


KKOONEC MELODIENEC MELODIE

ALEXANDRE DUMAALEXANDRE DUMAS ML.S ML.

EKNIZKEKNIZKYY..SKSK



Konec melodie by eknizky.sk is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License, except where otherwise noted.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://pressbooks.eknizky.sk/konecmelodie
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


ObsahObsah

1Konec melodie

v





KONEC MELODIE

Když jsem byl v Burgosu, podle bílé zdi, osvětlené
silnou sluneční září, viděl jsem seděli osm až deset
Španělů, kteří byli zahaleni v pláštích hnědých jako
hubka. Seděli schouleni a kouřili. Ani se nehýbali.
Z dáli vypadali jako mouchy v mléce, ale nikdo si
nedovede představiti jejich spokojenosti, když
vypustili z úst kotouč bílého kouře a sledovali upiatě
lehké jeho spirály, až se rozplynuly v modrém
vzduchu. Ti lidé nejedí. Někdy dají ruku k ústům;
žvýkají suché fazole, to je vše. Kouří na slunci a to
jejich život. Vypadají tak bídně jako nejchudší naši
žebráci. Proste je, aby se hnuli, nedostanete
odpovědi; nabídněte jim peníz a natlukou vám, není-
li náhodou příliš horko.

Španěl je kočka, ještěrka, lev a páv najednou.
Takový život asi vedou Spanělé v městech, kde

si musí najíti lavici, aby si mohli sednouti, zeď, aby se
mohli opříti, vůbec každý požitek zaplatiti nějakou
námahou; ale jsou, též Španěle na venkově, jejichž
štěstí je bezmezné, nemají-li ve své lenosti překážky.
Tak v okolí Granady jsou pahorky a v těch mnoho
děr, jež se podobají velmi hlubokým pelechům
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králičím; v těchto děrách jsou v noci lidé a myši i ve
dne. Tyto díry se skládají obyčejně ze dvou částí, jež
odděluje přirozená stěna. V jednom sklípku je jakési
lůžko, židle a skříň; v druhém jsou velké hromady
bramborů a cibule.

Když vychází slunce, otvírají se dveře těchto
děr, a rodiny, jež se tam v noci skrývají, lezou ven,
protahují se, škrábou a tropí všemožný hluk. Matka
vezme stoličku a plete košíky, chce-li vůbec něco
dělati, hýčká nebo kojí své dítě, mluví se sousedkou,
kouše chléb, brambory nebo cibuli, a tak ubíjí celý
čas, až opět slunce zapadne.

Muž se opře zády o skálu, kde slunce nejvíce
pálí, kouří a nehne se po celý den; nejvýše snad
vezme kytaru a zpívá k ní nějakou jednotvárnou a
zdlouhavou melodii jako arabské melopeje, z nichž
některé se až dosud zachovaly ve španělích a dávno
přečkaly panství Maurů; dejte k tomu několik o
)álených a otrhaných dětí, jež běhají, pláčí a válejí
se po zemi — a máte obrázek toho, čemu se říká
Granadské lomy.

Tyto sluje, díry, jeskyně, nazývejme to jakkoliv,
jsou obklopeny nejskvělejší vegetací a ozářeny
nejkrásnějším sluncem, jaké si možno představiti. U
jejich paty se vine ohromná rokle s nesčetnými
kaskádami, zpěvy ptáků a vůněmi, o kterých se nám
zde na severu ani nesnilo. S druhé strany obráží se na
nebi jako safír modrém Generalifa a kam oko jenom
zabloudí, vidí samé oranže — jen v dáli se bělá
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panorama města, zahaleného mezi dnem azurnou
mlhou, průhlednou jako závoj z gázu, a když pak za-
padá slunce, zdvihá se na zlaté půdě nebes jeho
bělavá silhueta v opravdu fantastických tvarech.
Keře kaktusu a aloe s pichlavými plody, s listy
ostrými a špičatými jako dýky, tvoří jakousi
přirozenou hradbu této osady a zdá se, jakoby tak
bůh nejen trpěl, ale ještě podporoval lenost těchto
lidí, když jim dal před oči tak krásné divadlo.

Když jsem přišel do Granady, navštívil jsem
nejdříve Generalifu a Alhambru, pak mi radili,
abych se podíval na tyto lidi, kteří si z pohoří udělali
město.

Vyšel jsem z Granady, dal se točitou a
neschůdnou stezkou a za půl hodiny jsem došel v
ohromném parnu na jakousi planinu, kde pracovali,
hráli si, kouřili a křičeli muži, ženy i děti, všichni
pohromadě; jak jsem se objevil, vyvalili na mě oči v
údivu.

Protože jsem mluvil dosti slušně Španělsky,
chtěl jsem se blíže seznámiti s těmito lidmi, jejichž
problematická a přece tak veselá existence mne
bavila.

Přistoupil jsem k stařeně, na jejímž klíně dřímal
hošík bledých vlasů, pravý typ Murillův, a oslovil
jsem ji v kastilštině, ne ovšem čisté, které ale
rozuměla:

„Dovolte, matko, jak daleko mám do Granady
?“

KONEC MELODIE
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Šlo mi jen o to jak začíti hovor, neboť jsem právě
přicházel z města a věděl jsem, jak je tam daleko.

„Asi půl hodiny, pane.“
„Mohla byste mi dáti sklenici vody?“
„Jděte dovnitř,“ odpověděla mi ukazujíc na svou

podzemní chýši, „v pravo za dveřmi najdete hrnec
čerstvé vody.“

Španělsko je země, kde se napijeme nejlepší
vody; nevím, čím to, snad proto, že tam je nejlepší
voda. Když jsem se napil, vrátil jsem se ke stařeně,
dal jí něco peněz a děkoval jsem jí.

Sklenice vody stála jeden sou a já jí dal dvacet,
měl jsem tedy právo za devatenáct sou se jí ptáti. Užil
jsem svého práva.

„Milá matko,“ počal jsem opět usednuv přá-
telsky vedle ní, „máte asi velice vlhko ve svém
domě.“

„Oh, ne, pane,“ odpověděla, „ne tak mnoho.“
„A je ten byt váš?“
„Oh! ne, patří jednomu pánovi z města.“
„Půjčil vám jej ?“
„Ne, pronajal mi jej.“
„Zač?“
„Za dvacet sou měsíčně, a někdy nemohu

sehnati ani těch.“
„Ale není snad tak přísný na placení?“
„Naopak. Jemu patří celý ten kus, který vidíte, a

když mu správně neplatíme, vyhodí nás z bytu.“
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Mezitím sešli se k nám ostatní obyvatelé osady,
a ženy i děti se mi zvědavě dívaly do tváře.

„Půjdete mi!“, okřikla je stařena.
Někteří uposlechli, jiní dělali, jakoby jí neslyšeli

a poslouchali dále, jako všichni lenoši, které dovede
baviti každá hloupost, a měřili mě od hlavy k patě.

Někdy si něco šeptali a uštěpačně se smáli.
Bezpochyby zaslechli chvílemi v mé řeči nějaký
barbarism a to je bavilo.

„Vidíte,“ obrátila se stařena najednou ke mně,
„tam dole tu boudu?“

„Ano, vidím.“
„Tu ženu, jež sedí u dveří, vidíte také?“
„Ovšem.“
„Nuže! Ta je nejbohatší z nás: to je Manuela.“
„Tak; a odkud má to bohatství?“
„To je celá historie.“
„Znáte ji?“
„Znám; ale chcete ji slyšeti podrobně?“
„Těšilo by mě to.“
„Obraťte se tedy na toho hocha naproti nám;

má postilionský šat a hledí chvílemi na tu boudu a
chvílemi na cestu. Ten ji zná lépe, než kdo jiný, bude
vám ji s radostí vyprávěti.“

Přistoupil jsem k němu. Bylo mu asi sedmnáct
let nebo něco více; ležel na zemi, loktem opřen o
zem, hlavu složenu v rukou; zdálo se, že spí nebo že
je hluboce zamyšlen. Ať tomu bylo jakkoli, byl tak
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ponořen do sebe, že mne hned neviděl a že jsem jej
mohl celých pět minut pozorovati.

„Jste odtud, příteli?“, tázal jsem se ho.
Mladík zvedl ke mně své černé, veliké oči,

pozoroval mě chvíli a řekl:
„Ano, pane, jsem z města,“ a položil si opět

hlavu, jako ten, kdo nemá chuti odpovídati dále.
„Čím jste?“ ptal jsem se dále, neboť jsem chtěl,

aby ten hovor trval déle.
„Teď ničím.“
„Byl jste tedy něčím?“
„Ano.“
„Co jste dělal?“
„Byl jsem postilionem.“
„A proč jste se toho vzdal?“
„Protože nyní nemusím již nic dělati.“
Tento hoch mi odpovídal již dosti chladně;

najednou se však obrátil ke mně a otázal se sám:
„A odkud jste vy?“
„Já jsem Francouz.“
Jak jsem to řekl, vyskočil a zvolal:
„Vy jste Francouz! Znáte tedy pana Benjamina?“
Při tom se mu zaleskly oči sladkou nadějí.
„Neznám,“ odpověděl jsem.
„Ah ! neznáte ho,“ řekl smutně a sklonil hla vu.

„Je to lékař,“ dodal a podíval se na mne tázavě.
Řekl jsem mu, že to jméno je mi docela

neznámé.
„Nuže, tedy ještě počkám.“
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Při tom si založil ruce, opřel se o skálu, sklonil
hlavu na prsa a hluboce se zamyslil.

Já začal opět:
„Zdá se, že jste zarmoucen?“
„Ovšem, pane, zarmoucen, velmi zarmoucen.“
„Mohu vám v něčem posložiti ?“
„V ničem.“
„Vzpomínáte na někoho.“
„Ovšem.“
„Na někoho, kdo zemřel?“
„Ne; odešel.“
„Proč nejdete za ním.“
„Je to velmi daleko.“
„Kde až?“
„V Paříži.“
„Což vám nikdy nepíše ?“
„Nevzpomněla si na mě dosud,“ šeptal ubohý

hoch a dvě slzy zářily mu v tmavých brvách.
„Ale víte, kde bydlí ?“
„Ano.“
„Chcete jí psáti? Odevzdám jí váš list, až se

vrátím do Francie.“
„Nedovedu psáti.“
„Chcete-li, navštívím ji, vyřídím jí, co chcete, a

napíši vám, co mi řekne?“
„Udělal byste to vskutku?“
„S radostí.“
„Ah, pane, dovolte, ať vám zlíbám ruce,“ zvolal

malý postilion a zvlažoval mi ruce slzami.
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„Uvidíme, příteli, co se dá dělali,“ řekl jsem
dojat jeho upřímnou bolestí, „učiním vše, co chcete,
ale s jednou podmínkou.“

„A jakou ?“
„Abyste mi vypravoval tu historii, ve které mám

nyní účast.“
„S radostí! Pojďte se mnou trochu dále, sed-

neme si do stínu a já vám povím všecko.“
Pepeilo, tak se hoch jmenoval, sešel úzkou

stezkou a pokynul mi, abych si sedl do kouta skály,
kde byl stín a chládek, a začal:

„Ta žena, která je tam u těch vrátek,“ a ukázal mi
na tu, na kterou mne upozornila už stařena, protože
ze svého zákoutí jsme mohli přehlédnouti celou
osadu, „ta žena je její matka.“

„Čí matka?“
„Pasitina.“
,,A kdo je ta Pasita?“
„Pasita! to je ona,“ pravil tónem, který nelze

popsati. „Oh!“ dodal mladík, ,,to je pěkná matka,
která se mohla odloučiti od své dcery, když jí za to
zaplatili.“

„Vyslovte se trochu jasněji, příteli, sice ne-
rozumím ani slova z toho, co mi povídáte.“

„Ovsem,“ odpověděl Pcpeilo; „vezmu to hned
od začátku. Tato žena, již vidíte, měla dceru krásnou
jako svatá Panna v madridském museu, kterou jsem
často viděl, neboť jak jsem vám již řekl, byl jsem
postilioncm a jezdil jsem z Granady do Madridu a
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naopak. Ani si nedovedete představiti, jak to
namáhá; jezditi na koni dva dny a tři noci nepřetržitě
a sotva něco snísti; odpočinouti si deset hodin v
městě a začíti zase znova a tak to šlo pořád. Skoro
všichni postilioni umírají ve čtyřiadvaceti nebo
pětadvaceti letech; a já bych byl umřel jako ostatní,
ale mne něco čekalo, co jiní neměli, mne čekalo
štěstí, o kterém oni nemohli ani sníti: měl jsem se
zasnoubiti s Pasitou! Každý měsíc jsem měl čtyři
nebo pět dní k odpočinku, a ty jsem trávil u ní. Nač
bych vám líčil bídu jejích domácích: její otec padl
v jedné z posledních válek; matka, jež byla hotová
cikánka, neuměla leč jen tančiti a spáti; co zbývalo
tedy jiného, než abych já živil matku i dceru z toho,
co jsem vydělal. Ostatně mi můj stav dosti vynášel
a pak, když má člověk trochu slunce, a to je vždy,
doušek montillského vína, trochu hrachu a vařenou
koroptev, je šťasten jako kastilská královna. A toho
jsme si přece někdy mohli dopřáli; ale Pasitina matka
nebyla tak snadno spokojena; chtěla to míti každý
den a mé prostředky jí nemohly uspokojiti. Mimo
to jsem také trochu šetřil, abych si mohl zařídili
domácnost, neboť jestliže jsem chtěl, aby se matka
měla dobře, staral jsem se celou duší o štěstí její
dcery… Ale Pasita byla trochu koketní a měla právě
tak ráda stužky jako její matka montillské víno.
Ubohá Pasita! Vždyť jí to tak slušelo! Když si dala do
svých černých vlasů červený květ, nebylo dívky tak
krásné jako ona z Burgosu až po Sevillu a ze Sevilly
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po Barcelonu; veliké její černé oči byly tak milé a
dobré; její vlasy byly tak dlouhé, že ani nevěděla,
kam je dáti, a zuby měla tak bílé, že by jich nemohly
nahradili mořské perly, kdyby je ztratila; pleť měla
zlatou jako dítě slunce a nohy tak malé, že to nikdo
v Andalusii nepamatoval. Oh ! Pasita byla krásná,
pane!

Někdy večer jsme se zde scházeli; každý chtěl s
ní tančiti, ale ona chtěla tančiti jenom se mnou. Ani
jediná dívka jejího věku netančila fandango jako ona
a el ole neuměla ze Sevilly žádná, ani od velkého
divadla.

Zatím však se s ní stala zvláštní změna. Jednoho
dne jsem ji překvapil, jak upírá zrak daleko na obzor,
ne na ten, kde oko něco rozezná a vidí, ale na ten
nejasný, kde není nic než oblaka a nekonečno.

Někdy si najednou přála někam pryč jako
vlaštovky, když touží po teplejším slunci; a když
viděla, že nemůže, usedla na zem, složila hlavu do
dlaní a plakala.

V těchto chvílích onoho tajemného smutku
nemohli jsme ji ani já ani její matka potěšiti; zdálo se
nám, jakoby zde byla jenom tělem a její duše bloudila
někde jinde; oči měla upiaté a upřené na jedno
místo, jako když někdo poslouchá melodii, která jej
poutá více než všecklo na světě.

Tak jsem ji vídal večer, když se vše ztišilo, blížiti
sc až k cestě, kde vidíte ty aloe, s kytarou v ruce
a tu napiatě poslouchala do dáli, jako kdyby chtěla
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zachytiti nástrojem svým nějakou vzdálenou hudbu.
Oko se jí lesklo, prsty její se kmitaly po strunách
mandolíny, brzy se nejistě zastavily, až se pak
melodie ztrácela a ona se vracela ke své matce, slzy v
očích.

Někdy jsem myslil, že blázní. Mluvila málo a
vstávala již za svítání a procházela se s kytarou v ruce;
najednou se zastavila a upozorňovala nás na hudbu,
kterou slyšela sama, ale když myslila, že ji nejlépe
slyší, hudba umlkla docela. Konečně hrála ona sama
nějakou melodii, ale té melodii tak sladké a
zádumčivé nikdo nerozuměl, protože neměla ani
začátku ani konce. Byla tak neurčitá jako ona
harmonie, kterou květnový vítr hledá v horských
jeskyních a v hlubokých lesích. Bylo to, jakoby
slyšela nějakou pěknou hudební větu vytrženou
nahodile z některé skladby a marně hledala jejího
zakončení.

Pasita opakovala neustále tytéž noty svým
nástrojem i zpěvem, a my jsme slýchali ten nápěv tak
často, že bych vám jej mohl zazpívati, kdybych měl
po ruce kytaru.

Tuto melodii nebo spíše ten kus melodie, který
zpívala, neslyšela od nikoho, neboť jsme poznali, že
to je docela cizí píseň; sama jej také nesložila, neboť
nerozuměla hudbě více než kterékoli děvče; uměla
totiž národní písně a zpívala večer, když se tančilo
fandango.

Snad slyšela opravdu někdy v noci, když hučel

KONEC MELODIE

11



vítr, jako nějaký ohlas jakési nebeské hudby — já
nevím — ale ona to tvrdila, a když jsme se jí ptali,
odkud se ta hudba nese, ukazovala nám k severu.
Byly chvíle, kdy nemohouc slyšeti uchem,
poslouchala takřka očima. Zdálo se jí, že táhne ve
vzduchu kolem ní jakýsi nebeský průvod za zvuků
oné melodie, neboť mne brala za ruku, ukazovala
prstem na nebe a říkala:

„Pepeilo, nevidíš zde ničeho?“
„Ne,“ říkal jsem, „nevidím.“
„Ah!“ vzdychala a krev jí stoupala k srdci a k

hlavě a tváře jí hořely. „Ah! jak šťastna bych byla,
kdybych tu píseň slyšela až do konce.“

Vzala mi lehce svou ruku a já, jenž ji nemohl
ničím pobaviti ani potěšiti, já, jenž tušil už tehdy
asi své neštěstí, já plakal celé dny a ona si mne ani
nevšimla.

Konečně hynulo i zdraví ubohé dívky onou
zvláštní touhou, které nikdo nemohl ukojiti. Slábla
každým dnem. Tváře jí zapadly. Někdy běhala celou
noc v údolí, chytala každý svěží a vonný větřík, a
ráno se vracela unavena a smutna a neustále
opakovala: Zase nic!

Jednou jsem se skryl v koutě skály a když jsem ji
viděl, že stoupá jako stín onou úzkou stezkou, kterou
jste před chvílí kráčel, a že míří k oněm roklím
bezedným, šel jsem za ní několik kroků, potom jsem
přistoupil k ní, vzal jsem ji za ruku, padl před ní na
kolena a řekl jsem:
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„Pasito, drahá Pasito, kdy budeš mou ženou ?“
Dívala se na mne chvíli mlčky a pak pravila:
„Ubohý hochu, vím, že mě miluješ; ale co chceš?

Já nemohu milovati leč jenom toho, kdo mi zazpívá
konec této melodie.“

A opět potichu zpívala svou smutnou píseň; ale
vždycky přestala na témž místě a dala se do pláče.

Dovedete si představiti, jak jsem si zoufal.
Neměl jsem již do ničeho chuti.
Někdy jsem nechal mezky jíti jen krokem a

zapomněl jsem na vše, kde jsem a co mám dělati,
někdy jsem je hnal největším letem a míval jsem chuť
vrhnouti se jim pod nohy; ale přece jsem se vracel
k Pasitě vždycky s novou nadějí, jež se ihned zase
rozplynula.

Tak se věci měly, když jsem začátkem podzimu
odejel jednou ráno do Madridu, jak jsem měl v
obyčeji.

Když jsem se vracel, byl jsem ještě smutnější než
kdy jindy a jakási tajemná předtucha mi oznamovala,
že mě doma čeká nějaké neštěstí.

Nemýlil jsem se.
Když jsem odjížděl z Granady sem k našim

hórám, viděl jsem, že mi jde vstříc Juan, hodný hoch,
trochu líný, jako u nás zde všichni, ale velice dobrý a
upřímný. Již dříve hleděl mi mou lásku k Pasitě často
rozmluviti — věděl proč.

Když došel až ke mně, podával mi ruku a řekl:
„Pepeilo, buď muž!“
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„Co se stalo?“ tázal jsem se.
„Pasita…“
A zamlčel se.
„Zemřela?“ vzkřikl jsem.
„Odešla,“ odpověděl.
„Odešla, ona, Pasita, ona, již jsem tak miloval!

Není to pravda, Juane!“
„Je tomu tak.“
„A nevzkázala mi ničeho?“
„Ničeho.“
Slzy mi vyhrkly na tváře.
„Vzpamatuj se přece,“ těšil mne Juan, „vždyť

nikdo není šťasten, kdo opustí zemi, kde se narodil;
a věř mi, až tě nebude míti, že si zasteskne a vrátí se
zase k tobě.“

Juan se snažil všemožně mne potěšiti, ale každé
jeho slovo, ba i tón jeho řeči mi spíše dokazoval, že
sám nevěří naději, kterou mi dával.

„Jak se to stalo?“ tázal jsem se ho a usedl jsem
vedle něho, neboť jsem ještě necítil dosti odvahy
uvidět i ta místa, kde Pasity už nebylo.

„Druhý den po tvém odchodu,“ vyprávěl Juan,
„přišel nějaký cizinec do našich hor.“

„Nějaký mladý, hezký hoch ?“ ptal jsem se.
„Naopak, byl starý, měl šedivé vlasy a pohled

tak vlídný a laskavý… První, koho spatřil, byla Pasita;
seděla u dveří jejich chýše.

Krása, smutek a zádumčivost té ubohé dívky jej
zarazily. Přistoupil k ní a chvíli ji pozoroval.
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„Je to vaše dcera?“ zeptal se najednou staré
Manuely nejčistší španělštinou.

„Ano,“ odpověděla.
„Je nemocna,“ pokračoval neznámý.
„Jak to víte?“
„Jsem lékař.“
„Nu, a co s ní mám dělati?“
„Musíte ji léčiti.“
„A čím? Nic by jí nepomohlo. Ona není tak

nemocná jako jiní lidé bývají.“
„Co jest jí?“
Manuela mu vypravovala, co již víme.
Lékař bedlivě pozoroval Pasitu, jež asi neslyšela,

o čem dosud mluvili, a dal se s ní dořeči; byla
přesvědčena, že jí není pomoci.

„Milé dítě,“ řekl lékař, „vždyť jsou ještě jiné
kraje než tento, a snad byste jinde nalezla, co marně
hledáte zde ve svých horách.“

„Ovšem,“ odpověděla dívka, „pak umru, pro-
tože nemohu cestovati. S kým a jak bych cestovala ?“

„A kdyby se vám někdo nabídl, že vás vezme s
sebou?“

„Jak?“ zvolala Pasita a zvedla k němu oči zářící
radostí.

„Tuším, milé dítě, kdyby vám někdo nabízel, že
vás odsud odvede a zaveze jinam, ze byste přece
nechtěla, ač po tom tak mnoho toužíte.“

„Oh! šla bych hned!“
„Tedy byste opustila domov beze vší lítosti?“
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„Bez lítosti, neboť zde tolik trpím!“
„A jak vy, paní,“ obrátil se starý pán k Manuele,

„vy byste jí dovolila?“
„S radostí,“ odpověděla tato, „ale kdo pak o ni

stojí?“
„Třeba já, chcete-li; vezmu ji s sebou.“
„Koho? Pasitu?“
„Ovšem.“
„A kam ji odvezete?“
„Do Francie.“
„A co mi za ni dáte ?“
„Co chcete.“
„Sto duros?“ ptala se nesměle matka bojíc se,

aby nechtěla příliš mnoho.
„Sto duros, jste-li spokojena.“
„Žertujete, má dcera nestojí za to.“
Místo odpovědi podal jí starý pán papír po-

tištěný francouzským písmem.
„Cože, to je sto duros?“ ptala se Manuela

obracejíc papír neustále v rukou.
„To je pět set franků,“ pravil lékař, „je to právě

tolik.“
Zatím jsme je obklopili se všech stran a viděli

jsme všecko.
„Nechte si ten papír,“ řekla Manuela, „chci

peníze.“
„Nuže, matko, znáte ulici del Silentio v Granadě

?“
„Znám.“
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„Znáte la casa de los Pupilios?“
„Ovšem.“
„Přijďte tedy za dvě hodiny tam a já vám

vyplatím vašich sto duros. Dceru vezměte s sebou,
neboť ještě dnes večer odjedu. Časem vám dám
zprávu, jak se jí daří, a každý rok vám pošlu nějakou
maličkost. Jste s tím spokojena ?“

„To si myslím!“
„Jednou vám přivedu dceru zpět a to zdravou a

zrovna tak krásnou, jako jest nyní.“
„Ah, jen si ji nechte, nepotřebuju jí.“
„Nuže, za dvě hodiny v casa de los Pupilios ?“
„Calle del Silentio ?“
„Ano. S bohem.“
„S bohem, pane!“
Pak odešel. Všichni jsme mohli na něm očí

nechati. Já běžel za ním — pokračoval Juan.
„Pane,“ oslovil jsem ho, „myslil jste upřímně, co

jste říkal ?“
„Ovšem, příteli,“ odpověděl doktor.
„A dnes večer odvezete Pasitu ?“
„Dnes večer.“
„Kam ?“
„Zatím do Paříže.“
„Bydlíte v Paříži ?“
„Ano.“
„Prosím vás, napište mi, kde je to.“
Starý pán vyňal z tobolky lístek a podal mi jej.
„Jste Pasitin příbuzný ?“ otázal se mne.
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„Nejsem. Tento lístek je pro někoho, kdo zde
není, a kdo bude šťasten, zví-li, kam odešla.“

Myslil jsem na tebe, můj ubohý Pepeilo, zde máš
adresu toho člověka.

Pasita tě nemilovala, neboť od té chvíle myslila
jen na svůj odjezd a za hodinu opouštěla naše hory
a nevyslovila ani tvého jména. Její matka se vrátila
sama s váčkem plným peněz.

Pasita odešla.
Manuela zpívala radostí.
Pochopíte, pane, dodal Pepeilo obraceje se ke

mně, co se ve mně dělo při této novině. Zprvu jsem
chtěl běžeti za ní, ale pak jsem se válel po zemi, křičel
a plakal bolestí.

Teď pláči jen tiše a díváni se celé dny upiatě na
cestu, kudy Pasita odešla.“

Když to Pepeilo pověděl, vytáhl z kapsy lístek,
který asi často čítal, protože byl celý zmačkaný.

„Podívejte se, kde bydlí,“ řekl.
Četl jsem:
„M. Benjamin, docteur, rue …“
„Znáte toho pána?“ tázal se mě podruhé mladý

postilion.
„Neznám.“
„Chtěl byste mi, pane, učinili něco k vůli ?“
„A co, příteli ?“
„Vezměte si tento lístek a až přijdete do Paříže,

jděte a zeptejte se pana Benjamina, co dělá Pasita,
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a napište mi to, neboť ona si na mě ještě ani
nevzpomněla.“

„A kam mám adresovati ten list pro vás?“
„Na mé jméno a sice la casa de los Pupilios, calle

del Silentio; chodím tam každý den a ptám se,
nemám-li tam od ní dopis. Tam se modlívám, zrovna
v té světnici, kde se zdržela, než opustila Granadu
snad navždy.“

„Učiním, jak žádáte, milý příteli, nestarejte se.“
„Vrátíte se do Francie brzy?“
„jedu ještě do Cordovy, do Sevilly a Alžíru, pak

se vrátím.“
„Ah, to bude dlouho,“ vzdychl Pepeilo.
„Ne tak dlouho, jak si myslíte; nebojte se, já na

vás nezapomenu. Kdybyste snad potřeboval něčeho,
řekněte mi to.“

„Ó, ne, pane,“ odpověděl Pepeilo zardívaje se při
tomto návrhu, „nepotřebuji ničeho.“

Pochopil jsem již z vážného tónu jeho odpovědi,
že jej má otázka urazila; omluvil jsem se mu pak, ale
on mi líbal ruce s pláčem.

Konečně jsem odcházel a dlouho ještě jsem
viděl, jak mi srdečně kyne kloboukem a přeje mi
šťastnou cestu.

Jeho vypravování mě dojalo a umínil jsem si,
jakmile se vrátím do Paříže, že poběžím hned do ulice
de Choiseul a navštívím Pasitu a toho pana
Benjamina.

Na to jsem se vydal na cestu a zažil jsem mnoho
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jiných příhod a dojmů. Viděl jsem Cordovu i s
mešitou, Sevillu a její patioso, Cadix i jeho balkony.

Navštívil jsem Alžír, Tunis, Constantine.
Tak přešly tři měsíce, než jsem se vrátil do

Paříže, a přiznávám se, že jsem skoro zapomněl na
svůj úkol, když jsem opět našel ve své tobolce lístek
piana Benjamina.

„Ubohý Pepeilo, nemůže se asi dočkati,“ řekl
jsem sám k sobě, a bylo mi v té chvíli, jakobych ještě
viděl malého postiliona, jak mezi aloemi mává svým
širokým kloboukem, jakoby mě chtěl naposled
prošiti:

„Nezapomeňte na svůj slib!“
Jel jsem hned podle udané adresy navštíviti

pana Benjamina.
„Pan Benjamin ?“ tázal jsem se vrátného.
„V druhém poschodí,“ řekl mi tento.
Vyšel jsem po schodech, zazvonil a byl jsem

uveden do velkého prázdného salonu.
Za několik okamžiků se objevil pan Benjamin.
Vypadal právě tak, jak jsem si ho představoval

podle toho, co mi o něm vypravoval Pepeilo. Jeho
tvář jevila klid a úplnou spokojenost.

„Pane,“ oslovil jsem ho, „odpustíte mi zajisté
mou návštěvu, až vám řeknu, co mě k vám vede.
Nejsem váš známý ani pacient, ale chci vás o něco
prositi.“

Pan Benjamin mi nabídl sedadlo, sedl ke mně a
pravil:
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„Mluvte, pane, čeho si přejete.“
„Doktore,“ počal jsem skoro důvěrně, neboť

hlas tohoto starce mi byl neobyčejně sympatický.
„Byl jste kdysi ve Španělích?“

„Ano.“
„V okolí Granady jste viděl mladou dívku, jež se

jmenovala Pasita. Odvedl jste ji s sebou.“
„Ovšem.“
„Směl bych se vás ptáti, co se stalo s tímto

dítětem ?“
Při těchto slovech zdál se býti stařec velice

pohnut; proto jsem rychle dodal:
„Ptám se vás jenom proto, poněvadž mi Pasitin

osud není cizí.“
Vypravoval jsem mu celou událost.
„Ubohý Pepeilo! Nikdy se mi o něm nezmínila,“

zvolal doktor, „sice bych mu byl sám o ní psával. Ale
když je to nyní vaším úkolem, budu vám vypravováti
její smutnou historii a prosím vás, Pepeilovi o tom
neříkejte.“

„Co se stalo s Pasitou ?“
„Hned vám povím. Ale začnu raději hned tam,

kde jsem opustil Granadu, a uvidíte-li, že mne ty
vzpomínky dojímají, nedivte se tomu.

Víte — pokračoval pan Benjamin — že jsem
uvedl Pasitu nejdříve do města; tu jsem ji koupil šaty,
neboť, jak pochopíte, neměla nic mimo to, v čem
odešla z domova. Nové šaty ji zprvu trochu bavily
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a její vrozená koketnost zapudila na nějakou dobu
myšlenku, jež ji stále pronásledovala.

Počítal jsem hlavně na Paříž, že ji vyhojí ze
všeho. Konečně jsme tam přijeli. Vše jí bylo novým.
Zdejší mravy tak rozdílné od jejích mravů, skvělý
život, který zde nalezla místo své bídné existence, vše
to ji nesmírně bavilo. Chodila po krámech, skladech,
divadlech. Dal jsem jí vše, nač si jen vzpomněla.

Jedno překvapení stíhalo druhé; říkala mi
„otče“ a já ji miloval jako své dítě, které jsem ztratil
a opět nalezl. Uvedl jsem ji do společnosti a všude ji
přijímali nejprve zvědavě, později se zřejmou zálibou.
Divili se jí, jak je krásná, a její španělský šat, který
nosila stále, jí dodával zcela zvláštního a zajímavého
rázu.

Zatím se přiučila naší řeči a mluvila jí mnohem
líp než svou vlastní.

Někdy jsem ji vídal zase zamyšlenou.
„Co je ti, Pasito?“ tázal jsem se jí, „nejsi u mne

spokojena?“
„Oh ano! milý otče,“ říkala, „ale schází mi něco

jiného.“
„Co pak ?“
„Konec té písně, kterou jsem vám často zpívala.“
„Myslíš ještě na ni?“
„Neustále. V noci, když jsem sama, jako v

horách kol Granady, kam se jenom hnu, všude mě
stíhá tato melodie; a jak trpím, vzpomenu-li, že
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nevím dále, nemůžete si ani představili ani
pochopili.“

Vodil jsem ji do Opery a théátre Italien.
Věřte, že jsem nikdy neviděl duši, jež by lépe

vnímala krásu než toto dítě. Pochopila všecko. Beze
vší výchovy, neboť v té jí chybělo mnoho, ač jsme se
přičinili všemožně, nemýlila se v ničem. A co více:
měla tak vybraný vkus, že v něm nebylo ani stínu
sprostoty. Obraz, který se jí líbil, byl vždy od
velikého malíře, šperk, který si kupovala, byl vždy
krásný a vkusný.

Když jsme šli na některou z našich oper, bylo
velmi zajímavé pozorovali ji. Při prvním tónu upiala
oči na jeviště a seděla jako mrtva; nehnula ani brvou
až do poslední noty. Celá její duše jí dřímala v očích
a srdce jí mocně bušilo. Někdy jí tiše skanuly dvě slzy
po tváři, její ruka hledala mou a horoucně ji tiskla.
Po celý večer, co opera trvala, měla zimnici.

Dvakráte se to všecko ještě stupňovalo: bylo to,
když hráli Normu a Favorite, a pokaždé mí klesla do
náručí bez výkřiku. Když se vzbouzela, chtěl jsem ji
odvésti, ale marně: nehnula se z lóže a všecky struny
její duše se chvěly pod mocným dojmem této
čarovné hudby.

Pozoroval jsem s opravdovým zájmem, jak
působí umění a poesie na tuto primitivní povahu; ale
ty výsledky, k nimž jsem dospěl, byly někdy hrozné.

Když jsme se vrátili z divadla, odešla Pasita do
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svého pokoje, vzala kytaru a pomocí své zázračné
paměti zazpívala všecka čísla, jež se jí zvláště líbila.

Pak chtěla zavěsiti některou z těchto melodií na
svou píseň, jejíž konec hledala, ale nadarmo; tak
proplakala celé noci.

Dal jsem ji učiti hudbě v naději, že si časem
sama doplní ten nápěv. Zkoušela to kolikrát ale ač
učinila v hudbě velký pokrok, když přišla k tomu
místu — dál se nedostala.

Slábla den ze dne, ale čím se její nemoc
stupňovala, tím krásnější a výraznější se stávala její
tvář; bylo to jakoby jí celá duše zářila z očí.

Nedovedl jsem si ani představili, co se stane.
Zavolal jsem naše největší skladatele, předložil

jsem jim začátek té osudné melodie, kterou Pasita
zpívala, a prosil jsem je, aby ji dokončili. Každý z nich
připsal k ní jiný konec a hráli ji ubohému dítěti; ta
však vrtěla hlavou a říkala:

„Tak to není.“
Už ani nespala, ani nejedla, ani nevycházela

Ulehla, a když jsem viděl, že je všecko marné,
přivykal jsem myšlence, že zemře.

Zatím, pokračoval pan Benjamin — jsem se
chopil posledního prostředku, když ne k její mu
vyléčení, aspoň tedy k pobavení. Přišlo jaro a já jsem
najal v malé vesnici jménem Varenne roztomilou
villu na břehu Marny. Tam jsem Pasitu odvezl.

Dal jsem jí pokoj na východní straně s vy-
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hlídkou na řeku a ony malebné ostrůvky, jimiž je
Marna jako poseta.

Každý večer jsem byl u ní až usnula, což někdy
bylo velmi pozdě.

Jednou vida, že usnula, odešel jsem; v tom
přiběhla komorná všecka zděšena ke mně a volala mě
k Pasitě.

Běžel jsem k ní. Seděla v košili, vlasy roz
puštěné, bledá a klonila se z okna.
„Co děláš?“ zvolal jsem.
„Ticho,“ šeptala, „teď jsem ji slyšela.“
Její obličej zářil radostí.
„A co slyšela’s ?“
„Tu píseň.“
A ukazovala mi prstem ven. Ale noc byla tak

temná, že jsem neviděl ničeho.
„Poslouchejte,“ zvolala náhle.
Poslouchal jsem.
„Slyšíte?“ ptala se tiše.
Vskutku jsem slyšel jakýsi zpěv, který zmíral v

dáli, až úplně umlkl. Opět bylo ticho.
Pasita vzala kytaru a hrála až do konce píseň,

které dříve znala jen polovinu. Oči jí zářily novým
leskem a v její tváři planul výraz, jakého jsem u ní
nikdy neviděl. Bylo to, jakoby se vracel život do toho
těla zmořeného bolestí.

Těšil jsem se, že je zachráněna, a děkoval jsem
nebi. Chvílemi ještě naslouchala, ale neslyšela již
ničeho.
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„Milý otče,“ řekla po chvíli, „vidíš, bůh nechtěl,
abych umřela a nepoznala radosti, po níž jsem toužila
celý život. Oh, jak jsem šťastna!“

„Chceš, milé dítě, abych vyhledal toho zpěváka
a přivedl jej k tobě?“

„Ne, otče, ne, chtěla jsem píseň, nikoli pěvce.
Ten, koho jsem právě slyšela, je snad nějaký
venkovan, který by mi zkazil celý dojem. Zachovám
si jej raději a nechci věděti, po kom mi jej bůh poslal.
Umru; ale kdybyste věděl, jak jsem šťastna, věřte,
že byste mně nelitoval. Mé oči vidí daleko za zářící
obzor a zdá se mi, že dýši jiný vzduch než jindy
Pojďme do zahrady a natrhejme trochu květin.“

Zavěsila se v mé rámě a kráčela po schodech
stále opakujíc svou píseň. Natrhala si květiny všeho
druhu, uvila si věnec a ještě jích přinesla domů plný
klín. Celou noc trhala z nich listy a byla veselá. Celý
den pak se dívala z okna a zpívala; když se však
sklonil soumrak nad obzor, sedla si opět k oknu,
vzala kytaru a naslouchala.

Nespouštěl jsem s ní očí.
V touž dobu jako den před tím ozval se týž hlas.

Pasita zpívala s ním. Celá její duše mluvila z této
písně. Oba hlasy zmlkly zároveň. Kytara jí vypadla z
ruky a rozbila se na zemi… Přistoupil jsem k Pasitě.
Byla mrtva; zemřela jako anděl, umírají-li andělé, s
úsměvem na tváři.

Odnesl jsem ji na lože pokryté kvítím jež celý
den trhala.
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Druhého dne byl ve vsi velký poplach. Ptal jsem
se, co se stalo, a tu mi vypravovali, že mladý
přívozník, hoch asi patnáctiletý, který se každého
večera procházel po březích Marný a zpíval, se utopil,
a že právě vytáhli jeho mrtvolu. Podivná věc, na tváři
toho dítěte pohrával úsměv.

„Utopil se asi naschvál,“ říkaly ženy, „protože už
delší dobu byl smuten a nechtěl ni komu říci, co mu
schází.“

Doktor se zamlčel a stíral slzy, kterým se nemohl
ubrániti.

Psal jsem Pepeilovi, že je Pasitě dobře, že často
o něm mluví a že se brzy vrátí do Granady. Na to
jsem vypravoval tuto historii jednomu z přátel, který
odjížděl do Španělska, a tu mi pak z Granady psal
tyto řádky:

„Byl jsem tak zvědav a navštívil jsem Pepeila.
Hleděl jsem jej ujistiti o tom, co s mu psal, ale on mi
řekl: „Poděkujte, prosím, za mne tomu pánovi, že mě
hledí potěšiti. Ale mé srdce mluví jinak a praví mi, že
je to marné.

Nehnul jsem se z toho místa, kde mě opustil váš
přítel, ale už nebudu dlouho čekat i a doufám, za
měsíc bude po všem.“

A opravdu, podle toho, jak bídně vyhlížel,
nevydrží déle než měsíc. Pak jsem vyhledali Manuelu
a chtěje zvěděti, jaký dojem asi na ni učiní zpráva o
smrti její dcery, řekl jsem jí:

„Pasita je mrtva.“
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„Vždyť jsem to věděla,“ odpověděla mi chladně,
„že jí ten starý nepomůže, ať říká, co chce.“

Od těch dob jsem vídal často pana Benjamina a
kdykoliv jsme se potkali, mluvili jsme o Pasitě.

„Bůh,“ řekl mi kdysi pan Benjamin, „žádá
někdy, aby duše opustila vše, přátele i svou vlast, a
hledala ono tajemné štěstí, o němž tak často sní, aby
usnula v největší rozkoší zde na zemi a probudila se v
nekonečném štěstí v nebi.

Blaze těm, které Bůh tak miluje a odpustí jim
ten dlouhý život, plný smutku a marných nadějí —
jak šťastni jsou ti, kteří vidí před sebou nekrásnější
svůj sen a hned potom mohou pozdraviti břehy
věčnosti.“
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