byl mladík ohnivý. Již několikráte byl
jej oslovil soused jeho, aniž se mu dostalo odpovědi.
Než náhle zpamatoval se Jiří z čarných těchto snů,
rozvaha velela mu upustiti od podobného počínání ve
společnosti mnoha hostů a proto, násilně takměř od
vrátiv zraků svých od dívky, zabloudil okem na cizince,
nedaleko Kláry sedícího, jenž byl dříve tak zvláštní
dojem na něj učinil.
Člověk ten, nemluvě mnoho, těkal stále svýma
černýma, ohnivýma očima z místa na místo, a utkvěl-li
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zrak jeho po delší dobu na některém z hostů, zdál se
vhloubati^ se do duše pozorovaného. —
_ Když bylo po jídle, naplněny jsou cínové nádoby
pivem, jehož si největší část hostů všímala, jen ně
kteří pani dali přednost starému, vyleželému vínu. Záhy
se společnost rozjařila a živý hovor počal se rozpřádati.
Pan Florian odebral se opět do své komnaty, pro
vázen jsa Klárou, která při svém odchodu na Jiřího
popatřila okem, v němž se jakási bolná zádumčivosť
zračila. —
„Chvála Bohu!" zvolal Zdenek, dotknuv se ra
mena Vlacha dle něho sedícího. „Což tomu říkáte,
míly maestro Angelo? Kočka odešla a myši mají nyní
hody; proto naplňte číši svou a ďábel ať na sebe
vezme všechny starosti!"
l L "P°V?' v á m J' e s t s n a d n o mluviti!" odpověděl Vlach
polo-vlasky a polo-česky. „Dnes jsem žádal slečnu
-aaaiu, aby mně zazpívala svým pěkným hlasem, ale
ona vzala tolik falešných not, že se mně chopila zá
vrat a hned bych byl padl do mdlob. Proč slečna
Klára nezrje v Praze? - Má pěkný zvučný hlas a — *
rn5íi"l
! 7° h v o i : o u c íck pekel se svými hlasy!" přeZ í ě I / S 1 r ' Č V m * Í C h u Z d ě n e k - "Děvče zpívá
a r,«l í 1 ™ ' z \ č l o v e ; k u ^sj
na hlavě povstávají
a přál bych si, aby toho i ona i my již byli spro1

b

6 V

t6? J a k

S
"7 ^ tam
7' kde
ff si?"
^
» t ó ohfedu
těch' záležitostí
• Oslovený, onen cizinec s plameným zrakem, ponodil jen hlavou na tato slova.
Zatím se utvořily menší společnosti, z nichž každá
zyla.stním hovorem se bavila. Při tom se pilně dbalo
nápojů barevných, které sluhové ze sklepů nosili.
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Jeden ze spolků takových sestával z mladých Žďárských, vlašského mistra a Víta asi s třemi jinými.
Karel, nepřivtěliv se nikde, přecházel od jedné
společnosti k druhé. Také Jiří, jenž hyl trochu více
než obyčejně pil, procházel se s přítelem svým Dyrixem
po komnatě, jsa zabrán v hlasitou rozmluvou s ním.
„Nuže, pij, příteli!" zvolal Zdenek na Víta. „Tyť
jsi dnes jako hluchý a němý, a jen očima svítíš; co
se ti přihodilo? Mluv, Hozlauere! — Za zdraví toho,
co milujeme!"
Jiří, jenž právě kolem šel, rychle se obrátil při
pojmenování Hozlauera a rozčileně pozíral na tuto
společnost.
„Vím, příteli!" pokračoval v řeči Zdenek, „že ti
posud v hlavě straší vlašská madonna z „černého lva,"
než ta, tuším, pro tebe není, ale že jsi člověk pln
rozumu a vtipu, potřebuješ dívku, která by neměla
tolik rozmarného ohně v sobě jako ty, a takovou může
býti jen některá z venkova, která a zpívá místo g.
„ Ó v — ó!" lekal se vlach. „Tak nemluvte, mladý
pane! Řekněte mi ale raději, kdo jsou oni dva páni,
kteří si nás stále a stále prohlížejí."
„Onen v právo jest Piznic jakýsi," odpověděl po
lohlasně Zdenek. „Zdržoval se dlouhý čas v cizině
a viděl též vaši velebnou Itálii, maestro Angelo!"
„Ach! — krásná Itálie!" zvolal Vlach nadšeně.
„Zpívá ten. pán také?"
Zdenek vypukl v hlasitý smích.
„Možná, že kokrhá," vece, „ale o zpěvu není pa
mátky, poněvadž jest malířem."
„Aj, malíř?" ozval se Vít a vypil plný pohár vína.
„Takovou měrou patří k pražskému cechu."
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„Pochybuji," pravil Zdenek. „Spíše bude z někte
rého zahraničného cechu."
„Znak na mostecké věži zná ale snad," dí Vít,
připiv sobě. „Zeptejme se ho, zda-li viděl čtyři či pět
kachniček!" *)
Hlasitý smích byl odměnou hrubého vtipu.
Jiří, jenž byl zaslechl, že se stal předmětem roz
mluvy, stanul nedaleko rozveselené společnosti, která,
poživši přes míru nápojů, úsměšky odpovídala hádavým
zrakům mladíkovým.
„Jste prý, pane, řemesla malířského," zvolal An
tonín, „a nyní prý jste na cestách; proto-nebude vám
neznámým řemeslnický znak na věži mostecké a mohl
byste nám na dobré svědomí vyjeviti, kolik jste na
něm uzřel kachniček."
„Kterak tomu mám rozuměti?" ptal se Jiří hla
sem, chvějícím-se zlostí.
„Tak, jak bylo praveno!" odvětil Vít, postaviv
hrmotně vyprázněnou číši na stůl.
T

icll0

ň*. " ,
> Hozlauere!" ozval se nyní též Karel
Zdarský, upozorněn jsa na hluk, čím dále tím větším
se stávající.
1
„Hozlauer? ' opětoval Jiří udiveně.
„Hozlauer z Hozlova!" potvrdil Vít. „To jméno
mé, a poněvadž je již tedy znáte, odpovězte mně,
Hozlauerovi, zdaž jste uzřel čtyři neb pět těch ope
řených zvířátek na věži!"
Pět kachniček na Malostranské věži mostecké a sice na
straně k zámku mířící. Žertem se říkalo že vidí jen
čtyři kachničky, kdo není z lože manželského.

^

106

ČERTOVA KRČMA.

Jiří sáhl na jilec meče svého, který si byl před
chvílí k boku připásal.
„Ticho, pánové, a mír buď mezi vámi!" ujal se
slova opět Karel. „Prosím tě, Hozlauere, zanech žertů
takových a hled! si vína raději! Tento pán jest, tuším,
šlechtic jako ty, a malířstvím se zanáší toliko pro zá
bavu svou."
„A kdybych byl třeba jen tříčem barev," zvolal
vášnivě Jiří, postoupiv o krok blíže, „nestoudnosť
a ničemnou prostořekosť takého člověka vždy bych
potrestal."
„Ustaňte!" ozvali se někteří z hostů.
již příliš daleko."

„Toť sahá

Vít, potlačiv s náramným namáháním zlobu svou
pro poslední slova Jiřího, nutil se k úsměchu, ale
z černých očí jeho sálaly plameny, svědčící o vnitřní
bouři. Zdenek a Antonín přidali se k němu, krotíce
hněv jeho, a též Jiřího žádali, aby se utišil, jelikož
prý vše byl pouhý žert. Také Dyrix, obávaje se zlého
výsledku povstalého sporu, přemlouval přítele, aby
s ním opustil síň.
Jiří nechtěl sice z počátku uposlechnouti rady
této, hodlaje na Víta se uvrhnouti, než na konec zví
tězil rozum nad vášní, a volným, pevným krokem ode
bral se mladík do své komnaty.
Netrpělo jej to ale mezi čtyřmi stěnami. Vzchopiv
se, odešel ze zámku do blízkého lesa, kde ticho rozhostěné v temnotě lesní, rozpěněnou krev v něm uko
nejšilo a duševní poklid alespoň částečně mu vrátilo.
Zadumav se, přeslechl i hlas za ním volající.
•
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„Pane!" křičel kdosi v odstávkách, nemoha rych
lým během dechu nabýti. „Pane! — neběžte tak! —•
Diavolo — počkejte-! — Signor!"
Probrav se z myšlének, stanul Jiří a ohlednul se,
aby zvěděl, kdo jej hledá.
Byl to Vlach hudebník.
Doběhnuv k Jiřímu, sestřel si z čela pot, odkašlal
několikráte, pohybuje se při tom celým tělem, načež
ruce o boky si podepřel a delší dobu v tomto posta
vení setrval.
„Hu, hu!" oddychoval těžce. „Pane, vy ubíháte,
jakby vás diavolo, ďábel honil. — "
Jiří, jemuž toto setkání-se milým nebylo, odvětil
zkrátka, že proto spěchal, aby o samotě přemýšleti mohl.
Vlach, nevšímaje si slov těchto, buďto jim nepo
rozuměv aneb nechtěje smysl jejich chápati, hučel cosi
nesrozumitelného, což mladíka pohnulo, že se od něho
odvrátil a dále se bráti hodlal.
„Počkejte, pane!" zadržel jej mastro Angelo. „Jen
na jedno — ale na vážné slovíčko z úst mých setr
vejte! — Hu! ubíhal jsem, až se mi dech krátí —
Ano, signor! — "
„Nuže, jak zní ono slovo?" ptal se Jiří.
„Hu! teď snad bude mi lze, mluvit," odvětil Vlach,
„Prokletý dech! — Hu! — Tedy slyšte! — Já jsem
mistr v hudbě a ve zpěvu, hu! — cvičím ženské i mužské
pokolení — hu! — "
Jiřímu se vraštilo čelo.
„Prosím," pokračoval hudec, „já jsem přítel, já
Angelo toho velikého signor Hozlauera — "
„A co dále?"
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„Co dále, signor?" dí jaksi uraženě Vlach. „Hozlauer
jest můj přítel, pane! Ano můj přítel, signor!"
Jiřímu přecházela již trpělivo.st
„U všech yšudy, jen krátce!" zvolal.
„Krátce?" — Aha, piccola! — Tedy signor Pis —
Piš — Pie — lic — !.«
„Píznic!" opravil mladík.
„Signor Píznic! Pan rytíř Hozlauer tedy přeje si,
aby zejtra ráno — před východem slunce — mluvil se
signorem někde, kde signor chce sám."
„Ruzumím!" odpověděl Jiří chladně. „Volí bam
bitky neb kordy?"
„Hm, signor! — Bambitky neb kordy? — Co
vy chcete!"
„Tedy s meěem v ruce!" rozhodnul mladík. „Mí
sto? — Zde v lese, kde jej očekávati budu."
„Ano, ano!" přisvědčil maestro Angelo. „Ale signor
Piš — piš — ! rozumíme? U signory ^Kláry pekne
piano, pianissimo, aby ničeho nezvěděla." _
„O to se vám není starati." odbyl jej Jiří. „Zejtra
ráno před východem slunce v tomto lese! — S Bohem,
pane!"
To odpověděv, bral se hlouběji do lesa, odkudž teprv
k večeru do zámku se vrátil, aby Dyrixovi zprávu o vy
zvání na souboj sdělil.
Lékárník se uleknul, nenamítal však ničeho.
„Půjdu s vámi, příteli!" nabídnul se Jiřímu. „Jedná
se o tu čest, a zbraň jedině může rozsouditi. Budiž
Bohu poručeno!"
Jiří tisknul mu pravici na důkaz svého srozumění.
„A jiné služby si ode mne nepřejete?" ptal se
Dyrix.

V.
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Oslovený takto chvíli rozmýšlel, načež pohlednuv
příteli do očí, ve kterých upřímný soucit se zračil,
neotálel mladšímu druhu svému vyjeviti, co v prsou
ukryto měl. Přál si toliko, aby Dyrix co přítel slovem
se zaručil, že nijakou měrou svěřený mu úkol nepro
zradí cize osobě mimo tu, jíž se to týkalo.
Trudné usmání bylo mu odpovědí, načež si oba
ruce podali.
„Pak-li by se mi přihodilo, co posud předzvídati
nelze jal se pak Jiří mluviti, „že bych zde aneb již
pod stromem kdes v lese mrtev ležel, rozhalte, příteli
S i " - - a P - e , m z ' j a k ý n a l e z n e t e tam na hedbávné
tkanici zavěšeny, dodejte na památku 3jí - ano ií, mé
jedinépřítelkyni!
osamělý, zcela opušk™
Stojím
na tom sirem sve ě
Jí tedy, T^dáře, doručte jej!
- Vsak ne, nikoli! Nic jí nedávejte a nic neříkejte!
CÍZÍnec j e m u ž nah0(
t Ž i f e S * J S e m '£$
'
l a popřála, ně
kolikráte ji viděti a s ní mluviti?! - Zpozdilostí by
bjlo, podobných věcí s e domnívati, mysliti, že srdce
cizéjsobnosti ke mně přilne, kdežto ono mého vlastní— Ha! To pomnění zbaví mne rozumu!" . . .
obličeJřevm0dlaenně.CÍtem' ^

^

JÍří

-»

křesl

°>

u

k

«

e

Damaha1
TTn,v M !oS^ e 1Vf
' a b y Přítelesvého potěšil.
l%\$vV6
5 ? ° t 0 ^ ° t 0 Z m o c n i l o > naléhalo mu na
dusí jak tíze celého světa, a vypuditi je a střásti se
sebe, k tomu bylo třeba delšího času. Než přišla doba
tato, a Jiří, potřev si rukou čelo, jakby ty roje ne
pokojných a zalnych upomněnek zaplašiti chtěl, jasným
byt i rmutným posud okem patřil kolem sebe.
„Doufejme v šťastný konec!" dí Dyrix, potěšen
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. jsa touto změnou, a vrtkavá mysl jeho mladistvá těkala
záhy zase jinde.
^„Odpusťte, urození pánové!" zazněl ve dveřích
Mičův hlas. „Domníval jsem se, že již dlíte ve veče
řadle a za tou příčinou chtěl jsem nahlédnouti do vašich
pokojů, je-li vše v pořádku a nic-li vám nechybí."
»Aj věru, již čas k večeři," ozval se Dyrix. „Za
hloubali jsme se v rozprávku o — inu, o strašidlech!"
„O strašidlech? divil se klíčník, žehnaje ěelo zna
mením kříže. „V těchto chodbách a vůbec v této části
zámku není se čeho obávati, ale tamto naproti ve věži
a v jejím vůkolí, tam se neodváží zvláště v noci žádná
poctivá duše. Pak na blízku komnat našeho starého
pána — ovšem že se nesmí pan hrabě Florian dozvě
děti, že o tom mluvím — tedy'tam podle něho ve
žlutém pokoji —
«
„Nuže?" ptal se napnutě Dyrix.
* , v " V e ž l u t é m pokoji," pokračoval Mič, bázlivě se
ohlížeje, „bydlíval dříve, než.se s panem hrabětem roz
hněval, Harant z Polžic. Ó, ten pískával krásně na
flétu — neboť vězte, ctění pánové, že byl dobrý mu
zikus ! — Byl také velmi učený a moudrý, a proto mu
pak hlavu sťali."
„Proto, že pískal na flétnu a moudrým pánem
byl?" usmál se Dyrix.
„Ach, ovšem!" dosvědčil zbožně klíčník. „Po
vídalo se, že Martinic také píská, ale že falešně příliš,
a proto se ti dva spolu neměli rádi — "
„V jaké souvislosti jest to však se žlutým poko
jem?" namítal Dyrix.
„Ach, Božičku 1 ve velmi dobrém," zněla odpověď.
„Kdykoliv se nějaké neštěstí stane Y rodině našich pánů,
lil
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zaznívá z onoho pokoje, který jest vždy uzavřen, ža
lostná píseň. Poprvé byla slyšena, když bratr našeho
urozeného pana hrabete s tímto světem se rozžehnal.
Ach, to byly smutné časy tentokráte! — Než prosím,
slavní páni, již jest čas k večeři."
Oba přátelé odebrali se do jídelny, kde již vše
shromaždčno bylo.
Jiřího zrak hledal hned při vkročení Kláru;"než
nebylo jí zde. Usednuv, pohledl na svého soupeře;
ten scdčl pokojné na svém místě a bezstarostně roz
mlouval po tichu s přátely svými.
Tan Florian omluvil Kláru, že pro churavost ani
k večeři nepřijde ani na zejtřejší houbu se nevydá,
což tiše ode všech jest vyslyšeno.
Bez všelikých roztržek uplynul večer na Kladně,
a když byl měsíc vzešel nad střechy starobylého sta
vení, odpočívalo vše v hlubokém tichu. Toliko v jedné
komnatě bylo posud hlučno a veselo, totiž v jídelně,
kdo Vít s maestrem Angelem a s mladými hrabaty,
Zděnkcm a Antonínem, pak s Karlem Zdárskýni při
plných pohárech seděli a hlučně rozprávěli.

V.
Souboj.
Šedá mlha pokrývala šírou krajinu a 6ichravý
větřík províval vzduch, parami zemními naplněný. Zlaté
oko nebes dlelo posud za horami, ticho panovalo v pří
rodě, v tichu pohrouženo bylo též vážné sídlo šlechtické
rodiny na Kladně.
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Ve své komnatě stál Jiří, prohlížeje kord svůj
a sílu jeho zkoušeje. Po té zastrčil jej opět v pochvu
a stanuv u okna, pozíral ven do kraje, kde šero posud
prodlévalo.
Z myšlének vyrval jej příchod přítele Dyrixe.
„Jste připraven?" ptal se tento ve dveřích.
„Úplně, a nyní pojdme!" odvětil Jiří, a zahaliv
se v plášť, kráčel se soudruhem ze zámku.
Na mostě shledali Miče, který dnes si přivstav,
v živém hovoru s jakýmsi řemeslníkem z městečka za
hrán hyl, který přinášel některé sedlářské opravy na
sedlech některých hostů, a klíčníkem jsa takměř nucen,
známé mu již příběhy znova poslouchati musil. Bránil
se sice ubožák, předpovídaje každé slovo, které hor
livý vypravovatel z úst vypustí, což však tomuto ne
vadilo, aby nepokračoval až k přiblížení-se našich přátel.
„Honba se nám dnes asi pokazí, urození pánové!"
volal za odcházejícími hosty.
Použiv vhodné příležitosti, chtěl se i sedlář rychle
ukliditi.
„Mistře Křečku, neubíhejte!" ozval se Mič, zpo
zorovav své obclstění. „Což jste nepřinesl sedla pro
mladé pány?"
Mistr stanul, a neleně, chopil se ho onen znovu,'
aby jej tak hned z rukou nepustil.
Zatím se brali Jiří a Dyrix.rychlým krokem k tem
nému lesu, kdežto na pokraji jeho příchod nepřítom
ného posud soupeře očekávali.
Netrvalo dlouho a Vít volným krokem přicházel
k dotčenému místu, protíraje si oči, které jsouce uzardělé, o probdělé noci při plném poháru svědčily.
113
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„Dobré jitro, pánové!" pozdravil příchozí naše
přátele. „Mně sice nepřipadá příliš líbezné a v obličeji
mém vypadá to asi podobně jako v těch pustých křovinách lesních, než jinak nemůže býti, pak-íi člověk
celou skoro noc při kartech sedí."
Sotva byl domluvil, dostavil se na místo též maestro
Angelo, kašlaje a těžce oddychuje, jelikož nekvapný
krok Vítův ještě dost rychlým během se mu býti zdál
a mimo to chladné povětří podzimního rána celým
tělem mu třáslo.
Mlčky ubírali se pak soupeřové se svými svědky
do lesa, až došli malé mýtiny, kde se zastavili.
Jiří odhrnul plášť.
„Zde tedy si zahrajeme?" zvolal Vít lehkovážně,
následuje příkladu protivníka svého. „Volíte bambitky
či kordy?"
„Mně vše jedno", odvětil krátce Jiří.
„Mně též", zněla odpověď s druhé strany. „Vy
znám se v tom i onom, protož volte!"
„Meč nechť rozsoudí! — Leč proklatě zde kluzká
půda po dešti", dodal polohlasně Jiří, tase kord svůj,
načež pravil k protivníku svému: „Dříve však než
počneme,, rád bych s vámi, pane, promluvil v sou
kromí."
Oba svědkové se vzdálili na několik kroků.
„Nuže mluvte!" vybízel Vít.
„Ptám se vás, kdo vám dal právo, abyste si osvojil
jméno, které nosíte?" dí Jiří pevným hlasem. '
Oslovený, zamračiv se, přeměřil mladíka proni
kavým pohledem a pohrdlivý úsměch pohrával mu
kolem .rtů:
\

_
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„A já se vás ptám, kdo vám dal právo, abyste
takovou řečí mne oslovil?" odpověděl po chvíli Vít.
Zároveň při tom ustoupil na dva kroky, a odloživ
plášť, chystal sě k potýkání. I Jiří tak učinil, skloniv
však kord svůj koncem k zemi.
„U všech ďáblů! proč nepočínáte?" ozval se di
voce rytíř.
„Dříve odpovězte na mou otázku!" odvětil mladík.
„Ne s každým se v čestném souboji potýkám."
„Aj, dobrá to výmluva!" zachechtal se Vít. „O tom
jste íni měl dříve zprávu dáti a dřímal bych nyní
sladce na loži. — Vzhůru tedy! — neboj se, bázlivý
hrdino!"
' *
Jiřímu se zaťala křečovité pěsť a pozvednuv zbraně,
jal se dorážeti na soupeře svého.
Boj byl krátký, ale osudný.
Jiří, v slepé vášnivosti dorážeje na chladného od
půrce svého, sklouzl při tom na kluzké půdě lesní,
a dříve než se vzchopiti mohl, ucítil v prsou svých
chladnou ocel. Klesl k zemi a rudý proud krve zbarvil
tvrdé lože jeho.
Dyrix a mastro Angelo pospíšili k raněnému. Vít
ale, nakloniv se k němu, zašeptal mu ^cosi do ucha
a rychle pak opustil místo boje.
Dyrix ohledav ránu, zavázal ji, načež Vlacha žádal,
aby mu byl nápomocným v odnesení Jiřího. Angelo
tak učinil, záhy však byl umdlen a dal se do kašlání.
. „Hu, hu! Odpočiňme si trochu, signore!" stenal.
„Položme raněného na zem a já dohěhnu do zámku
pro některého z těch líných sluhů."
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Dyrix, nevida jiné pomoci, svolil, a zatím co An
gelo odtud se bral, usedl a hlavu soudruha svého na
svém klíně choval.
Za nedlouho přišlo několik lidí ze zámku, kteří
Jiřího do Kladna a do jeho pokoje dopravili.
Celá událosť byla se v krátké době sběhla a posud
nevěděl o ní nikdo mimo osoby, které se jí byly
súčastnily. —
Asi za hodinu po odbytém souboji počalo na ná
dvoří zámeckém živo býti. Ze stájí se vyváděli koně,
zavzněly rohy lovčí a honci se scházeli. Po té se vy
jelo do lesa, kde již celé množství blízkých sousedů
pozvaných se svými psy a sluhami čekali.
Mezi těmito byl též Vít s Vlachem, kteří již dříve
byli ze zámku do boru se udali.
Hrabě František stál na čele celé společnosti,
jemu po boku jeli jeho dva synové a Karel Žďárský.
Když poslední Víta shlédnul, obrátil se k němu,
a oba zůstali pak posledními jezdci, držíce se v jisté
vzdálenosti od druhých.
"Tys jej poranil?" pravil Karel polohlasně.
„Tuším, že má na vždy dost."
„Pochybuji. Starý Florin, lékař celého vůkolí,
kteréhož byl ten mastičkář Pražský přivolal, prohlásil
před chvíli, že jest rána lehká a záhy že se dá vyhojiti."
„Proklatá nehoda!" zvolal Vít zamračeně. „Má
ocel zřídka kdy se chybí."
„Tenkráte to však učinila", odvětil Karel. „Mimo
to nevím, kterak se u starého Floriana ospravedlníš,
j
že jsi hosta jeho poranil."
4
I
_To budiž tvou a ostatních starostí!"
^
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„O Klám snadno můžeš připraven býti; neboť,
jak jsem pozoroval, vězí jí ten člověk v srdci."
„Tak? — Toť by chybělo ke všemu všudy."
„Míníš to s děvčetem přece do pravdy?" ptal se
Karel, pozíraje Vítovi v tvář.
„Ano a nikoliv!" odvětil tento. „Do dnešního
rána byl to více žert
"
" D^ v ^ a ' í i když se staví překážky v cestu,
hodláš si ji vydobýti snáze, než dřív? Aj, toť přepodivná vec!"
„O to jest se vám všem starati. Jemu však na
vzdor musí býti m á , p o čem jsem dříve netoužil."
„Znáš Píznice toho již déle?"
„Viděl jsem jej jen jednou; ale v oku a vůbec
v celém chování jeho jest něco, co by jevilo, že on
mne může zkaziti, a proto jsem hodlal neškodným jej
učiniti."
„Divochu! Pro pouhé důmnění, že by ti škoditi
mohl, o jeho bezživobytí státi, zdá se mi ukrutností
býti. Vždyť ti v ničem jiném neublížil."
Vít, neodpovídaje, utkvěl svýma černýma očima
na obličeji průvodce svého, jakoby jeho nejtajnější
myšlénky proniknouti chtěl. Mlčky jeli pak dále, až
započal hon.
Opustiv Karla, udal se Vít k Zdeňkovi, s nímž
v dlouhou rozmluvu se spustil, nevšímaje si, že bystré
oko onoho oba pozoruje a posměšný úsměch že mu
kolem rtů pohrává, vidoucímu, kterak rukoudáním hovor
obou se končí.
„Raďte se jen, raďte!" myslil si v duchu Karel
Zďárský. „Beze nrne jste pouhé nic a ničeho nesve
dete."
•
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Nešťastný výsledek souboje dotknul se nemile
starého hraběte Floriana Ždárského. Byltě si kmet
mladíka pro jeho skromnost a jemné chování-se za
miloval, a.poranění jeho tížilo mu nemálo mysl.
Příčina souboje vykládala se všelijakou měrou,
v tom však se všichni shodovali, že pro nepatrné roz
hořčení byl povstal a jen prudká vášnivost obou mla
díků že k takému konci věc celou uvedla.
„Doufám, že budeme s panem Píznicem nejlepší
přátelé," pravil druhého dne po lovu Vít k starému
hraběti. „Můj hněv nemá nikdy stálosti: nejdříve pře
měříme se se soupeřem pomocí meče, pak si podáme
ruku a tím se vše ukončí. Co na srdci, to na jazyku
— tak zní hlavní pravidlo každého českého šlecbtice,
a tuším, že vy, urozený pane hrabě, podobně smýšlíte."
„Úplně s tím souhlasím", odvětil srdečně pan
Florian, „a zajisté učinil by tak každý Čech, v jehož
srdci posud neuhasla všechna láska k otčině a mra
vům otců svých. Bohužel mizí šlechtické cnosti dědů
našich den ke dni ve víru neplech z ciziny sem nanošených. Nyní panuje lež a přetvářka na místě pravdy,
a kdo podlízá a lichotí, zove se vzdělaným člověkem."
Vítovi vydralo se z prsou žalné vzdechnutí při
líčení nákazy českého lidu vyšších tříd.
„Ano, v pravdě tomu tak", pravil zarmouceným
hlasem, „a poctivý Cech by žalem splakal pro věci
tyto."
„Kruté nastaly doby", zatoužil kmet, „a raději
bych již odpočíval v hrobě, než na to vše patřil."
„Upokojte se, urozený pane!" těšil jej Vít. „Za
vítají k nám opět lepší časy a vše se změní."
Pan Florian vrtěl hlavou.
V
^
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„Novoty se zde příliš silně zakotvují", dí trudně.
„Jestiť to koukol, ovinující bujarý kmen a ujímající
mu životních sil, a ten se tak snadno nevyplení."
„Doufejme v Boha, že se vše obrátí," ujal se
slova Vít. „Naše mladé šlechtictvo — "
„Ustaňte!" zvolal kmet a oči se zaleskly nepotraceným posud ohněm. „Ustaňte, ať mi na pamět ne
přicházejí vnuci moji, synové jednoho ze ŽcTárských!
Pokaženi jsou tito jinoši na dobro, tupíce a hanobíce
jazjk otců svých a honíce se za pouhými bublinami
nepřejících nám cizinců."
„Mladá krev snadno překypí", omlouval je Vít.
„Přijde zralý věk, přijde i zralý rozum."
' „Dejž to Bůh!" povzdechnul pan Florian. „Řek
nete, pane Hozlauere Karlovi, aby mi přišel kousek
z Dalimila přečíst!"
Vít ochotně učinil zadost přání tomu. Odebral se
do komnaty slečny Kláry, kde též pan hrabě Fran
tišek se svými syny a s vlašským mistrem mimo ně
kolik jiných hostů 'prodléval. Karel, ač ne hrubě rád,
odebral se s knihou k starému pánu.
,,Právě nám chtěla slečna něco zazpívati," pravil
při odchodu, a Angelo byl by ji na loutně přizvukoval.
Pro nás v osamělosti venkovské jest to cosi neobyčej
ného, poněvadž se nám zábavy podobné zřídka kdy
dostane. Neboť slečna Klára 'vymlouvá se vždy na
nepřítomnost učitele zpěvu."
To propověděv, opustil komnatu.
„Klára zapomene takovou měrou vše, jelikož se
často necvičí," ujal se slova hrabě František. „Až
jsem přijde má dcera Sybilla, můžeš, Kláro, denně
i
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s ní něco prodělati. Onať zpívá již velmi dobře, pravda-li, signor Angelo?"
„O výborně! — výtečně! — zpívá již jako pravý
anděl!" zvolal nadšeně Vlach. „Nemohu se ani dosti
vynadiviti slečně Sybille; neboť mluví vlašsky, jak ro
zená Florentinka a hraje i zpívá jako bohyně."
„Nuže, slyšeli jste úsudek znalcův o věci této,"
dí s hrdostí jakousi hrabě, „a proto — "
„Proto odložíme zpěv, až přijde Sybilla," převzala
mu další slovo Klára.
„Nikoliv slečno!" vece mastro Angelo. „Dnes
sama, a až zde bude madonna Sybilla, s ní a se Zdeň
kem, mladým pánem nám zazpíváte."
» B ude-li totiž Zdenek chtíti," ozval se hlas mla
dého pána. „Což myslíte, nešťastnv hudci, že ŽSárští
toliko zpěv a hudbu a vaše noty na paměti mají?"
Se všech stran doléhalo se nyní na Kláru, aby
zpívala, čemuž však dívka nijakou měrou se podrobiti
nechtěla.
„Kaději bych zde byla již sama," pravila polohlasně.
„My ale neustoupíme," odpověděl mastro. „Ja
kožto učitel zpěvu pro ženské i pro mužské pokolení
mám též právo, cosi podobného požadovati, pravda-li,
signorové?"
I Klára, neodmlouvajíc, zazpívala bez otálení úmy
slné několik nepravých tonů, které na Angela zvláštní
dojem směšného způsobu měly. Zacpav si totiž uši,
vyběhl Vlach jako treštěnec s hlasitým křikem z kom
naty, provázen jsa hlučným smíchem ostatních.
„Na čtrnáct dní jest sluch jeho pokažen," zvolal
radostně Zdenek. „Tyť jsi, Kláro, přece jen andělské
děvče a proto bych měl chuť tě pocelovati."
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„Jen si ušetř namáhání!" odpověděla dívka, ustoupíc stranou.
Hrabě František Ždárský vzdálil se po těchto slo
vech z komnaty, ubíraje se k otci svému a nyní teprv
bylo shromážděným mladým šlechticům volna zcela po
pustiti uzdu bujnému rozmaru svému.
„Ha ha h a ! " smál se Zdenek. „Snad nemyslíš,
holubičko, že by byl proto Vít Hozlauer z Hozlova na
mne žárliv?"
Klára se nevolí zarděla a z očí jí sršely blesky
hněvu.
„Takovým mravům se učíš v koleji?" vypravila
s namáháním ze sebe.
„Odpusťte mu, slečno!" ujal se slova Vít. „Přísná
dohlídka a vázanost ve školách jsou toho původem, že
si člověk pak na svobodě ledacos nepředloženého a ča
sto překvapením proneseného dovolí."
Klára, neodpovídajíc, uklonila se a odešla z kom
naty. Ostatní hosté učinili totéž, rozcházejíce se do
svých komnat, a v pokoji zůstal toliko Zdenek s Vítem.
„Již odchází hrdopyška," mluvil potupně onen,
„a nezpomene si, že z milosti se trpí v domě našem.
Než zvolna, zpupná děvo, tvůj pád jest ti na blízku!"
„Ten se však neuskuteční, příteli, vezmu-li si
Kláru za choť svou?" ptal se s úsměchem Vít. „Vřelé
to přání mé, abych ji nazýval svou, leč pochybno, zdaž
se uskuteční."
„Přísahám na to u všech kurfirstň, odvětil Zdenek.
„Bude, musí býti tvou, a kdyby se na hlavu stavěla,
nepovolíme jí. Tak zní má vůle!"
„Vůle mi nepomůže, není-li při ní čin," vece
Hozlauer.

I
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Zdenek^ odpověděl na to odříkáváním několika
veršů, načež Víta vybídnul, aby si spolu vyjeli a o té
řeči porozprávěli. Sám odešel, aby potřebné rozkazy
k osedlání koní dal.
„Bez rozvaby a moudrého vypočítání zle by to
dopadlo se mnou," rozvažoval Hozlauer po jeho'od
chodu, přecházeje v komnatě. „Nevím, proč ta dívka
dobrovolně mne nechce, mne, kterýž dle výroku mno
hých žen nejsem nesličný. Leč neubrání se mně a mé
chytrosti a musí ulovena býti v síť mou z příčin důle
žitých Mocné má příbuzenstvo, a to udrží mne na
yysi me^bude-h toho vůbec kdy třeba. Karel — ne
ten nesmi 31 obdržeti a nepořídí u ní také ničeho, jehkoz dívka na nej ani vlídně nepozře a druzí taktéž
mu nakloněni nejsou. Komuž jinému by se tedy do
stala mimo mne, příteli příbuzenstva jejího' — Z domu
na konec jednou musí, nevolí-li raději jako žebrácká
chleb z milosti zde pozvati, což by jí slečna Sybilla,
tuším nemálo ztrpčovala, a proto nezbyde jí, leč do
me ochrany se dáti. Vzdor krvavé prouze své na krku
bude mi vítanou."
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pozoroval, co se v zámku děje. ™ ě n o u , aby bedlivě
Za nedlouho přikvapil též mladistvý Žctárskv a oba
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Jiří byl zatím připoután k loži. Na štěstí byla
jeho raná, a.c hluboká, přece všelikého nebezpečí
prosta. Dostavila se zimnice a horečka, která na ně
kolik dní paměti jej zbavila. Po tento čas mluvil vše122
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liký zdánlivý nesmysl, který dílem z českých, dílem
z německých slov sestával, a tudy nerozuměli mu vět
šinou sluhové, mimo které Dyrix v tuto dohu nikoho
k posluze nemocného nepustil.
Karel Ždárský a Vlach pokoušeli se sice něko
likráte o návštěvu chorého, než lékárník tomu odpo
roval, nechtěje, ahy kdo vyslechnul řeči přítele jeho,
v kterých, jak se domníval, jakési tajemství snadno by
se^ vyzradilo snad k nehodě mladíkově. Též Mič ne
měl přístupu do ložnice raněného.
Za několik dní, když se již paměť Jiřímu vrátila,
došlo Dyrixe z města psaní, vybízející jej, aby se do
Prahy odebral za příčinou důležitých věcí.
„Děkuji Bohu," pravil k nemocnému, „že se jiz
vaše zdraví tak zlepšilo, že beze strachu vás opustiti
smím. Až odejdu, připomeňte sobě slov mých, abyste
Karlovi a Vlachovi příliš nedůvěřoval. Co se pak týče
jí, která mi tak hluboko v srdci vězí, aniž mi zkvétá
dosti malá naděje, jí, která patrně vám, příteli, na
kloněna jest, což však nemám ani jí ani vám za zlé,
ač mi srdce krvácí, tajte svou lásku k ní co možná
nejvíce, jelikož mimo vás — mne nepočítaje — ještě
jeden neb dva o její přízeň se ucházejí, a kdybyste
s nimi přišel dohromady, všeliké neštěstí by mohlo
z toho vyvstati. Já jsem jí oželel pro vás, milý příteli!"
Jiří se zarazil.
„Mluvil jsem snad o ní?" ptal se mdlým hlasem.
„Aj, ovšem že bylo jméno její velmi často ve
vašich ústech," odvětil Dyrix.
„Pro Bůh, příteli! Byl zde v nešťastném tom
okamžení někdo, kdo by to vyzraditi, mohl? Ci snad
ona mne dokonce vyslechla?"
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„Nikoliv, ač mnoho nechybělo, že by vás byla
v jedné takové chvíli se starým panem Florianem na
vštívila. Později přicházela často se mne vyptávat, jak
se vám daří, se záminkou, že hraběti o tom zprávu
dáti má, a vše, vše, příteli, svědčilo, že není vaší ne
přítelkyní, ale naopak, že jste u ní dosáhl, po čem
ledakdos marně touží."

1
I

Rozloučení obou přátel bylo srdečné. S přípovědí,
že co nejdřív Kladno navštíví, odebral se Dyrix
z komnaty nemocného. Za nedlouho však se opět
vrátil, aby Jiřímu ještě cosi sdělil.
„Vážil byl si toho, Bůh ví kterak, kdybych
s vámi do Prahy se odebrati mohl," vece chorý
s povzdechem.
„Tak zle vám zde snad nebude," odvětil Dyrix,
„a až ona vás bude navštěvovat, snad si budete opět
přáti, aby vám bylo lze hodně dlouho zde setrvati."
Příchod starého Florina, lékaře, přerušil další
jich rozmluvu. —
Florin byl zvláště v léčení ran a zevnějších ne
mocí velmi zběhlý a zdaleka široko chodil k němu lid
na poradu. Umění to byl zdědil po svém otci, kte
rýžto, prodělav celou třicítiletou válku, hojných zkužeností v oboru tom si nastřádal a svému synu zů
stavil. Tento pomohl sobě takovou měrou netoliko
k značnému jmění, ale též k vážnosti a lásce u lidu,
který panem doktorem vůbec jej nazýval.
Vyptav se nemocného na vše, co byl od poslední
jeho návštěvy dělal, na spaní, jídlo a p., pokynul spokojeně hlavou, zvěstuje zároveň, že Klára přijde chu124
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Lékárník vrtěl hlavou, řka: „Ten mastičkář má
rozumu jako dvouleté dítě; pošleť chorému lék, jaký
místo úlevy nových houří v něm ztropí."
Ve dveřích potkal Kláru, jejíž obličej se září studu
zarděl, když jej spatřila.
„Ač nerad dost, však okolnostmi jsa nucen, lou
čím se s vámi, slečno!" vece Dyrix s povzdechem, chopiv
se její ruky a políbiv ji.
„Co vás pudí od lože chorého přítele ?" ptala se
dívka.
„Důležité rodinné záležitosti jsou původem od
chodu mého," odpověděl mladík s povzdechem. „O pří
tele svého pak nemám pražádných starostí, neboť zde
lépe mu než kdekoliv jinde."
Nové uzardění-se Kláry svědčilo, že porozuměla,
kam řeč tato míří.
„Pan hrabě, prosím, ve své komnatě?"
„Právě jsem jej tam dovedla," odvětila děva, načež
Dyrix ukloniv se, odešel.
Klára ubírala se k loži nemocného, který v zimničném jakémsi rozechvění ji očekával. Třesoucí-se
rukou chopil se její pravice, aby vřelý polibek na ni
vtisknul.
Dívka měla sice z počátku v úmyslu, ruku svou
odtáhnouti, ale rozmyslivši se, ponechala jí mladíku.
„Vlastně bych se měla na vás hněvati," pravila
poněkud ostýchavě, klopíc oči k zemi, „že jste ne
uposlechnul rady mé, ale život svůj v nebezpečí uvrhl
v boji s tím věčně mně odporným člověkem."
„Vaší rady?" opakoval udiveně Jiří. „Kterak jsem
mohl činiti dle slov, jakých o té věci z vašich úst ne
vyšlo?"
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Klára zbledla.
„Poslala jsem vám lístek — " pravila.
„Který jsem neobdržel," dodal mladík.
„Svatá panno Loretánská!" zvolala uleknuté dívka.
„Pak na něj Baruška buďto zapoměla aneb jej ztratila."
„Nepochybně tomu tak," dosvědčil Jiří.
„To se mi musí vysvětliti," vece Klára, „neboť
pro poklady veškerého světa si nepřeju, aby list ten
do nepravých rukou byl přišel. Mohl by se zcela opačně
vykládati a česť má by byla pokalená."
„Kdož by se odvážil, něco podobného učiniti?"
zvolal Jiří a v očích zašlehly mu blesky.
Dívka si žalostně vzdechla.
„Kdyby měl list ten Zdenek," vece, „okázal by
jej Hozlaueravi."
„Hozlauer!" zvolal rozčileně mladík. „Pro Bůh
y
řeknete mi, slečno, kdo jest tento Hozlauer z Hozlova?
Znáte jej dobře?"
„Vím toliko, že se nazývá Hozlauerem z Hozlova
a pod tímto jménem že též uveden jest u mého strýce,
pana Floriana, který druhdy otci jeho dobrým pří
telem byl."
Jiří naslouchal napnutě, a když dívka dokončila,
na chvih se zamyslil.
Xw#f^Í£esvěd6ena."
ptal se pak, „že onen
clovek skutečné Hozlauerem z Hozlova jest?"
Pokrčeni ramenou bylo odpovědí
Lépe as to ví p a n hrabě František, Zdenek
a ostatní, k ten jiz po delší dobu s ním s e znají," do
dala pak Klára.
'
Jiří, přimhouřiv oči, zabral se do myšlenek. Dívčin'
obličej pokryla jakási trudná zádumčivosL
126

ČERTOVA KRČMA.
„Nevděčník!" myslila si v duchu. „Veškerá po
zornost jeho věnována jest onomu nenáviděnému člověku,
a pro mne nemá vlídného pohledu ni laskavého slova."
Nevrlosť tato přešla však v náhlé leknutí, když
Klára, pohlednouc na obličej nemocného, strašnou změnu
na něm zpozorovala. Líce jeho byly choře uzardělé
a z očí mu sálaly divoké plameny.
„Vodu, dejte mi vodu!" šeptal napolo prosebně,
napolo poroučeje Jiří a Klára v ouzkozti srdce svého,
celá trnouc, volala o pomoc, jelikož nebylo jí lze pro
náhlou slabost v nohou z místa se hnouti. Na štěstí
bral se v tomtéž okamžení Dyrix do komnaty ještě
jednou k příteli svému, a ledva že byl zřel, co se děje,
kvapil pro lékaře v osobě starého Florina.
Zimnice horečná se vrátila a nemocný nalézal
se nyní u větším nebezpečí než dříve, což přimělo lé
kárníka, že pobyt svůj na Kladně o tři dni prodloužil,
neopouštěje na okamžení lože churavcovo. Po té, jsa
ubezpečen, že doba nejhorší minula a opětným listem
jsa vyzván, odejel do Prahy a Klára zaujala místo jeho
u nemocného, ošetřujíc jej dnem i nocí. Nikdo jiný
neměl přístupu k Jiřímu, a tak bylo i Karlu Zďárskému
s nepořízenou odejíti, když se jednou o to pokoušel,
aby do ložnice k mladíku se dostal.
„Nikoho kněmu nepustím," bránil mu přede dveřmi
Florin, „on potřebuje poklidu a znepokojováním uvrhli
byste mi jej do hrobu."
Za několik dní po Dyrixově odchodu opustil .též
Víť Kladno.
Když se byla Jiřímu opět paměť vrátila a on pro
hlednul s vědomím, setkalo se oko jeho s oním mi
lostné dívky, která u lože jeho seděla a s netajenou
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radostí ščastný obrat ten uvítala. Pozírali si oba tváří
v tvář a ač němá, přece plná významu byla rozprávka
tato. Blaze bylo mladíku v okamžení tom a síla ži
votní mocným proudem počala se v něj vraceti. Vše
liká trudná myšlenka opustila mysl jeho, a v neka
leném blahu požíval Jiří dob tiché, ač nevyjevené posud
lásky.
Nedlela-li u něho Klára, kochal se v upomněnkách
na ni, a v takové chvíli jedné přišel k němu
Mič, přinášeje malý balíček, jaký byl posel z Prahy
pro urozeného pana Jiřího v zániku odevzdal.
„Vypsaná to již ruka", hovořil švitořivý klíčník,
prohlížeje nápis, „a poznávám to podle toho J", které
mi připadá právě tak jako nějaký shrbený kněhvedoucí.
Zde to P usmívá se, jakoby při sobě mělo plný sáček
dukátu a toto ř — "
„Již dost, příteli!" převzal mu slovo Jiří. „Po
ložte balíček podle mne!"
„Ale to ř", pokračoval, nedaje se másti, Mič,
„to jest přemocné písmeno a pomohlo kdysi k výhře
sázky mému dobrému příteli. Za to, že přítel můj pro
r na jakémsi Němci tehdy vyhrál, vymydlil tomuto
pak notně záda, a — "
„Přijďte mi to raději po poledni neb k večeru
TSíto?
vece aevrle již nemocný. „Nyní však mne
„Jáf myslil, že bych měl urozenému pánu tyto
listy přečísti, jelikož máte zakázáno, abyste sám se
něčím podobným obíral," nabízel se zvědavý klíčník.
Jiří neodpovídal, a Mič se právě chystal k nové
řeči, když Klára do pokoje vstoupila.
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„Přinesl jsem milostivému pánu balíček listů,"
omlouval klíčník svou přítomnost, „a hodlal jsem vy
právěti o r, pro které jednou Němec bit byl — "
„Jen jdi a ušetř si svého vypravování pro jinou
dobu!" kynula mu dívka a Mič s hlubokou poklonou
se vzdálil.
„Milostné listy snad?" obrátila se pak Klára
k Jiřímu s úsměvem, který však v sobě přání choval,
by pravdou to nebylo.
„Od milého mi přítele Valtmanna z Prahy", od
větil mladík klidně. „Chcete-li býti, slečno, tak las
kavá, rozbalte mi věci tyto!"
Dívka mu učinila po vůli a vyňala z obálky ně
kolik knihv a trochu prádla, což vše byl starostlivý
kupec ze Železné ulice mladému příteli svému poslal.
Konečně nalezla též dva listy. První, psán jsa pevnou
cvičenou rukou, byl dle udání Klářina od pana Valt
manna, druhý však, bez podpisu jsa na obálce, což
u prvního nechybělo, aby hned zasílatel znám byl,
zdál se děvu poněkud nepokojiti, ač posud netušila
obsah jeho. Ukázala jej Jiřímu.
„Aj, toť ženské písmo," divil se tento, pozíraje
na nápis, který jemu svědčil. „V celé Praze neznám
ni jedné ženštiny, a nechápu proto, od koho asi list
ten pochází."
„Snad na venkově zadáno jest srdce vaše," dí Klára,
zardívajíc se.
Neodpovídaje, uchopil se Jiří dívčiny ruky a vřele
ji poceloval. Klára byla na rozpacích, které se mno
žily, když se v pomatenosti své vybídla, že listy přečte,
aby se mladíku nebylo namáhati.
^

S
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„Však ne, nikoliv!" zvolala hned na to, nahlížejíc
překvapenosť svou. „Odpusťte! vyšlo mi to z úst, aniž
jsem-v okamžení na něco podobného myslila."
„Prosím, nerušte daný slib!" vece Jiří. „Směle
rozevřete listy, a seznamte mne dobrotivě s nimi a jich
obsahem!"
„Jsou-li tam však tajemství — "
„U mne nestává tajemství, které bych vám s radostí
nesvěřil."
Klára pozřela mladíku v oči a žertem mu pohro
zila, což Jiřímu všechnu krev z tváří vypudilo. Meltě
ovšem veliké, vážné tajemství, a pomnění na ně vstou
pilo mu nyní na paměť,
„Trváte posud na svém přání?" tázala se děva.
„Žádám za to," odpověděl mladík, „neboť rád bych
vedel, kterak se vede dobrému stařečkovi v Praze."
Klára rozpečetila první list a čtla:
„Urozený pane,
milý příteli!
Dříve než vlastní psaní své započnu, nutno, abych
Vám oznámil, že dne 14, tohoto měsíce, mladík jakýsi
večerem ke mně přišel a přiložený lístek mně odevzdal
s prosbou, bych bez otálení Vám jej odeslal, jelikož
opozdem jeho všelikého neštěstí původem by se stalo,
ťismo, jak seznáte, jest ženské. Chlapec ten byl hrOžit}.

—

Následovalo popsání zevnějšku a obličeje chlapcova,
a na konec všeliké domácí a kupecké záležitosti, bez nichž
horlivý ve svém obchodu Valtmann se obejíti nemohl.
„Totě hádanka, na jejížto rozluštění zvědav jáeni,"
vete Jiří, maje na zřeteli první odstávku psaní. „Slečno
Kláro, přečtěte, prosím, též druhý list!" I
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Dívka prohlížela pečeť jeho1, která erb šlechtický
vyznačovati se zdála, ač nebyl tento dobře ve vosku
otištěn. Dříve ještě, než list rozevřela, ukázala zacho
vanou pečeť nemocnému, který, sotva že ji byl spatřil,
jakby bleskem zasáhnut se vzchopil.
„Bdím či sním?" zvolal prudce, neodvraceje zraku
svého od listu. „Leč dříve ať seznáme, co v něm!
Prosím, slečno, čtěte!"
,
Klára, nemohouc si vysvětliti podivné jednání Jiřího,
jehož mžiknutím se často vášeň zmocnila, aby záhy
zase chladné rozvaze ustoupila, patřila nedůyěrně na
nemocného, načež, chvějíc se taluněř zimničně, list
rozevřela a plachým okem jej přelétla.
.,Žijte! — Žijte !" ozvala se pak hlasem úzkostlivým,
a dala se do čtení psaní, znějícího v tento rozum.
„Milosti!
.
v .
Lze-li Vám Praze se vyhnouti, učiňte tak. JSeoezpečí Vám zde hrozí a proto chraňte mladý život svůj!
Nevěřte nikomu, byt se Vám i přítelem stavěl! —
Příčina Vašeho přfchodu jest známa, a proto pravím
ještě jednou: Chraňte sé! — Š Bohem'.'
Na místě podpisu byly tři křížky.
Pátravým zrakem zírala děva na Jiřího, jenž
v němém úžasu zde seděl.
„Při sám Bůh!" pravil rozčileně. „Nechápu ni
čeho — vše bude, tuším nevčasným- žertem."
„To .vám zajisté nejlépe známo," odvětila Klára
poněkud chladně, „a co se mne týče, nemám v úmyslu,
ve vaše tajnosti se vtírati."
To propověděvši, sklonila hlavu a zabrala • se
v dumnó přemýšlení.
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„Kde bloudíte, Kláro, v mysli své?" ozval se po
nějaké chvíli nemocný, jemuž mlčení toto nepokoj v srdci
tvořilo, „Radostným-li se obíráte předmětem či vážným
aneb dokonce žalným?"
Dívka vytrhla se ze svého dumání a rozhlížela se
kolem, jak-by právě z Hlubokého snu se byla probrala.
„Snila jste, pravda-li, a snad příjemný sen?" ptal
se poněkud nejistým hlasem Jiří.
„Snívala jsem druhdy," zněla odpověď trudná,
„a byh to snové mladistvé lehkovážnosti, bez účele,
bez starosti, zdaž probuzení bude radostné či žalné."
„A dosnila jste?
„Před několika dny ukončil se sen můj."
„Kláro!" dí Jiří pohnutým hlasem. „Žal, trpký
žal svira srdce vaše; vím to a vidím na vás a protož
nezazlete mi,; ze přímým slovem k vám mluvím. Jsemf
pntel, ydeeny přítel váš a bolest vaše jest též bolestí
mou. Netajený bol však najde většího ohlasu v citlivém
srdci alehceji se snáší. Vyjevte mi, Kláro, co tíží
JGSt p u V
Životě™51'
° d e m r m u t n ý c h dob ve vašem
„Aj nesnadno určiti příčinu toho," odvětila dívka,
W H t I / 1 - ua V S 6 ' i , n \ b o ž s f c ° » prozřetelnost ža
lovati ze jedmych nejupřímnějších přátel mne zbavila milých rodicu. O ne ze vám ani tušiti, kteraké to
neštěstí, pak-li samojedmá, ode všech opuštěná dlí na
tomto světe — zena!"
A zarosené majíc oči, udala se dívka k oknu, jímž
na sirou, lesnatou krajinu pohlížela.
Žaluplná slova Klářina dojmula mocně Jiřího.
I v něm povzbudila se upomněnka na mnohé trpké
•
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doby žití jeho a uvedla mu na paměť drahého otce
a milou matku, kterých mu bylo taktéž oželeti.
„Utište se, Kláro!" pravil k plačící dívce.„ Posud
nejste opuštěna; neboť máte příbuzné a přátele, kteří
vás milují —«
„Dejž Bůh, aby mne méně milovali a o mne se
starali!" povzdechla si Klára. „Pak by neměl zármutek
můj tak hlubokých základů a oči mé neplnily by se
tak často slzami."
„Tomu-li tak, nelze mi leč odkázati vás na onoho
dobrotivého otce, který moudře řídí osudy lidského
života. Pomněte, že jím vám souzeno, abyste krátký
čas trpěla!"
„By vás Karel Žďárský slyšel, klesl byste u něho
na stupeň sprostého nevzdělance."
Jiří byl v udivení pro tato slova.
„Hádati se o věcech těchto, vyšlo již u mne z oby
čeje," pokračovala Klára ve své řeči. „Upustila jsem
od toho v onu dobu, když Karel jako učitel můj zásady
mi vštěpoval, při jejichž výkladu celá bytosť má se
měnila."
„Karel tedy, kterého jsem považoval za vašeho
upřímného přítele?"
„Ano, on byl dobrodinec, který zašil v srdce mé
símě nevěry, on to byl, který pomalu stíral jemný ná
dech, pokrývající mladou duši dívky co vonný pel blahých
snů v lepším, vznešenějším životě."
„Podivno!" zvolal Jiří vúžasu. „A účel snah jeho?"
Klára zakryla si obličej rukama.
„Bezbožná podlosti!" ulevil mladík rozhořcenosti své.
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„Tak i já jsem kdys volala", dí Klára, „a od
dob těch nenávidím jej."
„Nemokla jste si postěžovati?"
„U koko?" vece dívka, korce se usmívajíc. „Snad
u dobrého starého strýce? — Bylo by jej to pobou
řilo a každý silnější dojem uvrhne jej na delší dobu
do nemoce. Snad bych se byla takto stala původem
nové choroby jeho a kdož ví, zdaž ne i příčinou před
časné smrti mého jediného dobrodince?"
„Syn jeho, hrabě František — "
„Tenť by mne na radu svého licoměrného Zdenka
zaprodal komukoliv, kdož by šlechtickým diplomem
svým dokázal, že předkové jeho pod Přemyslovci meč
po boku nosili."
„Vaše úsudky zní příkře", namítal Jiří
;
„Pohříchu však pravdivě", dodala Klára. „Vy
jaicoz i každý jmý považuje vše za pouhou nemožnost',
a přece nemluvím leč svatou pravdu."
„Nikoli, Kláro'." vece nemocný.
Věřím vám
než doufám zároveň, že se záhy černá mračna na ob
zoru vašeho žití rozprchnou a jasná záře sluneční že
osvítí dalsi dráhu vašeho života."
Klára trudně se usmívala a slza vylinula se jí z oka.
„A nemate, Kláro, jiných přátel, u nichž byste
rady a pomoci nalezla?" dí Jiří, chápaje se pravice její!
ho \ f& . ?,L n U p i ' 0 s p e , 1 . a r a d a T š e c h králů zemských,
ba světa celého, nesou-h se všichni onou věrou, Jjakou
vy mate!"
'
Jiří se poněkud zarazil.
„Odpusťte, Kláro!" vece k dívce.
Ač podlost
mnohého z vašeho příbuzenstva znám, ano i vvieviti
bych ji mohl — "
.J
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"Při slovech těchto zmocnila se ho však taková
rozčilenosť, že Klára sepjatýma rukama jej prosila,
aby ustál v řeči své.
„Nikoliv, nezbraňujte mne!" odpíral mladík. „Vy
neznáte příkoří, jakého se mně dostalo — leč upusťme
od toho! — S pomocí boží a vaší laskavostí jsa oše
třován, doufám v brzké uzdravení, a pak, svolíte-li,

Kláro — "

.

„K vůli mne," převzala mu dívka další slovo,
„nesmi teči krev, zvláště ne vaše a rukou onoho člo
věka."
„Kterého? — či onoho, jejž vám hrabě František
vnucuje?"
„Rytíře Hozlauera!" dosvědčila Klára.
Jiří sepjal ruce své nad hlavou.
„Tohoto podvodníka?" zvolal hlasitě.
Klára se ulekla, a přiložíc prst k ústům na zna
mení, aby mladík umlkl, ohlížela se ouzkostlivě po
komnatě.
„Nezaslechl jste ničeho ?" ptala se pak polohlasně.
„Co se stalo?"
„Někdo poslouchal za oněmi dveřmi, které do
druhé komnaty vedou a vyslechl rozmluvu naši," še
ptala dívka úzkostně.
„Možná, že slyšel jen trpkou pravdu o sobě,"
odvětil klidně Jiří.
t o m

s e

' V
rozevřely
Klára, shlédnuvši jej,
se nemocnému i dívce,
Florianu se odebrala,
kmet po ní poptával.

dveře a Karel Žďárský, vstoupil.
zbledla; příchozí však, ukloniv
vybídnul poslední, aby k panu
jelikož již několikráte se byl
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„Načetl jsem se u něho již do umdlení," vece
Karel, „a poněvadž laskavého strýce našeho, osamotnělého nechati nelze, žádám vás, Klárkó, abyste zatím
místo mé u něho zajmula. Na odměnu budu zase vás
zastupovati zde, bude-li panu Jiřímu vhod, aneb, přeje-li
si, pošlu mu sem Miče, který by nějakou ze svých po
vídek posloužiti mohl."
„Panu Jiřímu jest se šetřiti," odvětila Klára,
zpamatovavši se z prvního leknutí, „a proto může Mió
se svým vypravováním později přijíti. Nyní však po
přejme našemu churavci poklidu!"
Karel uklonil se dvorně a opouštěje komnatu,
pravil jako v žertu: „Bůh budiž nápomocen někdejšímu
choti vašemu, vnadná a trpící Kláro! Na mukách očist
cových nebude míti mnoho nedostatku."

VI.
Xávrat do Prahy.
Zvolna vracelo se Jiřímu zdraví do chorého těla
a po dosti dlouhou dobu nebylo mu lze lože opustiti.
Nemalou toho příčinu dlužno též hledati v trudné zádumčivosti, která jej málo kdy opouštěla, ustupujíc jen
tehdy blahému a radostnému hnutí v duši, kdykoliv
Klára jako vlídný, útěchu přinášející anděl k chorému
přistoupila. Spatřil-li ji, prchaly okamžitě z mysle žalné
upomněnky, jako se ubírají noční dravci do svých brloh
při svítání ranním.
Když pak se byl již tak zotavil, že štětcem vlá
dnouti a malbou se zanášeti mohl, dal se do podobizny
*

136

;

ČERTOVA KRČMA.

vnadné dívky, zobraze ji jako jezdkyni, ana na bujném
vraníku přes široký příkop se vznáší. Tehdy sedávala
Klára po celé hodiny v jeho komnatě, a blaze bylo
mladíku, zíral-li v obličej její, aby rysy jeho na plátno
snesl vv živoucí podobě.
Častěji přicházíval také, veden jsa dívkou, starý
pan Florian, aby si s Jiřím zahrál v šachy, jež na
vzdor vysokému věku svému miloval, aneb čítávala jim
při takové příležitosti Klára z Dalimilovy kroniky a oba,
nehledíce hry, pilně vždy naslouchali lahodným zvukům,
linoucím se z úst dívčiných.
Posud nestávalo ale mezi Jiřím a Klárou onoho
důvěrného obcování, jaké obyčejně u lidí, k sobě lnoucích,
bývá. Cosi neznámého, nevyzpytatelného stavělo se mezi
ně, mezi obapolné jich city co rozhrání, nedovolujíc bližšího
splynutí, a oba byli si toho vědomi, aniž jeden druhému
se s tím svěřiti chtěl aneb mohl.
Jiná ještě osoba, která Jiřího každodenně po ránu,
zřídka kdy za dne navštěvovala, byl Karel Ždárský. Byltě
samá vlídnost a úslužnosť, a často se nabízel k před
čítání aneb přinášíval mladíku knihy, prose jej však
při tom, aby před Klárou jich ukryl a taktéž i před
panem Florianem.
„Klára," pravil kdysi při takové příležitosti, „Klára
jest hodná, dobrá dívka, ale její vychování nebylo takové,
aby jí dodávalo jakéhosi vyššího vzdělání; vše jest u ní
jen napolo počaté. Není však divu, povážíme-li, že byla
hračkou choutek svých pyšných příbuzných, pokud se
pan Florian nesmiloval-a chudobnou dívčici do svého
domu nepřijal. Ovšem že nemá i zde žádného nebe
a tráví mladý věk svůj jako nějaká poustevnice. Ubohé
dítě! kdyby byla pouhou měšťanskou dcerkou, dalo by
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se nějakého stálého zaopatření pro ni nalézti. — Že
má vlohy, nelze jí upírati, a jsem o tom přesvědčen,
jelikož jsem jejím důvěrníkem a po delší dobu též co
učitel o její vzdělání jsem pečoval. Neobyčejné to na
příklad u ní umění, že dovede povahu a mrav každého
člověka tak přirozeně nápodobiti, že člověk celý strne,
je-li toho očitým svědkem. Co jí to však plátno, té
nebohé!" dodal Karel s povzdechem, načež, vytasiv
se s knihou, Jiřímu ji podával, řka: „Přináším vám
něco pěkného — písně a básně od Hofmanna. Znáte
snad toto jméno V — Jest ono císařského rady a před
nosty koleje Břetislavské, který teprv před "několika
roky byl zemřel. Ctěte pilně, milý příteli, a naleznete
úlevy ve své zádumčivosti těmito písněmi."
Tak a podobně hovoříval Karel k Jiřímu, vyzví
daje na něm též časem, jaké má postavení o obecném
životě, jakých očekává nadějí od budoucnosti, dlouho-li
a^ za jakým zámyslem pobude v Praze a podobně, na
vše ovšem se vyptávaje jako upřímný, o blaho a zdar
mladíkův starostlivý přítel. Jiří odpovídal na takové
otázky nejasně, dvojsmyslně a věděl hovor vždy záhy
k jinému předmětu obrátiti. Častěji bylo mu již při
padlo, aby zjevnou odpovědí přítrž "učinil této dotíravosti, lecuzdálo se mu, že by takovýmto nedvorným
vystoupením proti Členu Ždarské rodiny se prohřešil
proti pohostinnosti, jíž byl hojnou měrou zažil pod
krovem Kladenského zámku, a proto nepřekročil ve
svém chování ku Karlovi nikdy slušných mezí.
Konečně dostávalo se Jiřímu též hojných návštěv
od zámeckého klíčníka, Miče, jehož vypravování jej
někdy dost bavilo, někdy zase pro věčné opakování
starých, známých věcí mrzelo. Jednoho dne vyptával
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se ho mladík na onu krvavou prouliu kolem krku Klá
řina, na kterou jej bylHrobčický při pobytu v Kralu
pech upozornil.
Mič se nedal dvakráte vybízeti.
„Tedy jste o tom již slyšel, urozený pane?" dí
polohlasitě. „Ano, jest to něco zvláštního u naší slečny
— Bůh ji pomiluj a popřej jí štěstí a dlouhého života!
— a já sám jsem jednou uzřel náhodou tuto krvavou
pásku na jejím krku. Jinak než náhodou se o tom
člověk nedozví; neboť slečna nosí šat až ke krku pevně
upnutý a mimo to má krk-zakrytý tuhým límcem. Ně
kteří sice říkají, že takový kroj již nepanuje, ale ať
nepanuje, u naší slečny se to velmi dobře vvjímá."
„Máte pravdu Mici!" přisvědčil mu Jiří. „Tak
pěknému krku, jaký má slečna Klára, sluší vše dobře."
„Ba jistě," liboval si klíčník, „a sám pan Hozlauer
pravil, že jest krk slečnin v tom límci spanilý. Tuť
bych mohl hned příklad uvésti. V Praze žila totiž,
tuším, že roku čtyřicátého osmého, když Švédové hlavní
město naše oblehali, jistá mladá hraběnka. — "
„Vy hodláte snad o Kláře mluviti," ozval se ne
trpělivě mladík.
„Ano, ano, pomalu bych byl zapomněl," rozpomínal
se Mič. „Ostatně jest povídka o- té mladé hraběnce
z roku 48. tomu podobná. — "
„"Nechme si tuto povídku až na podruhé!" radil
Jiří.
„Až zejtra tedy ji budu vyprávěti," těšil se Mič,
„a teď se obrátím k naší slečně. Jest ale smutné
vypravování, a kdyby nebyl boží don, nedal bych se
do ní ani za poklady celého světa."
„K věci!"
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„Slyšel jste, urozený pane, o nešťastném dnu, když
hlavy odbojných pánů Českých pod mečem padly?"
Jiří žalně povzdechnul.
„Byl to tehdy smutný den," pokračoval ve své
řeči Mič. „Chvála Bohu, že náš slavný pan hrabě Florian
tehdy věrně se císaře držel a při vypuknutí povstání
do Itálie se odebral. — Abych však nezapomněl: on
přišel tehdy až do Loreta, a po svém návratu do vlasti
dal podobný chrám, jako jest v Loretu, v Hajku vy
stavěti, ačkoliv se nyní nepamatuji, je-li právě tak velký
ci menší než onen původní."
„Bezpochyby menší než Loretánský," vpadl mu
, v r e " J / ř L , »Kterak ale to vše vysvětluje prouhu
slečny Kláry?"
• „Hned budu u věci," jal se Mič vykládati. „Matka
slečny Kláry byla rozená Kaplířová ze Sulevic. - - "
„A co dále ?" ptal se mladík, když vypravovatel
náhle umlknul.
„Co dále? Kaplíř byl také jedním z těch, kteří
na lešení vystoupili, a sice co čtvrtý byl odpraven. —
— Mně se ale, zdá, že někdo na dvéře klepal'" dodal
ustrašeně Mič a ubíral se, aby nahlédnul, zdaž kdo
Kao vejde. Jelikož však nikdo nevstoupil, vrátil se
s ubledlym obličejem k Jiřímu.
„Zajisté není posud poledne," křižoval se v strachu
svém, „a kdykoliv se o něm v noci neb před polednem
zmímm, jiz se hlásí, třeba nebyla právě hodina duchů."
„Vy jste, Mici, pošetilec, věříte-li v duchy,"
pravil Jiří.
„Což, vám jest snadno, mluviti, urozený pane!"
odvětil, nabývaje ducha, klíčník. „Já bych vám však
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mohl vyprávěti strašlivou povídku o tomto zámku,
o flétně Harantově — "
„Tuším, že zase někdo klepe," dí mladík, aby
zastrašil Miče od dalšího vypravování této již kolikrát
obšírně vykládané události.
„Možná to věc," odvětil tento, „a mohl bych na
místě velmi pěknou povídku o podobném klepání sdě
liti , která se přihodila — "
Další proud řeči jeho byl zastaven klapnutím kliky,
a do komnaty vkročil pan Florian s Klárou a s mladým
Zdeňkem, který byl v tentýž den z Prahy na Kladno
zavítal.
Mič, ukloniv se hluboce a políbiv kmetu jakož
i Kláře ruku, odstranil se.
„Zajisté vás opět nudil svými nekonečnými po
vídkami," dí pan Florian po srdečném pozdravení J i '
řího, usedaje v lenošku.
Mladík přisvědčil s úsměvem.
„Kdyby znal dobře psáti," ozvala se Klára, „byl
by s to se svými vymyšlenými pověstmi i Hájka před
stihnouti.
„Prosím tě, dítě," odpověděl kmet káravě. „Ne
stav tohoto lživého mluvku po bok našemu slavnému
dějepisci, Hájkovi z Libočan."
„Ale, pane strýce!" dí Klára. „Porovnám-li kro
niku Dalimilovu s Hájkovou, zdá se mi vždy ona
pravdou, tato polovičním výmyslem."
„Tys bloudek, děvče!" vece pan Florian. „Miluji
Dalimila; neboť řeč jeho jest stručná a čistá, než
milým jest mi též Hájek, a ty přece nejsi snad s to,
lépe jej posouditi, než Dubravius, Paprocký, Stránský,
Lupacius a mnozí jiní, kterým byl Hájek vzorem."
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Zdenek, jeuž byl doposud stranou se držel, vzdorně
po komnatě se rozhlížeje, jal se nyní též do rozmluvy
se vmíchati.
„Na někoho jste,zapomněl, milý děde!" vece jaksi
potměšile, „a ten jest pro nás pravým zdrojem ryzého
zlata. Jestit to Goldast."
Jakby hadem jsa uštknut, vzchopil se kmet při
vyřknutí toho jména a zlostně pozřel na vnuka svého,
který netečně zde seděl, usmívaje se tomuto výbuchu
nevrlosti starcovy.
„Již jsi zapomenul, chlapče, na ony rány," horlil
pan Florian, „kterých se ti někdy dostalo pro vyrčení
tohoto hanebného jména? Jest to muž," vece pak
k Jiřímu ^ „který se nestyděl kalem pošpiuiti naše
slavné, dějiny. LečN marně se zlobím kvůli takovému
člověku, jenž zajisté při velikém soudu trestu neujde
pro pohanění celého národa. Doufám, že božská spra
vedlnost neodpustí tak hroznou vinu, věřím v to jako
pravověrný křesťan a katolík, jenž, věrně se drže víry
své a otců svých, vlast, svou miluje se zápalem mla
distvým, jsa vždy připraven, jmění a život svůj jejímu
blahu obětovati. — Ty však, nezdárný, chlapče!"
obrátil se k Zdeňkovi, „jsi odpadlík od svaté věcí ná
roda svého, a proto odstup ode mne.; ať žluč se mi
nerozhva po těle pohledem na tě!"
• Klára chlácholila všemožným způsobem rozjítřeneho kmeta. Tajně dávajíc Zdeňkovi na srozuměnou,
aby opustil komnatu, nutila, starého pána k usednutí.
Zdenek dříve, než odešel, oslovil ještě Jiřího,
řka; „Mějte mne omluveným, pane Píznici;, pro mou
návštěvu! Byl jsem k-ní donucen, jelikož prý se sluší,
abych za jednodenního pobytu svého na Kladně též na
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vás se podíval. A vy. milý děde!" pravil ku kmetovi,
„neračte vše na tak přísnou váhu bráti! Svět se mění
a my s ním; co bývalo,, není, a tak vyšlo také již
z obyčeje, lpěti na tom co českého. Jaká však z toho
škoda? — Žiju, a poněvadž žiju, chci vesele žíti
to veškera moudrost nynějšího světa.
„Prosím tě, Zdenku, jdi již!" napomínala jej Klára.
Mladý pán, ušklíbnuv se na ni, uposlechl této rady.
Trvalo to delší dobu, než se pan Florian na dobro
utišil. Klára rozestavila' figurky na šachu a když se
kmet jal s Jiřím na prkně potýkati, usedla stranou,
obírajíc se s knihou.
Pozornost obou hráčů byla však roztržitá: kmetu
se chvěli posud rtové vnitrním pobouřením, a Jiří po
zíral často na lepou postavou dívčinu, která včtení
zahloubána se býti zdála.
Takovou měrou dělaly se s obou stran chyby
a hra- se záhy znudila. Ustávše v zábavě této, zabrali
se oba do myšlének, které nebyly příliš radostné^je
likož násilně se jim vyhýbali. Kmet, zavolav po krátké
době Kláru a rozžehnav se s Jiřím', ubíral se do své
komnaty.
Cestou po dlouhé chodbě vypravovala^ mu dívka
toto i ono. aby y zapomenutí uvedla předešlý, nemilý
výstup. Pan Florian dlouho mlčky poslouchal, po
sléze též promluvil.
„Jak se mi zdá, není náš host pravým rozeným
Čechem." pravil, „jjnak by, jsa šlechticem a nazývaje
se Píznicem, byl též příbuzným hraběcí rodiny tehoz
jména a Hozlauerovým, který starou.Píznicoyou, tuto
obstarožnou pannu milosť-pannou tetou jmenuje, jak
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jsem to sám zaslechl, když byl mladý Hozlauer z Hozlova u nás pohostinu."
Klára se při těchto slovech po uši zarděla, čehož
si kmet nevšímal, a krátce odvětila, že nezná bližších
poměrů jich hosta. —
Tak uplynulo v zámku několik dní a Jiří uzdravil
se na dobro. Y duši se mu ovšem nehostil poklid,
a třeba i za dne chmury takové zaplašiti znal, za dob
nočních stavěly se mu tím zřetelněji před oči. Bu
doucnost neblahá doléhala naň jak můra noční a tu
šení, že nenajde spokojené domácnosti, aby v náručí
milené duše došel blažené útěchy, stále jej proná
sledovalo.
„Což mi lze jí nabídnouti?" zvolal též kdy si
pozdním večerem, a seskočiv s lože, přecházel kvapně
po komnatě. „Nic, pranic! — ani tolik, co nejsprostší
clovek svým nazývati může. — Bláhové to počínání,
abych ji s sebou do zkázy uvrhl. — Nechť mi zůstane
cizou po vše další časy, a já odeberu se odtud, daleko
do cizých zemí, kde snad mír naleznu.
Šramost, jakoby bylo cosi k zemi padlo, zastavil
kroky jeho. Poslouchal napnutě nějakou chvíli; když
vsak nic se nehýbalo, ulehl opět na lože s pevným
úmyslem, ze již druhého dne zámek opustí.
Po ránu probudilo jej ze sladkého spánku opěto
vané klepání na dveře. Byl to sluha, přinášející
snídaní.
'
Posud tanuly Jiřímu na paměti zámysly předešlého
večera, leč záhy ustoupily chladnějším rozvahám.
„Zeptám se dříve jí o radu," umínil sobě, „a ona
nechť rozhodne!"
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Napsav několik řádků a zapečetiv, dal si zavolati
Miče, jemuž svěřil poselství toto, napomínaje jej, aby
lístek docela bezpečně odevzdal slečně Kláře.
„Ach to jest hodná slečna!" zvolal nadšeně klíčník.
„O ní bych věděl překrásnou povídku — "
„Kterou mně až někdy jindy povíte," dodal rychle
Jiří, „Nyní však postarejte se přede vším o dodání
listu do rukou, do kterých patří."
„Zajisté jinému nikomu jej nesvěřím," kýval Míč
hlavou, nehýbaje se y naději, že přece snad na povídku
dojde. Mladík, znaje již tuto vášnivou choutku jeho,
vyvedl jej ze dveří.
„Hra, hm!" mručel klíčník cestou. „Dnešní deu
počíná pro mne neutěšeně."
As u prostřed chodby setkal se s Karlem Žďárským,
který jej plísniti se jal, že nezastává pořádně službu
svou, běhaje stále a nestaraje se o čistotu pokojů.
„Komnata mladého hraběte není posud uzamknuta
a největší v ní jest nepořádek, ač Zdenek již včera
odejel," končil Karel svou důtku.
Mič se vymlouval, že nemá tisícerých rukou, aby
jen mladému pánu nejdřív sloužil, a mimo to že nese
nyní slečně Kláře lístek od urozeného pana Jiřího.
„Dej mi jej, ať jím Kláru překvapím," nabízel se
již vlídněji Karel, „a ty se zatím postarej, aby ta líná
čeládka dotčený pokoj v pořádek uvedla!"
„Vše se stane, jak poroučíte," odpověděl Mič,
„ale s lístkem musím sám jíti, poněvadž mám odpověď
přinésti."
Ukloniv se, odcházel klíčník, jsa rád, že svému
. odpůrci také jednou něčeho odepříti mohl.
>
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Asi po čtvrt hodině vstoupila Klára do komnaty
k Jiřímu, provázena jsouc starou Baruškou, která přede
dveřmi stanula, nechtíc do vnitř se odebrati.
Dívka zdála se na rozpacích býti a ve tvářích
jen hořela. Jiří, líbaje jí ruku, kterouž mu ponechala,
uváděl ji k židlici, prose, aby usedla. Sám násilně
potlačoval hnutí své, načež hlasem poněkud se chvě
jícím mluviti počal.
„Kláro!" vece. „Nezazlíte mně, že jsem se k vám
s prosbou uchýlil, abyste mne navštívila?"
Dívka sklonila hlavu.
„Hněváte se?" opakoval Jiří trudně.
Klára vzevzřela a v oku jejím třpytila se slza,
lesklo se v něm však také cosi, co mladíku srdcem
hnulo, rozněcujíc v něm jiskru důvěry, která již již
byla uhasínala.
„Vaše dobrota a láskavosť, Kláro," pravil, „do
dává mi mysle, abych vám vyjevil city a touhy srdce
svého, srdce upřímného."
Ustál v řeči, aby se připravil k dalším slovům,
a Klára, důvěrně naň pohlížejíc, použila chvíle té, aby
sama jej oslovila.
„Pane Píznici!" vece jemným svým hlasem. „Známf
vás sice jen krátkou dobu, leč ctím vás co pravého,
úcty hodného muže. Neštěstí, zdá se, že vás stíhá,
alespoň tíží duši vaši jakýsi bol a zármutek, pročež
důvěřujte ve mne, již nehody provázejí od kolébky
a kteráž zná ceniti žalné tužby jiných lidí."
Jiří tiskl jí vřele ruku.
„Vaše slova dodávají mně nového podmětu k ži
votu," pravil v blahém pocitu. „A nyní se vás mi
lená Kláro, ptám, zdaž byste se odhodlala, své štěstí,,
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svůj život, sebe samu svěřiti mně, až sobě dobydu toho,
co mně patří a co hanebným způsobem mně uzmuto,
ukradeno od — —. Nuže vyslovte, zdaž ano čili nic!"
„Svěřím se vám a nezatajím ničeho, co chovám
v srdci svém," odvětila dívka. „Dříve však vyslechněte
několik slov nrých, z kterých též odpověď na vaši otázku
vysvítati bude. — Jak jsem vám již na honbě u Kra
lup byla pravila, znala jsem vás dříve než jsem vás
uzřela. Zjevil jste se mi po dvakráte, o čemž již víte,
a krátce před onou cestou do Kralup uzřela jsem vás
po třetí. Byloť mi tehdy tak bolno v opuštěnosti mé,
že jsem před obrazem matky boží poklekla a trpce
plakala. „Nemám nikoho na šírém světě" — modlila
jsem se — „než dobrého ujce starého, a ostatní všichni
považují mne za tvor od jejich milosti závislý, za oběť,
která propadla jejich hanebným zámyslům. Bože, smiluj
se nade mnou a chraň mne šílenosti neb zoufalství,
jakéž se o mne pokoušejí!" — Dlouho jsem Boha vzý
vala o brzké spasení, až jsem konečně, majíc hlavu na
dlaně skleslou, usnula. Ve snu zjevila se mi matka.
„Neplač, dítě mé!" pravila „zapuď žalné myšlenky své
a důvěřuj v budoucí štěstí své! Bůh, otec opuštěných
a sirotků budiž ochranou tvou a ruka jeho povede tě
bludištěm života tvého. On ti pošle ochrance, jenž tě
neopustí, jenž zároveň s tebou jest nyní nešťastným,
což se však k dobru obrátí. Jemu důvěřuj! Štěstí
a blaho spočívá na jeho prsou." — Matka zmizela a já
se uzřela v neznámé krajině, kde kaplička na mírném
návrší se nalézala. K ní jsem se ubírala a když jsem
došla až k ní, vstoupil jste vy mně do cesty, drže
v ruce peníz s vyobrazením tím, jaký jsem v prvním
a druhém pádu byla seznala."
iO*
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Ledva byla panna domluvila, ohlédla se uleknutě
za sebe a taktéž učinil Jiří; oběma se zdálo, že za
sebou na blízku oddychování těžké byli zaslechli. Nyní
však bylo vše tiché.
„Bezpochyby pouhý klam smyslů!" podotknul Jiří,
prohlížeje stěny v komnatě, z nichž jediné dveře na
chodbu vedly, kde stará Baruška dřímala, sedíc na zemi.
Okamžení mlčeli oba, než vážnosť předmětu roz
vázala opět ústa jejich. Jiří, přisednuv blíže k panně
a vloživ ruku svou v její, dí polohlasně: „Důvěrou
splácím za důvěru," a sáhnuv za ňadra, vyňal odtud
peníz.
„Kláro, slyšte mne!" pokračoval pak v řeči své.
„Jakési tajemství vládne žitím mým, kteréž v chvíli
tuto vyjeviti mi nelze. Jestiť v něm zapletena též jistá
osoba, která vám není cizou, nýbrž naopak velmi zná
mou. Ale Bůh mi budiž svědkem, zapřísahám se vám
u památky oné, která mně peníz tento zůstavila co
drahé dědictví, že není ve mně nedobrých úmyslů, a proto
nepochybujte o mne, ale věřte, zcela a bez rozmýšlení
mně věřte a ve mne důvěřujte, jak důvěřuji i já ve
vás!"
„Věřím!" zašeptala panna v pevném přesvědčení
a v oku jejím obrazila se blaho, jakéž citila v srdci
svém pro nabytí milého a milovaného přítele.
Příchod Miěův přerušil blaženou tuto chvíli.
„Co chcete opět?" zvolal Jiří mrzutě.
„Co chci?" odpověděl poněkud pitomě klíčník.
„Přicházel jsem vám, urozený pane, vyřídit, že slečna
hned přijde, ale ona, jak pozoruji, mne předešla. Mimo
to hledám a to marně pana Karla. Není ho nikde,
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ani nahoře ani dole, a přece vím na jisto že zámek
neopustil."
'
'"..''
.
',_,',.
„Hledejte si ho kdekoliv, ate popřejte mi na chvíli
pokoje!" pravil mladík rozhorleně.
' r . x
v
v
„Vždyť já se hned uklidím," vece Mrč urazené
„Měl jsem toliko ještě něco na jazyku, totiž ze milost
m n starý hrabě zvonil, slečno Kláro!"
v
P
„Hned přijdu," odvětila tato, načež, podavši Jmmu
ruku a propověděvši slova: „Ouplně a ve všem, Jiří,
věřím!" odebrala se z komnaty.
Mladík pocítil v dobu tu netušeného blaha; vypiniloť se přání srdce jeho a nová, pěkná budoucnost
rozprostírala se mu před očima.
Ne nikoliv!" zvolal po odchodu spanilé panny
hlasitě. „Neklame se, pak-li ke mně věrou a láskou
se nese. Budu, musím žíti pro ni, vejdu v boj s osudem
a s lidmi, kteří hrozebně se mi v cestu staví a bojo
vati budu jak statečný rytíř o svou nevěstu na život
a na smrť.
,
, ,
ještě několik dní prodléval pod krovem zámeckým
a když byl s Klárou se usjednotil, kterakou měrou sobě
vespolek dopisovati mohou, rozžehnal se s ni, vtisknuv
první polibek na pannenské rty její. Po te odešel
k panu Florianovi.
„Bůh vám žehnej, synu!" pravil kmet pn rozlou
čení. „Buďte s Bohem a nezapomeňte na nás, jichžto
dům vám každým okamžením otevřen jest!"
Též Karlu Ždárskému vyjevil Jiří příbytek svůj
v Praze, jsa k tomu vybídnut, jelikož onen jej navští
viti přislíbil za svého pobytu v hlavním meste. —
Jeda ku Praze, přemítal mladík, kterakým způsobem
by nejlépe se dostal k cíli svých podniknuti, ťredevsím
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ustanovil se na tom, že se s některým právníkem do-,
mluví, a proto byla první otázka, když do Železné ulice
a do domu radostně překvapeného Valtmanna se dostal,
dotčeného druhu.
. v v » P r a ™ í k a ? " — Mistra? — Doktora?" vece kupec
nbite, potřásaje mladému příteli vřele ruku. „Chvála
Bohu, že ničeho podobného nepotřebuji! Než bych se
do nějaké pře spustil, raději daruji celý dluh, poněvadž
to jest mnohem příjemnější,' než několik měsíců neb
roku se souditi. — Hned vás, příteli milý, ale k jednomu
dovedu Časem se ho sám poptávám sem tam na radu,
a jest to ve svém oboru honěný a, co zvláště důležitým
jest tez poradny, přímý a -elmi nábožný člověk. U toho
zajisté nejlépe pochodíte se svou věcí."
í A,MÍZ n e o d P o r u J e i odebral se s Valtmannem k vy
chválenému hajiteli práva a spravedlnosti, který v po
koutní ulici v nepatrném domku bydlel, což přivedlo
mladíka na^ domnění, že to bezpochyby nějaký pokoutní
písař. V případě tom, umyslil sobě, že jemu svou celou
záležitost toliko krátce nastíní bez udání jmen osob,
v to zapletených.
n

k o l i k a

ranách do přivřených vrátek otevřelo
0 O ™?& ^
a m ř í ž o v a n é
!l«, « t « ?
okénko ve dveřích a ženský
hlas se vyptával kdo tluče a co přináší.
„b pánem bychom rádi mluvili," dí Valtmann.
„Není ho doma," zněla odpověď
„To jest mrzutá věc," mručel kupec. „Kam šel pán?"
„Ach ty míly Bozičku!" odvětila žena. „Milostpán ma tolik starosti o chudé, o chrám Páně a o jiné
věci, ze sám neví, kam by měl dříve j í t i "
„Vím to vím!" pravil Valtmann a, vytáhnuv z kapsy
peníz, dal jej okénkem ženě. „Vyřid pánu svému, že
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jej o druhé hodině někdo, a sice tuto milý přítel můj
navštíví, aby tedy doma posečkal."
Zamřížované okénko se přivřelo a naši přátelé brali
se zpáteční cestou.
„Uhlídáte," pravil poctivý starý kupec, „že Tichošlápek lepším, spravedlivějším jest člověkem, než by se
dle pouhého jména soudilo. Přední jeho ctností jest
nábožnost, té mu nikdo neupře, ale pravdou jest také,
že sklenicí dobrého vína ve veselé společnosti neopbvrhne. Tu však zasluhuje omluvy, jelikož my, slabí
tvorové lidští tak dobře hříchu jako ctnosti sloužíme. LDůležité zaměstnání zabránilo později ValtmannoVi,
aby Jiřího doprovodil, pročež se Jiří sám odhodlal
k návštěvě u Tichošlápka. Stará služka uvedla jej do
pisárny, jejíž okna na malý dvorek vyhlížela. Tam sdděl
právník, prohlížeje. staré listiny.
Byl to hřmotný, vysoký a již letitý muž. Hluboko
vpadlé oči jeho mhouraly lstivě a dlouhý, v ostrý konec
vycházející nos s četnými, rudobarevnými skvrnami
svědčil, že majetník jeho rád trochu hlouběji do sklenky
nahlíží.
Když Jiří k němu do světnice vstoupil, povstal
Tichošlápek a hluboko se skloně, pozoroval při tom
svýma kočičíma očima bystře celý zevnějšek příchozího.
„Jste mi odporučen velmi ctihodnou osobou, mým
milým přítelem, panem Valtmannem," pravil, podávaje
mladíku ruku a nutě jej k usednutí.
„Přicházím," ujal se slova Jiří, „abyste mně v jisté,
velmi zmotané záležitosti svou radou prospěl."
Po té vypravoval mladík stručně, co jej přivádí
do domu, aniž při všem jediného jména vyzradil.
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Oči Tickošlápkovy byly mezi řečí touto k zemi
sklopeny, jen chvílemi pozřely na řečníka na okamžik
s takovým výrazem, že Jiřímu nevolno bylo u srdce.
Po skončení vypravování nastala krátká doba po
mlčení, a právník zdál se vše znova na mysli uvažovati.
,,Hm, hm! zmotaná, velmi zmotaná to věc!" vece
pak Tichošlápek, přimhouřiv oči a zbožně sepnuv ruce.
„Toliko na něco vás upozorním, ctěný pane — prosím
o laskavé sdělení svého jména."
„Píznicem se zovu" odvětil krátce Jiří.
„Píznicem? Aj??" zvolal Tichošlápek překvapeně,
pozíraje na mladíka. „Hm, hm! Píznic! — Snad nějaký
příbuzný hraběcí rodiny téhož jména?"
„Pane!" pravil Jiří v návalu tajné zlosti. „Ne
přicházím k vám abyste mne vyslýchal, nvbrž radu mi
udělil."
Tichošlápek se uklonil a prosil pokorně za od
puštění.
„Jak jsem již byl pravil, velmi zmotaná to věc,"
pravil k hostu svému, „a nemohu posud ničeho určiti,
pokud mi nezodpovídáte jednu ještě otázku, pane Píznici!"
„A ta zní?"
„Má protivník váš nějaké peníze neb klenoty mimo
dotčené listiny?"
„Pokud vím a jsem slyšel, nemá ničeho — alespoň
o ničem jsem se nedozvěděl."
„Hm hm! Toť odporná věc," mručel Tichošlápek.
),Vy ale, milý pane, snad budete s to — "
„Co se mých platů týče," přerušil mu Jiří další
řeč, „o ty se tak ouzkostlivě starati netřeba. Pan
Valtmann vám na místě mém vše zaplatí."
*

1
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Tichošlápkův skvrnami posetý nos zrezovatěl po
slovech těchto na celo a, doposud jsa zároveň s hlavou
k zemi sehnutý, pozvednul se nyní, aby ostrým koncem
svým v obličej Jiřího zabloudil.
„To by bylo — hm hm! — všechno dobře," pravil
pak Tichošlápek, „ale především sluší vypátrati, kde
se váš protivník zdržuje. Pak, milostivý pane, račte
mne opět navštíviti a já milerád nápisu vám žalobu
Poněvadž ale protivník žádného jmění nemá, radil
bych vašnosti, abyste se zcela vzdal soudu; nebot pe
níze jsou při všem hlavním podnětem a přední pod
mínkou, a jest to již in r e r u m n á t u r a , jak my
učenci říkáme." — Leč neračte se, pane Píznici hněvat,
že se nyní rozloučíme; neboť nutná cesta k velebné
pobožnosti mně nastává a nerad bych svatý obřad
promeškal."
Jiří naslouchal všem těm slovům s jakýmsi pocitem
nevole a opovržení a když byl Tichošlápek dokončil,
ubíral se, nepromluvě více slova, z pisárny a z domu.
„Ha ha ha!" smál se po jeho odchodu Tichošlápek.
„Blázni, pouzí blázni a já bych jím byl též, kdybych
si v tom prsty omočil. Ten nemá ničeho, onen ještě
méně, a pan Valtmann? — ha ha! to bych tak přišel
na zlatou žílu. Požádej na něm tolar a dá ti o ně
kolik grošů méně, a v tomto případě by třeba ani do
pokladnice nesáhl. Vždyť jej znám velmi dobře a vás
ostatní též. — Leč nyní již raději se odeberu, abych
se v duchu zasmál té modloslužebné, naduté hraběnce
a těm ostatním darebákům, kteří — hm hm!
*
Konec řeči byl nesrozumitelný.
Hned na to vyšel Tichošlápek z domu, chvátaje se
svěšenou hlavou ulicemi Pražskými.
153

•

>

^

EDVARDA HEROLDA

Jiří v tomtéž asi čase vyprávěl Valtmannovi celou
příhodu svou s pokryteckým, jak jej nazýval, písařem
pokoutním.

VII.
V krčmě.
Šero večerní počalo se rozkládati nad Prahou.
V končinách blíže starého královského dvoru
a ťrasné brány kráčeli naproti sobě dva mužové, a když
byli na několik kroků k sobě se přiblížili, pozdravovali
se hlasitě.
Jeden z nich v starém, před časy černém, nyní
v
vsak silné ošumělém plášti s vybledlým vyšíváním byl
rytíř Straka, v druhém, poněkud kulhajícím, seznáváme
Hrobcickébo z Hrobčic.
„Nuže, jak se máš, příteli?" zvolal Straka
smíchu.^ „U Torstensohna! tobě se tvá návštěva
venkove jaksi zle podařila, vždyť napadáš proklatě
nonu a já mám desatero chutí, kulhavým ďáblem
nazývati."

ve
na
na
tě

„Oho, jen se neposmívej Zardáne! odvětil vážně
U
f}?l™7\ » P a n s k é h o kata! nalož si na záda tolik
důležitých novin jako já, a budeš choditi shrbeně jako
švec ze Svatojanského vršku."
Straka byl na tyto noviny hrozně zvědav, leč
Hrobčický nemel chuti je vyjeviti, aby snad nepotratily
váhy své, a pokoušel jen druha svého napolo srozumi
telnými řečmi, které'mysl onoho tím více napínaly.
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„Co počneme?" pravil mimo jiné. „Co tomu řekne
děd? — Utopí se na místě, a líný ďábel — ha ha ha:
ten pojde na smetišti."
„Nu dobře!" ujal se slova Straka, „Princ připověděl, že dnes přivede nového kapra, abychom mu
stříbrné šupiny odloupali. Věru svrchovaný již čas;
nebfcť poslední groše pyskaté shrábnul včera Genitus,
který má pekelné ve hře štěstí, do svých kapes."
Tak a podobně se bavíce, došli do Svatojakubské
ulice. Před špitálským hostincem uzřeli stojící ženu,
a mimovolně uhnuli se stranou, chvátajíce do Řeznické
ulice.
Paní Logika zpozorovala velmi dobře vše, rozhlížejíc
se před svou hospodou na vše strany.
„Aj, aj, noční múry!" volala za odcházejícími.
„Jeden z nich jest přítelem Pasovského kata a druhý
vtělený Torstensohn. Jako sovy bojí se denního světla
a uhnou se, mají-li kolem poctivé hospodské jíti,
aby — odpusť pán Bůh hříchy! — u lucipera ty patoky
do sebe líti, po kterých by každá poctivá duše hryzáni
dostala."
Straka s Hrobčickým, slyšíce toto lichocení, ubírali
se kvapným krokem dále se svěšenými hlavami a teprv
na konci ulice zmírnili chod svůj, poněvadž již křik
paní Logiky byl zanikl.
„U kata Pasovského!" odlevil si Straka.
„U Torstensohna, Kónigsmarka a Virtemberka,
byloť to zpáteční tažení! a ta stará čarodějnice nám
po čertech zatopila, smál se Hrobčický. „Také jsme
mohli raději hned jinou cestou se dáti."
„Proč jsi volil pro své proklaté kulhání rovnou'
cestu kolem této štěkavé baby!" mručel Straka nevrle.
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„Nechí jí za to tisíc rohatých vjede do těla!"
Takovou měrou žehnajíce paní Logice, uhírali se
oba ulicí a kolem masných krámů, až přišli k chrámu
sv. Jakuba, kterážto budova tehdy ještě svým gotickým
zevnějškem, z dob Jana Lucemburského pocházejícím,
v úplné své slávě zde stála.
U této se oba zastavili, aby si oddechli.
V levo pnula se nad nimi tmavě obarvená stavba
chrámová, v právo pak táhla se řada domů, končící-se
u zdí kupeckého domu, ungeltem zvaného. Naproti
tomuto s jedné a kostela s druhé strany stál nárožní
dům, tvořící takto počátky dvou ulic, který však v onom
čase ve zlé pověsti byl, a proto se mu každý zvláště
v noci raději uhnul.
Bylaí to pověstná „čertova krčma."
Ačkoliv Straka s Hrobčickým stavení toto předobře
znali, přece prohlíželi si je v okamžení onom se zvláštní
oblibou, necht i každého z nich jiný důvod k tomu přiměl.
Zevnějškem svým mohl snadno dům tento zavdati
podnět k výroku, že dábel si jej byl zvolil za sídlo
a v prostorách jeho že zle hospodaří.
Původně jsa vystaven v ozdobném renezaěním slohu
XVI. století, byl v dobách těchto již zcela zpustlý
a nevlídně pozírala okna jeho, bez rámů a skla jsouce,
z očaděných zdí do obou ulic. Bylat to okna vysoká
a nad nimi vyčuhovala z popraskaných a šklebících-se
otvorů silných říms tráva, kloníc se dolů na stěny,
které někdy černošedou rustikou ozdobeny byly. Nad
vraty nalézaly se silně již setřené malby šedé, dílem
výjevy z řeckého bájeslovíj jako satyrové a panové
divoce poskakující, dílem postavy jiného druhu. Lid
považoval vůbec tyto mythické bohy s rohy na čele
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a kopytami na nohou za ďábly, a kolemjdoucí pozírali
za dne ustrašeně na tyto zbytky obrazů, křižujíce se
a kvapně dále se berouce, aby ušli ze sousedství místa,
kde rarášek pekelný se prohání bez bázně pro blízký
chrám páně, což ovšem každému podivnou věcí se býti
zdálo. —
„Skoro jest pro nás ještě příliš světlo", ozval se
Straka, dokonav prohlídku svou.
Hrobčický přisvědčil.
„Ale škoda toho stavení, u kata Pasovského, věčná
škoda!" dodal, pozoruje dům znovu.
„Ha ha, škoda!" smál se Straka. „Co mu chybí?
Právě proto, že takto vyhlíží, hodí se pro nás."
„Dlouho-li ještě," dí Hrobčický. „Jak jsem ti byl
již dříve pravil, může se to v krátké době všechno
změniti."
V tom zaslechli volání člověka, který k nim ubíhal.
„Pánové, drazí pánové! pro všechno všudy ve světě,"
znělo to za nimi.
Oba se ohledli, aby popatřili, co se děje.
Malý, slabounký človíček doběhl k nim, třesa se na
celém těle.
„TJ všech všudy rohatých! co chcete?" dí Straka
mrzutě.
„Ach! — ach!" hekal příchozí. „To jsem se vám,
pánové, naběžel. — "
„U Torstensohna!" zlobil se rytíř. „Mluvte, co
chcete!"
„Ach! docela nic, pánové!" dí onen bojácně. „Do
volte mi jen, abych se vás na cestě své držel a s vámi
jíti mohl."
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„K jakému účeli?" ptal se Straka, obávaje se, aby
nový průvodce v bázni své za vetchý plášť jeho se
nechytil.
„Ach milí pánové," jal se vykládati oslovený poloplačtivě, „Já jsem z Čáslavi krejčovský tovaryš a rád
bych se dostal do naší hospody, která jest za onou —
pán Bůh s námi a zlí pryč! — za onou čertovou krčmou
naproti. Toť se ví, že není pro dobrého křesťana bezpečno,
aby sám šel kolem té ďáblovy kuchyně. V naší hospodě
dostane ale dnes učedník od nás za vyučenou a proto
bych se tam rád nějak beze strachu dostal."
„Osle!" oslovil jej Straka. „Což nevíš, že ďáblové
teprv po klekání se sem přistěhují a do té doby že jest
ještě dost dlouho?"
„Inu, to může býti, že k jiným lidem nyní rarášek
moci nemá," odpověděl bázlivě krejčík, „ale u mne,
Čáslavského tovaryše, nestará se ďábel jistě, chce-limne
chopiti, zdaž jest již po klekání či nic."
Straka s Hrobčickým se hlasitě zasmáli tomuto
důvodu a dovolili tovaryši, aby s nimi šel. Když se
přiblížili stavení, mělo se nešťastnou náhodou prorokování
krejčího, že ďábel třeba před klekáním na něho vyjde,
zadost učiniti. Neboť náhle se rozevřela vrata u čertovy
krčmy a černý pes s ohnivýma očima vyběhl na ulici.
„Ježíš Maria!" zvolal uleknutý tovaryš, a seč mu
síly stačily, hnal se ke krejčovské hospodě, provázen
jsa obludou pekelnou.
Naši dva rytíři udali se zatím do vrat pustého
stavení a dále na dvůr. Zde teprv mohl člověk pozorovati,
že základy domu toho a hořejšek se svými mohutnými
klenbami, zvláštními schody, síněmi a balkony vysokého
stáří již dosáhly.
V
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Brána, kterou se do domu vcházelo, byla prostraná
se stropem klenutým; v právo a v levo byly schody,
vedoucí nahoru do prvního a druhého patra. Zevně byly
balkony, k nimž se dílem z chodby dílem z pokojů
přicházelo.^ Dole byly vysoké jizby, sloužící druhdy za
skladiště všelikých věcí, nyní prázdné a beze všeho účele
nalézaly se v právo, kdežto v lávo světnice za hospodu
a z a
j £ í b y t e k hostinského určeny byly. —
Příchozí dva hosté dali se po schodech v levo
a vstoupili nahoře do jednoho z pokojů. Mimo stoly
a stolice pro hodovníky určené bylo v komnatě této
též jiné nářadí, mezi nímž zvláště veliká, ozdobně
v renezančním slohu pracovaná skříň dobře se vyjímala.
„U kata Pasovského! my jsme zde první," zvolal
Hrobčický, a odhodiv plášť a klobouk, usedl na židlici.
„A bezpochyby se, jak obyčejně, notně načekáme
než co tekutého z dola do hrdla dostaneme," dod$
Straka. „Říkávám ale vždy, že člověk z toho jen škodu
má, pak-li se za jiné obětuje."
„Kterak to míníš, bratře dáble?"
„Hm! kterak? Kdyby byl někdo jiný místo nás
první přišel, bylo by jemu čekati a ne nám, u Torstensohna!"
„Svatá pravda, Strako! Máme však vybranou, co
počnouti: buďto dojdeme dolů k panně Anně a ohlásíme
-se u ní, aneb navštívíme Václava, aby nám něco za
kokrhal."
„K Václavu, myslíš, abychom šli? To neudělám."
„U kata Pasovského, já také nejdu. Eaději se
octnouti někde ve sklepě, kde myši své příbytky mají,
než-li u něho prodleti a opilého toho dasa uzříti na
holé slámě a mezi neřádem se povalujícího."
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„Hm! pravdu máš, stará skořepino! Jest to tak
zvláštní věc s tímto člověkem: on, poslední potomek
staré rodiny, chován jest ve svém vlastním domě hůře
než každé dobytče. — Hm, hm! — Líto mi ho, chu
dáka, v pravdě líto, zvláště žpomenu-li, že jsme se
před časy ^stejnými zámysly zabývali, u Torstensohna!
— Než, přemohu se a podívám se přece kněmu; za
tím připrav vše ku hře a hlavně se postarej o něiaký
nápoj k ovlažení hrdel!"
Dopověděv, opustil Straka světnici. Hrobčický však
odcházel do vedlejší komnaty.
„Ted přepadnu lišáka v jeho doupěti," rozmlouval
cestou sám k sobě, „totiž nemá-li díru, tam vedoucí,
zacpanou."
'
V druhém pokoji byl vchod k točitým schodům,
Kterými se bylo lze nahoru i dolů dostati. V dřívějších
dobách, zdálo se, že tuty často se chodilo, jelikož
stupně silné vytlapány byly.
Rytíř sešel po nich k příbytku hostinského. —
Dlužno nám nyní, abychom se v jizbě této po
někud rozhlédli. Bylať to malá klenutá světnice, plná
starého, napolo rozlámaného nářadí. Na zaprášených
stěnách byly mezi pavučinami a pod nimi zavěšené
ODiazy^ pocházející od mistrů předešlých století; visely
tam tez zrezovatělé zbraně dřívějších dob a jednotlivé
časti železných brnění. Veliká lenoška, potáhnutá roz
trhanou jiz kozí, stála u prostřed mezi stoly a skří
němi ponejvíce vetchými. Osvětlena byla prostora tato
oknem nevalného objemu, silnými mřížemi opatřeným,
jehož skleněné tabulky, pokryty j S 0 U c e tlustou vrstvou
prachu, slunečnímu světlu proniknouti nedaly, pročež
tam i za nejjasnějšího dne vždy pološero panovalo.
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Když Hrobčický k právě popsané jizbě se blížil
a v tmě, kolem něho se hostící, po klice sahal, za
zněl mu v uších úpěnlivý křik, volající: „Kdo to zde?
Anno! — Anno, j§i ty to? — Petře! — Hrbatý di
blíku! — Barboro! — Anno! — "
Silný kašel přerušil křiklounu další řeč. Za ne
dlouho však ozvalo se to znovu: „Zloději! — Čerti —
Ďáblové! — Lupiči! — Pomoc!"
Poslední slova byla již opětujícím-se kašláním
skoro nesrozumitelná.
Hrobčický, namakav kliky, chtěl otevříti, leč kdosi
ze vnitř se opíral o dveře; nemoha však síle rytířově
odolati, ustoupil a onen vešel do jizby, což však pří
tomného tam již člověka k novému křiku pohnulo.
„Rychle k pomoci!" ozval se sípavým hlasem.
„Zloději! — Lupiči! — K d e jste kdo, Michale, Jene,
Víte, pomozte! — pomozte! — Běžte pro pomůcku,
sice mne zavraždí!"
A se staré lenošky, do níž byl klesnul, marně se
namáhal zastrašený hostinský pro slabost následkem
křečovitého kašle povstati. Bylať to malá, slabounká
postava, která zde seděla.
„Aj, u všech všudy katů Pasovských a u všech
ďáblů!" ozval se Hrobčický. „Štěpáne, umlkni, sice
se zadávíš k smrti, ty plesnivý lakomce! Což mne ne
znáš, mne denního hosta tvého?"
Stařec však neukonejšil se na tato slova, nýbrž
po marném úsilí, aby z lenošky se dostal, vzal cosi do
ruky a rytíř zaslechl velmi dobře klapnutí kohoutku
na střelné zbrani.
„Čertovino!" zvolal host takovou měrou přivítaný
a maně na krok ustoupil. „Štěpáne, zbabělá sketo! tak
.
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přijímáš u' sebe hosty, kteří pro bídnou posluhu tvých
lidí až do tohoto bídného pelechu se klopotiti musí,
aby trochu té patokové bryndy dostali?"
V tomtéž okamžení rozevřely se dveře jedny,
a dívka z rozžehnutým světlem přišla do světnice.
„Pro Bůh, co se zde děje?" vece třesoucím-se
hlasem.
„Dobrý večer, panno Anno!" pozdravil ji rytíř se
zvláštní zdvořilostí. „Nezazlete mi proto; neboť nejsem
zajisté vinen, pak-li starý otec váš jak posedlý křičí
a s bambitkou se ohání."
„Dítě, Anničko má!" ujal se slova Štěpán. „On
mne hodlal zavražditi a proto se ho varuj! — Ustup,
děvče, já jej zastřelím!"
Dívka, postavíc svícen na stůl, pospíšila k starci
s prosbou, aby se utišil, jelikož zde starý, známý rytíř
jest. Zároveň mu vyrvala zbraň z křečovitě zaťatých
prstů, a položivši ji stranou, hladila rukou zapocené
čelo otcovo.
Štěpán se poznenáhla zpamatoval a poznal hosta
svého.
„Ach, odpusťte mému překvapení," pravil pak,
nutě se k úsměchu. „Vždyť víte, že jsou nynější časy
zlé a lidé ještě horší."
„Což víte vy o lidech," smál se rytíř, „vy který
jako pavouk vždy jen ve svém hnízdě sedíte."
Stařec neodpovídal, drže se pevně ruky dcery své.
„Vidím, že jste se již utišil," pokračoval ve své
řeči Hrobčický, „a já se obrátím opět nahoru. Neza
pomeňte však, andílku," dí k Anně, „pivo a světlo nám
tam poslati! Jest tu též Straka, a ani Petr, hrbatý
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diblík, ani hluchá Barbora, čarodějnice se neukážou,
aby nám posloužili."
„Jsou, prosím, hosté v dolejší světnici", omlouvala
je dívka, „a proto nemohli přijíti; a starý otec můj
jest churav, jinak by zajisté neopomenul vše v pořádku
udržeti."
„Ano, jsem nemocen, má holubinko!" vece Štěpán.
i.Ten proklatý kašel a ty proklaté křeče mne souží — "
„Vy jste mně přislíbil nedávno, že nebudete pro
klínati," přerušila mu dívka další řeč.
Hrobčický se hlasitě zasmál.
„U kata Pasovského!." pravil rozmarně. „Nemějte
m í j a zlé, sličná a hodná Anno, ale připadá mně to
směsné, že v čertově krčmě se snad máme modliti. —
Vlastně máte pravdu, u kata, totiž člověk se tomu za
směje s chutí."
„Smějte se p 0 libosti, pane rytíři!" odvětila dívka,
klopíc oči k zemi, „ a mluvte, z čeho se někdy zodpo
vídati troufáte, pro to vše nebude pro svou a mé duše
spásu tatíček stále kletby v ústech míti. Pravda-li,
otče? — Vždyť jste mně to svatosvatě slíbil."
„Ano, dítě!" dí stařec pohnutě. „Tys můj anděl
strážný, mé jediné štěstí na světě a mnoho, velmi mnoho
. .pro mne činíš. — Teď však jdi, Anničko, a pošli Petra
nahoru, aby tam sloužil; máme dnes večer ku hře ur
čený."
Zatahav pak dívku za konec zástěry, šeptal jí do
ucha rozkaz, aby nahlédla, zda-li vše dobře uzavřeno jest.
„Tyť víš," dodal ku konci, „že to je hrubá a pode
zřelá cháska, které nic svatým není."
Anna mu přisvědčila, načež rytíře se žádati jala,
aby otci jejímu klidného odpočinku popřál.
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Hrobčický ač jinak dost surový člověk, jako vůbec
všichni, kdož za dob třicítileté války podobného rázu
nabyli, nedovolil si dívku nějakým sprostým žertem
uraziti, cítě se takměř nuceným, její zbožnost, trpělivosť
a neobmezenou lásku k otci v úctě chovati. Neleně,
opustil Štěpánův příbytek a točitými schody bral se do
komnaty horní.
„Tak to dobře!" těšil se stařec. „Teď, Anničko,
přivři a pak rozkaž Petru, Barboře a Janu, aby příliš
mnoho piva do džbánů nenalívali. Zlé teď časy a* člověk
musí na vše strany šetřit. Při těchto slovech uchopil
se opět zbraně. — Obdržel milostpán již svou večeři?
Anna zasmušila se v tváři.
„Poptám se," odpověděla. „Nyní však, tatíčku,
odložte již zbraň a ukojte se!"
„Bambitku abych dal z ruky? O ne, nikoliv!" zvolal
úzkostlivě stařec. „Ona zachrání mi bídný ten život
a ten krapet jmění, jaký jsem si ustřádal. — "
Při posledních slovech ulekl se Štěpán a bázlivě
se kolem rozhlížel, zdaž ho nikdo neposlouchá. Nic
se nehnulo.
Anna vyšla ven, aby čeládce potřebné rozkazy dala,
načež se opět do jizby k otci svému navrátila.
Štěpán seděl v lenošce a dřímal.
„Ubohý člověče!" pravila polohlasně dívka, po
zorujíc vpadlý, vychudlý obličej otcův a žehnala jej
znamením kříže. Po té ubírala se do své komůrky, na
prahu však stanula, zaslechnuvši starce, který ze spaní
mluvil.
„Ty mne hodláš bíti?" pravil stařec. „Zajisté,
abys obdržel ode mne peníze. — Ne, ne, proklínám
tě, nezdárníku. . . . "
s
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Strachem se tetelila dívka při slovech těchto a po
spíšila do světničky své. —
Hrobčický byl zatím přišel do komnaty v horním
patru, kde mimo Straku a někoho s ním rozmlouvajícího
více hostů nalézal. Tito seděli u dvou stolů a rovnali
karty.
Rytíř, pozdraviv všechny, dal se ke stolu, stranou
stojícímu, a tam se usadil.
Zatím přinesl hrbatý Petr pivo ve džbánech, číše
a talíře s jídlem a stavěl vše na stoly před shromážděné
hosty.
Všechna okna v světnici této byla opatřena oke
nicemi, nyní přivřenými.
Osoba, se Strakou rozprávějící, jevila již svým
zevnějškem, že duševně i tělesně byla poklesla, že to
muž, jehož útrapy musily býti hrozné, nutíce jej, aby
zapřením všeho citu lidského, nejhrubším výstřednostem
v náruč se uvrhl. Oko jeho mělo zvláštnosť, že každým
takměř okamžením se měnilo: brzy zableskl vněm divoký
oheň, brzy jevila se vněm duševní otupělosť, která
záhy zlomyslnému výrazu ustoupila, nejčastěji daly se
tyto změny, požíval-li silného nápoje lihového aneb
když pohled na vnadnou ženštinu krev v něm pohoršil.
V takových dobách zuřil časem jako šílenec a nebezpečno
bylo jemu na blízku prodlévati. Pro ostatní společnosř
bývaly výbuchy takové nepříjemné, jelikož obyčejně
rvačkou se končívaly. Řeč jeho byla vzdělanější než
u obyčejného dobrodruha, nasvědčujíc, že on někdy
v jiných okolnostech byl žil a ve vyšších kruzích
člověčenstva se pohyboval. Oděv jeho, ač druhdy
skvostný, byl hrubě sešlý a v největším nepořádku.
1ÍP
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Tak vypadal Člověk ten, sedící podle Straky
v nedbalém a otupělém jakémsi pocitu, zíraje vyjeveně
před sebe, aniž se zdál poslouchati slova souseda svého.
Po chvíli vzbuzoval vždy rytíř pozornost jeho notným
udeřením do žeber, však bez zdárného výsledku.
Hrobčický, kteréhož byla osamělost stranou omrzela,
přiblížil se k těmto dvěma, právě když zase Straka
svého netečného posluchače k větší pozornosti povzbu
zoval pomocí své pěsti.
„Dobrý večer, Vácslave!" oslovil jej rytíř. „Jak
pozoruji, otesává vás přítel náš svými lokty jako sochař
kámen, z kterého chce stvořiti nějakou světici."
Václav, neodpovídaje, pohlížel tupě na řečníka.
„Jen na mne nehledte jako na nová vrata!"
pokračoval Hrobčický. „Kdybych se vytasil s jakousi
novinou, poskočíte, u kata Pasovského, jakby vám
rarach byl vjel do těla. Škoda, že není přítomen ten
starý lakota, Štěpán i ten by se bez prodlení pověsil,
jakmile by uslyšel zprávu mou. A schválně jsem se
k němu prvé odebral, abych mu to vyprávěl; než v tom
se zjeví náhle můj ubledlý anděl, a všechna paměť má
již jest ta tam."
„Anna, ta prodajná osoba?" mručel Václav a zamračil
se v obličeji. „Anna, ta hanebnice — "
„Umlkněte, Václave, a nehaňte mi mého andílka!"
ozval se polovážně pólo žertovně Hrobčický. „či jste
posud na to nezapomněl, že ta dívka onehdy vám něco
na pamětnou dala? — Ha ha! totě veselé, právě jako
tamto u stolu."
Obrátiv se, odebral se rytíř k hráčům, kteří vášnivě
zapovězené zábavy si hleděli, aby pozoroval, jak se
komu daří.. Po chvíli vrátil se k Strakovi a k Václavovi.
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„Proklatě mrzutá to věc!" dí zamračeně, „Posud
zde není ani jednoho ani druhého, abychom si zahráli,
a my tři — ha ha ha, u kata Pasovského! — oč bychom
se sázeli, leda o náš šlechtický diplom?"
„Hodlal jsi něco vypravovati," připomenul mu
Straka.
„Ano, již se pamatuji," odvětil Hrobčický. „Jest
to smutná zpráva — Pavel Frost, první štolba Leo
poldův^ hodlá tento dům prodati."
„Das by mu to sám napískal" ozval se hospodský,
zaslechnuv řeč tuto ve dveřích, když do herny vkročoval.
I na ostatní hosty byla novina ta podivně působila,
a zanechavše hry, zírali všichni na nešťastného zvěsto
vatele prodeje krčmy.
„Veta po mně, veta po mně:" jal se Štěpán naříkati,
lomě rukama nad.hlavou.
„Toť by bylo tolik," dí Straka, „jako chtíti nám
všem umíráčkem odzvoniti. Stane-li se, jak praví
Hrobčický, jsme pak holí žebráci."
„Já skočím do vody, uškrtím a oběsím se," bědoval
hospodský.
„Aj k tomu nebudete míti chuti pro ty sestřádané
penízky Štěpáne!" vece Hrobčický. „Nepochybuji však,
že byste nám takovou měrou majetek našeho domu na
dalších čtyřicet let pojistil. Tedy obětujte se za nás,
u kata Pasovského, a podřežte si krk, starý lakomce!"
Vše vypuklo v hlasitý smích.
„Dal bych vám výbornou radu — ovšem že za
peníze," propověděl Straka.
„Ať dá trojnásobně tolik, co my při sobě máme!"
radil Hrobčický a zároveň s těmi slovy obrátil na rub
^ ^
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prázdné kapsy své. „Václav má asi právě tolik, a ty,
Strako, o tři groše méně než my dva."
Nový všestranný smích byl odměnou tohoto žalu.
Hm, co počíti?" mručel Straka, načež obrátiv
;l
se k Štěpánovi, jej oslovil, řka: „Sáhni, ty nesvědomitý
plesnivče, do pokladnice pod kamenem a kup ten dům
sám!"
Krčmář se leknutím zachvěl.
„Vy ráčíte býti žertumilovný pán," koktal.
„Peníze ? — Kdybych měl peníze, odebral bych se pak
odtud a pokojně a v bázni boží bych v nějakém koutku
žil i dokonal. Tak ale budu vyhnán odtud, já i mé
dítě, a co sobě pak počneme!"
„Povstaň ty proti takovému počínání, Václave!"
dí- opět Straka. „U Torstensohna a celé švédské armády!
tys jediný k tomu oprávněn."
Václav mručel něco nesrozumitelného.
„Není toto stavení tvým majetkem?, pokračoval
onen. „A tomu-li tak, kdo se odváží; tobě je nad hlavou
prodati ?"
„Zmužte se a mluvte!" zavzněl jiný hlas u dvéří.
„Nebuďte taková bojácná sketa!"
..G-enitus, ďáblův princ!" zahučela celá společnosť.
•,' Příchozí byl mladý člověk štíhlého vzrůstu a sličných
tváří. Pohyboval se lehce, ač poněkud hrdě. Z tmavých
očí jeho šlehaly blesky.
Štěpán pohledl na něj polovlídně pólo bázlivě;
Václav však zamračil se, spatřiv jej.
„Princi, tys jeden z nejmoudřejších a nejučenějších
ďáblů, a proto sláva tobě!" zvolal Straka a ostatní pro
volávali taktéž „sláva!"
„Mluvte!" vybízel Genitus znovu Václava.
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„Mnohý by se třásl, kdybych já chtěl mluviti,"
odvětil tento zamračeně.
„Pouhý nerozum by to byl, rytíři!" vece Genitus
ve smíchu. „Mluvte, tam, kde vám to užitek přináší,
a třeba jste nemohl více proti Ferdinandu II. a proti
oné píjavici Lamormaini-mu své právo zastávati a po
sledního z dotčených uškrtiti, ukažte přece přátelům
svým, že máte však tolik rozumu, abyste jazykem se
oháněti věděl!"
Václav, posilniv se notným douškem, povstal a jal
se řečniti.
„Vraťte mi," zvolal divoce, „co jste mně ukradli,
vraťte mně životy těch, které jste nevinné a nevinně
oloupené prozradili, vraťte mně dědictví otců svých,
které mně patří po právu a pravdě! Kletba má všem,
kdo i dále mne okrádati zamýšlejí, nechť nejsou s to,
někdy své jednání u Boha ospravedlniti! Prokleti buďte
všichni od nejvyššího k nejnižšímu, pomstu boží volám
na vaše hlavy! A ty Karle Froste, ty pacholku pána,
svého, se odvažuješ majetek šlechticů urozených, otců
mých z rukou mně rváti ? Nechť krutý trest v patách
tě stihne! — Prokleto budiž vše! — Leč ať přijdou,
ať mi strhají dům můj nad hlavou — ha! prokleti budtež
všichni! — Který smělec zde mluví aneb se směje, pak-li
já, Hozlauer z Hozlova řečním ? Zadám duši svou cláblu,
který mne pomstí pro urážku tuto! — Já, dědic rozsáhlých
statků a panství, nehnu se odtud, a kdyby mne jazyk
z úst trhali. Běda jim všem!"
Pohled na řečníka byl v okamžení tom strašný;
pěna stála mu u úst, oči se divoce v jamkách koulely,
metajíce blesky kolem sebe a všechny žíly byly napnuté.
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Posluchači však, znajíce již podohné výbuchy, odměnili
ukončeni řeči hlasitým smíchem.
„Tato slova hy se se měla vložiti na papír a onomu
satanu, Pavlu Frostovi poslati," smál se Straka.
„Tomu všichni nerozumíte," ozval se Genitus.
„Václave Hozlauere z Hozlova! Vy jste se prvé za" S i í e S L i a d á t e d á b l u ' n u ž e > brášek pekelný
Í J f í 6 1 \ Ž / d á Z a v y p l n ě n í s l i b u ' zaručuje se, že
tento dum bude vaším majetkem až do smrti a odstěbovam-se do pekla, ha ha ha!
tv r L n t S t a t e c n e J a k 0 rozený pán domácí. A což
ty, plesnivino, neraduješ se ze syna?"
„Slova, vše jen holá slova," odvětil starý Štěpán.
m í s t ř " r S * S ezmm ear aP é r ° ! " u j a l s e s l °™ Straka. „Na
Z L
™
e tento břitký tesák. Proklatý
io /ert u Torstensohna, podepsání smlouvy s ďáblem
o L « J*\™ , Z a n á s

a

p r o n a s

^echny!"

"„Péro se

a t í m Se p o d e p í š e
rs Sdablem,"
°ralCe
Václav na smlouvě
I o
ozval, se Genitus.

Václavu utkvěl zrak na řečníku
P r a v n h I a s e m divok
še Ů *JaňSl\
> m H o z l a u e r , „chraň
v ' b í r l n 7 ^ n i , h l Q ° 1 U P y m i 1 V t i p y s e l s k y r a i ™ e rozhněvati,
P
m 1ZC m i t ě r 0 2 d r t i t i a z k a z i t i n a
vždy."
'
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.
^ P M t í l ý smích hostů přítomných rozdráždil tím
VH* Václavův vztek, který nejvyššího stupně dosáhl,
Myz Gemtus nan zavolal, řka: „Václave Hozlauere
vnu *°Va' C v r a " l t y s ť d u c h y z Pekelných končin vyv
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„Já červ? ty pancharte z pacholka rozený!" zvolal,
nejsa více sebe mocen, Václav a navzdor bránění ry
tíře Straky a Hrobčického uvrhl se na Genita skokem
dravce zuřivého.
Hozlauer Václav byl též výšky co soupeř jeho,
ale hřmotnější, kteroužto tělesní sílu u Genita nahra
zovala obratnost znamenitá.
„Nechtěje, ať se trochu přeměří!" hlasovali hosté,
zdržujíce Straku, který se mezi rváče uvrhnouti chtěl,
aby je od sebe vzdálil.
Starý Stěpan byl již dříve ze dveří vystrčen a tyto
uzamknuty.
„Plesnivec ten by dělal hřmot," vece jeden z pří
tomných, „a vlastně by se měl radovati, že jeho princ
trochu se zkrotí. Beztoho mu dřív neb později za
kroutí krk, aby tím spíše dědictví nastoupil."
Evačka trvala zatím krátkou dobu, až se hbitému
Genitovi podařilo ze železných rukou odpůrce svého
se vymknouti a skokem na stranu příležitosti nabýti,
aby tasil meč.
„Jen zvolna!" volali diváci. „Zastrčte tu jehlu,
ať neteče krev!"
„U kata Pasovského, Genite!" ozval se Hrobčický.
„Vytasím-li já, zkrotneš brzy."
„Já učiním taktéž," přizvukoval Straka. „U Torstensohna a jeho udatných Švédů! můj břitký tesák tě
poučí, jak to činil druhdy u Augšpurku a Chebu."
Vidouce však všichni, že by Genitus vzdor všemu
napomínání ve svém nesmyslném vzteku původem ne
štěstí se státi mohl, uvrhli se naň a vyrvali mu zbraň
z ruky.
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„Perte se, jak to v krčmě zvyk a obyčej!" dí
Straka. „Jen neprolívejte krev, kteréž již dost prolito
bylo, sice nám bude hroziti tím větší nebezpečí."
Oba soupeři ustáli v boji.
Václav usedl na své dřívější místo u stolu v zá
koutí , kdežto se podal úplné slabosti své nestálé po
vahy, vypuknuv v hlasitý pláč a kina všem. Tento
konec jeho zloby nebyl přítomným neznámým, ale, ač
tomu byli uvykli, přece s opovržením se od něho od
vraceli. Dlouhou dobu trvalo, než^se utišil, aby pak
v netečnosf a zádumčivosf se zabral.
Genitus byl se zcela pokojně s několika hosty do
druhé komnaty odebral, kdežto všichni, usednuvše za
stůl, za nedlouho v hru se pustili, kteréž všechna jejich
pozornosf věnována byla.
Rytíř Straka zaujal opět své místo u Václava,
hledě jej povyraziti, což se mu jistou měrou posléze
zdařilo pomocí plné láhve, již byl na zavolání Štěpán
z dola přinesl.
Též nádoby ostatných hostů se naplnily znova
a záhy nastalo v hořejších prostorách pověstné krčmy
bujné veselí. Hlučný hovor, smích vyhrávajících, kletby
prohrávajících, zpěv a hulákání — vše to zaslechlo
ucho jednou a touž dobou v pestré směsici.
As za půl hodiny vrátil se Genitus od hry, maje
plné hrstě vyhraných peněz. Byltě vesel, zpíval a po
skakoval, vybízeje všechny, aby pomocí karát štěstí
svého zkusili.
„Ať mi nyní řekne někdo, že zde nestává ďáblů!"
zvolal Straka. „Máme tu hned dva: jednoho — ďábla
hry, druhého — dábla peněz, komu se líbí, má zde
též dábla hádek a pranic. Jen je časem svým vypusťte
^

NU

|

!

J72

-U.UUJIU.

ČERTOVA IČŘČMA.

a uhlídáte, kterak svůj útulek, své rodné sídlo brániti
budou proti všem útokům. Sláva ďáblům v čertově
krčmě!"
„Zde jest-též jeden diblík," ozval se Hrobčický,
ukazuje na hrbatého Petra, který právě do komnaty
vběhl pro pána svého, zvěstuje, že v dolné světnici
krutá pranice byla povstala pro falešnou hru."
„Jen poslechněte," vece chlapec. „Barbora, Dorota
a všichni schovali se do komory, ale uklidili dříve
džbány s pivem.
- v » P a k a ť s e v bázni boží perou!" dodal lhostejně
Štěpán, jenž byl p 0 ukončení pranice mezi Genitem
a Václavem do herny vpuštěn.
Temný hluk vrážel až nahoru.
„Zatrolená lůza!" zvolal Straka. „Myslí si, mohou-li se šlechticové rváti, že to pro ně též není ha
nou, pro sprosté pacholky. Již mne ta věc skoro
dopaluje, a kdyby se to pro mne hodilo, sešel bych
dolů mezi ně a naučil bych je pořádku. — Štěpáne,
postarej se o .pokoj! Což se nestrachuješ o dceru
a o své peníze ?"
„Hm!" odvětil potměšile krčmář. „Komůrka dce
řina jest pevně uzamknuta."
Hřmot dole se zmáhal.
„Zamkněte zde dveře ať ta luza darebácká sem
nevrazí," ozval se Straka.'
„Již tak učiněno," odvětil Hrobčický, zkoušeje
pevnost" uzavřených dveří.
Rozmluva se nyní opět vrátila k dřívějšímu předmětu,
totiž kterak by se prodeji domu zameziti mohlo.
Petr, hrbatý .diblík, usmíval se potutelně.
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„Proč se směješ, hrbáči?" ptal se Straka, pozoruje
ušMíbání-se jeho.
„A proto, pane!" odpověděl chlapec. „Neboť nabízejí
naši krčmu na prodej, však se sotva kdo najde, kdo by
ji koupil. Až posud to nikdo neučinil a nespálí si prsty
ani budoucně."
Hrobčický hladil si vousy, dávaje kýváním hlavy
na jevo, že s tím souhlasí.
„Moudré slovo propověděl diblík ten," pravil pak.
„Tys mudrc, kluku, a za svou moudrost. — "
Eytíř prohledával kapsy své, aby chlapci odměnu
.na penězích poskytnul, což když Petr zpozoroval, radil
Hrobčickému, aby to zatím nechal, až bude více po
hromadě, načež aby dluhy své tím zaplatil.
Všeobecný smích odměnil tento vtip hrbáčkův.
„My dva, já a Čert, vyplníme svou povinnost,"
ujal se opět slova Petr, „a přivedeme to tak daleko,
že nikdo ani za pintu piva naši krčmu nekoupí."1
To pověděv, otočil klíčem v zámku a ubíhal ven;
Genitus za ním.
Za malou chvíli se chlapec vrátil, zvěstuje, že
dole již opět pořádek a svornost panuje a všichni
hosté že si hledí poznovu karet mimo ' dva, jejichž
hlavy se byli více s nožkami od stolic seznámili, což je
nutí, aby pod stolem svých pět smyslů shledávali.
„Nepusťte je odtud, pokud škodu nenahradí!"
rozkazoval krčmář.
„Lakomá plesnivino! pro několik nožek. — "
„Zlé časy, zlé!" pokrčil Štěpán ramenama, od
cházeje s Petrem dolů, aby na doléhání Straky a Hrobčického nějaké peníze na půjčku jim odeslal.
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Oba, obdrževše pak, čeho si byli přáli, odebrali se
mezi druhé hráče, aby v kartech přízeň štěstí okusili.
Václav, jenž byl posud mlčky v zákoutí svém
seděl, opustil nyní hernu, a sestoupiv několik schodů,
dal se ke dveřům, vedoucím do komnat podobného
rozměru a též prostranosti, jako byly světnice, jež byl
opustil a které nočním hostům za útočiště k provozování
zapovězené zábavy sloužily.
Přišed do příbytku svého, zastrčil Hozlauer zá
voru u dveří a rozbiv jednu ze skleněných, papírem
polepených tabulí v okně, ochlazoval rozohněné^ tváře
své čerstvým vzduchem do vnitř proudícím. Myšlénky
rozmanité křižovaly se mu v hlavě v divém neladů,
myšlénky rmutné, žalostné, zádumčivé. Nepokoj ovládal
celou duší jeho, vždy temnější chmury vystávaly na
obzoru mysle jeho, zesilujíce bouři v útrobách mu
burácející a proto utekl se k obyčejnému prostředku
svému, aby zaplašil tyto strasti, vší mocí jej tížící.
Odebrav se od okna k loži svému, vytáhl ze skříně
nad postelí láhev, z níž kvapně zátku vytáhl a pak
dlouho — dlouho pil. Neodstrašil jej odporný zápach,
z nádoby vycházející; byltě mu již přivykl, hledaje
útěchy a upokojení v pití ostrých lihovin a proto vy
prázdnil láhev až na dno.
„Tys má jediná přítelkyně a útěcha," dí pak
temným hlasem, pozíraje mdlým zrakem na nádobu, „ty
mne neopustíš v neštěstí a v zoufalství. Božský to vý
mysl lidského duchu, aby tělo i duše nešťastníkova
zmařena byla, a tomu úkolu jsi u mne věrně dostál,
ostrý nápoji! — Hm, lépe tak než jinak. Vždyť žiju
„šťastně zde ve svém domě, jako poustevník na poušti
'nebo zatracenec v pekle; hraju a časem i vyhrajn,
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piju s chutí po celé noci, spím za dne — a sladké,
přesladké jest spaní, čím delší tím lepší, nejlepší na
věky. Člověk prospí polovici života a zapomene na
všechny trampoty a psoty, což jest pravým štěstím. —
A což kdyby ten dům v pravdě přišel na prodej a já
jej opustiti, do světa se dáti musil — ne, nikoliv!"
zvolal divoce a oči počaly se mu lesknouti, „a kdyby
celé peklo se proti mně spiklo, nepůjdu odtud z vlast
ního majetku svého; spíše se oběsím."
„Věšení zanechte až na konec!" zavzněl náhle
hlas v tmavém pozadí komnaty a Václav leknutím se
zachvěl, upustiv s ruky láhev, která na třepiny se
roztloukla.
Slova dotčená se opětovala a vystoupil v popředí
Genitus z druhé světnice, do kteréž také vchod z to
čitých schodů vedl, nejsa přivřeným, tak že onen ne
pozorovaně se sem dostati a řeč Václavovu vyslech
nouti mohl.
Václav při pohledu na příchozího uskočil, hledaje
zbraně k obraně své.
„Zanechte hloupostí!" ozval se Genitus. „Bych
vám chtěl škoditi, nalezl bych jiných k tomu cest a ji
ných prostředků. Než důvěřujte v poctivost a přátel
ství mé k vám, které jen o vaše blaho pečují. — Br!
zde jest strašlivého puchu a nezdravého vzduchu, pro
čež by bylo lépe sejíti dolů na dvůr neb do zahrady,
kde bych vám rád jistý návrh opět na paměť uvedl.
Pojďme! venku jest příjemno.
Václav, neodpovídaje, kráčel za Genitem na dvůr
a odtud do zahrady, ač zasluhovala-li názvu toho pro
stora, do které vkročili.
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Zbytky plotu, ostružinami a všelikým koukolem
hustě zarostlého, obkličovala ji s jedné strany, kdežto
zadní čásť k napolo zbořené zdi sahala, jsouc touto
obmezena. Dotčená zeď dělila celé nádvoří pověstné
budovy ode dvoru sousedního špitálského hostince;
kolem ní táhla se houština z keřů, mezi kterými sem
tam vyčnívaly ovocné stromy, zasahujíce větvemi svými
přes zed do vedlejšího prostranství nad střechu roz
sáhlé kolny, pod kterou cizí vozkové, kdykoliv k paní
Logice zajeli, své vozy stavívali. Toliko v nejzadněj
ším koutě zahrady této bylo nepatrné místo, posázené
květinami, které důkaz dávaly, že pečlivá ruka je
ošetřuje.
Zde stanuli Václav s Genitem.
„Jsme na místě," vece onen hrubým hlasem, pře
rušiv první ticho, jakéž posud byli zachovali. „Co
žádáš?"
„Abyste tak hlasitě nemluvil," odvětil oslovený.
„Neboť ačkoliv se s druhé strany nikdo tak blízko ku
zdi neodváží, aby nás vyslechnul, přece není opatrnosti
.nazbyt, poněvadž jest v našem domě dost lidí, kteří
by tak učiniti mohli, nebojíce se dáblů a jich rejdů
podobnou měrou jako já."
„Jen dále kvěci!" vece Václav nevlídně. „Noe
jest chladná a zima mně vniká do těla. — Pozor, ať
nepotlapeš Anně květiny!"
„Hm! Vyť se staráte o Annu více než kdokoliv
jindy," dí s úsměchem Genitus. „Snad proto, že jste
jí k vůli do nehody přišel ?"
„Věru že do nehody," mručel do sebe Václav,
„a, jak se podobá, nastávají mně ještě větší starosti
od onoho času. — Leč jak zní tvé přání?"
V
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„Tyče se to jistého návrhu, který vám, tuším,
nehude nevhod."
„Mluv!"
„Pověsí, jakou byl dnes Hrobčický sdělil, že totiž
Pavel Prost tento dům prodati hodlá, jest — při sám
Buh! — pravdivá. Slyšel jsem totéž dnes u hraběte
L-esli-ho, jemuž se stavení z Vídně ke koupi nabízelo."
„Nuže?"
„Koupí-li Lesli dům, bude nešťastný dědic jeho,
o
původní pán budovy přinucen, aby vlastní majetek svůj
opustil, čemuž by se dalo zabrániti." —
„Jakou měrou?"
„Pak-li Václav Hozlauer z Hozlova tento dům
sám koupí."
• „Ušetř mne, příteli, novým zamýšleným darebác
tvím, či mne máš za zpozdilého blázna?"
„Ni jedno, ni druhé," zaříkal se Genitus. „Pouhou
jest pravdou, co mluvím, a prostředky k vyvedení zá
myslu toho máte sám v rukou. Odevzdejte mně ony
papíry a listiny, které vám tak užitku nenesou; jejích
pomocí dobydu peněz a cti; peníze budou pro vás,
abyste byl s to, koupiti tento dům, který beze vší po
chybnosti laciným bude, jelikož za nynějších pověreč
nych dob Frost spokojen býti musí, pak-li za dost
skrovnou cenu budovy pro každého strašlivé se sprostí.
Aby ji Lesh nekoupil, o to se postarám sám."
„A myslíš, že bych já tvůj návrh přijal?" ozval
se posměšně Václav.
„Očekávám tak na jisto."
„Nikdy a nijakým způsobem!" dí pevně Hozlauer
Václav. „Zrazujeť mne s toho česť a svědomí."
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Genitus mlčel chvíli jakby zaleknut, pak vypuknul
v hlasitý smích.
„Cesť! — svědomí! — ha ha ha, Václave!" smál
se. „Jak dlouho již tomu, co se tyto dva přeludy ve
vás usadily, aby vás strašily?"
„Nejmenuj přeludem, čeho v skutečnosti stává,"
odpověděl Václav rozhorleně. „Leč ty neznáš a nemáš
ni jednoho ni druhého."
„Žádný rozumný člověk nevěří již v tyto mateř
ským mlékem vsáté'předsudky, chvála budiž Bohu!"
tvrdil Genitus.
„Jaký to zázrak, že jméno Boha vysloviti dovedeš!"
posmíval se mu Hozlauer.
Genitus, přeslechnuv úmyslně posměšek tento, po
kračoval ve své řeči hlasem co možná vlídným a dů
věrným.
„Příteli Václave!" pravil. „Zajisté mi přisvědčíte,
že všichni lidé ve světě jsou z jedné a též hlíny a proto
stvořeni, aby byli šťastnými a blaženými, každý ovšem
způsobem svým. — Uznáváte to?"
Václav si z hluboká povzdechnul.
„Dobře tedy!" vece Genitus dále. „Vaše štěstí,
Václave, spočívalo posud v tom, abyste za hezkými
holkami se honil, a notnou míru pálené vodky ve svůj
věčně žíznivý chřtán vpravil. — Či to lež?"
Václav neodpovídal.
„U všech všudy rohatých!" oslovil jej hrubším
hlasem Genitus. „Od onoho času, kdy se vám to při
hodilo, jste jaksi jako zařezán a slova nelze z vás vy
praviti. Čeho se obáváte? — Zmužte se a jedinou vaší
myšlénkou budiž: pomsta! U té vás budu podporovati,
slyšte, zcela, bez podporu, bez vlastní vůle! Oba-li se
— —
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spojíme, bude vítězství naše. — Nyní však vraťme^ se
k prvější úvaze! Jak jsem již pravil, účelem člověka
jest, aby byl šťastným, a k štěstí tomu má se ubírati
cestou, jaká mu jest nejvhodnější •—"
„Jaký to hluk?" přerušil jej Václav, naslouchaje.
„To pochází z protější strany, bezpochyby z krej
čovské hospody, kde se nějaký kvas slaví," odpověděl
Genitus po krátkém pomlčení. „Snad dávají někomu
za vyučenou. Třicet krejčíků s hůlkami na místě nohou,
deset pint piva, každý si dvakrát připije a pak se pustí
všichni do hlučného kázání. — Leč pokračujeme ve
své věci! Přijmete, Václave, návrh můj; neboť vám
nebude na škodu — "
„Ale uvrhne na mne hanu."
„Lhal bych, řka, že to nenahlížím, leč výhody
z toho plynoucí jsou pro vás tak veliké, že nechápu,
kterak se vám lze zpouzeti. V tichosti a bez namahaní budete požívati štěstí svého, kdežto mně při tom
jen starosti a boje s mečem v ruce i se slovem v ústech
kynou, abych se dostal k cíli žádoucímu. Leč mohu-li
jinak učiniti? — Nemohu, nesmím — to£ pevné mé
přesvědčení! Dal jsem se touto cestou a na ni budu
dále kráčeti, buďto abych zvítězil aneb v zkázu se
I
uvrhl. A hledte, Václave, vy jediný jste člověk, který
|
několika bídnými listinami k vítězství mně dopomůžete."
Václav mlčel.
„Vy máte při tom všem výhody, že lepších pro
vás nestává," jal se opět Genitus mluviti. „Podržíte.
I
dům předků svých, učiníte zadost všem choutkám, jaké
vás napadnou, a konečně — vyplníte pomstu, strašnou
I
pomstu na něm."
V
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„Tys vtělený, bezcitný cTábel," zvolal Václav. „Ne
strachuješ se ničeno?"
„To budiž mou starostí!" odvětil chladně Genitus.
„Zbabělec se bojí, statečný muž však žene se bez
bázně ku předu a stoupá k vrcholí cíle svého, nechť
kdokoliv pod jeho nohami zhyne."
„A kdyby tě vedly kroky přes otce tvého, přes
sestru tvou."
„Vykonám, ač nerad, co osud velí. Jejich těla
budou mi stupněmi, po nichž so u výši vznesu."
Václava obešla hrůza.
„Vždy více se přesvědčuji, žes zlý duch pekelný,"
vece ku Genitovi.
„Chtěl bych jim býti i n f o r m a p r o b a t a , ^
odpověděl tento polo-vážně, polo-žertem. „Alespoň
by mně odpadla úloha, tvrdoblavci násilně vnucovati
blaho jeho."
„Odstup ode mne!" zvolal Václav, rozpřáhnuv rámě
své jako k obraně. „Odstup ode mne, ďáble v člověčí
podobě, opusť mne nejnecitelnější ze všech tvorů zem
ských a neuváděj mne v pokušení!
Genitus se hlasitě zasmál tomuto výbuchu lepších
citů Václavových.
„Oheu j a m s a t i s e s t ! " pravil pak přísněji,
než byl posud mluvil, dodávaje řeči své jakéhosi ná
dechu úsměšného. „Vy jste, Václave, zvláštní člověk;
posud až do nedávná bylo vaše jednání beze všeho —
jak vy to sám nazýváte — citu a svědomí, a n y n í . . .
Leč což na tom?' P e r me l i c e t ! — Co já činím
a činiti hodlám, k tomu mne dohání pud, abych se
udržel. Mámť bystrý rozum, mám ctižádosť; rozum
mně velí, abych takovou měrou vám posloužil, a cti181
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žádosť poroučí, abych, nedbaje nesmyslného roztřídění
na šlechtice a nešlechtice, výše se vypnul, než mně
původně souzeno. Nalezl jsem cestu a prostředky, je
jichž pomocí se dostanu, kam mířím, a proto slyšte,
Václave! žádám vás ještě jednou: vyhovte přání mému!
— Vy musíte . . . totiž nahlédnete nutnost toho a ne
budete se marně vzpírati."
Řeč Genitova působila na Václava v opačném
smyslu, než jak se onen byl nadál.
„Ne ne, nikoliv a nikdy tak neučiním!" zvolal
Václav zarputile. „Nechci tomu a nesmím tomu chtíti.
Přísahám na to, a kdyby mne čert — "
Nedomluvil náhlým leknutím. Zvenčí rozlehal se
křik náramný a jak byl již dříve Genitus podotknul,
pocházel z krejčovské hospody, kamž se nám nyní po
dívati jest, abych příčinu hřmotu toho seznali.
Jak jsme již dříve z řeči Čáslavského krejčíka byli
pozorovali, slavila se v dotčené hospodě, jelikož učedník
za vyučenou dostával, událost tato velikou pitkou až
pozdě do noci.
Tovaryšem se státi mající učeň, k jehož poctě vše
se dělo, byl osmnáctiletý, vyčouhlý človíček s malou,
zakulacené makovici se podobající hlavou, která ve
spojení se štíhlým tělem nemálo jej poddaným činila
obrovské jehle. Seděl u prostřed stolu, vylitým pivem
hojně pokrytého a nesoucího na hřbetě svém celé řady
vždy znovu se plnících džbánů. Po pravici dlel mistr
jeho, vážně se tváře, ač neznámo, zdaž vážnost tato
značila pýchu pro zvláštní zdokonalení-se nového tovaryše v řemesle krejčovském pod rukama a loktem jeho,
ěi byla-li to jakási bolná, cituplná žalost, že se nedává
denně někomu za vyučenou, aby měl žaludek podobné
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hody každého večera. Po levici hověl si nejstarší to
varyš, jemuž bylo o boží hody a při jiných slavnostech
prápor cechovní nositi a jenž požíval největší úcty
hned po mistrech.
V čele hodovníků byla hlavní osoba z cechu, pán
Heneber, toho času přednosta krejčovského pořádku.
Ostatní hosté seděli na podlouhlých lavicích, pi
jíce a zpívajíce jako o závod.
Pán Heneber s několika staršími mistry byl zabraň
v hlasitý hovor o prodeji čertovy krčmy, o čemž byla
pověst již po celé Praze se rozšířila.
Jeden z mistrů, přemoudře hlavou potřásaje, na
vrhoval, aby se dům ten zakoupil za peníze z cechovní
pokladnice, uváděje za důvod, že by se to vyplatilo.
Majetník jeho,* Karel Frost, štolba u jeho veličenstva
dal prý by jej velmi lacino za tou příčinou, poněvadž
sotva by prý se někdo našel, kdo by jej koupily a sice
proto, že prý tam dle všeobecného mínění straší.
Baň Heneber, svraštiv čelo v pocitu důstojnosti sve
a hladě sobě bradu, odpověděl na to, že by sotva do
stali povolení ke koupi této stavby, což předešlý řečník
upíral, pravě, že dělá mimo pro jiné pány též pro je
dnoho z městských radních, s kterým prý se velmi dobře
hovořiti dá.
„To by bylo všechno velmi dobré," namítal jiný
mistr, „ale rád bych věděl, kdo se odstěhuje do domu,
v kterém ďábel, co nevidět stoletou památku slaviti
bude."
„No no, jen ne tak kvapně!" dí zase první mistr,
vypnuv prsa na důkaz své rekovné mysle. „Bábel —
ha ha ha! — liché slovo! — Kdo pak za našich dnu
ještě v ďábly věří?"
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_ , ' l 0 , t y s P a s o umučená!" křižoval se onen, jenž
byl před nevěrcem mluvil. „Jen kdyby se — nedejž
to jjun! — některý čert s rohy a s kopytem na noze
zjevil budete vy, Koloknáte, první na hromadě."
' „Na to bych se podíval, kdo z nás by byl dříve
na uteku" pyšnil se Kolohnát, leč v tomtéž okamžení
zvolal zdesene: „Ježíš Maria!"
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telíce, od stolu.
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však přede dveřmi že jej toto něco za krk chopilo
a tak jím do dveří mrštilo, že se byl povětrnou touto
cestou na místo, ale pod stůl dostal.
Mjšak děkuji pánu Bohu," dodal, že byly dveře
jen přivřeny, sice bych byl se svým životem již ne
shledal. A to dobré pivečko přišlo při tom na zmar,
a ve vědru jest ho jen na sklonku."
„Pivo již vypité?" divili se někteří z pijáků. J to£
aby to vzal —"
Řinčení okovů ozvalo se přede dveřmi a dutý hlas
se ozval v tento rozum: „Mám hlad, dodejte mi nej
mladšího tovaryše!"
Ustrašení krejčí skákali jeden přes druhého s okna
na ulici, odkud s náramným křikem, až na dvoře čer
tovy krčmy slyšeným, do všech končin se rozprchli. —
Na zdi, tvořící rozhraní mezi nádvořím špitálského
hostince a zlopověstné krčmy, seděla tmavá postava
a ohnivýma očima a pohlížela na Genita a Václava,
jemuž při zaklínání-se poslední slovo v hrdle uvízlo.
Neleně, ubíhal Hozlauer Václav do svého příbytku.
Také Genitus byl z počátku zaražen, než záhy
vrátila se mu chladná rozvaha. Pohrozil nepohnutě
stojící postavě, a jelikož hrozba tato neprospěla, se
hnul se pro kámen. Vzpřímiv se, shledal však, že bylo
vše zmizelo.
Za nedlouho ozývaly se na nádvoří špitálského
hostince ouzkostně volající hlasy a kvapné běhání. Opět
se objevila na zdi dotčená postava a mocným se skokem
uvrhnuvši do zahrady, porazila Genita k zemi.
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starožitného, šedého domu v Platnéřské ulici stanul
m před vraty Člověk, v němž již podle dlouhého, v ostrý
konec vycházejícího a hojnými rudými skvrnami po
setého nosu Tichošlápka, obránce práva lidského se
znati lze.
Ve vratech stojící, vypasený sluha uklonil se před
příchozím.
„Jest někdo z panů již v domě?" ptal se tento.
„Velebný pán, pan Eustachius přišel s několika ji
nými před krátkou dobou," zněla odpověď.
„Kterak se daří ubohému nešťastníku?" dí Tichošlápek, znamenaje čelo své křížem.
„Františku? Ó tomu nechybí nic!" odvětil prosto
řeký sluha. „Zažíje-li člověk tak dobrých časů, jakých
on zakouší, může ke všemu všudy ještě pánu Bohu
děkovati, že do něho ďábel vjel."
Tichošlápek znova se pokřižoval a zbožně pohle
děl k nebesům.
„Ora p r o no b i s ! Tys bezbožný kacíř, q u o d
b e n e n o t a n d u m e s t , " pravil káravým hlasem, načež
189
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přes dvůr a přes točité schody do horních částí domu
kráčel.
Vykrmený sluha hleděl zlostným zrakem za ním.
„Cože mi to řekl?" ulevoval nevoli své. „ B e n e
n o t e n d u m ? — N o t e n d u m bude asi tolik jako noty,
a kde jsou noty, jest hudba a kde hudba, jsou též ně
jaké housle. — Což myslí ten pokrytec, že bude každý
křepčiti, jako on mu hude?"
Zatím přišla jiná návštěva, čímž ukončeno jeli
mudrování toto. Sluha uklonil se jako dříve.
„Jak se máš?" tázal se ho příchozí přívětivě,
nezadávaje však ničeho ze svého vznešeného pohledu.
„Ach! děkuji mnohonásobně, pane barone!" od
pověděl služebník. „Mám se, jak chudému, poctivému
člověku v službě právě možná se míti."
„Svatá to pravda, chudáku! Těš se však, že ně
kdy, až já zde budu pánem, vám všem nastanou lepší
časy," dí pan baron. „Nevíš, zdaž František jest posud
sám, či — "
„Pánové se všichni shromáždili u patera Eustachia,"
zněla odpověď.
Baron odešel, kývaje spokojeně hlavou.
„Hodný to pán a vtělená dobrota," liboval si sluha,
pohlížeje za ním. „Již by bylo záhodno, aby ta lakomá,
nábožná pokladnice zemřela. Zajisté se podiví ještě po
smrti, jak budeme hodovati, poněvadž sama pro skr
čení a shrabování peněz ani chuti nemá i při nejskvě
lejší hostině. Bůh mi odpusť hříchy, ale nemohu jinak
říci, leč aby čert již přišel pro tu starou pannu, tetu
hodného a vlídného pana barona." —
Nahoře v prostranném sále bylo již množství vkusně
oděných pánů pohromadě. Někteří stáli u oken v tlu190
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pách, jiní volným krokem se procházeli po komnatě.
Většina však byla shromážděna kolem patera Eustachia,
vysokého, suchého muže, v němž na první pohled bylo
lze asketa poznati, který právě v tuto dobu jistou, nedokázanou^ pravdu dokazoval. Kec jeho byla ohnivá,
plná vznešených obrazů, které ráz na ráz za sebou
sledovaly, tak že posluchači myšlénky se stíhající ani
chápati ani pravdu od pouhých řečnických ozdob ro
zeznati nemohli.
Příchod nových dvou osob přerušil proud výmluv
nosti jeho.
Vstupující pozdravili společnost, sem tam někte
rému z přítomných ruku podávajíce.
„Pozdrav vás Bůh, velebný pane!" dí jeden z nich
k duchovnímu.
„Srdečně děkuji, pane Hozlauere!" odvětil tento
pokorně, „a též vy mně vítejte, pane Tichošlápku!
A nyní dovolte," obrátil se k dvěma jiným hostům,
„ať vás na vzájem seznáním! — Pan Hozlauer z Hozlova, synovec urozené hraběnky a přítel jeho, pan
Tichošlápek! — Zde přítel můj, Jan Brokoff, mistr
řezbářský a tvůrce sochy sv. Jana Nepomuckého, před
dvěma roky na mostě postavené, a zde pan Gottwigk,
měšťan a stavitelský mistr Pražský!"
Všichni čtyři znovu se vítali.
„Prosím, velebnosti, abyste se nedal zdržovati
v prvotní řeči své," ozval se Hozlauer dvorně. „Na
slouchám vám tak rád, i když na kazatelně, i když
v soukromné společnostťmluvíte. Vaše obrazná a mocná
mluva mne vždy dojme, a netušíte ani, velebný pane,
jak veliký jest počet šťastných, které vaše slova blaží. .
I nejhorší zlosyn odchází se srdcem skroušeným od
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vás, neboť bleskem výmluvnosti vaší rozněcuje se
jiskra pokání v srdci zatvrzelého hříšníka. Jaká to
pro nás útěcha, jaký však též bol, pomníme-li, že
namáhavým vykonáváním povinností svých posléze se
unavíte a životem snad horlivost svou zaplatíte k ne
malému zarmoucení věrných oveček svých."
P v Eustachius byl až k slzám pohnut.
„Úřad můj tak velí a nejsvětější povinnosť mL"
dí na to duchovní. „Bůh mi svědek, že jí dostúPn
věrně, pokud mi bude lze jediným údem hýbati. Ó kéž
bych celý svět na cestu pravdy a spásy přivésti, všechny
láskou bratrskou pocelovati mohl!"
_ „Zackovejž vás Bůh nám všem na dlouhá ještě
léta!" ^zvolal nadšeně jeden z hostů.
„Zajisté, toť nejvřelejší přání naše," svědčil druhý.
„Buh žehnej všemu, co spasitelného vykonáváte, a tak
i dnešnímu svatému podniknutí!"
^ „Zdaří se bohumilý skutek ten, na jisto se zdaří,"
odvětil duchovní. „Dlouhou dobu a po celé dni modlím
se za jeho šťastné vykonání, a s pomocí boží bude vý
sledek spasitelný. Ano, pánové! božkou prozřetelností
jseni vyvolen, abych největšího nešťastníka, jaký ve
světě žije, šťastným učinil, a dnes — dnes kyne ona
krásná doba, kdy milostí boží se budou díti zázraky.
Vse jest již připraveno a čekám toliko na urozenou
pannu hraběnku, která po celých osm dní Boha vzývá
za zdar velikého díla. I dnes dlí od prvního svítání
na modlitbách nábožná tato panna."
Celá společnost byla se za těchto slov kolem Eustachia nastavila, dílem naslouchajíc, dílem o posedlém
rokujíc.
Duchovní jal se opět řečniti, řka:
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„Nešťastník, jemuž dnešní den spásu přinese, jme
nuje se František a jest již celý rok sluhou v domě
zdejším. Až do dob před pěti měsíci byl, jak se sám
přiznává, nejpodlejší vyvrhel člověčenstva, leč slyšte,
pánové! nikoliv sám od sebe, nýbrž vnuknutím zlého
ducha. — „Jak často — zpovídal se — bojoval jsem
vší silou proti pokušení, jakéž ve mně si zvolilo stánek
sv£j, a marně — marně!" — To jsou vlastní slova
jeho. — Božskou vůlí jsa veden, octnul jsem se v domě
tom a nemocný dán do rukou mých k vyhojení. Okam
žitě seznal jsem původ choroby. Ustanovil jsem u sebe,
že mu pomohu, abych světu dokázal, seč jest moc
a síla zbožného, pravověmého křesťana. Bez prodlení
zvolil jsem příbytek můj zde a neunaveně ošetřuji
ubožáka. Ostatky svatý-ch kladl jsem mu na hlavu,
a účinek toho byl, pánové, ohromný. Vlasy se ježily
chorému, a já jsem celý ustrnul pro věci, jakých mně
bylo vyslechnouti. Než v důvěře v Boha, kterého jsem
se nespustil a jenž také mne neopustil, podařilo se
mi konečně, že jsem jednu legii ďáblů po druhé z těla
nešťastníkova vypudil."

v
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„Mluvili při tom též tito — budiž nám Bůh
milostiv! — ďáblové, velebný pane?" ptal se kdosi
z posluchačů.
„Ovšem, že byli mnou přinuceni mluviti," odvětil
p. Eustachius. „Mně, služebníku božímu musili odpo
vídati. Jeden z nich na příklad vypravoval, že hned
s mateřským mlékem do těla toho se dostal; druhý jal
le vykládati, že požíváním masitých pokrmů v postě
se vedral do ubožáka — "
Všichni ustrnuli, žehnajíce čela znamením kříže.
IQ?.
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„Jedna legie ďáblů vězí v něm posud," pokračoval
duchovní. „Mocí úřadu svého vyptával jsem se jí včera,
i nastal vám, pánové, takový hřmot, nářek a bědování,
jakoby poslední soud byl nastal. Dragon, Zardán, Kuchlhund, Belzebub, Lucifer, Genitus a vůbec nejkrutější
duchové zlí se ozývali na rozkaz můj."
Nastalo nové žehnání-se a nábožné vzdychání.
„Pane Bože na nebesích!" zabědoval plačtivě Tichošlápek. „To jsou potvory a kterak hnusně vypadají
jejich jména! Zvláště ten Genitus jest asi nejhroznější
všech dáblů, pravý satan."
„Podle mého úsudku byl by Dragon ještě horší,"
ozval se Hozlauer, a hlas jeho měl jakýsi přídech po
směšný. „Již jméno jeho zní tak krutě po čertovsku.
Což myslíte, velebný pane, není-li tento dábel roz
sudím práva a spravedlnosti v pekle, není-li právníkem
pekelným?"
„Uchovejž Bůh!" odpověděl rozčileně p. Eustachius.
„Y pekle není vidu ani slechu po spravedlnosti, tam
panuje toliko nejhorší bezpráví; neboť kníže ďáblů,
obraz všeho zlého a vší neřesti, jest zdrojem všech
nepravostí."
•' Hozlauer mrknul na Tichošlápka, jenž s hlavou
svěšenou zde stál, maje oči přivřené.
Rozmluva přešla pak na jiné věci podobného druhu,
čehož si Hozlauer více nevšímal, hledaje Tichošlápka,
jenž byl k oknu se odebral, kdežto stanul s rukama
křížem přes prsa sepjatýma. K němu přikladl se Hozlauer,
a položil mu náhle ruku na rameno.
Tichošlápek cuknul sebou leknutím.
„Snad nemníte, že vás již dábel za krk popadá?"
šeptal mu do ucha šlechtic ve smíchu.
,
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„A neměl bych skoro pravdu?" odvětil onen tak
též tiše.
„Ovšem že neměl," dí vesele Hozlauer, „nebot
toho mi neupřete, že já v porovnání s vámi a vašimi
zákony pouhé nevinné děcko jsem."
„Aj, vyslovte to u přítomnosti posedlého," zněla
odpověd, „a nebozí ďáblové se v něm smíchy zakuckají
pro nevinnost vaši,"
„Pak by bylo oběma pomoženo; mně i pateru
Eustachiovi."
„Poslednímu sotva; neboť by třeba takovou měrou
byl připraven o znamenitou pověst, jakéž požívá co
první zaklínač zlých duchů za našich dob."
„Zanechme však již těchto hloupostí," vybízel
Hozlauer, „a povězte mi raději, zdaž moje nejpobož
nější a nejspanilomyslnější panna teta nižádných roz
kazů vám nedala, které by se mé osoby týkaly. Na
příklad, zdaž nemáte pro mne nějaký nadějný spisek
na obstojnou hromádku Šlikovských tolarů neb Leo
poldových dukátů či — " .
„Nenamáhejte marně paměti své!" přerušil jej
Tichošlápek. „Nemám ni nejskrovnějšího rozkazu, by
se vám vydalo groše, neřku-li hromádky žluťáků."
„Aby do ní Kuchlhund vjel!" zvolal polohlasitě
šlechtic. „Nechí při každém groši, který do beze
dného sáčku shrábne a uschová, das ten v ní zavrčí
a zaštěká! — Svatá to pravda, stará panna že jest
horší litého dábla."
„Hm hm!" mručel Tichošlápek. „Při slově panna
mně něco připadá. Nevíte, zdaž stará hraběnka —aniž bych hodlal pannenskou česť její v pochybnqsť
uváděti — vaše ctihodná teta někdy před lety s někým
195 _ -
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v nějakém bližším poměru byla, zdaž neměla tak stranou
nějakého milovníka?"
„Kterak to míníte?" ptal se Hozlauer udiveně.
v
„Vaše slova jsou podobná hádance, jíž nerozumím."
„Hm, hádanka! Eozumějte tomu doslovně a odpo
v
vězte: nu! — Nedávno byl u mne nějaký člověk, poslaný
oa JNonmberkského kupce Valtmanna a tázal se mne
na radu ve zvláštní záležitosti — " .
„Tak?!" propověděl zdlouhavě Hozlauer. „A v ja
kém spojení jest člověk ten s pannénstvím mé tety?"
„V jakém? — To vám hned sdělím!" odvětil Tichoslápek. Dříve však pojďme do předsíně, abychom byli
sami a bez bázně spolu rozmlouvati mohli. Mimo to
kyne nám výhoda, že se tam na klekátku pomodlíme,
aoy vaše panna teta, jakmile opouštěti bude domácí
fcapn svou hned dva z nejzbožnějších lidí ve světě
seznala. Mozna, že se pohne zatvrzelé srdce její a v po
hnuti svém že sáhne trochu hlouběji do sáčku, aby
se vám odměnila."
.
'
„Potěšte mne spíše, že jsem a budu jejím dědicem,
an e udejte mi prostředky, kterak bych před její smrtí
Jiepe vzduchem se živiti a slunečními paprsky v zimě
zahřívati mohl!"
t0
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Tichošlápek jal se dušeným hlasem vyprávěti
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A přiblíživ se ku dveřím, nahlížel klíční dírkou
do vnitř.
„Hoj, panna teta se ještě modlí, jakoby nehodlala
do nejdelší smrti přestati," smál se, vrátiv se ku klekátku. „Načekáme se tuším, notnou dobu, než vyrazí
odtamtud."
„Budeme zatím hovořiti — " .
„I ušetřte mne svým zdlouhavým hovorem!" vece
mladý šlechtic. „Nym' mám chuť se pomodliti, a vy
starý hříšníku, následujte příkladu mého!"
Hozlauer nyní uvrhl se na kolena, a posměšným
hlasem, dělaje při tom posuňky, jal se pronášeti slova,
která ne tak hanobením modlitby jako spíše nevázaným
žertem, týkajícím se staré hraběnky, byla.
„O ty světice mocná!" vece hlasitě, sepjav ruce.
„Smiluj se nade mnou a nad prázdným sáčkem mým!
Pomoz lakomé tetě alespoň na půl hodiny do království
nebeského aneb jí dej vnuknutí, aby se obměkčila,
uštědřila a se svými stříbrňáky a zlafáky hnula k pro
spěchu mému!"
Neprozřetelně popustil Hozlaur uzdu bujnosti své,
nepozoruje, že se byly dveře u kaple otevřely a na
prahu že se zjevila hraběnka, naslouchajíc řeči jeho,
která podobným spůsobem, jak svrchu udáno, déle trvala
k hroznému úžasu nábožné a bohabojné panny.
Tichošlápek byl dost moudrým, že větší pozornost
věnoval dveřím než rozpustilému žertu svého soudruha,
a jak mile se byl přesvědčil, že hraběnka vychází
z kaple, uskočil stranou, aby se nezdál býti spoluvinníkem Hozlauerovým.
„Prosím vás, pane Hozlauere," pravil poklidně,
dělaje, jakoby se byl právě modlil. „Zanechte urážli197
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vých a sprostých posměšků, a nelze-li vám tak učiniti,
opusťte tyto svaté prostory a nevytrhujte mne z mod
litby za zdar a blaho urozené a milostivé panny hra
běnky, kterou bezbožně tupíte, což jest hrozným do
nebe volajícím hříchem."
Hozlauer na rychlo se zpamatovav, povstal. Na
pomínání přítele jeho bylo patrně ze srdce pokrytec
kého vycházející a skrývalo se za ním jakési dare
báctví, o němž byl dost přesvědčen, a proto odrazil
tento útok na jeho prohřešení-se proti tetě, jiným taktéž
chytrým způsobem.
„Příteli pokrytče!" dí žalostně. „Proč uvádíte
jméno mé vroucně milované tety ve spojení se slovy
mými? Zmínil-li jsem se o lakomé tetě, jest to mladá
hraběnka Ždárská, která jako teta své neti Kláře a sy
novci svému Karlu ani tolik nepopřeje, aby si ona
nový šat, tento nový sametový kabátec poříditi mohli. —
Proto, příteli, slyšíte-li, že se zvoní, pátrejte dříve, kde
se zvoní a nepomlouvejte lidi daremně!"
V průvodu dvou služebnic opustila nyní panna hra
běnka Píznicova kapli.
Hozlauer a Tichošlápek nelenili, poklonou skoro
až k podlaze dosahující ji uctíti. Hraběnka děkovala
polo-vlídně, polo-mrzutě.
„Bůh opatruj vaši hraběcí milost!" dí Hozlauer
líbaje tetě ruku.
„Jest zde již pater Eustachius a ostatní pánové?"
tázala sa hraběnka Tichošlápka.
Tento ochotně odpověděl, že vše již jest pohromadě.
Stará panna šustěla do sálu ve svém hedbávném
oděvu, nepopatřivši ani okem na svého synovce.
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„Vy jste zrádce, Tichošlápku!" zvolal po jejím
odchodu rozhorleně Hozlauer.
„A vy bloud, že nenahlížíte nutnost mého jednání "
odpověděl oslovený. „Kdybych jí to byl neřekl, Víte,
byl bych považován za vašeho spojence ve vině a veta
by bylo po všem. Tak ale dá se vše napraviti a k do
brému obrátiti."
Hozlauer se v duchu zaradoval pro poslední slova.
Chvíli stavěl se ještě jako rozhněvaným, pak ale na
rychlo se udobřiv, žádal Tichošlápka, aby vliv svůj
u tety jeho k tomu upotřebil, by starou pannu k od
stoupení jisté části jmění pro synovce přiměl.
„Znáte úmluvu naši a dle této tedy jednejte!"
ukončil řeč svou.
Tichošlápek se sice mrzel, že slova jeho takovou
měrou pochopena byla, než nedávaje vnitřní rozhořčenosť svou na jevo, přislíbil vše učiniti.
Se skroušeností v obličejích, ač s přepodivnými
city v útrobách svých, vkročili pak oba do sálu.
Celá splečnosť stála v jedné hromadě, jejíž středem
byla hraběnka a p. Eustachius.
Hovor týkal se z počátku obyčejných věcí, jako
zdraví, počasí a podobně, načež přešel na osobu,
která se měla státi hrdinou dnešního dne. Mluveno
pak o posedlém, jenž uměním a zázračnou mocí du
chovního' svých pekelných mučitelů sprostěn býti měl.
Konečně se udalo vše do ložnice, kde se nešťas
tník zdržoval, leže na tvrdém, chudobném loži.
Po vlasech by se bylo dalo souditi, že to stařec,
čemuž však odporoval obličej jeho, který ač vychudlý
na čtyřicátníka nejvýše ukazoval, v pravdě však nebyl
člověk ten ani tak stár. V očích jeho obrazily se vlast199
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nosti duševní, které se ovšem nenalézají u žádného
nebešťana, spíše u některého prohnaného darebáka.
Kolem této osoby shlukli se všichni s p. Eustachiem v čele, ale skoro každému zírala s obličeje úzkostlivosť nejvyššího stupně.
Duchovní jakožto duševní i tělesný lékař chorého,
přistoupil k loži a učiniv nad posedlým znamení kříže,
ptal se, kterak se mu vede.
„Trochu lépe," odpověděl tento mdle a jakoby
v dřímotách.
„Mluvil o n , " — a na slovíčko: „on" dal p.
Eustachius zvláštní důraz — „mluvil dříve, než šel spát,
či jen bolesti němě ti spůsobil?"
Oslovený zhluboka si povzdechnul.
„On bědoval, štěkal, zpíval a skákal ve mně,"
pravil po tomto vyjevení bídného stavu svého.
Přítomní se opět po líčení kousků ďábelských po
žehnali a oči všech skroušeně hleděly k stropu.
„Co mluvil a zpíval, příteli?" otázal se duchovní.
^Vyjevte to bez bázně!"
Posedlý bránil se to říci, plachým okem hledě na
shromážděné, kteří dílem útrpně dílem bojácně jej po
zorovali.
„Hodláš mně to říci, Františku, či nedovoluje on
tomu?" vece p. Eustachius.
Nemocný odpověděl teprv po delší době, že chce
z vlastní vůle to vyjeviti, že však nemůže tak učiniti,
poněvadž prý jest přítomna osoba, jíž se to týče.
„Pak-li tomu tak," zvolal duchovní přísně, „po
roučím ti, vše okamžitě pověděti."
František sice posud meškal, na opětné však, ještě
přísnější vyzvání jal se mluviti, řka. „As před hodinou
>-•
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cítil jsem, že on se ve mně hýbe a nějaké darebáctví
vymýšlí. Náhle cítím, že ve mne poskakuje a pak počal
štěkati."
Všeobecné ustrnutí.
„Dále! — dále! — jen nemeškej!" hlásal pový
šeným hlasem p. Eustachius.
„Pak křičel: Haf! haf! haf! já Kuchlhund! to
budou radovánky, na které se těším! — Ptal jsem se
ho, ó jakých radovánkách mluví — . "
„Požehnal jsi se při tom znamením svatého kříže?"
vpadl mu rychle do řeči duchovní.
„Nikoliv! Nesmím to učiniti, neboť by mne utýral
do smrti."
„Lépe býti mrtvým, než za živa dáblu propadlým,"
zněl vážný výrok p. Eustachia.
„A co ti odpověděl ten — Pán Bůh s námi! —
duch pekelný?" zeptala se hraběnka, puzena jsouc
zvědavostí a hned opět ulekána pro svou bezbožnou
odvážlivosť, jelikož kněz káravým pohledem ji trestal. Se
pnuvši ruce a sklonivši hlavu, stanula nepohnutě na
svém místě.
„Co mi řekl? ; i dí František s pichlavým pozřením
na svou velitelku. ,Pravil, že obdržel zprávu od je
dnoho svých kamarádů, že prý se v pekle radují nad
duší, která záhy do jejich spolku se dostane. Jméno
člověka toho neprozradil, nýbrž jen příčinu, proč vě
čnému zatracení propadne. Jest prý to bohatá, ale
lakomá, osoba, která příbuzným svým v bídě a nouzi
nepomáhá a tudy hřeší."
Hraběnka leknutím se zachvěla, slyšíc takové obvi
nění sebe samy a v úzkosti své chopila se ruky p.
Eustachia.
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„Ona jest však dobročinná a daruje mnoho chrámům
Páně, což ji uvede rovnou cestou do království nebe
ského," zvolal tento.
„O nemluvte o tom!" úpěl posedlý. „On to netrpí."
„Toť se mi zdá býti nikoliv dáblem posedlý chudas, nýbrž "nějaký bezbožný dareba!" podotknul polo
hlasně, ale tak, že to František zaslechnul, Gottwigk,
a chystal se ještě dále něco propověděti, an horlivý
zaklínač jej předešel, řka k chorému: „Trp, neboť bylo
pro tebe a pro celý svět také trpěno!"
Takto oslovený hryzl se bolestí do rtů.
Hraběnka byla vším tím dojata, že duchovního žá
dala, aby počal s vymítáním, jelikož by ji delší přítom
nost pekelných hostů o život připravila.
„Dříve bychom ledacos vyzvěděli takovou měrou
jako doposud," ozval se Gottvigk.
P. Eustachius chystaje se k úřadování svému,
pohrozil mu, řka: „Nežádejte na ubožákovi, co by
duševnímu i tělesnému blahu vašemu na škodu bylo!
Ďábel doře ví, že zmocněním-se těla též duši do zkázy
uvrhne, a patrný toho důkaz máte zde."
To dopověděv přistoupil až k loži k nemocnému,
x t ' z u b y m a 3 e v pysky zaťaté a křečovitě zatínaje
pěstě, volati se jal, že ukrutné bolesti v sobě cítí.
Po te zaslechli přítomní dutý jakoby z těla jeho vycházející
hlas, jenž vykřiknuv: „Ne! — nikoliv! — ne!" v hlasitý
pak vypuknul smích.
„On lže," vece nadšeně a pln horlivosti duchovní.
j>Já j e j ale přinutím, že nebude, nesmí a nemůže
lháti."
Po té vyňal z vetší, zlatem a perlemi ozdobené
v
skříně, již sluha v rukou držel, menší skřínku, políbil
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ji, pokleknuv, načež vstal a k chorému se přiblížil.
Z tváří mu zářila důvěra v moc svou a přísným klasem
velel, aby vše se utišilo.
Napnutosť byla všeobecná.
Po krátkých obřadech vložil p. Eustachius po
sedlému skříňku na hlavu a tiše se modlil.
Za nedlouho a opět se ozval onen dutý hlas.
„Pálí! — pálí! _ páiíj _ Eaději mlýnský kámen
nésti neb sloup —.«
„Sloup?" šeptali diváci udiveně.
„Zaklínám tě u svatých ostatků," hlásal duchovní
„odpověz, jaký sloup si kdy nesl!"
„Onen sloup do Prahy!" odpověděl hlas, a ten
mně upadl, jsa příliž těžkým, třikrát do moře Be
nátského."
„Vyšehradský!" sdělovali si šeptem shromáždění.
„Ano, tys prohrál sázku, zlý duchu!" odpověděl
hlasu p. Eustachius. „Nyní však ti velím, abys mně
a velebné moci mé vyjevil
"
Na okamžik se rozmýšlel, pak pokračoval řka:
„Abys mně vyjevil, co jest na člověku nejlepšího!"
Nikdo takměř ani nedýchal napnutostí.
„Ptám se tě podruhé- co jest na člověku nej
lepšího?"
„ K ů ž e ! " odpověděl dutý hlas zřetelně.
Jediné vykřiknutí překvapeni rozlehlo se po svět
nici. P. Eustachius byl jak vřelou vodou opařen,
náhle však se vzchopil, oko mu zablesklo ve svaté
nevoli, a, vztáhnnv rukou svých, zvolal: „Lživý duchu!
ty upíráš druhou čásf lidského těla, nesmrtelnou duši. —
Proč však považuješ kůži za nejlenu na člověku? —
Odpověz!"
&
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„Poněvadž kůže v hromadě udržuje svaly a kosti,"
odvětil duch.
Vzdor velikému leknutí pro neznámý hlas dala se
v
většina přítomných do hlasitého smíchu, což zaklínače
skoro k zoufalosti přivádělo.
„Proklínám tě, nečistý, lživý duchu!" volal ohnivě.
„Okamžitě opusť toto tělo, které věnuji klášteru za
posluhu. okamžitě odstraň se, ať nevejdeš do místa
svatého!"
v. v H l u k v n y n í P ° v s t a l ý b v l neobyčejný. Hlas dutý
křičel a bědoval, nemocný činil taktéž, zmítaje sebou
na loži, což přimělo hraběnku a s ní ostatní diváky
a svědky zaklínání k rychlému ostranění-se z jizby.
Toliko Eustachius v pocitu moci a důstojenství svého
setrval na místě, leč na dlouho nikoliv. Neboť posedlý
se náhle vrhl s lože a běduje i štěkaje zároveň běžel
na duchovního, který rychle ze dveří se uklidil, pevně
v rukou drže skřínku svou.
Dlouhou ještě dobu rozléhal se po domě křik
nešťastníkův.
Asi' za půl hodiny byl k Františkovi* vyslán slu
žebník, by mu bezpochyby k smrti umdlenému na lože
pomohl. Bázlivě vkročil tento do jizby a za chvíli
přikvapil nazpět se zprávou, že nemocný zmizel, aniž
ho lze kde naleznouti.
P. Eustachius,.,prohlásiv, že jej zlý duch odnesl
rovnou cestou do horoucího pekla, vyzval ostatní k mod
litbě za ztracenou duši. Po té se odebral do komnat
panny hraběnky, která leknutím po vyslyšení noviny
této do mdlob padla, kdežto p. Eustachius sem tam
přecházel, lomě .rukama nad nepodařeným vvpuzením
ďáblův.
.
—
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Zmařené ouklady.
Když byl Vít Hozlauer z Hozlova s Tickošlápkem
po přerušeném zaklínání na dvůr se dostali, nezadr
žovali více svou choutku k smíchu, ale do sytá jí zadost
učinivše, jali se pak spolu rozprávěti.
Vít připomenul soudruhu svému, aby neopomenul
vyzpytovati, kteraký dojem bylo vše na hraběnku uči
nilo, načež dosti ostře jej vybídnul, aby spáchanou na
něm dříve zrádu zase napravil a tetu k vydání jisté
částky peněz svému synovci a někdejšímu dědici přiměl.
Tichošlápek se zapřísahal, že všemi silami svými
k tomu pracovati bude a že neustane, až tetu oblomí,
by takovou měrou svou dřívější překvapenosť nahradil.
Po té vrátil se do domu, a Vít ubíral se na ulici.
Z počátku ozývalo se v něm mocné ponoukání k ve
selosti, za nedlouho však staly se vážné myšlénky před
mětem jeho rozjímání. Vášnivé pohybování rukou a je
dnotlivá hlasitě pronesená slova upoutaly na něj po
zornost všech, kdož jej potkávali, a za tou příčinou
uhnul se do úzkých méně oživených uliček, kdežto zcela
se poddal dumání svému.
Náhle zaklepal mu někdo na rameno.
•Nevrle ohledl se Vít, aby pozřel na nevdaného
hosta, ale když uviděl Františka, téhož ďáblem posedlého
sluhu tetina, připadl mu na paměť celý onen výstup
a nový výbuch hlasného smíchu zaplašil mrzutost jeho.
František mu přizvukoval.
•
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„Není-li pravda, milosti, že jsem řádný chlapík?"
vece pak, udeřiv se na důkaz svého statečného ducha
do prsou pěstí.
„Tys věru až příliš zralý pro peklo," odpověděl
mladý Hozlauer. „Nyní se však vrať opět k tetě mé
do služby!"
„Já?" podivil se František. „Kdybych to učinil
byl bych. opravdově posedlý dáblem a sice tím nej
hloupějším, jakého jen stává ve všech přihrádkách
pekelných."
Vít dupnul zlostně nohou.
„Nic jiného bych v tomto případě nebyl leč holý
blázen," pokračoval onen klidně, nedbaje zloby mla
díkovy. „Jen pohleďte, kterak jsem za ten čas shubeněl! Celé mé jídlo bývalo trochu polévky s' kroupami
a dva neb tři knedlíky as tak velké jako mé oko,
a to všechno — "
„Nu dobrá!" převzal mu Vít slovo. „Zde však
nezůstaneme státi. — Kam jdeš? Kde teď bydlíš?"
Sluha pokrčil ramenama.
„Právě jsem se vás chtěl ptáti, co se mnou za
mýšlíte; neboť — "
„Vždyť ti netřeba o tom stále mluviti, Frantíku!"
padl mu mladík rychle do slova. „Přijď po poledni
do mého bytu a pak uvidíme, kterak se co dá dělati.
Možno-li ti věak, vezmi na sebe jiný oděv, aby tě nikdo
tak snadno nepoznal! Rozumíš tomu?"
To pověděv bral se rychlým krokem dále, náhle
však stanul a obrátil se k Františkovi, jenž posud na
svém místě nepohnutě dlel.
„Právě jsem vás chtěl volati!" ozval se a při
stoupil blíže k Vítovi.
!

•
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Tento, sáhnuv do kapsy, podal mu několik grošů.
„Více se ti dostane, až se stará teta oblomí a do
sáčku hrábne," dí k sluhovi mladík. „Prozatím se
spokoj s maličkostí!"
„Ach! to jest běda," vzdechnul Frantík. „Bude-li
mně čekati tak dlouho, zahynu zajisté hladem, milosti,
a to snad nebudete — "
„Jen si nyní dej říci moudré slovo!" chlácholil
jej Hozlauer. „Odpoledne spolu o tom promluvíme,
a kdyby se nám bylo zdařilo, co jsme očekávali, stal
by se z tebe bohatý člověk."
„Bůh mi svědek, že tím nejsem vinen!" zapřísahal
se sluha. , „Kdyby nebylo toho kněze bývalo, vše by
se jinak mělo. Hladem však mne krmiti, to bylo pro
mne nesnesitelné. Hlupák přičítal vše, zač jsem žádal,
vnuknutí ďábelskému a bylo po hodech, jakých jsem
dříve, než přišel zažíval. Hraběnka dostala od něho
přísné nařízení, aby žádnou žádosf mou nevyplnila, po
něvadž prý to jest mámení zlého ducha, a ona poslechla.
Za to bych vám tu vyuděnou kostru na místě ze světa
sprovodil, kdybyste chtěl, a budete míti peněz jen dost."

(

„Pro Bůh! jen žádnou vraždu!" zvolal uleknuté.
Vít. „Jestiť to nebezpečná věc a mohla by tě o krk
připraviti. — Pro nynějšek však již toho dost a odeber
se, kam ti libo!"
„Odkvapiv, zabočil Hozlauer do nejbližší uličky.
Z počátku kvapil rychlým krokem, jakoby jej někdo
pronásledoval, pak se utišiv, zmírnil běh svůj a odebral se nejkratší cestou do svého bytu.
Sluha jeho mu odevzdal list.
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„Kdo jej přinesl?" ptal se Vít, prohlížeje obálku
se všech stran. Sluha odpověděl, že to učinil posel
z venkova přišlý.
„Dobrá, hochu!" dí Hozlauer spokojeně. „Nyní
mne poslyš! Odpoledne přijde sem kdosi, v jehož obli
čeji nalezneš asi tolik poctivosti jako ve svém; toho
člověka uvedeš do malého pokojíka, a teči se obrať
a opusť mne!"
Osamotněv, rozevřel Hozlauer list a jal se čísti.
Obsah psaní, jak se zdálo, ho příliš netěšil, byl však
^ro něj velmi důležitý, jelikož pocházel od Karla
Ždárského z Kladna. Byloť v něm mimo jiné napo
menutí, aby neváhal, chce-li dle obapolné úmluvy Kláru
svou nazývati.
„Proklatě!" zvolal Vít, podávaje se zcela vášnivé
letoře své. „Na věky budiž proklát den, kdy cizí ten
poběhlík hranice české země překročil. — Než ať
mne nedráždí; přísahám na to, že zle se mu povede."
Kvapně přecházeje po komnatě, zabral se do
myšlének.
„Bůh jej zatrať!" ulevil vnitřní bouři své po chvíli.
„Přece tedy ho to došlo? — Ha ha! Myslil jsem si
to hned, jak jsem poprvé naň pozřel. Kdo však tím
vinen? — Lehkomyslná nevšímavosť má, která patřičně
neocení, kdo by se mně v cestu stavěti aneb mně ško
diti mohl. —-Posud však není pozdě, ač prodlévati
nesmím."
Nastala doba pomlčení; po té pokračoval ve svém
hovoru.
„Nejsměšnější jest, že jsem si to vše sám tak
spískal. Kdyby byl meč můj na dobro jej skolil, ne
byl by svým podlízáním útrpnost starcovu a té krotké
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holubinky povzbudil. Alespoň by nebyla jej tak často
navštěvovala — ha! což mi pomůže všechno kdyby
a opět kdyby? — Stalo se, ale změniti se to musí. — '
Ona jest ze starého rodu šlechtického a příbuzní její
s pannou tetou jsou známi a přátelé. Stará hraběnka
se již jednou o ní pochvalně zmínila a v případě, že
bych ji dostal, snad se vytasí svým mamonem. — Pro
klatá nehoda! Bych měl trochu zbytečných peněz, zacpu
veškeré té čeládce ústa.
Tak jsem přinucen k ně
kolika nepředloženým krokům, které by celé pod
niknutí mé v nivec uvésti mohly, pak-li se nezdaří. —
Budu psáti Karlovi, aby i na dále s očí ji nespouštěl,
a on to učiní, poněvadž vlastní výhody mu tak velí.
Bude zajisté^ rád, až se zbaví takové pořádné a poctivé
hospodině, či jak ji nazývá; jelikož mu vadí v jeho
domácích záležitostech. Tedy nechť se stará, abych
já ji dostal do svých rukou a milerád ji vezmu. Mocné
příbuzenstvo — lze mi pak žíti jako nejmocnějšímu
a nejbohatšímu šlechtici z roku šedesátého." —
Ukončiv rozjímání své, usedl pak Vít a jal se
listy psáti. První platil Karlovi. Zapečetiv jej, pohodil
jím stranou. Za chvíli však, rozmysliv se, roztrhal jej
na kousky a psal jiný, který několikráte přečetl, než
naň pečeť vtiskl. Dříve ale, než jej shotovil, změnil
úmyslně ruku svou, by se nevědělo, že to písmo jeho.
„Nechť si zahraje pan Karel na zrádce," usmíval
sěNspokojeně. „Psaného nic nemůže proti mně svěd
čiti. — A pečeť — ha ha ha! — jest na ní sice erb,
nikoliv však onen Hozlauerů z Hozlova, bíle a červeně
rozdělená pole. — Konečně mi chybí posel, na kte
rého bych se spolehnouti mohl. Koho bych asi v okam
žení zvolil? —•"
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Sluha v tutéž chvíli oznamoval příchod jakéhosi '
vojína, jenž by s urozeným pánem rád mluvil.
„Neznáš ho?" ptal se udivený Vít.
Odpovědi zněla záporně.
Vtom se však již také otevřely dveře a ohlášený
vojín vkročil do komnaty trochu nejistým krokem, je
likož vrávoraje po způsobu opilcův. Jediný pohled na
příchozího dostačil Vítovi, aby v něm seznal posedlého
ďáblem Františka. Obávaje se Hozlauer, aby sluha
jeho v horlivosti se nedal do vedralce a tento třeba
něco nevyjevil, co se nehodilo pro každého, uvítal vo
jína dost vlídně a hleděl svého vlastního služebníka
pod vhodnou záminkou odstraniti, neuvaluje na sebe
podezření, jakoby, Bůh ví, s jakými lidmi co šlechtic
obcoval.
Za tou příčinou mrknul na Frantíka, aby se mu
srozumělo.
„Ani bych tě byl nepoznal, Martine!" vece k vojí
novi. „Zajisté tě posílá důstojník Lesli od Vlčkovského
pluku, abych
ano, vím již, jen posečkej trochu!
A ty" — obrátil se k svému sluhovi, „očist a za půl
hodiny mně přines kabátec a klobouk můj."
^ Když byl nemilý svědek se odstranil, uvítal Vít
vojína nadávkami a hrozbami, čemuž se František jen
smál ve své opilosti.
„Konec již?" ptal se pak, když onen ve svém

Í
^

proudu ustál.
'. „Tys darebák všech darebáků největší," dí Hozlauer,
„a špatným způsobem zakončíš život svůj."
„Špatně, špatně!" mručel vojín. „Tak zle nebude.
Tři stupně vzhůru, oprátku kolem krku, hup! seskočiti
; —
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dolů a chvíli se třepetati — to nejkratší konec pro
člověka dáblem posedlého."
Upomněnka na vymítání zlých duchů přiměla Víta
k zasmání.
„Měj se jen na pozoru, ať tě pater Eustachius
neshledne!" napomínal Frantíka.
„Právě proto nastrčil jsem své tělo do té vojančiny," zněla odpověď. „Také jsem si obarvil brvy a vlasy,
a jest ze mne zcela jiný člověk. Vy sám jste mne hned
nepoznal."
„To trvalo jen na okamžení," odvětil Vít. „Jsou
však lidé, kteří všeho se domakají a těch se chraň!"
„Aj vždyť nejsem dnešní," dí vojín s hrdým o sobě
vědomím, „a důkaz bystrého rozumu podává mé chování
u hraběnky, když mne dopadla u pokladnice hledají
cího jisté listiny a jisté kulaté plíšky. Aby se mně
nic nestalo, svedl jsem vše na dábla, počal břich omluvu provázet a za krátký čas ošetřovali a krmili mne
podle mé libosti, pokud totiž das nepřivedl Eustachia
do domu. — Byla to slavná komedie, ba ha ha!"
Vít mu přizvukoval ve smíchu, volaje: „O Eusta«hie! o Eustachie!"
„Tomu jsem chudákovi vytřel zrak," ujal se opět
slova Frantík. „Jest to směšné, ale pro živý svět ne
chtěl bych mu podruhé pod ruce se dostati. S ním to
byla po čertech zdlouhavá písnička: nic jísti, nic píti,
a vše, co jsem mluvil, bylo pilně zapisováno, ha ha
ha! — Vypustil-li jen něco z úst, co se jim nelíbilo,
holá! již byl dábel tím vinen. Okamžitě vlepili mně
na hlavu svaté ostatky, postříkali a polili mne svěcenou
vodou a zaklínali v cize řeči domnělého dábla. Tak
211
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kudy na to schytra,"

a ž

J s t e konečně vy mne poučil,

™ h S & ň j i ! . ° t o m r o z P r á v ě t i . a pověz mi raději,
co hodláš na dále počnouti," vyzvídal Vít.
iťeH , , H m J . ~ c o P°čnouti?" rozvažoval Frantík. „Budu
neboť — " ' V y V S a k m U S Í t e m n ě k t 0 m u d o P ° m o c i ;
_
„Vím již, vím, co ode mne chceš," přerušil jej
Hozlauer. Připravím ti několik hodovních dnů, Fran
tům ,
Rozumí s e a le samo sebou, že si dáš ústa na
zámek a nikomu ani necekneš o tom všem."
„Ukázal jsem se vám již někdy zrádcem?" dí
rozhorleně sluha. „Já býval, pane, vojákem a znám
neslo své zatajiti."
ncf |''f%™ ť i úplně," chlácholil jej Vít. „Zde máš
t• •' vT x e r y d o n e s e š na Kladno a odevzdáš osobě, jakou
ti ještě popisu. Tam se ti lze několik dní zdržovati."
oluha souhlasil s návrhem tímto, který již za tou
v
příčinou pro něj byl výhodný, poněvadž se tak Frantík
na delší dobu ztratil z Prahy, kde mnozí jej znali
a škoditi mu mohli. Mimo to těšil se, že zase veseleji
!£ ^ ? a ^ e ' a b y s v é omítáním ďáblů seslabené a v y
2 Í
~!° P 0 S Í ^ Í L P r o t o u s m í v a l s e n a Hozlauera co
nejvlídněji zapnsahaje se, že vše učiní, co milostpan poroučeti bude.
„Všechno? — Nuže!" vece zamyšleně Vít. „Tak
snad půjde to dobře."
Zavolav svého sluhu, přikazoval mu, aby bez meškání
došel k panu Tichošlápkovi a jménem jeho, aby jej
vyzval na sklenici dobrého vína k příštímu ránu.
Sluha odešel a Hozlauer otočil klíč v zámku. Po
te vyňal ze skříně několik kusů oděvu, dodávaje jich
^

!
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Frantíkovi, aby je tento vyměnil za vojenský šat, jaký
bedlivě byl uložen pak do dotčeného šatníku. Sluha
se takovou měrou stal na pohled vážným, usedlým
měšťákem.
Vít jej nyní poučoval, kterak se má chovati. Za
tři dní teprv měl se vydati na Kladno a v tom čase
hotov býti, aby onomu v jisté věci posloužil, a sice
vždy večerem každého dne před odchodem.
„Také bych rád, milosti, abyste mně dal neb půjčil
kord; sice mně nikdo nic neuvěří," ozval se nakonec
sluha.
Obdržev žádanou zbraň odešel od Víta, který se
pak ke stolu usadil a následující na papír napsal:
„Vím, že mne hledáte. Chcete-li se mnou mluviti,
bude vás dnes třetí hodinou po slunce západu očekávati
u chrámu Svato-jakubského.
Hozlauer z Hozlova."
Zapečetiv lístek, uschoval jej u sebe.
„Koho mám k němu poslati, Frantíka či Petra?"
přemítal u sebe. „Eaději Petra. — Přijde-li dobrá! —
Nechť se splní pak osud jeho! — Nepřijde-li však, ne
bude též na škodu. Pak přikážu Petrovi, jenž jest
bystrá hlava a jehož si nikdo tak nepovšimne, aby sle
doval každý krok jeho a nepouštěl s očí tuto pro mne
v každém ohledu nebezpečnou osobu. — Ano, Petr
ať to učiní! Frantík jest prodajný člověk, který za peníze
vše udělá a na konec mohl by za peníze i mne zraditi."
Ustáliv se v předsevzetí svém, dal se Vít do čertovy
krčmy, kde si hrbatého Petra stranou vzal a rozkazy
své mu uděloval.
„Zde máš, čertíku, několik stříbrných grošů," pravil
k němu, podávaje mu peníze, „a více jich ještě dostaneš,
pak-li věrně vyplníš, co ti poroučím."
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,^. e t r s e l s t ivě usmál, načež, otočiv se na patě,
přislíbil, že vykoná vše, co mu bude svěřeno.
„Nuže, diblíku! znáš dům u červeného orla"
v
v Železné ulici?"
Petr se poněkud zarazil, pak přisvědčil.
„Tento, lístek," pokračoval v řeči Vít, „patří panu
Píznicovi a budeš-li k němu uveden v dotčeném domě,
odevzdáš mu jej do vlastních, jeho rukou. Zároveň však
použij přítomnosti své u něho a vštěp sobě do paměti
jeho podobu a pamatuj si, kterak psaní toto naň účin
kovati bude! — Rozumíš tomu? — Je-li však ti život
tvůj milým, nehlesni o tom ani slovem!"
Petr se poněkud ulekl poslední hrozby, načež se
dal do smíchu.
„Ha ha! Vždyť jsem čertův jazýček a nebojím se
ničeho. Holá!"
Po té sběhl hrbáček po schodech dolů, ale na
místě z domu obrátil se do kuchyně, kdežto staré hospo
dyně po panně Anně se ptal.
Tato vstoupila v tomtéž okamžení.
„Voláš mne, Petře? ptala se hrbáčka vlídně.
„Mladý pán doručil mně lístek," šeptal jí Petr
do ucha, „a ten mám odevzdati onomu pánovi, který
tehdy večer se pro vás s panem Vácslavem potýkal
naproti zdejšímu chrámu. To jsem vám chtěl říci
a také se poptati, nemám-li nic s sebou vzíti a mohu-li
již odejíti."
Anna si povzdechla, prohlížejíc lístek se všech stran.
„Kterak bych "si toho vážila, kdybych tak jako
jmi lidé čísti a psáti uměla a věděla co tu psáno!"
zatoužila dívka a vrátila Petrovi psaní. „Pozoruj, Petře,
neulekne-li se onen pán při čtení jeho!"
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Hrbáček vyběhl na ulici. Cestou však nenechal
skoro nikoho na pokoji: brzy zatahal za šat některou
mladou dívčinu, usmívaje se na ní jako starý známy,
brzy zase vrazil do staré, zvolna se loudající babičky
a na její hubování odpovídal žertovným způsobem, cimz
diváky na svou stranu přiváděl.
Na staroměstském náměstí setkal se se ženštinou,
jíž se plaše uhnul. Přece mu to však nedalo, aby za
ní nezvolal: „Pr pr, sýčku!"
Ženština, stanuvši, obrátila se a hrozila mu, řkouc:
„Ať tě, kluku, ksobě nedostanu i s tvým'rancem na
zádech, sice se ti povede zle!"
Petr se sice ulekl, ale vrozené šelmovství nutilo jej
k odpovědi, i pravil truchlo-žertovným hlasem: „Sejčátko! vy byste ochraptěla než byste mne k sobe při
volala, poněvadž dobře nedoslýchám."
Žena se rozčertila.
.,
„Měj se, kluku, na pozoru!" zvolala pronikavým
hlasem. „Chraň se, ať ti pohunek uši nevytáhne, ty
darebo darebná!"
" , , , ^ ,
,
Lidé se smáli, chlapec však ubíhal do Železné
ulici, kdežto, vstoupiv do Valtmannova domu, po panu
Píznicovi se poptával, jemuž prý vlastnoručně list jakýsi
odevzdati má.
„
Jiří se právě obíral psaním několika listu, když
sluha kupcův k němu do pokoje vstoupil, veda s sebou
bosého, otrhaného hrbáčka a zvěstuje žádosť jeho.
Přijav list, doručil Jiří chlapcovi několik na stole
se povalujících grošů s připomenutím, aby si za ně
potravy nakoupil. Po té jal se vyptávati Petra, rka:
„Od koho jest list ten? — Kdo jsi ty? — Kdo te ke
mně posílá?"
.
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„Poníženě prosím, nějaký pán," odpověděl hrbáček,
pozoruje bystře tvář Jiřího, když se tento psaní čísti jal.
„Neslýchaná drzosti!" rozhorlil se mladík, vy
skočiv se sedadla a rudá červeň pokryla obličej jeho.
Z očí mu šlehaly blesky.
„Bůh mi svědkem, že nedám na dále s sebou za
hrávati! — Řekni, že přijdu dnes, ale připomeň mu
též, chlapče, že
Ne, nic! — Jdi!" —
Petr rychle se uklidil, věda, že nejlépe rozlobenému člověku se vyhnouti.
Když se byl první nával doby utišil, upamatoval
se Jiří, že pochybil, nezatajiv vnitřní rozhorčenosť
svou a nevyzvěděv na poslu příbytek svého soupeře,
aby rázem zakončil všeliké pletichy, jakéž se mu stro
jily na zkázu vlastní. Nemoha však již změniti, co se
bylo stalo, ustanovil u sebe, že vysečká, co budoucnosť
s sebou přinese.
„Odeberu se tam," přemítal, procházeje se po
komnatě, „ale sám nikoliv; někdo ať jde se mnou
a nechť to kdokoliv! V odlehlých částích města jest
množství úzkých, nerovných uliček a zákoutí, kde se
všeliká luza zdržuje, pro níž noční doba nejvhodnějším
bývá časem k neplechám. Tak alespoň se vyjádřil
Valtmann a sám jsem měl též příležitosť o tom se
přesvědčiti. Protož nutno někoho s sebou míti. Koho
však? — Starého, bázlivého a mírumilovného kupce
nelze v tak pozdní dobu týrati, a Dyrix z Bruku na
neštěstí odejel z Prahy. Mimo ty dva nemám zde ži
voucí duše, která by se mnou upřímně smýšlela."
Sednuv, zahloubal se mladík do přemýšlení a trudný
byl zajisté obsah jeho, jelikož Jiřímu na vzdor pev
nému, otuženému duchu oči zavlhaly. Dlel tu mlčky,
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s hlavou k prsoum skloněnou a jediné slovo: „Klára!"
zašeptali rtové jeho. Znenáhla ustupovaly myšlénky
tyto jiným, v očích zaplápolal oheň, svědčící o pevném
úmyslu, jakého se hyl mladík chopil, nepodávaje se
rozháraným citům svým. Pozřel na obraz sv. Jiřího
na stěně, a boj s drakem uvedl mu na paměť vlastní
půtky s nepříznivým osudem, vítězná zbraň světcova
však mu dodávala naděje, že podobnou měrou pře
může protivníky své, bojující proti němu šalebnými
prostředky.
„Přál bych sobě," promluvil pak mladík hlasitě,
„abych měl škůdce svého tak zjevně před sebou jako
jmenovec můj onen netvor na obraze. Zajisté by ne
ušel rukoum mým."
Zanechav psaní a dumání, odhodlal Jiří v městě
se projíti, aby zjednal mír rozechvěným citům duše
své. Přes náměstí Staroměstské a Jezovitskou ulicí
ubíral se k mostu, kdežto nedaleko věže se setkal
s Tichošlápkem.
„Nuže, kterak jste se rozhodl v mé záležitosti?"
ptal se mladík.
„Ach! — prosím, urozený pane!" klonil se Tichošlápek. „Nyní nelze mi o tom hovořiti, jelikož
mám zamířeno do chrámu Páně a myšlénky mé obírají
se spasitelným rozjímáním o marnosti všeho pozem
ského, pročež mi nezazlete, že vás opouštím. Zvonek
u sv. Františka již mne volá, mne, ubohého hříšníka,
abych dbal o spásu duše své."
Dopověděv, chvátal ke křížovníkům do chrámu.
Jiří, usmáv se, šel volným krokem dále, obrátiv
se od mostu do postranní ulice. Za nedlouho vrážel
mu do uší křik a hlasný smích, a kdykoliv obé uti-
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chlo, zaznělo cinkání rolniček a bubnování. Vždy více
a více blížil se dav lidstva, a proto ustoupil mladík
do vrat domu, aby celý průvod mimo sebe pustil.
Předně ubíral se kolem něho celý pluk chlapců
hulákajících jak o závod; za těmi přicházel jiný dav
lidstva, z jehož středu vyčnívaly dva prápory a přilby
s ohromnými chocholy zdobené. Na koni jel muž v oděvu
arlekýnském, sedě obráceně na valachu a ohon jeho
na místě uzdy v rukou drže. Na hlavě měl čapku
s rolničkami a na nose veliké okuláry bez skel.
Před mosteckou branou stanul celý průvod.
Jeden z praporečníků rozbalil hrubý, špatně ma
lovaný obraz, představující cudnou pannu Zuzanu, kte
rýžto upevniv na tyčce, nad hlavu vznesl a divákům
ukazoval, Po té jal se hlásati.
„Slavní páni a ještě slavnější paní!
Dnes se provozuje ve velikém sále „u zlaté hvězdy"
na trhu znamenitá komedie: „Zuzana, cudná panna!"
Na to se bude představovati veselá hra, nadepsaná:
„Olympus,« všechno od znamenité společnosti Felixe
Kunce."
Pak následovalo oznámení jmen jednajících osob
i s udáním jejich vlastností až do podrobná.
Arlekýn na koni žádal na to v dlouhé, brzy nosem
pronášené, brzy koktavě znějící řeči za četnou ná
vštěvu, dělaje při mluvení všeliké šprýmovní posuňky,
což posluchače k hlasitému smíchu povzbuzovalo.
Jiří byl též blíže přistoupil, aby seznal příčinu
četného shromáždění lidstva. Před ním stál člověk,
jemuž slova arlekýnova tak směšná připadala, že se
až smíchem ohýbal.
Byl to Tichošlápek.

V.
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„Vyf jste se dlouho nezdržel v chrámě," oslovil
jej Jiří.
Tichošlápek, přimhouřiv oči a nábožně se tváře,
odvětil: „Právě jsem se v duchu mrzel pro tuto nemravnosť, jakou člověk před sebou vidí. Ó hanebný
to svět a okamžitě musím iíti za duše těchto hříšníků
se pomodlit."
„Kam spěcháte?"
„K věčné lampě na ostrov Kampu."
.
"Znamenitě zná se ten člověk přetvářeti," myslil
si Jiří, když byl Tichošlápek mezi lidem zmizel, načež
se k zpáteční cestě chystal.
„U kata Pasovského!" zavznělo mu náhle za zády.
„Jste vy to opravdivě? — Jáť jsem, u všech všudy
rohatých, se domníval, že teď po jaru již nad vaším
tělem tráva poroste."
Mladík, ohlednuv se, nemohl se okamžitě upamatovati; teprv bystřejší pohlednutí ve tvář řečníkovu
dalo mu poznati Hrobčického.
„Aj, vítejte mi!" dí Jiří vlídně, podávaje rytíři
pravici.
„Děkuji, děkuji, u kata Pasovského!" zvolal tento,
„Nuž, jak se daří? Opět tedy zdráv a vesel v Praze?
Slyšel jsem, že jste si hezkou dobu poležel. — Nu,
Klára vás ošetřovala a toť se rozumí, že jste na ni
bral. Mladá krev — děvče hezké, jezdí lépe než já
a honí se za zvěří jak divoká. Mně již, u kata Pasov
ského, ani nepřijde myšlénka na takové mladice. Tak
roku 47., když jsme byli u Chebu, tenkrát jsem byl
ještě švarný mladík a tenkrát si mne děvčata všímala.
Teď ale — nu, všechno přejde ve světě, jinak to není
možná. — Tenkrát však — jest tomu ovšem dávno. — ť t
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„Hrozně dávno," pokoušel jej mladík, „tak dávno,
že snad to již ani pravda není."
„Svatá pravda, příteli! — U kata Pasovského,
nic není pravdivějšího nad to," zaříkal se Hrobčický.
„Kam však jdete, pane Jiříku? — Slyšel jste ohlášení
komedie ? — Hlouposť, samá to hlouposť a nic kalého
proti jezovitům, jak to někdy bývalo. To byla přece
pochoutka! Ale teď? — Br! — Leč nechci vás zrázeti,
abyste tam nechodil; vždyť se tam scházejí všichni
ti mladí tak zvaní vzdělaní šlechticové, ha ha ha! —
Veselí to lidé, u kata Pasovského! Máte tam Ždárské
mladé, Hozlauera z Hozlova, Kokřovce, Kozlanského
a jiné. Všichni se scházejí pravidelně na komedii. —
Dnes ale se dává: „Cudná panna Zuzana!" Totě kpu
knutí," a při tom se smál tak hřmotně, že kolem jdoucí
se zastavovali.
„Hozlauer tedy tam též přichází?" ptal se Jiří
v zamýšlení.
„A oba Ždárští," doplnil rytíř. „Kdybyste zatím
za mne vstupné zaplatil, šel bych s vámi na tu švandu."
„Milerád," odvětil mladík. „Poněvadž nás však
osud tak dohromady svedl, požádám vás též se své
strany za jistou službu. „Tuším že mi ji neodepřete,
tím méně, jelikož jste rytířem a na kordy se znáte. — ' '
„Ach! již rozumím," vpadl mu do řeči Hrobčický.
„Nu dobrá! Jen mi také povězte, kdo jest váš pro
tivník — či ne, to mi netřeba věděti. Hlavní však
věc jest místo, čas a druh zbraně."
„U chrámu Svatojakubského — po klekání na
kordy."
Rytíř pozíral mladíku udiveně v obličej, potřásaje
nedůvěrně hlavou.
^
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,,Totě ďábelský výmysl!" ulevil na konec divení
svému. „Holé bláznovství, u kata Pasovského! Což
máte kočičí oči, abyste se za tmy měřili? — Ha ha
ha! — A kdo, prosím vás, učinil tento směšný návrh ?
Kdo vás v dobu tu přijíti vyzval?"
„Abych se upřímně přiznal," dí Jiří, „vy se ptáte
najednou na příliš mnoho. Jestiť to osoba, kterou
neznám, znáti nemohu a nemám, které však cosi na
pamětnou uděliti, pevně jsem sobě umínil."
„Totě ^přepodivné, u kata Pasovského!" mručel
v
rytíř. „Leč což mi do toho? Vy, příteli, nejlépe
víte, proč tak činíte a mně to nesluší posuzovati. Mějte
se však — dobrá to rada má! — na pozoru; neboť
čas, místo i neznámá mi osoba jsou jaksi podezřelé."
Též Jiřímu to připadlo na mysl a několika slovy
se s tím svěřil Hrobčickému.
„Pravda jistá!" svědčil tento. „Leč v nejhorším
případě dostačí dvě svítilny na posvícení a chrám Svatojakubský jest bezpečný útulek pro vítěze, aneb ještě
lepší by byla čertova krčma. — Nebojíte se, příteli,
ďáblů?"
„Ptám se vás samého na to, zdaž vy se jich
nebojíte?" vece Jiří.
„Inu, to jest tak!" odpověděl Hrobčický, kolísaje
hlavou. „Já jsem starý vojín a byl jsem v bitvě u Chebu.
Ovšem jsem byl tehdy mladý, veselý hošík, u kata
Pasovského! Ale zvykem u mne zůstalo, že bych si
ďábla dříve prohlednul, než bych se strachoval. Však
není čert tak rohatý a černý, jak jej lidé malují."
„Tak smýšlím i já a proto mním, abychom se
dostavili na určené místo, dajíce tím na jevo, že nejsme
bázlivci."
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„V onu dobu však přece tam zlí duchové své rejdy
provádějí.
„Nebudeme jim v jejich zábavě překážeti," smál
se Jiří, „leč kdyby neznali patřičné míry; pak si ně
jakou měrou zjednáme pokoj."
„Jak vám libo, příteli!" odpověděl po krátkém
rozmýšlení Hrobčický. „Jsemf vám díkem zavázán za
službu, kterou jste mi v Kralupském lese při mém pádu
s koněm prokázal, a Hrobčický není nevděčným. Vám
k vůli postavím se proti celé armádě čertů adáblů,
u kata Pasovského! — Nechť se pak nazývají Genitus
neb Luciper a jinak, ha ha ha! — Přijdu tedy k vám,
pak půjdeme na komedii a konečně do sousedství ďá
blova. — " Oba se rozešli.
Když pak se šero uhostilo nad Prahou, zastavil
se rytíř Hrobčický v Železné ulici, kde již jej očekával
před domem Jiří. Kolem kláštera Karmelitánského brali
se rytířskou ulicí k „zlaté hvězdě," před kterou síla
lidstva stála, pozorujíc zvědavě lucernou osvětlenou
a před vraty .vyvěšenou skleněnou tabuli se slovy:
„Zde se hraje komedie."
Taktéž bylo ve vratech a na schodech plno lidí,
jejichž středem Hrobčický sobě a za ním jdoucímu Ji
římu cestu razil pomocí loktů svých. Mladík cítil náhle,
že jej byl kdosi za rukáv zatahal.
„Co dobrého?" ptal se člověka, za ním stojícího.
„Proč mne taháte za rukáv?"
„Já? Ani mně nepřipadlo na mysl," zněla od
pověď udiveně pozírajícího člověka.
Mladík stoupal dále, za nedlouho však zašeptal mu
někdo do ucha: „Nechodte dnes večerem k sv. Ja
kubu! Hrozí vám tam neštěstí."
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Pln udivení obrátil se Jiří na rychlo a uzřel nyní
za sebou tlustého měšťáka plných, boubelatých tváří.
„Kterak to míníte?" zeptal se ho kvapně.
„A co?"
„Vždyť jste mně právě v okamžení tomto šeptal
výstrahu do ucha."
„Já jsem pořádný měšťan Pražský a nešeptám
žádných výstrach, rozumíte-li?" durdil se oslovený.
Jiří se chtěl omluviti, než v tutéž chvíli tázal se
Hrobčický, budou-li seděti ěi státi.
„Vše jedno," odvětil v roztržitosti mladík, jsa jako
vyjeven pro tajemné řeči, jejíchž původce se dopíditi
nemohl.
Konečně se dostali oba do sálu, v němž Talia byla
zvolila stánek svůj. Byla to podlouhlá, ne hrubě pro
stranná ani vysoká světnice, v jejímž pozadí stálo jeviště.
. Opona byla jednoduchou malbou a znaky hudby a mi
miky zdobená; po obou stranách stály ve výklencích
sochy, Apolo s lyrou a bohyně Melpomene s larvou
v ruce. Několik lojových svíček ozařovalo tento pro
zatímní chrámec dramatického umění. Galerií nestá
valo žádných a sedadla byla od prostory, k stání určené,
prkenným přepažením oddělena.
Jiří byl Hrobčickým až k první řadě sedadel uveden.
„Usedněte příteli!" zvolal rytíř hlasitě a vážně.
„Lépe na koni než pěšky a tak i lépe seděti než
státi."
Zvoneček se ozval a několik hudebníků spustilo.
Na druhé znamení vyhrnula se opona a „cudná panna
Zuzana" počala se provozovati.
Jiřího pozornost obrátila se záhy od divadla k ji
ným předmětům, myslil na svou lásku a na onoho muže,
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který-, jak se mu zdálo, bez důležitých příčin tak příkře
proti němu vystupoval, pokoušeje se až o jeho bezžití.
Hrobčický ale měl oči jen na jeviště obrácené,
pronášeje své myšlenky o hře zcela hlasitě, nedbaje
přítomnosti ostatních diváků.
„Ted přichází ta holčice," zvolal při vystoupení
cudné Zuzany. „U kata Pasovského! A to-hle má
býti cudná panna? Ha ha ha. U mně by se pro své
vnady nemusela do smrti obávati o svou cudnosf.
Vždyť to svrklá křízala a nikoliv vnadná panna."
Nejblíže stojící a sedící posluchači se smáli, onino
v pozadí pokřikovali, aby bylo ticho. Hrobčický však,
nevšímaje si ničeho mimo Zuzanu držel se zásady, že
za plat smí též úsudek svůj pronášeti.
„Aj aj, pohledíme na tu křehotinku, jak sem po
šilhává!" pokračoval u své řeči.
Herečka zlostně pohleděla na svého tupitele.
„Jen si mne dobře prohlédni!" ujal se opět slova
rytíř. „Ale nemrač se tak, vypelíchalá kolubinko!-—
Tys mi pěkná cudná Zuzana, aby ti něco do té tvé
cudnosti!"
Poslední slova byla tak hlasitě pronesena, že vy
puklo celé obecenstvo v smích.
„Vyhodte jej, ať nepokouší!" ozvaly se některé
hlasy.
Jiří byl na rozpacích a samého Hrobčického tklo
se ono vybídnutí tak, že se na svém sedadle skrčil
a po celou ostatní čásť jednání ani nehlesl.
Ledva se byla opona shrnula, vzchopil se Jiří
a vybídl Hrobčického, aby opustili sál.
Když přišli dolů na ulici, dí rytíř k mladíku:
„U kata Pasovského! skorém bych byl zapoměl, co
224

ČERTOVA KRČMA.

\
nám ještě nastává. — Br! tma jako v pytli a chladno
taktéž dost. — Ne, nechápu vše a pouhý to nesmysl
v tuto dobu se rváti. Přísahal bych u všech pekelníků,
že za tím nějaké darebáctví vězí."
Jiří kráčel mlčky řečníku po boku. Cím blíže
přicházeli k určenému místu, tím více mírnil rytíř krok
svůj. Nebyla to bázeň, která jej zdržovala, nýbrž pře
mítání v duchu, zda-li záhodno nastávající půtkou dnešní
a hlukem, který později pro to povstane, místnost
krčmy v nebezpečí uváděti.
„U kata Pasovskéko " zvolal náhle. „Řeknete mi,
příteli, zdaž nevíte ničeho o bázni?
^
„Prosím, abyste poněkud šetrněji o mně mluvil,
ozval se Jiří. „Hleděl jsem ne jednou pohromám
v oči bez strachu a klidně, ve dne i v noci, a nebojím
se ni lidí ni ďáblů."
„Aj, toť jste slavný rek," vece Hrobčický, po
vzdechnuv si. „Já jím také býval druhdy — roku
47. u Chebu, o rok později u Augšpurku, kde jsem
se stromem mocným tak hrubě klátil, až plané jablko
čili Holzapfel*) se skutálelo, ha ha ha! — Snad mi
rozumíte, kterak to míním, u kata Pasovského! — Pak
jsem přešel k Francouzům a roku 60. byl jsem raněn
a zajat, načež jsem se octnul u císařských. Devět let
později bojoval jsem proti Kakoczimu v Uhřích, z čehož
ze všeho seznáváte, že mám též srdce na pravém mí
stě. — Leč, zde jsme již u chrámu."
Těsně podle zdí brali se oba dále. ^ Hrobčícký
namahal všemožně zrak svůj, aby někde něco uhlídal;
*) Vojenský vůdce Holzapfel, jenž byl prohrál bitvu u téhož
města.
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ale nikde se nic nehnulo. Ulice byla jako po vy
mření a v nižádném domě nebylo lze zvenčí dost slabý
kmit světla spozorovati. Budovy stměly, jakby bez
života jsouce v útrobách svých, do výše.
Zahnuvše za roh chrámu, stanuli nepohnutě oba,
rozhlížejíce se kolem sebe, avšak bez výsledku.
„Nikdo zde, ani svatý ani ďábel," smál so Hrobčický. „Nejlépe bude, pak-li zde po stupních ke
dveřům chrámovým vystoupíme a protivníka očekávati
budeme."
Vchod do chrámu bvl za tehdejších dob jako vůbec
celá budova vystaven v slohu gotickém, který při pozdějši stavbě po zničení kostela ohněm od francouzských
paličů zmizel, a novému slohu stavitelskému ustoupil.
Starý rytíř s Jiřím vkročil po stupních ke vratům
kdežto onen mladíka vybízel aby tiše se choval.
„Odtud spatříme, nepozorováni jsouce, každého
příchozího," vykládal Hrobčický, „nechť se. přiblíží
^ řeznické ulice aneb od velkého náměstí. Ostatně se
vidím nuceným, vám říci, že se vám netřeba ničeho
strachovati, byť jste i protivníku svému trochu žilou
pustil. V zdejším klášteře naleznete útulku a ochrany;
neboť vypasení mniši dbají na to* aby toto právo se
jim z rukou nevyrvalo. — Hodní to hoši, u kata Pasovského!"
Jiří poslouchal mlčky hovorného rytíře,. čekaje
pokojně, co se dále díti bude.
„Ted bychom se měli posaditi na vrchní stupeň,''
pokračoval Hrobčický což když se bylo stalo, jal se
opět řečniti, řka: „Tak! Zde sedíme, a jak se mi
zdá, jako dva blázni, které někdo na provázku za sebou
vodí a straky na vrbě jim maluje."
\—;
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Jiří byl téhož náhledu, nechtě však to vyjeviti,
odpověděl, že pochybuje, aby sok jeho byl takovým zba
bělcem a slovu svému nedostál.
„Ale k čemu to jest dobré, pro Bůh a u kata
Pasovského!" namítal rytíř. „Souboj za tmavé noci,
no — ať jsem na věky zatracen! — takového něco
jsem posud nezažil. — Hm! Co vtom tak vězí? —
A kterak se to odbyde? — Snad přinese soupeř váš
z onoho domu svítilny s sebou. — Což, při záři po
chodní se též dobře bojuje a do živého tepe. Sám
jsem čehosi podobného zakusil, což vám budu pro ukrá
cení chvíle vypravovati. Byltě jsem tehdy ještě pouhý
holobrádek, a mnoho, mnoho vody uplynulo již od těch
dob. — Abychom se však vrátili k našemu souboji,
dlužno, abych vám ještě něco vysvětlil. Tamto malá
branka vede do kláštera a v něm byste byl kryt na
nějaký čas, kdybyste totiž zvítězil a všem nepříjem
nostem se (vyhnouti chtěl. Máte zde bezpečný asyl.
Má-li však íoupeř váš mocné příbuzenstvo, byloby vám
pak pěkně skryta Prahu opustiti, jelikož by se vám
to neb ono odporného od nich zavěsiti mohlo na krk."
„Nemluvme stále o jedné a též věci!" podotknul
rozmrzele Jiří. „Ať se již stane tak či jinak, vždy
budu věděti sobě pomoci."
„Aha! Přece se v něm ozývá krapet bázně,"
myslil si Hrobčický, načež dí hlasitě: „Nechutná-li
vám rozmluva ani o svém protivníku ani o asylu, sdělím
vám příklad zvláštní rekovnosti, příběh ze svého vlast
ního života, ačkoliv tomu již dávno, co se stal a vpravdě
stal. Nemněte, že jsem si jej sám vymyslil a utvořil.
Svatá to pravda, u kata Pasovského!"
Oddechnuv si, jal se pak rytíř vyprávěti:
•
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„Byloť na počátku jara roku 47., když nás došla
zpráva, že, opustivše zimní ležení své kdesi za hrani
cemi — nepamatuji se již dobře, kde jsme tenkráte
byli — že tedy se hneme do Čech. Já a mnozí jiní
soudruhové válečných slastí, i strastí, nejvíce násilně
z otčiny vypuzení a vypovězení rytířové Čeští těšili
jsme se, že opět jednou vlast svou uzříme, ač nám
zároveň při tom srdce krvácelo v pomnění, že příchod
náš bude příčinou nového krveprolevání ve vlastní
zemi naší. Na paměť nám připadlo, že válčiti nám
bude proti bratrům krajanům, že námi budou pole
jejich spustošena a jejich příbytky že se stanou obětí
zhoubných požárů, což vše kalilo radost naši. Leč
Wrangel, jenž byl na místě pakostnicí trápeného
Torstensohna velení přijal, nedal nám dlouho přemýšleti,
a jak mile bubny zavířily a rohy zazvučely, vtlačili
jsme si klobouky na oči, opásali se meči a již to šlo
za vůdcem do Čech. Po delším sem tam bloudění
dostali jsme se k Chebu. Město bylo se všech stran
obklíčeno a velitel tamnější Paradies ku vzdání-se
vybídnut. Na zápornou jeho odpověd jali jsme se do
milého Chebu bouchati, a bylo vám to nějakého hluku,
kouře a bleskotu, u kata Pasovského! Pif! puf! pař! —
tak to chodilo po celých dvacet osm dní. Osm náspů
bylo na padrť rozstříleno a hlavní zdi a valy městské
na mnohých místech tak seřízené, že člověk dírami
se mohl do města pohodlně dostati jako obyčejnou
branou, jen že nikoliv docela bezpečně, což se samo
sebou rozumí. Leč co nám na tom sešlo. Byliť jsme
mladí, plní ohně a života a do boje jako lvové. Nu
dobrá! Chtěli-li jsme co svésti, byloť si nám přispíšiti
abychom město ku vzdání přiměli; neboť císař táhl
•
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se silným vojskem z Prahy proti nám. A nyní přišlo
to pravé: holá, hoši, není nic plátno, Cheh musí býti
náš, sice se octneme mezi dvěma ohni! — Vyzvědači,
kteří měli Chebským o příchodu císaře s vojskem zprávu
dáti, padli nám do rukou a Paradies, vida, že sám
nám neodolá a netuše ničeho o blízké pomoci, vzdal
se. Byl však také již svrchovaný čas; neboť v krátké
době přibyli císařští, kdežto my jsme již byli pány
města. Takovou měrou jsme mu notně vytřeli zrak.
Jedli jsme, pili jsme a nechali jsme císaře a krále
býti císařem a králem, což jej asi nevalně těšilo. Neboť
rozložil se nedaleko táborem a, jak se nám zdálo,
radil se se svými, kterak by nám odplatil, že jsme jej
tak byli přelstili. My v městě usnesli jsme se též na
něčem, co však nemůže nikomu na mysl připadnouti
leč nám, kteří jsme byli odvážliví nad míru, jeden
jako druhý a všichni rovným způsobem. Nu, a což
byste myslil, co jsme hodlali vykonati? — Ha! Nic
jiného leč nenadálé přepadnutí císařova stanu. — Ha
ha ha! byl to znamenitý kousek, o jehož zdaru jsme
pranic nepochybovali. Snadné to ovšem nebylo, dostati
se táborem plným stráží až k stanu tobo, jehož jsme
se chtěli zmocniti. Někteří nás sice také zrazovali,
jako na příklad Střela, pak Volfgang Hozlauer zHozlova,
který si chudák též několik let v pevnosti Rábu byl
poseděl, pak bratr jeho a jiní, uvádějíce nám na paměť
marnosť takového pokusu; leč my jsme se jim vysmáli
a přezdili jsme jim zbabělců. — Hozlauer proto opustil
později armádu. — Když jsme byli slavně se zapřísáhli,
že nikdo neustoupí, vydali jsme se pak na cestu k táboru
císařských. Byla krásná noc červencová a hvězdy na
modré obloze třpytily se jasně jak vyleštěné přílby
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a píky některé tlupy ana právě z tmavého boru na
dalekou pláň vyjela. Ani větřík se nepohnul, což
nám nebylo milým, jelikož jsme očekávali za příčinou,
aby rozdmýchal plameny námi podpáleného táboru při
outeku se zajatcem. — Inu, člověk míní, Bůh mění!"
povzdechnul si řečník žalně. Nebozí jonáci! vzali tam
všichni za své — všichni! — všichni! — Toliko mně
popřál osud vyváznouti, ač mi bylo dost krušně. —
Jak tedy již dotčeno, opustili jsme pozdním večerem,
meče držíce v rukou, město. Zvolna a jako duchové
plížili jsme se dále, až jsme došli úpatí hory, za kterou
malá rovina nás dělila od ležení císařských. Již za
- r - i1! v e k t e " c e l o u k r a J i n u vJršetřili. Údolí nebylo
pruis hluboké a stráň vrchu ne kolmá, a tak to šlo
s Kopce dolu přes trávu a kamení, pod námi se drobící,
aost dobré. Ovšem že jsme po břichách se s vrchu
kutáleli, abychom četné hlídky, krajinu procházející,
na sebe neupozornili. Konečně jsme se dostali na
místo, kde nestávalo nepřátelských stráží. — U kata
ťasovského, byla to u nich zpozdilosť! V důmnění, že
stran vrchu dost ochrany poskytuje, nepostavili v stranu
tuto ani vojáčka sebe nepatrnějšího. Vůbec jim ani
nepřipadlo, že by kdo byl tak třeštěným, aby na útok
B teto strany myslil. — Posud bylo vše dobře. Ležíme
tise na zemi a srdce mně a ostatním bezpochyby také
bušilo ytele jak perlík kovářský, tak že se podnes
divím, kterak se stalo, že to klepání našich srdcí až
v lezeni nezaslechli. U kata Pasovského! nyní jsme
naslouchali a před sebe pozírali. Měsíc se skryl za
mraky i bylo jakési pološero, v němž se celé skupení
věci, nikoliv ale jednotlivé předměty rozeznati daly.
rreó. námi obrážela se zed z kolův, a kdybychom na
;
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jisto nebyli věděli, že za těmi se nalézá ležení^ ani
do smrti by byl člověk tehdy v noci na to nepomněl. —
Konečně velel vůdce náš — což jeden druhému do
ucha šeptal — abychom, rozdělivše se na tlupy po
třech a čtyřech mužích, ke kolům se přiblížili, pohledali
a do vnitř za ně se dostati hleděli. Stalo se. Před
touto dřevěnou zdí jsme opět naslouchali, zdaž se
u vnitř nic podezřelého nehýbe. Nazíráme prostorami
mezi kolíky do táboru. Četné vojsko leželo na zemi,
hovíc si v spánku, v pozadí bělely se stany. Všudy
ticho, mrtvo. Ani ohňů ani stráží — jak pravím, bylo
to znamenité, u kata Pasovského! — Hledím zároveň
s druhy svými do vnitř, abych v temnotě noční rozeznal
císařský stan mezi jinými, obyčejnými a za nedlouho
se mi to štastně zdařilo. Nad ním se vznášel prápor
rakouský, strmě do výše. — Podruhé bylo veleno,
abychom se hnuli v levo, jelikož vchod jest nalezen.
Derou vlezli jsme pak do táboru a, vzpřímivše se,
stoupali jsme s meči v rukou do předu. Jednaloť se
nám o to, abychom co nejrychleji do stanu císařova se
vedrali a, co na blízku, buďto zajali neb pobili. Opět
jsouce rozděleni na několik tlup, jali jsme se zámysl
svůj vykonávati. Náhle veleno stanouti a mně s několika
soudruhy poručeno se vrátiti, za příčinou, abychom
vchod těsný rozšířili, by na zpáteční cestě bez překážek
se našinci s kořistí svou vyřítiti a prchati mohli. Sotva
že jsme byli as deset kroků ustoupili, padli jsme do
příkopu, který jsme byli dříve sice pozorovali, na který
jsme však nyní zapomněli, jsouce zaujati přepodivnými
myšlénkami. Po hříchu padl jsem tak nešťastně či
šťastně, — možno říci to i ono — že jsem sobě nohu
vymknul. Vzdor bolesti hodlal jsem dále jíti, leč nešlo
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tak, příteli Píznici! Nehnul jsem se s místa, a po chvíli,
jak právě mi možná, doplížil jsem se ke vchodu, odkud
již přátelé moji po rozšíření díry do ležení zase vstupo
vali krokem tichým jak duchové noční, aby ku pomoci
přispěli ostatním. Za koly jsem umdlením se svalil,
čekaje, co se dále díti bude. Ach! byla to pro mne
věčnosť, u kata Pasovského! Kolem mne se nehnula
ani tráva a vše bylo zahaleno temnotou, jako četnými
na oblohu vystupujícími mraky čím dále tím se stávala
hustší. Srdce se ve mně mocně ozývalo jakoby v tušení,
že se něco strašlivého blíží. A abych se byl snad
v úzkosti své modlil? — U kata Pasovského, ve válce
se nemá ani člověk modliti. Neboť jak zní jeho
prosba? — Pane Bože, dej, ať skolím bližního svého,
mne ale opatruj, aby mi nikdo neublížil! — A to,
rozumí se, jest bezbožnost, proto raději nic! - Pravda-li,
příteli? — Já sám to též nevěděl, ale říkával to
Hozlauer, soudruh můj. Byl o několik let starší než
já, ale moudrá hlava jako nějaký kazatel, a, Bůh mi
svědkem, že vám docela podoben. Nu, tento Hozlauer
poučil mne o ledačem. Věčná ho škoda, že již hnije
kdesi v cize půdě! — Jak tedy dotčeno, nehodlal jsem
se modliti, ale konečně mi to přece nedalo, a prosil
jsem Boba, aby provázel druhy mé při jejich nebez
pečném podniknutí, by se šťastně vrátili.
Pst! —
Nepřichází kdosi? — — Nikoliv! — Aniž jsem se
domodlil, padla náhle rána. U kata Pasovského! Vzdor
bolesti v noze vyskočil jsem jak plachý jelen, a spásu
duše své bych byl obětoval za svou přítomnost v ležení.
Za první ranou ozvala se druhá, třetí a pak napořád.
Nastal křik, víření bubnů, troubení, střelba, řinkot
mečů. Špicí stráže se budily a spěchaly na místa svá.
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Záře mnohých ohňů osvítila celé vůkolí a já se stal
takovou měrou svědkem strašné události. Přes půl
hodiny trval hoj a skončil se — hídně, prabídně pro
nás. Z několika set těch mladých, odvážlivých hochů
nevrátil se ani jeden, všichni až do posledního padli
zhraní nepřátelskou. Mne ušetřila šťastná nehoda
jediného z nich. Nabyv úplné jistoty o porážce našinců,
kteří jak lvové se bránili a mnohému z nepřátel na
věčnosť pomohli dříve než se sami rozžehnali se světem,
odplazil jsem se od kolu až pod stráň vrchu, kde jsem
unavením ležeti zůstal. Dlouho ještě ozýval se v tábore
císařských hluk a četné hlídky s pochodněmi procházely
krajinu. Za nějakou dobu pak obestřely mrákoty smysly
mé. — Po ránu našlo mne několik z našeho vojska
druhů, vydavších se na výzvědy a ti mne dopravili do
města. — Téhož dne odtáhl císař se svými k Plzni;
Wrangel za ním."
,
Při posledních slovech chopil se Hrobcicky ruky
Jiřího. Po* té mu šeptal do ucha, řka: „Tamto se
blíží dvě osoby; dejme jim přistoupiti, ať seznáme,
jsou-li to očekávaní lidé, a v pravdě-li jsou, hledme
vyzpytovati, za jakým vlastně účelem přicházejí. Zde
jsme na první okamžik kryti a nebezpečí prosty. Od
stupte více ještě v pozadí, ať nás nezpozorují!
Bezděčně poslechl Jiří.
,
Příchozí, ostražitě se rozhlížejíce, stanuli nedaleko
stupně před vchodem chrámovým.
„Nikdo nepřišel," ozval se jeden z nich.
„Bezpochyby čul pečeni," odvětil druhy. „Vůbec
nelze mi pochopiti, kterak možno vám veriti, ze by
byl člověk kterýkoliv tak zpozdilý a v noci do ulice
tak rozkřičené a opuštěné se vydal s ucelem, aby
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vámi, nejlepším šermířem Pražským, žákem Peruciovým
bez velikých okolků se světa se sprovoditi dal."
„Proklatý bázlivec!" dí první hlas rozčileně. „Mámtě
pro něho slovo připravené, které by jej z dalekého
konce světa sem přivábilo, ba snad i z hrobu iei
vyvolalo."
„Tak zle, tuším, přece nebude," zněla odpověď.
„Jakéž by vás důležité slovo k nočnímu boji lákati
mohlo?"
„Nemluv, pak-li nerozumíš! — Ha' — Neslyšel
jsi na blízku šepot?"
,. ^0d„
P ° s l e d n í h ° zaklínání ďáblů poněkud nedo
slýchám."
„Jsou svítilny po ruce?"
„Mám pro ně snad dojíti?"
„Ano, a pospěš sobě!"
Jedna osoba odkvapiia, a v tomtéž okamžení vy
stoupil Jiří z úkrytu svého, blíživ se k Vítovi, který
leknutím na krok se vzdálil, chápaje se jilce kordu
svého.
„Nechtě zbraň v pochvě!"'zvolal Jiří, jemuž to
neušlo. „Dostavil jsem se, abych vás viděl, místo toho
vsak jsem vás slyšel, a do sytá slyšel."
,.Za to vám zacpu uši, dí zlostně Vít, který se
byl zatím z prvního překvapení zpamatoval a rozčílenost svou co možná nejvíce tajil. „Nejste-li chlubný,
zbabělec, taste! — Světlo se již přináší."
•i Odhrnuv plášť, dobyl z pochvy kordu svého. Tu
vsak vystoupil též Hrobčický, zvolaje: „Stůj, Genite!
- - Ne zákeřnicky sluší vypadati na soka nýbrž jak
šlechtici povinnosť velí."
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„Proklet budiž, nechť jsi kdokoliv!" odvětil, zlobou
se chvěje, Vít čili Genitus. „Odstup, hastroši, ať tě
svou ocelí nepolehtám!"
„U kata Pasovského, Genite!" dí rytíř, s mečem
vytaseným v ruce míře proti Vítovi.- „Zpamatuj se
a věz, že se nebojím ani tebe ani koho jiného. Meltě
jsem již často příležitosť se zbraní a sice šťastně se
oháněti."
Zatím přiblížil se muž se svítilnami.
„Jaký to hluk na veřejné ulici?" ozval se jakoby
rozhorleně. „Co? Dva proti jednomu? — Ha ha! To
draze zaplatíte."
Postaviv svítilny na zem, vystavil též zbraň svou.
„Ticho!" velel Jiří, a obrátiv se k Vítovi, jenž
plamenýma očima pozíral na mladíka, dí chladně:
„Znáte mne a já znám vás. Bídné toto světlo nestačí
k čestnému souboji, pročež ustanovte hodinu za jas
ného dne, který oběma stejných výhod poskytuje, volte
místo a zbraně dle libosti a shledáme se."
„Nedejte se, milosti!" volal soudruh Vítův. „Je-li
slepec, ať pyká slepoty své!"
„Neotálejte!" ozval se Vít. „Já aneb vy, jeden
z nás nechť padne! — Braňte se!"
„U kata Pasovského!" zlobil se Hrobčický. „Hned
vám přispěju, příteli; dříve však dám tomuto chla
píkovi něco'na pamětnou. Holá, příteli, rezestav sví
tilny, ať všichni vidíme, a pak se do sebe dáme ta
kovou měrou, jako Jiří s Genitem. Holá, braň se též!"
„Prosím, pane, já v noci špatně vidím," vymlouval
se sluha, ustupuje před rytířem. „Za dne učiním, jak
poroučíte."
^
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„Také jen za dne, u kata Pasovského! Přistup
tedy a porad těmto dvěma pánům. — Zastrč kord,
Genite! — Vždyť jsme na blízku čertovy krčmy."
Vít, nedbaje slov rytířových a hledě prospěchu
svého, dorážel vší silou na Jiřího, hanobením dráždě
zlosť jeho.
„Ho ho!" volaje posměšně, „Bojíš se pravnuka
statečného praporečníka u Rudolfa, německého císaře,
jenž Čechův krále Otakara přemohl? — Ha ha ha!
ustupuješ, sketo, před Hozlauerem?"
Jiří ve vzteku zaskřípal zuby.
„Hanebný podvodníku!" vykřikl a uvrhl se na Víta.
Tento hlasitě se zasmál.
^„Posvěť, Frantíku!" poroučel sluhovi, jenž posud
netečně stranou stál a na rozkaz pánův nyní svítilnu
i, r u k y ! z a L L e Ď J ' a k é D v l ° l e k n u t í jeho, když v tom
též okamžení veliký černý pes s ohnivýma očima k němu
přiskočil a k zemi jej svalil! U svítilny krčila se malá
postava s umrlčí hlavou na krku.
„Zanechte půtky!" ozval se hlas její. „Ustaňte
v boji, sice budete želeti činů svých!"
Světla v lucernách uhasla a kolem se uhostila číra
tma. Boj ustál.
„Pojdme, pojdme, příteli?" dí Hrobčický, veda
Jinho za ruku. „S dábly není co žertovati."
„Ano, opustím místo toto," vece mladík; „neboť,
jak patrno, jedná se tu o provedení a uskutečnění ja
kéhosi darebáctví. Nechť však se má na pozoru hanebník onen; neboť den odplaty se blíží!"
Jiří, stanuv, čekal na odpověd; leč marně, neboť
nenadálé zjevení-se oblud poutalo Vítovi jazyk.
236

ČERTOVA KRČMA.

(

Hrobčický křižoval se jak o závod, šeptaje: „Všichni
dobří duchové, chvalte Boha, Pána našeho!" Sám Jiří
pohlížel s utajeným dechem na hnusnou postavu, při
zemi se krčící.
Vít, probrav se z prvního překvapení, cítil, že
zloba mocně proudí v tělo jeho pro zrušení úmyslu
předsevzatého, a za krátkou dobu ulevil vzteku svému
slovy, volaje: „Proklatý pacholku, ustup se svým ďá
belstvím, aneb ti rozrazím mozkovici tvou!"
Již se chystal, mečem aby dodal důrazu slovům
svým, když v tutéž chvíli zaslechl hlas, který jej zarazil.
„Víte! Víte! pykati budeš činů svých," vece ne
známý hlas.
Nastalo hluboké ticho, rušené toliko stenáním po
valeného na zemi sluhy.
„Pospěšme odtud!" napomínal Hrobčický šeptem.
„Budoucnost odkryje všechnu šalbu, a pak běda
tobě, ničemníku!" zvolal Jiří a po té kráčel s rytířem
malou Jakubskou ulicí k velkému náměstí na Starém
městě Pražském.

III.
Nový host v krčmě.
Bylo pozdě po ránu.
Vítův sluha byl JÍŽ několikráte klepal na uzam
čenou komnatu pána svého, aniž se mu dvéře otevřely.
„Totě podivné," mudroval pro sebe, vrace se do
svého kumbálku. „Nevstane-li brzy, okorá chléb, maso
potratí chuti a barvy, ať nedím ničeho o víně, které
.

.
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vyčichne. Časté běhání a klepání na dvéře povzbudilo
též ve mne hlad a žízeň, a proto okusím kousek chleba
a masa."
Zatím co sluha na pánově snídaní sobě pochutnával,
oyi Vit hlasitým bědováním a křikem ze snů svých pro
buzen. Uleknuté seskočil s lože, chápaje se kordu, který
obnažen ležel na stole. Poslouchal, odkud přichází hluk
ten, a ubezpečiv se, že to ve vedlejším pokojíku, odložil
zbraň otevřel dvéře a vstoupil do malé komnaty, kde
*rantik na hromadě šatsva na podlaze se povaloval,
a jak se zdálo, děsnými sny znepokojován byl. Založiv
ruce, stanul Vít před spáčem.
„Prosím vás pro Boha!" volal tento ve spaní. „Vele
bný pane, nedejte mně zahynouti, vyrvete ubohou dušičku
mou z klepet ďábelských! Vždyť to není mou vinou,

™v2

, n C ř r létě V.'v'ziniě ve mně bydlí a že mne

pokoušel, abych kradl peníze z pokladnice hraběnčinv.
™i * v e . l e °?y P a n e Eustachie, dejte mi něco též snísti;
neDot, je-li muj žaludek seslaben, sesiluje se obluda
pekelná,. — Ha! kterak mne v břiše štípe! — Běda!"
Vit vypukl v hlasitý smích, který Frantíkovi zaPiasil sny, probudiv jej částečně ze spánku.
„Ježíš Maria!" bědoval sluha vpolosnění, spínaje
ruce. „Fane ďáble! odpusťte mi, že jsem s vámi a ctěnými
soudruhy vašimi žerty sobě činiti dovoloval; jáť jsem
se domníval,^ že nestává vás na zemi, leč vidím, že
stojíte osobné přede mnou. Nehněvejte se, prosím vás,
pane ďáble; já se polepším!"
Slzy mu při tom se objevily v očích
Nový, hlasitější výbuch Vítova smíchu přivedl roze
spalého slnhu k vědomí, a pozřev, koho má před sebou,
souhlasil u veselosti.
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„Ha ha! mne snad nebudeš považovati za vtěleného
ďasa," vece Vít konečně. „Nyní však již svrchovaný
čas, abys odešel z Prahy. Vstaň a nasnídej se, pak
rovnou cestou zaměř na Kladno. Dříve však napíšu ti
ještě několik řádek do jiného listu."
Frantík sebral se se svého nízkého lože, a ustáv
v smíchu, zabral se na chvíli do přemýšlení o svých
nepokojných snech. Na obličeji obrazily se mu dojmy,
jakéž duši jeho ovládaly, čemuž se Vít dílem posmíval,
dílem s opovržením na to hleděl. Na konec zapudil
sluha zbytky nepříjemných upomněuek, a přioděv se
čekal na další rozkazy mladíkovy.
„Povrheli člověčenstva!" oslovil jej Vít. „Při
chystej se na cestu! Nyní však ať se mi zde tiše chováš
a ani nehlesneš, pokud ti nedovolím."
Přivřev dveře, odebral se do své komnaty a za
volal vlastního sluhu.
„Přineseš mi hojné snídaní," velel mu, „neboť
mám dnes zvláštní po ránu chuť; mimo to nezapomeň
též na sklenici čerstvé vody — čemu se divíš ? — Snad
té vodě? — Jdi a daremně mne nezlob!"
Když byl sluha odešel pro žádané věci, jal se Vít
listj psáti. Po krátkém rozmýšlení dokonal první, za
pečetil a udal svrchu, komu platí. Taktéž učinil s druhým
a třetím.
Zatím se vrátil sluha se snídaním.
„Tyto listy doručíš na patřičné místo," přikazoval
Vít. „Tento odevzdáš mé vroucně zbožňované Evě
a řekneš jí, že ji v duchu posílám tisíc polibků na hladké
čelo její alabastrové; s druhým dojdeš do hraběcího
domu Žďárských a dáš jej mladému panu hraběti, Zdeň
kovi."
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Sluha se vzdálil.
„Nemilého svědka tedy mám s krku," dí Hozlauer,
a rozevřev dveře u malé komnaty, zavolal Frantíka,
pozoruje nedůvěrně, zdaž se mu tam nebylo nic ztratilo.
„Ted rychle se nasnídej a pak ař neotálíš, do
Kladna pospíšiti. Tento lístek doručíš také známé ti
již osobě."
Vyliv vodu ze sklenice, naplnil ji vínem a vybídl
sluhu, aby se dal do chleba a masa a vinným mokem
na cestu se posilnil. Frantík se nedal dvakráte pobízeti,
jsa hladov jak vlk, a když byl vše do žaludku svého
vypravil, sebral lístek a rychlým krokem opustil Vítův
příbytek a dům.
„Po čertech zpupný chlapík — tento baron," mručel
cestou do sebe. „Vlastně bych mu byl měl stranou ně
kolik žlutáčku vypáliti, pokud nenastanou horší doby.
•A- co ? — Času dost! Chytrá hlava zná si vždy pomoci.
Nikdo neujde léčkám nastraženým a on také nikoliv.
Skoro mne rozmrzel svou hrdostí a včera byla dobrá
příležitosť nevděkem za nevděk mu zaplatiti. Ha! po
užívá mne k svým účelům a při tom pohrává se mnou
jako kočka s myší. Leč ať se varuje, zneužívati trpěli
vosti mé! Mimo nadání zahudu mu písničku, že bude
při ní po čertech skákati."
^ Zahnuv za roh, setkal se s několika lidmi, na které
když pohleděl, leknutím takměř zdřevěněl, nemoha se
hnouti.
Jeden z nich byl pater Eustachius, druhý Gottwigk
2 Pohořelce a někteří jiní.
Duchovní měl k prsoum sklopenou hlavu a proto
nezpozoroval svého bývalého svěřence; Gottwigkově
zraku však neušel.
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„Pane Bože!" zvolal stavitel náhle. „Totě onen
podvodník. Hleďte, velebníčku! Zda-liž pak poznáte
svého posedlého?"
Eustachius probral se ze svého přemítání.
„Kde? kde jest? tázal se na rychlo. „Chyťte jej!
Držte jej!"
Tímto zvoláním jsa zastrašen, dal se František
na útěk, a seč mu síly stačily, ubíhal, aby nepadl do
rukou, v kterých by se mu nevalně vedlo, jak byl o tom
přesvědčen. Strach se ho byl zmocnil takovou měrou,
že neustál v běhu dříve než až za branou, maje Prahu
za zády. Usadiv se na pahorku, odpočíval, pozoruje
zároveň, zdaž odněkud mu nebezpečí nehrozí, aby se
mu v čas uhnouti mohl. Když se byl ochladil, kráčel
dále a přerušená dříve zlosť počala se v něm poznovu
ozývati. Zatnuv pěstě, pohrozil, řka: „Počkej jen,
počkej, zedníku Pohořelecký, tobě někdy nepěkně
kožich vypráším!
:
Ulehčiv ještě notným zaklením srdci svému, vy
kračoval si pak statně po cestě, vedoucí k Velvarům
a ke Kladnu. —
Vít se byl zatím přioděl, a opustiv domov svůj,
procházel se nejlidnatějšími ulicemi Pražskými, zpívaje
si polohlasitě nějakou písničku. Když se byl s několika
mladými pány, jejichž hlavním zaměstnáním bylo honění-se
za rozkoší a radovánkami, dost natoulal, ubíral se k domu
hrabat Zďárských.
Tadra v služebník z domu, stál před vraty, lelky
chytaje, což však činil s tak spokojenou tváří, jakoby
chtěl na jevo dáti, že není ve světě lepšího vyražení
nad to a sprosťákem že zůstává, kdo nenásleduje pří
kladu jeho.
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Když se Vít k němu blížil, zatvářil se skroušeně,
pokloniv se nízko.
„Mladýpan hrabě doma?" ptal se krátce Hozlauer.
„Který mladý pan hrabě?"
„Zdenek!"
„Jest doma. — Prosím, byste ráčil veiíti, pane
barone!"
Vít stoupal vážně po schodech vzhůru. Druhý
sluha otevřel mu dveře u předsíně, kloně se hluboko,
a když byl lokaj v předním pokojíku plášť mu s ramen
sejmul, ohlásil jej mladému pánu, zvěstuje: „Pan
Hozlauer z Hozlova!"
Přišed do komnaty, nalezl tento Zdenka, na po
hovce se povalujícího, kdežto mastro Angelo u stolu
sedel a s plnou lahví pilně se obíral.
„Nuže, jakž jest?" dí Vít, usedaje do lenošky.
„Dobře, že přicházíš, příteli^ odvětil Zdenek,
r
zívaje. „Právě jsem se ti chystal psáti, že Teretti
Prahu opustiti míní. — "
„Aj to by tak chybělo! A proč?"
„Myslí si asi, že my cikánští hrabata jsme příliš
skoupí aneb příliš chudí, abychom vnady její zaplatiti
mohlu Tuším že míří do Paříže, aby — jak si to
hloupá pávice v duchu představuje — Maintenon vy
pudila a první milovníci Ludvíka XIV. se stala, ha
ha h a ! "
„A proč by nemohlo se tak státi, signor Zdenko ?"
ozval se Angelo. „Vlaška se hodí tak dobře za panovnici
Francie jako Maintenon."
„Aj, Angelo! vy jste přepjatý bloud," smál se
Zdenek. —
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Takovou měrou rozprávělo se po delší dobu, hlavně
o nevděku některých milenek, a o množství skvostných
darů, jakými byli mladí šlechticové srdce a lásku je
jich dobývali. Chvílemi pouštěl se též mastro do roz
mluvy, až pak, vyprázniv láhev a nabaživ se řečí,
z komnaty odešel.
Mezi hovorem podotknul též mladý hrabě, že musí
na několik dní od návštěv u Teretti upustiti, jelikož
prý se mu peněz nedostává a otec se zpěčuje jaké
mu dáti.
„Hm! nevadí-li nic jiného," usmál se Vít, „snadná
pro tebe, příteli, pomoc. Uvedu tě do společnosti kamsi,
kde svou hbitostí a nadaností zajisté dost peněz vyhraješ."
„Platí!" zvolal radostně Zdenek. „Ruka s to, že
půjdu s tebou. — Kdo však jsou hráči ?"
• Vít mu jich několik jmenoval.
„Ostatně neuvádí se tam nikdo svým pravým jmé
nem," končil svou řeč. „Tak slově na příklad hrabě
Višník u nás: pán z Višně. Jaké zvolíš ty si jméno ?"
„Kladenský z Kladna," odpověděl Zdenko. „Leč
přijdou-li dnes na jisto tam ptáci se zlatým peřím,
bychom je oškubati mohli?"
„Přislíbili mně t o , " zněla odpověď. „Bud však
opatrným z počátku, Zdenku!"
„Není v domě tom žádného sličného tvoru?" vy
zvídal mladý hrabě.
„Alespoň žádného, který by pro hraběte se hodil.
Mimo to nelze nám s dcerkou krčmářovou ničeho za
přádati, poněvadž by se nám vše pokaziti mohlo. K vůli
vlastní bezpečnosti si jí nikdo nevšímá."
„Ach což? Několika zlaťáky skrotne a ani necekne."
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„Nuže o tom promluvíme někdy jindy. Nyní však
rád bych se ti s něčím svěřil, příteli!"
Zdenek napnutě poslouchal.
"Vít jal se mu vykládati, že má v úmyslu o ruku
slečny Kláry u starého Žďárského se ucházeti, a pří
mluva rodiny Žďárských v Praze meškající, že by
u věci té valně prospěla, jelikož by starý pan Florian
více důvěry nabyl.
„Ten starý medvěd?" smál se Zdenek. „Odevzdám
celou tu záležitost sestře Sybile. Vždyť víš, příteli, že
jsou ženské v takových věcech chytřejší a Sybila zná
děda kolem prstu si otočiti. — Konečně bych stoliberní voskovici již raději obětoval některému klášteru,
by nebylo na světě toho starce, jenž se domnívá, že
jedině česká řeč nás spasí. Bylo by to pak veselí,
Víte, a ty nahromaděné dukáty by se vznášely do po
větří jak bubliny. Pak by bylo u Feretti — ha! ne
pustíme ji odtud. Jcstiť to přece jenom božská dívka,
tato Vlaška se svýma plamenýma očima a havraními
kadeřemi."
„Ha ha! Ale děd posud žije."
„Řeknu-H mu, že se svět obrátil na rub, že ná
rodnost nyní hňupstvím a domácí mluva toliko řečí
robů a chlapů jest, chytí se ho křeče a stařec
odplave."
„Dříve však nikoliv, pokud není Klára mou, a až
se to stane, pomohu ti v tom. Ostatně mluvíš jen holou
pravdu a žádný pořádný šlechtic nemluví nyní, roku
1685 již česky. Nechť si vyjde pan Florian mezi lid
a naslouchá, kde se česky hovoří! Ve měs!.ě zde
u chátry a na venkově u sedláka. My však, šlech244
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ticové, držíme se jazyka spanilé Maintenon aneb zbož
ňované Feretti."
Po té vzchopil se Zdenek a ubíral se s Vítem
k poslední, která obou a ještě mnohých jiných milen
kou byla. U ní, hodujíce na vlastní útraty, bavili se
až do večera, načež domů se vracujíce, slovem se zař
ručili, že později na jistém místě se sejdou, aby spo
lečně navštívili čertovu krčmu a její hernu.
Místo, kde dle úmluvy shledati se měli, bylo di
vadlo u „zlaté hvězdy," kam se vůbec tehdy lehko
myslná mládež scházela a kde as po půl hodině naše
dva mladíky skutečně nalézáme. Nezdrželi se tam však
dlouho a při počátku druhého jednání opustili hřmotně
sál, aby pozornost- na sebe obrátili. Vyšedše z domu,
zamířili k nemocnici Svatopavelské.
Cestou bavili se hovorem o Kláře. Vít souhlasil
ve všem se Zdeňkem a taktéž tento s oním.
„Nelze vám ani tušiti všem a tak i tobě příteli,
kterak mi ta dívka jest odporná," vece mezi jiným
mladý hrabě. „Ona zajisté jest tím vinna, že starý
děd neleží posud v chladné hrobce podle svých uro
zených pánů strýců a tet."
„Pak se mi lze při ní .nadíti též dlouhého věku,"
žertoval Vít.
„Nebudete-li míti oba dědičů, možná," odvětil
tímž způsobem Zdenek. „Jakmile však máš, příteli,
dědičů, kteří peněz potřebují, chystej se, abys čím
spíše tím raději do království nebeského odejel." .
Vít se jal pak vyprávěti rozličné pověsti, jaké
kolují mezi lidem o onom domě, k němuž se oba
ubírali. ^•"""""Tv.
aftfi IVe smál tomu z plna hrdla, když však se
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již blížili ku krčmě, ptal se polo-žertovným, polo-vážným hlasem, zdaž na tom co pravdivého.
„Jak se to právě komu přihodí," odvětil Vít. „Ne
každému přeje štěstí, aby duchy neb strašidla spatřil.
J á , na příklad, procházel se v zahradě rozkřičeného
domu s přítelem svým. Rozmlouváme o tom i onom,
náhle soudruh můj vykřikne, vlasy se mu ježí a oko
jeho hledí upřeně na jedno a též místo. Sám jsem
však neuzřel ničeho. Napomínám jej, aby se marně
nelekal, ale studený pot vyrážel mu na čele a, uka
zuje na ono místo, líčil mi třesoucím-se hlasem stra
šidlo. Napínám znovu zraků svých, však daremně.
A přece bylo zjevení to dle vypravování přítelova od
nás tak daleko, jako asi my nyní od pověstné krčmy."
Zdenek se zachvěl, spatřiv v průchode domu dvě
plamenné oči, z nichž blesky na něj sršeti se zdály.
„Chop se mé ruky, příteli!" vybízel jej Vít. „Zde
tě musím vésti.1'
Přes schody se dostali do známých nám již komnat,
sloužících za hernu. První byla slabě osvětlena a čoud
z oleje vrážel příchozím do nosů. Nebylo tam nikoho,
a po delší teprv době shlédlo bystré oko Vítovo v koutě
sedícího Václava.
„Kde jsou všichni ostatní?" ptal se ho Hozlauer
zhurta. „Mluv, líný ďáble!"
Teprv po chvíli byl Václav s to, aby hnul těžkým
od pití jazykem. .
„V druhé komnatě jsou, princi Genite!" bleboval.
„Řekni mi ale, jaká to nová pěnkava?"
„Dobrý náš přítel, líný ďáble!" zněla odpověď.
„Jest .zde kat?"
„Není, Genite!"
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„Dobrá! Teď uvedu tam pana Kladenského."
Otevřev dveře, vstoupil Vít se Zdeňkem do druhé
komnaty, kde u všech stolů hosté seděli a pilně se hrou
zanášeli, tak že nikdo ani nepozoroval příchod nových
hostů.
Hromádky peněz zlatých a stříbrných byly na stolech
a vášnivě sázeli o ně hráči, při prohře kletbou, při
výhře smíchem jevíce vnitřní radost neb rozhořčenosí svou.
Zdenek uzřel několik známých obličejů, jejichž
překřtěná jména mu Vít vysvětloval.
„Nechcete něčeho pojísti?" ptal se pak tento přítele
svého." Pro zahnání žízně má zdejší krčmář dobrá
vína, zvláště Žernosecké. — Hle, již je přinášejí!"
„Sklenku vypiju," dí Zdenek, obrace se stále
k hráčům, jejichž^osudy v kartech zvláště se zdály jej
zajímati.
Po krátké době přišel rytíř Straka se třemi pány,
kteří od stolu k stolu se ubírali, aby popatřili, kde
komu štěstí přeje. Po té vybídli Víta a Zdenka ku hre,
usadivše se za stůl a plné sáčky před sebe postavivše.
Mladý hrabě a soudruh jeho učiniti taktéž. Za ne
dlouho byli všichni ve hru zabráni.
Štěstí se usmívalo brzy na toho, brzy na onoho.
Zdenek s Vítem z počátku vyhrávali, později ztratilo
se jim vše, co byli vyzískali. Hozlauer Vít zanechav
záhy karet, odešel do přední komnaty k Václavovi
jenž v zcela bezcitném stavu tam dlel.
Vít pozíral na něj po delší dobu z opovržením,
pak se zamyslil. Rozžehnuv od lampy svíčku, opustil
komnatu dveřmi, za kterými točité schody vedly k pří
bytku Václavovu. Tam zamířil Hozlauer. Odporný,
parami z lihovin přeplněný vzduch těžce se mu kladl
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na prsa. Zandav sobě ústa dlaní, rozhlížel se po po
koji. Pak postavil světlo na stůl a jal se vše pro
hlížeti. Brzy poklepával na stěny, brzy na podlahu,
zdaž nestává někde tajné schránky, leč všeliké pokusy,
něčeho podobného se dopíditi, byly marné. Polohlasité
kletby svědčily o nevrlosti Vítově.
Náhle zaslechl blížící-se kroky. Uhasnuv, stanul;
stranou u dveří. Tyto se rozevřely a Václav, Petrem
jsa veden, potácel se do vnitř.
„Tak, tak, Petříčku, hrbatý diblíku!" blábolal. „Tu
jest lenoška — spusť mne na ni, a rozžehni svíčku!"
Petr učinil, jak mu veleno.
„Jste vy to pane, jenž vycházíte?" ptal se, slyše
vrznutí dveří.
Václav odpovídal toliko hlasitým chrapotem.
Hrbáček, rozdělav zatím světlo, rozhlížel se po:
komnatě.
„A přece se mi zdálo, že někdo dvéře přivřel",
mudroval pro sebe. „Konečně zde není všechno v po
řádku a ze žertu stává se pravda. — Pán Bůh s námi
a zlí pryč! — Hle teď opět venku slyšeti kroky. —
Hu! ulehněte, jak vám bude možná, rytíři, ale opravdivý ďábel počíná zde strašiti."
Kvapně sběhl chlapec po schodech dolů.
Vít se zatím vrátil do herny. Za nedlouho přišel
tam též Petr, na nějž onen zlostně pohleděl.
„Ty máš u mne od včerejšího večera vroubek," ,
osopil se na chlapce Vít.
Petr pozřel naň bázlivě.
„Chraň se, znamenaný netvore, mé zlosti!" po
kračoval onen hrozebně. „Či nevíš, že se hřebíkem
proráží tomu jazyk, kdo jej neumí na uzdě držeti?"
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Chlapec, neodpověděv, vyběhl z komnaty, a Hozlauer,
usednuv stranou, zahloubal se do myšlének, z jakých
jej vytrhlo jadrné zaklení Zdeňkovo na blízku.
„Poslední halíř ten tam!" zlobil se mladý hrabě.
';_ Vít se ušklíbnul jako satan, jemuž se bylo po
dařilo, nevinnou duši do svých tenat vlákati, a vyňav
z kapsy plný sáček, podával jej Zdeňkovi.
„Až bude dívka mou a starý v rakvi, požádám za
zaplacení," dodal vlídně. „Do těch dob ti, příteli,
budu vždy vypomáhati, seč jsem."
Zdenek, stisknuv mu vděčně ruku, vece polohlasně:
„V osmi dnech máš slaviti zasnoubení!"
Po té spustil se znovu do hry.
„V osmi dnech!" mručel do sebe Vít po jeho od
chodu. „Ač ti nelze, chlapče, mnoho pro mne učiniti
aneb docela nic, přece bys mně mohl jinou stranou
škoditi u věci této, čemuž se vyhnouti nutno. Nyní
jsi již propadl moci mé a nevyrveš se mi z rukou.
I u tebe zaklepu, Václave, záhy na dveře, a běda
tobě, nepřijdeš-li mi s rozevřenou náručí vstříc!" —
Dlouho do noci bylo tehdy hlučno, veselo v krčmě
čertově.

IV.
Námluvy.
V nerušené jednotvárnosti míjel den po dni v zámku
na Kladně.
Pan Florian, sedávaje vlenošce své, sníval o mi
nulých, lepších časech země české a hořekoval nad
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jejím úpadkem od oněch dob, kdy katolické náboženství
cizým .z Yitenberku pošlým vypuzeno bylo. Toužíval,
že největší čásť staré, domácí šlechty v cizině se zdržnje,
ostatní však, jenž byli ve vlasti zůstali, že pokaženi
jsouce, o lásce k otčině nic nevědí a za jazyk předků
svých že se stydí. Nejvíce tížilo kmetovi srdce špatné
vychování jeho vnuků, kteří ze všeho, co jemu svatým,
posměch si tropili.
„O moudrý Jesenie!" říkával častěji. „Ač jsi byl*
protivníkem mým, však bystrému duchu tvému vždyl4pe
divím a tebe ctím, pro učenost tvou. Tys mluvíval
pravdu, že vše k takému konci dospěje."
Klára zpívala mu tu neb onu z písní, jež byl
Václav Jesenický, kantor a organista ve Svarově složil
v hudbu uvedl a které u Pavla Sesia v Praze r. 1627
tištěny byly. Po té předčítávala kmetu z kroniky Da
limilovy, kteréžto knihy pan Florian velice,si vážil,
poněvadž za tehdejších dob již pozřídku se nalézala
v rukou některého milovníka čtení; neboť byla při
vtrhnutí Ferdinanda II. zásoba této Pavlem Ješínem
z Bezdězu *) vydané kroniky ohněm zničena od jeho
vojínů.
^ Jemný hlas čtoucí panny zazníval starému hraběti
v uších jako ohlas dávných časů za Přemyslovců, při
padal mu jako žalostná píseň, nepříznivým osudem
v zákoutí veřejnosti vypuzena, aby touhu rozněcovala
v duši a bolné rány srdce aby hojila upomněnkami
na doby minulé, doby slavné národu druhdy rekovného
a nyní nepřátely svými k chorobě odsouzeného.

V

*) Učenec tento byl Bedřichem Falckým k vyslanectví něko
likerému použit a později r. 1627 k vyhnanstvi odsouzen.
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Oba, pan Florian i Klára zachovávali obyčejný
pořádek denního života. Po ránu vyvedla dívka kmeta
na procházku, po té se šlo do knihovny, kde též Karel
Žďárský a Mič se obyčejně v tutéž dobu sešli, první
aby se sám čtením a rozličnými výpisky ze knih za
býval, druhý aby starému pánu neb slečně spisy z ho
řejších přihrádek podával aneb prach s nich stíral.
Při takové příležitosti neopomenul nikdy vykládati,
kterak se knihy vázati a oprašovati mají, načež se
vždy vytasil s některou ze svých otřepaných, ale dle
vlastních náhledů jeho překrásných povídek. S Karlem
Zďárským nebyl sice v přátelském spojení, ale vzdor
tomu vyprávěl mu, kdykoliv jen mohl, až do unavení,
maje přesvědčení, že nesmí nikomu, ani nejkrutějšímu
nepříteli svému zdroj učenosti své zacpávati již z pouhé
křesťanské lásky. Poroučel-li mu Karel něco, co se
týkalo služby jeho, uposlechl bez odmluvy, jinak ale
stavěl se též na odpor, zvláště když onen jeho po
vídkám sluchu popřáti nechtěl.
Kláře byl od té doby, kdy lásku svou k Jiřímu
sobě i jemu vyjevila, nový, čilejší a utěšenější život
nastal a duch její nabyl nové pružnosti. S útěchou
hleděla do budoucnosti, vědouc, že věrný ochrance
v čas nehody a nebezpečí po boku jí státi bude, aby
neklesala pod návalem věčně jednotvárných dob žití
svého.
. Nenadálý příchod hraběte Františka, zakladatele
františkánského kláštera v Hájku *), do zámku a dcery
jeho Sybily, neporušil v praničem obyčejný pořádek,
nýbrž naopak tím bedlivěji se ho hledělo. Leč nad
*) R. 1673.

—
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blahou spokojeností obyvatelů zámeckých počala se
vztahovati černá mračna.
Pan Florian míval se synem svým Františkem
časté tajné rozmluvy, jichž se několikráte též Sybila
a Karel účastnili.
V Kláře počal se příchodem příbuzných z Prahy
jakýsi nepokoj, jakési děsné tušení ozývati, aniž si
věděla příčinu toho vysvětliti. Za nedlouho však měla
úplného světla nabýti.
Dozvědělať se především o Frantíkovi, jenž jako
posel přinášel od Víta listy Karlu Ždárskému a jejich
obsah panna, ne-li znala, zajisté alespoň tušila.
Frantík byl na cestě několik dní, ač vzdálenost
Kladna od hlavního města toliko as deset hodin k vy
konání pouti této požaduje. Sešed se kdesi v hostinci
s lidmi svého druhu, jal se své umění před nimi pro
vozovati, což jemu nemalé zábavy, hostům však, domní
vajícím se, že v něm vězí vtělený dábel, hojně strachu
dodávalo. Aby jim neublížil, naplnili mu kapsy penězi,
a žně takové se Františkovi zalíbily. Chodě po vsích
a městečkách, hádal a prorokoval a při tom se dobře
měl. Jelikož však ve světě nic stálého není, došlo
konečně i na jeho čarodějnictví a duchovní jakéhosi
městyse, dozvěděv se o neplechách cizého tuláka, dal
mu svými věřícími ovečkami notně vyprášiti, tak že
Frantík, dostav se s bolavými zádami za obec, svého
hádačství se vzdal, a nohy vzav na ramena, ke Kladnu
rovnou cestou zamířil, aby pod ochrannou perutí
Ždárských si odpočinul a vyzískané peníze lahodným
způsobem utrácel. Dostal se do zámku za několik
hodin po příchodu hraběte Františka a dcery jeho.

(
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Doručiv Karlovi listy, byl zaveden do čeledníku,
kde mu předloženo hojně jídla a pití.
Florin, známý nám lékař a hojič zvláště zevnějších
nemocí dal se pak do kojení modřinami a boulemi
posetého hřbetu sluhova. Leč ne jen že Frantíka hojil,
on s ním též jedl, pil a rozmlouval, a od svěřence svého
napolo již opilého ledacos uslyšel, co se mu podezřelým
býti zdálo. Nemeškaje, zpravil o tom slečnu, a tato
z dosti nejasných pro jiného řečí utvořila si vlastní
úsudek, který ji přiváděl na stopu oněm věcem, o kterých
se tajně jednalo.
Sybilino nevlídné nakládání s ubohou pannou do
dávalo této nového podnětu k obávání-se věcí, jaké
nastávaly. Leč záhy sebrala dívka všechnu pevnosť
ducha svého a s klidnou myslí hleděla budoucím udá
lostem vstříc. Těšila se, že starý strýc, pan Florian
nebude ji nutiti k něčemu, co by čelilo proti vůli její,
a časem, doufala, že se jí naskytne cesta, vedoucí
k cíli tužeb a žádostí jejích. Tanul jí na mysli Jiří,
zpomněla na slova jeho poslední a mír se jí uhostií
y duši. A byť bylo nejhůře — přemítala — zbyde mi
útěk do kláštera Doksanskéko, v němž naleznu na čas
útulku a ochrany. Jízda a vkročení do místa toho za
chrání mne před dotíravým naléháním příbuzných mých.
Takové byly myšlénky, jež Kláře zoufalosť na
paměť uvodila; neboť zajisté by jinak se ke kroku
takému nikdy nebyla odhodlala, jsouc nepřítelkyní
klášterního života, byť i na krátce trvati měl. —
Bylo po poledni a v komnatě pana Floriana byli
shromážděni: syn jeho František, Karel Ždárský, Šybila a Klára. Poslední hleděla si pilně vyšívání, Sybila, stojíc u okna, pozírala zamračeně do kraje. Karel
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četl sám pro sebe v knize, a hrabě František, sedě
podle otce svého, rozmlouval s ním tajně, ukazuje mu
chvílemi nějaký list.
Konečně i zanechav hovoru s panem Florianem,
zavolal na Kláru.
Dívka ač uleknuta rychle se k němu přiblížila.
„Milé dítě," jal se mladý hrabě vlídně mluviti. „Mám
ti něco vyjeviti, co se skoro výhradně jen tebe týká."
Klára sotva dýchala po vyrčení těchto slov a srdce
v ní mocně se ozývalo. Sklopíc oči, naslouchala delší řeči.
„Jsi v stáří, kde každá panna na své zaopatření
mysliti počíná. Ano zaopatření! — opakuji slovo to
úmyslně, jelikož o ně při tobě se jedná. Já jako
nejbližší příbuzný a tudy přirozený ujec tvůj mám za
svou povinnost, abych se staral o budoucí blaho tvé.
Slabá dívka potřebuje ochrany v čase dobrém i zlém,
a kdož jí může tuto poskytnouti, ne-li silné rámě
mužovo? — Umluvili jsme se o důležité věci této
s otcem mým, s tvým dobrým strýcem a přislíbili jsme
ruku tvou ctihodnému muži, potomku starobylé rodiny,
jenž byl o ni se ucházel u nás."
„Pane Bože!" zvolala Klára zděšeně.
Po delší dobu panovalo v komnatě mrtvé ticho,
pak se chopil hrabě František opět slova.
„Nuže, mluv dále dítě a vyjev své smýšlení
u věci této. Zaručilť jsem se dobrému otci svému
slovem, že vyslechnu mínění tvé, ač by, tuším, tebe
nedůstojno bylo, bys protivila se společné vůli naší.
Tedy mluv!"
„Nezazlete mi, pak-li se dle úmyslu vašeho
nevyjádřím, milý strýce!" vece panna chvějícím-se
hlasem. „Učinilať jsem u sebe svatý slib, že dobrodince
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svého neopustím dříve, leč až Bůh sám tomu chtíti
bude.
„Otec můj oželí ač trpkou ztrátu tvou, věda, že
jinak se díti nemůže," odpovídal hrabě František.
„Přislíbil mně, že šetřiti bude zdraví svého, a aby
ochranné péče, jakáž mu odchodem tvým odpadne, opět
jinou měrou nabyl, odebere se vždy na zimu ke mně
do Prahy, a naopak my s ním po jaru zavítáme do
zdejšího zámku, čímž náležitého se mu dostane oše
tření. Dotčený důvod odpadá tedy na dobro a jiné
námitky snad v zásobě nemáš?"
Klára neodpovídala, jsouc slovy hraběte zaražena.
Znenáhla počala se pamatovati a již hodlala odpovědíti,
když v tutéž debu Sybila slova se ujala.
„Děvče chudinka jest na rozpacích, milý otče!"
vece Sybila, pozírajíc jakoby útrpně na pannu. „Posud
nebylo lze jí na vdavky mysliti a nyní ji vše překva
pilo. Cítí se též býti chudobnou, a proto snad nechápe
ani možnost provdání svého. Kekni jí, otče, tedy,
jakého věna se jí dostane milostí tvou! Klára ví
zajisté velmi dobře, že bylo veškeré jmění Kaplířův
zabaveno a že nemá takovou měrou ničeho, co by
nazvala svým vlastnictvím."
„Tyť se neptáš ani po jménu ženicha svého, dítě?"
dí za krátkou dobu hrabě František.
Klára byla úsměškem slečny Sybily, kladoucí jí
za vinu chudobu její, jakoby omráčena, leč záhy se
vzchopila, tvář jí zplápolala ohněm nevole a hlasem
pevným jala se mluviti, řkouc: „Neptám se po jménu
muže, jemuž jako zboží nějaké zaprodána býti mám,
neptám se po almužně, kterou dáti hodláte chudobné
vnučce odpraveného děda, po tom všem se neptám
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aniž se budu ptáti: ale prositi budu, aby se Masem
svým ozval u věci této někdo jiný mimo vás, pane
hrabě, a mimo tebe, Sybilo, a pak-li ten souhlasiti
bude s vámi, pak necht rozsoudí Bůh sám!"
A přistoupivši k panu Florianovi, tázala se, zdaž
ji od sebe vypuzuje a z domu svého vyhání.
„Chraniž Bůh, mé milé dítě!" odvětil kmet, chá
paje se ruky její. „Ne, ne, nikoliv! Tys dobré mé
dítě, jemuž nesmí nikdo ublížiti."
„Nuže, pak mne neodtrhne nižádná moc světská
od vás, jediný dobrodince můj!" zvolala panna hlasem
pohnutým, pevnost ducha jejího ustoupila něžnému citu
ženskému a s očí vyproudily jí slzy.
Kmet, obejmuv ji kolem krku, políbil ji na čele
a napomínaje ji, aby neplakala, radil, by se odebrala
do svého pokoje.
Klára odešla a po celý den se již neukázala.
Ostatní část téhož dne uplynula obyvatelům zá
meckým v jakési napnutosti, podobající se nemálo
klidnému míru v přírodě před vypuknutím bouře.
Po ránu druhého dne dala Sybila k sobě zavolati
Kláru, která, pevným jsouc duchem obrněna, klidně do
komnaty k ní vstoupila.
„Co chceš, Sybilo?" ptala se mírně panna, necítíc
ni nejmenší slabosti v sobě při pohledu na rozjítřenou
tvář Sybilinu.
Slečna Žďárská, neodpovídajíc a zpupným krokem
se po komnatě procházejíc, přemítala na mysli, kterakým
by způsobem příbuznou svou oslovila. Posléze stanouc,
pravila: „Řekni mi ale, děvěe, pro Boha, kam míříš
a co zamýšlíš? Kdy se hodláš vdáti? Či sobě v zpupné
pýše budeš vybírati? — Pomni jen na budoucnosti,
V.
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která ti kyne, pak-]i odmítneš dobrou radu naši! Já
sama nemohu a nesmím jednati jako ty, ač jsem rozená
hraběnka a mám jmění, přiměřené stavu svému.
Množství záletníků uchází se o přízeň mou a jakmile
některý z nich jen poněkud mně a rodu mému se vy
rovná, ráda mu podám ruku svou k sňatku. Hled, to
učiním já, dcera hraběte ŽcTárského, jehož dědu Gotthartovi sám císař Ferdinand v Litoměřickém chrámu
milostivě ruku tiskl na důkaz své vděčnosti za věrnost
a horlivost dotčeného Žďárského u víře."
Klára se usmívala při dlouhé řeči sestřenice své;
„Čítala jsem" — vece — „častěji o tomto případe
ve veliké knize, kde mimo to množství jiných věci
psáno jest o mém prastrýcovi, a těmi můžeš mne tedy,
jelikož mi nejsou neznámy, ušetřiti. Leč i mých předku
meč zablesknul se vždy tam, kde se jednalo o čest
a o zachránění a obranu milé vlasti."
Sybila krčila nos svůj, posměšně se dívajíc na dívku.
„Co pak se týče onoho dříve dotčeného před
mětu," ujala se opět slova Klára, „známo ti, že každému
volno, aby se cenil dle libosti své, a podobnou měrou,
jako ty nezadáš ničeho ze cti a urozenosti své, činím
a jednám též já. Pevná, nezvratná vůle má jest vám
všem známa a nikomu nelze ji zvrátiti. A nyní^ te
opustím, nemajíc v úmyslu, abych se pro onoho člověka
v jakýsi boj s tebou spouštěla."
„Boj!" opakovala potupně Sybila. „Tyť se snad
nebudeš domnívati, že se hodlám s tebou hádati, já
hraběnka se služkou zámeckou?"
„Se služkou?" dí rozhorleně Klára a stud nevole
polil jí obličej. „Leč pravdu máš, jsem služka dobrého
strýce mého a on mi laskavým jest pánem.
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„Od kterého svým lichocením ledacos ještě vy
lákati míníš."
„Já?" zvolala dívka, vzpřímíc se a blesky sršely
jí s očí, vbodajíce se do obličeje zpupné slečny.
„Ano, ty!" odvětila vítězoslavně tato. jsouc ráda,
' že nalezla místo, kteréž slovem raniti mohla až do
nejhlubších základů duše, leč radost její prchla oka
mžikem a v leknutí ustoupila hrdá děva, slyšíc Kláru,
ana zvýšeným hlasem zvolala: „Kletba boží nechť tě
stihne! —"
Dále nebylo panně lze promluviti; neboť náhodou
popatřila do zrcadla, proti ní na stěně zavěšeného,
a k ustrnutí svému spatřila, že se jí byl krk obnažil
a krvavá prouha na něm že se odhalila zrakům lid
ským, jsouc v rudé červenosti jakoby krví zalita. Oběma
rukama zakryla neblahé znamení polekaná děva.
„Ha ha!" zasmála se Sybila, jíž se byla obyčejná
chladnosí opět vrátila. „Ukrývej jen hanu děda svého!
Jestiť to věru hříšné, že v sídle Ždárských, těchto
staletí již zbožných a pravověrných pánů potomci po
dobných lidí se přechovávají."
„Kdyby byl praotec můj," dí vznešeně Klára,
„radu, jíž udělil oněm, kteří šlovou nyní pánové ze
Sahru, *) pro sebe podržel, nebyla by se krvavá hlava
jeho bělela na mostecké věži."
Po slovech těchto odvrátila se Klára od své pří
buzné a pevným krokem vyšla ze dveří. V komnatě
své klesla na lenošku a síla duševní ji opustila.

^

*) Zdarští, kteří se byli v cizině usadili, nfiiavbe
iméno pá
J
nův ze Sahru.
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„Bože, Bože, kterak jsem nešťastná!" zatoužila
v hoři srdce svého. „Modlitba má měla vždy za účel
prosbu o prodloužení života laskavého kmeta, nyní však
přála bych si, aby se niť žití jeho zkrátila. Bylať bych
prosta povinností svých a na vždy volno mi pak
opustiti pohostinský krov domu toho."
Když se pak později Klára odebrala k panu'
Florianovi, shledala na něm rozčilenosť, jejíž příčinou
byla, jak se dozvěděla, vášnivá rozmluva mezi ním
a synem Františkem i Sybilou. Kmet ztěžoval si, že
se cítí velmi slabým býti a smrtelná bledosť v obličeji
patrně tomu nasvědčovala.
„Pošlu pro lékaře do Prahy," zvolala uleknutá dívka.
„Není tomu třeba," odvětil pan Florian. „Žádám
tě však za jiného něco, dítě!"
„Co poroučíte?" ptala se Klára v nepokojném
tušení.
„Hled!, dítě!" jal je pan Florian mluviti. „Za ne
dlouho, a povolá mne Pán na věčnosť; ty pak zůsta
neš zde bez ochrany, bez jmění, a jediným útočištěm
mohou ti pak býti zdi klášterní."
„Zvolím je," pravila panna trudně. .
„A tomu, dítě, bys se mohlo uhnouti."
Klára zavrtěla híavou.
„Tys tvrdohlavé děvče," pokračoval pan Florian,
„a pro všechnu lásku svou k tobě nenalézám pro tebe
jiné pomoci, leč oné, která se ti včera byla nabízela."
„A jest to též vaším přáním, abych tak učinila?"
„Vpravdě tomu tak, milé dítě! Spokojeněji bych
umíral, věda, ze jsi zaopatřena, aniž ti snášeti jest
rozmarná choutky a nelítostné mnohdy nakládání s te
bou od tvých nejbližších pokrevních přátel. A proto
—
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rozvaž si to dobře! — Vít Hozlauer z Hozlova jest
řádný šlechtic a někdy dědič valného jmění tety své,
hraběnky Píznicové, poslední z rodu téhož jména."
„Prosím, dejte mi čtrnáct dní na rozmyšlenou!"
dí Klára žalně.
Jen si popřej času a náležitě vše uvaž!" odvětil
kmet, objímaje plačící pannu. —
Hrabě František odejel téhož dne se Sybilou do
Prahy.

V.
Pomozte!
Pevný byl Klářin úmysl, že nesvolí nikdy k sňatku
s mužem, kterého milovati by nebyla s to do smrti.
Leó kterak se vyhnouti naléhání příbuzných, kterak
se ubrániti klidnému a přece tak mocnému slovu pana
Floriana, který, jak ze všeho vysvítalo, rád by byl
viděl uskutečněné zaopatřené dívky milované na vše
chen čas života jejího!
„Přislíbila jsem Jiřímu, že mu budu psáti — uči
ním to," rozhodla se konečně panna a při vyrčení
jména mladíkova obestřel slabý ruměnec ubledlé její
tváře, „Oko jeho zajisté neklame a klidné chování-se
jeho svědčí o míru duševním, o srdci soustrastném,
upřímném. — Ano, odhodlám se ke kroku takovému.
Ontě jediný snad ve světě, ^kterým se mně lze dovo
lati pomoci a ochrany. Jiří pak jest člověk, který
omluví mé jednání, jakmile sezná, oč se jedná."
Na dále se nerozmýšlejíc jala se Klára list psáti,
v němž vyjevila vše, co se bylo stalo a ku konci žá
260
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dala Jiřího, aby jí byl nápomocen při outěku do klá
štera, kdežto u přítelkyně v klášteře se pozdržeti hodlá,
pokud hrozící jí nebezpečí nemine. Vyzvala jej, aby
bez prodlení přijel do Ounoště a tam na ni čekal.
List byl dopsán, zapečetěn a nápisem opatřen, leč
nyní byla dívka na rozpacích, koho by s ním do Prahy
poslala, aby nikdo ze zámeckých obyvatelů zoufalého
úmyslu jejího se nedopátral. Aby ze služebníků ně
kterého na dva dni z Kladna odstranila, to nedalo se
učiniti již za příčinou tou, poněvadž by se tím vše
obecná pozornost povzbudila, a mimo to zdaž mohla,
směla komukoli z nich důvěřovati, že okamžitě nestane
se zrádcem a list že neodevzdá do rukou tajného mučitěle jejího, Karla Ždárského, jenž by zajisté před
časem vyjeveného tajemství ku zkáze její použil a oso
čením o poslední jiskru náchylnosti u kmeta ji oloupil.
„Ponechám to šťastné náhodě," myslila dívka a list
sobě uschovala. Po té ubírala se dlouhou chodbou ke
schodům, kdežto zaslechla hlasitý křik od Karla a od
klíčníka Miče, jenž se zle spolu vadili.
„Tys ničemný, pomlouvačný lenoch, kterého ze
zámku vyženu a sice hned, bude-li hosta a posla
mého urážeti," dí rozhorleně Karel.
„Ano, urážeti!" odpovídal ne jinak klíčník. „Chce* te-li mne vyhnati, musí se z vás státi dřív možný pan
hrabě Florian Ždárský. U toho jsem já Mič ve službě."
„Běda ti, pacholku! Těchto slov budeš v žaláři
pykati."
„Ano, ano, pykati! K tomu máte právě tak málo
práva, jako k onomu a snadno by se vám mohlo státi
jako Vrabskému — ne, nikoliv! — vám, pane, nepo
vím jak živ již ani slova."
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A obrátiv se rychle Mič, ubíral se po schodech
nahoru, kdežto Karla cesta dolů vedla.
Klára setkala se s klíčníkem, vyslechnuvše hovor
dotčený a nyní ptala se po příčině hádky. Mič se jal
široce a dlouze vykládati, kterak posel Pražský od
Víta nevázaně mluví o náboženství a kterak neustále
není střízlivým, což vše byl klíčník Karlovi žaloval,
avšak hrubě k mlčení odkázán byl. Konečně nabízel
se hovorka, že bude slečně o podobném člověku, ja
kým jest posel dotčený, velmi pěknou povídku vyprá
věti, a Klára, aby si jej ještě více naklonila a k úče
lům svým získala, vyslechla celou tuto velmi pěknou
povídku k nemalému potěšení Miče, který by byl nyní
snad do ohně pro dívku skočil.
„Velmi pěkná skutečně!" pochválila starou známou
pověsť, načež se klíčníka vyptávala, zdaž by jí nemohl
rychlého posla opatřiti, jemuž lze důvěřovati.
„Snad jinocha nějakého?" přemítal klíčník. „Ach,
již vím! V Oujezdě žije syn nebožky sestry mé; ten
nechť ubíhá neb ujíždí, kam budete poroučeti."
Poučivši Miče náležitě odevzdala mu list Klára
s důtklivým napomenutím, aby neopomenul co nejbe
dlivěji vykonati službu svou, což přislíbil klíčník, na
bízeje se ještě na rozloučenou, že by měl chuť sděliti
slečně znamenitou povídku o jakémsi listu.
Dívka odkázala jej na jinou dobu a odešla pak
do své komnaty.
Také Karel Žďárský zabýval se s psaním listu,
v němž Vítovi ohlašoval výsledek jeho přání co úplně
dobrý. Vybízel však též mladíka, aby co nejdříve na
Kladno přijel a osobně u starého hraběte jakož i u Kláry
se ohlásil a vlastním slovem svým této poslední se za>•
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lichotil, kdežto o svolení pana 'Floriana netřeba se mu
pranic starati.
List byl zapečetěn, žáby však opět rezevřen a při
dána k němu zpráva, že právě v tuto dobu odeslala
Klára lístek onomu cizinci, Píznicem se nazývajícímu.
Konec tvořilo napomenutí, aby Vít, seč jest, tajemného
člověka toho neškodným učiniti hleděl.
Kterak se Karel Klářina tajemství dozvěděl, nutno
krátce vysvětliti.
Mič, obdržev list a svatosvatě se zapřísáhnuv, že
nikomu slovem se nesvěří, potkal na nádvoří starého
Florina, jenž se vážně sobě vykračujícího klíčníka
ptal, kam se ubírá. Mič, položiv prst na čelo, odvětil,
že sám neví. Florin doprovodil jej k mostu, kdežto
klíčník, nemoha již se zdržeti, v hovor se spustil a v za
pomenutí s listem se vytasil, chlubě se, že jakožto dů
věrník slečnin vše obstarárá, o čemž nikdo z ostat
ních tušení nemá. Mimo jiné ukazoval Florinovi písmo
slečnino a vysvětloval mu to i ono písmě, chtěje o každém
aneb alespoň při každém, povídku na světlo bozi vy
vésti. Při tom všem nepozoroval, že Karel ^darsiíy
u otevřeného okna stoje vše vidí, co se v rukou Mí
čových bělá a co za list každý považovati musí. tidyz
pak se Florin vracel do zámku, přivolal jej Ilarei
ksobě, vvzvídaje, komu platí klíčníkův list, a starý
ranhojič, nepomysliv při tom, že takovou měrou nejaice
tajemství odhaluje, vyzradil, že jej posílá slečna luara
panu Jiřímu Píznicovi, bývalému svěřenci rukou jeho.
— Kdo však službu posla zastane, nevěděly určiti,
a proto se Karel spokojil jednoduchým udáním, do
jakých rukou se psaní dostane. Odtud povstala svrchu
již podotknutá výstraha Vítovi. — .
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Mič, zatím se octnuv v Oujezdě, navštívil své pří
buzné, s nimiž se dostal do tak nerázného hovoru, že
na vlastní účel cesty své zapomněl a s psaním v kapse
zase do zámku se vrátil. Ráno však k hroznému ustr
nutí svému nalezl neodevzdány list a proto bez od
dechu znova spěchal do vsi, kde syn nebožky sestry
jeho volky nevolky na koně sednouti a okamžitě do
Prahy jeti musel. Klíčník konejšil svědomí své útěchou,
že by byl příbuzný jeho tak jako tak do hlavního města
včera neodjel, a proto zapoménlivosť jeho že zlých ná
sledků míti nemůže.
Tomu ale nebylo takovou měrou.
Karlův posel přibyl do Prahy o celý den dříve,
jelikož vesničan Oujezdský dílem pozdě vyjel, dílem
pomalu mu kůň jeho klusal a posléze proto, že ne
nalezl hned příbytek Jiřího.
Obsah listu Klářina ulekal valně mladíka; Vít
však zaplesal, čta slova Karla Ždárského a v překypu
radosti své zvolal: „Mé, přec jen mé jest vítězství!"
Hojné odměny dostalo se Frantíkovi zároveň s připovědí, že znamenitější ještě následovati bude, jak mile
se sňatek uskuteční a až dědictví staré panny tety Vít
nastoupí. Podařený takto poděkoval se pomocí umělosti své, zavazuje se zároveň, že hotov jest, každému
slovu pana barona co nejochotněji vyhověti. Byltě však
propuštěn s jediným napomenutím, aby bedlivě stopoval
každý krok Jiřího a co nejkvapněji Hozlauera o všem
též uvědomil.
Takovou měrou se oba rozloučili.
Vít přemítal nyní, kterakou cestou by se dostal
ke konečnému cíli žádostí a tužeb svých, jejichž jádrem
vždy a vždy byly toliko peníze a opět peníze, kterých
•
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zvláště v nynějších okolnostech potřeboval, aby snad
něji všudy prorazil a dosáhl účele svého.
„Pokusím se o to u tety," vece polohlasně sám
k sobě. „Pokladnice má se silně vypráznila půjčkami
Zdeňkovými a proto nutnýir. jest krok tento. Vyjevímť
staré hraběnce svou lásku ku Kláře a tudy snadněji
hnu tvrdým srdcem jejím. Především však bude se
mi obrátiti k p. Eustachiovi, jemuž zalichotím, aby se
za mne přimluvil u staré panny. Přislíbím mu vše,
jenom ať se postará o peníze!"
V tutéž chvíli dal se na cestu k hraběnce Píznicové.
Došed domu jejího, ubíral se nejdříve k příbytku du
chovního, k němuž s tváří přepokornou do pokoje vkročil.
P. Eustachius přivítal jej chladně.
Vít vyřizoval předně pozdravení a políbení p. Xavera,
domácího kaplana u pana Floriana Žďárského, bratru
v pánu, p. Eustachiovi.
,,Děkuji vám!" odvětil pokorně duchovní.
Po té jal se Vít vyprávěti o svém pobytu na Kladně
a o radosti, jakáž se ho byla zmocnila, když seznal
zbožnost starého pána a veškerého služebnictva jeho.
„Ano, Žďárští bývali od pradávna pravými a věr
nými sluhy samospasitelné církve," odpověděl p. Eu
stachius, sepnuv ruce. „Bůh uchovej pana Floriana
a celou jeho rodinu na dlouhé doby!"
Vít chopil se nyní předmětu, pro který vlastně
byl sem přišel, velebě se co přešťastného smrtelníka,
že se mu poštěstilo ruky Kláry, panny vychované v tak
nábožné rodině, dosáhnouti. Po mnohých chvalořečích
poprosil p. Eustachia, aby pomocí vlivu svého a mocné,
každým srdcem hýbající řeči své velectěnou pannu tetu
hraběnku k svolení přijměl.
^

•

265

y

EDVARDA HEROLDA

v

„Pochybuji, že by panna hraběnka proti tomu co
namítati měla," zněla odpověď. „Lze se vám na to
bezpečiti, pane, že ona svolí k sňatku tomu," a po té
chystal se duchovní pokračovati v přerušené modlitbě své.
Vítu kypěla vztekem žluč v těle pro chladnosť
duchovního, a rozpřáhnuv jakoby k prosbě rukou,
hodlal ještě něco propověděti.
P. Eustachius, pozoruje to, předešel jej v řeči,
řka: „Písemného povolení k tomu netřeba, jelikož jste
pánem samostatným, a proto nestává ničeho, co by
u věci té vadilo."
Nemoha jinak srozumitelným se učiniti, byl Vít
přinucen, aby bez obalu vyjevil žádost svou za peníze,
uváděje za důvod, že mnohé nutné výlohy jsou spo
jeny s takovou změnou stavu.
„Prosím, byste ráčil býti tak laskavým a za mne
se přimluvil u milosť-panny tety, za niž neustávám den
co den ráno i večer se modliti, by Bůh zdraví a dlou
hého věku jí popříti ráčil," končil mladík řeč svou.
P. Eustachius vyslechl jej mlčky, načež dí: «P r °mluvím o tom s pannou hraběnkou a výsledek, očeká
vejte, že vám sdělím později. Nejlépe bude, dám-li
vám jej ve vlastním bytu vašem některým sluhou ozná
miti. Milostivá hraběnka dlí právě na modlitbách a tcprv
za hodinu půjdu udělit jí požehnání svého."
„Nelze mi, velebný pane, též se účastniti blahoplodného požehnání vašeho?" ptal se pokorně Vít,
kloně hlavu.
„Poptám se," odvětil kaplan, a odebral se do
komnat hraběnčiných, odkud se po krátké době vrátil
s vyřízenou, že nemožnou to pro dnešek věcí, že však
sám nyní udělí mladíku svého požehnání.

V
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Vít, skloniv se a pokleknuv, byl dixchovním že
hnán. Po té povstal a děkuje srdečně p. Eustachiovi
za milost obdrženou, přimlouval se, aby duchovní ne
zapomněl přípověď svou, týkající se dobrého slova
u panny tety.
„Pan hrabě, Florian Žďárský čeká mne tyto dny,"
končil, „a proto rád bych znal, co všemu řekne milost
panna hraběnka, bez jejíž vůle nerad bych co podnikal."
„Bůh vás provázej cestou!" pravil p. Eustachius.
„Na úsilnou prosbu mou zajisté vyhoví panna hraběnka
prosbě vaší a ručím vám za to již předem, že obdržíte
od ní po svém zasnoubení jistou část úroků z panstvL
Ostatně znáte její nezvratnou, při tom však zbožné
křesťanskou vůli. — Leč odpusťte, že dokončiti mi
jest nyní započatou modlitbu a proto budiž Bůh s vámi
i se mnou!"
Vít opustil dům hrabřnčin. Přišed na ulici, ulevil
si několika ráznými kletbami na lakomou modloslužebnici.
„Proklatý život!" mručel do sebe zlostně. „Ne
zbývá mi pranic jiného, leč abych navštívil toho vydřiducha. Jiné pomoci není."
Zpočátku spěchal, pak zmírniv krok, kráčel k domku
Tichošlápkově, u něhož mu bylo několikrát na vrata
klepati, než se zamřížované okénko otevřelo a skvr
nami posetý nos jakož i dvé kočičích očí se v něm
objevilo.
„Kdo ruší mne, právě když vykonávám pobožnost
svou?" ozval se Tichošlápkův hlav.
„Aj, ty starý obchodníku v lidských duších!" od
větil nutě se k úsměvu, Vít Hozlauer z Hozlova, „ne
stůj jako zajatec u zamčených dveří, nýbrž otevři
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a vpusť mne, ať se nepodobám mouše, na niž v pavu
čině své číhá dlouhonohý pavouk!"
„Ach. Božíčku! toť jest pan baron," divil se Ti
chošlápek.^ „Hned přijdu, hned — He, Kačenko! —
přines klíče! — V okamžení se vrátím, pane barone!"
Za dlouhou dobu, v níž Víta již všechna trpělivost
přecházela, přicházel Tichošlápek s Kačenkou, nesoucí
v ruce svazek klíčů. Několik zámků bylo odemknuto,
pak zarachotěly řetězy, přiční tyčka železná sejmula
se a vrata se rozevřela, aby příchozího hosta vpustila.
„Totě zatarasení, jak za dávných časů, kdy vládlo
pěstní právo!" zvolal udiveně Hozlauer. „Jak tomu již
dávno, co jste tak obezřelí?"
„Prosím, abyste šel do mé pisárny," zněla odpo
vědi rudonosáčova.
Vít, sotva byl přes práh vkročil, zasmál se, řka:
„Aj, zde cítim vůni jakoby z pečené a dobrého vína.
Ha ha! starý hříšníku, tak-li vykonáváte pobožnost
svou? Pak ovšem věřím, že nemilé jest každé rušení
takovéto modlitby."
„Odpusť vám Bůh hřích, domnívajícímu se, že
každý člověk se jen přetvařuje!"
„Dobrá, dobrá! Ted především poručte, aby se
vaše pannenská princezna odstranila do svého hradu,
do kuchyně!"
Stalo se. Po té pokračoval Vít v řeči své, řka:
„A nyní vytaste se s několika džbány toho míle
páchnoucího vína, abychom se posilnili dříve, než se
dáme do jednání o svých záležitostech!"
Povzdechnuv si žalně, uposlechl Tichošlápek této
rady a vyňal cinový džbán s vinným mokem z přihrádky
•
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ve stěně se nalézající a starým obrazem nějakého světce
dobře zakryté.
Záhy se perlilo tmavočervené vínko v pohárech.
„Tak Dragone!" smál se Vít. „Jen neskotípěte
s touto srdce a rozum obveselující šťávou!"
„Vyť jste dnes v šibeničném rozmaru, Gemte!
posmíval se hostitel. „Zajisté jste byl u tety k vý
slechu připuštěn."
Vít vyskočil nakvašeně, pak usednuv, zasmál se
hlasitě, řka:
„Máte snad pravdu a jak obyčejně byl jsem opět
odmrštěn od toho lakomého ďábla v pannenské podobě.
„Milostivě odmrštěn," opakoval Tichošlápek, spustiv plný pohár ohnivého moku ve své vnitřnosti.
„Ano milostivě jak vždy," opakoval Hozlauer,
„a právě za tou příčinou sedím nyní u vás, Dragone,
příteli a mistře můj!"
„Já? Já nemám žádných peněz," lekal se Ticho
šlápek a rudé skvrny na nose bledly mu úzkosti. „Af ne
jsem spasen, mám-lijá, ubožák ubohý, nejake peníze!
„Věřím vám, aniž třeba se vám zaklínati.
„Zajisté nemám žádných."
„Jen pokračujte, Dragone! Snesu mnoho, nez se
opiju a pozorně poslouchám a moudře mluvím. — Nemáte-li sám peněz, opatřte mi je!"
„Já nebóžátko? A od koho? Na jaký uverek?
„Na onen mého a mé nastávající choti dědictví!
Po té jal se Vít vypravovati udivenému Tichošlápkovi své brzké zasnoubení s Klárou.
„Hm! Nyní chápu," rozmýšlel se tento^ „Takovou
měrou ovšem nutno vám peníze míti, o něž se posta
ráme."
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„Za to vám opatřím tučné sousto," sliboval mu
Vít," mladého Zdenka Ždarského, budoucího dědice
Kladna. Hájku o jiných panství."
Tichošlápek podal mu na důkaz svolení svého
pravici, načež pfioděv se a pisárnu uzamknuv, s Hozlau*
érem z domku vyšel. Oba zamířili k chrámu Svatohavelskému, kde stávaly malé dřevěné boudky, v nichž
židé pod ochranou blízkého kláštera svého obchodu si
hleděli. Mimo jiné byl zde též penězoměnec.
Tichošlápek, přiblíživ se k budce posledního, ptal
se, je-li Aron doma.
„Bůh ví, že jest!'- dušoval se žid u vnitř sedící.
„Račtež, milosti, za hodinu přijíti, či má on k Vašnostem
se odebrati?"
„Vím již, vím,'- odvětil Tichošlápek a vrátil se
k Vítovi, (kteréhož uváděl do židovského města. Byltě
zde znám i obyvatelům, a sám se též vyznal dobře ve
všech uličkách této čtvrti Pražské.
Nízkým nepříjemně zapáchajícím průchodem vyšli
na dvorek, kde Tichošlápek na neprůhledné pro špínu
okno zaklepal.
„Vaj, co to, Božíčku?" ozval se hlas židův. .,Kdo
to? Jste vy to, milosť-pane?"

N

>

„Ano, jsem to a přivádím s sebou přítele." zněla
odpověď.
„Hned!"
Vít, jenž se byl zatím, zacpávaje si nos prsty,
kolkolem rozhlížel, sledoval nyní soudruha svého otevře
nými dveřmi do malé, nizounké jizby a odtud do větší
světnice beze všeho okna, ve které těžká dubová truhla
a stul se svítilnou jediným nábytkem byly. Žid přinesl
'
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z přední jizby dvě stolice, rozžehl světlo a pobízel
hosty své k usednutí.
^ Tichóšlápek bez všech předmluv se ptal židáka,
cktěl-li by jistou čásť peněz na dobré úroky půjčiti.
Tento byl srozuměn s tou však podmínkou, bude-li
míti v rukou též hypotéku.
Rytíř práva a paragrafů vyprávěl mu, ukazuje na
Víta, že pan Hozlauer z Hozlova po hraběnce Píznicové
děditi bude, což však s Aronem se nezdálo valně hnouti.
Neboť pravil, že nepůjčuje peněz, nemá-li úplnou jistotu.
„Dejte mi, panové, od hraběnky vlastnoručně pode
psaný úpis," vece žid, „neb nějakou listinu též ceny,
a dostanete peníze."
„Přijďte zejtra o osmnácté hodině ke mně!" ozval
se Vít, „a dám vám do zástavy svůj šlechtický diplom.
Peníze ale vezmete hned sebou, neboť nerad bych se
již odvážil sem, kde to nezapáchá voňavkami."
Aron uklonil se až k zemi, když pánové odcházeli.
Vít odechnul si z hluboká, stoje před branou židov
ského města.
„Bohu díky, že nejsem židem!" zvolal hlasitě, louče
se s Tichošlápkem, jenž odcházel s přípovědí, že dnes
večer v čertově krčmě se zastaví a druhého dne v určenou
hodinu stran peněz k Hozlauerovi přijde.
Vít pospíchal k svému příbytku. Na schodech setkal
se s Frantíkem.
„Nuže, což si mne tak.přihlouple prohlížíš?"
„Důležitá novina, pane!" odvětil sluha. „Či ne,
dvě důležité noviny, a obě vám vypovím."
„Tedy rychle a předně vyjev důležitější!"
„Onen dům se má prodati!"
„Nic nového! — Dále!"
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„Pízmc vyjel dnes Bruskou branou do kraje."
„U všech ďáblů !" lekl se Vít. „Odejel? — A kam?"
Frantík pokrčil ramenama.
:; »Hm, kam?1- vece. „Pokud mi lze o tom souditi,
zdí P r a ž s í ^ ™ ^ ^ P ° n ě v a d ž b y J i n a k neopouštěl
„Rychle za ním!" zvolal Vít vztekle. „Dohoníš-li
no, třeba jej zprovoď ze světa! Eychle! rychle!" a za
tajiv se chopil se v návalu slabosti zábradlí dřevěného
u schodu.
Sluha odkvapil.

VI.
Rozhodný krok.
vs» J a ^ ě , z á ř i l ° s l u n c e n a modrém klenutí nebeském.
,!líL • B v k ukalenému plesu a každý, kdo kráčel
ulicemi Pražskými, měl na tváři blahý úsměv, raduje
se, ze prchá mlhavá zima, ustupujíc milému jaru. Toliko
k d e s e nale
vfivT ^ '
z a l a čertova krčma, bvlo jako
vůbec vždy pusto a neveselo. Večerem a v noci nebývalo
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též každ

n e b masn

ý bázlivě,

tTmv bvln - r °
'
ý c h k r á n l ů kolem
krčmy bylo jiti na toto polosesuté stavení, v němž se
Z1
W J <T*
f° U b y l bytoval. Některý smělejší
host odvážil se za dne až do světnice v přízemí, kde
seprvo vino a lihoviny prodávaly, leč nestávalo se to
piece beze vsi bazne a zvědavý smělec bvl rád, měl-li
za sebou tmavý vchod se schody p o obou stranách
K
Pokojům raráška vedoucími.
'
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Takovým všetečkou zdál se též býti muž, jenž si
byl krčmu zvenčí s obou stran prohlédl a nyní před
vraty stanul, rozmýšleje se, má-li vstoupiti čili nic.
Zjevení se podlouhlého jak tyčka, suchého človíčka ve
tmavém průchode dodalo mu odvahy, že se rychlým
krokem ubíral do vrat a před vyčouchlým suchanem
se postavil.
„I nebojte se!" pravil tento. „Pokud den, nestane
se vám nic, poněvadž žíle dábla není. Ale v noci
no, tu jsem toho též zakusil ačkoliv jsem jen krejčovsky
tovaryš. Ovšem, ovšem, noční doba náleží té čertové
čeládce a špatným, nesvědomitým lidem, kdežto nyní,
když slunce svítí, zde v krčmě se právě tak dobré
může píti jako kdekoliv jinde. Ba věru, ten dábel —
ale ne, není slušno o něm mluvit ani tenkráte, kdy
se nalézá dole v horoucím pekle.'
Příchozí muž byl tiše vyslechl tento výklad krejčíkův, po té se ho vyptával, kde bydlí krčmář a nelze-li
jej vyvolati a sem přivésti, jelikož s ním o dulezitycn
věcech má rozprávěti.
Krejčí zmizel a za nedlouho se vrátil s Petrem.
Oba počali stejnou dobou mluviti, tak že ani jednomu
ani druhému rozuměti nebylo.
„Mlč, Petře! já to tomu pánovi povím."
„Já ale nechci mlčet," vzpíral se hrbáček, „a po
vídám hned, že jest krčmář ještě s dvěma vzadu
v zahradě."
., v
íJ-J,,
„Ano, ano, v zahradě, do které se jde pres dvůr,
svědčil krejčík.
Cizinec kráčel pevným krokem k druhým do dvora
vedoucím vratům, otevřel jednu jich polovici a přisel
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takovou měrou k spustlé zahradě, kde se na zdi, podle
nádvoří špitálského hostince stojící, tři mužové vyhří
vali při záři sluneční. Byliť to: starý krčmář Štěpán
se svým vychudlým, sežloutlým obličejem, Václav, vtě
lená tato spousta duševní a Frantík, jemuž bylo po
hodlněji v krčmě se zdržovati, než sledovati Jiřího na
jeho cestě, jak mu to byl právě v týž den Vít poručil.
Frantík zpozoroval prvně příchozího hosta, a zvolav,
že přichází kdosi neznámý, chvátal stranou do křoví, *
kdežto se ukryl.
„Kdo to? Kdo to?" lekal se Štěpán. „Co chce
u nás? — Karty? •—• V ty se hraje jen v noci, ať
potom přijde! — Nemáme peněz do hry — uf, uf,
uf! — proklatý kašel! — uf!"
„Nechť sem vejde!" dí Václav.
„Uvítám jej
v domě otců svých po starém obyčeji a vyzvím, zdaž
neukrývá zlých úmyslů v srdci svém. Frantíku!
Frantíku!"
„Co se ráčí?" ozval se tento v nedaleké houštině.
„Jdi mu vstříc a uved jej sem!"
„Toť bych si neviděl na rozum. V noci spíše
bych to učinil, a ať se má přede mnou za tmy na po
zoru! Máme spolu ještě vyjednávati."
„Znáš jej?" ptal se Štěpán kvapně.
Hlava Frantíkova vykoukla z křoví.
„Hle! jak se rozhlíží kolem sebe! vece sluha
s utajeným vztekem. „Ten chlap jest mi podezřelý,
ale — " a ukryv se opět, hučel cosi do sebe.
Cizinec zatím prohlédnuv si dům se dvora, vkročil
do zahrady a, pozdraviv přítomných, poptával se po
krčmáři a nynějších obyvatelích budovy.
:
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Štěpán se shrbeným týlem uklonil se a s výrazem
nejhlubší pokory tázal se, co milostivý neznámý pán
poroučí od krčmáře.
„Chcete-li dobré víno, ó mám velmi vzácné, uf
uf! — tak slavné víno, jaké jen může býti od času
krále Bedřicha, uf! — Poněkud dražší než obyčejné
kyseliny v,městě, ale výborné víno! —Aneb přejete-li
si piva, uf, uf!"
„Neb kořalky," dodal Václav, chápaje se plné
vedle něho položené láhve, z níž notným douškem se
posilnil. „Proklatě dobrá to voda, pane, a pálí v útro
bách jak oheň pekelný, který zde zdarma dostati lze."
„Ničeho podobného nežádám," zněla odpověď.
„Jsem stavitelský mistr Gottwigk a za příkazem jistého
pána sem přicházím, abych prohledl a udal cenu domu
tohoto, jejž majitel jeho Pavel Frost, štolba u jeho
veličenstva Leopolda I. prodati míní."
Leknutí, jakéž ovládlo oba posluchače, bylo valné;
Štěpána se chytily křeče a Václavu vzplanuly oči di
vým ohněm.
„Bůh mne zatrať!" zvolal tento. „Na věky ať
jsem utracen, pak-li dovolím, aby tak se stalo, pokud
jest na živě pán domu toho a jeho dědič po právu
lidském!"
Uchopiv se láhve, zapil zlosť svou silným douškem.
Gottwigk udiveně naň pozřel; vida však opilosť.
jeho, jal se dále ptáti, zda-li sesutá ona zeď k domu
patří a čí majetek jest vedlejší stavení.
„Nás se neptejte, nýbrž "ďábla!" odvětil divoce
Václav. „V noci vám a vašemu císařskému pacholku
. odpoví a ukáže vám své domácí právo. Pryč odtud! —
aneb se bude lebka vaše běliti na výsluní."
^
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Vášnivé počínání jeho přimělo Gottwigka, že
rychlým krokem opustil zahradu, dvůr a vchod do čer
tovy krčmy. Kletby rozdrážděného Václava a hlasitý
častým kašlem přerušený chechtot Štěpánův doprová
zely jej až na ulici, kde Gottwigk, děkuje v duši Bohu,
že bez ourazu vyšel z doupěte toho, chvatným krokem
k Tejnskému chrámu zamířil.
Frantík po jeho odchodu se opět octnul na dří
vějším místě svém.
Václav se zlobou celý chvěl; obličej jeho byl rudě
zbarvený a v očích plápolal oheň, který tím více rostl,
čím více nešťastník pil.
„Prosím vás, mladý pane, nepijte!" zrázel jej krčmář.
„Uf! to£ jed, pije-li člověk ve vzteku."
„Mlč, plesnivino!" odvětil Václav. „Kavalírovi,
jakým já jsem, neškodí kořalka; neboť dráždí jen po
někud krev. — Jak že se nazýval onen nestydatec? —
Kotlík? — Ha! kdybych nebyl šlechticem, byl bych jej
poklepal, že by na mne do smrti pamatoval."
„Jen se upokojte, rytíři!" dí Frantík. „Surovec ten
má u mne též vroubek, který mu příležitostně smažu."
„Čert ví, co to! Princ mne nenazývá bez příčiny
líným ďáblem, neboť se cítím vpravdě nyní k smrti
mdlým."
„Vypravujte raději, rytíři, dále!" vybízel jej Frantík.
„Kdyby pršelo, což se může ještě dnes neb zejtra státi,
zůstanem v jizbách, a br! tam jest neveselo.'1
„Pravda svatá! Svítí-li slunce, veselý bývá život,
a člověk jest na vzduchu, na svobodě, třeba v úkrytu.
A to potěší srdce lidské. — čert ví, jak mi dnes jest
v duši mé! Náhle jsem tak zarmoucen a plakal bych
jako dítě. — Nuže, kde jsem byl ve svém vypravování?"
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Nikdo se nepamatoval, jelikož leknutí zbavilo vše
chny paměti.
„Počnu tedy znovu," dí Václav, „ale krátce, jen
krátce vám to vypovím. Mnoho přemýšlení mně škodí
a snadno bych se mohl zblázniti."
Když byl řečník ukončil vypravování své, zadumal
se a v tváři se mu zračila nenávistná zloba, a aby se
z nepříjemných myšlének vybavil, uchýlil se k obyčej
nému prostředku svému, k láhvi.
Štěpán a Frantík činili poznámky k řeči jeho,
každý dle způsobu svého.
Krčmář vychvaloval Václavova otce, tupě druhého
syna jeho pro špatné hospodaření s kořistí v cizině
lehce nabytou.
„Božičku!" vzdechnul si ku konci. „Já měl býti
na jeho místě a moci jako on pustošiti a drancovati
v zemi nepřátelské; nyní bych sedal na zlatě, uf, uf,
uf!" Kašel přerušil mu další řeč.
„Hm, Štěpáne!" podotknul Václav, zaslechnuv po
slední slova. „Ty že nemáš zlata dost? A kam se po
děly všechny poklady, jež jsi byl nahromadil za časů
války zde v domě otců mých? — Šeptá se o tobě le
dacos, jako na příklad, žes houževnatý lakomec, který
ani vlastního syna svého nepodporuje, ač máš peněz
na zbyt."
„Ha! já a peníze? — Uf, uf! — Vyt jste šílený,
pane, uf, uf! — Proklatý kašel! ten mne připraví
pod zem."
„Oho! Veliká truhlice tamto vzadu nedá ti zemříti,"
posmíval se Václav, nedbaje úzkostlivého tváření-se
krčmáře Štěpána, jenž plachým okem pozíral na Fran
tíka, nevěda, kterak by přerušil proud řeči Václavovy.
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„Tvoji ded1Ci se zasmějí, ha ha! až truhlu dotčenou
otevrou a hromady zlata a stříbra spatří."
„Prosím vás, pane! — "
_ „Ach, což na tom! Jen se nestrachuj, stará plesnivino! Však zemrou tvé děti dříve než ty, i já budu
drive zakopán s mečem a pečetí a sice, to ti, Štěpáne,
pravím, ať mne zahrabete v nejhlubším sklepě domu
mého! Před svou smrtí však uvaž, sluho otce mého,
dobré slova, která ti pravím: Pomáhej dětem svým,
aby poctivé se živiti mohli, sice se dočkáš na nich
strašlivé žalosti, a kdo bude vinen jejich ohavnostmi
mimo tebe, Stěpáne?"
„Já nemám — uf! — nemám ničeho," volal krčmář,
nemoha pro křečovitý kašel více slov ze sebe vypraviti.
^ T r * ; P o d p o r o v a l jej, když klesal a doprovodil
jej
ť
pak k jizbě jeho.
„ M a l u m m á l o p r o x i m u m ! " pravil po jich
odchodu Václav, hledě vzhůru k blankytnému klenutí
nebeskému. „Tuším, že tak zvolal Jan Kozák, jenž se
psával z Prachová, v bitvě, když mu raněnou nohu
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Kdyby dlel posud mezi živými, a říkával často v cizině,'
ze oba více neuzříme krásné vlasti České. Dobrá duše: —
rtu. podivné myšlénky se mi rojí v hlavě a srdce ve
mne poklepává, jakby se hledělo sprostiti tělesných
okovu svých, A hlava, hlava má jest palčivá jak oheň
a div ze nepukne. Ach! kéž sem přijde Anna, ta
skrovná fialka v čertově zahrádce, aby mně přinesla
kapky, které mne vždy úlevu zjednají"'
I Dívka
vyšla
právě v tomtéž okamžení na dvůr.
Anno
bled
-Z!
'
'
>
ý
anděli!" volal na ni Václav. „PoR
s
Pes k umírajícímu!"
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Panna přikvapila, ale náhle stanula podál Václava.
„Volal jste mne, pane?"
„Ano, tebe, bledý andělí! Přistup blíže ke mně!"
„Řekněte mi, co poroučíte; uslyším to i zde,"
vece dívka, nehýbajíc se.
„Bojíš se mne, děvče?"
„Od onoho nešťastného večera, když jste mne — "
„Ha, umlkni!" zvolal Václav divoce. „Ach! má
hlava, má ubohá hlava!" a povstav, zavrávoval, aby opět
klesl na sedadlo.
Anna přiskočila k němu, a leknutím vykřikla, spa
třivši jeho křečovitě zaťaté ruce.
„Zavolám někoho ku pomoci."
Václav zavrtěl hlavou, dávaje tím zápornou odpověď
na jevo. Konečně se utišily křeče, pozbavivší jej řeči,
tak, že volněji dýchati mohl.
„Milostivý pane!" ujala se slova dívka. „Prosím
vás pro Boha, abyste se odebral do své komnaty, kamž
za vámi Petra pošlu."
„Již mi lépe, Anno!" dí Václav polohlasné. „Přál
bych si, dítě, abys byla roku osmdesátého stará bývala
sedmnáct let. Tvá cnosť, tvá dobrota byly by mne
zradily s cesty, na které od oněch dob kráčím. Nyní
jsem již v hříších zešedivělý ač dost mladý muž, o kterého
se ďáblové rváti budou. Kletbou bylo pro mně, že jsem
v domě otců svých, u tvého otce, bývalého sluhy mých
rodičů, nyní hospodského v čertově krčmě útulek a ochranu
hledal i nalezl. — Tobě, dítě, nehodlal jsem ublížiti,"
vece rychle, pozorovav třesoucí — se dívku, „ne, ni
koliv! Tys nevinný anděl, ale otec tvůj — "
„Ustaňte, pane!" zvolala zděšeně Anna. „Nemluvte
o otci, co dcera poslouchati nemůže a nesmí. Mámť

1

EDVARDA HEROLDA

jediné přání a každodenně ve svých modlitbách je
vyslovuji, aby byl totiž Bůh milostiv rodině mé. Za
slíbila jsem se, že půjdu do kláštera tuhého řádu, abych
se kála za hříchy otce a bratra svého. Ach, Bože!
Bože můj!"
Slzy vyhrkly proudem ubohé dívce s očí. Též
Václavu kanuly slzy po tvářích, leč byly to toliko známky
duševní zmalátnělosti, která opět v krátké době zaniká
a v úplnou netečnosť přechází.
„Přines mi, Anno, kapky!" pravil mezi pláčem.
„Já jsem nemocen, ach! hrozně nemocen."
„Myslilať jsem," odvětila nevrle panna, „že chcete
s nebem se smířiti a lup svůj pravému majetníku vrátiti."
Václav odstrčil dívku nakvašeně od sebe, výraziv
ze sebe několik nezrozumitelných slov. Vyskočiv, potácel
se několik kroků, pak jakoby bezduch klesl k zemi.
„Pane, odpusť mu!" zvolala Anna, majíc ruce se
pnuté, a odkvapivši do domu, poslala Petra a několik
čeledínu rytíři ku pomoci. Tito jej odnesli do jeho
komnaty. —
Když se slunce za hory bylo sklonilo, nastal čilý
život v krčmě. Oba pokoje v horním patru byly naplněny
společností, neobyčejně četně se dnes sešlou. V druhé
komnatě byli každodenní takměř hosté, mezi nimiž též
rytíře Hrobčického a Straku nalézáme. Všudy se hrálo
a při tom pilně pilo. Mimo šlechtice byl zde též za
stoupen stav měšťanský zvláště bohatými kupci a úřed
nický vyššími hodnostáři, kteří potajmu se bavili zapo
vězenou tehdy hrou. Tichošlápek a Frantík byli též
hosté a mimo ně mladý Zďárský s několika mladými
soudruhy.
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Václava zde nebylo. Byltě sice Hrobčickým do
heren uveden, ale jakási úzkost, kterou si vysvětliti
s to nebyl, vypudila jej odtud do jeho příbytku.
„U kata Pasovského!" divil se Hrobčický. „Václav
nemá dnes všech pět smyslů pohromadě, bezpochyby
v něm straší ta proklatá voda palčivá. Bohužel! ta
jej na dobro zkazí."
Vešel Vít.
„Vítej mi, Genite!" pozdravoval jej Zdenek, jenž
se byl již několikráte po něm sháněl. „Poslechni,
Víte!" šeptal mu stranou. „Potřebuji peněz; právě
jsem prohrál do posledního groše."
„Sám jsem sice nehrál, ale třeba mi též peněz,"
odvětil, mrače se, Vít. „Leč posečkej krátkou dobu,
příteli!"
Odebrav se do druhé komnaty, stoupal po točitých
schodech k přízemi k příbytku starého Štěpána.
„Kam šel Genitus?" ptal se hrabě rytíře Hrobčického, neznaje se posud v místnostech budovy.
„Tuším, že pro nějaké stříbrňáky," dáno mu za
odpověď.
Za nějakou chvíli vrátil se Vít, doručuje Zdeňkovi
několik stříbrných dolarů.
„Ta lakomá kůže nevydá více," pravil více jako
pro sebe a hlas se mu třásl, jakoby byl právě s někým
se povadil. „Spokoj se prozatím touto maličkostí!"
„Ty nehraješ?" dí Zdenek, schovávaje peníze.
„Nikoliv! — Možná, že snad později štěstí svého
zakusím."
Hrabě usedl mezi hráče a Vít se přidal k jiné
rozveselené společnosti, nutě se též k veselosti. Za
nedlouho však vytratil se z komnaty a sešel dolů do

L

281

EDVARDA HEROLDA

(

:

~)

kuchyně. Zde právě nikoho nebylo. Rozžehnuv na
kvap světlo ve svítilně a udeřiv rukou na kord po boku
mu visící, promluvil polohlasně: „Jiného mi nic ne
zbývá. Buď tak aneb jinak, ale běda tobě, pak-li zá- •
pornou odpovědí mé žádosti nevyhovíš! — Poslední to
a rozhodný krok k uskutečnění zámyslů mých!"
Po té stoupal vzhůru k obydlí Václavově. —
Zdenko, jsa nešťastným ve hře, zatím vše opět
prohrál a s kletbou v ústech povstal od stolu v úmyslu,
že od Víta nových peněz sobě vypůjčí. Marně jej
hledaje po delší dobu, tázal se posléze Frantíka, kde
Hozlauer dlí. Oslovený nabídl se, že jej vyhledá. Leč
záhy se vrátil s nepořízenou, řka, že po panu baronu
nikde památky není.
.' nJá s ním ale musím mluviti," dupal Zdenek ne
trpělivě nohou. „Hned mi jej přiveď!" poroučel zpupně.
nAj, toť bych se s čertem potázal," probleptnul
sluha. „Kdož by zde chodil na výzvědy? Mně posud
svrbí záda a tvář," a k potvrzení výroku svého hladil
si uzardělou tvář.
Zdeňkovi bylo se vzdor zlosti zasmáti.
„Kterak to míníš, pacholku?" ptal se Frantíka.
„Velmi dobře! Těše se na odměnu, šel jsem pro
vás, pane hrabě — "
„Ticho!" zakřikl jej Zdenek. „Nevyplachuj si,
robe, nečistá ústa svá šlechtickými jmény. — Zde
jsem Kladenský, rozumíš, pacholku?"
Frantík kousl se vztekem do rtů, leč vyhlídka na
peníze přemohla vše, a utlačiv vnitřní rozhorčenosť
svou, dí pokojně: „Byl jsem dole v kuchyni a nelezl
jsem tam bledého anděla — "
„Koho?"
^
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„Co mi dáte, vyzradím li vám — "
„Několik záhlavků, nebudeš-li mluviti hned, kdo
to jest."
„Kdož by vám odolal! — Jestiť to dcera zdejšího
krčmáře, jedna z nejšvarnějších dívek Pražských."
»Aj! O tom mi neřekl Vít ničeho. Snad milenka
jeho?"
Frantík pokrčil ramenama.
,,Toť bude výborné vyražení," zvolal vesele Zdenek.
„Pojď a ukaž mi nebe, v kterém bledý ten anděl vládne!
Na škodu ti to nebude."
Onen byl srozuměn a ochotně vedl hraběte k pří
zemi. Lampa, která obyčejně k osvětlení schodů ve
výklenku byla postavena, hořela mdle a tak se jim
bylo ve tmě pomalu dolů bráti. Na hubování Zdeňkovo,
chopil jej Frantík za ruku, dělaje mu průvodčího.
Šramot jakýsi zastavil kroky jejich. Paprslek světla
vyrazil ze dveří, tyto se otevřely a ženská postava
kvapila se světlem v ruce na protější schody, kde
zmizela.
„To ona!"
„Roztomilé dobrodružství! — Nuže pojďme!"
Oba se dali směrem, kam dívka byla zašla. Tá
pajíce po tmě, dostali se po schodech ke dveřňm, na
něž dívka, nepozorujíc jich příchod, úsilně klepala,
naslouchajíc chvílemi s utajeným dechem, co se u vnitř
děje, že nepřichází nikdo otevřít.
„Milost-pane, vpusťe mne!" volala polohlasně. „Při
náším vám kapky, které jsem byla pravě připravila."
„Dej mně je, švarné dítě!" zašeptal Zdenek, objav
dívku kolem krku.
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Anna polohlasně vykřikla, a leknutím vypustila
lahvičku s ruky, hledíc se vyvinouti z náruče mladého
hraběte, který ji k prsoum svým přitiskl.
Frantík shasl rychle svíčku na zemi postavenou.
„Tys můj, andělí!" dí Zdenek. „Já jsem hrabě."
„A kdybyste byl sám král, pusťte mne! Sice budu
volati o pomoc. — Pomozte! — pomozte!" křičela,
uskutečnivši hrozbu svou.
Na to ozvalo se štěkání psa na schodech a po
lohlasné vykřiknutí za dveřmi. Petr s cínovým džbánem
v jedné a se svítilnou v druhé ruce přikvapil sem, jemu
v patách veliký černý pes.
„Pomoz, Čerte, pomoz!" volala Anna, posud zá
pasíc se Zdeňkem. Na zavolání toto chopil pes je
diným skokem hraběte za krk a strhl jej, když byl
tento dívku v leknutí pustil, k zemi. Zároveň se ro
zevřely dveře u komnat Václavových a Vít, maje obličej
smrtelnou bledostí pokrytý a drže obnažený kord v ruce
objevil se na prahu.
„Zavolej na psa, Víte!" úpěl Zdenek. „Vždyť
mne uškrtí."
„Co se zde děje?" dí chvějícím-se hlasem Vít,
vystoupiv ze dveří a tyto za sebou uzavřev. Po té
zavolal na psa, který s patrnou nevolí k němu při
stoupil, ceně posud na hraběte bílé zuby.
Zdenek povstal. Obličej jeho byl krvavými pruhami posetý a oděv na mnohých místech děravý.
„Chlapče hloupý!" oslovil vztekle Petra. „Podejte
mi kus polena, ať mu lebku rozbiju a chuť zaženu,
aby na šlechtice psy štval. Robe, psino!" sápal se
na hrbáčka.
i
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Petr pozvednul hrozebně džbán a pes vrčel, což
Zdenka na nové nebezpečí upamatovalo a vřelou krev
v něm ochladilo.
Vít přistoupil k dívce, která, umdlena jsouc, o zeď
se opírala.
„Ani slova o tom, Anno!" šeptal jí. „Já vše vy
rovnám a v pořádek uvedu."
„Pro rány Kristovy!" zděsilo se děvče, pohlednuvši
na rukověť Vítova kordu rudými skvrnami posetého.
„Krev! — krev!"
„Mlč!" zakřikl ji Vít a přinutil ji k odchodu dolů,
kamž následoval Petr s vrčícím psem.
„Co jsi chtěl na děvčeti?" obrátil se Hozlauer pak
k hraběti.
„Bloude! totéž, co ty jsi mi učinil s Feretti tak
často. Chtěl jsem ti tvou nevěstku odlouditi."
„Tys pominulý, Zdenku! — Ona není mou mi
lenkou."
„Pro mne!" dí tento urputně. „Není-li tvou, jest
někoho jiného aneb docela každého. — Leč kterak
mám nyní do herny se vrátiti, jsa pokrvácen a šat maje
na hadry? Ať mne ale tisícerá pomsta kohokoliv za
sáhne, nebude-li mou rozsápána ta holubice, která se
drze osměluje se šlechticem povrhnouti! Musí býti
mou, příteli!"
Vít chlácholil přítele svého všemožným způsobem,
až mu konečně i přislíbil, že děvče přemluví, aby hraběti
svou lásku věnovala.
Tím se Zdenek spokojil. Vít došel mu pro plášť
a kord do herny, načež jej vyprovodil do nejbližší ulice.
Sám se vrátil do krčmy.
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vn.
Na Kladné.
Obraťme se nyní k Jiřímu před jeho odchodem
z Prahy a tedy před doručením-mu listu Klářina!
Sedě ve svém pokoji, zanášel se mladík malováním
podobizny hostitele svého Valtmanna, který při něm
stál a radostně se usmíval na svou vlastní tvář, na
plátno snesenou. Jsa volán, opustil pak Jiřího a za ne
dlouho přišel na jeho místě vesničan, jenž mezi rozevře
nými dveřmi stanul, rozhlížeje se zvědavě po komnatě.
Mladíky ho hned nezpozoroval. Byltě se odebral
k oknu, z něhož chvíli v zamýšlení hleděl ven na ulici.
Po té jal se prohlížeti obraz valného objemu, před
stavující mladou jezdkyni. Dokonav, a jak se zdálo,
' k svému spokojení prohlídku tuto, hodlal po pokoji se
procházeti, leč přítomnost cizého člověka jej zarazila.
„Kdo jsi a co chceš?" oslovil jonáka.
„Předevčírem večer," jal se vesničan vykládati
v
„přišel k nám náš pan strýc ze zámku — "
„Ustaň na chvíli!" převzal mu Jiří slovo. „Možná,
ze nejsem ten, komu co vyprávěti máš. Nevyzrazuj
tedy tajemství své, pokud se nepřesvědčíš, že mně je
máš sděliti!"
„Však já vím," usmíval se jonák schytrale. „Vy
jste ten pravý, nikoliv onen druhý."
Jiří posud nechápal.
„Ano, ano, vy jste to," pokračoval v řeči své
vesničan. „Já jsem dobře poznal na onom obrázku
naši milostivou slečnu — "

V.
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„Slečnu Kláru? Tys od ní poslán?"
„Tuto mám list — "
„Pro mne? — Dej mi jej a mezi čtením vypravuj,
co jsi měl dříve v úmyslu!"
V zimničném rozechvění rozbalil Jiří psaní a pře
letěl zrakem svým obsah jeho. Tvář se mu měnila
každým okamžením a konečně pustil list z rukou.
„Nuže!" zvolal vášnivě. „Beze všeho rozmýšlení
uchýlím se- nyní k soudu, abych odkryl zapřádané sítě
hanebnosti. Dříve však nutno ji zachrániti, ku pomoci
jí přispěti. — Přijel jsi koňmo do Prahy?" obrátil se
k venkovanu.
„Na kobyle tatíkově," odpověděl tento. „Chtěla
sice stále do stáje zpět, poněvadž jí tam na ničem ne
chybí. Dostává oves a řezanku, a na tom si pochutnává,
zvláště na ovsu."
Jiří trnul netrpělivostí, čehož si však řečník ne
všímal a dále mluvil, až jej vytrhl z řeči mladík, tázaje
se, zdaž by ještě dnes do Ounoště přijeti mohli.
Jonák se podrbal za ušima.
„Což, o dojetí by nebylo — ale má kobyla — "
„Poženeš-li ji, bude rychleji k domovu cválati než
do Prahy."
„Máte pravdu, milostivý pane," svědčil venkovan.
„Ona větří na kolik mil oves doma."
„Za hodinu mne čekej tedy u Ěíšské brány!"
přikazoval Jiří, a vyňav z malé skřínky část peněz,
doručil je co odměnu poslovi, řka: „Záplat svůj řád
v hospodě a posilni ještě sebe i koně, abychom se ne
zdržovali na cestě. Druhou polovici odměny obdržíš
v Ounošti.
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Jonák, děkuje vlídnému pánu, vyrazil radostně ze
dveří, vypočítávaje již napřed v duchu, mnoho-li asi
ještě dostane.
Jiří jal se pak znovu list čísti. Vysloviv hlasitě
slovo: „Pomozte!", dal se potom do prohlídky své
pokladnice, v níž se posud celého jmění jeho nalézalo
několik Leopoldových dukátů, více Jáchymovských
dolarů a jiných stříhrňáků.
„To mé celé bohatství!" vece mladík, bolestně se
usmívaje. „A při této nicotě své chtěl bych Kláru za
choť vzíti? — Totě šílenost! — Leč ne, není! Kdož
mi upře, že se dovedu též uživiti pomocí umění svého!
Zajisté jsou zde též slavní mistři a pěkné malby se
patřičně odměňuji. — Hm!" pravil po chvíli, rozhlédnuv
se v pokoji po stěnách, na kterých bylo několik obrazů
svatých zavěšeno. „Tuším, že nyní zde nekvete umění.
Samé světice a samí svatí — jiného se zde snad ne
prodává. Pro podobné výtvory nemám však citu a ná
klonnosti, jelikož mi chybí též přesvědčení. Jsemť pro
testant a tak nehodím se pro podobné zaměstnání."
Odhaliv roušku, pokrývající Klářinu podobu, po
zoroval v rozechvěném citu vnadnou pannu.
.
„Ano, ty budeš mou!" pravil polohlasně. „Mou
budeš, byť bych nenazýval svým ničeho mimo tento
kord a štětec svůj, jimiž oběma ne nejhůře vládnouti
dovedu. S kordem v pravici postavil jsem se kolikráte
svému nepříteli vstříc bez bázně, a nyní bych se neměl
směle dáti do půtky s osudem? — Ano, pro tebe, hvězdo
mého žití, všeho se odvážím, vše podniknu."
Zastřev opět obraz, opustil rychlým krokem pří
bytek svůj, aby sobě najal koně, což když se mu bylo
poštěstilo, vrátil se k příteli svému Valtmannovi, aby
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prícmu a cíl své cesty mu vyjevil. Starý kupec vrtěl
z počátku hlavou, namítaje to i ono, až se posléze
v ten rozum pronesl, že by bylo nejlépe, aby Jiří v ur
čeném místě dívku vyhledal a pod ochranu příbuzných
ji odevzdal.
„Abych pravdu řekl," končil své úvahy, „nejsem
velikým příznivcem klášterů. — "
Konečně se vyptával
věci s sebou, a když mu
rozžehnal se s ním, opět
děje, aby s dívkou učinil

mladíka, má-li všeliké nutné
byl ještě radu dobrou udělil,
a opět na pamětnou mu uvá
podle jeho výroku.

Za branou nalezl Jiří svého venkovana, a nyní šlo
to jak o závod k městysi, kde se shledati měli milenci.
Leč jaké pro mladíka ustrnutí, když na všestrannou
poptávku ničeho se nemohl dozvěděti o Kláře. Konečně
nalezena jest stařena, která se přiznala, že slečnu po
psané podoby u sebe celý vřerejší den přechovala.
Očekávala prý — vyprávěla stařena — bratra svého
z Prahy, a když marným se ukazovalo čekání její,
plakala prý trpce. Druhého dne t. j . dnes po ránu
odjela; kam? — nevěděla babička povědíti.

l
I

Jiřímu nebylo lze si věc tuto vysvětliti a málem
S1
vl z o u f a l
ty
JJ
- v Aby však nabyl jistoty, zdaž se
Klára do zámku Zďárských nevrátila,velel vesničanu
domů se odebrati a potajmo vypátrati, není-li slečna
opět na Kladně. Jonák, jemuž byla hojná odměna
přislíbena, zapřísahal se, že vše učiní, bude-li jist, že
Jiří nevyzradí ničeho v zámku, poněvadž prý by starý
neb mladý hrabě neb také Karel Ždárský jakožto roba
svého jej krutě trestati mohli.
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Jiří ujistiv jej, že se nemá od něho ničeho obá
vati, napomínal jej, aby sám svou vinou se neprozradil
a takovou měrou v neštěstí se neuvrhl.
Byltě již večer a tak bylo mladíku do rána čekati
na návrat vesničanův. Probděl v nepokoji celou noc
a když druhého dne teprv po poledni se posel vrátil
a věci vypravoval, které Jiřímu všechnu krev popouřily
v těle, sedl kvapně na koně a tryskem jej hnal cestou
ku Kladnu, tak že venkovan ruce nad hlavou spráskl,
dušuje se, mladému tomu pánu že straší v mozku. —
Podívejme se nyní na Kladno, abychom zvěděli,
co se po tento čas tam dělo!
Když se byl Karel dozvěděl, že Klára list do
Prahy zaslala, obklíčil nešťastnou oběť zámyslů svých
vyzvědači, kteří každý krok její sledovali a pánu svému
zprávy ovšem podávali. Totéž se dalo s Mičem.
V přesvědčení, že byl Mič téhož dne, kdy psala
list, ( do Prahy jej zaslal a že Jiří příštího dne ji
očekávati bude v Ounošti, sebrala dívka nejpotřebnější
věci své a chystala se k útěku ze zámku, o čemž však
Karel pomocí svých špehounů již věděl. Když tedy
dívka po ránu koně si osedlati dala, abv jak obyčejně
na procházku sobě vyjela, sledovalo ji" v podálí celé
hejno zaprodajných sluhů Karla Ždárského.
Í Tento stál v tutéž chvíli u okna a posměšně se
ušklíbl, vida dívku z brány zámecké vyjíždějící.
„Pýcha odchází, aby zlomená se vrátila," smál se
potupně. „Zdař Bůh tvému podniknutí, slečno Kláro!"
Tato dala se zatím zcela opačnou cestou, aby
Pronasledovníky své zmýlila, což když se jí bylo poaarilo,^ obrátila komoně svého a hnala jej k Ounošti.
•len vsak, na nějž se byla bezpečila, posud zde nebyl
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z příčin nám již povědomých. Byltě teprv téhož dne
její posel vinou MÍČOVOU ku Praze se odebral, a ne
spěchaje příliš, dostal se tam večerem, načež, přenocovav
v hospodě, po ránu se jal hledati byt Jiřího, jemuž
skoro k polednímu již list doručil. Když se tedy mladík
na místo dostal, netuše příčiny opoždění svého, ne
nalézal zde nikoho.
Karel, jemuž byli vyzvědači jeho se zprávou se
vrátili, že oklamáni" jsou dívkou, zuřil, kina celému
světu a zapřísahaje se, že zpupnou děvu nazpět do
Kladna přivésti musí. Několik obyvatelů městských
bylo potkalo Kláru a ti mu naznačili směr, kudy se
dala. Neprodleně vydal se s mnohými služebníky na
cestu a, v Ounošti přenocuje, překvapil druhého dne
po ránu dívku, právě když vyjížděla z mestyse hodlajíc
sama se odebrati do kláštera Doksanského pod ochranu
zdí posvátných. Mocí byla přinucena k návratu do
zámku. V tutéž asi dobu, když dlela jiz v komnatě
své, vyjížděl ochrance její z Prahy.
,
Jakby bezduchá poslouchala Klára pnsné kázáni
p. Xavera, jenž v svatém zápalu hrůznými barvami lícil
provinění její, vnučky odpraveného kacíře.
.
„Velebný pane!" ozvala se přísné děva. „ťoprejte
pokoje mému dědovi, jenž i se svým kacířstvím cti
hodnější jest než všichni jeho a moji pravověncí ne
přátelé."
P. Xaver, ač jinak klidný a mírumilovný muz,
ulekl se bezbožnosti takové a, pozvednuv ruce do výše,
hrozil odpadlici od církve všemi pekelnými a očistcovými
mukami, které mu na paměť připadly.
•
Úsměšek slečnin, že ona se spokojí i tím a ráda
prodlévati bude v místech těchto, pakli se jen nesejde
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tam s p. Xaverem a několika jinými osobami, uvedl
jej v takovou roznícenosť, že vyřkl hlasité a n a t h e m a
nad nezdárnou dcerou svaté církve. Chopiv dívku za
^íJ/U' u v á d ^ W takměř násilně do komnaty pana Floriana
Zďárského, kde se nalézal též syn tohoto, hrabě Fran
tišek, před krátkou dobou z Prahy přibylý a Karel.
Kmet zbožný byl k smrti ulekán vypravováním
p. Xavera o hříšném do nebe o pomstu volajícím
jednání a mluvení Klářině. V dlouhé řeči káral a napqmínal pannu, která na výčitky osobních chyb a po
klesků slovem neodpovídala; když však jí byla vyčtena
její chudoba a nevděk za požívané dobrodiní, rozechvěla
se žalným citem a krví se jí zalila neblahá prouha
kolem krku, pronikajíc bílým Hrncem.
„Hle! nezdárná dcero!" zvolal rozlobený hrabě.
„Známku božího trestu nosíš na krku svém, a trest
boží ač přísný jest spravedlivý. Bůh tresce toho, kdo
se od něho odvrátí, a děti jeho až do sedmého kolena;
proto čiň pokání, padlá děvo!"
Dívka vykřikla zoufale a v očích zableskl se jí
plamen, který však záhy zanikl, ustoupiv slze vyroněné
v trpkém bolu duševním.
„Pane hrabě!" pravila Klára hlasem chvějícím-se.
„Zarmoutil jste dnes bez náležitých důvodů k smrti
duši vám vždy oddanou — odpouštím vám to, ač jsem
od. -vašeho ctihodného stáří a mnoholeté zkušenosti
jiných slov očekávala."
Poslední slova, v pevném přesvědčení a přece tak
dojemně řečená, působila mocně na kmeta a přivedla
jej k uvědomění, že byl v přenáhlení svém příliš příkře
proti dívce vystoupil, dotýkaje se ve svém zbožném
•
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roznícení nejjemnějších stránek duše její nešetrným
způsobem. Změniv se náhle, poceloval plačící dívku,
která, neodolajíc důkazům těm laskavosti a dobrého
srdce kmetova, se na dobro usmířila a povolnější se
stala již za tou příčinou, poněvadž se domnívala, že
Jiří ji byl oklamal. Znenáhla zmocnila se jí taková
netečnosť, že se již ani slovem nevzpírala, rukou svou
oblažiti mladého Hozlauera. Leč kterak se ulekla,
když druhého dne po ránu Vít se Zdeňkem a dvěma
služebníky do zámku vjížděl a od pana Floriana a vůbec
od všech velmi vlídně uvítán byl. Toliko Klára pro
dlévala v němém trudu ve své komnatě a stará její
komornice marně se namáhala, aby ji vyrazila. Jak
obyčejně přinesla i tehdy s sebou karty, aby jejich
výkladem o budoucnosti své velitelky se dozvěděla.
Třikráte rozložila listy a vždy, vrtíc hlavou, šeptala
cosi o smutných dnech.
Mič se takměř ani neukázal a svědomí mu činilo
trpké výčitky, že byl opomenul řádně své povinnosti
dostáti. Konečně, když byl Vít do hradu vjel a pří
pravy k slavnému zasnoubení se činiti počaly, nedalo
vše již kličníkovi pokoje a jakmile se odstraniti mohl,
pospíchal do Oujezda, aby se poptal, zdaž syn nebožky
sestry jeho se vrátil z Prahy. Tento se právě rozmý
šlel, kterak by o přítomnosti slečny Kláry na zámku
se dozvěděl, když Mič do dveří vstupoval. Po dlouhé
rozmluvě, v níž několik pěkných povídek nechybělo,
došlo též na pana Jiřího, a když byl Mič uslyšel, že
mladík v Ounošti čeká na zprávy o slečně, posílal jonáka do městyse, aby vyřídil poselství o dnešním za
snoubení Kláry s Vítem Hozlauerem, což se také stalo,
jak jsme již byli viděli.
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Vít se zatím ve vší opravdivosti ucházel o ruku
dívčinu u pana Floriana. Vykázal se též listem od
hraběnky Píznicové a opisem závěti její, ukazuje obé
kmetu, který na vzájem určil věno, jakéhož se dostane
nevěstě. Vše bylo k obapolné spokojenosti ujednáno
a odpoledne mělo se slavné zasnoubení uskutečniti až
by se totiž hrabě František se Sybilou, Antonínem
a Zdeňkem z návštěvy v sousedství navrátili. Dívka,
jsouc povolána k panu Florianu, vyslyšela klidně zprávu
a božském sňatku a bezcitně přijala listinu, svatební
to smlouvu, kterou toliko snoubenci a svědkové ještě
podepsati měli. Políbivši kmetu ruku, odebrala se do
své komnaty, aby několik okamžiků svobodných bez
výtržnosti prožila.
V prostranné komnatě zámecké bylo vše k obřadu
™ u , uchystáno. Když pak přišla hodina určená, shro
máždili se tam všichni členové rodiny Žďárské s pa
terem Xaverem a Vítem, toliko Kláry zde posud ne
bylo. Hozlauer z Hozlova, jsa u cíle tužby své, tonul
v blaženosti a brzy s tím brzy s oním rozmlouval, lichotě
všem. Pan Florian seděl zamyšleně v lenošce své, ne
všímaje si ani hlučné rozpustilosti vnuka svého Zdenka,
který buďto flegmatického bratra svého zlobil aneb Mici
se vysmíval, jenž ve svátečním jsa oděvu, někoho vy
hledával, komu by daru výmluvnosti své uštědřil.
t0

$o delším marném čekání posláno pro nevěstu,
která za nedlouho do komnaty vstoupila, jsouc pro
vázena dvěma komornicemi a mladou přítelkyní ze
sousedství pozvanou. Tvář Klářina byla nad obyčej
bledá a vše vyzrazovalo, že nepokoj a neodhodlanosť
se opět zmocnily duše její.
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P. Xaver počal delší modlibou, rušenou několikráte
šepotem a smíchem hraběte Zdenka, a ukončením této
ujal se slova hrabě František, maje delší řeč dílem
k snoubencům, dílem k rodině zde shromážděné. Po
té vybídl Víta a Kláru k podepsání obapolné smlouvy
svatební. Vít ochotně tak učinil, ač v něm srdce mocně
bušilo a ruka se mu chvěla; když však Klára s nevý
slovným pocitem žalu se chystala k osudnému a nad
celou budoucností její rozhodujícímu podpisu, ozval se
šramot jakýsi přede dveřmi a všech zraky utkvěly na
těchto, pátrajíce po příčině rušení svatého obřadu.
Náhle se dveře rozletěly a na prahu se objevil Jiří
v jízdeckém oděvu, maje tvář upocenou a do temna
uzardělou, kvapnou, ba divokou jízdou z Ounoště.
Klára, spatřivši jej, vykřikla apéro vypadlo jí z ruky;
ostatní společnost trvala v němém udivení pro drzost tuto.
„Pánové!" ozval se po delší době Jiří, nemoha
hned slova se zmocniti pro těžké oddychování a pro
pobouření duše své. „Pánové! podvedeni jste člově
kem, jenž ani na jméno Hozlauera z Hozlova, ani na
ono šlechtice vůbec nároky činiti nemůže. Opakuji
vám," dí zvýšeným hlasem; „člověk tento jest sprostý,
ničemný podvodník, jenž nepravým jménem se vtírá ve
vaši šlechtickou rodinu."
„A kdož by byl pán tak hrubě obviněný?" tázal
se p. Xaver, jenž nejdříve se byl zpamatoval ze vše
obecného úžasu.
*
„Toliko dvou osob stává posud ve světě, kteří po
právu a pravdě se nazývají Hozlauerové," pokračoval
Jiří mocným hlasem. „ Jestiť to Václav Hozlauer z Hozlova
a j á , Vít Jiří Hozlauer, druhorozený syn Volfganga
Hozlauera z Hozlova a hraběnky Marie Píznicové!
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2 vlastní vůle a na přímluvu syna a vnuků svých jsem
se pohnouti dal. Nezbývá mi nyní, leč zeptati se vás,
Víte, kterakou měrou odpovíte na obvinění toto, a vás,
Jiří, se tážu, čím dokážete žaloby své."
Všech zraky utkvěly nyní na Vítovi, jenž posud
mlčky a s hrdým vědomím důstojnosti své zde byl stál,
nedbaje, jak se zdálo, lichého osočování; nyní však,
přinucen jsa, aby se též ozval, postoupil vpřed a, ukloniv se starému hraběti, volným krokem se přiblížil
až k Jiřímu.
„Jiříku! — Nerozumný člověče!" pravil, dodávaje
slovům svým jakéhosi rázu útrpnosti. „Který zlý duch
tě ponoukal, bys veřejně proti mně vystoupil a tak mne
přinutil, abych k obraně své odhalil roušku, zakrývající
po dnešní den hanu otce svého? Ano pánové!" obrátil
se k společnosti, „nezbývá mi jiného nic, leč abych vy
zradil tajemství posud neodkryté. Otcem člověka tohoto
ovšem Volfgang Hozlauer z Hozlova, který však, ač za
choř měl hraběnku Marii Píznicovou, mimo lože man
želské jej splodil, jsa až do stáří svého vždy veselým
člověkem a takovou měrou snadno nahlédnouti lze
zpozdilosť nařknutí mého."
Jiřímu vzplanuly při posledních slovech oči hněvem
a v ustrnutí pro hanebnou smyšlenku tuto, nemohl chvíli
ani hlesnouti.
„Ha! ničemníku!" zvolal pak hlasitě. „Věčná pomsta
nebes ať tě stihne pro pohanění šlechetného a bohužel!
již v chladné zemi ciziny odpočívajícího muže! Posud
jsem tě považoval za lehkomyslného člověka, kterého
ctižádost přiměla ke krokům takovým, nyní však zřím
na tebe jako na sprostého lupiče, jenž není hoden, aby
slina z úst mých dotkla se obličeje jeho."
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Vít tasil kord, Zdenek však zachytil mu ruku, volaje:
„Nešpiň se s člověkem takovým, ale pacholky dej sem
zavolati, aby holemi jej mravům naučili a katův pomocník
nechť mu vpálí na čelo znamení jeho rodu z nevěstky!"
„Ticho, chlapče!" zakřikl jej pan Florian. „Mám
ti opětovati, že já jsem zde pánem a každý host můj
že stejného práva požívá? — S kordem do pochvy!"
Napomenutí toto rozdráždilo Zdenka k zuřivosti.
„I já jsem z rodu Ždárských," zvolal rozkvašeně,
„i já jsem pánem v zámku tomto a rád bych věděl,
kdo jest s to mne přinutiti, abych v sídle svém se
nezastal pohaněného přítele svého. —Nuže, starý pane!"
„Zdenku! Zdenku!" napomínal jej káravý hlas otcův
a sestry Sybily. „Pomni, že to děd tvůj!"
Jinoch však, nedbaje v zlosti své dobré rady,
pokračoval ve své řeči, řka posměšně: „Děd, děd!
Ha ha ha! Což ví ten stařec o nynější šlechtě po
kročilé ! On považuje surovosť za hrdinství a upřímnost,
mysle, že žije za dob rytířských lupičů, u kterých
takový nemrav za ctnosť platil. — Poroučím vám, vy
čeští robové!" obrátil se k přítomným sluhům, „vyhodte
tohoto člověka ze dveří a psy jej vyštvete ze zámku!"
Pan Florian byl klesl do lenošky, jakby hromem
jsa rozdrcen; chvíli pozíral vněmem úžasu na svého
nezdárného vnuka, a teprv když tento, aby rozkazům
svým důrazu dodal, jednoho ze sluhů za rameno chopil
a k nepohnutě stojícímu Jiřímu jej strčil, vrátila se
kmetu síla do těla a, vzchopiv se poznovu, zvolal hlasem
mocným: „Sluhové, chopte se chlapce toho a dolů
s ním — ! "
Sybila a Klára uvrhli se na kolena, orodujíce za
mladíka.
!
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„Pryč s ním!" vece kmet, nejsa více rozhořčenosti
své mocen. „Ať mi do smrti mé nepřichází na oči!"
Sluhové byli na rozpacích, nevědouce, co činiti.
By uposlechli rozkazu pana Floriana, tanulo jim na
paměti, že na sebe uvalí hněv mladších Zdárskýcb,
budoucích pánů svých, a proto neodhodlaně hleděli
jeden na druhého.
Hrabě František a ostatní členové rodiny obklopili
zatím kmeta, jenž duševně i tělesně jsaumdlen, do lenošky
sklesl, a zapřísahali jej, aby se nezlobil pro neslušné cho
vání mladíkovo, ač dlouhou dobu bez výsledku bylo vše
jich namáhání, by zlobu starcovu uchlácholili.
Když se toto dělo, přistoupil Vít k Jiřímu, a pře
měřiv jej zrakem, v němž krutá nenávist se obrazila,
dí polohlasně: „Odstraňte se! — Zejtra o páté hodině
ranní naleznete mne v ohradě, kde se cesty křižují
a tam vyrovnáme na vždy spor svůj. — Jdete!"
„Svámi není mi již ničeho vyrovnávati," odvětil
chladně Jiří. „Soud rozhodne a drábové jeho."
Vít, usmáv se pohrdlivě, přistoupil k ostatní spo
lečnosti.
Zdenek stál tu po celou dobu, mrače se a zarputile
do podlahy bodaje zraky své.
Pan Florian utišil se posléze tak, že mocen byl
opět slova.
„Ušetřte mne!" vece — „Jsemť již pokojný a nyní
vám ohlásím všem vůli svou. — Nezdárný chlapec ten
ať opustí zámek můj a před smrtí mou nechť nepřekročí
práh domu mého! — Co pak se týče sňatku,^_slyšte
rozsudek můj! Pane Píznici a vy, pane Víte, přistupte
blíže! — Za dřívějších dob byly boží soudy, totiž boj
s mečem v ruce jediný prostředek, jímž se pravda vy-
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jevila; nyní zaujaly jich místo popsané listiny, a kdo
takovými se vykáže a pravosť výroku svého dosvědčí,
tomu dám ruku Klářinu. — Tak zní pevná vůle má!"
Po té rozešla se společnost. Vít pozdržel se
hrabětem Františkem a Karlem na předsíni zabrav se
s nimi do rozmluvy, Jiří však, sešed na nádvoří, vsedl
na koně a odebral se do hostince, aby na zpáteční
cestu posilnil sebe i oře svého. Ruce maje křížem
přeložené, procházel se mladík ve světnici hostinské
a roje myšlének proháněly se mu v hlavě. Z nich
vytrhl jej teprv příchod hospodského, zvěstujícího, že
nelze na další cestu dnešního dne pomysliti, poněvadž
by kůň nesnesl namáhání takového.
Za nedlouho octnul se v hostinci též Mič.
„Jsem vyslán od slečny," pravil, poznav Jiřího
a plaše se rozhlížeje, zdaž nikdo ho neposlouchá. Po
té se vytasil s lístkem.
Mladík kvapně jej rozevřel.
w
„Hm!" divil se klíčník, jenž, zvědavostí jsa puzen,
Jiřímu přes ramena do psaní koukal. „Tolik těch
písmenek a slečna s tím byla v okamžení hotova. Tak
pěkné ovšem nejsou jako patera Xavera. Já sám byl
jednouv svědkem — "
„Řekněte, slečně," přerušil jej mladík, jsa se
čtením hotov, „že přání její mi jest rozkazem! Popilte
a nezapomeňte jí to oznámiti!"
Sotva byl Mič odešel, vstoupil do hostince Tadra, sluha
hraběte Františka, a pokloniv se, doručil Jiřímu list od
hraběte Karla Ždárského. Byloť to vyzvání na souboj.
Mladík, seznámiv se s obsahem psaní, zavolal
hostinského a, požádav jej za péro a blánku, psal
odpověď, kterou za chvíli Tadra do zámku nesl.

^—'•
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Karel, Vít a Zdenek byli zatím v komnatě posled
ního shromáždění, rokujíce o dnešním výjevu.
„A přijal vyzvání?" ptal se Karel.
„Nikoliv!" zněla odpověď Vítova. „To, tuším, jest
nejlepší důkaz, že vněm koluje sprostá, nešlechtická
krev."
„Hm!" dí Karel, schytrale se usmívaje. „To by
se dříve mělo dokázati — "
„Vy snad pochybujete?" zvolal Vít nedůvěrně.
„Že jest udatným a v potýkání-se sběhlým, vím
na jisto," pravil Karel, „zdá se mi však, že vám ne
důvěřuje od onoho nepodařeného a směšného souboje
při svítilnách u chrámu Svatojakubského."
„Hm!" dí Vít překvapeně. „Kdo vám řekl, že —."
„Mámť své vyzvědače. Tenkráte vlezl do toho
ďábel a lest se nepodařila, ha ha ha!
„Ano d.ibel v podobě hrbatého netvora. Proklet
budiž i s dcerou tamnějšího krčmáře! Kdyby se mi do
toho nebyli vpletli, mohlo dnešního dne bez ostudy býti."
„Ach bledý anděl v čertově krčmě!" ozval se ve
sele Zdenek. „Tys mi přislíbil, Víte, že bude děvče ono
mým, a proto, jakmile do Prahy se vrátíme — však
mi rozumíš!"
„Slovo mé máš, Zdenku, a splním je jako šlechtic,"
zněla odpověď.
Zdenek odešel na slova tato z komnaty. Karel,
přecházeje z kouta do kouta, stanul posléze u Víta,
a pevným zrakem v obličej mu patře, pravil: „Mezi
námi budiž řečeno, příteli! Veliký's chytrák a zkušený
v mnohých věcech, dnes ale ukázal jsi se veřejně co
opak své obyčejné důsledné schytralosti."
„Proč a jak?" zvolal divoce Vít.
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„Podle toho, co zdravý rozum každému na pamět
uvede. Při tom však věz, že nebudu ti účty skládati
ze slov svých s mečem v pravici! Pravím však tobě a
tobě výhradně: Dnešním jednáním svým vyjevil jsi, že's
sám nemanželský syn Volfganga Hozlauera z Hozlova!"
Vít nehnul ani brvou při tomto výroku Karlově,
ale k jinému předmětu řeč obrátiv, dí: „Vyzván jest
člověk ten tebou na souboj, pravda-li?"
„Vyzval jsem jej a sice jen v zájmech tvých, dů
věřuje se, že nebudeš neuznalým za služby tobě pro
kázané. Hodlám jej doprovoditi tam, kde nebude ško
diti ani tobě ani mně. Nuže, co mníš?" '
Vít se chvíli rozmýšlel, načež s úsměvem vece:
Devadesát devět ďáblů jest černých, ale stý ošedivěl
stářím a, chromým jsa i Luciperem se nazývaje, ob
chází v mysliveckém oděvu.-"
Karel se zasmál, chystaje se k odpovědi; v tutéž
dobu vstoupil však Tadra, přinášeje odpověď od Jiřího.
Zdárský četl:
„Pánové!
Není mne tajno, co zamýšlýte se mnou; přání
vsak Vašemu, bychom setkali se se zbraní v ruce, nelze
mi vyhověti, pokud písemnými důkazy neosvědčím prav
divost výroku svého veřejně proneseného. Do těch
dob tedy nutno Vám sečkati.
Vít Jiří Hozlauer z Hozlova."
„Oo tomu říkáš?" ptal se pak Karel, pozoruje
dojem, jaký byla slova jím čtená na Víta učinila.
Tento pokrčil pohrdlivě ramenama.
Sluha ohlašoval zároveň, že slečna Klára Jiřího
k tajné rozmluvě byla pozvala pomocí lístku iemu
odeslaného.
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„Přejme jim toho!" smál se Vít. „Alespoň se
spolu rozloučí na vždy."
Zpráva tato však byla nepodstatná. Klára se po
celé půldne neodebrala ze zámku, a druhého dne záhy
po ránu čekal Karel marně u brány, domnívaje se,
že to doba určená k sejití-se milenců. Dívka trvala
stále ve své komnatě a proto odebral se Zdárský do
hostince, aby vyzvěděl, nebyl-li jakoukoliv měrou okla
mán. Hospodský vyprávěl mu, že se byl cizí hostJiž
za šera ranního na cestu vydal, aniž byl se dříve
s kýmkoliv sešel vyjma Míče a Tadry, kteří prý mu
listy jakési přinesli.
Karel se uspokojen vrátil do zámku.

vm.
Čertova čepička.
Vít zdržel se několik dní na Kladně, a společně
s hrabětem Františkem, se Sybilou, Antonínem a Kar em
častější míval schůzky, kde se všichni radili, kterakou
měrou by oblomili pevnou vůli pána Floriana.
Klára byla pokojnější od doby té, kdy Jin se ji
byl zjevil jako ochrance, bez něhož by se byla uvrhla
do zkázy své, a spokojena jsouc v duši a peyne dů
věřujíc v onoh-o, měla se vlídně ke každému, i k Ví
tovi a k Sybile, která brzy přátelsky s ní obcovala,
brzy opět hrdě jako na podřízenou osobu na m pohlí
žela. Zdáloť se, že obyčejný klidný život se navrátil
do zámku a nezřídka scházeli se všichni mimo kmeta
k zábavám, při kterých zpěv a hudba hlavní část tvo303
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řily. Též Klára se jich účastnila a zpěvem svým k vše
obecnému veselí přispívala. Vít pak při takové příleži
tosti neopomenul nikdy, zpívati dojemnou píseň, jejíž
počáteční slova byla: „Tajná žalost svírá srdce mé!" čímž
posluchače vždy mocně dojmul a náklonnosti si získal.
Také u pana Floriana znal potracené dílem dů
věry opět nabýti.
„Prosím, byste mi popřáli pohostinského přístřeší,"
pravil při první návštěvě starého pána; „rád bych
onomu blouznivci, kterého láska k slečně donutila ke
kroku zpozdilému, věnoval času, aby se odstranil z Prahy,
kde sotva mu bude lze déle prodlévati po výjevu tomto."
^ Kmet byl touto řečí a vůbec celým jednáním Ví
tovým k jiným náhledům přiveden, domnívaje se, že
host jeho smýšlí jako on sám, a co na srdci má, že
též ústy pronese beze všeho ostýchání. Dalť se ko
nečně i přemluviti, a se Zdeňkem znova se smíři^,
přičítaje hrubé vystoupení jeho nedospělému posud
rozumu jinochově.
„Čásf viny padá na mne," pravil srdečným hlasem
Vít, „a beze mne zajisté by Zdenek nebyl uvalil na
sebe hněv váš, pane hrabě! Jsmeť přátelé a jeden za
stane se druhého v každém případě. Nestávat mezi
námi tajností, a právě mi připadá na paměť, že Zdenek
videi diplom a vůbec všechny rodinné listy mé, kteréž
jsem mu byl před krátkou dobou k prohlédnutí dal."
V tomtéž okamžení vstoupil Zdenek do komnaty,
jsa zpraven o udobření-se dědova. Vít neopomenul za
svědka si jej vzíti posledních slov svých a jinoch
ochotně přisvědčil, že spisy ty měl v rukou svých.
Takovou měrou ubezpečiv se Vít, že nabývá opět
pudy pod nohami svými, opustil po několika dnech
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zároveň se Zdeňkem Kladno. Ve vsi blíže Prahy za
stavili se oba v hospodě, aby umdlené koně odpočinkem
a potravou se jim posilnili. Netrvali tam dlouho, když
hospodský novinu jim vypravoval, která všechnu krev
z tváří mu byla vypudila. Hosté z hlavního města při
bylí mu totiž sdělili, že ďábel své rejdy v Praze znova
provádí způsobem neobyčejným, nasadiv čepičku svou
na pilíř chrámu Svatojakubského.
Vít a Zdenek, mrknuvše na sebe, hlasitě se za
smáli k nemalému ustrnutí hospodského, který nebyl
s to nevěru podobnou chápati. Bez všelikých příhod
dostali se oba přátelé do, Prahy, a okrávse v domě
hrabat Ždárských, záhy se opět procházeli ulicemi
rozsáhlého města, naslouchajíce pověstím, jaké o čertově
čepičce kolovaly.
Maně zabloudili až ke kupeckému dvoru, kde celé
tlupy lidstva, od chrámu sv. Jakuba se ubírajícího,
potkávali. Zašli tedy též na místo, kde zvědaví diváci
se scházeli, aby na důkaz bezbožnosti pekelného oby
vatele popatřili. Každý, kdo šel kolem čertovy krčmy,
křižoval se a u chrámu hleděl s úžasem na vrchol goti
ckého pilíře, kde čertova čepička se nalézala. Učiniv
pak zadost zvědavosti své, mlčky nastoupil zpáteční
cestu a teprv blíže krejčovské hospody dodal si smě
losti a hlasitě hádal tak i jinak, kterakou měrou se
asi zdařilo pekelníku, obyvateli čertovy krčmy, na po
svěceném místě zavěsiti čapku svou jako na posměch
všemu náboženství.*)
*) O draku letícím k chrámu sv. Jakuba a dotčené na pilíř
vsazené čepičce mluví se v listinách z one doby pochá
zejících, hlavně v oněch tykajících se pře pozdějšího ma
jitele krčmy, rytíře FrantiSka Stuparta o právo hostinské.
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Před krejčovskou hospodou stál vyučenec Jindřich,
tváře se jaksi kysele.
„Nu, což, Jindřichu?" oslovili jej někteří známí
z cechu krejčovského, ubírajíce se kolem něho. „Z čerta
se stal čepičkář, a až nebudeš míti práce, vstup k němu
do díla!"
„A proč se tak na to díváš, jako bys do nezra
lého jablka kousal? ozvali se jiní.
„Ach, což!" odvětil Jindřich. „Zarmoucen nejsem
ale spíše vesel, poněvadž naše hospoda jest prodána
a tak se jinde scházeti budeme, nikoliv u té proklaté
čertovy krčmy."
Čertova čepička byla též paní Logice, naší staré
známé, četných hostů do špitálského hostince nalákala
a po celý den stáli zvědaví diváci u zamřížovaných
oken její světnice, aby fieobyčejný ten zjev ďáblovy
zlomyslnosti pozorovali.
Hospodská přecházela od stolu, posluhujíc hlavně
denním navštěvovatelům svým a ostatním jako z milosti
udělujíc za peníze dobrého moku ječmenového. Nalé
záme tam mimo jiné též vyčouhlého muzikanta od
Vlčkovského pluku a soustružníka Hájka, tohoto věč
ného odpůrce paní Logiky a přece nejpilnějšího hosta
jejího.
„A co vy tomu říkáte, paní Logiko?" oslovil
muzikant vstupující právě hospodyni.
„Co bych tomu říkala, já řku!" zněla odpověá.
„Za nynějších času nestojí již svět ani za pintu piva,
bezbožnost se zmáhá a proto vystrkuje duch pekelný
rohy. A proč by nevystrkoval, já řku, proč by jako
drak nepoletoval ve vzduchu a proč by nenasazoval na
pilíře své čepičky?"
^

•
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„In o p t i m a f o r m a , " dodal Mas za kamny.
„Nevěřili jsme ani v draky ani v ďábly," pokra
čovala paní Logika ve své řeči, „byli jsme neznabohové a kacíři, a hle! konečně přišel — "
„ D i a b o l u s in p e r s o n a , " zakončil Melchior.
„Já řku, ty tam mlč! — JSTa kolenou bych měla
a budu také děkovati Bohu, že se to nestalo špitál
skému hostinci."
„Proč ráda býti můžete, povím já vám," ozval se
Hájek.
„Až se vás ale budu ptáti, prostořeký mistře!"
odsekla mu paní Logika.
„O já znám vaše myšlénky jako vnitřek vysoustruhované číše," pravil vážně Hájek. „Abych bez
obalu řekl, zle by bylo, kdyby si byl čert umínil, že
svou čepičkou ozdobí komín vašeho hostince. Lidé by
pak chodili na místě k vám do Týnského dvora k ho
spodskému Bělskému."
„Ano také!" smála se hospodská. „Ten má právě
takové dvouhaléřové patoky jako Štěpán v čertově krčmě,
a kdo chce dobré pivo píti, nalezne je jen u mne."
„Teď mi ale vysvětlete, paní Logiko!" dí muzi
kant, „kterak se stalo, že ďábel tu svou čepičku ne
nechal na vašem domě? Když jako drak ze sousední
krčmy vyletěl, měl nejblíže k vám, nikoliv ku chrámu."
„Zde jest již drak, j a m d r a c o e s t , " vysvětlil
hlas za kamny.
Všeobecný smích hostů přehlušil pronikavý hlas
rozdrážděné hospodině, která, ruce o boky si podpí
rajíc, do svého manžela se dala, řkouc: „O ty bohaL p r á z n ý peciválku, ty zaprášený kalamáři, ty hrubiáne,
já řku! A to jsi študent, můj muž —?307 —
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„Pravda svatá!" dosvědčil Hájek. „Melchior Kon
valinka by se měl nazývati vlastně Hrubiánem — "
„Yšak já jej potrestám," sápala se paní Logika.
„Kolem kamen, za nimiž má svou kolej, dám ohradu
prkenou udělati, aby se odtamtud ani nehnul."
Zatím přišel nový host, stavitelský mistr Gottwigk.
„Pěkné věci se dějí ve světě!" pravil tělnatý
človíček, usedaje a pot s čela si stíraje.
„Co se stalo?" ptalo se několik hlasů najednou.
„Hned vám povím. — Dříve ale mi přineste čerstvé
pivo, paní Logiko!"
„Bohdejž by nečerstvé!" dí hospodině ve zlém
rozmaru. „U m n e dostane každý host studené, řízné
pivko, a pro vás, pane Gottwigku, nemám žádného
zvláštního sklepu."
„Paní Logice nikdy v ústech nezamrzne," smál
se Hájek, a obrátiv se k staviteli, dí: „Nyní tedy
vypravujte!"
„Žádná to maličkost!" odvětil oslovený. „Rytíř
Stupart z Loventhalu koupil krejčovskou hospodu, a od
koupě čertovy krčmy chce nyní upustiti."
„Není divu!" vece několik hostů stejnou dobou.
„Kdož by vyhazoval peníze za dům, v kterém rarášek
své hmzdo má?"
„To také pravda, pánové!" přisvědčil Gottwigk.
„A to není hlavní věc, pro kterou jsem se zde stavil.
Mamť vám, paní Logiko, něco příjemného vyjeviti.
Přednosta krejčovského cechu pan Heneber hodlá po
šťastném prodeji hospody pitkou oslaviti dnešní večec,
a stane se to zde u vás ve špitálském hostinci.
Pročež pozor, paní Logiko, ať jest posloužen
pořádné!"
808
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„Jen nenadělejte o tom tolik hluku, pane Gottwigku!" vece hospodině. Však si u mne posud nikdo
nestěžoval a pro půl čtvrtá krejčíka — "
„Třicet a více jich nebude!"
„Nu, dobrá! Třicet krejčíků a opijou se desíti
džbánky.
Vše se zasmálo tomuto výroku paní Logiky.
„Ujednáno tedy!" dí stavitel, dopiv. „A nyní mi
přineste ještě jeden plný džbánek, abych okřál, a pak
se dám k panu Heneberovi, abych mu výsledek svého
poselství oznámil."
Příchod dvou nových hostů, z nichž jeden ve vo
jenském šatě vězel, přerušil na okamžení proud veselí.
„Dnes večer tedy se na jisto sejdeme," ujal se
po chvíli slova Hájek. „Budeť zde veselo a hlučno,
aniž se v noci jest obávati pochopů soudcových, kteří
v tyto končiny se neodváží."
„Dlouho se zde nezdržím," pravil (xottwigk, pla
chým zrakem si všimnuv přítomného vojína. „Bydlím
až na Novém světě a cesta tam v noci není příliš pří
jemná, jelikož všeliká luza se po městě potuluje."
Rozmlouvalo se ještě chvíli o večerní zábavě a po
té přešlo se opět na čertovou čepičku. Při té příle
žitosti ujal se slova též vojín, vypravuje, kterak byl
nedávno, jsa opilým, v čertově krčmě noclehoval. Ač
prý ve válce s Turky bojoval a též v oné s Francouzi
se nalézal, dušoval se, že všechny hrůzy bitvy ničím
nejsou u porovnání se strašlivými věcmi, které tam
spatřil, jsa schoulen v koutě jizby. Při jejich líčení
naskakovala mnohému z přítomných husí kůže na těle.
„Aj aj, příteli!" ozval se Gottwigk, nahlédnuv
bystřeji v řečníkovu tvář. „Nemýlím-li se, nejsme po309
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prvé pohromadě. Ukažte se lépe v obličeji a neseďte
tak shrbeně!"
Vojín zlostně pozřel na stavitele, zatínaje pod
stolem pěstě.
„Inu ovšem, že to starý známý," smál se Gottwigk.
„A kterak se můžeš, ty ďáblem posedlý darebo, od
vážiti a do společnosti poctivých lidí vstoupiti? — Co
tomu říkáte, panové? Kdyby pater Eustachius o tom
věděl, že jeho bývalý svěřenec ted po Praze chodí,
aby mámil lid, potěšil by se zase nerázně. — Ha ha
ha! Hledte, kterak se rychle odtud klidí! Nu, však ty
neujdeš přece osudu svému, zralý šibeničniku!"
Frantík se byl skutečně kvapným krokem odstranil.
Chodiltě na vyšší rozkaz z hostince do hostince, aby po
věsti o strašidlech a rarášku dále šířil a takovou měrou
bázeň dost již velikou před čertovou krčmou zvyšoval.
U paní Logiky setkal se však nešťastnou náhodou opět
se stavitelem a proto raději upláchl. Společník jeho
Jindřich, zaplativ, následoval záhy příkladu jeho. —
Naši dva přátelé, Vít a Zdenek byli se od chrámu
Svatojakubského vrátili, učinivše zadost zvědavosti své,
a ubírali se Týnským dvorem, pospolu rozmlouvajíce.
Všudy byly tlupy lidstva, ukazujíce na gotickou stavbu
u sv. Jakuba, která nad řadami domů vysoko do výše
p čněla. V průjezdu Týnského dvoru zabloudil maně Vítův
zrak na nápis, na klenutí se nalézající mezi ženskou
postavou s jedné a umrlčí hlavou s druhé strany.
„ M a r n o s t n a d m a r n o s t a vše m a r n o s t ! "
četl Vít, načež ve smíchu dí: „Aj to byla zmalátnělá
duše, která takto mluvila."
Zdenek mu přisvědčil a dále vedla je opět cesta
na Veliké náměstí, kde se oba rozloučili.
"
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Mladý hrabě, pozdržev se delší čas doma, šel pak
navštívit milenku svou, kterou však nenašel. Pln jsa
nevrlosti, bloudil ulicemi Pražskými, až mu konečně
s Frantíkem se setkati osud popřál. Oba stanuli a záhy
byl zapředen důležitý, jak se zdálo, hovor. Zdenek
doručil po dvakráte sluhovi peníze, který se dnes přepokorným stavěl a všemu přisvědčoval, což bylo po
chuti onoho. Ukončivše rozmluvu, kráčeli směrem k Ja
kubské ulici. Frantík v předu, hrabě několik kroků za
ním. Dali se pak oba do vrat pověstné krčmy, ač bylo
teprv za šera. Za nedlouho octnuli se v herně posud
prázné. Stoly, židlice byly v pořádku rozestaveny
a očištěny na důkaz, že pečlivá ruka hospodině se
stará o jich čistotu a vůbec o jakousi skvostnější
úpravu v starých těchto komnatách.
„Aj, zde vše uklizeno," pravil Zdenek, povšimnuv
si toho.
„Což, bledý anděl hledí si pořádku ve všem
a všudy," odvětil průvodčí jeho. „Dole u starého Ště
pána by bylo také lépe, kdyby to necelilo proti pra
vidlům toho mamonáře. Děvče proto pláče dnem a nocí,
poněvadž takové hospodářství se jí nelíbí a potěšení
nemá pražádného. Krejčík Jindřich, jenž bydlí v pro
tějším domku, sice na ni bere, ale ona ho dvakráte
nemiluje. Alespoň se dá tak souditi, poněvadž hodlá*
v nějakém městě — ďas aby na jméno zpomněl! —
do kláštera vstoupiti."
„Do kláštera?" divil se hrabě.
„Ano! Byla by však věčná škoda té dívčice a vy,
milosti, byste zajisté jen milosrdný skutek vykonal,
bavě se s ní, poněvadž ničeho posud o světě neví."
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„Nuže tedy jdi a pošli sem tu krotkou, nezkušenou
holubičku!" vece Zdenek, rozhlížeje se po komnatě.
„Dnes zde snad není nikoho, kdo by mne v nejlepším
proudu zastavil?"
Frantík odešel do druhé komnaty, aby se přesvědčil,
že vše prázno. Nebylo tam nikoho, i dveře, vedoucí
k točitým schodům, byly dnes uzamčeny.
„Posud jest příliš záhy, aby se kdo do krčmy od
vážil," vysvětloval sluha, ukončiv prohlídku svou. „Pá
nové se sem scházejí teprv po klekání, aby jich nikdo
neviděl, a do té doby jest ještě dosti dlouho. Časem
ovšem sem zabrousí spustlý rytíř Straka mimo obyčejnou
hodinu, leč toho není se strachovati, že vám bude na
překážku. Hrubý to člověk, ale takto duše poctivá
a ví jen o Torstensohnu, který mu nevychází z úst.
Ze by sem právě dnes zabloudil, pochybuji, poněvadž
se, jak se mi zdá, s panem Hozlauerem jaksi rozkmotřil."
„O tom někdy jindy porozprávíme, nyní však raději
pospěš pro bledého anděla!" nutil hrabě netrpělivě
Frantíka.
Za nedlouho vešla do komnaty Anna, přinášejíc
víno a pečivo. Leknutím se zachvěla, spatřivši a po
znavši Zdenka a kvapně hodlala se odstraniti.
„Neodcházej, dítě milené!" dí tento lichotivým
hlasem a dívku zastavil u dveří. „Nebudiž tak nesmělá
a popřej mi několik slov s tebou promluviti!"
Anna se vrátila a, pohlednuvši oknem dříve, stanula
klidně před jinochem, ptajíc se: „Čeho si přejete,
pane hrabě?"
„Aj, což jiného, než abys zde setrvala do příchodu
Jiných hostů a se mnou se bavila, bledý andílku můj!"
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„Jmenuji se Anna & jsem zdejšího krčmáře dcera,"
pravila dívka rychle, nemilujíc posledního názvu Zdeňkova.
„Máš, Anno, bratry a sestry?"
Panna se na chvíli zarazila, jsouc na rozpacích,
posléze odpověděla, že nemá nikoho mimo otce svého.
„Docela opuštěna tedy ?" litoval ji jinoch. „Ubohé
dítě! A co sobě počneš, až ti otec zemře?"
„Klášterní zdi poskytnou mi útulku a ochrany."
„Do kláštera míníš se pohrobiti? Tak mladá, tak
spanilá — nikoliv, děvče, toho nečiň! Důvěřuješ-li ve
mne, zanech toho a já sám se o tebe postarám."
„Děkuji vám, pane!" odvětila dívka, jsouc po
hnuta tímto nabídnutím mladíka, na nějž z počátku
nedůvěrně byla pohlížela, majíc na paměti poslední jeho
sejití-se s ní před dveřmi příbytku Václavova.
Zdenek, zkušeným jsa v umění svádění děv, zara
doval se v duchu, pozoruje tuto přítulnost panny, aniž
pochyboval,, že takovou měrou se mu zdaří zámysly
jeho. Vystřídav s Annou několik otázek a odpovědí,
k jednomu a témuž cíli směřujících, opětoval prvý svůj
návrh, líče jí příjemnosti, jakých v hojnosti lze jí
očekávati.
Dívka bezděčně si povzdechla a slza vylinula se
jí s oka.
„Ty£ pláčeš, nebohé dítě?" dí Zdenek, a chopiv
dívku za ruku, chtěl ji k ňadrům svým přivinouti.
Anna, však vyrvavši se mu z náruče, ustoupila a slabě
se zardívajíc, pravila: „Pane! jinak mluvíte a jinak
jednáte — "
„Nebudiž bloudem, děvče!" chlácholil ji jinoch.
„Jako závdavek obapolné smlouvy rád bych jen od tebe
hubičku měl."
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„Jakou smlouvu míníte, pane?"
„Inu, u všech všudy ďáblů! Učiním tě svou mi
lenkou — "
„Mne? — Pravila jsem vám již, že budu jeptiškou."
„Hlouposti! Což jsi neplakala, když jsem ti líčil
příjemnosti našeho stavu?"
„Příčina pláče mého byla jiná, než jak vy se do
mníváte," dí Anna, chvějíc se. „Vznešenost panského
stavu připravila mne o blaho celého života."
„Aj, tys byla již milenkou některého šlechtice?"
divil se Zdenek. „Podivno, a já tě považoval za vtěle
nou nevinost."
Anně vzplanuly líce studem nevole, a přeměřivši
jinocha od hlavy k patě, obrátila se ke dveřům, aby
odešla. Eozháraný a láskou zpitý Zdenek nehodlal
však kořist svou tak snadným způsobem z rukou pustiti,
a proto skočiv, obejmul děvu a ústa ji zulíbal, načež
obličej její k prsoum svým přitlačil, aby udusil hlas
její, ku pomoci vyzývající. Náhle se rozevřela veliká
skříň, v zákoutí postavená, a z ní vyšel Straka.
„UTorstensohna!" zvolal rytíř. „Nestydatý chlapče,
zanech dívky aneb tě se svým tesákem zmaluji po
čertech!" a při tom odstrčil mladého hraběte od Anny.
Zdenek v rozjitření svém napřáhl na Straku ruku.
„Nečistý ptáku!" zvolal divoce. „Povalím tě něko
lika pěstními ranami, a v okamžiku naběhne vychudlý
a vpadlý obličej tvůj."
„Ho ho! Totě jinak a tedy tasme!" odvětil Straka,
dobývaje zbraně; leč ruka mu sklesla a rudá červeň
ji polila. Jinoch byl jej totiž předešel, a dobyv kordu
poranil rytíře.
314

ČERTOVA KRČMA.

I

„Toť nepoctivý boj, u Torstensohnal" zuřil tento.
„Zákeřnieky jste na mne vypadl. — Ha, zde přichází
Genitus. Nuže, tas za mne, příteli!"
„Co se zde děje?" divil se příchozí, hledě s jed
noho na druhého. Dívka byla se již dříve odstranila.
„U Tortensohna! neplechy se dějí. Tento holobrádek chtěl Annu násilím přinutiti — rval se s ní a — B
„Což tobě do toho, starý chlapče?" zasmál se Vít.
„Jsi snad žárliv?"
Straka oněměl, pozíraje v udivení na Hozlauera.
„Tobě lze tak mluviti?" pravil po chvíli, zpamatovav se. „Vždyť to byla Anna, a kdybych byl k tomu
se nehodil, mohlo se snadno něco nemilého státi."
„Nestarej se o věci, do kterých ti pranic není!"
odvětil Vít rozmrzele. „Co ti z toho pošlo? — Trochu
vyčerpání krve! — Pojďme, pane hrabě! — V nejbliž
ším čase se přání vašemu vyhoví," a již se chystal se
Zdeňkem k odchodu, když opět se rozevřely tajné dveře
ve skříni a mezi nimi objevil se Václav, tváře maje
sinalé a hlavu i obličej obvázaný. Vít stanul jak socha
a všechen život, zdálo se, že uprchl z něho. Smrtelná
bledosí pokryla líce jeho a oči vzpoulené zíraly na
postavu.
Straka, zvednuv zbraň svou, zvolal: „Víte! měj
se na^ pozoru!" a vstoupiv k Václavovi, zmizel s ním
ve skříni, za kterou zvláštní tajná chodba se nalézala.
Vít, udeřiv se do čela, svěsil hlavu, záhy však
hlasitě se zasmáv, vzpřímil se, řka: „Zpozdilci! Vždyť
jsou jiné herny mimo tuto a všudv nás, Zdenku, rádi
uvítají."
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„Nezahrajeme si zde, Víte?"

ptal se jinoch.

„Cekám dnes několik známých svých."
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„Ano, zůstaneme zde!" rozhodl se Vít. Zavolav
Petra, dal přinésti hojně vína a pohár za pohárem lil
do vyprahlého jícnu svého. Zdenek udiveně pohlížel
na toto počínání jeho.

IX.

Nocleh v čertově krčmě.
V tmavém průchode čertovy krčmy byl téhož večera
Frantík s Jindřichem, oba jsouce zabráni v jakýsi hovor.
„Věř mi, Jindřichu!" vece polohlasně Frantík.
,,Před chvílí byl Vít dole v kuchyni a pravil lichotivým
hlasem k děvčeti: „Bloudku Anno, což jsem tě neprosil,
abys hraběte tak krátce neodbývala? Či snad se do
mníváš, že bych trpěl, aby se na tobě prohřešil?" —
Anna mu něco odpověděla, čemu však jsem "za dveřmi
rozuměti nemohl; záhy na to zvolal Vít hrozebně:
„Vím, kam míříš, Anno, ale přisám Bůh! že nikoho
neušetřím, budiž ujištěna, a byt to měl býti onen stařec
aneb ty sama. Odvážil jsem se na vše, za několik
dní jsem u cíle svých přání a proto neuvedu se k vůli
tobě v posměch aneb v cosi horšího. Ne, u všech duchů
pekelných! Zrádu budu a musím .trestati." Po těchto
slovech šel Vít nahoru k Zdeňkovi, kde oba pijí, že
již sotva na nohou stojí."
I bylo to vskutku pravda. Oba mladí přátelé vše
možným úsilím se pustili do vyprazňování plných číší,
každý ovšem jsa k tomu veden jinou příčinou. Zdenek
mrzel se, že mu dnes štěstí u ženštin'nepřálo, Vít však
horšil se pro vyhrůžky rytíře Straky a dcery krčmářovy
a utápěl upomněnku na ně v ohnivém nápoji.
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Frantík se radil zatím dole s Jindřichem o jistou
záležitost, o které však krejčí z počátku ani slyšeti
nechtěl; teprv když mu bylo vše jako pouhý žert vy
líčeno, svolil a ubíral se, nikoliv bez bázně se ohlížeje
na vše strany, k špitálskému hostinci, aby co svědek
se zúčastnil pitky krejčovské. Soudruh jeho octnul se
zatím v herně, kde si dal přinésti číši kořalky, aby,
srdnatosti k svému předsevzetí nabyl. Uzřev šlechtice
mladé již na dobro spité, zašel po nějaké chvíli do
kuchyně, aby Annu o tom zpravil. Dívka se ulekla,
slyšíc, že oba pánové nutně v krčmě přenocovati budou,
jelikož stav jejich nedovoluje, aby domů bez pohromy
se dostali.
Q
„Povalují se tam jako omráčení," zněl konec vy
pravování Frantíkova.
Anna, vidouc, že jiného nic nezbývá, povolala starou
hluchou kuchařku a odevzdala jí klíče, aby v komnatě
nahoře lože pro oba připravila. Po té přísně velela
Petrovi, aby uzamknul dveře, vedoucí do tajné ložnice
nemocného Václava. Hrbáček ochotně odkvapil vykonat
rozkaz dívčin, načež šel, aby opilé šlechtice uvedl na
lůžka. Tito se z počátku bránili, nechtíce měniti místo
své, záhy však svolili a potáceli se za Petrem do
komnaty. Chlapec, zanechav tam světlo, odběhl.
„Br! zde jest chladno a nepříjemno," blbotalZdenek,
rozhlížeje se kolem sebe. „Hm! tu stojí kolébka —
bezpochyby čertova kolébka, ha ha ha! Zde bydlívala
chůva a kojná ďáblova. — A proč se tak mračíš, Víte ?"
Oslovený, podpíraje se o stůl, pozíral na kolébku
upřemným zrakem, načež, obrátiv se, vrávoral na jedno
duché lůžko a záhy usnul. Zdenek následoval pří
kladu jeho.
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Spánek obou byl však nepokojný, rušený děsnými
sny, o čemž svědčily časté výkřiky a pohyby rukou
ve vzduchu. Mladý hrabě, probudiv se později, užasl,
pozoruje u kolébky schoulenou postavu. Lože druhé
jelm bylo opuštěné, prázné a plamínek spoře hořícího
kahánce osvětloval slabě celou komnatu.
Volání o pomoc před okny zatajilo v Zdenku všechen
dech a studený pot počal mu vyrážeti na čele. Na
slouchal. — „Pomozte!" zřetelně mu zaznělo v uších,
čím dále však tím se stával úpěnlivě prosící hlas
mdlejším, až konečně na dobro zanikl.
Také u kolébky ozvalo se úpěnlivé vzdychání, které
zmateného a napolovic bdj§ího jinocha o všechen rozum
připraviti hrozilo. Plachým okem hleděl Zdenek kolem
sebe, hrozná tíže usedala mu na prsa, nedajic mu volně
oddychovati, krev se mu srážela v žilách a hlava se
stávala každým okamžikem pustší a těžší. Přemáhaje
se vší silou, vyskočil jinoch a po komnatě se potáceje,
volal o pomoc, jelikož se dusí a čerstvého vzduchu
postrádá. Opět se rozevřela mdlá víčka jeho očí a když
prozřel nové leknutí přidružilo se k předešlým. Staré
nářadí které v této komnatě hojně sestaveno bylo zdálo
se oživovati, každému stolu, každé skříni a lenošce
narůstala ďáblova hlava a dlouhé drápy, kterými pekelné
ty obludy po Zdeňkovi sahaly, provozujíce divoký kolem
něho tanec. Brzy rostly až do stropu, brzy opět se
krčily k zemi. Kruh jejich stával se čím dále tím
užším, již již se dotýkaly tyto hnusné postavy hraběte,
aby ukončily zardousením časný život jeho, v tom pro
nikavé vzkřiknutí — mocně rozbila ruka tabuli v okně
a Zdenek smělým skokem s tohoto unikl nebezpečí.
"V pádu opustili jej smyslové a teprv svítáním ranním se
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mu paměť vracela. Rozhlížeje se, užasnul, vida že se
nalézá na dvoře neznámého mu domu. Chladný větřík
ranní přivedl jej na dobro k sobě a znenáhla počaly se
mu výjevy noční v hlavě opětovati. Povstav, ohledával
se, zdaž při odvážlivém skoku nižádného úrazu se mu
nedostalo, a k útěše své shledal, že nižádných bolestí
necítí. Bez odkladu pomyslil na cestu odtud a proto
jal se bedlivěji prohlížeti, kde se byl octnul a kudy
lze ven se dostati. Byltě v dlouhém a úzkém dvorku,
na jehož jednom konci byly dveře vedoucí do tmavého
průchodu. Tímto se dostal k jiným, na štesh neuzamčeným vrátkům, z kterých na ulici vystoupil. Stál
před krejčovskou krčmou a sousední stavem poznal co
ono, ve kterém strašnou noc byl prožil. Rovnou cestou
dal se k domovu, sotva však že byl několik kroků
učinil, zakopl v kvapu svém do něčeho, co se mu při
bedlivějším ohledání zjevilo jako mrtvola lidská. Zachvěl
se, pozíraje ve vypoulené oči mrtvého a rychle jal se
pak odtud běžeti, jakoby sám byl původem vraždy
a udychtěn, upocen dostal se domů, kdežto na lože se
uvrhnul, aby ve snu okřál po neblahých dobách v krčmě
ztrávených. —
Pověst, že stavitel Gottwigk ďáblem zaškrcen byl
před čertovou krčmou, záhy se rozšířila po celé Praze
a novému o tom mudrování podnětu dodávala. Množství
lidu sběhlo se k mrtvole nešťastníkově a nikdo nemohl
chápati, kterakým způsobem se octnul v křečovitě za
ťatých prstech jeho kus vojenského oděvu.
Noční stráž soudcova se přiznala, že byla, ubírajíc
se kolem chrámu u sv. Jakuba, zaslechla nedaleko čertovy
krčmy křik a podezřelý jakýsi hluk. Poněvadž však
po klekání poctivá duše lidská v ony končiny se ne319
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odváží, nemajíc tam zajisté ničeno pohledávati, byla
prý ponůcka stanula a, znamením kříže se požehnavši,
mocí úřední povinnosti své zvolala, jaký to hluk v oné
uličce. Za odpověď prý dáno žalostné vyzývání kpomoci,
načež vůdce stráže znova prý zvolal; „My jsme soudcovi
zbrojnoši, a kdo pomoci pohledává, nechť přistoupí
k nám!„ Strašná slova z uličky vycházející: „Ďábel
si jde pro hříšnou duši," polekala všechny tak, že se
na outěk dáti mínili, leč tn přiměl je vůdce opět mocí
úřední povinnosti své k setrvání a znovu hlásal prý do
uličky, řka: „Ať se dá dábel dobrovolně zatknouti!"
Strašlivý smích, jaký se pak ozval, poděsil je opět,
a poněvadž pak vše utichlo, pomodlili prý se krátce
strážníci a jako bohabojní křesťané ubírali se klidně
dále.
Tak znělo vypravování noční stráže, aniž tím celá
záležitost jasnějšího světla nabyla. Nebohý stavitel, dle
domnění lidu raráškem o život oloupený, byl v chrámě
nyní vyzdviženém na Strahově pohřben slavným způsobem.
Všeliké pak pátrání po zlosynovi, jakým že byl některý
vojín, kus oděvu v ruce zavražděného svědčil, bylo
marné. —
Zdenek, jak již podotknuto, nepřišel k žádnému
zevnějšímu úrazu, ale za nedlouho se ukázalo, že se
byl tím nebezpečněji uvnitř těla poranil. Dostavil se .
kašel a chrlení krve.
Vít ulekl se, navštíviv přítele svého, sinalých tváří
jeho a neméně užasl mladý hrabě, pozoruje obličej
soudruhův.
Hovor se záhy obrátil k událostem nočním.
»Kéž by dábel všem ženským krky zakroutil!" dí
Zdenek mdlým hlasem. „Ony jsou příčinou smrti mé."
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„Nemysli hned, že ti stoji smrť v zápětí!" těšil
jej Vít. „Doufej, že záhy budeš uzdraven — "
Nenávidím naděje a držím se byť i nemilé skutečnosti
a jistoty; ano jist chci býti tím, co mi nastává. — Liché,
liché to doufání! — Leč pověz mi, zapřísahám tě
u všech pekelníků, ký čert tě vypudil z lože, doháněje
tě ach! — nešťastný ten kašel mne připraví o život —
doháněje tě k oné proklaté kolébce, u níž jsi dřepěl
jako nějaká kojná?"
Vít se ulekl, neodpovídaje, a překvapením vyskočil
s lenošky.
„Co poskakuješ?" pokračoval nemocný rozdráž
děně. „Pravda to, že jsi dlel jako zbabělá chůva
u kolébky, když mne běs ze spaní vyburcoval a mysle
mi omámil. Prokleta budiž kolébka ta a proklet i ten,
kdo v ní druhdy líhával!"
Vít ustoupil na krok a tváře mu pobledly.
„Tyť kleješ jak nejsprostší pacholek, Zdenku!"
pravil. „Hrabě —•"
„Hrabě, kníže aneb pacholek — vše jedno, pak-li
krev chrlí a k smrti se blíží," přejal mu další slovo
Zdenek. „V takovém případě nehledí člověk na slova,
která mluví a věř mi, že bych nyní raději byl praobyčejným šlechticem aneb třeba pacholkem, kdyby
mi jen dále bylo popřáno žíti."
Delší hovor unavil chorého tak, že mu mluvení
zakázáno bylo.
Hrabě František Žďárský, byv kdesi na venkově,
vrátil se teprv druhého dne" nemoci synovy a zpráva
o jeho chorobě jej takměř ohromila. Svoláni jsou
lékaři, aby zdání své o stavu Zdeňkově pronesli, ale
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krčení ramenama dosvědčovalo, že není již naděje na
uzdravení.
Příčina a původ smrtné choroby zůstaly tajemstvím,
jaké jinoch po krátkém čase s sebou do hrobu vzal.
Smrť bujarého a života plného mládce učinila hlu
boký dojem na starého pana Floriana i na slečnu Kláru.
Kmet, vyslechnuv žalnou zprávu, trval chvíli vněmem
úžasu, toliko křečovité chvění-se rtů svědčilo o vnitřním,
nevýslovném bolu. Klára, obávajíc se smutných následků
rozželení toho, usedla k němu a násilně zadržujíc slzy,
pozorovala úzkostlivě starcův ubledlý obličej. Hlasné
vzdechnutí bylo první zásadou vracejícího-se vědomí.
„Opět uvadla tedy větev, bouří jsouc urvána od
kmene, klesla v temný hrob," zatoužil pan Florian.
„Zemřel syn syna mého, krev krve mé. Uprchl život
z těla mladistvého — letorosti nadějné — a já, kmen
sletlelý posud žiju život čím dále tím rmutnější. Leč
záhy přijde i pro mne den spásy a odpočinu klidně
po boku otců svých. Dejž Bůh, by stalo se záhy tak,
by očím mým nebylo zříti, kterak nepříznivý osud ostatní
větve věkovitého kmene ruší a láme, kterak meč a pečeť
Ždárských, potomků knížat Luckých do říše temnosti
se spouští." .
„Ustaňte v bolu svém, milý strýce!" díí Karel
hlasem přidušeným. „Pomněte, že nelze, aby jednou
ranou zmizela rodina slavná z jeviště světského!"
Kmet potřásal nedůvěrně hlavou.
„Počítáš se ty, synu odpadlíků vlasti a náboženství,
též za Ždárského?" vece pan Florian trudně. „ M k o l i v '
to nemůžeš a nesmíš, jsa cizincem zemi této České."
„Cizincem!" zvolal Karel bolestně. „Aj což ne
navrátil jsem se v lůno pravověrné církve, což nenaučil
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jsem se česky mluviti a psáti a nejsem nyní též údem
národa svého? A vy, vy nazýváte mne odpadlíkem? —
I ve mně koluje krev slavného Gotharda, jenž zajal
císaře Bedřicha, i ve mně koluje krev udatného Jana,
jehož slávu Francie a Nizozemí posud hlásají."
„Syn Janův však stal se odpadlíkem a zrádcem
vlasti své."
„Milý ujce!" prosila Klára. „Ušetřte se a odpo
čiňte sobě!"
„Nechť osud se mnou naloží, jak se mu zlíbí —
jsem připraven," pravil kmet se zbožnou oddanností, a
složil ruce své na prsa křížem. „Dojdi mi, dítě drahé,
pro patera Xavera, abychom společně se pomodlili za
pokoj duše vnuka mého."
Stalo se dle přání pana Floriana.
Karel, vrátiv se pak do své komnaty, přecházel
zamyšleně sem tam.
„Jeden tedy již klesl," rozjímal polohlasně. „Leč
posud jest zde jeden a opět jeden, a ožení-li se prvý
či druhý, bude jich ještě několik, — hu! a já zů
stanu věčně trpěným otrokem a chuďasem. — Leda
že by
uvidíme! — Možná to věc a stařec třeba
dobře prorokuje. — Nuže, dobrou noc, pane a veliteli
můj, dobrou noc! — Syn zrádců a odpadlíků ulehá
na lože!" —

Jiří se zatím radil s několika znalci práva, kterak
by dosáhl ztracených listin svých, a jednohlasná rada
všech zněla v ten rozum, že dříve nutno, aby se vy
hledal Václavův příbytek, což ovšem za tehdejších
dob velmi nesnadnou věcí bylo. Ukrýval-li se kdo mezi
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zděmi hlavního města, ztěžka dalo se vyhledati sídlo
jeho, a tak nezbývalo Jiřímu nic jiného, leč aby ná
hodě a štěstí svému vše ponechal. Věděl na jisto, že
Straka jako starý soudruh Václavův tohoto zná a
° v n ě m ví; byltě vypátral, že Hrobčický s Václavem
též v jakémsi spojení býti musí podobnou měrou jakož
i Vít. Ze Straku k prozrazení hledaného člověka po
hnouti nelze, o tom se byl přesvědčil, navštíviv jej
v domku na rohu Jeruzalémské ulice; bezpečil se více
na rytíře Hrobčického, jenž při šarvátce u chrámu
Svatojakubského co věrný druh se byl osvědčil, a na
štěstí setkal se s ním dosti z brzkém čase.
Oba se pozdravili jako staří již známí a Jiří beze
všech okolků vyjevil rytíři žádosť svou.
„Hm! Straka, jak pravíte, zná zajisté Václava,"
odvětil Hrobčický, pozoruje tvář mladíkovu, jakoby
v ní čísti chtěl myšlénky jeho. „Leč proč vyhledáváte
oba? Straka měl, jak zajisté víte, nějaké opletáni
s vládou a mimo to s několika věřiteli, jimž za koně,
zbraně a podobné věci posud dluhuje. — Nu, pro
mne chcete-li" —
„Nestarám se ni o to ni ono, a záleží mi toliko
na tom, abych se dozvěděl os místě, kde se Václav
Hozlauer z Hozlova zdržuje. Že rytíř Straka by mne
o tom nejlépe poučiti mohl, vím na jisto."
„Promluvím o tom se Strakou a odpověd jeho
vám přinesu osobně, jste-li s tím vůbec spokojen,"
nabízel se Hrobčický.
Jiřímu bylo tak učiniti, nechtěl-li vší naděje se
zbaviti. Po té se oba rozloučili.
Minulo několik dní a mladíku zdály se v jeho ne
pokoji věčností. Dílem obíral se v myšlékach s Klárou,
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chvílemi se oddávaje naději, chvílemi opět beznaděj
nému obávání, dílem přemítal na mysli, kterakou mě
rou se asi ukoněí podniknutí jeho, spojené s náramnými
obtížemi u vyhledávání osoby, která všeliké tajemství
tykající se věci této odhaliti a tak veškerou budoucnost
jeho pojistiti mohla. Konečně marně se namáhal, aby
nalezl nějakou stopu k podivnému vystupování Vítovu,
který s nepravým jménem samotného Jiřího představoval.
Sedě takto jednoho dne zadumán v komnatě své,
zaslechl slabé klepání na dveře a Petr hrbáček vkročil
k němu do příbytku. Ohlednuv se bázlivě za sebe, bral
se pak chlapec k Jiřímu, aby mu ruku políbil.
„Nepřinesl jsi mně již jednou list?" ptal se mla
dík, pozoruje bystřeji postavu příchozího.
„Od koho, prosím?" dí chlapec, sklopiv oči a
bázní se chvěje.
„Od někoho, kdo se nazývá Hozlauerem."
„Hozlauer? — Toho neznám a směle bych na to
přísahati mohl."
„Lžeš, chlapče!" dí zhurta Jiří, nabyv jistoty,
že má před sebou dotčeného posla. „Ano lžeš, neboť
ty's ten, který mi doručil hanebný onen list. Přiznej se!"
Petr pozíral naň tupě.
„Nerozumím vám, pane!" pravil pak. „Vím jen, že jsem k vám poslán od jistého člověka, který více
již jest mrtev nežli živ a který si přeje, abyste jej
navštívil, poněvadž prý má s vámi o důležitých věcech
mluviti."
„Kterak se nazývá?"
„Pan Václav!"
„Příjmení?"
Líný ďábel!" odvětil Petr nesměle.
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„Ničemo!" zvolal Jiří, dopálen jsa domnělým
vtipem chlapcovým. „Okamžitě pošlu pro dráby soud
covy a ti vyklepou z tebe pravdu pomocí hole!"
Hrbáček vrhl se na kolena.
„A kdybyste mne rozmlátili na drobty, já ničeho
nevím," pravil hlasem plačtivým, dělaje při tom tak
směšné posuňky, že se Jiří na vzdor rozhorlenosti své
smíchu zdržeti nemohl. Záhy však přijav na sebe váž
nou tvářnost, pravil přísně k chlapci: „Kde bydlí
dotčená osoba? Dovedeš mne k n í ! "
Petr otálel s odpovědí, a teprv na opětovanou
otázku vece trudně: „Nesmím to vyjeviti; Anna mi to
zapověděla, pravíc, že sama vás k nemocnému dovede."
„Anna?" divil se Jiří. „Kdo jest osoba tato?"
„Panna Anna ošetřuje nemocného," vysvětloval
hrbáček, „a podle jejich slov máte, „milosti, po klekání
večer čekati u chrámu sv. Jakuba na mne neb na ní,
jak se vám bude líbiti a koho z nás dvou si zvolíte."
„Aj, ty malý darebo! nyní se mi musíš vyzpoví
dati. Již jednou jsi mne zavedl a tenkráte podařilo
se ti upláchnouti; dnes však neujdeš mi, pokud vše
nevyjevíš. Zajisté má se dnešním večerem uskutečniti,
co se tehdy nezdařilo, a proto Jtahiv!" a při slovech
těchto chopil se Jiří hole, hrozcbně ji toče nad chlapcem.
Petr sklesl podruhé nai kolena, s pláčem se du
šuje, že jest vším nevinen a že o ničem nevěděl a
posud neví.
„Proč mi nelze za dne onen dům navštíviti?"
vyzvídal mladík a ruka s holí se mu svezla k podlaze.
Petr pokrčil raménama.
„Nevěřím ti," pokračoval Jiří v řeči své, „jelikož
jsem byl již jednou podveden a sice výhradně tebou.
^
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Přiznej se: kdo byl onen muž, jenž tě ke mně poslal,
vyjev jméno a stav i obydlí jeho, a pak-li tak učiníš,
dostane se ti odměny na penězích. Budeš-li však za
pírati, zavolám služebníka a dám tě k soudci dovésti. —
Vol!"
Hrbáček, náhle povstav, zatvářil se vzdorovitě.
„Milostivý pane!" vece, čiňte se mnou cokoliv
a já přece nesmím o ničem se zmíniti. Nač se ptáte,
to Vám zodpoví Anna, nikoliv já."
„Pro Bůh, pověz však, kdo jest tato Anna!"
„Jest to dobrosrdečná ač nešťastná dívka, jest
to - ano ta sama, kterou jste kdesi z rukou opilého
člověka blíže špitálského hostince vysvobodil a jíž jsem
já svítil na cestu k domovu. Opilec onen byl pan
Václav. — Podruhé jsem vás spatřil u rytíře Straky. —
Věříte-li tedy, milbsti, určete sám místo k sejíti-se a
Anna Vás tam bude očekávati, aby vám vyjevila, nač
se mne marně poptáváte "
Jiřímu zdála se řeč Petrova víry hodná; chvíli
se rozmýšlel, načež dí: „Za hodinu budu na podloubí
u Týna. - Zde máš za vystálé ouzkousti," a hodiv
chlapci peníz, otevřel mu dvéře. Hrbáček volným
krokem se vzdálil.
V určitý čas procházel se mladík u Tejna, a ne
bylo mu dlouho čekati; neboť uzřel Petra se ženštinou,
která zahalena jsouc ve veliký šat, s hlavou sklopenou
se kolem něho ubírala. Chlapec na Jiřího mrknul a
tento kráčel v jisté vzdálenosti za oběma. Konečně
se dostali do ú^ké uličky, v níž nebylo nikde človíčka
spatřiti a zde dohonil náš mladík dívku a pozdravil ji.
„Nemějte mi za zlé mou nedůvěru," pravil pak,
omlouvaje se.
S
>
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„Máte dosti příčin k nedůvěřování, pane!" odvě
tila dívka, plachým okem vzhlédnuvši. „Nyní však mů
žete mně věřiti; nehoř člověk umírající vás pro Boha
prosí, ahyste mu návštěvy své neodepřel."
„Z vašich očí nevyhlíží klam," dí Jiří. „Přijdu
zajisté" —
„Děkuji vám v jeho jménu," ozvala se panna chvě
jícím se hlasem. „Za dne ale nelze, abych vás do
domu k němu uvedla a proto dostavte se na místo
večerem, kam vám určil hrbatý chlapec, abych, až
hude vše jisto, pro vás přišla. — Bůh vám to odplať,
milý pane!" a s očima zarosenýma pohlednouc ještě
jednou na Jiřího, zmizela na to záhy i s Petrem.
Mladík, v zamýšlení pohroužen jsa, vracel se do Že
lezné ulice.

X.
Bratři.
Večerem ozbrojiv se a v široký pláštík se zabaliv,
bral se Jiří k chrámu sv. Jakuba, a právě když k místu
docházel, zavzněl na věži zvonek, vybízející k modlitbě
večerní. Každý, komu bylo v dobu tuto dlíti v oněch
končinách, rychlým krokem opouštěl pověstné vůkolí,
v které zvláště od smrti Gottwigkově živá noha po
klekání nevstoupila. Jak mile poslední zvuk zvonku
dozněl, nastalo tam hluboké ticho, již ničím rušeno
nebylo. Jakýsi měšťan, chtěje snad. zkoušeti srdnatosť
svou, přiblížil se až nedaleko k chrámu, náhle však,
obrátiv se, klusal zpět k jakémusi obveselení Jiříkevě,
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který v duchu se zasmál nepodařenému pokusu hrdin
ství toho.
Tmělo se více a více, a posud dlel mladík nás
pod gotickým portálem chrámovým; bystré oko jeho
bloudilo podél celé ulice, aby nižádné hnutí mu neušlo;
Několik v pláště zahalených osob vklouzlo v krátké
době po sobě do domu, jaký Jiří nyní prohlížeti se
jal. Byloť to stavení zevně zpustošené, bylať to —
čertova krčma.
Již přecházela Jiřího trpělivost, an nemohl se
dočkati ani dívky ani chlapce; pojednou zaslechl kroky
a uzřel hrbáčka se blížícího.
Pojďte, milostivý pane!" oslovil jej polohlasné
Petr, „a podejte mi ruku, abych v tmavém průjezde
vás dovedl k panně Anně, která o ostatek se postará.^
Jiří učinil dle této rady a oba kráčeli ku krčme
„Pozor, pane, ať někde neklopýtnete!" napomínal
šeptem hrbáček. „A nemluvte ani slova, abychom se
neprozradili! Anna bude bezpochyby již nahoře a proto
půjdeme k ní zde přes schody. — Jen pozorné, milosti!
Mladík, podav vůdci svému levici, držel v pravici
ostrou dýku pro případ jakékoliv zrády. Po schodech
dostali se nahoru a vstoupili v právo do komnaty.
„Panno Anno! již jsme zde," ozval se Petr. /
„Budiž Bohu dík!" zněla odpověd. V okamžení
rozžehla dívka světlo, načež dí k Jiřímu: „Buh vám
žehnej, pane, že jste vyplnil přání mé: pochybuji, že
přečká nemocný dnešní noc. - Setrvejte chvíli —
ohlásím mu váš příchod."
'
....
Anna odešla do sousední komnaty a za chvíli se
opět vrátila, řkouc: „Jest hotov vás u sebe spatřiti,
ale prosím vás, pane, zacházejte s ním mírně!
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Jiří byl v zimničném takměř rozechvění, vstoupil
s děvou do jiné dabě osvětlené prostory, jejíž druhé
dveře zabedněny yly. Anna přistoupivši k posteli,
rozhrnula opony ji' obkličující a prosebným hlasem
vece:. „Milostivý pane! již jest zde."
Jiří při slovech těchto podivně byl dojmut citem
jakýmsi neznámým, a když přistoupil k loži chorého
a na tohoto pohleděl, vydralo se mu z úst polohlasné,
překvapením pronesené vykřiknutí.
„Václave!"
„Víte!"
Stejnou dobu oba zvolali. Jiří, zalomiv rukama,
klesl na židlici.
„V takovém stavu tě tedy nalézám," zabědoval
žalostně.
Václav, z hluboká si oddechnuv, klesl bez vlády
do podušek. Dívka přiskočila k němu, domnívajíc se,
že snad již dokonává.
„Jest zamčeno?" ptal se nemocný po krátké době.
„Petr jest na stráži," odvětilo děvče.
„Anno! podej mi životní síly mé!"
Oslovená se chvíli rozmýšlela, pak mu doručila
láhev, z které se napil. Oči se mu opět zaleskly ne
obyčejným ohněm a tváře se poněkud zarděly.
„Václave! tys poraněn. Kdo ti to učinil?" ptal
se Jiří.
Anna se zachvěla a prosebně pohledla na nemoc
ného. Tento mlčel a teprv po chvíli se ozval, řka:
„Neptej se mne, Víte! — Zaručil jsem slovem svým,
že jej nevyzradim."
i „čas kvapně ubíhá, pane!" napomínala jej dívka.
„Řekněte mu, prosím vás, vše, jak jste mi byl přislíbil."

V
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„Pravdu máš, Anno!" odvětil Václav s povzdechem.
„Pokud opět neuhasne ve mně život, musím mluviti.
Kde však začíti?"
Jiří stal tu v němém úžasu nejsa téměř jasné
myšlénky schopen pro nával citů, jaké se ho byly
zmocnily.
„Vrátím se k oněm dobám," ujal se churavec znova
slova, „kdy matka tvá, Víte, a otec nás obou žil. Za
jisté se pamatuješ z chlapeckých let svých na spory,
jaké častěji povstávaly mezi mou macechou a mnou
samým. Bylť jsem tehdy mladý a horkokrevný, a sve
den jsa lakotou, mrzel jsem se, že dosti skrovné jmění,
zachované otcem po zabavení statků jeho v Cechách
mezi nás dva rozděleno býti má. Matka tvá častěji
mně vytkla, že u porovnání s tebou pouhým jsem že
brákem, což nemálo mne mrzelo. Abych se vyhnul
všem nepříjemnostem, opustil jsem novou naši vlasť za
hranicemi a odebral jsem se do Uher, kde tehdy lu
teránští obyvatelé na potlačování svého náboženství si
naříkali a proti cífaři zbraní svých pozvedli, vyvolivše
si Rakocziho za vůdce. Vrozená mi již nenávist k cí
sařskému domu pohnula mne, abych vstoupil do řad
povstalců. Nešťastné to však hylo podniknutí: hlavy
čelních mužů, hrabat Nadasdy-ho, Zrini-ho, Tattenbacha
a Frangipani-ho padly mečem pro pokus otrávení, a po
té vyslal císař proti nám 30.000 mužů, kteří zvítězili
a do všech koutů světa nás rozprášili. Otec můj, ač
nepříznivec císařské rodiny, hodlal přece ještě něco
zachrániti ze zabavených statků svých a řádil tedy,
uslyšev, že mezi povstalci proti Leopoldovi jsem bo
joval. Strachovalť se též o jmění, které teta matky
tvé zde v Čechách zpět byla obdržela a které po její
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smrti tobě se dostati melo. Hádka, jakáž byla po mém
návratu pro to povstala, donutila mne, abych po
žádal za otcovský podíl svůj a byl mi od rozhněvaného
ow» vyplacen. Hněv jeho mnou však příliš nehnul,
uaesel jsem k Francouzům a se zbraní v ruce dostal
jsem se do Holandska. Ve vojště francouzském se
znamu jvsem se se syny několika též ve vyhnanství
žijících Cechu a s nimi ve spolku hodlal jsem provésti
odvázhve podmknutí. Podíl můj byl záhy skoro na
dno vyčerpán, ale jako důstojníku bylo by mně možná
bývalo poradné živu býti, kdyby souboj jakýsi k outěku
mne byl nepřinutil. — Všeho jsa zbaven, vrátil jsem
se jako ztracený syn pln pokory do domu otce svého,
aoutaje ze budu vítán jako člověk kající a poklesků
svých žehci. Trpce však byla naděje má sklamána,
jeiiKoz byl otec zcela pod vládou matky tvé, dráždící
jej proti mně. V zoufalství chopil jsem se opět svého
jiz u vojska ve mně vzniklého předsevzetí. Leč po
třeboval jsem k tomu zachráněných listin rodinných,
Jimiž, jak jsem věděl, příležitostně se mi vykázati bylo.
veda, ze by otec k zámyslům mvm nikdy nesvolil, do
byl jsem se ve spojení se sluhou do skříně, abych ná
silné otevřel a uschované v ní listiny sobě přivlastnil,
ťuvodně minii jsem toliko listiny otce mého a mne se
tykající vzíti, pomnění však, žes mi věčným protivní
kem a zhoubcem štěstí mého, přimělo mne, abych se
hleděl zmocniti též oněch, které matce tvé a tobě
JSÍ
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„Já tvým sokem v lásce?" zvolal udiveně Jiří.
„Ano, Mane tě milovala --"
„Ach, neblahé nedorozumnění! Neucházel jsem se
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nikdy o přízeň Mariinu, ačkoliv se ke mně laskavě
měla, laskavěji než k tobě, což však není divu, uvedes-li si na pamět, že jsem byl sedmnáctiletý jinoch,
kdežto tys byl o celých deset let starší.
Václav na chvíli se zamlčel, načež pokračoval,
řka: „Vůbec nemiloval, nenáviděl jsem tě, poněvadž
jsi byl na světě. Bez tvého zrození byl bych býval
jediným synem, majícím nároky na jmění otcovo a po
smrti rodičů i na ono matky tvé, což všnk se zničilo,
jakmile jsi spatřil světla božího."
Při posledních slovech zdálo se, že řečníka, posud
plynně vypravujícího, síly opouštějí a s namáháním vy
rážel jednotlivá slova ze sebe. Mocný boj bojoval
duch jeho, nemoha se hned odhodlati, aby odhalil další
pásmo jednání svého.
„Tys byl, tuším, tehdy na cestách," pravil po
chvíli.
„Zdržoval jsem se na klasické půdě Italské, za
nášeje se pozorováním maleb výtečných mistrů tamnějších," odvětil polohlasně Jiří.
„Dostal jsem se tedy do komnaty a zmocnil jsem
se listin, ale jen po právu mně náležejících. Tvých
jsem se ani netknul, uebot dobrý ve mně duch zvítězil,
a nehodlal jsem cizý majetek sobě přivlastniti," ujal
se řeči po krátké době odpočinku nemocný. „Hřmot
povstalý při dobývání se do skříně, upozornil otce
mého a s taseným mečem přikvapil za mnou. S ním
matka tvá. — Spatřiv mne, zůstal otec jak zkamenělý
státi a zbraň se mu vysmekla s ruky. Leč macecha
má vtlačila mu jí do dlaně, volajíc: „Proč otálíš od
měnu zasloužilou uděliti tomuto lupiči a zloději?" —
Právě jsem se chystal oknem ven vytkočiti, ale slova
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tato zdržela mne zpět. „Chraň se, ženo a opatruj nestoudného jazyka svého!" dím v rozhorlenosti své a to
otce přivedlo k paměti. — „Odstraň se, kletý synu!"
zvolal divoce, „odstraň se dříve, než poctivý tento meč
Hozlauera, jenž vždy nepřátele jen potíral, se poprvé
skropí krví nezdárného potomka Hozlauerň!" — „Nedej
mu tak snadným způsobem uniknouti, otče slabochu!"
popouzela jej matka tvá „Popatř, zdaž zloděj ten ne
okradl též mne a dítě mé!" — Tím jsa povzbuzen,
uvrhl se otec na mně, sprosté řeči macochy mé roz
proudily krev mou, i bránil jsem se a své listiny vy
hodil jsem oknem ven, kde ozbrojený sluha můj čeka.1.
Matka tvá jala se o pomoc volati; přikvapil služebník
jiný a, nepoznav mne v okamžení, uvrhl se na mne. —Tu náhle padla rána, otec zavrávoral a klesl na pod
lahu. Sluha můj byl vinníkem. Obávaje se, abych nebyl
přemožen, vypálil na nového odpůrce mého a na jeho
místě střelil — do otce! — Anno! podej^ mi životní
sily, sice uhasne ve mně plamen, dřív než skončím.
Dívka doručila mu láhev a, připiv sobě, počal
Václav dále vyprávěti, řka: „Jako omráčen jsein sta
nul a po té uvrhl jsem se na kolena před umírajícího
otce mého. V posledních okamženích života svého stal
se dobrotivějším a ke mně náchylnějším, než býval
dříve. Mnohé nehody, zabavení statků jeho- v Cechách
a vyhnanství učinily z něho zatvrzelého a k lidem
i k prvorozenému synu jeho nespravedlivého člověka.
Drsná tato kůra kolem srdce jeho roztála, odpustil
mně a rozloučil se se světem. Já však byl na rozkaz
matky tvé spoután, do sklepa uvržen a druhého dne
měl jsem soudům odevzdán býti. Marně jsem zuřil
a vztekle pouta svá hryzl. Konečně přece se mi mělo
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dostati svobody a příležitosti k vykonání pomsty, jaká
se stala jediným cílem života mého. Ze všech duchu
v domě otce mého litoval mne jediný a ten mne vybavil
z pout, uvoliv se, že se mnou prchne. Dříve však, než
jsem opustil na vždy posavádní domov svůj, umínil
jsem si, stůj co stůj, pomstiti se, strašlivě se pomstiti
na maceše své. Bokušení, jemuž jsem byl dříve odolal,
nyní jsem se již nezpouzel a v noci jsem se zmocnil
všech — všech rodinných listin. Uprchl jsem pak do
Čech, kde již soudruhové moji, zasvěcení v budoucí
podnikání shromážděni byli na místě dávno určeném.
Doufaje nalézti zde též sluhu s listinami mými oknem
mu hozenými, marně jsem čekal na jeho příchod a
nikdy již jsem jich do svých rukou nedostal. Leč ne
rmoutilo mne to příliš, jelikož jsem byl majetníkem
jiných ne méně důležitých listin. — Spiklenci byli
již, jak jsem pravil, pohromadě, ač pohříchu nej
mocnější z nich posud chyběli. Nedbajíce však toho,
rozptýlili jsme se do jednotlivých krajů, abychom lid
tak již dosti rozdrážděný jařmem a utlačováním panstva,
k zjevnému vzbouření proti nim přemluvili. Bezpečili
jsme se na válku císaře s Ludvíkem XIV., domníva
jíce se, že budou též vyprázněny pokladnice jeho voj
nami s Turky a Francouzi vedenými, tak že mu nebude
lze odporu nám stavěti v podnikání našem. V duchu
jsem se napřed již patřil v čele ujařmených soukmenovců mých, snil jsem o zbavení pout, jimiž posud
vlasč naše sužována byla, a podobnou měrou bylo též
u ostatních spiklenců, mezi kterými byl Straka nej
důvěrnější přítel můj. — Abychom povstání co nejdříve
v život uvedli, navrhli jsme, aby byli vyslanci do Brahy
posláni, ucházející se o ulevení strastí lidu. Co jsme
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napřed vedeli, stalo se: vyslanci byli uvězněni a vokamzem vzbouřily se Čáslavský, Litoměřický a Loketský
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Í?w
* ?í v z d é ' m i l o s ť u d ě i í a skutečné uvolnění
IT.S P . " S P í k n a Š e m U p a d u - B > " l a ť t 0 ničemná, ne?f.fnf l u z a b e z kázně," a Václav zaskřípal zuby;
ňiWi
- 1 1 1 6 1 k u s a c i t u P™ ™Jnosť a pouhá naděje
r a n ě o d v r h n u t i a
hr«« í-Ž-ej'
krotce domu se odeispm
i - a r ý m dP0 a dc hu oš lek e mn >
robem, r ootrokem. Zuřil
rozím a

Z

V" ^

n
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P sím, pláču -

P i t o m o s ť
nrtwi
v , 0 1
zvítězila a naši bojovníci,
oavmnuvse zbraně, zalezali jak psové do svých budek
t vfte.f' J s o u c e rádi, že jim dovoleno dále živořiti,
v nekohka malých šrůtkách byli j s m e poraženi a ne
býval nam leč útěk. Uprchlí jsme do Prahy, kde nás
nikdo neznal, ač všem a tudy i nám milost byla přisiioena; pomnění však na minulá léta, kdy pánům
oesKym na Bíle hoře odpuštění přislíbeno a později
mečem katovským vyplněno bylo, nedodávalo nám příliš
mnoho duvery v podobné sliby vlády. Já jsem se uchýlil
b uruny svjmi do domu, který bezpečný nám poskytoval
útulek^ a ve kterém bývalý sluha naší rodiny, Štěpán
točm^em byl. Jestit to tentýž dům, který bábě mé
Markétě patnval a jenž dědicům jejím zabaven byl,
W to starý tak zvaný Míšeňský dům. V něm jsem
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žil bezpečně, jelikož Štěpán na vzdor všemu oddán
byl synovi svého dřívějšího pána; též Straka bydlel
zde nějaký čas se mnou."
„Zde?" zvolal Jiří udiveně. „Tento dům tedy,
kamž jako zloděj potajmo jsem se vkradl, jest ma
jetkem otců našich?"
„Jest to náš dům po svatém právu," odvětil vážně.
Václav.
„Ale listiny, Václave, listiny! — Již jsem se
obával, že - "
„Že?v
ano jedna listina chybí," vece churavec
zvolna. „Žije posud tvá matka, Jiříku?" ptal se po chvíli.
„Již kolik tomu roků když zemřela."
„Kajícně?"
„Smrť její byla podobná životu jejímu, bylať mi
totiž vždy laskavou matkou."
Václav se hryzl do rtů, až mu krvácely.
„Václave, vrať mi listiny, které mne před světem
očistí," oslovil jej polo-prosebně polo-přísně Jiří.
„Tvou vinou byly by bezmála dvě osoby na věky ne
šťastnými se staly."
„Listiny!" opakoval Václav a slabosť zmocňovala
se ho více a více. „Jedna z nich chybí. — Anna ví,
kterak se z rukou mých dostala a kde nyní jest. —
Měl jsem ji ještě před několika dny, mohl jsem ji
draze prodati, slyš Víte! neučinil jsem toho, ač jsem
tě nenáviděl a — nelze mi jinak říci — ač tě posud
nenávidím. ' Majetek tvůj obdržíš opět neporušený, až
přestanu dýchati — ne, ne, dříve ho nemáš a nesmíš
míti. Zapřísáhl jsem se, že za mého života z ruky mi
nevyjde — Anna" zvolal silnějším hlasem, „Anna ví
o místě, kde ostatní listiny uchovány jsou."
SR7
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Náhle se Jiří a dívka uleknuté vzchopili, zaslechnu
vše za dveřmi zabedněnými jakýsi šramot, načež se
jim zdalo, jakoby někdo zvolna otvírati chtěl, vyslechnuv
drive, co se bylo mluvilo.
Jiří se chopil kordu.
„Pro Bůh!" zalkala Anna. „Nedobývejte zbraně,
pane! již dosti krve vyteklo pro tyto listiny" a při
slovech těchto plachým zrakem pohledla na nemocného.
„Zapřísahám vás u všeho, co vám svatého, neprolívejte krev — alespoň ne krev nevinných lidí!"
Václav^ ležel jakoby ve mdlobách, ani brvou ne
hýbaje. Jiří, přistoupiv k němu, chopil jej za ruku,
načež dí srdečně: „Bratře, odpouštím ti vše, ač ti nelze
aru tušiti, kterakou ránu jsi zasadil v duši mou činem
svým. Tvou vinou zaujala mysl mou taková trpká
K lidem nedůvěra a časem i zášť, že při chladné roz
vaze bych si nezřídka byl zoufal."
„Za deset let budeš lidstvo tím více nenáviděti
a jim povrhovati,", odvětil chorý, nutě se k úsměvu,
který mu však pro slabost vzniknutím svým zase od
umíral. „Naučil jsem se tomu roku osmdesátého ve
škole znamenité, myslil jsem tehdy, že robové utlačo
vaní, hůře červů tlápaní se zmuží a sedávaje mezi
nimi, vyprávěl jsem jim o slavných recích, velikánech
jejich národa a vlasti — hledí váli na mne jak pitomá
zvěr. Neznali, nevěděli ničeho z dějin předků svých:
ten jim byl kacířem, kterého ďáblové za živa do pekla
odnesli, onen byl „ nich bídníkem, který prý jen
děvčata sváděl a p. Nebylo u nich citu a vědomí, a
tohdejSi výbuch byl pudem, jakýmsi, udržujícím je v hroS™* J
*??v c e ' k t e ř í n a v z á J ' e m s « podporují,
pokud nevystnzhví. Ha! vyplivnul jsem, rozlámal jsem
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v zlosti meč svůj. Straka se mi vysmál a pravil mi,
co jsem byl tobě řekl, že záhy budu lidstvo ještě více
nenáviděti. Jemu bylo vše jednostejné on zúčastnil se
boje jen proto, poněvadž miloval nebezpečí a válku,
ha ha ha? — Anno, bledý můj andílku! — ha! pryč
se světlem!" zvolal rozčileně v zimničném chvění. „Pro
klatý pacholku, což nevíš, že nejraději celuji ve tmě?" —
Co to? — Nebyl to jeho hlas? — Již přichází pro
listinu, ale ne — nikoliv! — nikdy ji nedám, pokud
sám žiju — pokud ona žije — nikdy! nikdy! — "
„Ach, Bože můj |" zabědovala Anna. „Horečka se
vrátila a v tomto stavu ubohá duše jeho strašně jest
trápena."
Václav blouznil delší dobu, zuře, zaslechl-li hlas
Jiříkův, toliko lichocení dívky bylo s to jej uchlácholiti.
Umlknul a po chvíli klidnému spánku v náruč klesl.
Dob těchto použila dívka, aby Jiřímu o životě bra
trově vyprávěla.
„Bylat jsem ještě dítě," vece polohlasně, když
pan Václav otce mého navštívil se soudruhem svým
rytířem Strakou. Dojem, jaký na mne učinili spustlí
tito a zoufalí lidé, byl nevýslovný. Od oné doby, kdy
drahá matka má, nemocí jsouc sklíčena, ulehla, aby
nepovstala více, bydleli oba u nás v tomto tajném po
kojíku, krátíce sobě čas pitím a hrou, při čemž křičívali a klívali, až strach povídati. Straka později se
odstěhoval k ženě jakési, zvláštní přítelkyni vylmanců
Českých a jich potomků, a opustil dům tento, jsa pře
sycen nepořádným životem, den co den se opětujícím.
Pan Václav oddal se však na dobro pití a hře, kle
saje vždy hlouběji. Několik jemu podobných soudruhů
navštěvovalo jej a tito udusili v něm každou jiskru,
V
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jaká se v něm znala, aby roznítila lepší cit duše jeho.
Byly to doby žaluplné a uvrhly ve zkázu člověka
toho!" zvolala dívka bolně a zalomila rukama. Marně
ji hleděl Jiří potěšiti.
„O, vy nevíte vše! — vy nevíte, jaké následky
měly ony chvíle,'1 zatoužila Anna. „Nemohu, nesmím
vám vše vyjeviti, byť jsem i měla vůli nejlepší; ano
prosím vás, pane, byste za tajemství považoval vše,
co jste byl zde spatřil a slyšel, žádám vás snažně,
byste slovem se nezmiňoval o tom nikomu."
„Slibuji vám, že učiním dle přání vašeho," odvětil
Jiří, kterého byl mocně dojal žal dívčin.
Zatím se vyrval Václav z náruče snu, nevěda ničeho,
co se s ním před chvílí bylo dělo. Utkvěl zrak jeho
sice na bratrovi a nemocný jej poznal, ale záhy se
obrátil na druhou stranu jako na důkaz, že vkořeněná
nenávist ani v posledních dobách života nezmizela
z útrob jeho.
„Vyprovodím vás, pane, sama dolů," šeptala Anna,
vybízejíc Jiřího k odchodu, když pozorovala stav chorého,
»a^ dám vám oznámiti, kdyby cos důležitého přítomnosti
vaší požadovalo. Jediné přání mé jest, byste se vzdal
všeho pátrání po majiteli odcizené listiny a svatě vám
slibuji, že ji obdržíte. Činím to vše zajisté z příčin
vážných, jelikož mi pečovati jest o blaho duše své
i jiných lidí. O Bože! dodej mi síly a požehnání svého,
bych zachránila je před propastí, kamž vrhají se v za
slepenosti své!"
Jiří chtěl na rozloučenou ještě několik slov k Václavu
promluviti, ten však kývnutím ruky tomu odporoval a tak
se bylo onomu bez nedokonalého smíření odtud odebrati.
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„Pojďte, pane!" vybízela jej Anna, tetelíc se
strachy. „Opusťte toto sídlo zármutku a nebezpečí
pro tělo i duši lidskou!"
Za nedlouho octli se oba v tmavém průchode.
„Pospěšte odtud!" šeptala dívka. „Bůh vás pro
vázej a záhy se opět shledáme."
Jiří kvapným krokem se bral pustými ulicemi, nepopřáv si dříve odpoěinku a oddechu, pokud se neoctnul na Staroměstském náměstí.
Když se Anna ke komnatě Václavově vracela,
chopily ji náhle dvě silné ruce a snad by byla dívka
o pomoc volala, by nebyla dle hlasu Víta seznala.
„Anno! mám s tebou o něčem mluviti," dí tento
polohlasně a chystal se do polootevřeného pokojíku
vniknouti.
„Pro Bůh, ustaň!" zvolala dívka v úzkosti své.
„Učiníš-li ještě jediný krok, pobouřím celý dům. —
Všemožným úsilím trháš pouta, jaká mne k tobě vížou,
a nehodláš-li na vždy prost býti péče mé o tebe, ustup
a přemysli raději o spáse své temným mocnostem pro
padlé duše!"
Vít pustil z rukou děvu, která, rychle do komnaty
uskočivši, dveře uvnitř závorou přivřela.

XI.
Smrt českého šlechtice.
V zimničném takměř rozechvění přišel Jiří do svého
bytu. Byltě po dlouhém a marném hledání nalezl bratra
svého Václava, leč v jakém to stavu! Z bujarého ač ne
341
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prudké vášnivosti prostého muže byl se stal člověk na
duchu i na těle sešlý, a hrůza objímala Jiřího, kdykoliv
zpomněl na jeho vpadlý obličej s divokým významem
ve tvářích, s rozčechranými vlasy a vousy, obvázaný
několika šátky, které tím více jej ohyzdily. A opět
tanula mu na mysli ubohá dívka, která jako trpící
nevina úpěla pod jařmem neblahých okolností. Posud
zněla mu v uších slova její, že jest nešťastnou, že svou
a jiných lidí duši zachrániti chce. Takovou měrou byla
mladíku pokalena radosť pro nalezení listin, jejichž
pomocí budoucnost si pojistiti a u veřejnosť bez za
tajení svého jména a rodu vystoupiti mohl. Zpomínal
při tom i na třetí osobu, nemoha sobě vysvětliti, kterak
ono děvče ve spojení s ní přišlo, kterak se jí bylo
zdařilo, celý svět klamati a jako mladší Hozlauer do
všech vyšších kruhů společenských přístupu sobě zjednati.
Obával se, že dívka nebude s to, aby důležitou listinu
odcizenou z rukou podvodníkových zpět obdržela, a již
se m u
,
P o č a l ° želeti, že, dav se citem unésti, byl při
slíbil vše jako tajemství považovati. Ovšem soudil, že
závazek ten nesahá tak daleko, by docela všeobecně
o nabytí svého jmění se zmíniti nesměl, a proto zpravil
o šťastném výsledku svého pátrání především Kláru,
odeslav jí lístek po najmutém poslu.
Svěřil se s tím i starému Yaltmannovi, jenž posud
jej u sebe hostil, pravě, že již velmi blízko jest u cíle
svých přání. Kupec vrtěl hlavou a nejistota u věci té
nebyla jaksi po jeho chuti.
„Hm!" pravil, „to vše jest jakousi rouškou za
kryto a kdož ví, zdaž se snadno odkryje! U mne ale
spoň takové přeludy neplatí mnoho, nýbrž jen to, co
jest jisté, jak se obyčejně mluví, có jest černé na
342
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bílém, jako se to nalézá v mých knihách, které vše až
do podrobná a na jisto určují. Jste-li na stopě, vy
zvete soud a ten vám vyvětří zvěř."
Jiří přisvědčil obchodníku, že pravdu má, pokud
na věc hledí ze svého stanoviska, sám ale dle této
rady jednati že nemůže.
„Až budu slova svého prost," pravil, „a vy se
znáte příčiny, za jakými jsem se neuchýlil k soudu,
zajisté mi úplně za právo dáte."
„Možná, dost možná, milý příteli!" odvětil neduvěrně Valtmann. —
Jelikož v čase tomto Jiřího pokladnice silné se
práznila, nezbývalo mu leč obstarati několik podobizen
u něho objednaných, což mu též zavdalo příležitosti,
že se seznámil se Skretou, synem znamenitého umělce
téhož jména. U tohoto mladého a bohatého muže schá
zívali se mnozí šlechticové k zábavám a Jiří, ^ častěji
jsa k dávaným tam hostinám pozván, sešel se při jedné
z nich též s Vítem. Jiří byl, shlédnuv svého protivníka,
na rozpacích, kdežto Vít se choval docela nenucené.
Onoho zmátla tato chladnosť takovou měrou, že by se
byl bezmála před celou společností směšným učinil, by
v čas se nebyl zpamatoval, připomenuv sobě slov přítele
svého Valtmanna, že nelze dříve o vítězství mluviti,
pokud není vše písemními důkazy dotvrzeno a vysvět
leno. Proto nevšímaje sobě soka svého, vyhnul se vše
liké příležitosti v zápas jakýkoliv se s ním pouštěti.
Byltě Vít nad míru zběhlý v zacházení se zbraní i v jízdě,
hrál a zpíval mistrně a znal se vůbec v celém svém
jednání tak volně, šlechticky pohybovati, že není divu,
většina společnosti že by při sporu s Jiřím strany onoho
se byla přidržela. Vít, jak se zdálo, měl také v úmyslu,
843

EDVARDA HEROLDA

-Jiřího podrážditi a k nějakému nepředloženému skutku
přinutiti.
„Hodlal jsem si již dávno dáti namalovati podof n u ! ! ? ? ' " P r a v i l d o s t i h l a s i t ě k u Skřetovi; „jelikož
vsak příliš zaměstnán jste dohotovením podobizen oněch
lidí, kteří se byli již na věčnost odebrali, divíce se
píli vaší, nutno mi obrátiti se k někomu jinému a tu
mi připadá na paměť onen člověk," — při tom očima
utkvěl na Jiřím — „kterého jste mi jako zvláště pil
ného mistra z vašeho cechu vylíčil."
Jiří, ač zlobou se zarděl, choval se přece zcela
klidně, stavě se jakoby ona slova byl přeslechl, a za
nedlouho na to opustil společnost. V duchu klnul nestydatci a neméně bratru svému, jehož touha po pomstě
a její uskutečnění odcizením listin všelikého takého
pokořování příčinou byly.
List od Kláry v krátké na to době Jiřího došlý
dal mu na vše ostatní zapomenouti a toužebně sezna
moval se mladík s obsahem jeho. Psalať mu dívka
o své radosti pro konečné z vší nejistoty vyváznutí
následkem nálezu hledaných spisů, zároveň však jej
žádala, aby bez odkladu na Kladno se vydal, jelikož
pan Florian se hrubě rozstonal a smrí kmetova každým
okamžením nastoupiti může.
„Syn jeho jest slaboch," zněl konec listu, „jenž
úsilnému naléhání dcery své a Karla zadost učiní a ke
kroku mne přinutí, jaký pro nás oba příčinou nevý
slovného hoře býti může. Starý hrabě Florian jest
Vám však nakloněn, a pak-li před jeho smrtí se mu
ouplně svěříte se vším, zajisté přemluvíte jej, by svolil
k tomu, co zachrání Vás před hanebnými útoky ne
přátel Vašich. — "
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Sotva byl Jiří list dočetl, vsedl záhy na kůň
a ujížděl ke Kladnu, kde vše svědčilo, že nastává doba
trudná pro obyvatele zámecké. —
Hlavním podnětem stále se množící choroby kme
tovy byl zármutek pro náhlou a nepředzvídanou smrt
jarého vnuka jeho Zdenka. Ode dne, kdy zaslechl pan
Florian truchlivou zvěsť tuto, zmocnila se ho zádum'čivost jakási, která posléze takových mezí nabyla, že
sobě kmet přál, aby již odpočíval v hrobce otců svých.
Posud byl obýval komnatu, z jejíchž oken celé vůkolí
přehlednul, a nyní neopouštěl již temný pokojík, jehož
okna jsouce opatřena malými okrouhlými tabulkami, na
nichž erby a znaky rodiny jeho vymalovány byly, na
duši každého člověka trudně působila, nedávajíce jas
ným světla paprskům do komnaty vniknouti a takovou
měrou tajemné, neveselé šero v ní zachovávajíce. Na
stěně byla zavěšena podobizna choti jeho, rozené
Martinicové a jeho vlastní podoba ve španělském kroji,
jaký panoval v Čechách na počátku XVII. století. Mezi
oběma obrazy nalézala se malba představující založení
Loretánského kostelíka v Hájku. J popředí klečel sám
hrabě Florian Teobald Ždárský ze Ždáru, pán na Kladně,
Červeném Oujezdci, Boleboři a na několika jiných pan
stvích se svou manželkou Alžbětou, drže v ruce vzorek
dotčeného chrámku a zraky maje upřené vzhůru na
oblak, v jehož středu se vznášela kaple Loretánská,
obklopena jsouc jasnou září nebeskou. Dole na obraze
dleli dva andělíčkové, majíce v rukou svých listinu,
na níž modlitba v způsobe slibu za milosť mužského
dědice napsána byla.
Na malém podlouhlém lešení postavena byla v též
komnatě rakev jednoduše obarvená, a u ní sedával
345

EDVARDA HEEOLDA

mocný druhdy a po celý věk svůj víře a císaři věrny
hrabě, naslouchaje zbožnou myslí slovům patera Xavera,
jenž mu předčítal.
Klára, klečíc stranou, zdála též se modliti a rtové
se jí chvěli, leč myšlénky její dlely jinde a mocně tí
žily jí srdce. Mimo ni prodlévali u kmeta hrabě Fran
tišek Ždárský s dcerou Sybillou a se synem Antonínem
a s Karlem Ždárským, všichni hlasitě se modlíce s pa
nem Florianem.
Ač nejzkušenější lékařové Pražští povoláni byli, ne
byli přece s to zadržeti prchající znenáhla život v těle
vysokým 'stářím a poslední truchlivou událostí omdle
ného starce.
Zpráva, že. milovaný velitel záhy se rozžehná se
světem časným, poděsila veškeré služebnictvo a leknutí
jejich zrostlo v hrůzu, když jednoho večera Mič vy
pravoval, že v komnatách pusté věže se ozvalo oby
čejné znamení, věštící smrť některého úda z hraběcí
rodiny. Nikdo nepochyboval o pravdě výroku toho,
toliko sluha, který rád na nevěřícího Tomáše si zahrál,
vyzvídal, kterak to možná, že při smrti mladého hra
běte Zdenka nic podobného slyšeti nebylo.
„To se stalo proto," odvětil rozhorleně Miě, „po
něvadž jsi hlupák. Kdyby byl pan Zdenek zde v zámku
zemřel, bylo by se to také stalo; takovou měrou však
onen duch nevěděl, co se v Praze děje a proto mlčel."
Důvod klíčníkův byl jasný a vše očekávalo nyní
brzkou zvěsť o skonání posavádního zámeckého pána.
Starý černý prápor, odpočívající od smrti Gotharda
Floriana Ždárského, otce nynějšího pána, v temném
sklepení, byl ze svého úkrytu vzat a hlasnému ode
vzdán. O připravech těchto zaslechla též Klára od
V

*

346 —

ČERTOVA KRČMA.

Staré komorné své Barušky, jíž to byl dříve Mič zdělil.
Panna trudně se sice usmála této pověrečnosti zámec
kého lidu, ale v duši měla pevné přesvědčení, že záhy
rozloučiti se jí bude s dobrodincem svým. S uslzenýma
očinía vstoupila vždy do komnaty a s utajeným dechem
naslouchala, posud-li dlí kmet mezi živými.
„Kláro!" oslovil ji jednoho času pan Florian. „Již
se blíží doba vykoupení mého a záhy sestoupím k otcům
svým do tmavé hrobky zdejšího chrámu Páně; — Cítím
již, že hyne schránka tato tělesná, aby ze žálaře vy
pustila duši, jíž budiž Bůh milostiv na soudu!"
Dívka hleděla kmetu podobné myšlení z hlavy vy
puditi, ale tento, potřásaje sněhobílou hlavou svou,
tvrdil pravdivost vyrčení svého a žádal, aby k němu
syn František a všichni obyvatelé zámečtí přivedeni byli.
Za nedlouho prodlévala čeleď u lože pána svého.
Plačíce, padli všichni na kolena, aby požehnám z rukou
kmetových přijali. Rozloučiv se s každým, propustil pak
pan Florian služebnictvo své a v komnatě zůstali toliko
hrabě František, Antonín a Sybilla, Karel a Klára. Zá
mecký kaplan četl právě místo z bible, an náhle kmet
se jal mluviti a k nemalému uleknutí přítomných na
loži se vzpřímil, pohlížeje zrakem nadšeným kolem sebe.
„Slyšeli jste," zvolal neobyčejně hlasitě, „zpěv
duchovenstva, obklopujícího hrob sv. Václava v kapli
Svatovítského chrámu Páně v Praze? Pěli zbožné písně,
kdežto jim za zády ve chrámě nevzdělaný a surorý lid
prznil a ohavil obrazy světců a světic Božích. — I já
jsem byl ve svatém městě tom, i já jsem patřil na
svatyni, v níž bohorodice svůj stánek má a kterou an
dělé snesli s Galilei k zemi. — Děkuji tobě, Pane, za
milost tuto!"
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Hlas kmetův čím dále tím více slábnul a lesk očí
uhasínal. Pan Florian, slabostí jsa přinucen, klesl zpět
do podušek, a Klára, pozorujíc napnutě každé jeho
hnutí, kynula ostatním, aby se tiše chovali, jelikož
posud neuhasla jiskra života.
Po delší době vracela se chorému starci opět ja
kási živost, oko dříve přimhouřené, se otevřelo a hlasem
méně již zvučným a trudně zaznívajícím jal se kmet
mluviti, řka:
„Již minuly, již prchly krásné ty doby! — Běda,
že mi souzeno bylo, abych je přečkal a pádu slavné
vlasti své se dožil! — Nešťastná otčino má! Kam se
poděla tvá sláva! — Jak mocného dubu kmen, jsa
podťaty se skácí, tak zhynulas ty, jsouc uvržena v prach
potupní! — Již nezní vesty po šírých končinách země,
Cechové že v boj se vydali, Čechové že vítězili, Čechové
že zahnali nepřítele, jenž v porobu uvésti hodlal svo
body milovný národ. — Kdež jsou všichni, páni a rytíři,
okrasa a pýcha vlasti své, pro niž krev cedívali a pro
niž trpívali ? — V cizinu zabloudila Česká sláva a udat
nost, věda i umění, v cizině vyhledala si útulku, a vlasť
má — o běda, že zažil jsem — pádu — otčiny!"
Poslední slova byla šeptmo již pronesena, hlava
kmetova sklesla, oči se přivřely. Klára, hlasitě plačíc,
uvrhla se na prsa jeho, celujíc chladné rty, jichž po
slední vyrčení platilo neobmezené lásce k ubohé zemi. —
Pana Floriana Ždárského ze Ždáru nebylo více
mezi živými a novým pánem na Kladně stal se hrabě
František. —
Černý prápor zavlál na věži Kladenského zámku,
rozchvívajíc k želu duši Jiřího, který v tutéž dobu, kdy
kmet byl skonal, k cíli kvapné jízdy se blížil. Chladně
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a s tváří zasmušilou byl uvítán hlavou domu a krátce
zněla rozmluva mezi oběma. Vida Jiří, že by v ny
nějších okolnostech marným byl všeliký další pokus,
u nového Kláry zastupitele o záležitosti své mluviti,
žádal toliko za dovolení, aby směl se slečnou několik
slov porozprávčti.
„Nezazlete, pane, mé žalosti za zemřelým otcem!"
odvětil brabě František. „Zajisté nahlížíte, že v do
bách zármutku nerado se vyjednává o světských zále
žitostech a proto, tuším, nelze, abych se spouštěl do
další řeči o věcech, p r 0 které udal jste se v zámek
můj. — Karel vám podá, žádáte-li, zprávy na mém
místě a k němu se račte tedy uchýliti!"
Jiří odešel, jsa nevrlým pro chladná tato slova,
načež se odebral ke Karlu Ždárskému se žádosti svou.
„Vy se tedy vydáváte, pane, za synovce hraběnky
Píznicové?" vece Karel, bystře hledě mladíku do očí.
„Urozená panna se nemálo podivila, uslyševši o vás
a dle mínění pana hraběte Františka přísluší toliko jí,
u věci této rozsudek pronésti. Poznáte ona zajisté,
který z obou pánů jest pravým synovcem jejím.
Rozloučiv se docela chladně s Karlem, opustil Jiří
zámek, aniž byl Kláru spatřil. A přece měl dívce tolik
důležitého sděliti! Za tou příčinou vjel do hostince
v městečku, kdežto napsav lístek a dobře zaplativ po
slovi objednanému, Kláře do zámku jej odeslal. Když
pak byl posel se vrátil, zvěstuje, že slečně samotné
psaní doručil, vsedl mladík na kůň a dal se na spáteční cestu do Prahy. V hlavě byl mu úmysl uzrál, že
na vzdor všem listinám tetu svou navštíví, aby rázem
zakončil všelikou nejistotu, ať se již děje jakoukoliv
měrou. Pomnění na Kláru, která ztrátou pana Floriana,
349

EDVARDA. HEROLDA

dobře s ní smýšlejícího, docela v moc dána byla pří
buzným svým, dohánělo jej ke kroku tomuto.
Večerem octnul se mladík opět v hlavním městě.

XII.
Hraběnka Píznicová.
Druhého dne po svém návratu do Prahy vkročil
Jiří s tlukoucím srdcem do domu tety své. Na otázku,
zda-li lze s uroeenou pannou hraběnkou mluviti, dáno
mu za odpověď, že nutno dříve u domácího kaplana
se ohlástiti. Vstoupilť tedy mladík ve příbytek patera
Eustachia, duševního rádce hraběnčina, který příchozího
a<Ls jakousi chladností přece však dvorně uvítal.
„Čeho si, pane, přejete?" ptal se duchovní, ukloniv se.
„Prosím vašnosti!" zněla odpověď, „byste mne uvedl
kurozené panně hraběnce, s kterou bych o důležité zá
ležitosti rád porozprávěl.
„Velmi zbožná to dáma," ujal se po té slova
p. Eustachius, „a vzdala se všeho, co jest světského,
majíc na zřeteli jedině, spásu duše své. Já, jsa rádcem
jejím duševním, spravuji též. statky její a proto vás,
pane, vyzývám, abyste se mně svěřil se svou záležitostí."
„Rodinné to jsou věci," dí Jiří, vzpřímiv se hrdě,
„a zajisté vám, velebný pane, zjevno bude, že v takovém
případě toliko urozená hraběnka rozsouditi může."
P. Eustachius, ustoupiv na krok, přeměřil bystrým
zrakem postavu hosta svého.
„Vaše jméno zní?" tázal se po krátké době ostře.
„Vít Jiří Hozlauer z Hozlova!"
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„Tedy onen člověk, o kterém nám byl již pan
brabě František Žďárský ze Žďáru zprávu dal?" vece
duchovní hlasem pronikavým. „Aj, totě zvláštní, ba
neobyčejná událost, jak uznáváte zajisté sám, a patří
beze všeho rozmýšlení před soudnou stolicí světského
práva, aby se rozřešila. Pohříchu má k vaší nehodě
urozená panna hraběnka již jednoho synovce, kteréhož
po delší dobu zná a též za svého uznává."
„Budiž tomu tak, jak pravíte," odvětil Jiří za
mračeně, jsa nevrlým pro podezření duchovního. Dotčený
právě člověk jest ničemný podvodník beze vší cti, člověk
schytralý, který, použiv nehod nevlastního bratra mého,
Václava Hozlauera z Hozlova, listiny rodinné buďto na
něm vymámil aneb nepravým, abych krátce řekl, zlo
dějským způsobem mu je uzmul a odcizil."
„Pro Bůh! co pravíte?" zvolalp.Eustachius zděšeně.
„Nyní vychází na světlo ještě třetí Hozlauer, a budete-li
pokračovati v řeči své, objeví se jich konečně na kopy,
čehož nás uchovej Pán nebeský! A-kde, prosím, žije
a zdržuje se tento nový Hozlauer?"
Jiří, upamatovav se na slib svůj Anně, že vše
zastře rouškou tajemství, nevěděl okamžením, kterakou
měrou má zodpovídati otázku* tuto. P. Eustachius,
jemuž rozpaěitosť tato neušla, usmál se posměšně.
„Líto mi vás mladíku!" jal se pak mluviti hlasem
kazatelským. „Líto mi ubohé duše vaší, kterou ďáblu
zaprodáváte z mrzké ziskuchtivosti a bažení po cti.
Opusťte bludnou dráhu tuto a navraťte se v lůno spasi
telné kajícnosti! Já, sluha Páně, vybízím vás, abyste
zejtra před polednem se dostavil v chrámu Jezovitském,
abyste zkroušeně se vyzpovídal a pokání činil v Kristu
Ježíši, by duše vaše nepropadla mocnostem pekelným,
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nýbrž očistivši se, aby někdy hodná byla vejíti do
království nebeského byf i po mukách očistcových,
jakých váni přetrpěti bude pro hříchy páchané.
„Vděčně uznávám vaše spasitelné zámysly," odvětil
vážně Jiří, „želím však, že nijakou měrou mi nelze
vyhověti tomuto vybídnutí. Neprospěloť by mně, po
něvadž — " a mladík ustál v řeči, jelikož duchovní
zády se k němu obrátil.
„Kdo klepe?" ptal se tento, jehož jemný sluch
šramot přede dveřmi byl zaslechl.
Sluha, na slova tato vstoupiv do pokoje, políbil
p. Eustachiovi nejdřív ruku, pak mu cosi do ucha
zašeptal.
Duchovní, vyslechnuv jej, na okamžení se zamyslil,
načež dí, když se byl služebník odstranil, k Jiřímu:
„Křesťanská láska velí mně jakožto duchovnímu pastýři,
abych se vám nestavěl v cestu u dokazování smělých
výroků vašich. Rozsoudiž to Bůh! — p u jd u a ohlásím
urozené panně hraběnce přání vaše.
Odešel a za nedlouho se objevil sluha, aby dovedl
Jiřího do komnaty hraběnčiny. Panna letitá stála blíže
okna, podle ní domácí její kaplan, pater Eustachius.
Výraz obličeje jejího byl přísný a vážný.
Mladík, vkročiv do komnaty zdobené rozvěšenými
po stěnách podobiznami, poklonil se a blížil se k dámě.
Tato kynula mu, aby stanul. Bystrým zrakem
přeměřila pak postavu mladíkovu, tvář se jí poněkud
vyjasnila a, obrátivši se k duchovnímu, potajmu s ním
rozmlouvala. Eustachiův zrak utkvěl nyní též pozorně
na Jiřím.
„Zodpovídejte krátce otázky mé!" oslovila pak
hraběnka tohoto. „Jak dlouho prodléváte již v Praze?"
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„Od minulého podzimku."
„Proč jste se již dříve neohlásil u mne?"
„Mohl-liž jsem tak učiniti, nemaje jediné listiny,
kterou bych se vykázati mohl? Dříve chtěl jsem od
cizené mi spisy v rukou míti a pak teprv se objeviti
co syn Marie Píznicové, nikoliv ale jako neznámý žebrák."
„Kým vám jsou dotčené listiny odcizeny a kdo jest
onen člověk, vydávající se po kolik již let za Víta
Hozlauera z Hozlova a nalézající přístupu do všech
vznešených kruhů společenských?"
Právě se chystal Jiří odpovědíti, když náhle dveře
se rozevřely a v nich se objevil Vít, nedaje se zdržeti
napomínáním sluhy, aby sečkal v předním pokoji.
„Ustupte, pacholci!" volal rozdrážděně. „Ci ne
dovolí za nynějších dob již ani milostivá teta, aby
synovec její ji navštívil? — Nezazlete mi, urozená
panno teto, že vstupuji! — Zaslechl jsem, stoje,
v přední komnatě, vaše otázky, a v tušení, ze nastává
podobný dobrodružný výstup, jako ondy na Kladně,
neodolal jsem pokušení, abych se nedostavil na místo boje."
Jiří stál tu klidně, ač uzardělé tváře jeho a kře
čovité zatnutí prstů v dlaně o vnitřní bouři v něm
svědčily.
Že Vít ve vášnivé řeči své nepokračoval, dovedla
hraběnka způsobiti, zandávajíc sobě uši dlaněma a k oknu
se obličejem odvracujíc, kdežto pater Eustachias mladíka
k umlknutí vybízel, zvolav: „Nedopouštějte se, pane, ni
žádných urážek v komnatě ctné panny hraběnky! Tolik
úcty zajisté zasluhuje vznešená tato dáma."
„Hájím a budu vždy hájiti práv svých," odvětil
pyšně Vít, postoupiv o krok do komnaty.
„Panna hraběnka rozsoudí^ dí vážně duchovní.
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Jiří stál tu jak na řeřavém uhlí, přemáhaje se
všemožně, ahy zlobu svou pro ošemetnost a drzosf
přítomného soka svého v sobě utajil.
Stará hraběnka pozorovala nějakou dobu oba
mladíky, kteří co do stáří i co do zevnějšku v ničem
sobě neustoupili, a připomínka, že jen jediný z nich
pravým synem Marie Píznicové býti může a nároky
má na valné dědictví po ní, nedala jí hned k slovu se
dostati. Mocně v ní vznikalo podezření, že oba jsou
podvodníky a nejraději by se byla vhodnou měrou obou
sprostila. Pater Eustachius měl podobné asi myšlénky,
a zdálo se mu, že by bylo nejpřiměřenější, oba nápad
níky hraběnčiných statků a peněz vypuditi a veškeré
jmění její k svatým a spasitelným účelům církvi při
řknouti, čímž by duši štědré dárkyně dle jeho domyslu
cesta k věčné blaženosti usnadněna byla.
Vít, jsa vnitřním vztekem rudou červeností v obličeji
pokryt, těkal svýma černýma, ohnivýma očima po komnatě,
vbodaje je brzy do hraběnky brzy do kaplana a netrpělivě
chvílemi rukami se oháněje ve vzduchu. Jiřího však
již omrzelo zdlouhavé toto rozsuzování, jaké podezření
podvodnictví na něho vrhalo touž měrou jako na Víta,
a proto vrozená mu pýcha šlechetná jej přinutila, aby
raději všeho kynoucího blaha se vzdal, než déle potup
nému výslechu se podrobil. Obrátiv se,'-věnoval po
zornost svou obrazům, kdežto zatím hraběnka v tajnou
rozmluvu s Vítem se spustila.
Jiří, rozhlédnuv se po stěnách, náhle radostně se
zatvářil a přistoupil k podobizně, představující pannu
z rodu šlechtického.
„Tuším, že jste též malířem," propověděl p. Eusta
chius , přiblíživ se k mladíkovi, upřeně pozorujícímu
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postavu ženštiny. „Nuže, kterak se vám líbí malba
obličeje toho?"
„Aj, kdož by zpytoval malbu?" odvětil Jiří a hlas
se chvěl mocným pohnutím. „Podoba to její, ano matka
to má v mladistvém věku svém. Taký byl výraz obličeje
jejího, to ona vlídnost a přívětivosť — " a rozepnuv
kabátec, vyňal mladík peníz. Zde chovám památku
její na prsou svých."
Hraběnka pospíšila po vyrčení těchto slov k pravému
synovci svému.
„Ach, tušení mé mne neklamalo," zvolala, rozpí
najíc rukou svých. n Ty's to, Víte! Jiří! synu ne
poslušné a přece milované Marie! Pravdu díš: tak
vypadala matka tvá v osmnáctém roce věku svého
a peníz tento jest dědictví po její matce, sestry mé. —
Mámtě podobný peníz. — Kdo však jest nešťastník onen,
jenž po kolik let se osměloval, hanebným spůsobem se
vtírati v dům Píznicův?" pravila rozčileně hraběnka,
rozhlížejíc se po komnatě.
V tutéž dobu však, kdy z úst jí vyšla řeč tato,
přivřely se dveře a Vít v zoufalém spěchu opouštěl
stavení^ v němž vší slávě jeho náhlý konec učiněn byl.
Jiří, přinucen jsa usednouti, jal se pak líčiti život
rodiny své v cizině, z něhož vytrhl jej za nějakou chvíli
příchod služebníka, ohlašujícího, že jakýsi muž s dívkou
v předsíni stojí, chtějíce s panem Jiřím Píznicem pro
mluviti.
„Odbýval jsem je, aby v jinou dobu přišli," končil
sluha, „ale dívka tvrdila, že nevyhnutelně jest jí s dotčeným
pánem mluviti."
„Kdož by to asi byl?" přemítal Jiří. „Prosím,
dovolte, velectěná panno teto, abych se přesvědčil — " '
•
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„Nechť příchozí vstoupí!" velel p. Eustachius
sluhovi a tento odešel.
„S jakými to lidmi ohcuješ, Víte?" ptala se káravým
hlasem hraběnka a duchovní mrkáním očima přisvědčil,
že vhodná to otázka.
Dříve než Jiří čili, jak se vlastně nazýval, Vít odpovědíti mohl, vešel do komnaty písař Valtmannův,
kdežto dívka u dveří stanula, bázlivě pohlížejíc na
přítomné osoby.
„Aj, toť návštěva z domu milého přítele Valtmanna!"
zvolal, pozvednuv se s lenošky, mladík. „Jakou mi při
nášíte zprávu?"
„Dívka tato," vysvětloval písař, ukazuje na Annu
z čertovy krčmy, »přišla k nám do domu a zapřísahala
pána mého, aby ji uvedl k Vašnostem, ohlásili jsme,
že jste u urozené hraběnky, panny Píznicové, načež
se prositi jala, by byla sem dovedena, poněvadž prý
spisy velmi důležitého obsahu vám, pane Píznici,
odevzdati má- Nechtělaf je svěřiti rukoum našim."
Jiří se obrátil k Anně, která nesměle k němu se
přiblížila.
„Přináším vám, milostivý pane, majetek váš," pravila,
vyňavši zpod šátku malý balíček listin a oči se jí na
plnily Blzami, nedovolujíce jí dále mluviti.
„Mrtev? — Mrtev!" zvolal mladík stanule, sepnuv
ruce.
Anna přisvědčila.
Jiří, povzdechnuv z hluboká, přijal listiny z rukou
dívčiných.
„Děvče ušlechtilé! kterak se ti odměním?" dí
žaluým hlasem. „Neznáť svět podobné lásky, trpělivosti
a pokorné úslužnosti —"
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„Vy jste, milostivý pane, synem z oné rodiny,
u které otec můj sloužíval," vpadla mu dívka do řeči,
„a služby své nevěnovala jsem tedy cizincům. — Pak-li
však odměniti se mi chcete, vyplňte jedinou žádosť
mou — "
„Co v moci mé, vše pro tebe učiním," zaříkal se
mladík.
„Žádám vás tedy, abyste se nemstil na člověku,
jenž tak drahný čas si osvojoval jméno vaše. Chybilj
ale okolnosti jej k tomu svedly a váš pan bratr byl
nejvíce tím vším vinen sám."
Jiří chvíli se rozmýšlel, načež dí vážně: „Slibuji,
že zadost učiním přání tomuto. Bůh mi budiž svědkem,
že nesplatím zlé zlým! A tvůj-li on snad milenec,
nuže svěř se mi a postarám se o hmotné blaho vaše
pro budoucnost."
Anna potřásla hlavou.
„Miluji jej srdečně," vece trudně, „ale úcty kněmu
a vážnosti nechovám,"
„Pak jím opovrhni!"
„Pouta, která mne k němu víží, jsou nerozlučná —
ontě mým bratrem!"
Všichni se divili výroku tomu.
u
ala s e dív
a
„Ano, bratr to můj!" J
^ °pět slova,
„a odtud ouzkosti mé o něj, odtud prosby moje — "
„Slovo mé máš," vpadl jí do řeči Jiří. „Odpuštěno
mu budiž vše!"
Anna, srdečně mu poděkovavši, opustila s písa
řem dům.
Mladík jal se nyní listiny prohlížeti. Mimo rodinné
spisy nalézalo se tam též několik listů na pannu hraběnku,
které teprv nyní se do rukou patřičných dostaly. —
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Konečně tedy stál Jiří na cíli svých podniknutí co
vítěz, vyšlý z krutých bojů s osudem a lidmi. Jediná
kapka želu vmísila se v kalich jeho plesů — bylať to
smrť nešťastného bratra Václava!

xm.
Požár.
V přízemí čertovy krčmy seděli druhého dne po
událostech svrchu vypravovaných dva mužové v nej
temnějším zákoutí hostinské světnice, dílem hlasitě ho
voříce, dílem šeptajíce. Jejich oděv, řeč i veškeren
mrav svědčil o spustlosti nejhoršího druhu.
Jeden z nich byl právě dokonal popsání života
svého a k dotvrzení slov svých udeřil pěstí do stolu,
až plné číše na něm poskakovaly a Petr, nedaleko se
dící, ze svých dřímot vyburcován byl.
„Ano, tam nás chytili, jak jsem už pravil, kama
ráde!" vece řečník, posilniv se notným douškem. „Nám
neb alespoň mně bylo vše jedno: jakožto zajatci ne
potřebovali jsme se o to zatroleně živobytí bát. Mundie
sekáč, kamaráde! Tys dříve útek — nu, chlape sakra
. . ,, pij, pij, co a jak chceš! Já mám peněz jako
smetí, samé zlato — hled!"
To dopověděv, vyňal z kapsy hrsť zlaťáků.
„Nu, co tomu říkáš, kamaráde? — To je tak
něco pro tebe, vid? — Chceš-li, kamaráde, půjčím ti
neb dám, jak chceš. Jen ber!"
Oslovenému takto se při pohledu na lesknoucí
zlato zajiskřily oči a prsty se mu křečovitě chvěly.
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„Hm!" odpověděl, udeřiv pražnou číší o stůl.
„Půjčit — nikoliv; dát — také neberu, ale pověz mi,
bratříčku, kterak bych si snadným způsobem opatřil
znaky takovýchto žlutých tantesů!"
„To pojď jen se mnou, kamaráde, a dostane se ti
těch plíšků do hojnosti. — Pojdi!" vybízel první řečník,
načež dopiv, zaplatil a s druhem svým opustil krčmu.
Sotva že byli dvéře za sebou zavřeli, zvednul se
hrbatý Petr a spěchal, aby za nimi pohlížel.
„Na mou milou duši, jest to Frantík," mručel
hrbáček. „Toho druhého sice neznám, ale zdá se býti
podobný darebák jako onen."
„Kde vězíš, Petře?" ozval se chraptivý hlas a silný
kašel doprovázel zvolání toto.
Petr se hbitě vrátil do světnice hostinské.
„Diblíku! kam se poděly peníze, kterých zde hosté
zanechali?" uvítal jej krčmář, pokašlávaje. „Uf! pro
klatý kašel! — A kde jest Anna?"
„Ve své zahrádce zalévá květiny panna Anna,'
a peníze jste zajisté schoval již do kapsy, poněvadž
jich tu není," vysvětloval chlapec.
Mruče ubíral se Štěpán do vedlejší jizby.
Za nedlouho přibyl jiný host, rytíř Hrobčický,
a usednuv na židlici, volal krčmáře. Tento se objevil.
„Již to s námi se všemi dochází ku konci a ne
hoda stíhá nehodu," povzdechnul rytíř. „U kata Pasovského, zle jest, zle!"
Štěpán pohlížel naň tupě, nechápaje rozum slov
těchto.
„Petře, zavolej Annu!" poroučel Hrobčický.
„Aj, nechtě ji v její zahrádce!" odvětil hrbáček.
„Trhá tam právě květiny na věnec pro zemřelého."
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„Co to pravíš, lháři?" ozval se uleknuté krčmář.
„Kdo zemřel v mém domě?"
„Váš dům? Ha ha ha!" zasmál se rytíř. „Tenť
již prodán a má jej nyní Štupart. Což však na tom,
plesnivá lakoto! Jiná smutnější novina zní, že jest
Straka nebožtíkem. Dnes ráno nalezli jej mrtvého
v posteli."
„Mrtev! — uf! — mrtev!" děsil se Štěpán. „To
mne přivede na mizinu! — Dvacet Tolských jest mi
Straka dlužen, nf! a kdo je za ně zaplatí?"
Pokrčení ramenama bylo Hrobčického odpovědí.
„Ubožák Straka!" pokračoval pak rytíř v řeči
své. „Zajisté se venku zastudil; vždyť víte, že světíval
dlouhý den pod zelenou jako žid a každoročně že pu
toval do Hořelic, aby tam na hřbitově ponocoval. Od
roku osmdesátého činil tak vždy, navštěvuje statky
otce svého, roku dvacátého sedmého zabavené po
dobnou měrou jako tento dům Hozlauerův. U kata
Pasovského! to by bylo tedy jedno. — Za druhé vězte,
že Francouzové již^po celý rok ve Falcích vše pustoší
a flvé paliče i do Cech poslali, kdežto Trutnov, Brou
mov, Klatovy a jiná města popelem lehla."
„Chraniž Bůh každého, kdo něco má!" odvětil
Štěpán. „Já jsem žebrák, kterého nikdo o nic ne
připraví."
„Ha ha! U kata Pasovského!" zasmál se Hrobčický.
„Vaši pokladnici bych nechtěl odnášeti, Štěpáne! —
Leč do toho mi nic není a přišel jsem vám toliko
ohlásit smrť starého hosta čertovy krčmy. — S Bohem!"
Dopověděv, odešel rytíř. —
Anna vila v zahrádce kvítí u věnec, zpívajíc při
tom zbožnou píseň. Když se byla v jednu chvíli ohledla,
>^
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spatřila Víta volným krokem k ní přicházejícího. Ne
všímajíc si toho, obírala se dívka dále s květinami.
Bratr, došed k ní, stanul a, ruce křížem složiv na prsa,
pozoroval trudným zrakem ubledlou pannu.
„Proč mi tlapeš, Víte, květiny?" ozvala se tato
a slzami zarosily se jí oči.
Oslovený, neodpovídaje, ustoupil na dva kroky.
„Pro koho jest věnec ten, Anno?"
„Pro něho, jenž tam nahoře odpočívá sen věčný,"
odvětila dívka, neodvracujíc zraků svých od země.
Vít se zachvěl.
„Přece tedy?" vypravil dosti namáhavě ze sebe.
„Nikoliv však na ony na ony .
„Ano, na ony rány zemřel," dodala panna.
„Známo-li ti, že Straka též mrtev?"
Anna přisvědčila.
Vít, procházeje se krátkou dobu sem tam, přemítal
na mysli v rozum takový: „Václav a Straka, jediní
dva platní svědkové, oněměli na věky, jich netřeba se
více báti. Zdaž bude však mlčeti otec, zdaž sestra má?"
Obrátiv se pak k dívce, vece hlasitě: „Anno,
miluješ mne?"
„Posud jsa na živě a na svobodě, ptáš se?" zněla
odpověď.
Mladíkova tvář se zakabonila.
„Vše, vše mne pobádá, osud i štěstí, abych vpřed
postoupil, a proto nesmím a nechci se vyhýbati tomu,
co mi jaksi určeno. Anno! kde jsou listiny, které že
vydáš úhlavnímu nepříteli mému, tam nahoře jsi při
slíbila? — Jsem zasvěcen, jak patrno, do všech
tajemství tvých a nepochybuji, že vydáš bratru svému
to, nač má větších nároků než on . . ."
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„Listiny jsou v rukou toho, jemuž patři," převzala
další slovo děva.
Vít oněměl na chvíly leknutím, záhy však počaly
mu z oěí blesky hněvu sršeti a hlas se mu chvěl mocně,
an se ptal, kdo spisy odnesl.
„Učinil to někdo, jemuž tak umírajícím bylo při
kázáno," odvětila trudně Anna. „Že vůle skonávajícího
svatou jest, zajisté i tobě, bratře, známo."
„A kdyby byla vůle jeho zněla v rozum ten, by
vydán byl bratr tvůj soudům, hanbě a posměchu pravdali, že bys nebyla otálela svatosti této zadost učiniti?"
Anna pozírala na Víta s uslzenýma očima.
„By byla věc ta k spájse duše tvé," vece klidně,
„snad bych jednala tak. Či není lépe, trpí-li člověk
krátký čas, než věčně — věčně — věčně!"
Dojemná řeč dívčina hnula i Vítem a divokosť
jeho se zmírnila.
„Víra blaží a spasí," pravil s povzdechem. „A kterak
ti lze, sestro, ve vše věřiti, co rozum a chladná rozvaha
jako nesmysl zavrhuje! Nevím, zda-li při tom jsi bla
ženější než já nevěrec, jehož hlavní zásadou jesf:
„Pomáhej sobě sám, jinak nepomůže ti ani anděl ani
ďábel." — A kde jej pochováte?" tázal se, vida, že
Anna s uvitým věncem k odchodu se chystá.
„Bylať jsem naproti u mnicha," odpověděla tato,
„ten však pravil, že se musí dříve přesvědčiti, zda-li
nebožtík jako katolický křesťan byl zemřel a za tou
příčinou že mu dříve spatřiti jest tvář jeho."
„Nechť si počká zvědavá kutna!" dí hrubě mladík.
„V nejhlubším sklepě budiž pochován, a sice záhy,
neboť věz, Anno, že země němou jest a ničeho nevyzradí! — Proklatá nehoda, že zde Frantíka není!
•
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Šibeničník se potlouká v noci jenom jako dravec od
onoho večera."
xi x ? P e t r v y p r a v ě l > ž e z d e W d n e s Frantík s jakýmsi
člověkem, a oba že se umluvili o něčem — ostatek
jsem věru zapomněla."
„Kéž jest zde, aby zahrabal mrtvolu!" znělo přání
Vítovo. „S Petrem a s ostatními nelze co počnouti."
Anna, povzdechnouc si, přistoupila k bratru svému,
řkouc: „Víte, pozdravuje tě nebožtík a jedinému přání
jeho abys vyhověL. tě žádá."
Mladík jakoby dotknut jsa smrti hrůzou se zachvěl.
„Přání či rozkaz to od něho a prosba moje, prosba
sestry tvé!"
„Anno!" zvolal Vít rozčileně. „Neuváděj mne
v pokušení slzami S v ý m i i Neprospěšná to věc zvláště
pro mne, jemuž třeba odvahy chladné a mužné mvsle
v dobách nebezpečí hrozícího."
„Posud se tedy kojíš nadějí?"
„Naděje, Anno, naděje jest koukol, který v každém
srdci se zahmzduje. Blaze však každému, jehož srdce
pro něj neúrodnou j e s t půdou, blaze i tomu ale, v němž
pučí a pevně kolem kterého se obvine tak, že odumře
srdce citu všelikému!"
„Bratře! nadějí takovou nese se pouze onen, kdo
* w°, U k p o z e m s k ý m věcem obrací! Já již ničeho
neočekávám od světa tohoto mimo od tebe, důvěřujíc
se, že zvítězí v tobě lepší cit a jemu že podáš se
docela."
„Přál bych sobě míti víru tvou, Anno! Možná,
yl
šť astně
ším a
*ÍI
ws
J
raženějším: — Pamatuj
však sobě, víra ohnivá a rozum chladný že jsou dva
nepřátelé, kteří vespolek proti sobě bojují. Mnohdy
—
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vítězi víra a opět přijde doba, kdy rozvážný rozum ji
nadobro potlačí. Takovou měrou děje se po věky
v dějinách člověčenstva. — Za nynějších časů povznesla
se vira, a rozum jest potlačen, ujařmen. Proč bv
nebylo lidí, kteří, předstihnuvše věk svůj, výhod sobě
nahromadí z duševní zatemnělosti, z předsudků, zkaže
nosti a pitomosti všech tříd a stavu společnosti lidské?!"
Anna, vzdechnutím ulevivši sobě, obrátila se
k odchodu, řkouc! „Přijdeš, Víte, záhy nahoru?"
Oslovený přeslechl v zamýšlení otázku tuto a dívka
odebrala se micky do domu.
Po delší době probral se Vit ze svého dumání
a zavolal k sobe Petra, vyptávaje se ho na úmluvu
zmíněných již hostů a na místo, kam se byl Frantík
odebral se soudruhem svým.
Petr vyjevil mu krčmu, kamž oba přijíti sobě byli
přislíbili. Po té velel mladík hrbáčkovi, na výzvědy
se vydati a nalezne-H Frantíka, do čertovy krčmy jej
poslati, čemuž chlapec bez otálení zadost učinil.
Anna obírala se právě mrtvolou, zdobíc ji kvítím
a věnci, když bratr její, z m n ž i v s e , d o k o m D a t y k n í
vstoupil.
Václavležel na p r k n ě j p ř i k r y t j s a v e l i k y m š a t e m
a kolem nebožtíka bylo rozestaveno několik plápola
jících svící. Nechyběly *též odznaky rytířského stavu
jeho, jelikož mec a přilba u nohou mu ležely. Celá
komnata vyznačovala se rázem hlubokého žalu, jelikož
dívka byla zastřela okna tmavými oponami, tak že
světlo denní do prostory této nevnikalo.
Anna uvítala vstupujícího Víta s přísnou vážností,
uvádějíc jej k mrtvole.
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„Nuže, zde leží a dobře mu — co dále, sestro? Vyjev
rychle, čeho sobě přeješ, ale rychle to učiň, rychle!"
„Nebude dlouho trvati řeč má," odvětila děva.
„Předně žádám na tobě diplom, který ti vrátiti jest
dle přání a rozkazu nebožtíka pana Václava. Zajisté
by nenalézal ani v hrobě pokoje, kdyby krádež spáchaná
se nenapravila."
„Dobrá!" dí Vít, rozmýšleje se na chvíli. „A co
dále?"
„Nyní vyjevím ti, bratře Víte, žádost a prosbu
svou. — Hled! veliký hodlám hřích na svědomí sobě
uvaliti. — Z peněz otcových v hojné míře nashro
mážděných vezmu jistou část — jestiť to beztoho podíl
tvůj! — a pak prchni do ciziny, prchni dříve, než
bude pozdě!"
Vít zůstal jak by jej hrom byl omráčil.
„Já? — a prchnouti? •— Ty, ty mne chceš penězi
zásobiti?," vece mladík zdlouhavě za delší dobu. „Hled,
sestro, totě kletba zlého činu, totě kletba mrzkého
mamonu! Kdyby mne nebyl otec bez jmění, bez prostředků
z řádného živobytí vypudil, zajisté by nespočíval tento
mrtev. Toliko nejtrpčí nedostatek pohnul mne k tomu
a raději vražedníkem bych se byl stal, než haléř ukradl
otci z mamonu jeho."
„Teď tedy prchni — prchni a vstup do kláštera,
kde lze se ti káti.
"
„Do kláštera? — Nikoliv! — Na útěk nepomyslím,
a nevím vůbec, proč by mně bylo prchati. —"
„Poněvadž hraběnka Píznicová u soudů tě udala
co podvodníka."
Vít oněměl leknutím na delší dobu, načež zuřivě
jal se dívce hroziti, řka: „U všech pekelníků, kterak
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lze ti věc tuto věděti! Ty, jen ty byla jsi zradkyní
mou; neboť nikomu nebylo zjevno tajemství mé mimo
tebe, tohoto zde" — ukázal na Václava — „a rytíře
Straku. Poslední jest také již mrtev, na vždy! — Za
raduj se, věrný otče! Sestra zradila vlastního bratra
svého a hodlá jej ve společnost s katem uvésti!"
„Odpusť mu bože tuto lež, pravila pro sebe, nahlas
pak odpověděla: „Zachraň se bratře, opusť toto město!"
Domluviv, kvapně ubíhal odtud a do obyčejné
herny, která, jak známo, za dne bývala opuštěna, pustá
a prázná. Zde jej nalezl Frantík.
Vít, upamatovav se na úmysl svůj, přivolal sluhu
k sobě a, doručiv mu několik stříbrííáků, vyjevil mu,
co činiti má.
„Mrtvolu odneseme do této komnaty," poučoval
mladík Frantíka, „ a odtud do sklepa. Tyto schody
točité vedou až dolů pod zemi, a z prvního sklepa
odebereme se do jiného ještě hlouběji ležícího."
Po té zavolav hrbatého Petra, velel Vít, aby byla
přinesena kořalka ku povzbuzení srdnatosti Frantíkovy.
„Zdá se mi, milostivý pane, že bychom mrtvolu hned
mohli odvléci," pravil sluha. „Mámtě později jinou práci,
kterou vykonati mě nutno, jelikož závdavek jsem již
dostal."
„Dobrá! Mně také vhod!" mručel Vít, nalévaje
sobě z veliké láhve, již byl hrbáček přinesl. „Pro mne
— třeba hned půjdeme."
„Jsem spokojen," odvětil Frantík, otíraje si ústa
rukávem. „Někdo mně však musí svítit."
„Posvítím ti sám."
Vypivše ještě po jedné číši silné lihoviny, odešli.
Frantík mrštil prázdným pohárem o podlahu a pevným
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krokem ubíral se pak za Vítem přes síň do pokojíku,
v němž Václav ležel.
„Meč? — Hm! nač ti, brachu, meče třeba?! —
Ci hodláš před jinými tam se vyznamenat? — H a ha!
tam jste si všichni rovni, ano všichni. — Aneb chceš
se pouštět v půtku s červy? — Aj, toť bylo příliš
zpozdilé! Natropil jsi se kamaráde, dost hloupostí za
živa a ani po smrti bys toho snad nezanechal ? — Ne
rozum ! — Nuže, brachu, býval jsi často opilým, pokud
z tebe duše neutekla, nyní však, když mrtev jsi, odnesu
tě na lože, odkud více nepovstaneš. — Posvěťte tedy,
pane, na cestu do sklepa!"
Přehodiv zaobalenou mrtvolu přes rameno, vlekl
ji Frantík do herny, odkudž vedly dvéře k točitým
schodům, po kterých 'by10 l z e i n a u o r u a ž P°d střechu
i dolů v hluboké sklepy se dostati. Vít, předcházeje,
svítill, nesa v jedné ruce světlošku, v druhé lopatu
s rýčem. Když se v přízemí ubírali kolem dveří u pří
bytku starého Štěpána, stanul Frantík a zašeptal do
klíční dírky, že domácí'pán zemřel.
„Proč se zdržuješ?" ptal se Vít.
„U nás jest v obyčeji," odvětil oslovený, „že se
vždy smrť domácího pána ohlásí včelám, aby taktéž
zemřely. Nu a poněvadž tento stařec jako včela pilně
shromažďuje a byt jeho též nějakému oulu se podobá. — "
„Mlč a pojd!" okřikl jej mladík.
Frantík, zamumlav cosi do sebe, stoupal prozřetelně
se schodů až do sklepa, z něhož do jiného, hlouběji
ležícího, vkročili. Zde shodil břímě své k zemi, a od
dechnuv sobě, jal s e pak společně s Vítem hrob kopati.
Za nedlouho byla dosti hluboká jáma vyhrabána.
v
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Podpíraje se o rýč, pozoroval Frantík po delší
dobu mrtvolu, načež dí: „Škoda, věčná škoda, brachu,
že již nežiješ. Ještě dnes mohl jsi se účastniti výbor
ného žertu. Vždyť jsi miloval a náviděl lidstvo toutéž
měrou jako já. — "
„Jaký to míníš žert?" ozval se Vít.
„Jaký žert?" opakoval sluha, pozíraje onomu bystře
v tvář. „Hm, toť tajemství, na jehož zatajení jsem dnes
ráno přísahal."
„Nač přede mnou tajemství? — Tuším, že se oba
již dávno a dobře známe."
„Skoro máte pravdu, pane! Vám to tedy vyjevím,
ale musíte se mi dříve zapřísáhnout. — "
„Ze ničeho neprozradím. — Nuže přísahám. —
Hrome! jsemť dnes v přepodivném rozmaru a utopil,
udávil bych s chutí vše, co kolem mne žije."
„Lépe všecko usmažit, pane!" vece potutelně
Frantík. „Slyšte tedy!
Když jsem byl před několika dny ve svém pře
strojení na ulici se odvážil, setkal jsem se s bývalým
kamarádem — nazývá se Vavřinec a býval u vojska
koňákem — a ten se mne vyptával na všechno všudy.
Zavedl jsem jej sem do krčmy a při kořalce svěřil se
mi*-tajemstvím, kterak se dá zlato dělat, ha ha! —
Praha bude na čtyřech končinách zapálena a z toho
mám notnou radost. Což mi také do Prahy? Nejsem
za jedno Pražákem a za druhé vymstím se takovou
měrou na všech, kdo mně nepovolaně do kaše foukali.
Vezmiž si to čert všechno!"
„Budeš toho též účastníkem? ptal se Vít rychle.
„Fyslíte, zdaž také založím? -r- Ano a nikoliv I
Půjdu společně s Vavřincem; kam? to posud ne368 —•
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známo, poněvadž se o tom teprv odpoledne všichni
dozvíme."
„Dobrá! Tot bude veselá komedie. Leč zprav mne
o místě, Me se oheň založí!"
„Pošlete se m n o u Petra; ten jistě ničeho nevyzradí, oznámí vám, pane, ulice, kde to počne."
Mezi touto rozmluvou byli oba mrtvolu do jámy
vpustili a hlínou ji pokryli- Frantík udupal půdu, aby
stopa neobyčejného toho hrobu zmizela.
„Tak! a nyní se nedostane ven, kdyby veškerá
armáda pekelná mu pomáhala," smál se surovec. „Ba
zdá se mi, na mou milou duši, že zde bude strašit,
poněvadž mrtvola v nesvěcené zemi pohřbená pokoje
nenalézá. — I nu < Pro mne!"
Vít neodpovídal, j s a zahloubán v myšlénkách, a
mlíky odebrali se pak 0 ba, nahoru, kde mladík, zavolav
Petra, tomuto rozkázal, aby šel s Frantíkem vyzvědět,
kde jistí páni bydlí. s a m vstoupil, chtěje Anně se vy
hnouti, do komnaty v horním patře, kdežto přemýšlel
o novém podniknutí, jakéž si byl obral za předmět
činnosti své. —
Anna prodlévala zatím v klášteře Svatojakubském,
aby alespoň vykropení mrtvoly vyprosila. Duchovní,
k němuž se již po třetí se svou žádostí obracela, odpo
roval dlouho; konečně však odhodlal se po vůli dívčině
učiniti, praviy že brzo přijde se soudcem mrtvolu pro
hlednouti, jelikož prý 0 nen dům prašpatné pověsti požívá
a nedávno ještě v něm ďábel provozoval rejdy své.
„Ach, Bože!" zatoužila dívka. „Kdyby otec můj
a zaslepeny bratr na útěku byli, jak ráda bych všemu
se podvolila! Tak ale nebude šetřeno ani šedin otcových
ani krásných, kudrnatých vlasů bratrových," a $ ř i po369
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mnění na tresty vytknuté pro čarodějství a posud oby
čejné zachvěla se hrůzou.
Duchovní propustil ji, vrtě hlavou pro podezřelá
slova tato. Plačíc odešla dívka domů a spěchala do
komnaty, kde nebožtík byl ležel. Leknutí ovládlo ji,
ona spatřila, že prostora jest prázdna. Prohledala celou
budovu, konečně nalezla Víta.
„Kde jest mrtvola?" zvolala v největší úzkosti.
Vít ukázal na podlahu.
„Bez požehnání církevního
o Bože! Bože!"
bědovala Anna.
Mladík se všemožně přičinil, aby dívku přemluvil,
že bylo nutno tak učiniti, jelikož by cizý svědek smrti
Václavovy snadno v neštěstí mohl uvrhnouti celou
rodinu. Znenáhla svěřila mu dívka rozmluvu svou
s duchovním, netajíc obávání svého.
„Tvá zbožná víra uvede nás všechny na hranici,"
zvolal Vít. „Což se domníváš, bloudku, že ti někdo
uvěří, všechny tyto báchorky o čertech a strašidlech
že byly dílem v žertu vámi samými prodávány za pouhou
pravdu, dílem v úmyslu, aby nikdo nekoupil dům tento,
jsa zastrašen pro pitomosť a pověru svou? — V tom se,
děvče, mýlíš! Neušetří ani lepých oudů těla tvého ani
spnkřelých ubohého otce starého, ačkoliv jen on, jeho
lakota nenasytná tím vším vinny jsou, jak zajisté sama
porozumíš. —• Leč kterak tomu odpomoci? — Fanatická
horlivost mnichova vyštve na nás celý soud a pak
.
Lid bude jásati, až nás všechny odvléknou. Hled, Anno!
a to vše si sama zavinila neprozřetelností svou."
Dívka žalostně plakala, marně se dovolávajíc po
moci, posléze utišila a tvář její nabyla rázu zbožné,
L
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„Našim tělům bude sice muka snášeti," pravila,
pozvednouc očí svých v blouznivém zápalu ku stropu,
,ale duše naše vejdou očištěné do království božího."
Vít, procházeje se po komnatě, popatřil po slovech
těchto na dívku zrakem, v němž úsměšek a opovržení
se zračily, načež se jal přemýšleti o svém budoucím
podniknuti. Při tom pozíral často oknem na ulici,
zdaž se se posud lid též nesbíhá.
Vstoupení hrbatého Petra zachvělo jím až do duše.
Hrbáček přinášel zprávu, že onen pán a přátelé
jeho v Kaprové ulici své sídlo mají.
V Kaprové ulici!" opakoval mladík zvolna. „Ne
zpozoroval jsi, z které strany vítr věje?"
Petr dal zápornou odpověď.
„Nuže, teď se odeber dolů," velel mu Vít, „a zamkni
vrata pevně, ale hodně pevně je zataras, rozumíš?
Kdo bydlí v krejčovské krčmě?"
Nikdo! Krejčíkové vesměs odtamtud vytáhli. Dříve
bydlel tam Jindřich, ale od času, kdy toho zavražděného
člověka dole nalezli, zmizel na dobro. Škoda ho! Mívali
časem dobré nápady a duchy představoval výborně."
to?" ulekl se Vít. „Vy jste zasvětili v ta
n Co
jemství to též krejčíka?"
„Inu ovšem," odvětil hrbáček. „Jindřich se za
miloval do panny ^nny a proto bylo mu lze věřit a na
něj se ve všem spolehnout."
„Nyní však již jdi!" přikazoval mladík. „Uzavři
dobře vrata! — g^j- ge se sejdou pánové?" volal za
odcházejícím Petrem.
„K večeru tuším, že povídal Frantík." odpověděl
hrbatý chlapec a po té sběhl dolů, aby zamknul vrata,
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namáhaje veškerou bystrost rozumu svého, by vypátral
příčinu neobyčejné prozřetelnosti této.
Vít, uslyšev rachocení uzavírajících - se vrat, byl
poněkud pokojnější. Obrátiv se k modlící-se setře, se
známil ji částečně se svým úmyslem, řka: „Kdybychom
za dne opustili dům tento, padnou na nás jako krkavci
na zdechlinu, a proto třeba času nočního to učiniti.
Já zde setrvám, pokud nebudeš s otcem v bezpečnosti.
Především však vylákej otce sem nahoru aneb raději
do sklepa — ne, nikoliv! tam leží on — sem tedy
jej uved! ke mně! Rychle pak otevřiž pakladnici jeho,
rozděl všechny peníze na dva díly a každý z nich zaobal!
Mimo to přichystej šatstvo — ale co možná nejméně
ho vezmeme, a ostatní vše zanecháme osudu. Tenť
nám byl posud přízniv, neobrátí se tedy i v budoucnosti
proti nám."
Když byla Anna slyšela, kterak Vít o bezpečnost
její a otcovu se stará, zaleskla se jí slza vděčnosti
v oči.
„Bratře!" zvolala v blahém pocitu. „Pochybovala
jsem vždy o srdci tvém, leč, Bohu díky! lepší a přiro
zenější dobrota tvá zvítězila nad pýchou a sobectvím.
Děkuji ti, Víte, tys mne oblažil a šťastnou učinil."
Mladík objal dojmutou dívku a na čele ji políbil.
„Bloudku!" pravil srdečným hlasem. „Což se
můžeš domnívati, že bych opustil tebe a starého otce,
ačkoliv tento
pro svou lakotu
Než zanechme
toho, již se ani nezmíním, poněvadž se věc změniti
nedá", dodal rychle, vida, že se děvče v jeho náručí
leknutím chvěje. „A kterak by mi bylo možná opustiti
vás dnes, dnes, když snadno se můžete státi obětí roz
hořčeného a fanatického lidu. Ne, nikoliv! — Nyní
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ale již jdi, Anno, a přichystej vše, jak jsem ti byl
pravil. To však si vštěp v paměť svou: Není ve
světě člověka na prosto špatného! Srdce každého jest
zahradou, v němž podle vonných růží jedovatý blín roste
a květe. Nuže jdi — nezapomeň na otce — a na
peníze
!
Osamotněv, zvolal Vít jakoby v pocitu bázně: „Jen
tenkráte ještě usmějž se štěstí na mne a na vždy
opustím město i zemi. — Po ránu vyplatím u žida
listinu a pak s Bohem, vlasti česká! Ha! co to ?
Pozřev oknem na ulici, shledal dole tlupy lidstva,
ostýchavě pozorujícího rozkřičenou budovu. Vít spěchal
dolů, aby popatřil, zdaž vrata jsou dobře uzamčena,
a aby mohla alespoň první nával snésti, zatarasil je
všemožně všelikým nářadím z komnat.
,Krkavci se dostavili," usmál se trpce, „záhy se
dostaví též supové." Anna se zatím všemožně přičinila, aby Štěpána
z jeho světnice dostala, přemlouvajíc jej, by šel nahoru
k Vítovi. Stařec nechtěl od své pokladnice se hnouti.
nČeho si přeje Vít?" volal a řeč jeho byla častým
kašlem přerušena. Peníze — peníze by rád na mně
vymámil, uf! — prokletý kašel! — Nemám žádných
peněz, nemám! •— A co se to děje, že se vrata u mé
krčmy zavřela? _ p e t ř e , Petře! — uf! — proč by
neměli přijít ke mně hosté, přinášející peníze? —
Ulam snad hladem zahynouti? — — " Delší a silný
kašel přerušil pásmo řeči jeho. Na vzdor úsilným
prosbám dceřiným zůstal Štěpán u pokladnice seděti,
pozoruje podezřivým okem dívku.
„Ty a Vít, oba jste se spikli proti mně," mručel,
objímaje poklady své.
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Petr, jenž byl stále vzrůstající množství lidí jakoby
něco zvláštního čekajících, zpozoroval, vrazil do dveří,
zvěstuje Anně novinu tuto. Dívka zděšeně vykřikla.
Hned za hrbáčkem vstoupil Vít do bytu otce svého.
„Pryč odtud a rychle, jen rychle! zvolal mladík.
„Ochraňte se, pokud není pozdě!"
„Co chce ten člověk ode mne?" děsil se Štěpán.
„Já tě neznám — neznám!"
„Lakota a strach o svůj bídný mamon ti otupily
rozum. — Rychle se ochraň, otče!"
Anna, klesnoue na kolena, prosila starce úpěnlivě,
aby Víta uposlechl a na svou ochranu pomyslil.
„On mne chce oloupit, zabít — " bědoval lakomec.
Tři temné rány na vrata poděsila všechny.
„Kdo — co — co jest to?"
„Pak-li vrata jen do klekání se udrží, jsme ochrá
něni," dí Vít polohlasně. „Pak nastává soudu tolik práce
že zajisté na nějakou dobu o nás se starati nebude."
„Vrata jsou pevná a před nimi stolů a židlic, že
tak snadno nikdo sem nevnikne," pravil Petr. „Dole
nemůže nikdo zamřížovanými okny do domu se dostat."
„Pak-li by však na vzdor všemu upevnění sem
vrazili, uchyl se, Anno, s otcem do sklepa!" napomínal
Vít. „Nejlépe bude, pakli všechny všudy dveře uza
víráme, abychom — nepřítele co nejdéle zdrželi. —
O peníze se sama postarej, Anno! — j a s a m pospíším
zatím na půdu, abych popatřil, co se děje v městě."
Dozvěděv, ubíral se mladík po točitých schodech
nahoru, uzamíkaje všechny dveře za sebou. Přikvapil
až pod střechu na půdu, která neznačila se onou pevj
ností dolejších komnat, a proto bylo Vítovi prozřetelně
stoupati po sbořeništi tomto. Posléze dostal se na místo,
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odkud celou čtvrť města přehlednouti mohl a sice několika
nemalými skulinami a otvory na temeni budovy.
Tlupy lidstva byly se již značně sesílily, rokujíce
hlasitě o čertově krčmě a o tom, co se díti bude, a
Vítovi vrážel temný hluk tento do uší jako dálná bouře.
V to se mísily pádné rány do vrat, která vypáčená býti
měla. Toho všeho nevšímal si však mladík náš. Kolem
rtů pohrával mu pohrdlivý úsměch, an slyšel marné
tlučení a dobývání- se do krčmy jakož i vyhrůžky
shromážděného lidstva. Oko J e h o utkvělo v bedlivém
pozorování na střechách domů vůkolních i vzdálených.
Nad Týnským dvorem vypínaly se do výše mocné dvě
věže Týnského chrámu, od těchto zabloudil zrak Vítův
dále až k báni Svatomikulášského kostela, za nímž str
měly k nebesům štíhlé víšky chrámu sv. Valentina.
A v pozadí výše všech budov spatřilo oko pyšný hrad
Pražský s chrámem Svatovítským, velikým tímto sarko
fágem Karla IV., otce vlasti České, který ozářen byl
posledními paprsky zapadajícího slunce.
Vítovi, rozhlížejícímu se po těchto skupeninách
domů, třásli se rtové, jakoby tichou modlitbu šeptali.
Srdce v něm nepokojně tlouklo jakoby v očekávání
příštích věcí, a ačkoliv vítr zvenčí stále se vzmáhal,
vnikaje prostorami do prostranství pod krovem krčmy,
však mladík nedbal průvanu toho, ochlazujícího mu
upocené čelo, na němž číni dále tím větší krůpěje vy
vstávaly, řinouce se dolů přes líce.
Slunce bylo již za horami a v šero zahalilo se
město. A tu náhle vyrazil a do výše se vznesl sloup
bělavého dýmu, jenž většího a většího nabýval objemu,
poznovu se na obloze nebeské ukázala záře a rudé
V
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plameny šlehaly z prostor Pražských ulic, měníce tmavou '
noc v jasný den.
Ve Vítovi se zarazila při pohledu na požár zhoubný
všechna krev, srdce v něm klepalo, jakby se sprostiti
chtělo tělesné schránky své a zrak jeho jakoby kouzlem
jsa veden, nemohl se odvrátiti od velebného ač hrůzyplného divadla toho. Na věži radnické ozvaly se temné
zvuky zvonové na poplach a za nedlouho ohlašovalo též
zvonění na ostatních věžích Pražských nebezpečí hrozící
celému městu záhubou pro rozkacený živel. Temný
hluk, jak vlny rozbouřené hladiny mořské, nesl se až
do povětrných končin, kde Vít prodléval, rostl a množil
se každým okamžením, rostl jak rozsáhlost žírajících
plamenů. Dům po domu padal jim z a obět. celé ulice
již tvoří jedinou veškerý kraj osvětlující pochodeň, hořící
šindele a trámy poletují povětřím, prudkým jsouce roz- •
nášeny větrem, aby zhoubu šířily n a vše strany, vždy
blíže a blíže přichází požár též ku krčmě čertově. Jiskry
jak hustý déšť srší se vzduchu, a padajíce k zemi, za- \
sáhují vše, co chytlavého; — uové kotouče dýmu, nové
plameny — celá Praha zdá se tonouti v ohnivém moři!
Vít stál jak přimrazen na místě svém, sleduje očima
každý nový výjev nevidaného posud a strašlivého di
vadla. Zbaven jsa ostatních smyslů, toliko zrakem
byl činným, a teprv hustý kouř, ze všech stran mladíka
zahalující, přivedl jej k vědomí o vlastním nebezpečí.
Ohlednul se — pod ním to praskalo a syčelo, trámy
a latě pod krovem doutnaly a chomáče dýmu hledaly
průchodu štěrbinami a otvory. Rázem nabyv potracených
smyslů, hleděl kterak se zachrániti. Odskočil od skulin
ven vyhlížejících, ale zápach kouře padá mu na prsa,
krátí mu dech a síla životní prchá mu z těla. potácí
V
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se, padá a opět se zvedá, již se dostal na točité sem
tam chytající schody, přichází do prvního s hora patra,
otvírá dveře dolů vedoucí, ale vše pevně uzamknuto.
Klíče ve zmatku tom se byly ztratily a děsný oka
mžik stojí tu Vít, nevěda si pomoci. Nebezpečí roste
a záhuba již již se chystá mladíka pojmouti v strašný
jícen svůj.
„Klíče! — Klíče! — Kde jsou klíče?" volal Vít
v děsné úzkosti a oknem vstoupil rychle do jedné
z komnat, kdežto mžíknutím okno i s rámcem vyrazil.
„Tudy tedy dolů!
Lépe na nebezpečný skok se
odvážiti než bídně v plamenech zhynouti. — Ha! zda
řiti se musí cesta tato, lépe než mladému Ždárskému,
jenž v opilosti se byl dolů spustil. — "
A nerozmýšleje se, vyskočil Vít do okna a již
letí k zemi. Paměť jej opustila a když se z mrákot
těch byl probral, shledává, že příznivý mu posaváde
osud tentokráte nepřátelsky proti němu vystoupil.
Leží na chladné půdě na ulici, nad ním v jednom
plamenu čertova krčma a protější klášter Svatojakubský
a kruté bolesti v těle mu dosvědčují, že zasáhla jej
krutá pomsta moci tajné, nevyzpytované. Četné lidu
davy ubíhají mimo něj a on se plazí s největším na
máháním dále až ke dvoru Týnskému, kde síla jej
opouští a smrtelné mdloby oň se pokoušejí. Cítí již
poslední okamžení prchajícího života, marně se rozhlíží
po pomoci a oko jeho utkvívá na jasně osvětlených
stěnách Týnského dvoru, patří na malby nahoře na
klenutí průjezdu, představující vnadnou děvu po jedné
a umrlčí hlavu po druhé straně, zří též nápis mezi
oběma se nalézající: „ M a r n o s t n a d m a r n o s ť
a vše m a r n o s ť ! " Opět jej četl aneb alespoň se na
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něj upamatoval, každý sval se v něm zachvěl, žalné
vzdechnutí s proudem krve vydralo se mu z prsou,
a — Víta nebylo více mezi živými! — —
V krčmě zatím čekali obyvatelé její příhodné
k outěku doby. Když však všeobecné na poplach zvo
nění a rudá záře až sem vnikající o velikém požáru,
vždy více se přibližujícím, je byly přesvědčily, byl
Petr jediný, jenž nepotratil rozvahy. Bez prodlení
rozevřel vrata u domu, a vyběhl na ulici, aby popatřil,
kde všudy hoří. Vida hrozící nebezpečí přikvapil takměř bezduch nazpět, za nim Jindřich, krejčovský chasník, vybízeje rodinu z krčmy, aby se zachránila, pokud
příhodná k tomu chvíle.
As za čtvrt hodiny na to opouštěli obyvatelé krčmy
posavádní příbytek svůj, který stál v jednom plamenu.
Anna a Petr podpírali na pólo mrtvého starce, čeleď
plačíc následovala. V Týnském dvoře shledali mrtvolu
Vítovu a jakby bleskem jsouce zasáhnuti, v ustrnutí
stanuli. Starý Štěpán byl zcela otupělý, nevšímaje
sobě takměř nešťastného syna svého. Ostatní byli až
do nejhlubší duše pohnuti a proudy slz vylily se jim
z očí. Anna, přikryvši bratra pláštěm, nutila k dalšímu
pospěchu a záhy zmizeli obyvatelé krčmy, aniž více
o jich životě povědomo. — — —

V

Když se byl rozkacený živel vybouřil, shladiv
množství stavení s povrchu zemského, shledáno, že
byla i „čertova któma" obětí jeho se stala. Na jejím
místě vystavěl majetník prostor těchto rytíř František
Štupart z Lówentalu, přikoupiv k nim sousední krčmu
krejčovskou, nynější rozsáhlou budovu po dnešní den
„u Štupartů" zvanou a sloužící po všechny ty časy za
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hostinec, jehož název však: „čertova krčma" pozne
náhla z úst lidu se vytratil a onomu dotčenému ustoupil.
Takový byl konec pověstné za oněch dob „ Čertovy
krčmy!" —

Zb)Wá nám ještě v krátkosti nastíniti osudy ostatních
osob s nimiž jsme se byli seznámili.
Jiří Píznic, nyní již za pravého Víta Jiřího
Hozlauera z Hozlova všestranně uznaný, pídil se sice
po stopě zmizelých obyvatelů krčmy, chtěje zvláště
bledému anděli, Anně, co prostřednici mezi ním
a bratrem Václavem se odměniti, ale marné bylo pá
trání jeho. Později upustil od toho docela, maje dosti
činiti s vlastními záležitostmi svými. Teta jeho, panna
hraběnka Píznicová byla zemřela, zanechavši mu co
dědictví výnosné a rozsáhlé panství, jehož jedna po
lovice co podíl nebožky matky jeho mu připadla,
kdežto druhá čásí jakožto odkaz klášteru na radu
p. Eustachia od hraběnky věnovaný penězi vyplacen
býti musil od Jiřího.
O rok později ucházel se Hozlauer na Kladně
o ruku slečny Kláry. Hrabě František, jsa neustále
churavým, nenamítal ničeho proti sňatku tomu, ač se
Karel dosti pro to mrzel. Dozvěděv se však o tragické
smrti Vítově, pousmál se, řka: „Pro podvodníka byl
člověk ten příliš poctivým, a pro poctivého člověka
přílišným darebákem!"
Předpovídání nebožtíka pana Floriana před smrtí
a při zprávě o zahynutí vnuka Zdenka počalo se vy
plňovati. Mladý Antonín, jsa vůbec slabým od narození
_

_
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svého, zesnul na věčnosť a za nedlouho .pq;..něm po
chován otec jeho, hrabě František v"rodHjné'hrobce
Ždárských ze Ždáru. Sybilla se byla pro^aia^Pdle
poslední vůle zemřelého otce jejího přešlo Kjadno- na
v
:i.V
\
Karla Ždárského.
>\~..ÍÍ*.
L
Ni brva nepohnula se v obličeji jeho, když ájlfefecká -i]F
čeled se mu co pánu a veliteli svému piišla poklonit
a s hrdým úsměvem přijímal pokorné jejich úklony.
Mič, jakožto náčelník veškerého služebnictva, líbal mu
ruku, při čemž třesoucím-se hlasem odvážil se pro
mluviti.
„Dobrý náš pán, pan hrabě František, odpočívá
již po boku otců svých," pravil kličník, „a vy, urozený
pane, jste nástupcem jeho a velitelem naším. Nuže
ať žije dlouho a šťastně pan hrabě Karel Žďárský ze
Ždáru!"
Karel mávnul při zaslechnutí jména toho záporně
rukou, načež dí hlasem povzneseným: „Ždárští ze Zdaru
vymřeli! Já se nazývám — hrabě ze Sahru!"
Frantík zmizel aniž jsou známy další příhody
života jeho. Soudruh jeho však, Vavřinec Procházka,
bývalý jezdec u vojska císařského s nímž se byl onen
v krčmě umluvil stran založení ohně ve městě Pražském,
byl, jak dějiny tehdejších dob, vypravují, u Písku
chycen, a přiznav se ze zločinu žhářství, krutým způ
sobentylflÉMiHlAúpraven
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