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I.

Jednoho podzimního rána roku 1856 vkročil můj sluha přes přísný
zákaz, aby mne z práce nevyrušoval, do mé pracovny. Pohled, jakým
jsem jej změřil, nabyl asi příliš laskavý, neboť zakoktal:

„Pane, jest velice hezká.“
„Kdo pak, hlupáku?“
„Paní, k vůli které si dovoluji vás vyrušovati.“
„Co na tom, že jest hezká? Víš dobře, že když pracuji, nesmím

být nikým vyrušován.“
„Přichází s odporučením vašeho přítele.“
„Jak se jmenuje ten přítel?“
„Bydlí ve Vídni.“
„Jak se jmenuje ten přítel?!“
„Ó, pane! Jest to zatrolene divné jméno, tak jako rubín nebo

diamant.“
„Snad Saphir?“
„Ano, safír!“
„Toť ovšem něco zcela jiného. Uveď onu dámu do salonu a

přines mi kabát.“
Sluha se vzdálil.
Zaslechl jsem kolem dveří cupot lehkých krůčků a v zápětí

objevil se pan Theodor s kabátem přehozeným přes ruku.
Říkám-li svému sluhovi „pán“, pak jest buď velký hlupák nebo

důkladný taškář.
Měl jsem ve svých službách tři takové podařené exempláře, jaké

si jen možno myslili: pana, Theodora, pana Josefa a pana Viktora.
Pan Theodor byl jen hlupák.
To podotýkám jen tak mimochodem, aby nebyl oběma

druhými zaměňován.
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Konečně, hlupák má vždy jakousi výhodu před taškářem. Že jest
váš sluha, hlupák, poznáte záhy, ale že jest taškář, poznáme pravidelně
vždy pozdě.

Theodor měl své oblíbence. K obědu u mne mohli vždy dva
i tři nezvaní hosté zasednouti, kteří nenalezli snad někdy dobře
připravená jídla, ale přívětivého přijetí vždy.

Byl-li oběd dle chuti pana Theodora, sdělil to oněm mým
přátelům a známým, jež jaksi protěžoval. Jednomu řekl: „Pan Dumas
dnes ráno mínil, že vás již dlouho neviděl a že by jej těšilo, kdybyste
dnes s ním obědval.“

Přítel, pevně přesvědčen, že splní mé přání, přišel k obědu.
Jinému řekJ pan Theodor krátce: „Dnes přijďte, bude dobrý

oběd.“
Tohoto pozvání uposlechli i oni přátelé, kteří by jinak ani nebyli

přišli.
Zmiňuji se pouze krátce o těchto vlastnostech důstojného pana

Theodora. Kdybych chtěl vylíčili celou jeho povahu, musel bych
napsat dlouhou kapitolu.

Než vraťme se k panem Theodorem ohlášené návštěvě.
Oblékl jsem kabát a šel nahoru do salonku. Zde nalezl jsem

rozkošnou mladou dámu, štíhlé vyšší postavy, oslňující bělostné pleti,
modrých krásných očí, černých vlasti a nádherných drobných
zoubků. Oděna byla v přiléhavou robu z perleťově zbarveného ta-
ietu, přes ramena měla přehozenu arabskou šálu a na hlavě onen
rozkošný koktání klobouček, který hezkým i méně hezkým dámám
velice sluší a jemuž přezděli „poslední pokus“.

Neznámá podala mi dopis, na kterém jsem dle naškrabané
adressy poznal, že jej psal ubohý Saphir.

Vsunul jsem dopis do kapsy.
„Jak,“ pravila dáma cizím přízvukem, „vy ho ani nečtete ?“
„Bylo by zbytečné,“ odvětil jsem, „poznal jsem písmo a účel vaší

ctěné návštěvy dozvím se raději z vašich rozkošných úst.“
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„Chtěla jsem vás pouze seznati.“
„Pouze k vůli tomu jste z Vídně do Paříže nepřijela.“
„Kdo to říká?“
„Moje skromnost.“
„Prozatím není o vás známo, že byste byl skromným.“
„Pravda! Někdy bývám dokonce ješitným.“
„Kdy to bývá?“
„Tenkráte, když mne jiní posuzují a já se porovnávám.“
„S těmi, kteří vás posuzují?“
„Jste velice vtipnou, milostivá. Račte se posaditi.“
„Kdybych byla pouze hezkou, nebyl byste mne k tomu vybídl
„Nikoliv; byl bych vás požádal o něco jiného.“
„Bože, jakými pochlebníky jsou tihle Francouzové!“
„To není jich jediná vada!“
„Když jsem opouštěla. Vídeň a jela do Francie, učinila jsem slib,“
„Smím se ptáti jaký?’’
„Že se zde usadím.“
Vstal jsem a uklonil se.
„Byla byste tak laskava a sdělila mi s kým mám čest?“
„Jsem herečka, Madarka a. jmenuji se Lilia Bu- lyowská Mám

muže, kterého miluji a dítě, které zbožňuji. Kdybyste byl drive
přečetl dopis společného našeho přítele Saphira, byl byste se toho
všeho dočetl. “

„Nemyslíte, že jest pro vás výhodnějším, když mi vše osobně
sdělíte?”

„Vím to. V rozmluvě zabočíte mnohdy zvláštním směrem.“
„Záleží pouze na vás uvésti rozmluvu směrem jakým si přejete.“
„Souhlasím. Avšak vaše vtipkování svádí rozmluvu brzy v právo,

brzy v levo.“
„Tudíž v pravo.“
„Obávám se, že jest to nemožno.“
„Uvidíte že… Opakujte, co jste mi právo sdělila. Jste?“
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„Herečka.“
,,Který obor hrajete ? ‘‘
„Všechny! Drama, činohry i veselohry. Ku príkladu vaše

divadelní hry, počínaje Kateřinou Havardovou až ku Slečno z Belle-
Isle, hrála jsem všechny.“

,,Na kterém jevišti ?“
„V Pešti.“
„Tudíž v Maďarsku ?“
,,Vždyť jsem vám přece řekla, že jsem Maďarka.“
Vzdychl jsem.
„Proč vzdycháte?“ tázala se madame Bulyowská.
„Nejkrásnější upomínku mého života chovám na vaši krajanku.“
„Odbočil jste opět na levo.“
„Rozmluvou ovšem… Považte… Raději však odjeďte …“
„Nikdy! Chtěl byste mi vypravovat nějakou historku? Povídejte,

prosím.“
„Proč?“
„Abyste mne pobavil. Každý si ji může sice přečisti, avšak málo

komu bývá dopřáno ji od vás vyslechnouti.“
„Chcete mne upoutali v samolásce?“
„Nechci vás ničím upoutali.“
„Pak nezabývejte se mou maličkostí. Jste herečka, Maďarka,

jmenujete se paní Lilia Bulyowská, máte, manžela, kterého milujete
a dítě, které zbožňujete a přicházíte do Paříže mne navštívit!“

„Hlavně.“
„Velice správné, a potom?“
„Chci si v Paříži prohlédnouti vše, co zde pamětihodného.“
„A kdo vám tyto pamětihodnosti ukáže?“
„Vy — budete-li chtíti.“
„Víte-li, že pakli nás lidé uvidí třikráte pospolu, budou o nás

klevetit.“
„Co by mohli povídat?“
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„Že jste mojí milenkou!“
„Co na tom?“
„No, pěkně děkuji!“
„Neshledávám v tom pranic pohoršlivého. Kdo mne zná, ví, že

to není pravda, a kdo mne nezná, jest mi lhostejný.“
„Mluvíte jako filosof.“
„Nikoliv, pouze logicky. Jest mi dvacet pět let a, jak mi bylo již

častokráte řečeno, také jsem dosti hezká, tak že tomu musím již sama
věřili. Podivíte se, řeknu-li vám, že jsem opustila Pešť úplně sama, bez
komorné, v přesvědčení, že se mi cestou nestane nejmenšího příkoří.
Dosud se mi také ničeho nepřihodilo. Co mohu více dělali? Umění
jest mi vším.“

„Cestujete tudíž za uměleckým cílem?“
„Zcela správně. Chci seznati vaše velké básníky a srovnali je s

našimi. Též vaše slovutné horce bych chtěla spatři ti, zda bych od
nich se něčemu nepřiučila. Požádala .jsem Saphira o doporučení, on
mi je dal a nyní jsem zde. Byl byste ochoten věnovali mi několik
hodin denně?“

„Jsem vám vždy k službám!“
„Dobře; zůstanu v Paříži asi měsíc a míním ku své zábavě a

různým nákupům použíti šest tisíc, franků a tisíc franků ponechati
si na zpáteční cestu do Pešti. Myslete si, že vám náš přítel Saphir
místo dramatické umělkyně z Pešti poslal buď lipského nebo
heidelbergského studenta a dle toho se řiďte.“

„Budete se mnou obědvati?“
„Vždy, kdy vám bude libo.“
„Některý večer půjdeme též do divadla.“
„Výborně!“
„Přejete si, aby nás někdo provázel?“
„Nepřeji.“
„A chcete se stavět lidským klepům na pospas?“
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„Kdybyste byl četl Saphiruv dopis, byl byste tam nalezl odstavec,
který jest věnován této záležitosti.“

„Přečtu si již ten Saphiruv dopis!“
„Kdy?“
„Až odejdete.“
„Pak, prosím, buďte lak laskav a dejte mi dvě nebo tři

odporučeňky Lamartinovi, Alfonsu Karrovi a vašemu synovi. Hrála,
jsem jeho „Dámu s kaméliemi“ a potom půjdu.“

„Není třeba mu psáti. Když si přejete, bude s námi zítra
obědvat.“

„Děkuji. Bylo mi řečeno, že madame Doché jest v „Dámě s
kaméliemi“ rozkošná.“

„Madame Doché bude jisti s námi a doprovodí vás.“
„Kam?“
„Kam si budete přáti. To vše musíme ponechali náhodě.“
„Povíte mi též příběh o mé krajance?“
„Když vás to bude zajímat.“
„Velice!“
„Kdy?“
„Až vás o to požádám.“
„Znamenitě!“
„A nyní odporučenky. Považte, šest let jsem spořila, bych mohla

jeti do Paříže a myslím, že sem vícekráte již nepřijedu. Nemám
mnoho času nazbyt.“

Odešel jsem do své pracovny a napsal dvě či tři odporučenky,
které si madame Bulyowská ode mne vyžádala a podal jsem jí je.

Podala mi ručku, kterou jsem políbil.
„Což jsem vám neřekla, že máte se mnou jednati jako s lipským

nebo heidelbergským studentem ?“
„Ano. Zítra tudíž k obědu!“
„Ano, zítra! Kam?“
„Sem.“
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„V kolik hodin?“
„V šest.“
„Dobře. Kdybych se však náhodou o několik minut opozdila,

nebudete se hněvat?“
„I když přijdete o mnoho dříve.“
„Oho! Kdybych přišla dříve, byla, by to pouze moje výhoda.

Zítra tedy.“
Snesla se lehce se schodů. mezi vraty se ještě otočila a kynula mi

přátelsky ručkou.
Ve dveřích mé pracovny stál s vyvalenýma očima zube se pan

Theodor.
„Tak vidíte, že nejsem takový hlupák, jak vždy říkáte.“
„To nejsi,“ odvětil jsem. „Jsi desetkrátě hloupějším, než jsem

myslil.“
Vrátil jsem se do své pracovny.

I. 7
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II.

Po celý měsíc jídával jsem dva- či třikráte týdně s paní Bulyowskou
a dva- i třikráte týdne šli jsme do divadla.

Musím doznat, že se jí naše „hvozdy“ velice zamlouvaly, hlavně
Ráchelka; madame Ristoriová nebyla tenkráte v Paříži.

Jednoho rána přišla ke mně.
,,Zítra odjedu,“ pravila.
„Proč již zítra?“
„Poněvadž mi zbývá pouze na cestu do Pešti.“
„Potřebujete snad nějaký obnos?“
„Děkuji, nepotřebuji. Co jsem si přála v Paříži seznati, již jsem

viděla.“
„Mnoho-li vám ještě zbývá?“
„Tisíc franků.“
„To jest o polovinu více než potřebujete.“ „Nikoli; nechci totiž

jeti přímo do Vídně.“ „Jak chcete cestovati?“
„Pojedu přes Brusel, Spaa a Kolín, po Rýně až do Mohuče a

odtud do Mannheimu.“
„Co, pro Boha, choeto dělat v Mannheimu? Werther se zastřelil

a Lotta jest mrtva.“
„Chci navštívit Schrodrovou.“
„Tragédku?“
„Ano. Znáte ji?“
„Viděl jsem ji jedenkráte ve Frankfurtě brát. Oba její syny i

dceru znal jsem velice dobře.“
„Oba syny?“
„Ano.“
„Znám pouze jednoho, Devrienta.“

9
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„Herce? Znal jsem také druhého, kněze, který bydlí za kostelem
sv. Gedeona. Přejete-li si, napíši vám pro něho dopis.“

„Dokuji, mám pouze s jeho matkou co jednat.“
„Smím se ptáti, v jaké záležitosti?“
„Řekla jsem vám přece, že jsem Maďarka a že hraji ve

veselohrách, dramatech i činohrách pouze maďarský. Hraji tudíž
pouze šesti, nebo nejvýše sedmi milionům lidí a to mi nestačí, Chci
hráti německy, abych mela třicet až čtyřicet milionů posluchačů.
Chci proto paní Schrodrovou navštívili a přednosti německy některý
výstup a sezná-li, že bych svému přízvuku v roce odvykla, prodala
bych své diamanty a provázela ji všemi mosty, kde bude vystupovati,
jako její společnice nebo komorná, jak si bude přát, a, ku konci roku
vrhla bych se k německému divadlu. Co o tom soudíte?“

„Co soudím? Obdivuji vás!“
„Neobdivujte, vše jest přece tak přirozené. Jsem ohromně

ctižádostiva. Získala jsem sice již velkých úspěchů, nestačí mi však a
proto chci získati větších.“

„Tímto pevným úmyslem jich dosáhnete.“
„Dnes obědváme společně naposledy, není-li pravda a pak

půjdeme do divadla. Napište mi dopisy do Bruselu, kde se míním den
nebo dva zdrželi a odkud veškerá zavazadla pošlu do Vídně, pak se
rozloučíme a já odjedu.“

„Proc bychom se loučili?“
„Protože odjedu.“
„Mám nápad !“
„Jaký?“
„Mám v Bruselu též cosi vyříditi. Místo abych vám psal dopisy,

pojedu s vámi. Samotna byste se dosně nudila, to mi verte.“
Upřímně se rozesmála.
„Proč se smějete?“
„Byla jsem jista, že mi takový návrh učiníte.“
„A předem jste se rozhodla, že jej přijmete?“

10 Milostné dobrodružství
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„Na mou čest, ano! Mám vás velice ráda.“
„A kdo ví, zdali se ještě jednou sejdeme. Ujednáno ! Zítra ráno

odjedeme !“
„Kterým vlakem?“
„V osm hodin. A nyní již jdu.“
„Již?“
„Mám příliš mnoho práce. Považte, poslední den . . . Ostatně…“
„Co pak?“
„Nepojedeme společně; pouze jako náhodou se se- tkáme.“
„Proč?“
„Poněvadž pojedu s několika známými.“
„Vídeňáky?“
„Ano.“
„Jeďte až zítra večer, místo ráno.“
„To by oni také jeli až večer, poněvadž mne chtí doprovázeti.“
„A kam až s vámi pojedou?“
„Jenom do Bruselu.“
„Dovolte, uděláme to takto: pojedeme až zítra večer. “
„Trváte na tom?“
„Trvám. To mi přece udoláte k vůli.“
„Nuže mluvte, uvidíme.“
„Odjedeme večerním vlakem a jak si přejete, ne- setkáme se.

Vstoupíte s vašimi Vídeňáky do některého vozu. Budu vás pozorovali
a upozorním na vás průvodčího. Já si vezmu zvláštní oddělení. Na
druhé nebo třetí stanici stěžujte si na nedostatek vzduchu. Průvodčí
vám navrhne, že vám zaopatří místo v některém méně obsazeném
voze. Uposlechnete a on vás uvede ke mne a zde se můžete nalokali
volného vzduchu co budete chtít… a budete moci celou noc klidno
spát.“

„Budu moci skutečně klidně spát?“
„Mé slovo!“
„To by šlo.“

II. 11
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„Tudíž ujednáno?“
„Ujednáno; zůstaneme při tom.“
„Potom — co dnes večer?“
„Sejdeme se u oběda.“
„Obědváme též zítra společně?“
„Zítra nikoliv, poněvadž moji Vídeňáci půjdou se mnou na

dráhu a já musím jísti s nimi.“
„Spatříme se teprve mezi jízdou?“
„Najdu si již záminku, bych s vámi ještě dnes mluvila.“
„Prosím vás o to!“
Počínal jsem se přizpůsobovali, abych v těchto stužkách a

krajkách, v kterých jsem vždy jen roztomilou paní spatřoval, nalezl
rozkošného přítele.

Potřásli jsme si ruce a Lilia odešla.
Hned zrána obdržel jsem následující řádky:
„Nemožno k Vám přijíti. Podnikám s krejčovou a modistkou

pravé šarvátky. Mám tolik věcí zabalili a zapakovali, že bych si s nimi
mohla v Pešti zaříditi obchod. Nevím, jak bych to byla provedla,
kdybych byla musela odjeti ráno. Až dnes večer. Dobrou noc! Lilia.“

Silně podškrtnutá slova „Dobrou noc!“ zdála se mi býti jaksi
výsměšná.

„Dobrou noc!“ opakoval jsem v duchu: „člověk nikdy neví, co
se může stát.“

Večer, půl hodiny před odjezdem vlaku, byl jsem již na nádraží.
Nevím, budu-li se moci všem železničním úředníkům za pozornost,
kterou mi prokazovali, když jsem vstoupil do dveří, na nichž byla
napsána záhadná slova „Vstup přísně zakázán“, někdy odvděčili.

Vyhledal jsem nádražního dozorce a přednesl mu své přání.
Smál se.
„Mýlíte se,“ řekl jsem.
„Skutečno?“
„Mé slovo!“

12 Milostné dobrodružství
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„Ovšem, avšak při příležitosti…?“
„Nemyslím.“
„Pro mne! Mnoho zdaru!“
„Víte přece, že se lovci před lovem přáli nemá!“
Vstoupil jsem do vozu a nádražní dozorce mne tam zavřel do

zvláštního oddělení a na kliku zavěsil štítek, na němž velkým písmem
bylo napsáno: „Vyhrazené oddělení“.

Když jsem zaslechl ruch cestujících hledajících pohodlná místa
ve vlaku, vyhlédl jsem oknem, zavolal průvodčího vlaku a upozornil
jej na paní Bulyowskou, která právě se dvěma Vídeňáky a třemi
Vídeňačkami vstupovala do nedalekého vozu a požádal jej o slíbenou
ochotu.

„Která dáma to je?“
„Ta nejhezčí.“
„S tím velkým kloboukem?“
„Ano.“
„Nemáte špatný vkus.“
„Míníte?“
„Ovšem!“
„Já však ne.“
Průvodčí udiveně na. mne pohlédl a vrtě hlavou, odcházel.
„Kruťte hlavou jak chcete, již jest tomu tak!“ řekl jsem

průvodčímu téměř rozezlen, že nevěřil v mou nevinu.
Vlak odjel. Když jsme přijeli na. stanici Panlaise, byla již úplná

tma.
Dvéře mého oddělení se otevřely a slyšel jsem dozorce, jak řekl:
„Prosím, milostivá paní; račte vstoupiti, zde jest to místo.“
Vztáhl jsem ruce a pomohl své krásné spolucestovatelce po dvou

stupních vstoupiti do vozu.
„Konečně, že jste zde!“
„Nudil jste se?“
„Přirozeně; vždyť jsem jel sám.“
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„Já se zase nudila, že jsem nebyla sama. Raději jsem zavřela oči a
vzpomínala na vás.“

„Vy jste na mne vzpomínala?“
„No, a proč pak no?“
„Nebudu se s vámi příti; dovolte však, bych se vás otázal, v

jakém smyslu jste na mne vzpomínala?“
„V nejněžnějším!“
„Skutečně?“
„Přísahám, že za vaše bezvadné chování oproti mně jsem vám z

duše vděčna!“
„Ale? Vskutku?“
„Mé čestné slovo!“
„Ano, tak se stává. Ale přijedete do Vídně a budete si z mého

chování tropili šašky.“
„Mýlíte se a, sice proto, poněvadž se považuji nejen za řádnou,

ale i duchaplnou ženu.“
„A já nejsem duchaplný muž?“
„Oproti jiným ano.“
„A oproti vám?“
„Což pak to. Pro mne jste mnohem více než to. Jste roztomilý,

dobrosrdečný muž. A nyní mne polibte a přejte mi dobrou noc; jsem
velice unavena.“

Políbil jsem ji po německu nebo po anglicku, jak se to vezme.
Opětovala, mé políbení, což by pro Francouzku bylo velice
povážlivé, pak se schoulila do kouta, vozu.

Pohlížel jsem na ni a, myslel si v duchu, pakli se muž oproti
dámě nechová taktně, ona sama že toho vinna.

Dva či třikráte se pohnula, a končeno tiše vzdychla, otevřela oči,
podívala, se na mne a řekla:

,,Spala bych rozhodně pohodlněji, kdybych opřela hlavu o vaše
rámě.“
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„Ovšem. Pro vás by to bylo rozhodně pohodlnější, nikoli však
pro mne.“

„Nedovolíte ?“
„To jsem neřekl.“
Seděli jsme naproti sobě. Vstal jsem a posadil se podle ní.

Sejmula klobouk, ovázala krk hedvábným šátkem, položila hlavu na
mé rameno a po chvíli řekla:

„Nyní sedím velice pohodlně; a vy?“
„Dosud nemohu říci.“
„Tak mi to řeknete až zítra ráno.“
Několikrát ještě sebou zavrtěla jako ptáče, které schovává

hlavičku pod křídlo, než usne, uchopila mou ruku a jemně ji stiskla,
jako by mi přála ještě jedenkrát dobrou noc, zašeptala, několik
nesrozumitelných slov a. usnula.

Když nakadeřené vlasy tohoto rozkošného stvoření dotýkaly se
mé tváře a její dech ovíval můj obličej, zmocnil se mne jakýsi blahý,
dosud nikdy dříve nepoznaný pocit. Její obličej byl tak dětsky klidný,
jaký jsem dosud nikdy u žádné paní, která vedle mne odpočívala,
nespatřil.

Dlouho jsem pozoroval její krásné pravidelné tahy, pak se mně
mimovolně víčka zavírala, ještě jednou jsem na ni pohlédl a zavřel jo
opět.

Pak jsem se rozhlédl, vtiskl jí lehce na čelo i ústa jemný polibek,
řekl jí tiše dobrou noc a klidně a. blaženě jsem usnul.

Ve Valenciennes otevřel průvodčí dveře vozu a volal:
„Valenciennes, pět minut zastávka!“
Probudili jsme se současně, pohlédli na sebe a usmáli se.
„Myslím, že jsem dosud na cestě nikdy tak dobro nespala, jako

dnes,“ řekla Lilia.
„Nebude to snad příliš zdvořilé, když vám to řeknu, ale, na mou

čest, já také ne!“
„Jste znamenitý muž,“ odpověděla. „Máto velké zásluhy.“
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„Smím se tázali jaké?“
„Že jste byl dosud zneuznáván, což vaše příští známosti

překvapí.“
„Slibte mi, že mé jméno u Saphira očistíte.“
„Ano, přísahám.“
„A zaopatříte mi zákaznice?“
„Ó, co se toho týče, to neslibuji.“
„I když k vámi doporučeným se budu tak chovati, jako k vám?“
„To by mne trápilo.“
„A v opačném případě?“
„Pak bych zuřila.“
„Kterému způsobu byste dala, přednost?“
„To vám neřeknu proto, poněvadž k vám nikoho nepošlu.“
„Vystoupíte?“
„Nevystoupím; jsem zde úplně spokojena.“
„Chtěl bych si přesednout i na vaši pravou stranu.“
„Míníte, že mám levou stranu již dostatečně zahřátou? Čiňte, jak

vám libo.“
Přesedl jsem.
Jako dříve o pravé, opřela nyní hlavinku o mé love rameno a

usnula znovu. Probudila, se až v Bruselu.
„Vystoupíte ?“ tázala se.
„Ovšem! Co si ale pomyslí vaši Vídeňáci, když mís spatří

pospolu?“
„Máte pravdu. Zapomněla jsem na ně úplně. Kde obyčejně

byd1íte ? “
„Bydlívám pravidelně v hotelu „Evropský dvůr“. Tam mají však

o mně Spatné mínění, musíme se ubytovati jinde.“
„Kde myslíte?“
„Snad ve ,„Švédském dvoře“.“
„Poněvadž však s množstvím svých zavazadel přijdu rozhodně

později, prosím, zamluvte jeden pokoj pro mne.“
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„S radostí.“
„Nepolíbíte mne?“
„Lituji, nepolíbím. To ponechám vám, máte-li k lomu chuť.“
„Jste nejskromnější muž, jakého jsem kdy poznala.“
A veselo se smějíc, políbila mne.
Asi za hodinu přišla za mnou do „Švédského dvora“.
Políbil jsem jí uctivě ručku, uvedl do jejího pokoje a když jsem

odcházel, pomyslil jsem si:
„Jak by to bylo rozkošné, kdyby tato roztomilá paní byla mi

přítelem.“
Samozřejmo, že jsem se ubytoval v jiném křidlo hotelu.
Vykoupal jsem se a šel spat.
Když jsem se druhého dne ráno probudil, poptával jsem se po

své spolucestovatelce. Bylo mi sděleno, že právě odešla na dráhu, aby
veškerá svá četná zavazadla dala odeslali do Vídně, by mohla beze
vši zbytečné přítěže navštívit i v Mannheimu znamenitou umělkyni,
paní Schrödrovou.

Jako všichni umělci, měla i Lilla obdivuhodnou zručnost v
balení svých věcí. Dovedla si jako muž ve všem pomoci. Balila a
utahovala svá zavazadla, plnila cestovní koše a brašny tak rychle a
zručně, že byla vždy se vším o pot minut dříve hotova, než bylo
nutno, což ženy málo kdy dovedou.

Co jsem se ještě po ní poptával, vrátila se.
„Na mou věru,“ oslovil jsem ji, „myslel jsem, že jste uletěla.“
„To jsem také udělala!“
„Myslel jsem však, že na vždy.“
„Mám ptačí povahu; vracím se do hnízda.“
,,Co všecko jste dnes již vykonala?“
„Dopravila jsem veškerá zavazadla na nádraží, poslala do Vídně,

dostala na ně stvrzenku, tak že kromě šatů, které mám na sobě
a jedněch, které mám se šesti košilemi v příruční brašně, nemám
žádného zavazadla. Vidíte, že cestuji jako student.“
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„Kdy odjedete?“
„Kdy budete chtít!“
„Míníte si přece Brusel prohlédnouti ?“
„Jaké znamenitosti možno zde spatřiti?“
„Kostel svaté Guduly, radniční náměstí a průchod svatého

Huberta.“
„Co ještě?“
„Pak „Zelené stromořadí“.“
„A co ještě?“
„To by bylo takřka vše.“
„Tak mne zaveďte nejdříve do nějakého hostince. Zvu vás ku

snídani.“
„Platila jsem za svá zavazadla mnohem méně, než jsem počítala,

mim tudíž dosti peněz. (Jo možno zde dostati ?“
„Ustřice z Ostende, uzené maso a raky.“
„A k pití?“
„Faro a Lambic.“
„Tak budeme piti Faro a Lambic, jisti raky, uzené maso a ustřice

z Ostende.“
„Dobře.“
Vydali jsme se na cestu.
Slovo s to, že kdyby má společnice byla, měla místo šatu a

plístě spodky a kabát, byl bych myslel, že jsem průvodčím mladého
hezkého muže a nikoliv kavalírem rozkošné paničky.

Po snídani prohlédli jsme chrám sv. Guduly, průchod sv.
Huberta a radniční náměstí; pak jsme se procházeli chvilku v
„Zeleném stromořadí“ a vrátili do „Švédského dvora“.

„Prohlédli jsme veškeré památky?“ „Kromě musea všecky.“
„Co jest tam pamětihodného?“
„Pět nebo šest skvostných Rubensů a dva či tri báječné Van

Dycky.“
„Proč jste to neřekl ihned?“
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„Zapomněl jsem.“
„Pěkný průvodce!… To se musí říci! Tak rychle do musea.“
Šli jsme do musea. Velká umělkyně, která znala Shakespeara

jako Schillera, Viktora Hugo jako Shakespeara, Calderona jako
Viktora Hugo, posuzovala Rubense a Van Dycka jako Calderona a
mluvila o malířství rovněž tak zkušeně jako o divadle.

Dobré dvě hodiny zdrželi jsme se v museu.
Když jsme je opouštěli, tázala se:
„Můžeme v hlavním město Belgie ještě něco spatřiti?“
„Paní Plevovou — pakli vám libo.“
„Paní Pleyovou — paní Plevovou,“ opakovala Lilia., „onu

znamenitou umělkyni, o níž mi Liszt tolik krásného vyprávěl ?“
„Ano, tutéž!“
„Jste s ní znám?“
„Velice dobře.“
„Chtěl byste mne s ní seznámiti?“
„V půl hodině.“
„Pak rychle do vozu!“
Moje duchaplná Maďarka zavolala kočího, který rychle předjel

a když mne poznal, ochotně otevřel dvířka svého povozu. Lilia divila
se mým přečetným bruselským známostem, neboť v Paříži, kde mne
z desíti lidí jistě pět znalo, zde v Bruselu znali mne zcela jistě nejen
všichni kočové, ale z desíti osolí zdravilo ne pět, ale osm osob.

Vstoupili jsme do vozu. Poněvadž madame Pleyova bydlela
velice daleko, až v předmostí Schiaerbergském, měla má společnice
dosti času k vyptávání na tuto velkou umělkyni, kterou jsme právě
jeli navštívit, a já měl dosti času, abych všechny tyto otázky důkladně
zodpověděI.

Znal jsem paní Plevovou bezmála již dvacet pět let. Jednou byla
mně ohlášena. Tenkráte bylo známo pouze jméno jejího muže, který
požíval v obchodních kruzích velké vážnosti. Do těch dob jsem ji
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neznal a nyní spatřil jsem mladou hubenou brunetu bělostných zubů,
rozkošných černých očí, velice živou a pohyblivou.

Okamžitě jsem v ní poznal umělkyni.
A také jí skutečně byla. Cítila v prsou hárati nadšení pro umění,

nebyla však dosud rozhodnuta, kterému oboru umění se má věnovati
a proto se přišla se mnou poradili.

Tenkráte mínila, že se věnuje divadlu.
Dopisoval jsem tenkráte Keána. Šel jsem ke stolu, vzal rukopis,

vyhledal scénu Keána s Annou Dombeyovou a četl ji.
Paní Pleyová nebyla však volnou; měla muže, a pakli chtěla jít k

divadlu, musela překonati různé sociální poměry a postoupit mnohý
bolestný boj.

Podařilo se mi, aspoň pro tento okamžik, presvědčiti ji, že
veškeré divadelní úspěchy, všecka divadelní sláva nevyváží tiché
domácí štěstí.

,,Předla vlnu a byla hospodyní“, dávali staří Římané tesati svým
ženám na pomníky.

Rok nebo dva neslyšel jsem o paní Pleyové ničeho. Pak jsem se
náhodou dozvěděl, že byla svým
mužem zapuzena a vyhoštěna ze země. Ve svém neštěstí na mne
nevzpomněla. Myslila pouze na svůj odchod a záhy na to opustila,
provázenu svou matkou, Francii.

V Hamburku málem byly by obě umřely hlady.
Jednou šla kolem obchodu hudebními nástroji a tu neodolala

touze zahráti si na piano. Vešla pod záminkou, že by koupila nějaký
nástroj. Chtěla aspoň na okamžik pokochat se zvuky piana.

Ten krále nebyla ještě onou obdivovanou umělkyní, jakou je
dnes, avšak neštěstí a nouze propůjčily jí jakousi nadpřirozenou moc
a sílu. Posadila se k pianu a přeběhla prsty klaviaturu nástroje. Vy-
loudila skvostné, měkké, srdce provin ívající akkordy.

Poněvadž ji obchodník neznal, věnoval jí pouze tolik
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pozornosti, co každému jinému zákazníku, avšak záhy byl upoután
její oduševnělou hrou a přistoupil k ní.

Nehrála žádnou známou skladbu, improvisovala pouze. Avšak v
tuto improvisaci vložila vše, co v posledních třech měsících musela
vytrpět: Lišku, bol, zklamání, slze a rozčarování, ano — i nejhorší, co
člověka může potkati — nouzi.

„Kdo pak jste?“ tázal se obchodník, když skončila a zamyslila, se.
„Sdělte mi, mohl-li bych pro vás cosi učinili?“

Pohlédla na něho a. propukla v usedavý pláč; pak mu
vypravovala celé své utrpení.

Tento dobrý muž pokusil se ji uklidniti a povzbuditi k nové
naději. Poukázal na nejistou dráhu, na kterou ji vede vášeň, aby
získala jmění a slávu, ano i vavříny. Pozbyla již veškeré sebedůvěry.
On však ji povzbuzoval, poslal jí nejlepší piano do jejího bytu a nutil
ji, aby uspořádala koncert.

Koncert – ona, a koncert! Ona, která předešlého dne ani
nevěděla, zdali má vůbec nějaký talent.

Konečně se ubohá Marie k tomu odhodlala.
Jmenovala se také Marie, jako Malibranová a Dasvalová.
Byl jsem důvěrným přítokem těchto tří nešťastných žen.

Nemám však práva říci nešťastných, naopak, měl bych k jich
jménům připojiti: šťastných žen.

A skutečně byla šťastnou; její koncert dopadl skvěle a od té
doby počala její umělecká činnost. V následujících desíti letech byly
Petrohrad, Vídeň a Drážďany svědky jejích triumfu.

Vrátila se do Belgie a zde dostalo se jí plného zadostiučinění.
Byla jmenována učitelkou piana na konservatoři.

Tenkráte přišla také do Paříže, kam ji předcházela ta nejlepší
pověst. Pořádala koncerty s bouřlivými úspěchy.

Tu jsem ji opět spatřil.
Druhého prosince přišel jsem do Belgie a setkal se s ní po třetí.
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Když jsme u jejích dveří zazvonili, znala ji paní Bulyowská dle
mého vypravování tak důkladně, jako sama sebe.

Otevřela nám komorná a když mne poznala, radostně vykřikla.
„Ó, to bude míti milostivá paní radost!“ zvolala a aniž by za

sebou dveře zavřela, běžela do salonu, volajíc: ,,Milostivá paní, pan
Dumas je zde!“

„Nu,“ pravil jsem, „pochybujete ještě o přátelském přijetí?“
Nezbylo jí více času odpověděli. Marie Pleyová, důstojná jako

královna, půvabná jako umělkyně, spěchala nám radostně vstříc.
„Nejdříve se obejměte a pak se seznamte,“ řekl jsem.
Moje spolucestovatelka objala Marii Plevovou kolem krku a já

obdivoval obě, zevnějškem tak rozdílné a přece tak krásné bytosti.
Paní Bulyowskou, štíhlou, živou, světlovlasou a zaružovělou, srdečně
rozčilenou, jak jen Němky nebo Maďarky dovedou. Paní Plevovou,
velkou, kyprých tvaru, černovlasou a vážnou, skoro přísnou.

Kdyby byl nějaký sochař toto skupení vytesal, byl bv stvořil
mistrovské dílo.

Odebrali jsme se do salonu, kdež posadil jsem se mezi obě dámy.
Zmínil jsem se paní Pleyové o účelu naší návštěvy.
„To znamená, jako že byste mne ráda slyšela, není-li pravda?“

tázala se paní Plevová svého hosta.
„Nade vše ráda!“ odpověděla tato.
„Můj Bože, nic snazšího! Přicházíte v průvodu muže, který má

plné právo cokoliv ode mne požadovati.“
Teprve nyní jsem ji objal.
„Co mám naší herečce zahrát?“ tázala se mne sotva slyšitelně.
„Něco podobného, jako jste hrála obchodníku hudebními

nástroji v Hamburku.“
Bolestný, ale rozkošný úsměv, vyvolaný vzpomínkou na dřívější

utrpení, pohrával kol jejích úst; usedla k pianu a počala hráti.
Ani se nepokusím vylíčili, co tato znamenitá umělkyně hrála,
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toliko tvrdím, že dosud žádná lidská ruka nevyloudila na klavesích
podobné čarokřásné zvuky.

Po celou hodinu mísily se lkavé tóny s rušnými. Sám nástroj zdál
se zpívali, žalovali a vzdychali.

Když hrála již přes hodinu, vstala mihlo a zvolala:
„Což nemáte se mnou slitování? Nevidíte, že mne usmrtíte?“
Podíval jsem se na paní Bulyowskou.
Byla velice bledá, chvěla se a zdálo se, že je blízka mdlobě.
Umělkyně i posluchačka byly si rovny.
Obě paní se opět objaly. Odvedl jsem paní Bulyowskou. Obával

jsem se více o její něžnou nervosní soustavu, než o silnou, krevnatou
paní Pleyovou.

„Když jsme opustili dum, tázal jsem se své průvodkyně:
„Přejete si ještě něčeho v Bruselu seznati?“
„Co mohu ještě znamenitějšího spatřili, když jsem slyšela tuto

obdivuhodnou paní hrát?“ odvětila. „Co budeme nyní dělat?“
„Myslím, že pojedu do Spaa … a vy?“
„Pojedu s vámi!“
Za chrt hodiny byli jsme na cestě do pověstných, lázní a heren,

které jsem za svého tříletého pobytu v Belgii dosud nenavštívil.
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III.

Teprve cestou se Lilla vzpamatovala.
„Jaká to báječná umělkyně,“ horovala.
„Jste jí rovna, poněvadž ji dovedete ocenit.“
„Po osm dní budu churava. “
„To by bylo nemilé.“
„Jsem velmi rozrušena!“
Hluboce vzdychla.
„Dovolte, abych vás upokojil.“
„Jakým způsobem ?“
„Hypnotismem!“
„Hypnotismem ?“
„Ano! Jsme ve voze sami a zajisté mále ke mně tolik důvěry, že

svolíte, bych vás na chvíli uspal. Až se probudíte, budete, třeba no
úplně, přece jen značně uklidněna.“

„Jak vám libo! Upozornil ji vás však, že se dosud žádnému
hypnotiserovi nepodařilo mne uspati.“

„Poněvadž jste se tomu vzpouzela. Mějte pevnou vidi mne
uposlechnouti a uvidíte, že vás uspím.“

„Slibuji, že se nebudu vzpouzet.“
„Co vám chybí?“
„Bolí mne hlava.“
„Tu třeba nejdříve uklidniti hlavu.“
„Ano… Jak to chcete provésti?“
„Neptejte se, prosím. Nestudoval jsem magnetismus jako vědu,

ale z jakéhosi přirozeného pudu. Abych se přesvědčil o jeho účinku,
učinil jsem zkoušku na sobě, když jsem psal „Balsama“, a tohoto
prostředku upotřebuji jen tehdy, když jsem o to požádán, nikdy však
ku své zábavě, poněvadž mne to velice vzrušuje.“
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„Tak jest to správné! Tím aspoň dokazujete, že v nej věříte, že
nepovažujete magnetismus za hmotnou věc.“

„Rozumějte mi správně. Část účinku připisuji fysice, tím stává
se hmotnou. Pokusím se tuto část vám filosoficky vysvětlit. Když
příroda stvořila muže a ženu, neměla přes vší učenost ani zdání
o zákonech, které vládnou lidské společnosti. Dříve než stvořila
člověka, měla, jako u zvířat, na zřeteli pouze mužský a ženský rod,
věčný boj tělesných chtíčů proti sociálním zákonům, konečnou
převahu muže nad ženou, tudíž přitažlivost ženy k mužovi. Jedním
z nesčetných prostředku, kterých příroda použila k dosažení svého
účelu, jest magnetismus. Fysikálními výboji cítí se slabší přitahován
k silnějšímu a v tom vězí tolik skutečností, že se domnívám, že
hypnotisér má na osobu, kterou míní hypnotisovat, moc netoliko ve
spánku, ale i za bdění.“

„Vy se k tomu přiznáváte?“
„Ovšem! Proč bych se k tomu nepřiznal?“
„Ve chvíli, kdy mne chcete uspat?“
„Což mne nepovažujete za čestného muže?“
„Považuji vás za nejčestnějšího muže, což vám dokazuji

neobmezenou důvěrou, kterou k vám chovám. Co však by vám
zabraňovalo chlubit se, že jsem byla vaší milenkou?“

„Co by mně prospěla tato lež?“
„Ba! Nemohu posouditi, co by takový don Juan z toho měl.“
„Milá Lillo, považujete-li mne za don Juana, urážíte mne.“
„Slyšela jsem, že jste ne j ješitnějším mužem na světě!“
„Připouštím, avšak moje ješitnost neměla nikdy, i dokud jsem

byl mladým, nic společného s činy don Juana. Je-li člověk bohatým
nebo proslulým, nezbývá mu ani času, by vyhledával dobrodružství
a nepotřebuje lhát. V Paříži, ve Florencii, v Madridě i Londýně
doprovázel jsem nejkrásnější dámy zavěšeny v mé rámě a mnohdy
nejen nejkrásnější, ale i nejvznešenější dámy a k oněm dámám, které
se opíraly o mé rámě — nechť to byla griseta, herečka, princezna, ano
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i královna — neměl jsem jiného pocitu než úctu a vděčnost proto, že
se svěřila mé ochraně.“

Lilla na mne pohlédla a prohodila tiše:
„Toť podivné, zdáte se lepším než…“
Přerušila se a náhle dodala:
„Mám hlavu jako v ohni, uspěte mne.“
Vstal jsem, sejmul jí klobouk, přetřel spánky prsty a dýchl na

čelo, pak jsem ji několikráte jemně pohladil po hlavě, až řekla:
„Ach! Cítím, že jest mi lépe, bolest v hlavě trochu polevila.“
Posadil jsem se před ní a sevřel mírně její hlava ve svých dlaních,

pak jsem tiše poručil:
„Nyní spěte!“
Ani ne ve dvou vteřinách usnula klidně a spokojeně jako malé

děcko.
Jest to podivuhodné! Ani moje společnice, ani já nebyli jsme

dosud nikdy ve Spaa a ani ona, ani já neznali jsme jména stanic a
přece když jsme opouštěli
předposlední stanici, počala sebou nepokojné vrtěli a promluvila ze
sna několik nesrozumitelných slov.

Dotkl jsem se prstem jemně jejích úst a rozkázal: „Mluvte!“
Beze vší námahy řekla:
„Budeme záhy na místě; probuďte mne!“
Probudil jsem ji a skutečně asi za pět minut počala, lokomotiva

na znamení, že jsme u cíle, pískali.
Bylo jí rozhodně lépe.
Dali jsme se dovezli k „Oranienskému dvoru „, nejlepšímu

hostinci ve městě. Lázeňská sezona nebyla dosud ukončena a
hostinec byl téměř plno obsazen. Zbývaly pouze dva spolu sousedící
pokoje, spojené dveřmi, které byly zastaveny lůžky. S jedné strany
byly uzamčeny, s druhé strany uzavřeny zástrčkou.

Ovšem, že se strany, kdo byly uzamčeny, mohly býti snadno
otevřeny.
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Prohlédl jsem se svou společnicí oba pokoje a. přenechal jí volbu
jednoho z nich. Rozhodla se pro pokoj zástrčkou uzavřený a požádala
mne, abych své lůžko odstrčil ode dveří dálo ku zdi, což jsem také
okamžitě udělal.

Bylo již deset hodin večer. Moje společnice vypila číšku mléka
a uložila se ku spaní. Hlava ji sice více nebolela, stěžovala si však na
nevolnost žaludku.

Kázal jsem přinésti důkladnou večeři, vyňal z brašny Micheleta,
ulehl jsem a počal čísti.

Asi za hodinu, právě když jsem zhasl světlo, zaslechl jsem na
dveře vedoucí do vedlejšího pokoje, jemné zaťukání.

Myslel jsem, že se mýlím, avšak v zápětí zaslechl jsem sousedku
tiše se tázali:

,,Dosud nespím. Zdá se, že nemůžete také usnouti.“ „Trpím !“
A skutečně, její hlas byl velice slabý a chvěl se.
„Co vám je?“
„Mám hrozné žaluldění křece.
„Můj Bože, jak vás lituji!“
„Buďte jen klidným. Trpívám tím někdy, není to však pranic

nebezpečného.“
„Mám někoho přivolat ?“
„Nikoliv!“
„Vezměte éter!“
„Éter mi nepomůže.“
„Zmohli více než éter?“
„Snad.“
„Co si přejete?“
„Zkuste mne uspat.“
„Při zavřených dveřích?“
„Ano!“
„Pochybuji, že se mi to podaří. Zkusím to však.“
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Pokoušel jsem se nemocnou uspat při zavřených dveřích, avšak
marně.

„Nu, jak jest vám?“ tázal jsem se.
„Údy mám sice ochable, žaludek mne však bolí dosud.“
„Abych docílil výsledku, musel bych se dotknouíi churavého

místa, asi jako když vás bolela hlava, pak bolesti poleví.“
,,Myslíte?“
,,Ano!“
„Odemkněte dvoře a já stáhnu zástrčku.“
Oblékl jsem si spodky a sledoval světelný pruh, který prolínal

spárou dveří, odemkl, stáhl zástrčku a otevřel dveře.
Podíval jsem se pátravě do pokoje — hraje snad moje sousedka

komedii, nebo jest skutečně nemocna?
Byla velice bledá, ústa pevně sevřena, a svaly v obličeji se jí

křečovitě chvěly.
Uchopil jsem její ruku. Byla studená a vlhká. Trpěla skutečně.
„Není vám to podivné, že vás ruším ze spánku, místo co bych

měla přivolat pokojskou a požádali ji, aby mi přinesla nějaký
uklidňující prostředek?“

„Jednáte úplně správně. “
„Přiznávám se vám, že…“
„Přece ne, že mne milujete?“
„Víte, že vás mám velice ráda, avšak to není to … Trpím !“
V tom se její obličej bolestí tak zkřivil, že jsem více

nepochyboval o pravdivosti jejích slov. Podsunul jsem ruku pod
její hlavu a. pozvedl ji. Natáhla se, tělo její se několikráte křečovitě
pohnulo a, pak zůstala klidně ležeti.

„Bolest polevila,‘‘ zašeptala.
„Chtěla jste se k něčemu přiznati!“
„Pravda, chtěla jsem vám jen sdělit, že můj spánek ve voze byl

nejen uklidňující, ale celá, má bytost, byla naplněna tak spokojeným,

III. 29

www.eknizky.sk



blahým pocitem, jaký jsem v životě dosud nepocítila. Prosím vás,
uspěte mne opět. Vím určitě, že mé bolesti pominou.“

„A nebojíte se mne, když vás uspím na lůžku?“ Pohlédla na mne
udiveno a její velké modré oči se rozšířily.

„Což jsem vám neřekla, že vás považuji za nejčestnějšího muže
? “

„Pravda, zapomněl jsem!“
„Pokuste se nyní, prosím, mne uspat. Trpím velice!“
Uchopila mou ruku a položila si ji na čelo.
„Tentokráte vás nebolí hlava a proto by bylo lépe, abych položil

ruku na churavó místo.“
Stáhla, mou ruku na přikrývku v místo, kde cítila bolest.
Pokrčil jsem rameny.
„Zkuste to tímto způsobem,“ pravila..
„Jak si přejete.“
Pohlédla na mne.
„Myslím, že vás sice uspím, ale bolestí nezbavím.“
Neodpovídala.. Hleděla upřeně na mne a přidržovala. moji ruku

pevně na témže místě.
Záhy se jí počala zavírali víčka; pohlédla na mne, opět je zavřela

a — usnula.
Po chvíli jsem se jí otázal:
„Spíte?“
„Spím, avšak špatně.“
„Co mám dělat, abyste spala dobře?“
„Vložte mi ruku na čelo.“
„A však vaše žaludeční křeče ?“
„Nejdříve mne uspěte!“
Uvolnila mou ruku a já, ji vložil na její čelo.
Za pět minut ptal jsem se opět:
„Spíte?“
„Spím,“ zněla odpověď.
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„Pevně?“
„Pevně, avšak trpím stále.“
„Co mám dělat, abych vás zbavil bolesti?“
„Vložte ruku na má prsa!“
„V které místo?“
„Na. žaludek.“
„Položte ji sama na. ono místo.“
Aniž by se zdráhala, odhrnula přikrývku, položila mou ruku na,

choré místo, které bylo zahaleno noční, jako u malých dětí až ke krku
sahající košilí.

Abych mohl pohodlněji vyhověli její žádosti, klekl jsem před
lůžkem a opřel hlavu o pelesť.

Za půl hodiny oddychovala pravidelně a pustila mou ruku.
„Jak se vám vede?“
„Děkuji, bolest polevila.
„Mám u vás ještě setrvat?“
„Pouze několik okamžiků ještě.“
Za několik minut řekla:
„Jak vám děkuji! Můj Bože, bez vás byla bych dva či tři dny

trpěla, nevýslovná muka.. Nyní . . .“
Váhala.
„Co pak?“
„Buďte tak laskav. . . Projevila jsem vám přece jen přílišnou

důvěru.“
„Dobře,“ řekl jsem s úsměvem, ,,rozumím.“
Odtáhl jsem ruku.
Uchopila ji a opět jemně stiskla.
„Mám zhasnout?“
„Jak je libo.“
„Což však, kdyby se bolesti vrátily?“
„Nevrátí se,“ řekla určitě. „Konečně, na nočním stolku máte

zápalky.“
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Zhasl jsem svíci a vtiskl na Lilliino čelo lehký polibek.
„Dobrou noc!“ volala za mnou.
„Dobrou noc!“ opakoval jsem.
Opustil jsem pokoj, uzamkl za sebou a ulehl na lůžko.
Druhého dne zrána mne Lilia probudila. Zpívala ve svém pokoji

jako skřivánek.
„Nu, moje drahá sousedko,“ volal jsem za dveřmi, „jste zdráva?“
„Úplně!“
„Skutečno?“
„Skutečně! Přece pozorujete, že nezpívám bolestí!“
Mluvila pouhou pravdu, neboť téhož dne zučastnili jsme se

znamenitého oběda, ku kterému nás pozval můj starý dobrý známý
nadlesní a ještě téhož večera odjeli jsme do Cách.

Bohem dno jsem se rozhodl, že ji doprovodím až do
Mannheimu.
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IV.

Dnes možno jeti drahou ze Spaa přímo až do Kolína. Tenkráte však
šla dráha pouze do Lutichu a dále se pak muselo jeti dostavníkem.

Pošta byla pruským státním podnikem, a tudíž, dle známých
zkušeností od časů Fridricha II., velice přísná.

Jízdní lístky byly německo-francouzské s mnoha přísnými
nařízeními.

Jedno z těchto nařízení znělo:
,,Cestujícím se přísně zakazuje vyměňovali si zákoupěná místa

se svolením spolucestujících.“
Tenkráte byl cestující nucen v Lutichu se zdržet i; dnes cestuje

se bez přerušení.
Byl jsem tomu povlečen, že se v Lutichu nestavíme a sice z

osobních důvodů. Již několik let nebyl jsem v tomto valonskóm
městě jaksi oblíben.

Nemohli zapomenout, že jsem ve svém spisku. „Impressions de
voyage“ líčil, jak bych tam byl málem hlady zahynul a dozvěděl
jsem se, že majitel hotelu ,,Albion“, kde se mi tato trapná příhoda
stala, téměř po celé Evropě prý po mně pátral, chtěje mne pohnati k
zodpovědnosti a přinutiti, abych tuto domnělou urážku odvolal.

Na štěstí meškal jsem tehdy v Africe, kde jsem, dle pravdy, ještě
mizerněji jedl než u něho.

A svému osudu nebyl bych zcela jistě unikl, poněvadž se objevil
druhý můj nepřítel, který byl na mne neméně rozezlen, totiž
poštmistr z Martigny, který mi tehdy onen pověstný medvědí piftek
předložil, o kterém, jako o pověstném mořském hadu, prošla zpráva
všemi evropskými i americkými novinami.

Zatím co mne majitel hotelu ,,Albion“ právem stíhal, měl mně
býti poštmistr z Martigny vlastně vděčným.
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Francouzský chytrák byl by tohoto případu aspoň použil k velké
reklamo a byl by dal na štít poštovního hostince namalovali „U
medvědího pifteku“ a tak snad založil své štěstí.

Možná, že i bez této reklamy získal dosti značného jmění.
Později cestoval jsem ještě jedenkráte Martigny. Poštmistr, který

mne nepoznal, dal mi co nejochotněji koně i povoz. Byl otylý a
neohrabaný, jako každý člověk, kterého starost netrápí a závist ne-
sužuje.

Nevím však, co by byl dělal, kdyby byl poznal toho, kterého
nyní tak ochotně a přátelsky obsluhoval.

Za krásného počasí dojeli jsme o šesté hodině ranní do Kolína.
Šli jsme ku přístavišti parníku, kde mim bylo sděleno, že parník
odjíždí až o osmé hodině. Zbývalo nám tudíž více než dvě hodiny
volného času.

„Vyčkáte zde, nebo se vykoupáte?“ tázal jsem se své společnice.
„Vykoupám se.“
„Doprovodím vás.“
„Víte, kde jsou lázně?“
„V městech, kterými jsem cestoval, znám veškeré lázně.“
Šli jsme tam.
Když se mne otázala: „Najmete jednu nebo dvě kabiny?“

začervenala se a já rychle odpověděl, že najmu dvě. Uvedli nás do
dvou kabin, sousedících asi tak, jako pokoje hostince, ve kterém jsme
posledně nocovali.

Poněvadž jsme veškerá zavazadla poslali po parníku přímo do
Mohuče, neměli jsme téměř ničeho s sebou. Lilia měla pouze
příruční tašku a já cestovní brašnu.

Když jsme se koupelí osvěžili, šli jsme přímo na parník.
Co jsme vstoupili na pruskou půdu, stala se má spolucestovatelka

velice důležitou osobou. Zastávala nyní nejen úřad tlumočníka, ale
měnila, i peníze.

Cesta po Rýně jest jednou z nejkrásnějších, ale i nej levnějších.
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Za čtyři až pět tolarů, nebo necelých dvacet franků možno projeti
Boileauem zbožňovaný a Kornerem opěvaný Rýn z Kolína až do
Mohuče a za tentýž obnos se z Mohuče do Kolína opět vrátili.

Strava, na lodi jest sice levná, ale těžko záživná a víno drahé a
špatné.

Rýnská vína nezasluhují, dle mého mínění, oné chvály, jaké
požívají. Pouze ,,Liebfrauenmilch“ a „Brauenbergské“ jsou dobrá,
kdežto „Johannesbergské“, ačkoliv jeho cena 25 franků jest přílišná,
mně nechutná.

Kolínem počínaje jest strava, ač jídelní list jest německo-
francouzský, úplně německá. Když člověk objedná cosi, o čem míní,
že to bude kyselé, může býti ujištěn, že jest to sladké a když míní, že
objedná něco sladkého, pak jest to tak opepřené, že to nemůže ani
jíst.

Co zde jmenují máslovou omáčkou, všude jinde považují za
zavařeninu.

Když jsem v Německu poprvé objednal salát, vrátil jsem ho
číšníkovi s poznámkou:

,,Zapomněli salát vymačkat, jest plno vody.“
Číšník vzal mísu, naklonil ji, zavrtěl hlavou a pohlédl udiveno

na mne.
,,Nu?“ tázal jsem se.
„To není voda,“ řekl, „to jest ocet.“
Snad všude na. světě leje se ocet na salát, pouze v Německu

vkládá se salát do octa.
Německá strava souvisí velice s německými mravv. Ocet

oslazují cukrem, zášť medem, co však dělají s bílou kávou, to jsem
dosud nepochopil.

Objednejte si na rýnském parníku jakýkoliv nápoj, třeba
selterskou nebo špaarskou vodu, jste-li však Francouz,
neobjednávejte nikdy kávu se smetanou.

Nechci tvrditi, že všude ve Francii dostaneme dobrou bílou
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kávu se smetanou, to nikoliv, míním jen že káva v Německu má
zvláštní odpornou chuť.

Ve Francii pila se dobrá káva od jejího vynalezení až k uzávěře
kontinentu, tudíž od roku 1600 do roku 1809.

Roku 1809, kdy stála libra třtinového cukru deset franků,
vyrobili ze řepy cukrové nejen cukr, ale také — cikorku.

Červená řepa – no, to jest něco jiného. Ta když leží naložena 21
hodiny v dobrém octě nikdy však v německém – s přísadou různého
koření, jest dobře chutnajícím pří krmeni.

Ale cikorka?
Brr! Do kterých horoucích pekel bychom ji měli vlastně poslat?
Jistý přiví ženec císařství řekl:
,,Cikorka osvěžuje!“
Jest téměř neuvěřitelno, co Francouz pod slovem „osvěžující“

rozumí.
Říká se, že Francouzové jsou nejduchaplnějším národem na

světě; správné melo by býti řečeno nejvíce se rozčilujícím národem.
I kuchařky osvojily si tato slova a používají jich při každé

příležitosti. Každého rána otravují své pány, přidávajíce třetinu
cikorky ku kávě.

Žádejte od kuchařky vše možné i nemožné, třeba aby neosolila
nebo neopepřila polévku, aby si při nákupu ani sou nepřipočítala —
jenom od ní nežádejte, aby nepřidávala do kávy cikorky. Častokráte
to sama dozná, ano dokonce se tím chlubí, když svému službodárci
odsekne:

„Jste rozčilen, napijte se cikorky, ta vás uklidní!“
Pakli jest propuštěna, odejde uražena se vztýčenou hlavou,

hledíc opovržlivě na. pány. Jest mučedlnicí cikorky.
S počátku prodávali kramáři — snad ze studu cikorku potají,

dnes ji prodávají rovněž tak veřejně, jako čokoládu.
Konečné cikorka odejímá kávě její přirozenou chuť i vůni.
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To vše řekl jsem své spolucestovatelce, když jsem zaslechl, jak
poroučela německy:

„Kávu se smetanou.“
A co odpověděla k mému rozhorlení?
„Piji ráda, kávu s cikorkou, čistí krev!“
Po celém Německu, ano až do Uher pronikla povést o

„osvěžujícím“ nápoji.
Šel jsem se raději po palubě projít.
Bylo mi protivno hleděti, jak tyto růžové rtíky, tyto perličkové

zoubky dotýkají se tohoto hanebného
nápoje. Procházel jsem se tak dlouho, co jsem myslel, že koflík kávy
již vypila.

Pozoroval jsem z nevelké vzdálenosti tmavomodře se rýsující
vrchy, jimiž je Rýn lemován, uprostřed, nichž vyniká příkrá skála,
tvořící pověstnou Loreley.

Když jsem se vrátil, zastihl jsem svoji společnici v živém
rozhovoru s rozkošnou, asi tři či čtyřiadvacetiletou dámou,
plavovlasou, roztomilého výrazu, pravidelných tahů, kulaťoučkých
forem a velice čilou.

Seznal jsem okamžitě, že obě dámy mluvily o mně a zároveň
jsem uhodl, co asi mluvily.

Poněvadž hezká Vídeňačka (ona dáma byla z Vídně) nás na
parníku viděla neustále pospolu, vyptávala se, v jakém poměru spolu
jsme. Moje průvodkyně jí řekla pouhou pravdu: jsme pouze přátelé,
což druhá nechtěla věřit.

Přistoupil jsem blíže a dle vážnosti, s jakou jsem s paní
Bulyowskou mluvil, mohla její krajanka seznati, že jí byla sdělena
pouhá pravda.

Záhy rozproudila se živá zábava.
Lilia mne představila krásné cestovatelce co svého přítele a tato

se prohlásila jako náruživá obdivovatelka francouzské literatury, k
čemuž jsem též několik vět připojil.
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Krásná Vídeňačka mluvila tak správnou francouzštinou jako
rozená Pařížanka.

Nevím, jak se jmenovala a proto nemohu ji svým líčením
kompromitovati, tolik mohu však s jistotou tvrditi, že kdybych byl s
ní cestoval a ona po třech či čtyřech dnech byla by mne představovala
co svého přítele, nebyla by mluvila pravdu.

Prosvitlo slunce.
„Kam jste položil můj slunečník?“ tázala se Lilia.
„Dolů do kajuty podle brašny.“
Vstal jsem, abych ho přinesl.
Lilia podala mi ručku a dodala:
„Odpusťte, že vás obtěžuji.“
Chtěl jsem podávanou ručku políbil, stáhla však dříve rukavičku

a řekla:
„Díky vám!“
Pak jsem mohl teprve políbit její ručku a odejít pro slunečník.

Na prvním slupni do přízemku jsem se ohlédl a. podíval směrem k
mým dámám a tu jsem spatřil, jak mladá Vídeňačka uchopila Lilliinu
ruku a něco se jí tázala.

„Jděte přece,“ pobídla mne Lilla,.
Sestoupil jsem do kajuty a za pět minut byl jsem se slunečníkem

zpět.
Lilla, byla samotna.
„Co pak vám to ona rozkošná dáma, když stála vedle vás,

povídala?“ tázal jsem se.
„Jak „jste zvědav!“
„Prosím vás, povězte mi to!“
„Kaději nepovím! Jste beztoho již dosti ješitný.“
„Dobrá! Když mně to nepovíte, zeptám se oné dámy na to sám!“
„Kaději se neptejte.“
„Tak mně to povězte sama.“
„Chcete mermomocí vědět, co mi říkala?“
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,,Ano.“
„Žádala mne, abych ono místo na mé ruce, které jste políbil,

dovolila také jí políbiti.“
„Dovolila jste jí to přece?“
„Ovšem! Jest to přece pravá německá zdvořilost, není-li pravda

?“
„Ano, bylo by mi však milejší, kdyby byla ryze francouzská.“
„Což nepolíbila jedna z vašich královen jistého básníka ve

spánku ?“
„Ovšem, byla to však královna skotská. Když byla otrávena

svým mužem, umírajíc pravila: „Ten život nestojí voru ani za to, aby
se žilo!…“ Jest to pravda. Byla to manželka Ludvíka XI.“
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V.

Sotvaže krásná Vídeňačka zpozorovala, že jsem se vrátil, pospíšila k
nám a usadila se beze všeho dovolení a. aniž by se starala o čem
mluvíme podle paní Bulyowské.

V tomto ohledu jsou Němci velice přímí. Nadšení projevují
nejen slovy, ale i skutky. Co si myslí, řeknou otevřeně.

Každému muži zajisté lichotí, když slyší chválu z krásných úst
ženských, hlavně od dámy, která jest domovem přes 300 mil
vzdáleným a mluví řečí, kte rou tento náhodou zná a pokládá se za
velice šťastnou, múže-li se s ním seznámiti.

Když pak tyto dojemné výlevy srdce, kterými bývá zahrnován,
porovnává se střízlivou kritikou vlastních časopisu, lhostejno, zda
vycházejí denně, týdne či měsíčně, táže se mimoděk v duchu, proč
právě v jeho domovině, mezi jeho krajany, dostane se mu takového
rozčarování? Antaus šel se zotavit do Afriky.

Nejsem sice Antausem, vím vsak určíte, že mé síly ochabnou,
jakmile se vrátím do Francie.

Ostatně čekalo mne ještě jiné překvapení. Současno s námi
nastoupila na parník jakási společnost. Dva muži, asi třicetiletý a
pětatřicetiletý, dvě dámy, pětadvacetiletá a třicetiletá, a hošík asi
osmiletý. Na první pohled zdáli se býti obyvateli tropických kra-
jin, zvláště hošík s dlouhými, jak eben černými vlasy, tmavou pletí a
jiskrných černých očí byl pravého jihoamerického typu.

Když parník odrazil od břehu, šeptala jedna z dam cosi hošíkovi,
který na mne udiveně pohlédl.

Poněvadž neseděli daleko, shledával jsem ve své paměti veškerá
španělská slovíčka a řekl jsem:

,,Nechtěl bys, rozmilý klučino, otázali se své matinky, zdali by
mi dovolila tě políbili ?“
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K velkému mému údivu řekla jedna z dam hošíkovi zcela
správně francouzský:

,,Alexandře, jdi a polib svého kmotra!“
Po tomto svolení přiběhl hošík radostně ke mně a vrhl se v mou

náruč.
Uchopil jsem a poceloval toto rozmilé dítě, jsa pyšným, že neslo

mé jméno.
Pak se ho zmocnily obě mé průvodkyně a div, že ubožátko

málem neudusily.
„Jest mi přece trochu podivné,“ řekl jsem obrácen k cizím

dámám, „jak jsem mohl v Rio de Janeiro nebo v Buenos Aires chovati
hocha při křtu, když jsem dosud starý svět ani na okamžik neopustil?“

„Doslovně vzato, ovšem že nikoliv,“ řekla jedna z dam.
„Neobtěžovalo by vás, kdybyste mi ten případ vysvětlili?“
„Ó, nikoliv !“ odpověděla Američanka. „Nejsme an i z Buenos

Aires nebo z Rio do Janeira, ale z Montevidea. Když byl Rosas
přemožen a uzavřen mír, bylo naším přáním, abychom v civilisaci
následovali velká města evropská a jedním z prvních našich úmyslu
bylo zařídili nalezinec. Tento hošík narodil se tam první a poněvadž
vaše jméno jest tam všeobecně známé a vážené, byl pokřtěn vaším
jménem a poněvadž nemáme žádných dítek, přijali jsme ho právě
proto, že se jmenuje Alexandre, za vlastního.“

Vzal jsem dítě do náruče a přitiskl na svá prsa. Byl jsem hrdý na
toto malé stvoření, které přicházelo z opačného konce světa a neslo
mé jméno.

Konečně se nám malý Alexandro vyprostil z náručí, políbil ještě
každého z nás a odběhl křepče ku svým pěstounům.

Povstal jsem a kráčel zvolna za hochem, abych se mých jižních
Amerikánu přeptal na několik známých krajanů, kteří dleli v
Montevideo.

První, po kterém jsem se poptával, byl venkovan, mladý zbrojíř
ze Selinsu. Byl jsem mu nápomocen při zařizování jeho dílny v
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Paříži. Jeho obchod zkvétal až do roku 1848, kdy vypukla revoluce,
která mnoho existencí zničila.

Odporučil jsem jej generálu Pachecovi y Oběs, který se tenkráte
zdržoval v Paříži, pověřen jakýmsi posláním. Tento jej posla! do
Montevidea, kde byl jmenován vláxlním zbrojířem a kde má velkou
naděj i stati se boháčem.

Od těch dob setkal jsem se s ním pouze jednou, kdy přijel opět
do Francie. Vrátil mi obnos, několik tisíc Hanku, které jsem mu
zapůjčil do zařízení dílny a místo úroků, které jsem nepřijal, dal mi
skvost nou med vědí kožešinu.

Též po jiném Francouzovi, kterého jsem rovněž od poručil
generálu Pachecovi, jsem se poptával.

Byl to hrabě Harbourg, syn bývalého pobočníka mého otce.
Jednoho dne, když hrabe Harbourg, strýc tohoto o kterém

mluvím, byl s mým otcem na lovu na březích Nilu, šlápl ve vysoké
trávě ukrytému obrovskému hadu, zvanému python, na ocas.

Had se vymrštil a. otvíral svoji obrovskou tlamu na hraběte, aby
jej uštknul.

Rychlejší však než on, byl můj otec, který uchopil pušku, vypálil
a hada zabil, aniž by byl pobočníka jen dost málo poranil.

Hrabě Harbourg dal si z kůže hada zhotovili pochvu na dýku a
umíraje, odkázal ji v upomínku mému otci.

Jeho syn mi ji osobně doručil; od těch dob se známe.
Sloužil u vojska v Africe a celkem byl dosti zkušený; jeho zdraví

však bylo nemírným pitím absyntu úplně rozrušeno. Když
požadovali jeho tělesné síly, měl horečku, když duševní, byl opilý.

Tohoto jsem sice generálu Pachecovi přímo neodporučil;
generál sám bez mého vlivu se mne na něho poptával. Jmenoval jej
instrukčním důstojníkem.

Harbourg nešťastnou náhodou přišel ve službě o život.
Jednoho dne, když cvičil svůj pluk ve vysoké trávě, vypadla

mu šavle z ruky, a on s nervosní rychlostí, která byla jemu vlastní,
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se po ní rychle hnal. Šavle padla rukojetí dolů a špičkou vzhůru.
Nešťastnou náhodou, jak se sehnul, projela mu šavle tělem a za dvě
hodiny zemřel.

Generál Pacheco y Oběs, který ve všech montevideovských
povstáních hrál důležitou úlohu, zemřel rovněž — zemřel v nemilosti
jako Scipio. Chudý jako Cincinatus, který jako Lamartine měl
milionové příjmy. Byl jedním z oněch lidí, kteří zlato rozhazovali
plnýma rukama.

Když přišel do Paříže s důvěrným posláním, byl v jistém
nepatrném časopise zesměšněn. Zesměšnění vyvrcholilo v urážku.
Žádal zadostiučinění, které bylo odmítnuto a proto se uchýlil k
soudu a ačkoliv mluvil velice Spatně francouzsky, chtěl se přece hájili
před soudem sám.

A skutečně, před soudem hájil se s onou výřečností, jaká jest
jen velkým mužům vlastní, jako generálu Foyemu, generálu
Lamarquemu, Titz Jamesovi.

Zvláště se mu vysmívali pro jeho bezměrnou lásku a. oddanost k
jeho malé republice. Odpověděl jim:

,,Velkost lásky a oddanství nemůže se srovnávat s velkostí věci,
která se hájí. Byl-li bych tak šťasten a mohl proliti krev pro svobodu
Montevidea, učinil bych totéž, co Hektor, když prolil krev za
osvobození Troje.“

Tento znamenitý muž, tento velký obhájce malé věci tudíž
zemřel, zemřel tak chudý, že onen mladý zbrojíř, kterého jsem mu,
když byl na vrcholu slávy a moci, doporučil, jej v jeho nemoci
ošetřoval, o jehc potřeby se staral a výlohy jeho pohřbu sám zapravil.

Byly to truchlivé zprávy. Ach! Přijdou člověku v životě chvíle,
kdy, když se kolem rozhlíží, vidí samé černé tečky.

Lékaři říkají, že jest oko zachváceno, že sítnice oka, jest
překrvena, že jsou to příznaky nastávajícího zákalu, který pokryje
oční čočku. Jsou to známé létající mušky v očích.
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Moje spolucestovatelky změnily zatím místo. Seděly u stolu, na
kterém ležel papír, inkoust a, péra.

Pochopil jsem, dámy chtěly mne požádali o můj podpis. Od
okamžiku, kdy jsem vstoupil na loď, všichni věděli, kdo jsem a.
sotvaže jsem vzal péro do ruky, byl jsem obklopen.

Na neštěstí nacházelo se na palubě několik Angličanů, hlavně
však Anglie mek. Angličani jsou jako sběratelé autografů neskromní,
Angličanky však přímo nenasytné.

Ostatně, když jsem se viděl obstoupen tuctem Angličanek v
stáří od dvanácti až do šedesáti let, učinil jsem velký filosofický a.
fyziologický objev.

Zpozoroval jsem, že u Angličanů a, Angličanek stářím se mění
ústa. Zatím co mladí mají obyčejně hezká, pravidelná ústa, u starých
osob jsou úplně neforemná.

Co asi může ústa starých Angličanů a Angličanek tak změnili,
že z některých by se mohl udělali rypák, z některých pořádný nos?

Jest to písmenko th.
Jak? Písmenko th? ptáte se.
Můj Bože, ano.
Zeptejte se svého učitele angličtiny, jak máte vyslovit správně

th. Odpoví váni:
„Vložte jazyk současno na dolejší a hořejší patro úst a pokuste se

vysloviti th.“
A poněvadž v angličtině přichází stále th, naráží jazyk neustále

na hořejší i dolejší patro a. vytlačuje zuby ku předu a tím dostávají
jich ústa nehezkou formu.

Pakli, milý čtenáři nebo krásná čtenářko, znáte jiné vysvětlení,
proč Angličani a Angličanky od 15 do 20 lot mají všichni téměř
krásná ústa, kdežto tytéž osoby v stáří od 50 do 60 lot mají téměř
odstrašující ústa, prosím zdvořile o jich sdělení; nabízím vám rád za
to svůj vlastnoruční podpis.
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VI.

V devět hodin večer přijeli jsme do Kolína.
Moje společnice přivykla mně již tak, že se ani nestarala o

polohu mnou najatých pokojů, a myslím, že by byla dokonce se
spokojila i společným pokojem, ovšem se dvěma postelemi.

Najal jsem opět dva sousedící, dveřmi spojené pokoje. V Lilliině
pokoji stály postele dvě.

Po skvostně ztráveném odpůldni večeřeli jsme všichni tři –
Vídeňačka. rozmnožila naši společnost — pohromadě. Pravdo
průchod! Kdyby muži věděli, jako kouzlo spočívá v přátelství ženy,
nebo dokonce dvou žen, jisto by na den, kdy jich přátelství změnilo
se v lásku, vzpomínali s politováním, jako na zašlo dny štěstí.

Večer uplynul také velice příjemně. Čaj pili jsme v Lilliině
pokoji u velkého širokého okna, z něhož byla rozkošná vyhlídka
na Rýn poblíže mostu, který vede do pevnosti Ehrenbreitensteinu
nedaleko rýnských pahorků, které zde možno již nazvati vrchy.

Vyšel měsíc a jeho stříbrný svit padal mezi vrchy na hladinu
Rýna, která se zdála býti ohromným zrcadlem.

O čem jsme při této skvostné podívané hovořili, se již
nepamatuji, myslím vsak rozhodně, že o Shakespearovi, Viktoru
Hugovi, Gótheovi a Lamartinovi. Pohled do přírody vnukne básníku
myšlenky a básník tuto přírodu pak opěvá.

Naše nová přítelkyně požádala Lillu o svolení, aby mohla s ní
bydleti. Lilia pohlédla na mne tázavě, jako by chtěla v mém obličeji
vyčísti, zda mi to nebude snad nepříjemné.

Zasmál jsem se hlasitě a ponechav dámy o samotě, odešel jsem
do svého pokoje.

Abych mohl se svého lůžka pozorovati krásné azurové nebe,
přervané bílou mléčnou drahou a poseté myriadami různě
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zbarvených mihotajících se hvězd, jakož i skvostný svit měsíce v
úplňku, nespustil jsem ani záclony.

Dlouho byl jsem zaujat tímto velebným nádherným pohledem,
až konečně unaven zažitými dojmy jsem usnul.

Když jsem se probudil, tonula celá obloha v zlaté záplavě.
Ranní červánky oznamovaly příchod slunce.
Cele zaujat tímto zjevem, zaslechl jsem z vedlejšího pokoje

jakési slabé volání.
Naslouchal jsem pozorněji a skutečně, Lilia mne volala.
„Přejete si, Lillo?“ tázal jsem se.
„Ano! Jste již vzhůru? Tím lépe! Neshledáváte také oblohu

báječnou?“
„Skvostnou! Skoda, že nemůžeme ji pozorovat společně.“
„Co vám překáží, abyste ji pozoroval z mého pokoje?“
„Vaše přítelkyně —“
„Co pak ta, ta ještě spí!“
„Tak odemkněte dveře.“
„Jen vejděte, nejsou zamčeny.“
Vyskočil jsem z lůžka, oblékl spodky a župan, obul trepky a vešel

co nejopatrněji do pokoje své sousedky.
Po jedné straně stála postel Lilliina, po druhé straně postel její

přítelkyně.
Vysokým širokým oknem dral se sluneční paprsek, který Lilliino

lůžko a její obličej oblil růžovým světlem. Sňal jsem se stěny zrcádko
a přidržel před jejími ústy a řekl:

„Polibte tento rozkošný obrázek!“
„Raději mne polibte vy, to bude správnější.“
Vyhověl jsem jejímu přání a mezitím, co jsem jí přál ještě

mnoho podobných krásných dnu, pověsil jsem zrcádko na původní
místo.

„Vezměte židli a, posuďte se k mému lůžku tak — semhle — chci
vás o cosi požádat!“
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„Jsem zvědav o co.“
„Abyste vypravoval nějaký příběh, který mi zajisté utkví na vždy

v paměti, asi tak, jako dnešní skvostný východ slunce.
„Co si přejete, abych vám k dnešnímu krásnému dni

vypravoval? Werthera znáte, Pavla a Virginii také.. .“
„Nepovídal jste mi kdysi o jakési mé krajance, kterou chováte v

milé upomínce?“
„Ovsem, máte pravdu.“
„Vyprávěl jste, že upomínku nu tuto tříměsíční setkanou nekalí

nic jiného, než vzpomínka na. její rozchod.“
„I to jest pravda.“
„Nehoršil byste se snad, kdybych vás požádala, abyste mi tento

příběh vypravoval?“
„Rozhodne nehoršil, zvlátě když onu osoba, o niž se jedná, přede

dvěma roky zemřela.“
„Skutečně?“
„Skutečně !“
„Také jste řekl, že to byla moje krajanku a byla herečkou.“
„Ovšem. Byla však zpěvačkou.“
„Toť lhostejné! Byla přece jen od divadla.“
„Ano, to byla.“
„Prosím vás, vypravujte mi ten příběh, avšak pokud možno tiše,

aby naše sousedka nebyla rušena ve spánku.“
„Poslyšte.“
„Výborně! Již ani nedutám.“
„Bylo to roku 1839. Jak vidíte, byl jsem tenkráte již starým

člověkem, bylo mi již třicet sedm let.“
„Což pak můžete vůbec stárnout?“
„Pochlebnice! — Již po třetí meškal jsem v Neapoli a vždy pod

přijatým jménem. Tentokráte pod málo poetickým jménem Durand.
Chtěl, jsem ještě jedenkrát prohlednouti Sorent, Amalfi a

Pompejí. Když jsem tato města ponejprv navštívil, nevěnoval jsem
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jim zaslouženou pozornost a proto odebral jsem se do přístavu a
najal si tutéž sicilskou bárku, které jsem používal již roku 1835.
Tentokráte cestoval jsem zcela sám, bez svých stálých průvodců
Jadina a Mylorda. Také Duprex, Malibran a Persiani tam již nebyli a
proto mi připadala Neapol pustá a velice smutná!

Vaše krajanka, paní D. — dovolte, abych ji jmenoval Marií —
loučila se s neapolským divadelním obecenstvem a mínila se odebrat
do Palerma.

Paní D. byla asi třicetiletá dáma, velké statné postavy, znala
všechny řeči, které znáte vy a měla velice krásný hlas. Byla
dramatickou zpěvačkou, ačkoliv jsem ji slyšel též v komických
úlohách, jako Zerlinku v Don Juanu a docílila všude znamenitých
úspěchů.

Toho večera po představení byl jsem jí představen a od prvního
spatření cítili jsme k sobě vzájemnou náklonnost, tak že jsem jí krátce
sdělil, že jest velice rozkošná, a že by mne těšilo, kdyby svůj odjezd
odložila o dva dny, načež ona velice naivně odpověděla, že by bylo
toho času věčná škoda.

,,Avšak,“ pokoušel jsem se ji přemluviti, „dva dni mají čtyřicet
osm hodin, dva tisíce osm set osmdesát
minut, to jest přece malá věčnost pro toho, kdo tohoto času dovede
plně a správně využíti.“

Zavrtěla záporně hlavou a odvětila:
„V čtyřiceti osmi hodinách mohla bych vás nejvýše přesvědčili,

že se mi líbíte, nikdy však dokázali, že vás miluji.“
Tato odpověď mi stačila. Netrval jsem víoe na své žádosti. Při

rozchodu políbil jsem jí ruku a ona odjela do Německa, já pak zůstal
v Itálii a více jsme se nespatřili.

Teprve později, asi za dvě léta, sešli jsme se náhodou opět v
Neapoli. Poněvadž jsem oestoval pod nepravým jménem, nezvěděla
o mé přítomnosti, kdežto já byl svědkem jejích obrovských úspěchů.
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Poptával jsem se po jejím obydlí a bylo mi řečeno, že bydlí ve
třídě Toledské a že se míní provdat.

„Provdati že se míní?“ zvolal jsem překvapen. „A za koho?“
„Za svého krajana, mladého skladatele. Však ho zajisté také

znáte, jest to baron S.“
„Pro pána!“ zvolal jsem překvapen.
Nic nemohlo mne více rozladili, jako zpráva o tomto sňatku.
Vzdal jsem se úmyslu ji vyhledali. Možná, že kdybych se byl

tuto nemilou zprávu nedozvěděl, byl bych se v Neapoli zdržel déle,
třeba mi hrozilo nebezpečí, že budu zatčen, jako se mi to stalo při
prvním pobytu tam.

Šel jsem, jak jsem se již zmínil, do přístavu a zamluvil si jedinou
zde kotvící loď „Speronarii“ a chtěl se pravě vrátiti, když jsem se octl
tváří v tvař Marii a Ferdinandovi.

Oba vzkřikli současně překvapením.
„Co? Vy zde a my o tom nevíme?“ tázali se mne téměř současně.
„Poněvadž neapolský král nechová ke mně žádné zvláštní

náklonnosti, považoval jsom prospěšnějším používali zde jiného
jména.. Proto nezvěděli jste o mé přítomnosti.

„Vy však jste věděl, že jsme zde, proč pak jste nás nevyhledal ?“
„Ovšem, že mi bylo známo, že paní D. jest zde a, také včera

večer vzdal jsem v divadle Han Carlo hold jejímu umění.“
„A ani v divadle jste mne nenavštívil?“
„Nikoliv, a sice ze dvou příčin.“
„Vím určitě, že neuznám žádnou!“
„Já opět tvrdím, že uznáte obě!“
„Sdělte mi je.“
„Předně: kdybych vás byl navštívil v divadle na jevišti, musel

jsem říci své jméno, Alexandre Dumas, a. tu by mne byli okamžitě
zalkli. Kdybych byl řekl mé přijato jméno, Petr Durand, nebyla byste
mne rovněž poznala, jako druzí, a nebyla mne přijala.“

„Hm,“ řekla Marie, „částečně máte pravdu; a druhá příčina?“
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„Druhá příčina jest, že jsom vás nechtěl obtěžovat. Dozvěděl
jsem se totiž o vašem nastávajícím sňatku a při takové příležitosti jest
každý jiný zbytečný.“

„Kdo pak vám tohle řekl?“
„Kdo? Nikdo! Mne nemusíte učit znát zamilované, mne, který

po celý svůj život je pozoruje.“
„Což jsme vás snad chladně pozdravili, že se o nás domýšlíte, že

bychom vás byli nedobře přijali?“
„Na ulici ovšem no, avšak v domácnosti byste mohla dáti najevo,

že vás vyrušuji.“
„Co mne se týče, měl bych skoro v úmyslu tak učinit!“ mínil

baron.
„Proč pak?“ otázal jsem se.
„Poněvadž zuřím!“
„A vy, milostivá, zuříte snad také?“
„Částečně též!“
„Když jenom částečně, pak to ještě ujde,“ mínil jsem.
„Co vám chybí?“ tázal jsem se barona.
„Že se chceme dát oddat víte, nevíte však kde!“
„Ovšem, o tom nemám ani zdání!“
„V Palermě, v kostele sv. Rozalie, jejíž velkou ctitelkou jest paní

D. Víte přece, kdo svátá Rozalie byla?“
„Ovšem. Pocházela ze vznešené bohaté rodiny římské a provdala

se za Karla Velkého. Později poustevničila v jeskyni na Monte
Pellegrino, kde as nu počátku dvanáctého století zemřela.“

„Jste snad také ctitelem svaté Rozalie?“
„Přirozeně. O jejím svátku byl jsem v Palermu, kde jest

patronkou a rozumí se, že jsem byl přítomen v kostele slavnostní
mši.“

„A to jest vše, co víte o svaté Rozalii?“ ,
„Vím ještě, že v Palermu zavedla tytéž obřady při bohoslužbě,

jaké zavedl onen kovář v Gretra-Grovu.“
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„Právě k vůli tomu chceme se dáti oddati v tomto kostele.“
„Nyní chápu.“
„Nikterak!“
„Řekl jste přece, že jste strašné rozčilen, milý příteli.“
„Jsem rozčilen, poněvadž jsme se rozhodli, že zítra pojedeme

parníkem na Sicílii a nemůžeme!“
„Což zítra parník nejede?“
„Porouchala se mu kola; musí býti dříve opraven.“
„Ovšem, toť trapné. Udolejte to však jako já.“
„Jak jste to udolal?“
„Najal jsem si loď „Speronaru“. Najmete si rovněž takovou!“
„Právě se vracíme z přístavu; není tam žádná volná. Jedinou loď,

která tam byla, najal si jakýsi pan Durand. Avšak — právě mi cosi
napadá’.“

„Co pak?“
„Nejste vy totožný s panem Durandem, který onu loď najal?“
„Ano, jsem!“
„Přenechte nám onu loď!“
„Já? Avšak …“
„Nespěcháte,“ vskočil mi do řeči, „můžete odcestovati později;

nejedete k oddavkám.“
„Považte …“
„Přenechte nám onu loď!“
„Pakli mne poznají, zatknou mne!“
„Šlakovitá věc, to by nebylo příjemné. Avšak přes to vše,

přepusťte nám ji!“
„Nevím …“
„Víte co? Můžete cestovat z Mesiny do Palerma zdarma.‘‘
„Nemíním jeti do Mesiny a Palerma.“
„Nebylo by to však žádné neštěstí, kdybyste cestoval s sebou,“

pravila Marie,
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„Zvláště když paní D. postrádá ještě jednoho svědka. Mohl byste
převzíti ten úkol.“

„Nechť mne vaše nevěsta sama o to požádá, uvidím, co mám
dělati.“

„Slyšela jste, Marie?“
Marie neodpověděla; její obličej byl jakoby krví polit.
„Proč neodpovídáte?“ tázal se baron.
„Neodvažuji se.“
Mariiny rozpaky byly malou mou mstou, kterou jsem chtěl

hnáti až do krajnosti.
Poprvé v životě jsem se mstil.
„Nu,“ odpověděl jsem, „vyhovím vaší žádosti, avšak pod jednou

podmínkou.“
„A ta jest?“
„Že budu pánem lodi a na sicilské půdě že vás vysadím !“
„Dobře! Přijímám tento návrh,“ řekl Ferdinand.
„Avšak,“ bránila Marie, „to by nebylo šetrné.“
„Eh! Účel světí prostředky, říkali jezovité.“
„Máte pravdu. Kdy odjedeme?“
„Kdy zamýšlíte odjeti ?“
„Bude-li příznivý vítr, zítra ráno.“
„Dobrá! Odjedeme tudíž zítra ráno.“
„Avšak „Speronarou“ přijedeme o den později, což, myslím, jest

celkem lhostejno!“
„Avšak mé obleky? . . .“
„Zapomněla jste, že máte v úmyslu obléci ku sňatku šaty šedé.“
„A naše průvodní listy?“
„Milý pane Dumasi, prosím, projděte se s paní D. trochu

Chiajou a já pospíším na francouzské vyslanectví, pak do ministerstva
zahraničních záležitostí a vyzvednu cestovní průkazy.“

„Ferdinande! Ferdinande!“ volala. Marie.
Ferdinand ji však neslyšel, byl již příliš vzdálen.
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Uchopil jsem ruku Marie, abych ji vložil do svého rámě a cítil
jsem, jak se chvěla.

Aniž bychom slova promluvili, procházeli jsme se Chiajou a,
došli až k přístavní hrázi, na niž vlny prudce dorážely. Zaslavili jsme
se a, dívali do dálky.

Po chvíli jsem vzdychl a Marie vzdychla též. Přerušil jsem
mlčení.

„Milá Marie,“ pravil jsem, „myslím, že chcete provésti velkou
hloupost! “

„Vy to pouze myslíte, já však vím určitě, že . . .“
V tom se naše vídeňská přítelkyně pohnula na lůžku. Když jsem

se k ní obrátil, řekla Lilla:
„Nevšímejte si toho, obrací se, aby mohla lépe dýchat.“
„Spíše snad, aby mohla lépe poslouchati.“ „Mýlíte se! Vždyť spí

jako Eva, než hřešila !“ Náhle naše Vídeňačka vzkřikla a přetáhla si
bleskurychle pokrývku přes hlavu.

„Aha! Dopadl jsem vás, zvědavá!“ zvolal jsem.
Vytáhla ruce zpod přikrývky a sepnouc je jako male děcko k

modlitbě, pravila:
„Prosím vás snažně, pokračujte!“
„Pro mne a za mne. Současně však k oběma, mluviti nemohu.

Kdybych mluvil na. pravou síranu a hleděl na levou, snadno bych si
mohl vykroutiti krk.“

„Přejete si tudíž?“
„Nepřeji si ničeho, poroučím!“
„Jak? Vy poroučíte?“ tázala se Lilla.
„Ano, poroučím a vy uposlechnete — nebo budu mlčet.“
„Ne, ne, ne… Co máme udělat?“ tázala se Vídeňačka.
„Odvrátím se, zamhouřím oči a vy mezitím vklouznete k Lilie

do postele. Možná, že při pohledu na dvě tak rozkošné hlavinky
pozbudu rozumu, nevykroutím si však krk.“

„Mám to udělat, Lillo?“
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„Ovšem! Jsme přece pod jeho ochranou.“
„Tak se, prosím, odvraťte.“
Odvrátil jsem se.
„A zavřete oči?“
„Zavru, mé čestné slovo!“
„Dodrží slovo, Lillo?“
„Ručím zaň!“
„Tak zavřete oči!“
Učinil jsem tak.
Cítil jsem, jak jakýsi, jemnou příjemnou vůní prosycený van

dotkl se mého obličeje a současně slyšel jsem lahodný, trochu chvějící
se hlas:

„Již se stalo! Můžete se opět obrátiti a otevřít i oči.“
Uposlechl jsem a uzřel obě rozkošné ženy ležeti vedle sebe.

Vídeňačka přitiskla, svoji tvář na. tvář Lillinu.
„Ach!“ vzdychl jsem, „mohl bych zvolati s Correggiem: „Anchio

sou pittore !“
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VII.

Pokračoval jsem v přerušeném vypravování:
„Ferdinand řídil se italskou zásadou: co můžeš vykonali sám,

nedávej vykonati jinému! Obstaral si vše sám a vrátil se asi za hodinu
zpět.

Za naší procházky vypravovala mi Marie svým okouzlujícím
způsobem, prostým vší koketnosti, jak se Ferdinand do ní šíleně
zamiloval, jak ona jeho lásku nijak neopětovala, ba naopak velice
chladně a odpudlivě se k němu chovala, čímž právě jeho vášeň ještě
více rozdmychovala a konečně, když seznala, že se jeho milenkou
nikdy nestane, že se odhodlala vyho rěti jeho návrhu a provdati se za
něho.

Musí to býti pro ubohé, osamělé stvoření, žijící v obyčejném
společenském postavení, velice lákavé, když se jí řeknou tři slova:
bud’ mou ženou! Marie byla krásná, nadaná dáma, v divadelním
světě velice vážená a oblíbená, získavší již velkých úspěchů a 50.000
franků ročních příjmů, z kterých, ač vedla nákladnou domácnost,
nespotřebovala ani třetinu.

Neměla již ani otce ani matku, vůbec nikoho, komu by musela
snad klásti účty ze svého jednání a kdo by jí mohl snad cosi
předhazovati a jsouc mladá, krásná, duchaplná a nadaná, mohla se
těšili plné své volnosti.

Oproti tomu byl Ferdinand téměř ubožák pochybného talentu
a ačkoliv byl dosti duchaplný a příjemných způsobů, přece všechny
jeho dobré vlastnosti byly tak nepatrné, že nevyvolaly u Marie
žádných sympatií.

Kouzelná slova: staň se mou ženou ani zde neminula se
účinkem; muž, který nebyl jí dosti sympatickým milencem, byl by jí
stačil jako manžel. Mohl jsem jako rytíř Ubald tento vzdušný zámek
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jedním slovem lehce zničili. Na má slova: myslím, že děláte hloupost,
bezděčně odpověděla: vím to.

Nechť tomu jakkoliv, snad že sňatek byl pro ni cosi
omamujícího, nebo že snad nechtěla dané slovo rušiti, stačí říci, že
znamenitá umělkyně Marie D. se chtěla stáli baronkou S., kterou se
mohla stati každá žena.

Když jsem osamotněl, přemýšlel jsem o podivné úloze, kterou
mi náhoda určila, hráli v životě těchto dvou zamilovaných.

Pravím dvou zamilovaných, poněvadž Ferdinandova ohromná
láska vydala za dva.

Proč zrovna, náhoda mne k tomu určila?
Tato myšlenka tanula, mi stálo na mysli. Na konec; přišel jsem k

náhledu, že snad prozřetelnost sama, mne k tomu vyvolila.
Úkol tento zdál se mi s počátku směšným a byl jsem již

odhodlán, že najatou „Speronaru“ přepustím oběma milencům a já
půjdu svou cestou.

Nechť však toho byla, příčina zvědavost, či něco jiného, nemohl
jsem se vzdáliti.

Bylo ujednáno, že odjedeme časně ráno.
Cestujeme-li však ve společnosti dámy, můžeme býli ujištěni,

že do určené doby nebudeme nikdy hotovi. Teprve po osmé hodině
odebrali jsme se dolu do Saint-Lucie, kde jsme mínili vstoupiti na
loď.

Kapitán lodi přišel nám vstříc a doprovázel nás. Sotvaže jsme ušli
asi sto kroků, přešel nám přes cestu kněz a ubíral se po naší levé straně
dále.

Dvojnásobně zlé znamení!
Kapitán pokyvoval povážlivě hlavou a jsa pověrčivý, jako každý

Sicilián, pravil:
,,Poslyšte!“
„Co pak?“
„Pakli mi uvěříte . . .“
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A jako by se neodvažoval dále ml uviti, zajikl se „Nu, a co vám
máme uvěřiti?“

„Že nás stihne něco nemilého.“
„Hm!“
„A že by bylo lépe odcestovali až zítra.“
„Z jakých důvodů?“
„Což jste neviděli?“
„Koho?“
„Přece kněze!“
„Nu — a?“
„Bah!“ usmál se baron, „kněz mi nemůže přece nahnali strachu,

zvláště když ho chceme vyhledali.“
„Kněz, kterého vyhledáváme, neznamená nic; jinak se to má s

knězem, kterého potkáme!“
„Domníváte se, že nám tento kněz přinese nedosti?“
„Ano! Buďto vám, anebo vašemu úmyslu!“
„Co mne se týká, nemám pražádného úmyslu. Důkaz toho,

že jsem mínil původně jeti do Amalfi nebo do Sorenta a jedu do
Palerma; snad se tato výstraha týká těch, kteří chtějí něco
podniknouti,“ dodal jsem s úsměvem, pohlížeje na Marii a
Ferdinanda.

Ferdinand prozpěvoval si polohlasitě krásnou arii z „Němé“:
„Le ciel est beau, la mor est belle.“
To byla jeho odpověď.
Šli jsme ku přístavu, kdež se na vlnách houpala zakotvená naše

loď „Speronara“.
Posádka, lodi sestávala z doseti námořníku a jednoho plavčíka,

syna kapitánova, kteří nás očekávali svátečně oblečeni.
Čtyři z nich postavili se k prknu, které bylo položeno z lodi na

hráz a udělali z vesel jakési zábradlí.
První vkročila na prkno Marie. Zpozoroval jsem, že byla
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rozechvěna a velice bledá a ruka, kterou se opřela o improvisované
zábradlí, se třásla.

Za ní šel Ferdinand svižně a. vesele jako pěnkavka.
Poslední šel jsem já a přemýšlel o kapitánově výstraze. Nemohl

jsem nijak pochopili, v jakém případě by mi hrozilo nebezpečí a záhy
jsem na. vše zapomněl.

Plavci vtáhli prkno na palubu a vytáhli kotvu.
Když jsme se vzdálili od břehu, zazpívali námořníci velice

pěknou píseň.
Za příznivého větru pluli jsme dále a pozorovali, jak nám

ponenáhlu mizí Neapol z dohledu.
Ostrov Kapri, ozářen ranním sluncem, podobal se ohnivému

oblaku, kdežto po levé straně se táhnoucí výspa Castella-Mare
odrážela se od modré oblohy jako bílý dlouhý pruh.

Bylo jedenáct hodin dopoledne.
„Co pak budeme snídati?“ ptal se náhle Ferdinand.
„Jak?“ tázala se Marie. „Což jste neobstarali ničeho k jídlu ?“
„Já? Zhola ničeho. Myslil jsem, že to věcí kapitánovou !“
„Pak jsou na lodi dva bezstarostní lidé!“
„Řekněte raději zamilovaní,“ opravil jsem Marii. „Já byl aspoň

starostlivější.“
„Tím dokazujete, že nejste ani zamilovaným, ani

bezstarostným.“
„A musíte doznat, že kdybych též já měl takovou slabou paměť,

že by nám nic jiného nezbývalo, než zemříti hladem.“
„Ba!“ odvětil Ferdinand, „člověk se nasytí lásky.“
„Vy ovsem,“ řekl jsem, „ale druzí, kteří pohlížejí, jak jíte

ambrosii a pijete nektar…“
Pokynul jsem lodníkovi, který zastával úřad kuchaře na lodi a

když přinesl na. palubu obrovský, košík, dodal jsem:
„Když se sytíte Lískou, dívejte se aspoň, jak ostatní jedí. Co

se však vaší nevěsty týče, ta. jest dosud odkázána na obyčejnou
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pozemskou stravu a já. spěchám, abych jí předložil kus této paštiky,
nebo stehýnko tobolo kapouna.“

„Přines druhý košík, Petře,“ nařídil jsem a když jej postavil podle
prvního, řekl jsem: „Obsah druhého košíku jest pro zamilovaného
ještě opovržení hodnější než kapoun a paštika. Jest tam výtečné
bordeauxské znamenité známky. Být vámi, ani bych se ho netknul.“

„Ale,“ mínil Ferdinand, „když budete jíst vy, budu jíst s vámi.“
„Snad nebudete tvrdit, že budete jíst pouze nám k vidi; doznejte

jen upřímně, že máto také hlad!“
„Nemám, ručím vám svým slovem; připomněl jste mi na něj.“
Marie pochutnávala si na paštice i na stehýnku kapouna a

usrkávala bordeauxské.
Jako většina žen osvojila si Marie onu zručnost v jídle, že

zdánlivě skoro ničeho nejedí, ač ve skutečnosti snědí toho rovněž
tolik co muži.

Také Ferdinand súčastnil se horlivě snídaně.
Jak lze seznati, naše cesta, přes výstrahu kapitánovu, počala zcela

příjemně.
Vál příznivý vítr a za hodinu urazili jsme dvě míle a doufali, že

až se dostaneme na širé moře, pojedeme rychleji.
K večeru se však vítr zcela utišil a loď plula velice pomalu ku

předu.
Připravovali jsme si lůžka ku spaní.
Zadní část lodi byla kryta plachtou, tak že tvořila jakýsi stan. Do

tohoto stanu dal jsem, dokud jsem myslel, že pojedu sám, dopravili
safianovou žíněnku, nejlepší, jakou bylo lze v Neapoli koupili. Když
však jsem se rozhodl, že vezmu s sebou zamilovaný párek a zároveň
zvěděl, že cesta může trvali čtyři až pět dnů i nocí, dal jsem tam
dopraviti ještě dvě podobné žíněnky.

Dle důvěrné rozmluvy s Ferdinandem byl jsem přesvědčen, že
jich vzájemný poměr byl dosud čistě platonický, což musím ku
chválo Marie připomenout i a. následkem toho jsme se uradili, že
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oba muži budeme spáti na palubě pod plachtou a Marie že bude spáti
samotna dole v kajutě.

Záclona, navlečná na tyči, uzavírala vchod do této svatyně.
Než se setmělo, byla naše lože zcela upravena, avšak noc byla tak

krásná, pohled na hvězdami poseté nebo, které se zrcadlilo v moři,
tak velkolepý, že by, jak říkají Neapolitáni, bylo hříchem spáti.

I sadili jsme se na palubě a naše zraky kochaly se tímto božským
pohledem.

Jeden z lodníků přinesl malou kytaru se šesti strunami. Marie ji
uchopila a doprovázejíc se, zpívala.

Veškeré mužstvo lodi s kapitánem v čele nás obklopilo a netrvalo
ani deset minut, když vpadli sborem a opakovali, jen jižním národům
vlastním nadáním, refrén písně, který Marie právě zpívala.

Náhle, beze všeho úvodu, počala Marie hráti a zpívali onen
ohnivý benátský tanec, zvaný „saltarolla“.

Veškeré mužstvo nadšením jásalo. Chvíli jakoby váhali,
přešlapujíce pouze s jedné nohy na druhou, pak počali cupati, až se
dali do tance a ve čtvrt hodině tančilo na palubo vše, zvláště když při
jižních lancích není žen třeba.

A loď, poháněna mírným větříkem, šinula se zvolna ku předu.
Do jedné hodiny po půlnoci se tančilo a zpívalo.
Marie odešla do své kajuty, Ferdinand a já ulehli jsme na palubě

pod plachtou, lodníci zalezli do svých děr a pouze kormidelník zůstal
osamocen na svém místě u kormidla.

Vítr stále ochaboval, moře bylo klidné a rovné jako zrcadlo, tak
že ani kolísání lodi nebylo pociťováno a zdálo se, jakoby se vznášela
ve vzduchu.
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VIII.

První sluneční paprsek nás probudil.
Naše loď za celou noc se mnoho nevzdálila. Když jsme se ubírali

na lůžka, zřeli jsme ješte ostrov Kapri. Nyní nám zmizel s očí.
Počasí bylo nádherné, pouze oba milenci mohli si stěžovali na

klid vetru, poněvadž velice spěchali.
Marie rozhrnula obě půlě záclony a prostrčila, jimi svou plavou

hlavu.
„Jak jest?“ tázala se.
„Krásně!“
„Co nového?“
„O, milá přítelkyně,“ odpověděl jsem, „ještě osm dní budeme

nuceni trávili na moři.“
Zůstala chvíli zaražena, pak pravila:
„Jsme také na osm dní zásobeni potravinami?“
„Pakli upotřebíme ryb, které cestou ulovíme, vystačíme týden.“
Stáhla hlavu zpět a pustila záclony.
„A. co já?“ tázal se Ferdinand, „pro ume nemáte nic?“
„Tisíc pozdravů!“
„Hm,“ mínil Ferdinand, „tisíc pozdravů? To jest pro milujícího

ženicha přece jen trochu málo!“
Šel jsem ke kapitánovi a tázal se ho:
„Co míníte? Potrvá toto klidné bezvětří dlouho?“
„To nemohu určitě říci; zeptejte se však našeho proroka.

Pamatujete se, co jsem vám řekl, když jsme potkali kněze? Divil bych
se velice, kdyby naše plavba skončila bez vší rušivé příhody.“

„Prorokem“ jmenoval kapitán našeho lodivoda, starého to
mořského vlka, jménem Nunzio, který přišel v desíti letech na moře,
po němž se již přes čtyřicet let projížděl.
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Přistoupil jsem k němu a tázal se:
„Tak co, proroku? Potrvá pěkné počasí?“
Podíval se k západu a pravil:
„Musíme vyčkat!“
„Jak to vyčkat?“
„Jak se utváří obloha!“
„Kdyby však vítr trochu zmohutněl, neškodilo by.“ „Ovšem, že

by neškodilo; kdyby však příliš…“ „Čemu říkáte příliš?“
„Kdyby se změnil ve vichr.“
„Strachujete se vichru?“
„Ani ne tak vichru, jako bouře.“
„Myslíte, že se dostaví bouře ?“
„Dostaví se určitě. Oné dámě to však neříkejte!“
„Proč pak?“
„Poněvadž by pak nezpívala.“
„O, starý proroka; jest seznat, že jsme v zemi sirén.“
„Hleďte, včera zpívala různé národní písně a tu člověku, zvláště

když jest na moři, radostí srdce zrovna v těle skáče.“
„Buďte jen klidným, starý, však ona bude dnes opět zpívat.“
„Ale nechť zpívá blíže kormidla!“
„Požádám ji, aby lak učinila a doufám, že vašemu přání vyhoví.“
Náhle se loď slabě pohnula.
Měli jsme napnutou tříhrannou plachtu a myslil jsem, že zadul

větřík.
Nuncie mně vysvětlil můj omyl a řekl, že to způsobili jeho

soudruzi, kteří počali veslovat.
Šest našich lodníků přineslo z podpalubí šest dlouhých vesel,

které současně ponořili do vody a počali pravidelně veslovat, asi jako
u malých loděk, pouze že zde při tomto výkonu stáli.

Byla to velmi těžká a namáhjavá práce, kterou si ulehčovali
rozkošnou melancholickou písní, začínající slovy:

„Starano la vela.“
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Mezi tím, co zpívali první sloku, vyšla Marie z kajuty a pozorně
naslouchala, zatím co Ferdinand zapisoval si do svého zápisníku tuto
jednoduchou melodickou píseň.

Když počali zpívali druhou sloku, přistoupila Marie ke mně a
pravila:

„Napište k tomuto nápěvu slova!“
„Napíši,“ odpověděl jsem, „doufám však, že tuto píseň nebudete

zpívali v koncertech!“
„Nebudu; zazpívám ji sama sobě. Uchovám si ji co upomínku.“
„Doznáváte, že jednám pošetile, když o vaší svatební cestě

starám se o upomínky.“
„Odříkáte mi?“
„Nikoli!“
„Také byste nejednal správně. Chci tuto upomínku uložiti k

první!“
„Paní baronko! Paní baronko !“
Začervenala se a pohlédla vyčítavé na mne.
„Dosud jí nejsem!“ řekla.
„Ani dost málo?“
„Ani v nejmenším!“
Uklonil jsem se a řekl:
„Ve čtvrt hodině vám verše přinesu!“
Usmála se na mne.
Usedl jsem v odlehlém koute lodi a zatím eo Ferdinand na

palubě psal noty, skandoval jsem verše.
Za čtvrt hodiny podal jsem Marii slíbená slova, k písni.
„Měli bychom vlastně něco chytřejšího robit,“ poznamenal

jsem.
„Co pak vlastně ?4″
„Napsat původní píseň.“
„Napíšete ji?“
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„Připíši k ní pouze refrén, který bude zpívali sbor, Ferdinand
napíše hudbu.“

„A co ještě?“
„Toť vše. Vy zazpíváte sólo a plavci budou opakovat refrén ve

sboru.“
„Výborně! Máte znamenitý nápad!“
„Časem mívám dosti dobré nápady, na příklad jako včera.“
„Smím se ptáti kdy?“
„Na břehu!“
,,Nepamatuji se již.“
„Skutečně?“
„Co jste řekl?“
„Ze míníte provésti hloupost, pakli se chcete provdati.“
„Nemluvme více o tom, mohli bychom provésti ještě druhou

hloupost.“
„Možná; avšak ta by nebyla tak zlá!“
„Jak to míníte?“
„Že bychom nebyli tak hloupými, abychom se vzali.“
„Fí! Jak jste nemravný!“
„Proč?“
„Nechte mne na pokoji!“
„Dobře! Zde jest píseň, opište a naučte se jí.“
„Nepotřebuji ji opisovat; umím ji zpaměti.“ „Znamenitě!“
A Marie počala zpívati píseň.
„Nyní, prosím, ještě refrén.“
Uposlechl jsem a když jsem jej napsal, odnesl jsem oboje verše

kapitánovi do kajuty, aby je přeložil do sicilského nářečí.
Netrvalo to dlouho a bylo vše hotovo. Každý Sicilián, rovněž

jako každý Kalabreřan, jest rozeným hudebníkem a básníkem.
Pak jsem předal verše Ferdinandovi, který v krátkém čase napsal

k nim hudbu.
„Dejte pozor!“ zvolal jsem k veslujícím.
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Ferdinand přezpíval jim několikráte refrén a Marie, majíc zraky
k nebi upřené, zpívala tuto melodickou kantilenu.

Když přezpívala první verš, vpadl v to sbor jednohlasně a to se
opakovalo.

Nepopsatelné kouzlo dýchalo z této scény.
Lodivod ležel na stříšce své kajuty a zahloubal se do zpěvu tak, že

zapomněl řídit kormidlo. Lodníci, aby měli ruce volné, přidrželi vesla
koleny a přímo šíleno tleskali. Ferdinand i já pohlédli jsme současno
na Marii — Ferdinand s nevýslovnou láskou — já se skutečným
obdivem.

Teprve když Petr s mísou v každé ruce a s bochníkem chleba
pod paží vylezl ze své díry, kterou pyšně jmenoval kuchyní, probrali
jsme se ze svého opojení.

Lodníci, abychom mohli posnídat ve stínu, napiali plachtu a
já, ponechav Ferdinanda a Marii o samotě, Sel jsem k starému
mořskému vlku.

„Nu,“ tázal jsem se, co dělá vítr?“
„Hm…“
„Přijde brzy?“
„Nasnídal jste se?“
„Nasnídal.“
„Dobře?“
„Velice dobře!“
„Míním, zdali důkladně?“
„Proč?“
„Poněvadž vám zítra zajde chuť k jídlu!“
„Eh ! Žertujete.“
„Soudruzi vám řeknou, že o vážných věcech nikdy nežertuji!“
„A co předvídáte?“
„Že tuto noc se strhne hrozný liják!“
„Proč tudíž lodníci neveslují, abychom se dostali co nejdříve ku

břehům Kalabrie?“
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Nunzio pohlížel chvíli v levo a pokyvuje povážlivě hlavou,
odvětil:

„Nezbývá jim k tomu více času!“
„Mnoho-li času by k tomu potřebovali?“
„Deset až dvanáct hodin!“
„A kdy myslíte že přijde bouře?“
„Za sedm až osm hodin.“
„Pak by to propuklo asi o deváté hodině večer?“ „Pak asi,“ mínil

Nunzio, „hodinu či dvě po Ave Maria…“
Zamyslil jsem se.
„Neříkejte však ničeho oné roztomilé dámě,“ prosil Nunzio.
„Proč?“
„Jak jsem již řekl, bála by se a nezpívala by.“
„Zdá se mi, milý proroku, že si jí příliš všímáte?“
„Jak to míníte?“
„Jak to míním? Že jste do ní zamilován!“
„Ano! Ctím ji jako Madonnu!“
Při těchto slovech sňal čapku, jako by stál skutečně před

obrazem Madonny.
Vrátil jsem se ku svým spolucestujícím a. zastihl je ještě při

snídani.
Den ztrávili jsme velmi veselo zpěvem, deklamacemi a hrou

na kytaru. Recitoval jsem zpaměti verše Viktora Huga, Lamartina
a Augusta Barbieriho a poněvadž se domnívali, že vše improvisuji,
získal jsem velice na jich přízni. V Neapoli jest improvisátor
považován za poloboha, na Sicílii za celého.

Během odpůldne potáhla se tmavomodrá obloha pozvolna
mraky, které byly šedé, špinavé, barvy pontských močálů.

Nastal čas k Ave Maria.
Lodivod vzal kapitánova syna, do náruče, postavil jej na stříšku

své kajuty, kde musel pokleknout i a modliti se onu krásnou a
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dojemnou modlitbu k Matce Boží, která se nikdo tak slavnostně
nekoná, jako na moři.

Zatím přihnal jihozápadní vítr velká, tmavá oblaka.. Věděl jsem,
že Nunziem předpověděná bouře se jistě dostaví.

Když byla, modlitba skončena, pohlédl lodivod na mne a položil
prst na ústa.

„Pozorujete?“ otázal se.
„Pozoruji!“ řekl jsem krátce.
Časem podíval se kapitán i ostatní mužstvo směrem, kdo černý

mrak, podobající se obrovskému orlu, jehož jedno křídlo dotýkalo se
jihu, druhé pak severu, roztahoval se po obloze. Měsíční svit pronikal
slabě mlhovými oblaky, které byly záhy zakryty černými.

Časem projel tmavým mračnem siný blesk, podobající se
ohnivému hadu, jakoby ho chtěl rozpoltit. Hřmít dosud jsme
neslyšeli, avšak vítr vál stále prudčeji.

Moře bylo stále neklidnějším, jako by jakási neznámá podzemní
síla, jím pohybovala..

Na obzoru pod oblakem objevil se onen zlověstný šedý pruh,
který se rozšiřoval po celém obzoru. Vítr opřel se o naši plachtu
takovou silou, že se loď až zakymácela.

„Přivažte se každý dvěma popruhy!“ nařizoval lodivod mužstvu.
Současně přistoupil k nám kapitán a řekl Marii: „Signoro, radím

vám, abyste se okamžitě uchýlila do kajuty!“
„Což nám hrozí nebezpečí?“
„Nehrozí! Avšak co nejdříve rozpoutá se bouře, vlastně vítr a

liják a proto na palubě rozhodně zůstati nemůžete, poněvadž byste
záhy úplně promokla a pak byste zde spíše překážela.“

Pochopil jsom význam těchto slov a optal se Marie:
„Dovolíte nám laskavě této noci použiti vašeho pohostinství ?“
„Samozřejmě !“ odpověděla krátce.
V témže okamžiku zadul takový prudký vítr do naší lodi, že byla

takřka. položena na. bok a. plachta smočila se v moři.
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Ohromný blesk ozářil takřka, denním světlem vše kolem.
„Rychle, rychle do kajuty,“ naléhal jsem. „Kapitán má pravdu,

překážíme zde zbytečně!“
„Sviňte plachty!“ velel Nunzio.
Lodníci přiskočili k plachtě a svinovali ji. Stěžeň, na němž byla

připevněna, prohýbal se jako tenký rákos a hrozil zlomením.
Marie vstoupila do kajuty, za ní vstrčil jsem tam Ferdinanda a já.

vešel poslední.
Sotvaže jsem za námi spustil záclonu, ozval se hrozný ohlušující

úder hromu a vítr opřel se o naši loď tak mocně, že Marie s výkřikem
padla na své lůžko, a my oba, Ferdinand a já, udrželi jsme se v
rovnováze, že jsme se objali.
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IX.

To byla předzvěst hrozné bouře, která jako velkomyslný nepřítel
dopřává svému protivníku několik minut k oddechu, aby nabyl síly
k novému útoku.

Záhy bylo vše zahaleno v úplnou tmu a na okamžik panovalo
naprosté ticho.

Použili jsme tohoto okamžičku a usedli s Ferdinandem na
druhou žíněnku. Lucerna, kterou jsme snesli s paluby, osvětlovala
blikajícím světlem spoře tuto malou místnost.

Marie pohlížela střídavě s jednoho na druhého, jako by v duchu
uvažovala, ke komu by se v nastávajícím nebezpečí měla uchýliti.

Ferdinand byl malý, štíhlý, slabý a bledý a jeho nervosní tělesná
soustava skýtala v případe katastrofy velice málo záruky, kdežto já,
těla, mohutného a. silného, nedal jsem ani v nejmenším znáti, že by
mne bouře snad v klidu rušila, což dodávalo jí zajisté důvěry k mé
osobě.

Marie utkvěla na. mně déle svými zraky, jako by chtěla říci:
„Spoléhám se na tebe!“
Musím se přiznati, že tato důvěra mi lichotila. Ferdinand, který

vše pozoroval, nezdál se ani dost málo žárlili; zachvátil jej jiný neduh
— mořská, nemoc.

Jeho bledost a lhostejnost nebyly jistě ze strachu před bouří.
Poznal jsem to ihned, poněvadž za, svých častých cest po moři měl
jsem dosti příležitosti pozoroval i příznaky této nepříjemné nemoci.

„Co jest vám?“Ani sobou nepohnul.
„Jest vám nevolno?“
Kývl slabě hlavou.
V tomto stavu seslábne člověk tak, že mnohdy i vyslovení

jediného slova působí mu hroznou námahu.
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„Jste-li nemocen, bude lépe, když půjdete ven na vzduch, nechť
jest počasí jakékoliv.“

„Máte pravdu. Zápach svítilny jest mi nesnesitelný. “
Jest téměř k neuvěření, jak při této nemoci čich sesílí, kdežto

ostatní smysle seslábnou. Necítil jsem pražádný zápach lampy, který
byl baronovi nesnesitelný.

Ferdinand s velkou námahou vyslovil několik těchto slov.
Pokusil jsem se udržeti rovnováhu, uchopil Ferdinanda a táhl

jej ven. Loď kymácela tak hrozně, že dříve, než jsme se dostali
ku dveřím, byli bychom dva- či třikráte upadli. Zachytil jsem se
záclony a. hmataje kolem, podařilo se mi konečně uchopiti lano,
které sloužilo za zábradlí u schůdků.

Kapitán, který nás pozoroval, vzal Ferdinanda, z mých rukou.
Ferdinand uchopil jej pevně kolem krku.
„Odveďte mne, kapitáne,“ prosil, „na. druhý konec lodi!“
Jeho stav nebyl mu valně, ani ne k vůli vlastní osobě, jako k vůli

Marii, příjemný.
Kapitán jej, pokud to kymácení lodi dovolovalo, odváděl na záď

lodi.
Jednou rukou držel se Ferdinand kapitána a druhou chápal se

všeho, co mu ve tmě do ruky přišlo: lodníků, provazů i lanoví.
Dle zkušeností mohla Ferdinandova nevolnost potrvati ještě

čtyři či pět hodin.
Bouře se každou minutu vzmáhala a Marie potřebovala mé

ochrany; nemohl jsem ji nyní nechali o samotě. Vrátil jsem se tudíž
do kajuty, kde jsem ji zastihl ustrašenou sice, ne však zachvácenou
mořskou nemocí. Jela již asi šestkráte po moři a nemusela se této
trapné nemoci tak obávati.

Přivítala mne nelíčeno radostně a zvolala:
„Myslila jsem, že již nepřijdete!“
„Pouze kdybych byl spadl do moře, nebyl bych přišel; poněvadž
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se to však nestalo, mohla jste býti ujištěna, že mne co nejdříve opět
spatříte.“

„Mohl jste však, rovněž jako Ferdinand, onemocněli mořskou
nemocí.“

„Ó, vy dobrá, zbožná dušičko! Očekávala jste to a byla byste se
nám pak oběma notně vysmála, není-li pravda?“

„Nikoliv, skutečně ne! Víte-li, co jsem si pomyslela, když jsem
vás uviděla jiti pohromadě?“

„Nu? Co pak?“
„Umínila jsom si, že v případě nebezpečí svěřím se jen vaší

ochraně a nikdy ne jeho.“
Podal jsem jí ruku, kterou upřímně stiskla.
Náhle se rozlehla hrozná hromová rána. Vlny dorážely na boky

naší lodi takovou silou, že hrozily ji rozdrtili.
Marie vidouc, že nemohu se udržeti více v rovnováze, rychle

pravila:
„Položte se raději zde na druhou žíněnku, vždyť není možno,

abyste se déle na nohou udržel.“
Tato rada zdála se mi byli rozumnou a uposlechl jsem tím spíše,

poněvadž jsem se domníval, že takto neporuším svátou povinnost
přátelství. Vrhl jsem se na druhou žíněnku a tak jsme leželi s Marií
naproti sobe, ani ne metr od sebe vzdáleni.

Opírala, se o levý loket a. já o praivý a dívali jsme se s úsměvem
na sebe.

Svítilna nedostatkem oleje prskala, a. hrozila každým
okamžikem uhasnouti.

Bouře se hrůzně vzmáhala. Mezi pobíháním plavců, skřípotem
stěžně a lanoví slyšeti bylo krátké, úsečná povely Nunziovy.

Vždy, kdykoliv se kapitán přiblížil k naší kajutě, tázala se jej
Marie svým líbezným hlasem:

„Nehrozí nám nebezpečí, kapitáne
A tento pravidelně odpovídal:
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„Nehrozí, nehrozí, nehrozí! Jen se uklidněte, signoro
Tu mohutný náraz větru opřel se o naši loď a obrovská vlna

vyzvedla ji vysoko, tak že lucerna shasla a Marie úzkostí tlumeně
vzkřikla.

Rozhrnul jsem záclonu a pronikavé siná světlo blesků
nahrazovalo nám matná světlo lucerny.

„Prosím vás, zatáhněte opět záclonu,prosila Marie, „tma jest mi
příjemnější, než toto příšerná blýskání!“

Vyhověl jsem okamžitě její žádosti.
Do skučení větru, dunění hromu a jekotu mísily se výkřiky

lodníku:
„Burrasca! sirocco! mistrale!“
Nebezpečí vzmáhalo se každým okamžikem a. Marie dotazovala

se kapitána:
„Nehrozí nám nebezpečí, kapitáne?“
Pokřik „burresco, burresco“ se stupňoval.
Hrom příšerně burácel, jako by hrozil naši loď rozdrtiti a

obrovská vlna vynesla nás pokaždé do výše, aby nás pak vrhla do
hluboké propasti.

Marie ztratila rovnováhu a řítila se se svá žíněnky přímo do
mého náručí.

Nyní nastalo ovšem nebezpečí veliké — leč jiného druhu.
Později, když nebezpečí pominulo a Marie opět volněji dýchala,

řekla mi vyčítavě:
„Jak jest jen možno, že v takovém hrozném okamžiku nic vás

nedojme!“
Bouře trvala celou noc. Nikdo z přítomných, kteří byli tak

blízko smrti, neměl nejmenšího tušení, co se za této ohromné bouře
v kajutě odehrálo a jakou, milou a vděčnou upomínku na tuto
bouřlivou noc si uchovám.

Teprve k ránu se bouře uklidňovala.
Zau jal jsem na přídi Ferdinandovo místo, pozoroval spokojeně
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moře a. lokal plnými doušky osvěžující vzduch. Náhle jsem pocítil,
jak kdosi položil mi ruku na rameno. Obrátil jsem se a spatřil
unavený obličej Marie.

„Již jest po nebezpečí!“ řekl jsem s úsměvem.
„Tiše!“ řekla, „mluvme vážně!“
„Proč vážně?“
„Ano, velice vážně.“
„A Ferdinand?“
„Jest strašně unaven a spí velice tvrdě.“
„Tak se vede každému, kdo prodělal mořskou nemoc.“
„Nežertujte stále, zarmucujete mne.“
„Skutečně?“
„Ano! Nejubožejší jest k politování!“
„Pak jest to on!“
„Nevíte, jak mne miluje!“
„Vždyť se nikdy nedozví, co se stalo.“
„Řeknu mu vše!“
„Jak? Vy mu řeknete, že?…“
„Ano, řeknu! Což se domníváte, že po lom všem, co se mezi

námi stalo, pomýšlím ještě na sňatek s Ferdinandem?“
„U ďábla, což to bylo tak vážné?“
„Ano, velice vážné!“
„Můj Bože! Náhoda —“
„To právě nebyla!“
„Nerozumím vám.“
„Není to jedině náhoda!“
„Eh —!“
„Prvním okamžikem, co jsem vás opět spatřila…“
„Dále!“
„Tušila jsem ve svém srdci, že váni budu jedenkráte náležeti.“
„Skutečně?“
„Skutečně! Chyběl pouze příhodný okamžik!“
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„Tudíž dnešní noci…“
„Když jste mi podal ruku …“
„Považovala jste ten okamžik za příhodný a pospíšila jste …“
„Když žertujete, nedopovím vám konec, aniž co jiného z mého

života.“
„Nechť mne dobrotivé nebe podobného troštu uchrání! Nyní

však více nežertuji; dívám se na vás vážně a posloucháni!“
Nevím, jakého výrazu nabyla moje tvář, rozhodně však musely

se v ní obraziti mé myšlenky.
„Milujete mne aspoň trochu?“ tázala se.
„Zbožňuji vás!“
„Opakujte mi to častěji, abyste mne uklidnil!“
„A vy laskavě dopovězte, co jste mi chtěla říci. Vidíte přece, že

více nežertuji!“
„Chtěla jsem vám jen říci, že ona příhoda dnešní noci nestala se

náhodou. Stalo se tak spíše mojí vinou. Nedržela jsem se žíněnky tak
pevně, jak jsem vlastně měla!“

„Ó!“ odvětil jsem, „jste nejzbožňovanější stvoření na. světě. Tušil
jsem to již v Paříži!“

„Lhostejno, zda zbožňování hodna či nikoli, vždy však čestná,“
odpověděla. „Smluvili jsme s Ferdinandem, že nedotkne se jeden
nikdy minulosti druhého. Avšak bouře dnešní noci náleží
přítomnosti. Porušila jsem slovo a proto musí se svatby sejiti!“

„Doznejte jen upřímně, že jste ráda, že našla jste k tomu
záminku.“

„Co byste řekl,“ opáčila řeč, „kdybych vám navrhla, abychom
ztrávili společně měsíc v nejkrásnější zemi světa?“

„Nejen že bych ten návrh s radostí přijal, ale dodal bych k tomu,
že by to byl nejkrásnější měsíc mého života!“

„Pak vám řeknu, co budete, až přijedeme do Palerma, dělati.“
„Nejedeme však do Palermu, ale do Mesiny.“
„Proč?“
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„Poněvadž nás vítr žene do Mesiny a. no do Palerma. Kapitán
mi právo sdělil, že zítra, večer múžeme zakotvili v Mesině, kdežto do
Palerma bychom doraziti bůhví kdy.“

„Pro mne a za mne. Jeďme tudíž do Mesiny, jest mi to lhostejné.
Zbytek cesty dokončím po zemi. Až přijedeme do Mesiny, řeknu
vám, co máte dělat!“

„Poroučejte jen, splním vše.“
„Nejdříve nás opustíte — Ferdinanda a mne a odcestujete sám.

Po vašem odchodu řeknu mu vše.“
Pohnul jsem sebou netrpělivě.
„Jen se uklidněte,“ pokračovala, ,,s Ferdinandem budu rovněž

tak otevřeně mluviti, jako s vámi. Prvním parníkem vrátím se do
Neapole.“

„Uprosí vás!“
„Nikdy! V těchto věcech jsem skálopevná!“
„A co se stane se mnou?“
„Pakli nebudete toužit mne brzy spatřili, procestujte nejdříve

Sicílii; v opačném případě odjedete do Girgenti nebo Selimonta,
tam najmete koně nebo mezka, projedete Sicílii a dohoníte mne v
Palermu.“

„Najmu koně i mezka a dohoním vás v Palermu.“ „Skutečno?“
„Mé čestné slovo!“
Podala mi ručku.
„Spoléhám na vás,“ řekla, „a více ani slova o tom, není-li pravda?

Nikdo nesmí ani tušili, co se stalo, Chci to doznati!“
Vše. co nařizovala, bylo tak zřejmé, něžné a ohleduplné, že

nebylo možno proti tomu cosi namítati, proto jsem si umínil, že vše
dopodrobna. vyplním.

Sotvaže jsme se uradili, objevil se Ferdinand. Byl bledý a
přepadlý, jako po těžké nemoci. Poněvadž jej Marie nikdy zvláštní
něžností nevyznamenávala, nepozoroval její zdrženlivosti.

Ponechal jsem je o samotě. Musím doznali, že oproti
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Ferdinandovi nalézal jsem se v trapném postavení, třebaže to nebylo
mou vinou, ale vinou bouře.

Zdálo se, jako by se byla jen k vůli této příhodě rozpoutala,
neboť po bouři a lijáku nastal klidný severozápadní větřík, který
moře záhy uklidnil a oblohu vyjasnil. Břehy Kalabrie jevily se jako
tmavomodrá přímka.

Ke čtvrté hodině odpolední přiblížili jsme se k pobřeží tak
blízko, že nám kapitán naznačoval všechna význačná místa.

Večer, když syn kapitánův odříkal Ave Maria, bylo moře zcela
klidné a rovné jako zrcadlo a oblohu modrá bez nejmenšího mráčku.

Neznám nic velkolepějšího, než bouři na pobřeží neapolském
nebo sicilském. Podobá se rozepři dvou milujících. Příroda hlomozí,
bouře zuří, pak se uzavře mír a vrátí se klid, na, obloze objeví se
usmivající se slunce, slzy se osuší a krásné dni se opět vrátí.

Jeli jsme celý den a za hodinu urazili jsme vždy osm uzlů,
tak že o čtvrté hodině odpolední rozeznávali jsme již zřetelně mys
parmiérský. Z místa, kdo jsme se nalézali, nebyla mořská úžina stále
k rozeznáni, tak že se zdálo, jako bychom pluli přímo k výspě.

Po levé strano rozkládala se vesnice Scylla, jejíž domky,
terasovitě stavené, zabíhají téměř až do moře.

Čím více jsme se blížili, tím určitěji rozeznávali jsme pruh moře
mezi Sicílií a Kalabrií, až se nám objevil v celé šíři.

Minuli jsme Charybdu a zakotvili ve starém, do polokruhu
stavěném přístavě.

Bylo již pozdě, abychom vystoupili.
Radostí, že cestu a hroznou bouři šťastně přestáli, oslavili lodníci

večer zpěvem a tancem.
Marie přiblížila se ke mně, stiskla mi ruku a šeptala:
„Zůstane při naší úmluvo; zítra ráno odjedete. Ferdinand pak

odjede první lodí zpět. V Palermu se opět sejdeme!“
Stiskl jsem rovněž její ručku a opětoval:
„Zůstane při tom!“
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Byla jasná, hvězdnatá noc. Večerní vánek ovíval příjemně naše
obnažené hlavy a naplňoval vzduch balšamovou vůní.

Nemohl jsem usnouti. Myšlenka, že Marie, ač nepřítomna,
zajisté také bdí, dodávala tomuto bdění jakéhosi zvláštního kouzla.

Dva- či třikráte vstala, odhrnula záclony, aby se podívala, zda
snad na východě nespatří první sluneční paprsky.

Jednou vyšla z kajuty a šla na palubu. Plížila se jako stín kolem
mé žíněnky a já mohl lem jejího ranního roucha uchopiti a přiložiti
na rty.

Ferdinand po bouři spal velice tvrdě.
Během dne zmínil se několikráte o knězi, kterého jsme před

vstoupením na loď spatřili.
„Zatrolený kněz!“ říkal. „Nejsem sice pověrčivý, musím však

doznati, že kapitán měl pravdu!“
Co by asi byl říkal, kdyby byl věděl, že celou cestu konal

marně?!
Rozednilo se. V přístavu nastal záhy čilý život, který teprve

později rozvířil se po městě. Malé loďky odrazily od břehu a pluly k
velkým lodím, které během noci přistály.

Kapitán dal znamení a k naší lodi přiblížil se člun se zdravotní
komisí. Po vykonané prohlídce dovoleno nám vystoupili.

Nastala chvíle rozloučení. Ne bez výčitek svědomí a hanby stiskl
jsem Ferdinandovi ruku. Marii jsem políbil a zatím co můj polibek
opětovala, šeptala:

„V Palermu!“
Vstoupila první do člunu, který je měl dopravili na břeh a za ní

následoval Ferdinand.
Marie nespustila mne ani na okamžik s očí. Její pohled a úsměv

zdál se tvrditi:
„Jsem klidna a šťastná, spoléhám na tebe!“
Nejcitlivější a nejněžnější žena stává se ukrutnou oproti tomu,

kdo její lásky pozbyl. Marie zajisté byla pevně přesvědčena, když
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Fordinandovi všecko odhalí, že jednali bude čestně. Neuvážila, jaký
dojem toto odhalení bude míti na muže, který ji neskonalo miluje.

Jí stačilo, že vykoná to, co považovala za svou povinnost.
Když dostihli břehu, kynula mi ještě kapesníkem, já pak mával

kloboukem. Ferdinand nabídl jí rámě, které za jakousi záminkou
odmítla. Asi sto kroků kráčeli pospolu, pak se otočila, kynula mi
naposled a zmizela za nejbližším rolami ulice.

Kapitán ji doprovázel; šel na úřad s cestovními průkazy.
V Mesině mne nic nepoutalo. Znal jsem toto město ro

nejnudnější na světě. Zásobili jsme se masem, rybami, čerstvou
zeleninou a poněvadž vál příznivý vítr, odpluli jsme ještě týž den.

Osm dní později byl jsem již v Girgenti, dřívějším to Agrigentu.
Opustil jsem najaté plavidlo, rozkázav, aby mne v Palermo očekávali.
Najal jsem si koně, dohodl se s náčelníkem banditů, abych snad
cestou v horách nebyl přepaden a po třídenní cestě po souši dorazil
jsem do Palerma, kde jsem se ubytoval v hotelu „U čtyř národů“, kde
mínila se též ubytovali Marie.

Okamžitě jsem se poptával, zda jest již zde a bylo mi řečeno,
že již přicestovala a sice zcela sama, ubytovala se v tomto hotelu a v
divadle že jest nadšeně oslavována.

Nyní meškala na zkoušce v divadle.
Byl mi poukázán pokoj v témže poschodí, blíže jejího pokoje.
Přeběhla schody a aniž by se starala o služky, které ji následovaly

a o ostatní hosty, obejmula mne volajíc:
„Jsem volná! Jsem volná! Pochopuješ blaženost těchto slov?

Volná, volná, volná!“
Dosud snad nikdy žádný pták v povětří, žádny kůň na lukách,

jelen v lese ne vštípil si podobný pojem o velikosti, ano, řekl bych
vznešenosti , slova „volnost“.

Maric slíbila, že prožijeme společně měsíc největšího štěstí v
nejkrásnější krajině světa. Dodržela nejen svůj slib, ano, ještě více —
čtrnácte dnů přidala. Ještě dnes, po dvaceti letech, říkám:
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„Díky ti, Marie!“
Co mám o Palermu ještě říci? Jest to zemský ráj na světě. Básníci

opěvují Palermo zajisté oprávněně.
Uplynulo šest neděl, museli jsme se rozloučili.
Posledních čtrnácte dnů prožili jsme v samém boji. Každodenně

chtěl jsem odjeti, slze Marie mne vždy zdržely.
Každého dne jsem říkal:
„Zítra odjedu!“
Konečně musel jsem odjeti. Vstoupil jsem na loď, kterou Marie

opustila, když byla vytažena kotva. Ten večer zpívala v divadle. —
Musela zpívati božsky.

Nyní lituji, že jsem svůj odjezd neodložil ještě aspoň o jeden
den.

Prožil jsem jednu z oněch čarokrásných nocí, které možno
prožíti jen na jihu, kde všechny mysle jsou zaujaty krásou přírody.
Tmavomodrá hvězdnatá klenba nebeská, klidné modré moře,
příjemný osvěžující yonný vánek, vše to jakoby mínilo učinili mne
nejšťastnějším smrtelníkem, abych zapomněl na onu, která měla stati
po mé strano a která mi chyběla.

Usnul jsem teprve k ránu s myšlenkou:
„Ona na mne vzpomíná!“
O sedmé hodině ranní probudil mne kapitán, aby mi sdělil, že

jakási bárka odrazila od břehu a dává znamení, že k nám přirazí.
Vyběhl jsem z kajuty v domnění, že mi na bárce přivážejí dopis od
Marie.

Přivezla mi něco lepšího, přivezla ji samu.
Již za svítání poptávalo se toto zbožňované stvoření po mně a

když zvěděla, že moje „Speronaro“ jest ještě na obzoru, spěchala do
přístavu, najala bárku a jela za námi, aby mi ještě jedenkráte mohla
říci:

„Žij blaze!“
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Nikdy již ve svém životě nezažil jsem větší slasti, než když jsem
sevřel Marii na svém srdci.

Byla, takřka beze smyslu; smála, se, plakala, a časem hlasitě
zajásala. Přírodo! Jak velkolepě krásná jsi ve svém květu, nechť jest to
milující žena, či květina v rozpuku.

Lodníci radostí tleskali. Nezapomněli dosud na onen den, kdy
na pobídku Marie zpívali a křepčili na lodi.

„Ano,“ zvolala, k nim, „budeme zpívati, budeme jásati, budeme
tančiti!“

Pak se obrátila ke mně a dodala:
„A se milovali, není-li pravda?“
Aby slavnost byla, úplná, přivezla Marie hojně studeného masa a

vína, které bylo lodníkům obou plavidel rozděleno.
Slavnost ní hostina počala,
Naše slavnost sestávala z něžných pohledů, zkrápěných slzami,

které přerušovány byly cituplnými slovy a vášnivými polibky,
radostnými úsměvy a bolestnými vzdechy.

Tančilo a. zpívalo se po celý den. Když se setmělo, byla bárka
připoutána k naší „Speronaře‘‘ a oba palermonští lodníci vmísili se
mezi naše.

Bezvětří trvalo stále.
Krásná noc, milá noc, krátká noc — noc, jejíž datum vryto jest

plamenným písmem v nejtajnější záhyby mého srdce.
Slunce vyšlo na obzor a žel s ním dostavil se vítr.
Museli jsme se rozloučili. Maria ještě téhož večera zpívala v

divadle.
Přece však chtěla ještě aspoň o hodinu déle u mne prodleti. Bylo

to však již nemožno.
Jako k smrti odsouzený žádá. oddálení ortelu o čtvrt hodiny,

pět minut, tak i Marie oddalovala naše rozloučení, až konečně musel
jsem ji chopit i do náručí a odnésti na její bárku.

Jak rozdílné jest divadelní umění od skutečnosti.
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Viděl jsem Marii v Normě, v Otelu, v Don Juanu, oč byla
krásnější v přirozeném zoufalství. Obdivem a láskou byl jsem cele
zaujat. Když pak se vždy víc. a více ode mne vzdalovala a rámě po
mne vztahovala, rozpřáhl jsem ruce a zvolal za ní:

„Jak jsi krásná! Miluji tě! Jak jsi krásná a jak tě miluji !“
Vítr zesiloval a my se rychle vzdalovali. Plavci její bárky

veslovali ze všech sil; obávali se, že kdyby vítr zesílil, nemohli by
přiraziti ku břehu.

Aniž byla vědoma nebezpečí, stála Marie na kra jní přídi své
bárky a mávala kapesníkem, kterážto mávání doneslo mi pozdrav:

„Miluji tě!“
Konečně bárka zmizela.
Dlouho, dlouho ještě pohlížel jsem do přístavu, když i Marie ho

již dávno opustila.
Nikdy více již jsem ji nespatřil. Nikdy již jsme se nesešli. Dvacet

let uplynulo a nejmenší mráček nekalí upomínku na. oněch
nezapomenutelných šest neděl, která jsem s ní v Palermu zažil.

Po šest neděl mely dvě bytosti jen jedno srdce a jednu duši.
Za těchto šest neděl dobrotivý Bůh zajisté několikráte se díval

na, Palermo.
Pohlédl jsem na své průvodkyně.
Dívaly se na mne s úsměvem a neodvažovaly se takřka ani

dýchali.
„To jest případ, který jsem vám slíbil vypravovali. Nežádejte,

abych vypravoval jiný — něco podobného zažije se jen jednou v
životě.“
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X.

Parník měl odjeti v deset hodin. Bylo sedm hodin, když jsem
dopověděl milostnou svoji příhodu. Dámám zbylo jen tolik času, aby
vstaly, ustrojily se a posnídaly.

Jest téměř k neuvěření, jaké dosud nepoznané kouzlo spočívalo
v táto cestě. Poprvé ve svém životě nacházel jsem se v takové podivně
milé situaci.

Podobného přátelství jsou schopny jen ženy německé. Ještě
jednu dobrou vlastnost mají tyto dámy. Jsou vždy včas oblečeny, aniž
by zanedbaly svůj zevnějšek.

Asi za čtvrt hodiny volaly mne moje společnice. Tentokráte byl
jsem to já, který nebyl včas hotov, neboť musím doznat, že jsem
dobrých deset minut vzpomínal.

Objednána první snídaně. Druhou mínili jsme pojisti na lodi.
Jídlu v Německu vždy jsem se obdivoval. Nemíním snad co do

jakosti, ale co do množství. Častokráte jsem přemýšlel, zda Němci
jsou nuceni sníti. Míním, že vlastně v okamžicích, kdy sní, vlastně
začínají.

Ráno, již o sedmé hodině, sotva že otevrou oči, snídají poprvé
a sice kávu a vejce s obloženým chlebíčkem. O jedenácté snídají po
druhé, bud‘ piftek, kotlety, zemčata a zeleninu. Mezi první a druhou
snídaní jest pouze rozdíl ten, že se ke druhé pije víno, kdežto k první
pouze voda.

O jedné hodině jest tak zvaný malý oběd, sestávající ze šunky,
studeného nářezu a lehce stravitelných jídel, by si žaludek před
hlavním obědem příliš nepřecpali.

Ve tři hodiny jest hlavní oběd. Polévka s knedlíčky, hovězina
obložená řetkvičkou, pečený zajíc se zavařeninou, vepřová pečeně s
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višněmi, omeleta s cukrem, šafránem anebo vanilkou a ještě různá
jiná studená jídla.

O páté hodině se svačí, ani no tak pro nasycení, jako spíše ze
zvyku.

Končeno po divadle se večeří důkladně, pak se pije čaj a
přikusují malé buchtičky, které ani nečítám a potom s nacpaným
žaludkem jdou spát.

Za mé poslední cesty pozoroval jsem s povděkem, že v hotelích
na Rýně umístěna jsou nová pohodlnější lůžka a zásluhu o to přičítám
částečně sobě.

Také s chlebem stala se změna. Rýžové koláče a perník se stolu
částečně zmizely a místo nich objevily se housky potřené vejcem a
namazané máslem, kterým říkali vídeňský chléb.

K první snídani měli jsme tudíž kávu se sundanou — lépe řečeno
cikorkový odvar s mlékem a krásné, čisté příbory, o kterých se mi
za mé cesty po Rusku častokráte zdálo, nikdy však ve skutečnosti
neobjevilo.

Z verandy našeho hotelu, kdež jsme snídali, mohli jsme zřetelně
slyšeli zvon parníku, který byl od nás asi pět set kroků zakotven.
Když jsme usedali ku snídani, zvoněno poprvé. Měli jsme ještě půl
hodiny času, avšak moje spolucestovatelky spěchaly na parník, aby se
jim dostalo pohodlného místa.

Jak jest to možné, že Němci, kteří tak rádi pohodlně sedí, mají
tak nepohodlná lůžka?

Abychom přišli k parníku, musili jsme jíti stromořadím podél
Rýna a poněvadž jsme spěchali, dohonili jsme záhy jednu velice
požehnanou rodinu, sestávající z mladé, as pětadvacetileté paní, která,
nesla na ruce malé asi sedmi- nebo osmileté děvčátko, za ní, házeje
míčem, pobíhal baculatý červenolící asi pěti- či šestiletý hošík. Za
ním cupaly, držíce se za. ruce, dvě čtyřleté dívčinky, za nimiž šla
tlustá, velká kojná z Černého lesa, držíc na levé ruce asi
dvouleté děcko a pravou rukou pak strkala kočárek, v němž leželo asi
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desíti měsíční nemluvně s palcem v ústech. Velká panna, která ležela
podle něho, byla, asi společnou hračkou všem.

Stáří cele rodiny odhadoval jsem nejvýše na 48 roků.
Vstoupili jsme na parník. Dámy zaujaly pohodlná místa a za půl

hodiny jsme odjížděli.
Malý zámek na výšině, který patří nyní pruskému králi Vilému

I., připomenul mi malé dobrodružství.
Bylo to roku 1838, kdy konal jsem první cestu po Rýně.

Dozvěděl jsem se, že pruský král, tenkráte ještě princ, zařídil v tomto
zámku museum starých obrazů, zbraní a nábytku ze šestnáctého
století. Došel jsem tam a žádal o povolení k prohlédnutí zámku.

Bylo mi sděleno, že za přítomnosti prince není nikomu
dovoleno vstoupiti. Návštěvníkům bylo řečeno, aby zapsali svá
jména na listinu, která byla vyložena u vrátného a u osob zvláště
záslužných že možno učinili výjimku.

Ačkoliv považoval jsem se oproti princovu dozorci celkem
nepatrným, přece pro štěstí napsal jsem své jméno na vyloženou
listinu u vrátného.

Ubytoval jsem se v malém osamělém hostinci a mínil jsem, že
tam 24 hodiny pobudu. Abych zahnal nudu a ukrátil si čas, šel jsem
ku břehu Rýna, asi dvacet kroků od mého obydlí vzdáleného, a. házel
rybám kousky housky do vody.

Hodil jsem jim právě třetí kousek, když vrátný, který mne snad
považoval za zakukleného prince, přiběhl všecek udýchaný a hluboce
se klaně, sděloval mi, že zákaz návštěvy zámku pro mne neplatí a že
si ho mulin dle libosti prohlédnouti a podotkl, že dozorce mne bude
osobně provázeti.

Použil jsem ihned vyzvání dozorce, který mne přijal u vchodu
do sálu se zbraněmi. Byl to asi šestatřicetiletý muž, zdravé barvy,
plavých vlasů a modrých očí.

Přistoupil ke mně velice zdvořile a omlouval se, že vrátný mne
do zámku nevpustil, ačkoliv mohl věděti, že zákaz netýče se mé
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osoby. Dozorce zdál se velice vzdělaným mužem a francouzštinu
ovládal jako rozený Francouz. Výraz jeho obličeje byl příjemný a
způsoby vznešené. Projevil jsem mu vřelý dík a pak jsme si potřásli
ruce jako staří známí.

Záhy jsme se spřátelili a on nabídl se mi za průvodce po zámku.
Obdivoval jsem jeho jemné způsoby. Procházeli jsme jeden
prostorný pokoj po druhém a prohlíželi vše, od nejmenšího až do
největšího.

Pak jsme přešli jakýsi železný most, který s parníku se zdál jako
by z pavučiny utkaný a šli od jedné věže ke druhé, až jsme došli
do knihovny, která chovala nej krásnější vydání děl Götheových,
Schillerových a Shakespearových.

Zatím nastal čas k obědu. Sluha hlásil dozorci, že jest prostřeno.
,,Nevím, zda jste navykl jísti v témže čase jako my,“ řekl tento,

„doufám však, že budete tak laskav a posnídáte se mnou a proto
dovolil jsem si též dáti pro vás prostříti.“

Takové přívětivé pozvání nemohl jsem přece odmítnouti.
Když jsme sestupovali, řekl můj hostitel:
„Zajisté, že při delším pobytu v Německu trpěl jste velice

nezvyklou německou stravou. Abyste však uchoval na náš ubohý
zámeček lepší upomínku, kázal jsem upravili snídani dle
francouzského způsobu.“

Musím doznati, že tato něžná pozornost mne zvlášť naladila.
Naděje, že místo německého „chlebíčku“ a perníku budu jísti
skutečný chléb, vykouzlila mi úsměv na rtech a když jsem ho pak
skutečně ochutnal, radostí jsem hlasitě zajásal.

Snídaně byla skutečně znamenitá. Poptával jsem se po
národnosti kuchaře a bylo mi řečeno, že jest Francouz.

„Francouzské kuchyni,“ mínil dozorce, „dává jeho výsost
přednost před německou.“

Kuchař bydlel v zámku a pouze za letního pobytu prince byl
zaměstnán.
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Po snídani sdělil mi dozorce, že když již jedenkráte jsem v „myší
pasti“ chycen, tuto bez jeho svolení opustiti nesmím a proto že mi
navrhuje sehráli buď partie triktratu, kulečníku nebo projížďku do
okolí.

Triktrat jsem nikdy nepochopil. Navrhl jsem projížďku.
Dozorce pokynul a přivedeni dva krásní koně. Sedli jsme si

každý na jednoho a projížděli malebnou krajinou, až jsme dojeli ku
zříceninám jakéhosi starého hradu.

Cestou vypravoval mi dějiny zámku, který jsme byli opustili.
Patřil městu Koblenci, které ho po více let prodávalo za 300

franků, aniž by ho byl kdo koupil. Konočně ho město darovalo
princi, který ho dal upravit a zařídil v něm velice cenné museum.

Když jsme již přes tři hodiny projížděli krajem, vrátili jsme se
opět do zámku, kdež nás očekával vlastní oběd.

Pakli jsem přijal pozvání k snídani, nenahlížel jsem, proč bych
měl odmítnouti pozvání k obědu, jen jsem dozorci, když jsem spatřil
skvostně a bohatě jídlem obtěžkaný stůl, vyčetl, proč dělá princi
zbytečné výlohy, načež mi odvětil, že princ, když jej přijímaj, zajisté
dobře věděl, koho přijímá. Moje předhůzky byly tím oprávněnější,
čím více různých jídel přicházelo na stůl, rovněž vína.

Po bordeauxském přišlo rýnské, po tomto šampaňské a naposled
uherské. Byl to skutečně hřích tak opatrnému pijákovi, jako jsem já,
předkládali tolik cenných vín.

Kávu pili jsme na terase zámku. Neseznal jsem skutečně nic
krásnějšího, než pohled s této terasy. Vrchy, krajiny, řeky, zříceniny,
vesnice, vše spatřuje se zde v milém krásném souladu.

Žádná krajina na Rýně není tak oživena, jako tato. Reka i silnice
jsou stále plny. Reka rybářskými loďkami, parníky i vory, silnice pak
jezdci, pěšími, kočáry, kárami, dostavníky, povozy i koleskami.

Koblenc, který jest asi pět mil odtud vzdálen, jest nej hlučnější a
nejživější město rýnské.

Prožil jsem jeden z krásných dnů svého života. Můj hostitel znal
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všechny legendy Rýna, počínaje Loreley až k podpisům Janina a pana
z Metternichů. Znal všechny balady Uhlandovy zpaměti, od „Dce
rušky hostinského“ až po „Menestrála“. Když jsme během rozmluvy
došli na Götheho a Schillera, rozcházeli jsme se v úsudku. Soudil
jsem, že všichni němečtí spisovatelé jsou více snílky, nikdy
dramatiky, dávaje Götheovi přednost, on zase tvrdil, že jsou spíše
dramatiky a málo snílky, uváděje za vzor spisovatele „Loupežníků“ a
„Hraběte Egmonta.“

Přes našie rozdílná mínění musel jsem uznat i, že můj hostitel
jest nejen hospodářsky, ale i literárně velice vzdělaným mužem.
Zdálo se že jej naše rozmluva velice baví a zajímá.

Setmělo se a nastal večer. Vstal rozloučil, on však mi řekl, že si
ztrávil noc na tak mizerném lůžku.

Dal přinésti z hotelu má zavazadla a vzkázal, že nemohu tam
přijíti, poněvadž budu spát v zámku.

Když jsem až dosud pohostinství v zámku bezohledně používal,
mínil jsem, že bude nejlépe, když i příště toho použiji. Přijal jsem
pozvání s podmínkou, že parník zítra beze mne neodjede. Hostitel
byl s tím srozuměn.

Večeřeli jsme. Též obložený chlebíček, malé buchtičky,
marcipán přišly na stůl a já musel ode všeho okusit.

Za mého cestování po Německu uvykl jsem již častému jídlu
a musím doznat, že jako člověk, který byl zvyklý jísti dvakráte a
mnohdy jen jednou denně, jedl jsem, ovšem k častějším pobídkám
hostitele statně.

Hodiny odtloukly dvanáctou, půlnoční hodinu. Byl čas jiti spáti.
Povstal jsem, hostitel zazvonil a komorník uvedl mne do ložnice.

Poukázali mne do čestné ložnice, do obrazárny. Střežili mne
markgrafové, hrabata a králové, od zakladatele teutonského řádu až
k Friedrichu Wilhelmoví. Postel byla bohaté řezbou zdobena a tak
prostorná, že tam mohlo pohodlně ležeti deset mužů mého objemu.
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Velký orel s rozpiatými křídly nad lůžkem držel v zobáku zlatem
bohatě protkanou záclonu.

Vzpomněl jsem na mého drahého Viktora Huga, a opakoval si
v duchu o všech těchto rytířích, hrabatech, markrabětech a králích
krásnou scénu v obrazárně z „Heřmani“.

Pak vystoupil jsem po třech stupních k mému lůžku, přelezl
vyřezávanou postranici, která celému lůžku dodávala podobu
velkého kufru a uložil se do jejího nitra.

Snad to bývalo lůžko Friedricha Barbarosy či Jindřicha IV.
Spal jsem však tak pohodlně, jako ve vlastním loži.
V osm hodin ráno jsem se probudil. Přes deset minut jsem se

rozhlížel a soustřeďoval veškeré myšlenky, než jsem se upamatoval,
jak jsem se sem dostal. Hodiny na věži ze šestnáctého století odbíjely.
Vyskočil jsem z lůžka, pevně jsa přesvědčen, že hodiny, které jdou již
tak dlouho, nejdou správně.

Sluha, který čekal v předpokoji, sotvaže zaslechl šramot, vešel a
pomohl mi při oblékání.

Můj hostitel, který vstal již o šesté hodině, očekával mne ku
snídani.

Doslovně: z postele šel jsem přímo k tabuli.
Bylo půl desáté a čas k odjezdu. Vstal jsem, uchopil obě ruce

hostitelovy a srdečně jsem mu je stiskl a potřásl, což tento opětoval.
Pak jsem jej požádal, by mi dovolil vystoupit! na terasu, abych

ještě jedenkráte pokochal se pohledem na tuto divukrásnou krajinu a
zároveň se podíval, zda parník již přijíždí.

Přijel na minutu správně.
Přesně v deset hodin a deset minut na znamení s terasy mu dané

zarazil.
Sešli jsme dolů. Můj hostitel nedal si zabránili, aby mne

nedoprovodil až k nástupišti. Když jsme tam přišli, podal jsem mu
ještě jednou ruku a řekl:

„Můj drahý hostiteli, za vaši ochotu a laskavost děkuji vám
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srdečně a připojuji jedinou prosbu, abyste mi jedenkráte popřál
příležitosti v Paříži se vám odvděčiti.“

Kastelán vyhnul se odpovědi slovy:
„Také já vás prosím, pakli byste někdy zavítal do Berlína, abyste

byl mým hostem.“
„Slibuji vám to. Avšak, kde vás najdu?“
„Samozřejmě, že v královském zámku!“
„Po kom se mám tázali?“
„Ach, ano — ovšem — po kom se máte tázati?“
,,Ano“
„Po princi Wilhelmovi!“
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XI.

Záhy zmizel mi zámek Stolzenfels — právě si vzpomínám, že zámek,
v kterém byl jsem tak královsky pohoštěn, se takto jmenoval — s očí.
Pak jsme jeli okolo Oberlachsteinu, města s četnými vezmi, později
okolo Rheinsu, kde stávala dříve pověstná královská stolice.

Uprostřed řečiště, na místě, kde se dnes nacházejí veliké čtyři
kameny, scházívali se voliči, aby se poradili o zájmech Německa.
Toto místo zvolili proto, poněvadž zde hraničily čtyři země jimi
zastupované. S těchto míst mohli přehlédnouti současně čtyři malá
města: Lahnstein z kraje mehučského, Kapelly z kraje trierskóho,
Rheinse z kolínského a konečně Braubach, falcské léno. Naproti, v
malé kapli, když byli dříve na „královské stolici” uradili, sesadili voliči
roku 1400 císaře Václava.

„Královská stolice” uchovala se až do roku 1802, kdy ji
Francouzové rozbořili.

Při vítězstvích a v revolucích jest nejtrapnějším nikoliv snad
osud sesazených králů a knížat, kteří přece dříve či později zemříti
musí, ale ničení památek.

Když vojsko a národ neví, jak by svá vítězství dokázali a nevědí,
na čem by ‚svoji zuřivost vybili, rozbíjejí kameny, lhostejno, zda byly
tesány Fontainem či Phidiem a domnívají se, že tím docílili nového
vítězství.

Pak přijde St. Goar s roztomilým miniaturním přístavem, nad
nímž strmí zříceniny starého hradu, jehož
část Francouzové roku 1794 vyhodili do povětří. Tenkráte to přišlo
vhod jistému hostinskému, který si zde zařídil hostinec.

Moje průvodkyně tvrdila, že tento hostinec jest týž, který
Uhland ve své krásné baladě „Dceruška hostinského“ opěvá.

Ostatně nalézali jsme se nyní v krajině plné balad.
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Po „Dcerušce hostinského“ přišla „Víla Lora“, známá „Loreley“.
Tato siréna středověku usadila se na romantickém místě

rýnského poříčí. Vršek skály, kde prý pravidelně sedávala, hrála na
harfu a svým milostným zpěvem lákala rybáře, ční přes 400 stop nad
Rýnem, V propasti, do které se nerozvážní vrhali, víří a tryská voda
Rýna dosud mocně. Rýn zužuje se zde na 200 stoj) a s hukotem tříští
své vody o skalní útes až do výše pěti stop a ozvěna tento hukot, vír,
křik a střelbu stále opakuje.

Jest zvykem, když pluje parník kolem tohoto místa, vystřeliti,
aby cestující byli uneseni touto báječnou ozvěnou.

Cestoval jsem po Rýně již po třetí či po čtvrté, moje společnice
však teprve poprvé, byl jsem jim tudíž nepostradatelným
vypravovatelem všech legend, tím spíše, poněvadž jsem o všech
těchto legendách této německé řeky napsal celou knihu.

Není příjemnějšího požitku, než upozorňovali milované bytosti
na všechny pamětihodnosti a vysvětlovali jich původ a historii.

Na každém lokti měl jsem zavěšeno jedno z těchto rozkošných
stvoření, které s nazad nakloněnou hlavou a jiskřícím zrakem
poslouchalo má slova.

Počasí bylo překrásné, po nebi prohánělo se něco málo obláčků,
tak že větší části těchto krajin bylo zřítí hned ozářené, hned ve stínu.

Přede mnou, kolem mne, za mnou, ano já sám byl pln poesie.
Kochal jsem se střídavě pohledem hned na staré zámky a hrady,

hned na svých mladistvých průvodkyních. Vzduch byl vlahý, pln
ozonu, blaha a štěstí.

V tomto okamžiku mohl jsem právem zvolali: „Jsem šťasten!“
Den uběhl jako voda a nastal večer se všemi jeho kouzly:

červánky na obloze měnící se různými barvami od krvavě červené až
po žlutozelenou, kterou žádný štětec malířův vymalovat i nedovede.
Pojala mne jakási tesknota.; vzpomněl jsem na loučení — snad na
vždy.
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Konečně vynořovala se v dáli jakási černá hmota, posetá
množstvím ohnivých teček.

Byla to Mohuč.
Zde počalo loučení. Krásná Vídeňačka, která si již k vůli Lille a

mně zajela, musela se zde s námi rozloučili.
Do Alohuče přijeli jsme v deset hodin večer a o deset minut

později seděli jsme již u stolu a. pili čaj.
Dámy spaly pohromadě, jako v Koblenci, a já byl ubytován

hned vedle nich.
Živost Francouzů jest v cizině každému ihned nápadna.
Ve Francii se žvaní, jinde se hádají, politisují, deklamují, sní

nebo se nudí. Tam, kde ve společnosti se nalézá Francouz, jest celá
společnost jako by elektrisována, mohu-li tohoto výrazu užít, a čilá
zábava, rozproudí se velice záhy. Posaďte místo něho tam Itala, ten
bude zpívat, Angličan pít, Němec spát, Rus hrát.

Žvanili jsme až do dvou hodin do noci. O čem? To. vím zrovna
tak, jako ví vítr, s které strany včera, vál. Stačí, že nástěnné hodiny
odbily dvě. Nechtěli jsme ani svému zraku a sluchu věřit. Dívali jsme
se na naše kapesní hodinky — nástěnné hodiny šly správně.

Byla to poslední noc, kterou jsme trávili pohromadě, neboť
příštího rána mělo nastati první loučení a hned na to druhé.

Tentokráte nemusela mne Lilla buditi, abychom pozorovali
východ slunce, poněvadž když jsme se chystali ku spánku, již
vycházelo.

Abychom rozloučení o několik minut prodloužili, usnesli jsme
se, že odjedeme jedenáctihodinovým vlakem. V osm hodin byli jsme
již na nohou.

Čím více se blížily chvíle loučení, tím více vázla rozmluva.
Veselá nálada všech pominula a na obličeji nás všech bylo zříti
zármutek a tesknotu. Pakli staří lidé nebyli melancholičtí, neznali
loučení.
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Naše vídeňská přítelkyně doprovázela nás až na nádraží.
Rozplakala se tak usedavě, jako by se loučila s otcem a matkou.

Museli jsme nasedat. Naše přítelkyně vešla s námi současno do
vozu a teprve když po třetí zvonili a vlak se již rozjížděl, vyskočila.

Setřeli jsme slze s očí a pohlíželi bolestně na sebe. Pak jsem řekl
Lilie:

„Jaká to rozkošná žena! Jak se vlastně jmenuje?“ „Nevím!“
odpověděla.

Domníval jsem se, že jest její důvěrnou přítelkyní a ona zatím
neznala ani jejího jména.

Kdo pak vlastně byla?
Můj Bože, zcela jednoduše — sympatická duše!
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XII.

Seděli jsme ve voze proti sobě zcela sami. Naše přátelství od těch
dob, co jsme se poprvé spatřili, velice se utužilo. Ze vznikající lásky
vyvinulo se u mne svaté přátelství, kdežto Lillina ostýchavá bázeň
změnila se v dojemnou příchylnost. Poměr, jaký se mezi námi
vyvinul, nebyl ani láskou, jaká panuje mezi milenci, ani mezi
sourozenci. Bylo však v tomto poměru jakési podivuhodné kouzlo a
doznávám upřímně, že se cítím šťastným, že jsem ho poznal.

Každá náruživost byla nás vzdálena; nemuseli jsme se tudíž
obávati žádného výstupu. Žili jsme společně klidně a upřímně.

Lilla, jako všichni její vzdělaní krajané, byla přímé a otevřené
povahy. Její vzdělání bylo obsáhlé. S ní mohlo se mluviti o čemkoliv,
ona pochopila vše i když nemohla o předmětu hovořiti.

Kdyby nás byl tak někdo pozoroval, když měla hlavu opřenu o
mé rámě a s milým úsměvem pozorovala nemotorné skoky zajíců v
rovině, byl by nás považoval zcela jistě za milence, pres to, že jsem
byl ještě jednou tak stár, jako ona.

Byli jsme si však více než milenci, byli jsme dva něžní přátele,
kteří sice vědí, že se záhy rozloučí, že však si uchovají na vždy vřelou
upomínku na doby svého přátelství.

K večeru přijeli jsme do Mannheimu.
Již po třetí meškal jsem v tomto malém, melancholickém městě,

které zvolil Göthe za dějiště lásky Charlotty a Werthera, a to vším
právem.

Imposantní starobylý zámek, osamělý park, obrovské košaté
stromy, rovné ulice, mytologickými sochami zdobené kašny, vše
bylo v souladu s ukrutnou elegií německého básníka.

Když jsem tam posledně meškal, dal jsem si předložiti průkazní
listiny o vraždě spáchané Sandem na. Kotzebuovi. Prohlédl jsem
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dům, kde bydlel spisovatel „Lidské zášti a žalu“, jakož i vězení
Sandovo. Na místě, kde byl popraven a které se od těch dob jmenuje
„Sandova louka.“, sešel jsem se s ředitelem věznice. Navštívil jsem
také doktora Wi- demanna, který byl synem katovým a nyní sám
také katem, poněvadž tento úřad jest v Německu dědičným.

Popravčí v Německu nejsou tak opovrhovanými a ze
společnosti vyobcovanými tvory, jako jinde. Právě naopak.
Německý kat tvoří zvláštní kastu. Jest posledním šlechticem a prvním
měšťanem. O veřejných průvodech jde za šlechtou před měšťany.

Četl jsem kdesi, nevím však již kde, příčinu této zvláštní přízně.
Jednou kat, aby mohl navštíviti maškarní ples v císařském paláci,
zaopatřil si skvostnou masku a při čtverylce dotýkal se ruky císařov-
ny Byl poznán a za tuto opovážlivost chtěl jej císař dáti popravili. On
však nepozbyl duchapřítomnosti a řekl:

,,Svatá majestátnosti! I když mne dáš popravit, neodčiníš, že
nejubožšího a. nejopovrhovanějšího tvora v lidsko společnosti
dotýkala se ruku císařovny. Povyš mne do stavu šlechtického a hana
jest odstraněna.“

Císař se několik minut rozmýšlel a pak pravil:
„Ode dneška budeš posledním šlechticem a prvním měšťanem.“
Zahloubal jsem se v upomínky, z nichž mne teprve melodický

hlas Lillin vyrušil.
Čtenář se zajisté upamatuje, že Mannheim byl cílem naší cesty.
Zde chtěla Lilla vyhledati velkou dramatickou umělkyni.
Aby se co možná nejdříve dozvěděla o svém příštím osudu,

rozhodla se, přes to, že bylo již osm hodin večer, onu umělkyni ještě
dnes večer navštíviti.

Poněvadž v Mannheimu není žádných veřejných povozů,
nabídl jsem Lille rámě a kráčeli tmavými ulicemi, které plynem
dosud osvětleny nebyly, k obydlí paní Schródrové, které se nacházelo
na zcela opačném konci města.

Cestou potkávali jsme hloučky měšťanů, žen, mužů i dětí, kteří
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se vraceli z večerních zábav a dýchán- ků, které se v Mannheimu
ukončují v devět hodin.

O, klidné, spravedlivé město, kde obyvatelé o deváté hodině
odcházejí ze společnosti a o desáté u- kládaji se ku spánku, kdo
paničky i matky pletou v divadle punčochy, aby využily každého
okamžiku.

Když jsme se každého potkávajícího hloučku poptávali, došli
jsme konečně k malému osamělému domu. ?

Nesměle zaklepali jsme na dvoře.
Hodiny na věži blízkého jezovitského kostela odbíjely právě

devátou hodinu. Nebyla to právě vhodná doba k návštěvě, doufali
jsme však, že stará tragédka dřívější návyky dosud neodložila a chodí
na lože až o jedenácté hodině.

Nemýlili jsme se. Paní Schródrová dosud bděla a když jí bylo
sděleno jméno mé spolucestovatelky, okamžitě byla ochotna ji
přijmouti.

Byli jsme uvedeni do malého salonku, kde jsme bývalou hvězdu
německých tragédek, které knížata, princové, králové i císařové
tleskali, uzřeli seděli vedlo krbu u stolu, na němž hořela velká lampa.
Četla v malé knížce a chovala na klíně kočku, kterou hladila. Ač byla
osmdesát roků stará, četla dosud bez brýlí.

S klidnou vážností a přátelským úsměvem přišla nám dva kroky
vstříc, jako kdosi, který svůj životní úkol již splnil.

Lilia vrhla se jí v náruč a myslím, že velká umělkyně přijala tento
pozdrav rovněž tak ráda, jako každou jinou zdvořilost, na které si v
Německu zvláště potrpí.

Když mne moje průvod kyne představovala, uklouzlo z úst paní
Schrödrové mnoho znamenající: „Ach!“

„Znám vás již, Dumasi,“ oslovila mne špatnou francouzštinou,
„předně prostřednictvím svého syna, pastora, který jest vám celou
duší oddán, pak druhého syna, který všechna vaše díla přeložil a v
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divadelních kusech hraje a konečně mojí dcery, zpěvačky, která vás
v Paříži seznala a s vámi se seznámila; není-li pravda?“

„Tak jest, milostivá paní,“ odvětil jsem. „A. poněvadž vám tudíž
nejsem tak neznámý, doufám, že mi laskavě prominete, že
přicházíme v tak pozdní, nepříležité hodině.“

„Pravíte v tak pozdní hodině?“ odpověděla. „Což mne
považujete za Manheimku? Zapomínáte, že jsem padesáte let svého
života prožila v hlavních městech, jako ve Vídni, Berlíne, Mnichově
i Drážďanech? Jak vidíte, než jste vstoupili, četla jsem,“ a vzala knihu,
kterou dříve rozevřenou položila deskami vzhůru a okazovala mi ji.

„Odpusťte mé zvědavosti, milostivá paní, smím se tázati, co to
čtete?“

„Novou truchlohru, ve které, kdybych dosud hrála, měla bych
krásnou úlohu — Hrabě Esex.“

„Ach, ano, Laubeho Esexe.“
„Jak? Vy znáte tuto truchlohru?” tázala se mne paní Schröderová

udiveně.
„Ovšem, že znám,“ odvětil jsem s úsměvem. „Rovněž jako znám

všechna díla, která vyjdou v Rusku a Anglii.“
„Umíte tudíž německy?“
„Neumím, ale četl jsem ho v překladu.“
„Ach!“ zvolal i paní Schrödrová, kývajíc; povážlivě hlavou, „naše

ubohé divadlo kleslo hluboce. Autoři a umělci upadají, vše přichází
k mim nyní z Francie. Naše jasné zářící hvozdy zapadly. Znala jsem
Ifllanda, Schillera a Götheho a jest již nej vyšší čas, abych se odebrala
za nimi. Tam nahoře shledám se s lepší společností, než zde dole. Leč
žvaním jako stará žena. Buďte mi srdečně vítáni, moje milé dítky!“

Paní Schrödrová pohlížela na nás tázavě. Podal jsem Lilie ruku,
kterou ona jemně stiskla.

„Jest na vás, abyste mluvila,“ řekl jsem své společnici. „Mluvte
však německy a nestarejte se více o mne. Vštípím si zatím tento pokoj
trvalo v paměť!“
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Lilla posadila se k paní Schrödrovó, vložila ruku v její a vysvětlila
jí účel své návštěvy.

Stará umělkyně poslouchala ji přívětivě a pozorně. Když
dokončila, tázala se:

„Prosím, předneste mi něco německého. Znáte některého
německého mistra?“

„Všechny!“
„Začneme „Úklady a láskou“.“
Lilia vložila ruku na srdce — její srdce bušilo jako nikdy před

tím — a počala přednášeti.
Znal jsem „Úklady a lásku“ zcela a neušlo mi tudíž ani slovíčko,

které Lilla pronášela, a poněvadž jsem malé poklesky přeslechl, byl
jsem jejím před nosem unesen.

Paní Schrödrová poslouchala, rovněž pozorně a povzbuzovala ji
bud’ pokynem ruky či hlavou.

Když Lilia skončila, vyzvala ji, aby deklamovala něco
veršovaného.

Lilla přednesla jeden odstavec z „Nevěsty Mesinské“.
„Dobře, velmi dobře! Výborně!“ zvolala paní Schrödrová „Ještě

Markét ku u kolovrátku.“
Lilla se posadila, opřela hlavu o stěnu a odříkávala, verse „Klid

můj zmizel“ tak dojemně a s takovým žalem, že mi až slzo do očí
vstoupily a já se po ukončení nezdržel, abych jí netleskal a nezvolal
„Výborně!“

Paní Schrbdrová poslouchala vážně a tento okamžik byl
rozhodujícím.

„Kdybyste byla ke mné přišla pouze pro pochvalu,“ počala
potom, „byla bych vám krátce řekla „velice dobře!“ Chcete však
slyšeti moji radu a ta zní: Musíte se nejméně šest měsíců pilně učiti
a pak budete mluviti plynně, jako rozená Němka. Můžete se tak
dlouhv čas této věci věnovati?“

„Byla jsem připravena na rok,“ odpověděla Lilia.
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„Pak máte úspěch zaručený. U koho se chcete učiti?“
„Doufala jsem —“ řekla Lilla nesměle, pohlížejíc prosebně na

paní Schrödrovou a sepiala ruce.
„Ach! Rozumím. Mám vás vyučovali sama?“
Lilla pokynem hlavy přisvědčila a upřela svá čarokrásná modrá

očka prosebně k paní Schrödrové. Cosi neodolatelného spočívalo v
tomto pohledu, tak že paní Schrödrová uchopila její hlavu, vtiskla na
její čelo vřelý polibek a řekla:

„Nu, pro mne, budete mojí poslední žačkou!“
„A tou nejvděčnější! To vám přísahám!“ zvolala Lilla a celovala

obličej staré tragédky.
Teprve o půlnoci jsme ji opustili a odešli do hotelu. Lilia byla

radostí celá rozrušena.
Příštího rána jsme se rozloučili — a od těch dob již více nesešli.
Předešlého července došel mne však následující dopis:
„Můj milý, drahý příteli!
Musím Vám sdělili o svém náramném štěstí: hrála, jsem ve všech

nej význačnějších dílech našich velkých básník ů.
Dík školení paní Schrödrové docílila jsem v pravdě skvělých

úspěchů. Veškeré mé touhy ohledně umění jsou splněny.
Píši Vám z Ostende, kde se právě koupám v moři. Kdybych

věděla, že jste na svoji cestovatelku dosud nezapomněl, napsala bych:
navštivte mne.

Nechť se však sejdeme či nikoliv, buďte ujištěn o mé sesterské
náklonnosti.

Můj syn jest zdráv a jest roztomilejší než kdy jindy. Již dva roky
zná Vaše jméno, v desíti letech bude znáti všechny Vaše spisy.

Velice nerada bych Vám psala „Žijte blaze!“ proto raději volám
„Na shledanou!“

L. B…“
První myšlenkou mojí bylo pospíšili na policii a obstarali si

cestovní průkazy; avšak proti svému zvyku rozhodl jsem se jinak.
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Pomyslil jsem si: „K čemu? Ty ji můžeš milovali pouze jako
přítelkyni, poněvadž víš, že by bylo marné, abys ji miloval jinak!“
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