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PRVÁ NOC.

Byla čarovná noc, taká noc, jak možná jen za těch dob, kdy jsme
mládi, rozmilý čtenáři. Obloha byla tak hvězdnata, tak plna jasu,
že při pohledu na ni bezděky vkrádala se nám otázka: což mohou
pod takovýmto nebem žiti všelicí zlostni a rozmarní lidé? I to
jest otázka nová, rozmilý čtenáři, velmi nová, ale Bůh račiž seslati
ji častěji srdci vašemu!… Při zmínce o rozmarných a všelikých
zlostných pánech, nutno připomenouti, kterak bezúhonně choval
jsem se sám po celý onen den. Hned z rána počal mě trápiti jakýsi
podivný stesk. Zdálo se mi náhle, že jsem osamocen, že všich-
ni mě opouštějí, všichni se mne vzdalují. Ovšem každý zeptá se
právem: „Kdo je to, ti všichni?“ Přebývám totiž v Petrohradě již
osm let a nedovedl jsem ani jediné známosti zapřísti. Ale nač mi
třeba známostí? Však i bez nich znám celý Petrohrad a proto, když
celý Petrohrad se zdvihl a odejel pojednou na venek, zdálo se mi,
že všichni mne opouštějí. Děsil jsem se, zůstati samoten, sklíčen
jsa hořem a nijak nechápaje, co děje se se mnou. Nechť jdu na
Něvskij,) nechť jdu do parku, nechť bloudím po nábřeží — není
tu nikoho z těch, které po celý rok uvykl jsem potkávati v tu a
tu hodinu na témže místě. Oni mne zajisté neznají, já však znám
je. Znám je velmi dobře, prostudoval jsem téměř jejich tváře. —
Mám radost, jsou-li veselý a jsem zádumčiv, jsou-li zachmuřeny. S
jakýmsi dědouškem, jejž potkávám den co den v tu a v tu hodi-
nu na Fontance, jsem se skoro spřátelil. Tvář jeho je tak vážná,
zádumčivá; stále si bručí něco do vousu a kývá levou rukou, v
pravé pak drží dlouhou sukovitou hůl se zlatým knoflíkem. Všiml
si mne dokonce a má se mnou vřelé účastenství. Jsem o tom
přesvědčen, že pojme jej zádumčivost, kdybych v tu a v tu hodinu
se neobjevil na témž místě Fontanky.) Proto tedy stává se
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mnohdy, že bychom se málem pozdravili na vzájem, jmenovitě
jsme-li oba dobře naladěni. Onehdy jsme se neviděli celé dva
dni, když pak třetího dne jsme se setkali, tu sahali jsme již po
kloboucích, ale na štěstí v čas se vzpamatovali, svěsili ruce a prošli
podle sebe plni účastenství. Znám také domy. Jdu-li, tu každý jak
by přede mnou vybíhal na ulici, díval se všemi okny na mě a
málem promlouval: ,,Dobrý den, jak se vám daří? Také já jsem
zdráv, chvála Bohu, ale v květnu posazeno bude na mě patro.“
Nebo: „Jak se vám daří? Zítra nastanou u mě správky.“ Nebo: „Byl
bych málem shořel, tak jsem se sděsil při tom“ atd. Mám mezi
nimi miláčky, důvěrné přátele; jeden z nich má v úmyslu, letos v
létě léčiti se u architekta. Budu tam naschvál denně choditi, aby
jej nějak nesprovodili se světa špatným léčením, chraň jej Bůh!
. . . Nikdy však nezapomenu, co přihodilo se mi s jakýmsi velmi
hezkým světle růžovým domkem. Byl to tak přemilý, kamenný
domek, tak přívětivě díval se na mne, tak pyšně díval se na nemo-
torné sousedy své, že srdce mé zaplesalo, šel-li jsem náhodou
podle. Minulý týden jdu náhle po ulici, podívav se pak na přítele,
zaslechnu žalostný nářek: „Barví mne na žluto!“ Zlosynové!
Barbaři! Ničeho neušetřili; ani sloupův, ani řims a přítel můj
sežloutl jako kanárek. Žluč by mně byla pukla proto a posud
nejsem s to, abych podíval se na svého zohaveného ubožáka,
natřeného barvou nebeské říše. Pochopíte tudíž, čtenáři, jak znám
jsem s celým Petrohradem.

Pravil jsem již, že po celé tři dny trápen jsem byl rozčilením,
než jsem domyslil se jeho důvodu. Bylo mně špatně na ulici (to-
ho tu není, onoho tu není, kam se poděl ten a onen?) a nejsem
ani doma ve své míře. Dva večery Jsem namáhal se hloubáním:
co mně chybí v mém koutě? Proč je mi při pohybu v něm tak
nevolno? Pln rozpaků prohlížel jsem své zelené, začouzené zdi,
strop zatažený pavučinami, které Matrena s velikým zdarem tu
chovala, přehlížel jsem veškeren svůj nábytek, prohlížel každou
židli a uvažoval, není-li tu něco v nepořádku (stojí-li totiž jen
jediná židle v pokoji mém jinak než včera, hned nejsem ve své
míře), díval jsem se na okno a vše nadarmo . . . nebylo mně o nic
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lehčeji! Napadlo mi dokonce, že zavolám Matrenu a hned jsem jí
dal otcovský výtopek pro pavučiny a vůbec pro nečistotu. Ona
však podívala se jen udiveně na mě a odešla, neodpověděvši ani
slovem, tak že pavučiny visí šťastně posud na místě. Konečně
teprve dnes ráno jsem se dopídil, oč běží. Ach! Vždyť oni mně
utíkají na daču1 ! Promiňte triviální slovo to, ale mně není do
vyššího slohu . . . vždyť přece vše, co v Petrohradě bylo, buď
odjelo neb odjíždělo na daču. Vždyť každý vážený pán solidního
zevnějšku, najímající izvozščika, stával se v mých očích hned
váženým otcem rodiny, jenž po denním zaměstnání úředním
vydává se s lehkým srdcem na daču, do lůna své rodiny; vždyť
každý chodec měl tehdy zcela zvláštní vzezření, které málem hlá-
salo každému, s nímž se setkával: „Jsem tu, pánové, jen tak,
mimochodem, však za dvě hodiny odjedeme na daču.“ Otevřelo-
li se okno, po němž zpočátku jemňoučké sněhobílé prstíčky
bubnovaly a nahnula se ven hlavička hezoučké dívenky, volající
na podomního prodavače květin — tu se mi hned, na místě, zdálo,
že květiny ty kupovány jen tak, t. j. dokonce ne proto, by lidé
kochali se jarem a květinami v dusném, městském bytě, nýbrž
že všichni velmi brzy odstěhují se na daču a květiny odvezou
s sebou. V novém, zvláštním druhu svých objevů domohl jsem
se dokonce takých úspěchů, že mohl jsem na první pohled a
neomylně určití, v které dači kdo žije. Obyvatelé Kamenného a
Lékárnického ostrova lze poznati hned dle elegantního chování,
šviháckých letních šatů a lepých kočárů, v nichž přijížděli do mě-
sta. Usedlíci z Pargolova) působili svou rozšafností a solidností;
návštěvníka Krestovského ostrova vyznačuje nezdolná bodrost
jeho tváře. Potkal-li jsem processí nákladních vozků, kráčejících s
opratěmi v rukou lenivě podle vozů, naložených celými haldami
všelikého nábytku, stolů, židlí, tureckých i netureckých pohovek
a ostatního nářadí, na němž nad to velmi často trůnila, až na
vršíčku vozu, neduživá kuchařka, ostříhající majetek panstva
svého jak zřítelnici v oku svém; díval-li jsem se na loďky,

1. Villa na blízku města, většinou dřevěná.
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přetížené domácím nářadím a plynoucí po Něvě a Fontánce k
Černé říčce nebo k Ostrovům — tu vozy a loďky vzrůstaly v
mých očích do desítek a set. Vše jak by se pozdvihlo a odjelo, vše
jak by se stěhovalo celými karavanami na daču; jakby Petrohradu
hrozilo nebezpečenství, že obrácen bude v poušť, tak že konečně
počal jsem cítiti se dotčeným a pojímal mne stud i smutek. Věru
nebylo, kam a proč bych odejel na daču. Byl jsem ochoten odjeti
s každým vozem, odjeti s každým pánem vážného zevnějšku,
najímajícím izvozščíka; ale ani jediný, opravdu žádný z nich mne
nepozval; jak by zrovna zapomněli na mě, byl jsem jim zrovna
jakby do opravdy cizím!

Chodil jsem mnoho a dlouho, tak že jsem již opravdu
zapomněl — což stávalo se mi z pravidla — kde jsem, až ocitl
jsem se náhle na hranici, u mýta. Zaradoval jsem se, vykročil za
závoru a vydal se mezi zasetá pole a luka; necítil jsem únavy a
v celém nitru svém měl jsem pocit, že jakési břímě spadává s
mého srdce. Všichni, kdož jeli podle mne, dívali se na mne tak
vlídně, že věru málem by se byli klaněli; všichni se tak z čehosi
radovali, všichni veskrze kouřili doutníky. A měl jsem takovou
radost, jaké dosud nikdy jsem nezažil. Zrovna jako bych ocitl se
v Italii — tak překvapujícím dojmem působila příroda na mne,
polonemocného měšťáka, který div se nezalkl mezi městskými
zdmi.

Cosi nevysvětlitelně tklivého je v petrohradské naší přírodě,
když projeví náhle příchodem jara celou moc svou, všechny síly,
nebem jí dané, oděje se v listí, vystrojí se a zpestří květy . . .
Jaksi mimovolně připomíná mi dívku nemocnou a chřadnoucí, na
niž díváte se mnohdy s politováním, mnohdy s jakousi útrpnou
láskou, které mnohdy prostě si nevšímáte, ale která náhle, v je-
diný okamžik jaksi z nenadání stane se tajemně divukrásnou; jste
zaraženi, opojeni a tážete se bezděky sebe samotna, která sila
způsobila, že ty smutné, zádumčivé oči jiskří takovým ohněm? Co
vyvolalo krev na ty něžné rysy tváře ? Co zalilo vášní něžné tyto
rvsv tváře? Proč ňadra se tak dmou?

Co vyvolalo tak z nenadání sílu, život a krásu na tvář ubohé
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dívenky, zjasnilo ji takovým úsměvem a prozářilo takým blýska-
vém, sršícím smíchem? Díváte se kolem, hledáte kohosi,
domýšlíte si . . . Ale okamžik mine a zítra snad setkáte se již zase s
týmž zádumčivým, roztržitým dřívějším pohledem, s touže bledou
tváři, s toutéž pokorou a bázní v pohybech, dokonce s lítostí,
dokonce se stopami jakéhosi umrtvujícího žalu a rozmrzelosti pro
chvilkové unesení … A litujete, že mžiková krása, jež tak šalebně
a nadarmo se kmitla před vámi, tak rychle uvadla — škoda, neboť
nebylo dokonce ani kdy, zamilovati ji sobě . . .

A přec měl jsem lepší noc než den! Poslyšte, kterak se to
stalo:

Vrátil jsem se do města velmi pozdě; deset hodin již odbilo,
když blížil jsem se k svému bytu. Cesta má vedla po průplavním
nábřeží, kde v tu hodinu nepotkáme ani živé duše. Ovšem, bydlím
v nejodlehlejší části města. Zpíval jsem si cestou, neboť jsem-li
blažen, tu najisto si něco pro sebe broukám, jako každý blažený
člověk, jenž nemá ni přátel ni dobrých známých, s nimiž ve chvíli
štěstí podělil bv se o svou radost. Náhle udála se mi příhoda
naprosto nenadálá.

Stranou stála žena, kloníc se k zábradlí průplavů. Opírala
se loktem o mřížoví a bylo patrno, že dívá se velmi upřeně do
kalných vod průplavu. Měla hezoučký žlutý klobouček a koketní
černou mantilku. „Je to dívka, najisto brunetka,“ pomyslil jsem
si. Zdálo se, že neslyší mých krokův a nehýbala se ani, když se
zatajeným dechem prošel jsem podle ní; srdce mi prudce bušilo.
„Divná to věc!“ pomyslil jsem si! „Jest pohřížena jistě v hluboké
myšlénky o čemsi.“ A náhle stanul jsem jak přimražen. Temné
stkaní dolehlo ke mně. Ano! Nemýlil jsem se: dívka plakala, za
minutku vzlykala, ještě a ještě. Bože můj! Srdce mi trnulo.
Ostýchal jsem se sice žen, ale byla přece taková chvíle! . . . Vrátil
jsem se, pokročil k ní a byl bych jistě pronesl: „Slečno!“ kdybych
nebyl věděl, že tento výkřik pronášen byl již tisíckráte ve všech
ruských románech ze vznešeného světa. Jen proto jsem se zarazil.
Mezitím však, co jsem sháněl slovo, dívka se vzpamatovala, ohléd-
la se, uvědomila si, co se děje, sklopila oči a proklouzla podle mne
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na nábřeží. Šel jsem v patách za ní, dovtípila se však, opustila
nábřeží, přešla přes ulici a kráčela po chodníku. Netroufal jsem
si přejiti přes ulici. Srdce chvělo se mi jako chycenému ptáčku.
Náhoda mně pomohla.

Po oné straně chodníku, nedaleko mé neznámé objevil se
náhle pán solidních let, nikoli však solidní chůze. Vrávoral při ní
a opíral se opatrně o zeď. Dívka kvapila jak šíp, bázlivě a spěšně,
jako vůbec všechny dívky, které nechtí, aby někdo jim nabídl v
noci průvod; klátící pán nebyl by jakživ ji dohonil, kdyby mu
osud můj nebyl vnukl myšlénku, chopiti se umělých prostředků.
Neřeknuv nikomu ani slova, dá se pán můj náhle na útěk a letí o
překot, utíká, honě mou neznámou. Šla jako vítr, ale kýmácející
se pán ji doháněl, dohonil, dívka vzkřikla — a . . . žehnám osudu
za výbornou sukovku, která tehdy naskytla se náhodou v mé
pravici. Ocitl jsem se okamžitě na oné straně, neznámý pán
pochopil, oč běží, uvážil neodvratný konec, odmlčel se, odstoupil
a teprve když jsme byli již velmi daleko, ohražoval se dosti ráznými
výrazy proti mně. Ale slova jeho sotva k nám doléhala.

„Podejte mi ruku,“ pravil jsem k své neznámé. „Ten se již
neopováží, dotírati se k vám.“

Podala mi ruku, pohnutím a leknutím dosud se chvějící.
Ach, neznámý pane! Kterak jsem vám žehnal v tu chvíli! Podíval
jsem se zběžně na ni. Byla velmi příjemná a brunetka — uhodl
jsem. Slzy — nevím, zda nedávného leknutí, nebo dřívějšího
zármutku — leskly se ještě na jejích černých řasách, ale ústy
pohrával již úsměv. Podívala se také kradí na mne, zarděla se
poněkud a sklopila oči.

„Hleďte, proč jste mne prve odpudila? Být já s vámi, nebylo
by se nic stalo . . .“

„Ale neznala jsem vás. Domnívala jsem se, že také vy . . .“
„A což pak mne teď znáte?“
„Drobet. Hleďte, ku přikladu, proč se chvějete?“
„Uhádla jste hned, sotva že jste se na mě podívala!“

odpověděl jsem, jsa všecek unesen důvtipem své dívky: kráse
nikdy nevadí. „Vám stačil jediný pohled k poznání, kdo je před
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vámi. Opravdu, ostýchám se žen a nepopírám, že jsem neméně
rozčilen, než vy před malou chvílí, když vás ten pán polekal . . .
Jsem nyní jaksi polekán. Jeť to jako sen, ale nenadál jsem se ani ve
snu, že budu mluviti s nějakou ženou.“

„Jakže? Opravdu?“
„Ano, chvěje-li se má ruka, tu je to tím, že nikdv nesvírala

ručkv tak hezoučké, malinké jako je vaše. Odvykl jsem úplně
ženám, vlastně jsem jim nikdv ani neuvvkl. Vždyť jsem sám .
. . Dokonce ani nedovedu s nimi mluviti. Vždyť ani teď nevím
— neřekl-li jsem vám nějaké hlouposti? Řekněte mi upřímně;
upozorňuji vás předem, nejsem nedůtklivý . . .“

„Ne, nebojte se, nebojte se. Naopak. A žádáte-li již, abych
byla upřímna, tedy vám řeknu, že takováto ostýchavost ženám se
líbí; chcete-li pak něco dalšího věděti, tedy se líbí i mně a nepošlu
vás pryč až zrovna u domu.“

„Způsobíte,“ počal jsem, samým vytržením stěží dechu
popadaje, „že přestanu hned se ostýchati a pak — veta po mých
prostředcích . . .“

„Prostředcích? Jakých prostředcích, nač? Vidíte, toť už zlé.“
„Promiňte, nebudu, vyklouzlo mi to z úst; kterak však

chcete, bych v takou chvíli neměl přání . . .“
„Líbiti se, že ano?“
„Tnu, ano. A buďte, pro Boha, buďte tak dobrá. Posuďte, kdo

jsem! Hleďte, vždyť je mi již dvacet šet let a nikdy jsem nikoho
nespatřil. Nu, kterak mohu hezky mluviti, obratně a případně?
Prospěje vám, bude-li vše vyjeveno, na bíledni . . . Nedovedu
mlčeti, mluví-li ve mně srdce. Nu, vše lhostejno . . . Uvěříte-li,
ani jediné ženy, nikdy, nikdy! Nijaké známosti. A sním jen den-
ně, že konečně kdysi potkám se s nějakou. Ach, kdybyste věděla,
kolikráte jsem byl takto zamilován . . .“

„Ale jakže, do koho pak? . .
„Ale do nikoho, do ideálu, do té, která se mi zjeví ve snách.

Má fantasie skládá celé romány. Ach, vy mne neznáte! Nemohu
ovšem jinak; setkal jsem se s dvěma, třemi ženami, ale jaké to
byly ženy? Byly to samé takové hospodyně, že . . . Však se mi
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zasmějete, až vám povím, kterak usmyslil jsem si několikráte, že
oslovím tak bez okolkův některou aristokratku na ulici, ovšem až
bude samotna, že oslovím ji ovšem ostýchavě, zdvořile, vášnivě;
že řeknu, kterak hynu sám, aby mne nezapuzovala, že nemám
prostředků k seznámení se s nějakou ženou; že vštípím jí, že je
dokonce povinností ženy, nezapuzovati ostýchavé prosby
takového nešťastníka jako jsem já, že konečně ničeho nevyžaduji,
leč aby ke mně pronesla nějaké sesterské slůvko sympaticky, aby
nezapudila mě při prvním kroku, uvěřila mým slovům, vyslechla,
co řeknu, zasmála se mi, je-li libo, by dala mi naději, řekla mi
slůvko, jen slůvko, potom nechť třeba se již nikdy nesetkáme! . . .
Ale vy se smějete . . . ostatně, proto i říkám . . .

„Nehoršte se. Smějí se tomu, že jste sám sobě nepřítelem;
zkusíte-li, snad se vám to i podaří, byť odehrálo se to i na ulici.
Čím jednodušeji, tím lépe . . . Ani jediná hodná žena, není-li
hloupá nebo zvláště na něco rozhněvána, by se neodhodlala, po-
slati vás pryč bez onoho slůvka, kterého tak ostýchavě se
doprošujete . . . Ostatně, což já! Považovala jsem vás ovšem za
pomateného. Soudila jsem přece dle sebe. Vímť sama velmi
dobře, kterak lidé ve světě žijí.“

„Ach, děkuji vám,“ zvolal jsem. „Nevíte, co jste nyní pro mne
vykonala!“

„Dobře, dobře! Ale rcete mi, dle čeho jste poznal, že jsem
taková žena, s níž . . . nu, kterou považujete za hodnou . . . pozor-
nosti a přátelství . . . Slovem, že nejsem hospodyně, jak vy říkáte.
Proč jste se rozhodl, ke mně přistoupiti?“

„Proč? Proč? Vždyť jste byla sama, onen pán byl příliš
opovážliv, nyní je noc: uznejte sama, že tu je povinnosti . . .“

„Ne, ne, již dříve, tam, na oné straně. Chtěl jste přece ke mně
přistoupiti?“

„Tam, na oné straně? Ale nevím, opravdu nevím, kterak bych
odpověděl . . . Víte, že jsem dnes šťasten; šel jsem, zpíval si; byl
jsem za městem; nezažil jsem dosud nikdy tak radostných chvil.
Vy . . . snad zdálo se mi . . . Ale odpusťte mně, připomenu-li vám:
zdálo se mi, že pláčete a já… nemohl jsem to slyšeti . . . srdce mi
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usedalo. Ach, Bože můj! Což jste nemohla chvíli vzbuditi mou
soustrast? Což to bvlo něco špatného, že pocítil jsem bratrskou
útrpnost s vámi?… Odpusťte, řekl jsem: útrpnost . . . Ano, slovem,
což mohl jsem vás uraziti tím, že bezděky připadlo mně na mysl, k
vám přikročili?“ . . .

„Přestaňte, dost již, nemluvte . . pravila dívka, sklopivši zraky
a stisknuvši mně ruku. „Je ťo mou vinou, neboť počala jsem o tom
mluviti. Jsem však ráda, že jsem se nezmýlila ve vás.. Než hleďme:
jsem již doma. Musím sem do postranní uličky; tady jen krůček . .
. S Bohem, děkuji vám . . .“

„Tedy což pak se již nikdy neuvidíme? . . . Což pak to i tak
zůstane?“

„.Slyšte,“ pravila dívka, smějíc se. „Chtěl jste z počátku jen
slůvko, nyní však . . . Ale neřeknu vám ostatně . . . Snad se setká-
me . . .“

„Přijdu sem zítra,“ pravil jsem. „Ach, promiňte mi, že již
vyžaduji . . .“

„Ano, jste netrpěliv . . . skoro vyžadujete . . .“
„Slyšte, slyšte!“ skočil jsem jí do řeči. „Promiňte, řeknu-li

vám zase něco takového .. . Hleďte však: nemohu sem zítra
nepřijíti; mám tak málo skutečného života, že také chvilky, jako
tato, jako nyní, považuji za tak vzácné, že nemohu jich neopa-
kovati ve své fantasii. Fantasiemi o vás ztrávím celou noc, celý
týden, celý rok. Přijdu sem zítra najisto, zrovna sem, na totéž
místo, zrovna v tuto hodinu a budu blažen vzpomínkou na
včerejšek. Již toto místo je mi drahé. Mám již dvě nebo tři taková
místa v Petrohradě. Dokonce jsem dal se kdybi do pláče pro
vzpomínku, jako vy . . . Kdož ví, snad i vy před desíti minutami
jste pla kala, že jste si vzpomněla . . . Ale promiňte mi, zase jsem se
zapomněl. Snad jste tu byla kdysi zvláště šťastna“ . . .

,,Dobrá,“ pravila, dívka. ,,Přijdu tedy, libo-li vám, zítra sem,
taktéž v deset hodin. Vidím, že vám již nemohu zakázat. . . Hleďte,
hlavním je, že jsem vám dala dostaveníčko; ujišťuji vás předem, že
tu musím býti k vůli sobě samotné. Hleďte však, nu . . . řeknu vám
již rovnou: nestane se nic zvláštního, i když přijdete vy. Předně
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může zase dojiti k nepříjemnostem jako dnes, ale toť vedlejší .
. . Slovem, ráda bych vás jednoduše viděla … na slovíčko. Jen,
že mne nyní odsoudíte, ne-li? Nemyslete si, že dávám tak lehce
dostaveníčka . . . Nedala bych je ani nyní, nebýt . . . Ale nechť to
zůstane mým tajemstvím! Jen že s podmínkou“…

„Podmínkou! Mluvte, rcete, rcete vše předem! Souhlasím se
vším, jsem ke všemu ochoten,“ zvolal jsem u vytržení. „Ručím za
sebe — budu poslušný, zdvořilý . . . znáte mě . . .“

„Právě proto, že vás znám, zvu vás také na zítřek,“ pravila
dívka smějíc se. „Znám vás úplně. Ale pozor, přijďte s pod-
mínkou: předně (buďte tak laskav a splňte, oč vás požádám —
vidíte, že mluvím upřímně) nezamilujte se do mne . . . To nesmí
býti, ujišťuji vás. Budu ráda vaší přítelkyni, tu máte mou ruku . . .
ale zamilovati se nesmíte, prosím vás!“

„Přísahám vám,“ zvolal jsem, uchopiv její ručku.
„Přestaňte, nepřísahejte, vždyť vím, že jste s to, byste

vzplanul jako koudel. Neodsuzujte mne, že tak mluvím. Kdybvste
věděl . . . Nemám taktéž nikoho, s kým bych mohla si pohovořiti,
koho požádati o radu .. . Ovšem nelze hledati rádce na ulici, ale vy
jste výminka. Znám vás, jako bychom byli již dvacet let přáteli . . .
Není-li pravda, nezradíte mě?“

„Uvidíte . . . jen že nevím, kterak vydržím, byť jen ten den.“
„Spěte hodně tvrdě. Dobrou noc — a pamatujte, že jsem se

vám již svěřila. A zvolal jste před chvílí tak hezky: což je možno,
dávati počet z každého citu, jmenovitě z bratrského soucitu! Víte,
bylo to řečeno tak hezky, že kmitla se hned myšlénka přede mnou,
že se vám svěřím . . .“

„Pro Boha, ale s čím? S čím?“
„Až zítra. Zatím nechť je to tajemstvím. Tím lépe pro vás.

Bude podobati se to spíše, byť jen poněkud, románu. Snad řeknu
vám to hned zítra, ale možná, že ani ne . . . Promluvím ještě
předem s vámi, seznámíme se lépe“ . . .

„Ach ano, budu vám zítra vypravovati vše o sobě! Ale co je
to? Zrovna jako by dál se div se mnou . . . Kde jsem, Bože můj?
Nu řekněte, což vás znepokojuje, že jste se nerozhněvala, jak by
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jiná učinila, neodehnala mne hned na počátku? Dvě minuty a
oblažila jste mne navždy. Věru oblažila jste mě. Kdož ví, snad jste
mi zjednala vnitřní klid, rozhodla mé pochybnosti . . . Snad, na-
padají mne také chvíle . . . Nu, budu vám zítra vše vyprávěti, zvíte
vše, vše . . .“

„Dobrá, platí — tedy začnete vy . . .“
„Ujednáno.“
„Na shledanou!“
„Na shledanou!“
A rozloučili jsme se. Chodil jsem celou noc. Nemohl jsem

nikterak vrátiti se domu. Byl jsem tak šťasten . . . zítra! . . .
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DRUHÁ NOC.

„Nu tedy jste se toho dočkal!“ pravila ke mně, smějíc se a tisknouc
mně obě ruce.

„Jsem zde již dvě hodiny. Nevíte, co se dálo se mnou po celý
den.“

„Vím, vím . . . Než mluvme věcně. Víte, proč jsem přišla? Jistě
ne pro marné povídačky jako včera. Hleďte: musíme příště jednat
rozumněji. Přemýšlela jsem včera dlouho o všem.“

„V čem pak, v čem rozumněji? Co se mne týče, jsem hotov;
opravdu však nezažil jsem nikdy nic rozumnějšího než nyní.“

„Opravdu? Předně vás prosím, byste mi tak nemačkal ruku;
po druhé vám oznamuji. že jsem dnes dlouho přemýšlela o vás.“

„Nu a jak to skončilo?“
„Jak to skončilo? Skončilo to tím, že musím začínati znovu,

poněvadž jsem dospěla dnes k závěrku, že jste mi posud úplně
neznám, že jsem včera se chovala jako dítě, jako holčička.
Konečně ovšem bylo mé dobré srdce vinníkem všeho, pochválila
jsem se jak děje se vždy, počneme-li o sobě přemítati. A proto,
abych opravila chybu, rozhodla jsem se, vyzvěděti vše o vás co
nejpodrobněji. Ježto však není, od koho bych o vás něco
vyzvěděla, tu mně musíte všechno vypověděti sám, i největší
tajemství. Nu, jaký jste člověk? Honem začněte, vypovězte své
příběhy životní.“

„Životní příběhy!“, zvolal jsem leknuv se. ,,Životní příběhy!
Ale kdo vám řekl, že jsem něco zažil? Nezažil jsem ničehož!…

„Jak jste byl živ, nezažil-li jste nic?“ zasmála se, vpadnouc mi
v řeč.

„Nezažil jsem dokonce nic! Tedy, žil jsem, jak se řiká, sám
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pro sebe, to jest úplně samoten — samoten, docela samoten, —
rozumíte, co to znamená samoten?“

„Ale jak to, samoten? Že byste nikdy nikoho nebyl viděl?“
„Ach ano, což o to, vidím — ale přes to jsem samoten.“
„Jak to, což pak s nikým nemluvíte?“
„Vlastně — s nikým.“
„A kdo jste, vyjevte se! Počkejte, domýšlím se. Máte ještě

babičku jako já. Vidíte, je slepá, po celý život, jak živa nikam mne
nepouští, tak že jsem téměř úplně odnaučila se mluvit. A když
jsem před dvěma léty vyvedla jí taškářství a ona viděla, že mne již
neudrží, tu sešpendlila své šaty s mými — a tak sedíme od té doby
po celý den. Plete punčochu, ač je slepá, já pak abych seděla vedle
ní, šila nebo předčítala jí nahlas knížku — tak podivný to zvyk, že
jsem již dvě léta přišpendlena . . .“

„Bože můj, jaké to neštěstí! Ale takové babičky přece
nemám.“

„A nemáte-li, kterak můžete seděti tedy doma?“ . . .
„Poslyšte, chcete věděti, kdo jsem?“ „Tnu ano, ano!“
„Chcete to přesně věděti?“
„Co nejpřesněji!“
„Prosím — jsem typ.“
„Typ, typ! Jaký typ?“ zvolala dívka, davši se do takového

smíchu, jako by po celý rok neměla příležitosti k zasmání. „Ne,
jste vy k smíchu! Hleďte: tuto je lavička; sedněme si! Tudy nikdo
nechodí, nikdo nás nezaslechne, nu — začněte tedy s událostmi
svého života! Nepřesvědčíte mě, přece událo se něco za vašeho
života, jen že se tajíte. Předně: co je to typ?“

„Typ? Toť originál, toť směšný člověk!“ odpověděl jsem, dav
se sám do hrozného smíchu, sotva že její dětský smích se rozlehl.
„Je to taková povaha. Poslyšte: víte, co to znamená býti snílkem?“

„Snílkem? Dovolte, kterak bych nevěděla? Jsem sama
snílkem! Sedím mnohdy vedle babičky a cosi vleze mi do hlavy.
Nu, počnu sníti a zajdu v myšlénkách tak daleko —, nu
jednoduše, vdávám se za čínského prince . . . Vždyť je to začasté
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i hezké — sníti! Ne, ostatně — Bůh ví! Zvláště je-li o čem mohli
bychom sníti,“ dodala dívka, tenkráte dosti vážně.

„Znamenitě!! Vdávala-li jste se již někdy za čínského
bogdychána, tu jistě mne úplně pochopíte. Poslyšte tedy: — Ale
dovolte, vždyť ani nevím, jak vám říkají?“

„Konečně! Však jste si brzy vzpomněl!“ „Ach Bože můj! Mně
ani nepřipadlo na mysl, mně bylo tak hezky . . .“

„Říkají mně Nasteňka.“
„Nasteňka! A dost?“
„Dost! Což pak vám to nestačí? Vy nenasyto!“
„Nestačí? Je to mnoho, mnoho, naopak mnoho, Násteňko,

vy jste velmi hodná dívka, stala-li jste se mně hned na poprvé
Nasteňkou.“

„Ale nemluvte! — Tedy!“
„Tedy, Násteňko, slyšte, dovíte se tu směšné události.“
Usadil jsem se vedle ní v pedantsky vážné posici a počal jsem

jako kniha.
„V Petrohradě, Nasteňko, jak snad vám známo, jsou dosti

podivná zákoutí. Téměř se zdá, že slunce, které svítí všem lidem
petrohradským, tam ani nepáchne, nýbrž že chvilkami zahlíží tam
nějaké jiné, nové, jakby zvláště objednané pro ta zákoutí a že svítí
na ně jiným, zvláštním světlem. V těch zákoutích, milá Nasteňko,
jak by docela jiný život se udržoval, jiný než ten, který kolem
nás kypí, život to, jaký možný je v třicátém neznámém carství,
nikoli však u nás, za našich vážných, velmi vážných časů. Hle,
tento život jest i směsí čehosi ryze fantastického, vřele ideálního,
ale současně i mdlého, (běda, Nástěnko) prosaického a všedního,
nechť neřeknu: až neuvěřitelné nechutného.“

,,Fi! Pane Bože můj! Jaký to úvod! Což pak tu uslyším?“
„Uslyšíte, Nasteňko (zdá se mi, že neustanu nazývati vás

Nástěnkou), uslyšíte, že v takovýchto zákoutích zdržují se podiv-
ní lidé — snílkové. Snílek — potřebí-li podrobného vytčení —
není člověk, nýbrž — víte — jakési stvoření středního rodu. Usa-
dí se většinou někde v nepřístupném koutě, jakoby skrýval se v
něm dokonce před denním světlem. Schová-li se do svého, tu pří-
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roste k svému zákoutí, tak jako hlemýžď neb aspoň podobá se v
tom ohledu velmi zajímavému zvířeti, které zároveň jest i zvíře-
tem i domem a jmenuje se želva. Což myslíte, proč tak miluje své
čtyři zdi, neobarvené jinak než na zeleno, ušmourané, smutné a
nepřípustně začazené? Proč tento směšný pán, přijde-li někdo z
jeho pramálo známých k němu na návštěvu (a dotáhne to tam, že
všichni známí jeho vyhynou), proč tento směšný člověk přijímá
jej s takými rozpaky, s tak změněnou tváří, tak zmaten, jako kdyby
právě byl se dopustil zločinu mezi svými čtyřmi zdmi: jakoby
vyráběl falešné bankovky, nebo nějaké veršíčky, jež poslati chce
redakci s anonym ním psaním a v tomto vytknouti, že pravý
básník už zemřel a jeho přítel pokládá za svátou svou povinnost,
uveřejniti jeho verše? Proč, rcete mi, Nasteňko, rozhovor ta-
kovýmto společníkům tak vázne? Proč ani smích ani nějaké živější
slovo příteli, ktery z nenadání vstoupí, nevyklouzne z úst a proč je
zaražen, ač jindy rád se zasměje, pronese ostřejší slovo a vypravuje
o něžné pleti a jiných veselých »ámětech? Proč konečně tento
přítel, patrně nedávný to známý i za první návštěvy (neboť k
druhé v takovýchto případech ani nedojde), proč sám přítel je v
takových rozpacích, tak trne, byť sebe větší byl jeho ostrovtip (má-
li jej) při pohledu na zaraženou tvář hostitelovu, který taktéž zatím
již úplně pozbyl rozvahy a tone v největším zmatku, byť nadlidsky
a marně se namáhal, by dodal hovoru hladkosti a rozmanitosti;
chce taktéž projeviti znalosti světa, dá se do řeči o něžné pleti a
chce třeba touto poddajností svou zalíbiti se ubohému člověku,
který tam se dostal, zmýlenou jej navštíviv? Proč konečně host
chytne pojednou klobouk a spěšně odchází, rozpomenuv se na
záležitost nadmíru kvapnou, které nikdy nebylo a tak nebo onak
vvtrhne svou ruku z vřelého stisku hostítelova, jenž hledí
všemožně projeviti své politování a napraviti, co ztraceno? Proč
pří tel při odchodu, jakmile ocitne se za dveřmi, směje se a hned si
umiňuje, že nikdy již nepřijde k takovémuto podivínu, byť podi-
vín ten byl vlastně výtečný člověk; přítel nemůže zároveň fantasii
své odepříti malou zábavu: porovnání, byť vzdálené, tváře ne-
dávného společníka svého při setkání s podobou nebohého
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kocourka, kterého děti mačkají, děsí a všemožně mu ubližují; za-
javše jej věrolomně, zmatou jej docela, takže zaleze konečně před
nimi do tmy pod stůl ; musí tam celou hodinu ježiti se, frkati,
uraženou svou hubičku oběma prackami omývati a ještě dlouho
potom dívati se nevraživě na přírodu, na život a dokonce i na
jídlo, s panského stolu darované a útrpnou hospodyní pro něho
schované?“

„Poslyšte,“ skočila mi do řeči Nasteňka, která poslouchala
mne po celý čas udiveně s otevřenýma očima i ústy — „poslyš-
te : nevím dokonce, kterak se to vše stalo a proč zrovna vy mně
kladete tak směšné otázky. Ale něco vím určitě, totiž, že všechny
ony příhody se udály beze vší pochybnosti vám, slovo od slova.“

„Nepochybně,“ odpověděl jsem, tváře se co nejvážněji.
„Jen pokračujte, je-li to nepochybné,“ odpověděla Nasteňka,

„poněvadž velmi ráda bych zvěděla, jak to skončí.“
„Chcete věděti, Nasteňko, co ve svém zákoutí dělal náš

hrdina, či řekněme raději: já, neboť já jsem hrdinou všeho —
já sám vlastní svou skromnou osobou. Chcete věděti, proč jsem
se tak poplašil, celý den byl zmaten pro neočekávanou návštěvu
přítelovu? Chcete věděti, proč jsem tak vzhůru vyletěl, zarděl se,
když otevřely se dvéře do mého pokoje, proč jsem nedovedl
uvítati hosta a s takovou hanbou zhynul pod tíží vlastního
pohostinství?“

„Nu ano, ano!“ odpověděla Nasteňka. „O to právě běž*.
Poslyšte: vypravujete velmi hezky, zda-li však je nemožno, vypra-
vovati cosi takového méně hezky? Vždyť vy mluvíte, jak byste z
knihy četl.“

„Nasteňko!“ odpověděl jsem hlasem vážným a přísným, stěží
potlačuje smích. „Milá Nasteňko, vím, že vypravuji velmi hezky
— ale promiňte, nedovedu jinak vypravovati. Nyní, milá
Nasteňko, nyní podobám se duchu krále Šalomouna, který byl
tisíc let v baňatce, pod sedmi pečetěmi a s něhož oněch sedm
pečetí konečně bylo sňato. Nyní, milá Nasteňko, když po tak
dlouhém odloučení opět jsme se sešli — již dávno jsem vás totiž
znal, Nasteňko, ježto jsem dávno již někoho hledal a to
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znamením, že jsem hledal právě vás a že nám bylo souzeno, se nyní
setkati — nyní v mé hlavě od kryly se tisíce klapek a musím vyliti
řeku slov, jinak bych se zadusil. Tedy prosím, byste mi neskákala
do řeči, Nasteňko, byste poslouchala mě pokorně a poslušně,
jinak — umlknu.“

„Ale — ale! Kdež pak! Mluvte! Neřeknu teď ani slova!“
„Pokračuji: v mém dni jest, má přítelkyně Nasteňko, hodina,

kterou mám nevšedně rád. Je to právě ta hodina, kdy končí skoro
všechna zaměstnání, úřadování a závazky, kdy všichni spěchají
do svých domovů, poobědvat, ulehnout a oddechnout si a tu
právě, cestou, vymýšlejí také jiná veselá themata ohledně večera,
noci a všeho ostatního svobodného času. V tuto hodinu také náš
hrdina — dovolte totiž, Nasteňko, bych vypravoval v třetí osobě,
poněvadž se tak hrozně stydím vypravovati v první — tedy, v
tuto hodinu náš hrdina, jenž nebyl také bez zaměstnání, kráčí za
ostatními. Ale podivný cit uspokojení pohrává na jeho bledé, jak
by poněkud semnuté tváři. Nedívá se lhostejně na večerní zoři,
pomalu hasnoucí na chladném petrohradském nebi. Nedívá se,
ale uvažuje jaksi bezděčně, jak by unaven nebo zaměstnán byl
v tu chvíli něčím jiným, zajímavějším, tak že jen letmo, téměř
nevědomky, může všímati si všeho, co je kol něho. Je rád, že pro
dnešek vyřídil mrzuté pro něho záležitosti a těší se jako školák,
propuštěný ze škamna k oblíbeným svým hrám a taškaření.
Podívejte se po očku na něho, Nasteňko. Uvidíte hned, že
radostný cit působil již blahodárně na jeho slabé nervy a
chorobně podrážděnou fantasii. Hle, zamyslil se nad něčím . . .
Myslíte, že nad obědem? Nade dnešním večerem? Nač se tak dívá?
Snad na pána solidního zevnějšku, který se tak malebně poklonil
dámě, jež projela rychle podle něho s rychlonohým spřezením ve
skvělém kočáře? Ne, Nasteňko, co mu nyní po všech těch malič-
kostech! Nyní oplývá již svým vlastním životem; jaksi náhle
zbohatl, paprsek hasnoucího slunce na rozloučenou zaskvěl se
ne nadarmo tak vesele před ním a vyzval v zahřátém srdci celou
řadu dojmů. Nyní skoro ani nepozoruje dráhu, na níž sebe menší
maličkost dříve mohla jej překvapiti. Nyní „bohyně fantasie“
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(četla-li jste Žukovského, Nasteňko) jala se rozmarnou svou rukou
tkáti již zlatou osnovu a rozvíjeti před ním vzorky nebývalého,
prapodivného života — kdož ví, snad přenesla jej rozmarnou
rukou z výtečného žulového chodníku, po kterém kráčel svou
cestou, do desátého křišťálového nebe. Zkuste a zastavte jej nyní,
zeptejte se náhle: kde stojí teď, kterými ulicemi šel — dozajista
nerozpomněl by se ani na to, kde chodil, ani na to, kde nyní stoji.
Zarděl by se nevrle a najisto by zalhal něco, by zachoval na oko
slušnost. Proto tedy sebou tak cukl, div že nezkřikl a s hrůzou
rozhlédl se kolem sebe, když jakási ctihodná stařenka zdvořile za-
stavila jej na chodníku, vyptávajíc se na cestu, kterou si zmátla.
Je dopálen, až se mráčí, kráčí dále, sotva si všimne, že nejeden
chodec, dívaje se na něho, se usmál, obrátil se za ním a že jakási
malá dívka bojácně uhnula se mu z cesty a dala se do hlasitého
smíchu, podívavši se vyvalenýma očima na široký úsměv, s nímž
on rozvažuje a na jeho posuňky. Ale táž fantasie uchvátila přece
za laškovného letu svého i stařenku i zvědavé chodce i smějící
se dívku i mužiky, kteří právě tam večeří na svých bárkách, jež
zatarasují Fontanku (kráčel-li ku příkladu náš hrdina tudy v tu
dobu), zapletla dovádivě do své tkaniny všechny a vše jako
mouchy do pavučiny a podivín vešel již s novou kořistí do svého
rozkošného doupete, usedl k obědu, dávno již poobědval a procitl
teprve tehdy, když zádumčivá a věčně zarmoucená Matrena, jež
mu posluhuje, sklidila již vše se stolu a podala mu dýmku; tu
procitl a divil se, vzpomněv si, že již dávno poobědval a rozhodně
přehlédl, kterak se to stalo. V pokoji se setmělo; v jeho srdci je
prázdno a teskno; celá říše myšlének kácela se kolem něho, kácela
se beze stopy, bez hluku a praskáni, minula jako viděni ve snách,
on však sám se ani nepamatuje, co se mu zdálo. Ale jakýsi ne-
jasný pocit, kterým v srdci jeho poněkud vyvolán bol a chvěni
v prsou jeho, jakási nová tužba svůdně lechtá a rozčiluje jeho
fantasii a nepozorovatelně svolává dohromady celé hejno nových
přízrakův. Ticho zavládlo v malém pokojíku; snivost, rozhýčkaná
osamělostí a lenivostí, poněkud se vznítí, poněkud vzkypí jako
voda v kávové konvičce staré Matreny, která klidně šuká ve
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vedlejší kuchyni, vaříc svou kávu, což kuchařky tak rády dělají.
Snivost pomalu se prodírá náhlými zážehy, hle, již dokonce kniha,
namátkou a bez účelu vzatá, vypadává z rukou mého snílka, který
nedočetl ani do třetí stránky. Jeho obraznost jest zase naladěna,
vznícena a pojednou zase nový svět, nový okouzlující život kmitl
před ním skvělým průzorem. Nový sen, nové štěstí! Nový způsob
zjemnělých, sladkých útrap! Ach, co mu po našem skutečném
životu! Dle mínění, jím získaného, já a vy, Nasteňko, žijeme tak
líně, pomalu, mdle; dle jeho mínění jsme my všichni tak
nespokojeni svým osudem, tak moříme se svým životem! A vě
ru, hleďte, na první pohled jest u nás opravdu vše chladné,
pochmurné, přesné, zrovna hněvivé . . . Chudáci! myslí sobě můj
snílek. A není divu, že tak myslí! Hleďte na ty čarovné přeludy,
které tak půvabně, tak chtivě, tak bezmezně a široce před ním
utváří se v kouzelný, životem prodchnutý obraz, v jehož popředí
jako čelná osobnost jest ovšem snílek náš sám, jeho drahocenná
osoba. Hleďte, jak rozmanité jsou tu příhody, jak nekonečný roj
úchvatných snu. Otážete se snad, o čem přemýšlí? Nač ta otázka?
Ano, ovšem . . . o úloze básníka, z počátku zneuznaného, pak
ale korunovaného. Přátelství s Hoffmannem, Bartoloměj ská noc,
Diana Vernon, hrdinství při dobytí Kazaně Ivanem Vasilijevičem,
shromáždění prelátův a Hus před nimi, povstání umrlců v
Robertu (pamatujete se na hudbu? Zavání hřbitovem!), Minna
i Brenda, bitva u Bereziny, čtení básně u hraběnky V—ové
D—ovou, Danton, Kleopatra ei suoi amanti, domek v Kolomně,
vlastní zákoutí a vedle milé stvoření, jež poslouchá za zimního
večera s rozevřenými ústy a očima, jako posloucháte nyní vy,
malinký můj andílku .. . Ne, Nasteňko, co je mu, co je mu. tomu
smilnému lenivci po životě, po němž mv tak toužíme? Pokládá
tento život za ubohý, smutný a netuší, že snad i jemu na dejde
žalostiplná hodina, kdy za jediný den tohoto ubohého života dá
všechna svá fantastická léta a to ani ne za radost, ne za štěstí a že
ani nebude vyběravým v té době, kdy pojme jej smutek, lítost a
žal, jemuž nelze se ubrániti. Dosud však hrozný ten čas nenastal
— nepřeje si ničeho, poněvadž je povznesen nad přání, poněvadž
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má vše, poněvadž je přesycen, poněvadž sám uměle utváří svůj
život a každou chvíli jej zařizuje dle své libosti. — Vždyť je tak
snadno, tak přirozeno, stvořiti si tento pohádkový, fantastický
svět. Jak by to nebyl ani dokonce přízrak! Mnohdy uvěří hned,
že celý ten život není podráždění citu, není přelud, není klam
obrazivosti, nýbrž opravdu cosi skutečného, opravdového,
existujícího! Řekněte, Nasteňko, proč v takové chvíle dech se
zatajuje? Proč jakési kouzlo, jakási neuvědomělá libovůle
zrychluje tepnu, proč vyhrknou slzy z očí snílkových, proč bledé,
zvlhlé tváře jeho planou a celá bytost jeho plna je nevýslovné
rozkoše? Proč celé bezsenné noci uběhnou jak okamžik v
nevyčerpatelném veselí a blahu a když ranní červánky zrcadlí se
na oknech a chmurný pokoj na úsvitě ozářen tajuplným,
fantastickým světlem, jako u nás v Petrohradě, proč náš snílek
unaven, utrápen, vrhá se na lože a s tak úmornou i sladkou bolestí
v srdci usíná v mdlobách, ježto srdce jeho je zaníceno až chorobně
a otřeseno? Ano, Nasteňko, zmýlíme se a nevolky uvěříme, jsme-
li i cizí, že opravdová, skutečná vášeň zmítá jeho srdcem, bezděky
uvěříme, že je cosi živého, hmatavého v jeho netělesných
vidinách! Hle, jaký to klam — vidíte, ku příkladu — láska
sestoupila do jeho prsou se vší nevyčerpatelnou radostí, se všemi
únavnými mukami . . . Jen hleďte na něho a přesvědčíte se!
Díváte-li se na něho, zda byste uvěřila tu, milá Nasteňko, že
opravdu neznal nikdy té, kterou tak miloval v ztřeštěné fantasii
své? Což pak ji neviděl, než pouze v čarových přízracích, což pak
jen pouze tato vášeň jevila se mu ve snách, což pak opravdu
neprošli ruka v ruce tolika léty svého života — pospolu, samotni,
odhodivše celý svět a sloučivše každý vlastní svět, svůj život se
životem druhého? Což pak ona v pozdní hodinu, když nastalo
loučení, neležela vzlykajíc a sklíčena žalem na jeho prsou, neslyšíc
bouře, která rozpoutala se pod chmurným nebem, neslyšíc větru,
který svál a unášel slzy z jejích černých řas? Což pak to vše bylo
pouhou fantasií — i onen smutný, opuštěný a divoký park s
cestičkami, zarostlými mechem, osamělý, chmurný, kde tak často
spolu se procházeli, těšili se nadějí, byli smut ni, milovali,
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milováni byli vzájemně, tak dlouho, „tak dlouho a něžně“! A ten
podivný dum po předcích, v němž žila tak dlouho osaměle a
smutně se starým, mrzutým mužem, věčně mlčícím a popudlivým,
který strašil je, bázlivé jako děti, kdežto tajili navzájem před sebou
svou lásku? Kterak se trápili, kterak se báli, kterak nevinna, čista
byla jejich láska a kterak zlí (samozřejmo, Nasteňko) byli lidé! Bože
můj, což nepotkal ji potom daleko od břehů své vlasti, pod ci-
zím nebem jižním, žhavým, v podivně věčném městě v plesovém
lesku, při hřmotné hudbě, v palazzo (kdež jinde než v palazzo?)
tonoucím v záplavě světel, na tom balkonu, svitém z myrt a růží,
kdež ona sňala, poznavši jej, svou masku s takým spěchem,
zašeptala: „Jsem svobodna“, a zachvěvši se, vrhla se v jeho náruč.
Vzkřikli radostí, přilnuli vzájemně k sobě, na okamžik zapomněli
na hudbu, na zármutek i rozloučení, na všechna muka i na
chmurný dům, na starého muže, i na tmavý park v daleké vlasti
i na lavičku, na které s posledním vášnivým polibkem vytrhla se
z jeho objetí, zmlklých v zoufalé trýzni … 0, uznejte, Nasteňko, že
otevře-li kterýsi dlouhý zdravý hoch, veselý to chlapík a šprýmař,
nezvaný náš přítel, dvéře naše a vzkřikne-li, jako by se
nechumelilo: „Ale, brachu, já jsem právě přijel z Pavlovská“ — že
tu vzplaneme, přijdeme v rozpaky a zardíme se jako školák, který
strčil do kapsy jablko, ukradené právě ze sousední zahrady? Bože
můj! Starý hrabě zemřel, počíná nevýslovné štěstí a tu přijíždějí
lidé, z Pavlovská.“

Umlkl jsem patheticky, dokonav pathetické své výkřiky.
Pamatuji se, že jsem se jaksi hrozně nutil do smíchu, neboť cítil
jsem již, že mnou šijí všichni čerti, že hrdlo se mi již svírá, brada se
chvěje a že oči vlhnou vždy víc a více . . .

Očekával jsem, že Nasteňka, jež poslouchala mě, otvírajíc
svá chytrá očka, dá se cele do dětinského, nezdržitelně veselého
smíchu a litoval jsem již, že zašel jsem daleko, že nadarmo jsem
vypravoval, což již dávno vřelo v srdci mém, o čem jsem mohl
mluviti, jak by z knihy, poněvadž dávno již připravil jsem si
rozsudek nad sebou samotným a nyní jsem nemohl se přemoci a
vynesl jsem jej: neočekával jsem — upřímně řečeno — že bude
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mně porozuměno. Ale k mému podivení Nasteňka se odmlčela
a po malé chvilce stiskla mi slabě ruku a otázala se s jakýmsi
bázlivým účastenstvím:

„Což pak jste opravdu strávil takto celý svůj život?“
„Celý život a patrně jej též tak i dokonám.“
„Ne, toť nemožno,“ pravila neklidně. „To se nestane, snad já

strávím tak celý svůj život po boku babičky. Poslyšte, víte, že ta-
kový život dokonce není krásný?“

„Vím. Nasteňko, vím to!‘ zvolal jsem, netlumě již svého citu.
„A nyní vím více, než kdy jindy, že jsem nadarmo utratil nej-
krásnější léta svého života. Nyní to vím a cítím bolestněji,
poněvadž jsem to poznal, ježto Bůh sám poslal mně vás, dobrého
anděla mého, by mně to řekl a dokázal. Nyní, když sedím vedle
vás a mluvím s vámi, myšlénka na budoucno mne zaráží, ježto
v budoucnu — zase je samota, zase týž suchopárný nepotřebný
život. O čem bych přemýšlel, byl-li jsem, aniž jsem spal, po vašem
boku tak šťasten! Ach, žehnám vám, milá dívko, za to, že jste mne
nezavrhla hned za to, že již mohu říci, že jsem žil byť jen dva večery
v životě svém!“

„Ach ne, ne!“ zvolala Nasteňka a slzička se zaleskla v jejích
očích. „Ne, toho již nebude. Takto se nerozejdeme! Co je to, dva
večery!“

,,Ach, Nasteňko, Nasteňko! Zda víte, na jak dlouho jste
smířila mne se mnou sa motným? Víte-li, že nyní nebudu míti o
sobě tak špatné mínění, jako jsem mnohdy míval? Víte-li, že snad
nebudu se již rmoutiti nad tím, že spáchal jsem zločin a hřích za
svého života, neboť život takový je zločinný a hříšný. A nemyslete
si, že nyní přeháním nějak před vámi, pro Boha, nedomnívejte se
to, Nasteňko, neboť napadají mne mnohdy takové chvíle smutku
. . . Neboť v takové chvíle domníval bych se již málem, že nejsem
nikdy s to, abych započal život opravdovým životem; neboť se
mi zdálo, že jsem pozbyl veškerého taktu, veškerého citu pro
skutečnost a opravdový stav; neboť jsem proklínal konečně sám
sebe; neboť po fantastických nocích mých napadají mne chvíle
vystřízlivění, které jsou hrozny! A přece slyším, kterak lidstvo
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kolem mne hlomozí a krouží se ve vichru života, slyším, vidím,
kterak lidé žijí — žijí ve skutečnosti, vidím, kterak nikdo nebrání
jich životu; život jejich nerozletí se jako sen, jako vidění, jejich
život se věčně obnovuje, věčně je mlád, ani jediná hodina není
jiné podobna kdežto fantasie je tak unylá, až nechutně
jednotvárná, plachá; jest otrokyní stínu, otrokyní prvního
mráčku, který náhle zahalí slunce a sevře zármutkem opravdové
petrohradské srdce, jemuž tolik záleží na jeho slunci — ale jaká
jest fantasie v hoři!

Cítím, že konečně ochabuje, umdlévá, vyčerpává se ve
věčném napnutí, tato nevyčerpatelná fantasie, poněvadž přece
stáváme se muži, odrůstáme předešlým ideálům svým: tříští se
v prach, na kousky. Není-li pak jiného života, nezbývá než jej
zbudovati z těchto kousků. A přece srdce žádá si a touží po čemsi
jiném! A snílek prohrabává se nadarmo ve starých fantasiích jako
v popelu, hledaje v tomto popelu byť jiskérku nějakou, kterou
by rozdmýchal, aby obnoveným ohněm ohřál vychladlé srdce a v
něm vzkřísil vše, co bylo dříve tak drahým, co dojímalo srdce, co
bouřilo krev, co vydíralo slzy z očí a tak blaze klamalo. Zdaž víte,
Nasteňko, kam jsem dospěl? Víte, že jsem nucen slaviti výročí
svých pocitů, výročí toho, co dříve bylo tak milé, co dojímalo
srdce, čeho ve skutečnosti nikdy nebylo? — Víte, že jsou časy, kdy
rád si teď vzpomenu a navštívím místa, kde byl jsem kdysi dle
svého způsobu šťasten, rád utvářím svou skutečnost na způsob,
který jest už minulostí a nikdy se nevrátí: často se toulám jako stín
bez potřeby a bez cíle smutně a zasmušile po zapadlých koutech a
ulicích petrohradských! Co tu vzpomínek neustále! Vzpomenu si
ku příkladu, že tuto právě před rokem, právě v tuto dobu v tuto
hodinu, po témž chodníku jsem bloudil právě tak osaměle, právě
tak smutně, jako nyní! A vzpomínám, že i tehdy byly fantasie
plny smutku; dříve nebylo sice lépe, ale cítím přece, že život byl
přece jaksi lepší a klidnější, že nebylo té černé myšlénky, která
nyní tak ke mně přilnula; že nebylo těch výčitek svědomí, výčitek
to chmurných, zamračených, které nyní nedají pokoje ani ve dne
ani v noci. A tu kladu si otázku: Kam poděly se mé fantasie? A
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kývám hlavou, říkám, jak rychle léta ubíhají! A zase se táži: Co
jsem učinil se svými léty? Kam pochoval jsem n^ nejlepší doby? Žil
jsem nebo ne? Hleď (řeknu k sobě samotnému), hleď, jaký chlad
nastává na světě. Léta ještě uběhnou a po nich nadejde zasmušilé
osamění, za ním pak smutek a skleslost ducha a chvějící se stáří
s berlou. Fantastický svět můj vybledne, mé fantasie odumrou,
uvadnou a sesypou se jako žluté listí se stromů . . Ach, Nasteňko!
Vždy bude to smutné, zůstanu-li tu samoten, úplně samoten a
nebudu ani mí-ti, čeho bych litoval — nic, opravdu nic! Neboť
všechno, čeho jsem jak by pozbyl, to všechno nebylo ničím, byla
to hloupá, kulatá nicka, jen samotné fantasie!“

„Ne, nedojímejte mne již k slzám,“ pronesla Nasteňka,
utírajíc slzičku, která kanula z očí jejích. „Nyní je konec! Budeme
nyní spolu: nyní nechť se mi přihodí cokoli, nerozejdeme se již
nikdy. Poslyšte, jsem prostá dívka, učila jsem se málo, ač babička
mně platila učitele, ale rozumím vám opravdu, věřte mi, poněvadž
to vše, co jste nyní mně vypověděl, prožila jsem již sama, když
mne babička přišpendlila k svým ša tům. Ovšem mé vypravování
by nebylo tak hezké, jako vaše, neučila jsem se,“ dodala bázlivě,
ježto stále dosud pociťovala úctu k mé pathetické řeči a mému
vznešenému slohu. „Jsem však velmi ráda, že jste mně zúplna
se projevil. Znám vás nyní úplně, celého. A víte co? Budu vám
vyprávěti i sve příhody, všechny, nic nezatajím, vy pak mně dáte
radu. Dle všeho jste velmi rozšafný muž. Slibujete, že mi tu radu
dáte?“

„Ach, Nasteňko,“ odpověděl jsem. „Nebyl jsem sice nikdy
rádcem, tím méně rozumným rádcem, ale teď vidím, že budeme-
li vždy tak žíti, bude to velmi rozumné a každý z nás poskytne
druhému hojnost rozumných rad! Nu, má hezoučká Nasteňko,
kterak bych vám radil? Řekněte mi upřímně; jsem nyní tak veselý,
blažený, smělý a rozumný, že nehrábnu pro slovo do kapsy.“

„Ne, ne,“ skočila mi, zamračivši se, Nasteňka do řeči.
„Potřebuji nejen rozumné rady, potřebuji rady od srdce, bratrské,
tak jako bvste mne iak živ bvl miloval!“

„Dobře, Nasteňko, dobře!“ vzkřikl jsem, radostí jsa bez sebe.

BÍLÉ NOCI

25



„A kdybych miloval vás už dvacet let, tož přece bych vás nemi-
loval více než nyní!“

„Vaši ruku!“ pravila Nasteňka.
„Tu ji máte!“ pravil jsem podávaje jí ruku.
„Tedy počneme s mými příběhy.“
Příběhy Nasteňčiny.
„Polovici příběhů již znáte, to jest víte, že mám starou

babičku . . .“
„Je-li druhá polovina tak krátká jako tato —,“ chtěl jsem ji

přerušiti a zasmál jsem se.
„Mlčte a poslouchejte. Předem si vymiňuji, že mně nebudete

skákati do řeči, sice bych snad se zmátla. Nu, poslouchejte tiše.
Mám starou babičku. Dostala jsem se k ní již jako velmi malá

dívka, poněvadž otec i matka mně zemřeli. Domnívám se, že ba-
bička byla kdysi najisto zámožnější, poněvadž i nyní vzpomíná
na lepší časy. Ona to právě byla, která naučila mne frančině a
pak mně najala učitele. Když mně bylo patnácte let (nyní jsem už
sedmnáct let), byl konec učení. Vidíte, v tu dobu jsem si zahýřila;
co jsem tehdy provedla, vám ani neřeknu. Stačí, řeknu-li, že
provinění mé nebylo značné. Babička však mne kdvsi z rána
zavolala k sobě a řekla, že poněvadž je slepá, nemůže na mne
všude dohlížeti; proto vzala špendlík, přišpendlila mé šaty k svým
a řekla hned, že budeme takto seděti po celý život, ovšem,
nepolepším-li se. Slovem, první dobu nemohla jsem se nikterak
hnouti: abych pracovala, četla i učila se pořád vedle babičky.
Chtěla jsem na ni vyzráti a přemluvila jsem Feklu, by sedla si
na mé místo. Zatím babička usnula v lenošce, já pak se vydala k
blízké přítelkyni. Ale skončilo to špatně. Babička se probudila za
mé nepřítomnosti a domnívajíc se, že sedím stále klidně na svém
místě, ptala se na něco. Fekla vidí, že se babička ptá, ale sama ne-
slyší, nač; rozvažovala, rozvažovala, co dělat, odšpendlila se a dala
na útěk . . .“

Tu se Nasteňka zarazila a dala se do smíchu. Zasmál jsem se
zároveň s ní.

„Slyšte, nesmějte se babičce. Směji se proto, že to je směšné
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… Co dělat, když je babička opravdu taková, ale já ji mám přece
drobet ráda. lnu, však jsem tehdy dostala: byla jsem hned zase
posazena na své místo a za nic nemohla jsem se ani hnouti.

Tedy! Ale zapomněla jsem vám říci, že máme, t. j. babička
že má dum; je to vlastně maličký domek, celkem o třech oknech,
docela dřevěný a takový starý, jako babička a s polopatrem
nahoře. Vidíte a do polopatra přijel k nám nový nájemník.“

„Tedy jste měly též starého nájemníka?“ otázal jsem se
mimochodem.

„Ovšemže,“ odpověděla Nasteňka. „A ten dovedl mlčeti lépe
než vy. Je pravda, ten sotva jazyk obracel. Byl to stařeček suchý,
němý, slepý, chromý, tak že život na světě se mu konečně
znemožnil a on umřel. A tu bylo potřebí nového nájemníka,
poněvadž bez nájemníka nemůžeme býti živy; jestiť to mimo
babiččinu pensi skoro celý náš důchod. Nový nájemník byl jako
z udělání, mladý muž, ne zdejší, přespolní. Nesmlouval a proto
jej babička přijala: potom se mě však ptala: „Což, Nasteňko, je
náš nájemník mladý nebo starý?“ Nechtěla jsem lháti a řekla jsem
babičce, že není právě mladý, ale také ne docela starý.“

„Nu a příjemného zevnějšku?“ táže se babička.
Zase nechci lháti. „Ano, příjemného zevnějšku, babičko,“

odpovídám. A babička povídá: „Ach, to je trest, to je trest! Říkám
ti to, vnučko, proto, abys se do něho nezadívala. To jsou léta!
Podívej se, takový dobrý nájemník a přece také příjemného ze-
vnějšku: není to jako za starých časů!“

A babička toužila pořád po starých časech. Za starvch časů
bvla i mladší, i slunce bylo teplejší, ani slivky za starých časů tak
rychle nezkysaly — všechno za starých časů! Vidíte: sedím, mlčím
a myslím si pro sebe: Co pak že mě babička sama upozorňuje, ptá
se, zda-li je nový nájemník hezký a mladý? Ale dále nic, jen ji to
napadlo a hned se dala do počítání ok a pletení punčoch a docela
na to zapomněla.

Hleďte, kdysi z rána přijde k nám podnájemník poptávat se,
že mu slíbeno bylo polepení pokoje novými tapetami. Slovo k
slovu a babička se rozpovídala a řekla: „Jdi, Nasteňko, podívat
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se do mé ložnice, přines počítadlo.“ Vyskočila jsem hned, zarděla
jsem se nevědouc proč a zapomněla, že jsem přišpendlena.
Nenapadlo mně, bych se tiše odšpendlila, aby toho nájemník ne-
viděl — skočila isem tak, že babiččina lenoška ujela. Jakmile jsem
viděla, že nájemník dověděl se nyní vše o mně, zarděla jsem se,
stanula na místě jako přimrazená a dala se náhle do pláče — bylo
mi v tu chvíli tak hanba a trpko — byla bych se raději propadla.
Babička křičí: „Co pak stojíš?“ Ale já ještě hůře . . . Jakmile
nájemník viděl, že se před ním stydím, poroučel se a hned odešel.

Od té doby jsem omdlévala, jakmile něco pohnulo se na síni.
Myslím si, že nájemník přichází a potichu pro kmotru Příhodu
odšpendlím se. Jen že to stále nebyl on, nepřicházel. Uplynulo
čtrnácte dní. Nájemník vzkázal po Fekle, že má mnoho francouz-
ských knih, že jsou to veskrze dobré knihy, které možno čísti,
nechce-li tedy babička, abych jí předčítala, by neměla dlouhou
chvíli. Babička byla srozuměna s radostí, jen se stále tázala, jsou-li
to mravné knihy nebo ne, poněvadž jsou-li to nemravné knihy, tu
je nesmím za nic čísti, abych se něčemu špatnému nenaučila.

„A čemu pak se naučím, babičko? Co je tam psáno?“
„Ale je tam popsáno,“ povídá, „kterak mladíci svádějí dobře

vychované dívky pod záminkou, že si je chtí vzíti, unášejí je z
rodného domu, jak potom ponechávají ty dívky osudu na pospas
a tyto hynou nadmíru žalostným způsobem. Takovýchto knížek
čtla jsem mnoho,“ povídala babička, „a je tam všechno tak krásně
vypsáno, že noc vysedíš a po tichu čteš. Dej si tedy pozor, ať je
nečteš. Jaké to knihy poslal?“ ptá se.

„Samé romány Waltera Scotta, babičko.“
„Romány Waltera Scotta! A což, není tu nějaké taškářství?

Podívej se, nepoložil-li do některého zamilované psaníčko?“
„Ne,“ povídám, „psaníčka tu není.“
,,Podívej se pod desky. Mnohdy je zastrčí do desek,

darebáci!“
„Ne, babičko, ani pod deskami ničeho není.“
„Nu, jen ať!“
A daly jsme se do čtení Waltera Scotta. Asi za měsíc jsme
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přečetly skoro polovičku. Pak poslal jiné a jiné. Poslal Puškina,
tak že konečně nemohla jsem bez knih obstáti a přestala
přemýšleti o vdavkách za čínského prince.

Tak to bylo, když náhodou kdysi potkala jsem našeho
nájemníka na schodech. Babička mě někam poslala. Zastavil se, já
jsem se zarděla i on se zarděl; dal se do smíchu, pozdravil, pozeptal
se na babiččino zdraví a povídá: „Což, přečtla jste knihy?“ Odpo-
věděla jsem: „Přečtla.“ Povídá: „Co pak se vám líbilo nejvíce?“
Povídám. „Ivanhoe a Puškin se mně líbili ze všeho nejvíce.“ A tím
to tehdy skončilo.

Za týden jsem se mu zase nahodila na schodech. Tentokrát
mě babička neposlala, nýbrž sama jsem něco potřebovala. Byly
tři hodiny a v tu hodinu přicházel nájemník domů. „Dobrý den,“
řekl a já jemu: „Dobrý den!“

„A co,“ povídá, „nemáte dlouhou chvíli, když tak sedíte celý
den s babičkou?“

Když se mě tak ptal, tu nevím, proč jsem se zarděla, zastyděla
se a zase mně bylo han-ha asi proto, že se již jiní po tom ptají.
Chtěla jsem mu již neodpověděti a odejiti, ale neměla jsem síly.

On povídá: ,,Poslouchejte, vy jste hodná dívka! Odpusťte,
že s vámi tak mluvím, ale ujišťuji vás, přeji vám vše dobré, více
než babička. Nemáte žádných přítelkyň, ke kterým byste mohla
choditi na návštěvu?“

Povídám mu, že nemám pražádných, že jsem měla jednu,
Mašenku, ale ta že odjela do Pskova.

„Poslouchejte,“ povídá. „Chcete jíti se mnou do divadla?“
„Do divadla? A co babička?“
„Ale odejdete potichu,“ povídá, „by babička nevěděla . . .“
„Ne, babičku šidit nebudu,“ povídám. „S Bohem.“
„Nu, s Bohem,“ řekl a odešel již beze slova.
Přišel k nám teprve po obědě, usedl a mluvil dlouho s

babičkou, ptal se, vychází-li, má-li známé — náhle pak povídá:
„Však jsem dnes vzal loži v divadle; dávají „La zebníka
sevillského“, známí chtěli jiti, ale pak odřekli a mám teď nezadaný
lístek.“
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„Lazebníka sevillského!“ zvolala babič ka. „A je to týž
lazebník, kterého dávali za starých časů?“

„Ano, týž lazebník,“ řekl a podíval se na mě. Pochopila jsem
vše a zarděla se. Srdce mi nedočkavostí usedalo.

„Ach,“ povídá babička, „kterak bych jej neznala! Sama jsem
za starých časů hrála Rosinku na domácím divadle!“

„Chcete tedy dnes jíti?“ pravil nájemník. „Vždyť by mně
lístek zbytečně propadl.“

„Ale, prosím, půjdeme,“ povídá babička. „Proč bychom
nešly? Vždyť má Nasteňka nebyla jak živa v divadle.“

Bože můj, to byla radost! Hned jsme se připravily, oblékly a
jely. Babička sice byla slepá, ale přece chtěla slyšeti hudbu; ostat-
ně je to hodná stařenka: běželo jí hlavně o to, by mně udělala
radost; samy bychom se nebyly nikdy vypravily. Jaký byl dojem
„Lazebníka sevillského“, vám už ani neřeknu, ale nájemník se
díval celý večer na mne tak hezky, tak hezky mluvil, že jsem
viděla, že mě chtěl ráno zkoušet, nabízeje mi, bych jela s ním sama.
Ach, to byla radost! Šla jsem spat, jsouc tak hrda, tak vesela, srdce
mně tak bušilo, že jsem dostala poněkud horečku a celou noc
třeštila o „Lazebníku sevillském“.

Myslila jsem, že potom k nám bude choditi vždy častěji a
častěji — a nestalo se to. Přestal téměř vůbec, zastaví se z pravidla
jednou za měsíc — a jen proto, aby nás pozval do divadla. Šly
jsme pak s ním ještě dvakráte. Ale nezpůsobilo mi to žádného
uspokojeni. Viděla jsem, že mne prostě lituje, poněvadž jsem od
babičky tak utiskována, o jiné že mu neběží. A bylo vždy hůř a
hůře, jak by něco na mě padlo: nemohu ani sedět ani číst ani
pracovat, někdy se dám do smíchu a dělám babičce něco naschvál,
jindy jednoduše pláču. Konečně jsem zhubla a málem se
roznemohla. Operní období bylo u konce, nájemník přestal k
nám docela choditi, když pak jsme se setkali — ovšem vždy na
týchž schodech, tu poklonil se tak mlčky, tak vážně, jako by
nechtěl ani mluviti. Bývá už docela nahoře na schodech, kdežto
já stojím ještě v polou schodů, červená jako mák, poněvadž se mi
všechna krev při setkání s ním žene do hlavy. Nyní bude hned
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konec. Právě před rokem v květnu přijde k nám nájemník a
povídá babičce, že si již vymohl vyřízení své záležitosti a že muší
zase jeti na rok do Moskvy. Jakmile jsem o tom slyšela, zbledla
jsem a klesla na židli, jak bezduchá. Babička nic nezpozorovala, on
pak odešel oznámiv, že stěhuje se od nás a poklonil se.

Co jsem měla počítí? Napřemýšlela jsem se, natoužila jsem
se, ale konečně jsem se rozhodla. Zítra musí odjeti, ale rozhodla
jsem, že učiním večer všemu konec, až babička odejde spat. Tak
se stalo. Svázala jsem v uzlíček všechny šaty, co jsem jich měla,
potřebné prádlo a s uzlíčkem v rukou a jsouc jako v bezvědomí,
odebrala jsem se do mezzaninu k našemu nájemníkovi. Myslím, že
jsem šla celou hodinu po schodech. Vzkřikl, když jsem vstoupila
a když mě spatřil. Pokládal mě za zjevení a skokem podal mi vodu,
poněvadž jsem sotva se držela na nohou. Srdce mi bušilo, až hlava
mne bolela a šla mně kolem. Když jsem přišla k sobě, tu jsem
nejprve položila uzlíček svůj rovnou na jeho postel a sama si sedla
k ní, zakryla tvář rukama a dala se do pláče až srdce usedalo.
Myslím, že okamžitě postřehl, oč běží: celý bledý stál přede mnou
a díval se na mě tak smutně, že mně to srdce rvalo.

„Poslyšte,“ počal. „Poslyšte, Nasteňko, nemohu nic učiniti.
Jsem chudý člověk, zatím nemám nic, ani pořádné místo. Kterak
budeme živi, kdybych vás i pojal za ženu?“

Dlouho jsme rozmlouvali, až jsem konečně rozrušením
nebyla sebe mocna. Řekla jsem, že nemohu žiti u babičky, že od
ní uteku, že nechci, aby mne přišpendlovala k sobě a že chce-li,
pojedu s ním do Moskvy, ježto nemohu bez něho živa býti. I stud,
i láska, i hrdost — vše ozývalo se ve mně rázem, byla bych málem
upadla v křečích na postel. Tak jsem se bála odmítnutí.

Seděl několik minut mlčky, pak vstal, přikročil ke mně a
uchopil mě za ruku.

,,Poslyšte, má drahá, má milá Nasteňko!“ počal a slzel taktéž.
„Přísahám vám, budu-li kdy s to, se oženiti, že pak vy najisto
budete základem mého štěstí. Ujišťuji vás, teď jen vy můžete býti
základem mého štěstí. Poslyšte, jedu do Moskvy, kdež pobudu
zrovna rok. Až se vrátím a nepřestanete-li mě milovati, tu,
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přísahám vám, budeme šťastni. Nyní je to nemožno, nemohu,
nejsem oprávněn, ani něco slibovati. Opakuji však, nebude-li to
za rok, bude to někdy přece dozajista. Ovšem v tom případě,
nedáte-li jinému přede mnou přednost, poněvadž zavazovat i vás
nějakým slovem nemohu a nesmím.“

Hleďte, to mi řekl a příštího dne odejel. Ujednali jsme spolu,
že neřekneme babičce ani slova. To si vyžádal. Nu, teď už je skoro
konec mým příběhům. Rok právě uplynul. Přijel, jest už zde celé
tři dny, a, a . . .“

„A což?“ zvolal jsem v nedočkavosti slvšeti konec.
„Dosud se neukázal!“ pravila Nasteňka, jako by sbírala síly.

„Ani vidu, ani slechu . . .“
Tu se zarazila, odmlčela se poněkud, sklopila hlavu a náhle

zakryvši se rukama, zalkala tak, že srdce se mně až svíralo při
tomto nářku.

Takovéhoto rozuzlení jsem nikterak neočekával.
„Nasteňko,“ počal jsem bázlivým a lichotným hlasem.

„Nasteňko! Pro Boha, neplačte! Proč myslíte? Snad on ještě . . .“
„Je tu, je tu!“ doložila Nasteňka. „Je zde, vím to. Umluvili

jsme se již tehdy večer. den před odjezdem. Když už jsme řekli
vše, co vypravovala jsem vám a domluvili se, vyšli jsme sem na
procházku, právě na toto nábřeží. Bylo již deset hodin. Seděli jsme
na této lavičce. Neplakala jsem už, bylo mi sladko poslouchati,
kterak mluvil ke mně . . . Pravil, že hned, jakmile přijede, k nám
přijde a nezřeknu-li se ho, že povíme babičce o všem. Nyní přijel,
vím to a není ho tu, není!“

A znova propukla v pláč.
„Bože můj! A což není nijak možná odpomoci těmto

svízelům?“ zvolal jsem, vyskočiv z lavičky, zoufaje si docela.
„Rcete, Nasteňko, snad abvch aspoň já k němu zašel?“

„Což pak je to možná?“ pravila, náhle zdvihnuvši hlavu.
„Ne, ovšem ne!“ podotkl jsem, vzpamatovav se. „Ale hleďte:

napište psaní.“
„Ne, to není možná, to není možná!“ odpověděla rozhodně,

ale již s hlavou skloněnou a nedívajíc se na mě.
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„Proč by to bylo nemožno? Proč pak nemožno?“ pokračoval
jsem, uchopiv se své myšlénky. „Ale víte, Nasteňko, psaní a psa-
ní, toť rozdíl a . . . Ach, Nasteňko, to je tak! Spolehněte na mě,
spolehněte na mě, nedám vám spatné rady! To vše je lze zaříditi!
Vždyť jste učinila první krok — proč pak nyní! . . .“

„Nemohu, nemohu. Pak by to bylo, jak bych k němu se
dotírala . . .“

„Ach, má předobrá Nasteňko!“ přerušil jsem ji, netaje
úsměvu. „Ne, ne: jste konečně oprávněna, poněvadž vám učinil
slib Ano, vidím dle všeho, že to je muž jemnocitný, že jednal
řádně,“ pokračoval jsem se zanícením vždy větším a větším,
následkem vlastních logických důvodů a přesvědčení. “Co učinil?
Zavázal se slibem. Řekl, že nepojme žádnou za manželku, leč vás,
ožení-li se totiž. Vám ponechal úplnou svobodu, vzdáti se jej
třebas hned … Tu můžete učiniti první krok; jste oprávněna, máte
před ním přednost, třeba ku příkladu, kdybyste chtěla jej
propustiti ze slova . . .“

„Poslyšte, iak bvste to napsal vv?“
„Co?“
„Ale to psaní . . .“
„Tedy bych napsal: Vážený pane!…“ „Tohoť dozajista potřebí:

vážený pane.“ „Ostatně, proč? Myslím . . .“
„Nu, nu! Dále!“
„Vážený pane!“
„Odpusťte, že . . . Ostatně není potřebí žádných omluv! Tu

ospravedlňuje samotné faktum. Napište jednoduše:
„Píšu vám. Promiňte, mou nedočkavost, ale celý rok těšila

jsem se blahou nadějí. Zda je to vinou mou, že nyní nemohu
vydržeti ani dne nejistoty? Nyní, když jste přijel, snad jste změnil
úmysly své. Pak toto psaní vám poví, že nereptám a neobviňuji
vás. Neobviňuji vás, že nemám moci nad vaším srdcem, taký už
jest osud můj!

Jste šlechetný muž. Neusmějete a nepohoršíte se pro
netrpělivý můj lístek. Vzpomenete si, že píše vám ubohá dívka,
že je samotná, že není, kdo by ji poučil, ani kdo by jí poradil
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a že nedovedla nikdy přemoci své srdce. Ale odpusťte mi, že
pochybnost vkradla se v mysl mou, byť na okamžik jediný. Nejste
ani s to, abyste v duchu ublížil té, která vás tak milovala a miluje.“

„Ach, ano! zrovna tak jsem si i myslila!“ zvolala Nasteňka a
radost bleskla v jejích očích. „Ach, rozplašil jste mé pochybnosti.
Bůh sám mně vás poslal! Děkuji, děkuji vám!“

„Zač? Za to, že mne Bůh poslal?“ odpověděl jsem, dívaje se u
vytržení na radostnou tvářičku její.

„Ano, třeba za to.“
„Ach, Nasteňko! Vždyť děkujeme některým lidem již proto,

že spolu s námi žijí. Děkuji vám za to, že jste se mně naskytla, za
to, že budu po celý svůj život na vás vzpomínati!“

„Nu, dosti, dosti! Ale nyní poslyšte: tehdy jsme umluvili, že
jakmile přijede, že hned podá o sobě zprávu tím, že zanechá mně
psaní na kterémsi místě, u kterýchsi známých mých, hodných to a
prostých lidi, jež ničeho o tom nevědí. Nebo nebude-li mu možno,
by mně poslal psaní, poněvadž psaní vždy vše nevyjádří, tu že
téhož dne, kdy přijede, dostaví se sem právě o desáté hodině a
zde jsme také určili sobě setkání. Že přijel, již vím; ale již třetí den
nemám ani psaní ani jeho. Ráno nemohu se nikterak od babičky
vzdáliti. Odevzdejte mé psaní zítra sám oněm hodným lidem, o
nichž jsem vám povídala, ti je už dodají. A dojde-li odpověď,
přineste ji sám večer o desáté hodině.“ „Ale psaní, psaní! Vždyť
musíte nejprve napsati psaní! Nemůže tedy k tomu všemu dojiti,
leč pozítří!“

„Psaní . . .,“ odpověděla Nasteňka, jsouc poněkud zaražena.
„Psaní! . . . ale . .

Ale nedomluvila. Nejprve odvrátila ode mne svou tvářičku,
zarděla se jako mák a náhle pocítil jsem ve své ruce psaní, patrně
již dávno napsané, docela připravené a zapečetěné. Jakási známá,
milá, graciesní vzpomínka prokmitla mou hlavou.

„R—o—Po—, s—i—si—n—a—na!“ počal jsem.
„Rosina,“ zazpívali jsme oba; byl bych ji málem obejmul

radostí, ona pak zardívala se, jak jen mohla se zardíti a usmívala se
v slzách, které jako perličky chvěly se na jejích černých brvách.
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„Nu dosti, dosti! S Bohem nyní!“ štěbetala. „Tu máte psaní a
adressu, kam je donésti. S Bohem! Na shledanou zítra!“

Stiskla mi pevně obě ruce, kývla hlavou a kmitla se jako šíp
do své postranní uličky. Dlouho jsem stál na místě a zrak můj pro-
vázel ji.

„Na shledanou!zítra!“ mihlo se mou hlavou, když zmizela
zrakům mým.
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TRETÍ NOC.

Dnes byl smutný, deštivý den, pošmourný, právě jako bude kdysi
stáří mé. Tak podivné myšlénky mne dusí, tak temné pocity, tak
nejasné posud otázky kupí se v mé hlavě — ale nedostává se
mi jaksi síly a vůle k jich rozřešení. Kdež bych to vše rozřešil!
Dnes se neuvidíme. Včera, když jsme se loučili, mraky zatahovaly
oblohu a mlha vystupovala. Pravil jsem, že zítra bude ošklivo.
Neodpověděla, nechtěla sobě odporovati. Pro ní den ten je jasný
a světlý a ani jeden mráček nezatáhne jejího štěstí.

,,Bude-li pršet, neuvidíme se!“ pravila. ,, Nepřijdu!“
Myslil jsem, že ani nevšimla si dnešního deště, ale nepřišla

přece.
Včera bylo naše třetí setkání, naše třetí bílá noc . . .
Ale jaké krásy dodává radost a štěstí člověku! Kterak srdce

překypuje láskou! Zdá se, že bys srdce své vylil v jiné srdce, chceš,
aby vše bylo veselé, vše se smálo. A kterak nakažliva je tato radost!
Včera bylo v jejích slovech tolik něhy, v srdci tolik dobroty ke
mně . . . Jak si mne hleděla, jak se ke mně lichotila, jak
povzbuzovala a láskala mé srdce! A co koketnosti způsobilo štěstí!
Já však… Bral jsem vše za berný peníz a domníval se, že ona . . .

Ale, Bože můj, kterak mohl jsem se to domnívati? Kterak
jsem mohl býti tak slepým, když jiný vše již zaujal a vše nebylo
mým? Když konečně i ta samotná její něžnost, její péče, její láska
. . . ano, láska ke mně — nebyla než radostí z brzkého shledání
s jiným, než přáni, učiniti také mne účastným na jejím štěstí?
. . . Když nepřišel, když jsme nadarmo čekali, tu se zamračila,
dostala strach a bázeň. Všechny pohyby její. všechna slova její
nebyla již tak nenucená, laškovná a veselá. Ale zvláštní bylo — že
zdvojnásobila ke mně svou pozornost, jak by instinktivně přála
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si na mě vyliti to, čeho přála sobě samotné, oč se strachovala, že
snad se to nesplní. Nasteňka má dostala takový strach, tak byla
zděšena, že snad konečně pochopila, že ji miluji a slitovala se nad
mou nešťastnou láskou. Takto cítíme, jsme-li nešťastni, silněji
neštěstí jiných. Cit se netříští, nýbrž soustřeďuje . . .

Přišel jsem k ní se srdcem překypujícím a stěží dočkal se
shledání. Nepředvídal jsem, co budu tehdy pociťovati,
nepředvídal jsem, že konec toho všeho bude jiný. Radostí záříc,
čekala na odpověď. Odpovědí byl on sám. Měl přijíti, přiběhnouti
na její zavolání. Přišla o celou hodinu dříve než já. Z po čátku
se smála všemu, chechtala se při každém slově mém. Chtěl jsem
mluviti, ale odmlčel jsem se.

„Víte, proč mám takovou radost?“ pravila. „Proč tak ráda se
na vás dívám? Proč vás dnes tak miluji?“ :

„Nu?“ otázal jsem se a srdce mé se zachvělo.
„Miluji vás proto, že jste se nezamiloval do mne. Bvt iinv

na místě vašem, již bv mně nedal pokoje, dotíral by se, počal by
bědovati, rozstonal by se, vy však jste tak milý!“

Tu stiskla ruku mou tak, že div jsem nevvkřikl. Dala se do
smíchu.

„Bože, jaký jste přítel!“ počala za chvilku velmi vážně. „A vás
mně poslal Bůh! Nevím, co by se bvlo stalo, nebýti vás! Jak jste
nezištný! Jak hezky mne milujete! Až se vdám, budeme vespolek
velmi dobrými přáteli, více než sourozenci. Budu vás milo vati
skoro jako jeho . . .“

Krutý žal pojal mě jaksi v tomto okažiku, ale cosi smíchu
podobného pohnulo se v mém srdci.

„Jste zachvácena strachem.“ pravil jsem. „Domníváte se, že
nepřijde.“

„Ach, pro Boha, có myslíte!“ odpověděla. „Kdybych byla
méně šťastna, snad bych se dala do pláče pro vaši nedůvěru, pro
vaše předhůzky. Ostatně jste mě přivedl na myšlénku a dal
podnět k dlouhému přemýšlení, ale budu rozvažovati až pak, nyní
však se vám přiznám, že máte pravdu. Ano, jsem sama jako ne
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svá. Jsem plna očekávání a cítím to vše jaksi příliš lehce. Ale dosti,
zanechme těch citů . . .“

V tu chvíli rozlehly se kroky a ve tmě objevil se chodec,
kráčející proti nám. Oba jsme se zachvěli, ona málem by byla
vykřikla. Pustil jsem její ruku a učinil posuněk, jako bych chtěl
odejiti. Ale zmýlili jsme se: to nebyl on.

„Čeho se lekáte? Proč jste odhodil ruku?“ otázala se,
podávajíc mně ji. „Nu, což?> Uvítáme jej spolu. Chci, aby viděl,
kterak se milujeme vespolek.“

„Jak se vespolek milujeme!“ vzkřikl jsem.
„Ach, Nasteňko, Nasteňko,“ pomyslil jsem si. „Jak mnoho

jsi řekla těmito slovy! Pro takovouto lásku, Nasteňko, jindy srdce
trne a těžkomyslnost nás pojímá. Tvá ruka je chladná, má vřelá
jako oheň. Jak zaslepena jsi, Nasteňko! Ach! Kterak nesnesitelní
jsou mnohdy šťastní lidé! Ale nemohl jsem na tebe se rozhněvati!
. . .“

Konečně srdce mé překypělo.
„Poslyšte, Nasteňko!“ zvolal jsem. „Víte. jak mně bylo po celý

den?“
„Nu, což, což? Vypravujte honem! Proč pak jste posud

neustále mlčel!“
„Předně, Nasteňko, když jsem vyplnil všechny vaše příkazy,

odevzdal psaní, byl u vašich hodných lidí, pak . . . pak jsem přišel
domu a šel spat.“

„A co dále?“
„Ano, toť skoro konec,“ odpověděl jsem, dodav si srdce,

poněvadž hloupé slzy draly se mi už do očí. „Probudil isem se
hodinu před naším shledáním, ale jako bych ani nebyl spal.
Nevím, co se dálo se mnou. Šel jsem vypovědět vám to vše, jako
by se čas pro mě zastavil, jako by samotný pocit, jediný pocit měl
zůstati ve mně od té doby na věky, jako by jedna minuta měla
trvati po celou věčnost a zrovna jako by celý život pro mne se
zastavil . . . Když jsem procitl, tu se mi zdálo, že jakýsi hudební
motiv, dávno známý, kdesi dříve slyšený, zapomenutý a sladký,
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připadl mně tehdy na mysl. Mně se zdálo, že po celý život žádal si
průchodu z mého srdce a teprve tehdv . . .“

„Ach, Bože můj, Bože můj!“ přerušila mne Nasteňka. „Čím
to je vše? Nechápu ani slova.“

„Ach, Nasteňko! Rád bvch kdvsi sdělil s vámi onen podivný
dojem,“ počal jsem naříkavým hlasem, v němž tajila se posud
naděje, byť velmi chabá.

„Dosti, přestaňte, dosti!“ pronesla; v jediném okamžiku
uhádl to diblík.

Pojednou se jaksi neobyčejně rozpovídala, rozveselila,
rozdováděla. Vzala mne pod ramenem, smála se, chtěla, bych se
také smál a každé zarmoucené slovo mé obráželo se v ní tak
dlouhým smíchem . . . Durdil jsem se již, náhle počala koketovati.

„Poslyšte,“ začala. ,,Mne přece poněkud mrzí, že jste se do
mě nezamiloval. Abychom pak člověka probádali! Ale přece, pa-
ne neoblomný, musíte mě pochváliti proto, že jsem taková
prostomyslná. Píkám vám vše, říkám vám vše, byť sebe větší
hloupost kmitla se mou hlavou!“

„Poslyšte! Toť snad jedenácte hodin,“ pravil jsem, když
odměřené údery zvonu se ozvaly se vzdálené městské věže. Zara-
zila se náhle, přestala se smáti a jala se počítati.

„Ano, jedenácte hodin,“ pravila konečně hlasem bázlivým,
nerozhodným.

Vyčítal jsem si, že jsem ji polekal, že mou vinou počítala
hodiny a proklínal jsem se, že jsem nechal se strhnouti hněvem.
Pro ni jsem byl zasmušen a nevěděl, čím bych vykoupil svůj
poklesek. Jal jsem se ji konejšiti. pátrati po příčině jeho nepřítom-
nosti, uváděti různé důvody a důkazy. Nikoho nebylo lze ošáliti
lehčeji, než ji v tu chvíli; vsak každý v takovou chvíli jakousi
radostí vyslechne potěchu, byť jakoukoliv a raduje se — velmi se
raduje i sebe menšímu odůvodnění.

„A je to směšná věc,“ pravil jsem, rozčiluje se vždy víc a více
i kochaje se v nevšední jasnosti svých důkazů. „Však on nemohl
přijíti. Vy jste mne, Nasteňko, ošálila i zavedla, tak že nevím, kolik
uhodilo . . . Považte jen, stěží mohl dostati psaní; dejme tomu, že
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nemohl přijíti, dejme tomu, že odpoví, tedy psaní nedojde před
zítřkem. Zajdu pro ně zítra před svítáním a dám hned vám zprávu.
Předpokládejte konečně tisíce pravděpodobností: nu, nebyl
doma, když psaní došlo a snad je dosud ani nečetl? Všechno je
přece možné!“

„Ano, ano,“ odpovídala Nasteňka. „Ani jsem to nepovážila,
možné je vše,“ pokračovala: v hlasu jejím ozývalo se přání, dáti
se přesvědčiti, ale i jakási jiná nejasná myšlénka jako durdivý
nesouzvuk. „Víte, co byste mohl učiniti?“ pokračovala. „Jděte zítra
co nejdříve a dostanete-li něco, podejte mi hned zprávu. Víte
přece, kde bydlím?“

A opakovala mi svou adressu.
Potom chovala se zase ke mně tak něžně, tak bázlivě . . . Zdálo

se, že poslouchala pozorně, co jsem jí povídal. Když jsem však se
obrátil k ní, tázaje se jí na cosi, odmlčela se, upadla v rozpaky a
odvrátila ode mne hlavičku. Pohlédl jsem jí do oči — opravdu:
plakala.

„Nu, je to možná, je to možná? Ach, jste vy dětina! Jaké to
dětinství!… Přestaňte!“

Zkusila se usmáti, uklidniti se, ale brada se jí třásla a ňadra se
stále ještě vlnila.

„Myslím na vás,“ pravila po chvilkovém mlčení. „Jste tak
hodný, že bych byla z kamene, kdybych to necítila. Víte, co mě
nyní napadlo? Porovnávala jsem vás oba. Proč on, proč ne vy?«
Proč není takový, jako vy? Jest horší než vy, byť miluji jeho více
než vás.“

Neodpověděl jsem ani slovem. Cekala asi, že něco řeknu.
„Ovšem, snad mu dosud zcela nerozumím. Víte, měla jsem

před ním vždy jakousi bázeň. Byl vždycky tak vážný, jak by hrdý.
Ovšem vím, že on jen tak vzhlíží, že v nitru jeho více něhy než v
mém . . . Pamatuji se na jeho pohled tehdy, když jsem pamatujete
se — přišla k němu s uzlíčkem. Ale vážím si jej přece příliš, vždyť
my nejsme mu jaksi ani rovni.“

„Ne, Nasteňko, ne,“ odpověděl jsem. „Toť důkazem, že
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milujete jej nade vše na světě a že milujete jej daleko více než sebe
samotnu.“

„Ano, dejme tomu, že tomu je tak.“ odpověděla naivní
Nasteňka. „Ale což víte, co mě nyní napadlo. — Jen že nebudu
nyní mluviti o něm, ale tak všeobecně. To vše připadalo mně již
dávno na mysl. Poslyšte, proč my všichni nejsme jako bratří s
bratřími? Proč i nejlepší člověk vždy jak by něco tajil před jinými a
zamlčoval před nimi? Proč neřekne rovnou, hned, co má na srdci,
ví-li, že nebude mluviti do větru? Ale takto vzhlíží každý možno-li
chmurněji nežli opravdu jest, všichni jako by se báli, že zlehčí své
city, projeví-li je příliš záhy . . .“

„Ach, Nasteňko, máte pravdu. Ale příčin toho je mnoho,“
přerušil ji, potlačuje city své sám více, než kdy jindy.

„Ne, ne,“ odpověděla s upřímným zanícením. „Hle, vy ku
příkladu nejste takový jako druzí! Opravdu nevím, kterak bych
vám vyslovila, co cítím. Ale zdá se mi, hle, vy ku příkladu . . .
třeba nyní . . . zdá se mi, že přinášíte mi nějakou obět,“ dodala,
pohlédnuvši zběžně na mě. ,,Odpusťte mi, mluvím-li takto k vám.
Vždyť jsem prostá dívka: vždyť viděla jsem dosud málo na světě a
věru nedovedu někdy mluviti,“ dodala hlasem chvějícím se, ježto
tlumila jakýsi cit a přece snažila se usmívati se. „Ráda bych však
pověděla jen vám, že jsem vděčna, že to vše také cítím . . . Ach.
deiž vám Bůh za to štěstí! Hleďte, co jste se mi toho navykládal
tehdy o svém snilku, toť naprostá nepravda, to jest, chci říci, to
naprosto se vás netýká. Vy se zotavujete, vy jste opravdu docela
jiný člověk, než jak jste vypsal sebe sám. Zamilujete-li se někdy, tu
dejž vám Bůh štěstí s ní! Ale jí nepřeji ničeho, poněvadž bude s
vámi šťastna. Vím to, jsem sama žena a musíte mi věřiti, říkám-li
vám to . . .“

Umlkla a stiskla mi pevně ruku. Ani já nemohl jsem
pohnutím slova pronésti. Uplynulo několik minut.

,,Dnes však jistě nepřijde!“ pravila konečně, zvednuvši
hlavu. „Je pozdě!…“

„Přijde zítra,“ pravil jsem hlasem co nejpevnějším a
nejjistším.
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„Ano,“ dodala veseleji. „Nu tedy na shledanou! Zítra na
shledanou! Bude-li pršeti, snad nepřijdu. Ale pozítří přijdu, na
jisto přijdu: chci vás viděti a vše vám vypovím.“

Když pak jsme se loučili, podala mi ruku a pravila, podívavši
se vlídně na mne:

„Vždyť jsme nyní navždy spolu, že ano?“
Ach, Nasteňko, Nasteňko! Kdybys věděla, kterak jsem nyní

osamocen!
Když devět hodin odbilo, nevydržel jsem již seděti v

komnatě, oblékl jsem se a nedbaje nepohody, odešel. Byl isem
tam, se děl jsem na naší lavičce. Chtěl jsem zajiti do jejich
postranní uličky, ale zastyděl se a vrátil, nepodívav se do jejích
oken; nedošel jsem ani na dva kroky k jejich domu. Přišel jsem
domu tak zarmoucen, jako posud nikdy. Jaký to sychravý, nudný
čas! Být pěkné počasí, procházel bych se tudy celou noc …

Zítra, zítra! Zítra mně vše vypoví.
Ale psaní dnes nedošlo. Ostatně však mělo se tak státi. Jsou

již spolu . . .
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ČTVRTÁ NOC.

Bože, kterak to vše skončilo! Cím to vše skončilo!
Přišel jsem o deváté hodině. Byla již tam. Již z dálky jsem ji

zpozoroval. Stála jako tehdy, po prvé, opírajíc se lokty o nábřežní
zábradlí a neslyšela, když jsem přikročil k ní.

„Nasteňko!“ zvolal jsem na ni, potlačuje své pohnutí, seč
jsem mohl.

Obrátila se rychle ke mně.
„Nu,“ pravila. „Nu! Honem!“ Díval jsem se na ni nechápaje

nic.
,Nu, kde je psaní! Přinesl jste psaní?“ opakovala, chytajíc se

rukou zábradlí.
„Ne, nemám psaní,“ odpověděl jsem konečně. „Co pak ještě

u vás nebyl?“
Zbledla děsně a drahnou dobu dívala se
na mne bez hnutí. Ztroskotal jsem poslední její naději.
„Nu, Pánu Bohu poručeno!“ pronesla konečně zajíkavým

hlasem. „Pánu Bohu poručeno, opouští-li mne tak.“
Sklopila oči, pak chtěla se na mne podívati, ale nemohla.

Ještě několik minut přemáhala své pohnutí, ale náhle se odvrátila,
opřela lokty o sloupoví nábřežní a propukla v pláč.

„Přestaňte! Přestaňte!“ chtěl jsem pronésti, ale nedostávalo
se mi síly k pokračování, když jsem díval se na ni. A co bych jí
mohl říci?

„Nekonejšte mě,“ pravila plačky. „Nemluvte o něm,
neříkejte, že přijde, že mne neopustil tak krutě, tak nelidsky, jak
to učinil. Proč, proč? Což bylo něco v mém psaní, v tom neblahém
psaní?“ . . .
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Tu vzlýkání přervalo její hlas. Srdce mně pukalo při pohledu
na ni.

„Ach, jak je to nelidsky kruté!“ počala znovu.
„A ani řádky, ani řádky! Kdyby alespoň odpověděl, že mne

nepotřebuje, že mne zavrhuje. Ale takto ani jedné řádky za celé
tři dny! Jak snadno mu urazit, zlehčit ubohou, bezbrannou dívku,
jejímž proviněním je právě, že jej miluje! A co jsem vytrpěla za
ty tři dny! Bože můj! Bože můj! Vzpomenu-li si. že přišla jsem k
němu po prvé sama, že jsem se před ním ponížila, plakala, že jsem
doprošovala se u něho aspoň drobtu lásky … A pak! . . . Poslyšte,“
pronesla, obracejíc se ke mně a černá očka její se zajiskřila. „To
není samo sebou! Toť nemožno, toť nepřirozeno! Buďto jste se
zmýlil vy, nebo já. Snad nedostal psaní? Snad dosud nic neví?
Posuďte sám, kterak možno, řekněte mi pro Boha, vysvětlete mi
— nemohu toho pochopiti — kterak možno tak barbarsky surově
jednati, jak naložil on se mnou! Ani slovíčka! 1 nejposlednějším
u člověku na světě dostane se více útrpnosti. Snad se doslechl
něčeho, snad mu naklevetil někdo o mně?“ vzkřikla, obrátivši se
tázavě ke mně. „Což, jak myslíte?“

„Poslyšte, Nasteňko, půjdu zítra k němu vaším jménem.“
„Nu!“
„Zeptám se jej na vše, vypovím mu všechno.“
„Nu, nu!“
„Napište psaní. Neodporujte, Nasteňko, neodporujte!

Donutím jej, aby ctil váš skutek, doví se všeho a jestli . . .“
„Ne, můj příteli, ne,“ přerušila mě. „Konec. Ani slova již, ani

jediného slova ode mne, ani řádky — je konec! Neznám jej, ne-
miluji jej už, na něho za—po—me—nu“ . . .

Nedomluvila.
,,Uklidněte se, uklidněte se! Posaďte se tu, Nasteňko,“ pravil

jsem, usazuje ji na lavičku . . .
„Ano, jsem klidná. Konec. Tak je to! To jsou slzy, ty

uschnou! Co myslíte, že sebe zahubím, že se utopím?“ . . .
V srdci mém vřelo. Chtěl jsem promluviti, ale nebyl jsem s

to.
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„Poslyšte,“ pokračovala, chopivši mne za ruku. „Rcete! Vy
byste tak nejednal: vy byste neopustil dívku, která by sama přišla
k vám, vy byste jí nevrhl do očí nestydatý výsměch nad jejím
slabým, hloupým srdcem! Šetřil byste ji? Uvážil byste, že byla
samotna, že nedovedla sebe chrániti, že neuměla se vyvarovati
lásce k vám, že není vinna, že konečně není vinna … že nic ne-
učinila .. . Ach, Bože můj, Bože můj…!“

„Nasteňko!“ zvolal jsem konečně, nejsa s to, bych potlačil
své pohnutí. „Nasteňko! Trápíte mě! Rozdíráte mé srdce, trápíte
mne, Nasteňko! Nemohu mlčeti! Musím konečně mluviti: musím
vypověděti, co usadilo se v srdci mém . . .“

Povstal jsem při těchto slovech z lavičky. Uchopila mě za
ruku a dívala se udiveně na mě.

„Co je vám?“ pronesla konečně.
„Poslyšte,“ pronesl jsem rozhodně. „Poslyšte mě, Nasteňko!

Co budu nyní mluviti, je vše hloupost, samé nepřípadné, samé
hloupé řeči! Vím, že nemůže nikdy k tomu dojiti, ale nemohu
přece mlčeti. Jménem toho, čím nyní trpíte, za včas prosím vás,
odpusťte mně!“

„Nu co, co?“ pronesla, již neplačíc a hledíc upřeně na mě,
kdežto podivná zvědavost jiskřila v jejích udivených očkách. „Co
je vám?“

„Je to nemožno, ale miluji vás, Nasteňko! Vidíte, tu to máte.
Nu, nyní řečeno je vše!“ pravil jsem, máchnuv rukou. „Nyní
uvidíte, můžete-li mluviti takto se mnou, jako jste právě mluvila,
můžete-li konečně poslouchati, co budu vám říkati. . .“

„Ach což, což?“ přerušila mne Nasteňka. „Co z toho? Nu,
věděla jsem dávno, že mě milujete, ale zdálo se mi ustavičně, že mě
tak jednoduše, tak nějak milujete . . . Ach, Bože můj, Bože můj!“

„Z počátku to bylo vše prosté, Nasteňko, ale nyní, nyní! … Je
mi téměř jako bylo vám, když tehdy přišla jste k němu se svým
uzlíčkem. Hůře, než vám, Nasteňko, poněvadž on tehdy nikoho
nemiloval, kdežto vy milujete.“

„Proč mi to říkáte? Konečně, nerozumím vám docela. Nu,
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poslyšte, nač to, to jest, ne nač, ale proč vy tak a tak náhle . . . Bože,
mluvím hlouposti! Vy však . .

A Nasteňka byla úplně zmatena. Její tváře planuly, sklopila
oči.

„Co si počnu, Nasteňko, co si počnu? Provinil jsem se,
zneužil . . . Ale ne, ne, nejsem vinen já, Nasteňko. Slyším to, cítím,
poněvadž mé srdce mi říká, že mám pravdu, poněvadž nemohu
vám ničím ublížiti, ničím vás uraziti! Byl jsem vaším přítelem. Nu,
jsem i nyní vaším přítelem. Nezpronevěřil jsem se. Vidíte, slzy mi
teď kanou, Nasteňko. Nechť kanou, nechť kanou — toť nikomu
nevadí. Uschnou, Nasteňko . . .“

„Nu, seďte, seďte.“ pravila, usazujíc mne na lavičku. „Ach
Bože můj!“

„Ne, Nasteňko, nesednu si. Nemohu již zde zůstati.
Nemůžete mne již viděti. Řeknu vše a odejdu. Chci jen říci, že
byste nikdy nepoznala, že vás miluji. Zachoval bych své tajemství.
Netrápil bych vás nyní, v tu chvíli, svým sobectvím. Ne! Ale
nemohl jsem to nyní vydržeti. Promluvila jste sama o tom, jste
vinna, jste vinna vším, já však nejsem vinen. Nemůžete mne
zapudit od sebe . . .“

„Ne, nezapuzuji vás přece od sebe, ne!“ pravila Nasteňka,
tajíc co možná své rozčilení. celá bledá.

„Nezaháníte mě? Ne! A chtěl jsem sám od vás uprchnouti.
Však odejdu, ale povím vám vše od počátku, poněvadž když jste
tu mluvila, neměl jsem stání. Když jste tu plakala, když jste se
trápila proto, nu proto (řeknu to již, Nasteňko) proto, že jste za-
vržena, protože vaše láska byla odstrčena; cítil jsem, slyšel jsem,
že v mém srdci je tolik lásky k vám, Nasteňko, tolik lásky! . . . A
tu bylo mně tak trpko, že nemohu vám touto láskou pomoci . .
. tak že srdce to rozdíralo . . . já pak nemohl mlčeti, musil jsem,
Nasteňko, mluviti, musil jsem mluviti!…“

„Ano, ano! Mluvte, mluvte se mnou tak!“ pravila Nasteňka
s nevysvětlitelným pohybem. „Zdá se vám snad podivným, že tak
mluvím s vámi, ale… mluvte! Povím vám to potom! Budu vám pak
vše vypravovati!“
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„Vy mne litujete, Nasteňko, vy mne jednoduše litujete, má
drahá přítelkyně! Co je pryč, to je pryč! Co vyslovím, toho již
neodvolám! Že ano? Nu tedy, nyní vše víte. Tím počněme, ano!
Nyní je vše zcela v pořádku — jen poslyšte. Když jste tu plačíc
seděla, já pak o sobě přemýšlel (ach, řek‘ bych vám rád, o čem jsem
uvažoval), myslil jsem, že (je to ovšem zcela nemožné, Nasteňko),
myslil jsem, že vy, ano že vy tam nějak . . . nu, jaksi docela stranou,
již nemáte jej ráda. Tehdy — myslil jsem to včera i předevčírem,
Nasteňko — tehdy byl bych se choval, byl bych se choval na
jisto tak, abyste pojala ke mně lásku. Vždyť jste pravila sama,
Nasteňko, že jste si mě skoro úplně zamilovala. Nu a dále? Hleďte,
toť skoro vše, co jsem chtěl říci. Třeba jen říci vám ještě, co by
se bylo stalo tehdy, kdybyste si mne zamilovala, jen to, nic více!
Poslyšte pak, má přítelkyně — já jsem ovšem muž chudý, prostý,
tak bezvýznamný, ale o to neběží (mluvím stále něco jiného,
poněvadž jsem tak sklíčen), ale měl bych vás přece tak rád, tak
rád, že i kdybyste jej dosud milovala a stále milovala toho, mně
neznámého, tu přece byste nepozorovala, že láska má působí vám
nějaké nesnáze. Slyšela byste jen, slyšela byste v každý čas vedle
sebe tluk vděčného, vděčného srdce, srdce vroucího, jež pro vás .
. . Ach, Nasteňko, Nasteňko! Co jste mi provedla!!“ . . .

,,Neplačte, neplačte, nechci, byste plakal,“ pravila Nasteňka,
vstávajíc rychle z lavičky. „Pojďte, vstaňte, pojďte se mnou,
neplačte pak, neplačte,“ pravila, utírajíc mně oči svým
kapesníkem. „Nu, pojďte nyní: snad vám něco řeknu… Nu, když
on mne nyní zanechal, když na mne zapomněl, ač jej posud miluji
(nechci vás klamati) . . . ale poslyšte, odpovězte mi. Kdybych ku
přikladu si vás zamilovala, to jest, kdybych jen… Ach, příteli můj,
příteli můj! Povážím-li, povážím-li, kterak jsem vám ublížila,
vysmívajíc se tehdy vaší lásce, chválíc vás za to, že jste se
nezamiloval . . . Ach, Bože! Ach, že jsem to nepředvídala, že jsem
to nepředvídala, kterak jsem byla tak pošetilá, ach . . . Nu, nu,
rozhodla jsem se, že povím vše . .

,,Poslyšte, Nasteňko, víte co? Odejdu od vás, to udělám!
Prostě, já vás jen trápím. Vidíte, svědomí vám nyní vyčítá, že jste
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si ztropila smích, já však nechci, ano nechci, byste mimo svůj
zármutek . . . jsem ovšem vinníkem, Nasteňko, ale s Bohem!“

,,Stůjte, vyslechněte mne: můžete čekati?“
„Čekati nač, jak?“
„Mám jej ráda. Ale to mine, to musí minouti, to musí

minouti. Mine, cítím to . . . Kdož ví, snad dnes tomu bude konec,
poněvadž jej nenávidím, poněvadž si ze mne ztropil výsměch,
kdežto vy jste tu plakal spolu se mnou, poněvadž byste mne neza-
vrhl jako on, poněvadž mne milujete, kdežto on mne nemiloval,
poněvadž já vás konečně sama miluji… Ano miluji. Miluji, jako
vy mne milujete, vždyť jsem vám to prve již sama řekla, slyšel jste
to sám — miluji vás, poněvadž jste lepší než on, po něvadž jste
šlechetnější než on, poněvadž, poněvadž on …“

Tak mocné bylo pohnutí ubohé dívky, že nedomluvila,
sklonila hlavu na mé rameno, pak na prsa a propukla v hořký
pláč. Těšil jsem ji, domlouval jsem jí, ale nemohla přestati stále
mně tiskla ruku a mluvila skytajíc: ,,Počkejte, počkejte, vidíte,
přestanu hned! Chci vám říci… nemyslete si, že ty slzy — to je
tak slabostí, počkejte, až to přejde . . .“ Konečně přestala, utřela
slzy a šli jsme dále. Chtěl jsem mluviti, ale dlouho ještě mne stále
prosila, abych posečkal . . . Odmlčeli jsme se . . . Konečně se
vzpamatovala a počala mluviti . . .

,,Hleďte,“ počala hlasem slabým a chvějícím se, v němž
zaznělo však náhle cosi, co mě bodlo zrovna do srdce a sladce
v něm zatesknilo. ,,Nemyslete si, že jsem tak nestálá, těkavá,
nemyslete si, že mohu tak rychle a snadno zapomenouti a se
zpronevěřili . . . Celý rok jsem jej milovala, nikdy ani v duchu jsem
se mu nezpronevěřila. Tím pohrdl. Vysmál se mi — Pánu Bohu
poručeno! Ale ranil mne a urazil mé srdce. Já … já jej nemiluji,
poněvadž mohu milovati jen to, co je velikomyslného, co rozumí
mně, co je šlechetné. Protože jsem sama taková, on pak není mne
hoden — nu, Pánu Bohu poručeno! Učinil lépe, než kdy bych
později zmýlila se ve svém očekávání a seznala, jaký je . . . Ale
kdož ví, dobrý můj příteli,“ pokračovala, tisknouc mi ruku. „Kdož
ví, snad i celá láska má byla jen šálením smyslň, obrazivosti, snad
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počala klamem, hloupostí, proto, že jsem byla pod babiččinou
dohlídkou? Snad jsem měla milovati jiného a ne jeho, ne
takového člověka, jiného, který měl by se mnou útrpnost a, a . . .
Nu, nechrne toho, nechrne toho,“ přerušila Nasteňka, nemohouc
pohnutím dechu popadnouti. „Chtěla bych vám jen říci . . . chtěla
bych vám jen říci, že jest-li přes to, že miluji jeho (ne, milovala
jsem ho), jest-li že přes to, vy řeknete ještě . . . Cítíte-li, že vaše
láska je tak veliká, že může konečné z mého srdce vytisknouti
dřívější . . . Chcete-li se nade mnou smilovali, nezachce-li se vám
zanechati mne samotnu mému osudu, bez potěchy, bez naděje,
chcete-li milovati mé vždy, jako mě milujete nyní, tu přísahám,
že vděčnost… že láska má bude konečně hodna lásky vaší . . .
Přijmete nvní mou ruku?“

„Nasteňko!“ zvolal jsem a vzlýkání dusilo mi dech.
„Nasteňko! . . . Ach, Nasteňko!“

„Nu konec, konec! Nyní jest už opravdu konec! Dosti!“
pronesla, stěží se přemáhajíc. „Nu, nyní jest už řečeno vše, že ano?

Ano? Nu, tedy jste šťasten vy a také já jsem šťastna. Šetřte
mne . . . Mluvte o něčem jiném, pro Boha!“ . . .

„Ano, Nasteňko, ano! Dosti o tom, nyní jsem šťasten já . .
. Nu, Nasteňko, nu, počneme o jiném, rychle, rychle počneme.
Ano, jsem hotov“ . . .

A nevěděli jsme o čem mluvit. Smáli jsme se, plakali, mluvili
tisíce slov bez souvislosti a myšlénky. Brzy jsme chodili po
chodníku, brzy se vraceli náhle zpět a jali se přecházeti přes ulici.
A zase jsme přecházeli na nábřeží. Byli jsme jako děti . . .

„Žiji teď sám, Nasteňko,“ počal jsem. „Ale zítra . . . Nu ovšem,
Nasteňko, vy víte, že jsem chud, mám všeho všudy dvanácte set.
ale o to není“ …

„Ovšem že ne a babička má pensi. Ona nebude vám vaditi.
Babičku si musíme vzíti.“

„Ovšem, že ji musíme vzíti . . . Ale co pak s Matrenou . ..“
„Ach, vždyť my máme i Feklu!“
„Matrena je hodná, má jen jednu vadu: nemá obraznosti,

Nasteňko, docela žádné obraznosti. Ale o to není . . .“
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„Vše lhostejno. Obě mohou býti společně. Vy však se
přistěhujete zítra k nám.“

„Jak to, k vám? Dobrá, jsem ochoten . . .“
„Ano, buďte nájemníkem u nás. Máme tam nahoře

mezzanin, je prázdný. Žila tam stařičká šlechtična, odjela a
babička, vím, chce vzíti mladého člověka. Říkám: „Proč
mladého?“ Ale ona říká: „Ale vidíš, jsem už stará, nemysli si však,
Nasteňko, že chci tě jemu namluviti.“

Ale dovtípila jsem se, že to je proto . . .“ „Ach, Nasteňko!“
A oba dali jsme se do smíchu.
„Nu, přestaňte, přestaňte. A kde vy bydlíte? Zapomněla

jsem.“
„Tam u —ského mostu, v domě Barannikova.“
„Je to velký dům?“
„Ano, takový velký dům.“
„Ach vím, je to hezký dům. Ale víte, nechte jej a přestěhujte

se k nám co nejdříve . .“
„Hned zítra, Nasteňko, hned zítra. Jsem tam dlužen

maličkost za bvt, ale to nevadí . . . Dostanu brzo plat. . .“
„Víte co, já budu snad dávati hodiny. Budu sama studovati a

dávati hodiny . . .“
„Nu, to bude znamenité … Já pak dostanu brzo remuneraci,

Nasteňko . . .“
„Tedy vy budete zítra mým nájemníkem . . .“
„A půjdeme na Lazebníka sevillské ho“, poněvadž jej nyní

zase budou brzy provozovati.
„Nu, půjdeme,“ pravila Nasteňka, smějíc se. „Ne, raděj

nebudeme poslouchati „Lazebníka“, ale něco jiného“ . . .
„Nu, dobrá, něco jiného, bude to ovšem lepší, ale nepovážil

jsem . . .“
Za tohoto hovoru jsme přecházeli oba jak by ve vidinách, v

mraku, jako bychom sami nevěděli, co děje se s námi. Tu jsme
se zastavovali a dlouho rozprávěli na jednom místě, tu jsme zase
vydávali se na procházku a zacházeli, Bůh ví, kam a zase smích a
zase slzy … Tu Nasteňka si zamane náhle domů, já si neodvažuji
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ji zdržovati a chci ji provázeti až k domu. Vydáváme se na cestu a
náhle za čtvrt hodinkv ocitneme se na nábřeží u naší lavičky. Tu
vzdychne, tu zase slzička orosí oči. Mám strach . . . zamrazí mne . .
. Ale ona hned tiskne mou ruku a táhne mne, abych procházel se
s ní, mluvil, mluvil . . .

„Teď je čas, je čas domů. Myslím, že je už velmi pozdě,“
pravila konečně Nasteňka. „Zanechme již toho dětinství!“

„Ano, Nasteňko, ale teď už ani neusnu. Nepůjdu domů.“
„A já snad také neusnu. Jen mě vyprovoďte . . .“
„Najisto!“
„Ale teď už rozhodně dojdeme do bytu.“ „Rozhodně,

rozhodně . . .“
„Čestné slovo? . . . Vždyť musíme se jednou navrátiti domů.“
„Nu, pojďme!“
„Pojďme.“
„Podívejte se na nebe, Nasteňko, podívejte se! Zítra bude

čarokrásný den. Jak blankytné je nebe, jaký měsíc! Podívejte se.
Vidíte ten žlutý oblak, nyní jej zastře, hleďte, hleďte, hleďte! . . .
Ne, prošel podle. Hleďte, hleďte!“

Ale Nasteňka se nedívala na oblak. Stá la mlčky jako
přimražena, za minutku počala se jaksi bázlivě, těsněji ke mně
tulili. Její ruka se zatřásla v mé, podíval jsem se na ni . . . Opřela se
na mě ještě tužeji.

V tu chvíli prošel podle nás mladý muž. Zastavil se náhle,
podíval se na nás pozorně a pak zase učinil několik kroků. Srdce
ve mně trnulo . . .

„Nasteňko,“ pravil jsem polohlasně. „Kdo je to, Nasteňko?“
„To je on!“ odpověděla pošeptmu, ještě blíže, ještě více se na

mne opírajíc a ještě více se chvějíc. Stěží jsem udržel se na nohou.
„Nasteňko! Nasteňko? To jste vy!“ ozval se hlas za námi a v

tu chvíli mladík přiblížil se k nám o několik kroků . . .
Bože, jaký to výkřik! Jak sebou cukla! Jak vytrhla se z mých

rukou a skočila jemu v ústrety! . . . Stál jsem a díval se na ně jak
omráčen. Ale sotva že mu podala ruku, sotva že vrhla se v jeho
objetí, když náhle zase obrátila se ke mně, ocitla se podle mě jako
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vítr, jako blesk a dříve než jsem mohl se vzpamatovati, objala můj
krk oběma rukama a políbila mne od srdce, vroucně. Nepřenesši
pak ani slova ke mně, vrhla se zase k němu, uchopila jej za ruce a
táhla za sebou

Dlouho jsem stál a díval se za nimi . . . Konečně zmizeli oba
mým zrakům.
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RÁNO.

Mé noci skončily ránem. Byl nehezký den. Pršelo a kapky dešťové
bubnovaly smutně do mých oken. V pokojíku byla tma, na dvoře
pošmourno. Hlava mne bolela a šla kolem. Horečka se plížila
všemi údy mými.

„Tady máš psaní, baťuško, z městské pošty, přinesl je pošťák,“
pronesla nade mnou Matrena.

„Psaní? Od koho?“ zvolal jsem, vyskočiv se židle.
„Ale nevím, baťuško, podívej se, snad je tam napsáno od

koho.“
Rozlomil jsem pečeť. Je od ní!
„Ach, odpusťte mi, odpusťte,“ psala mi Nasteňka. ,,Na

kolenou vás žadoním, odpusťte mi! Oklamala jsem vás i sebe. Byl
to sen, smyslů mámení . . . Jsem dnes žalem celá sklíčena pro vás,
odpusťte, odpusťte mně! . . . Nežalujte na mne, poněvadž jsem se
nijak nezměnila před vámi. Pravila jsem, že budu milovati vás a
mám vás i nyní ráda, ba více než ráda. Ach Bože! Kéž bych mohla
milovati vás oba současně! Ach, kéž byste vy byl on!“

„Ach, kdyby on byl vy!“ proletělo mou hlavou. „Vzpomněl
jsem si na tvá slova, Nasteňko!“

„Bůh ví, co bych nyní pro vás vykonala! Vím, že vám je
krušno a smutno! Ublížila jsem vám, ale víte, milujeme-li, zda
dlouho vzpomínáme, jak nám bylo ublíženo. A vy mne milujete.

Děkuji! Ano! Děkuji vám za tu lásku. Poněvadž se vryla v
paměť mou jako sladký sen, který po probuzení dlouho utkví v
paměti. Poněvadž budu na věky vzpomínati na ono okamžení,
když jste tak bratrsky odhalil mně srdce své a tak velkomyslně
přijal darem mé sklíčené, byste je chránil, láskal, vyléčil . . .
Odpustíte-li mně, tu památka na vás bude povýšena ve mně jako
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věčný, vděčný cit k vám, který nebude nikdy vyhlazen z mého
srdce . . . Budu chrániti tu památku, budu jí věrna, nezprone-
věřím se jí, nezpronevěřím se svému srdci: je příliš stálé. Ještě
včera vrátilo se k tomu, jemuž na věky náleželo.

Setkáme se, přijdete k nám, neopustíte nás, budete věčně
přítelem, bratrem mým . . . A až uvidíte mne, podáte mi ruku .
. . ano? Podáte mi ji, odpustil jste mi, že ano? Milujete mne jako
dříve?

Ach, milujte mne, neopouštějte mě, poněvadž vás tak miluji,
poněvadž jsem hodna vaší lásky, poněvadž ji zasloužím . . . mi-
lený můj příteli! Příští týden budu míti svatbu s ním. Vrátil se
zamilován, nikdy na mne nezapomínal . . . Nehněvejte se, že jsem
o něm psala. Ale chci k vám přijíti spolu s ním. Budete jej míti rád,
že ano? Odpusťte, vzpomínejte a milujte

svou
N a s t e ň k u.“

Dlouho jsem četl a znovu četl toto psaní. Slzy draly se z mých
očí. Konečně kleslo z mých rukou a zakryl jsem tvář.

„Drahoušku! Ale, drahoušku!“ počala Matrena.
„Co, stará?“
„Ale sundala jsem celou pavučinu se stropu. Teď se aspoň

ožeň, sezvi hosty, tak snad . . .“
Podíval jsem se na Matrenu. Byla to ještě statná, mladistvá

babka, ale nevím proč, náhle se mi jevila s vyhaslým pohledem,
s vráskami na tváři, shrbená, vetchá . . . Nevím proč, náhle se mi
zdálo, že můj pokojík také tak sestaral jako stařena. Zdi a podlaha
vyrudly, vše pobledlo, pavučin se zahnízdilo ještě více. Nevím
proč, když jsem podíval se do okna, tu se mi zdálo, že i ten dům,
naproti stojící, taktéž byl sešlý, vybledl, že stucco na sloupech se
odlouplo a spadlo, že hlavní řimsy zčernaly a rozdrobily se a zdi
prvé tmavožluté, staly se strakatými . . .

Bud paprsek slunce zadíval se z nenadání za mrakem, zase
schoval se za deštivý oblak a zase všechno v mých očích vybledlo.
Nebo celá perspektiva mé budoucnosti kmitla se snad tak přede
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mnou nevlídně a smutně a uviděl jsem se takovým jako nyní,
právě za patnácte let, ustaralým i v témž pokoji, právě tak
osamělým, s toutéž Matrenou, která dokonce nezmoudřela za
všechna ta léta.

Ale že bych pamatoval na to, kterak mně ublíženo, Nasteňko!
Že bvch naháněl mrak na tvé jasné, klidné štěstí, že bych s trpkými
výčitkami tvé srdce smutkem zatopil, zranil je tajnými výčitkami
a způsobil, aby žalostně bušilo ve chvíli blaženosti, abych zmačkal
byť jediný z těch něžných kvítků, které jsi zastrčila do svých
černých kadeři, když kráčela jsi spolu s ním k oltáři . . . Ach, nikdy,
nikdy! Nechť jasné je nebe tvé, nechť milý úsměv tvůj je vlídný
a klidný, nechť jsi požehnána za minutu blaha a štěstí, které jsi
poskytovala srdci jinému, osamělému, vděčnému!

Bože můj, celá minuta štěstí! Což to nestačí, byť na celý život
lidský? . . .
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