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RUB A LÍC

Adriena de Morias Valentině de Gressan

Mám zlost. Slibuješ mi, že přijedeš ztráviti
čtrnáct dní s maminkou a se mnou na venkov dobře
vědouc, že nemusíš držeti svého slibu. Stala se’s hned
matkou několik dní potom, když jsi se k tomu
zavázala. Nemohla’s přece nevěděti tuto maličkost.
Věděla’s to nejméně šest nebo sedm měsíců. Proč
jsi mi neřekla pravdu? „Vdaná žena, zdá se, nemluví
dívčinkám o těchto věcech.“ To byla odpověď mé
matky vždycky, když jsem jí vyčítala nemajíc tebe
po ruce, že’s mi neudala pravých důvodů, proč jsi
nedostála slovu. Předně, nejsem už dívčinka, je mi
osmnáct let pryč, a je to už dávno, kdy jsem měla
domněnky o kapustách. Je to přece velmi prosté
napsati své přítelkyni: „Nebudu tě moci navštíviti
tento měsíc, protože jsem velmi blízka porodu.“ Ale
já už nejsem tvou přítelkyní. Vdaná žena nemá už
přítelkyněmi dívky na vdávání. Pojímáš se vážně.
Jaký je přece rozdíl věku mezi námi?

Celý jeden rok více. Jenže jsi nyní zasvěcena do
velkého tajemství a měříš svá slova, abys nezkalila
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mou představu. Můj ubohý otec nebyl tohoto
mínění, a to je mně o důvod více, abych jej želela.
Nikdy se tak proti mně neprohřešil. Chceš mé zcela
jasné mínění o vychování dívek? Měly by býti, když
přijdou od prvního přijímání, vychovávány svým
otcem, je-li jejich otec čestný a rozumný jako byl
můj. Proč naše matky tolik nedůvěřují v této věci
svým mužům? Neříkají stále mužům: „Vy nic
nedbáte na výchovu dívek ?“ Proč se tedy najednou
svěřuje z dneška na zítřek nejen výchova, nýbrž i
osud těchže dívek muži, který nezná bdění nad nimi,
mladému, který nejčastěji nemá zkušenosti o sobě
samém a úplně nezná povahu, tužby, mínění své
nevěsty? Přechod by byl méně náhlý a méně
nebezpečný pro nás z rukou otcových do náručí
manželova. Ano, do náručí, mluvím tak jasně. Dosti
jsem viděla, jak tě držel tvůj muž, když jste se
procházeli večer v parku za svitu měsíce.

Oh! tento měsíc mne dráždí svou perleťovou
tváří, necitelnou, oteklou jako má pierrot, který má
otok. Když se naň dívám a zvláště od několika dní
se naň dívám často, nemohu se zdrželi, abych si
neřekía: „Tak se díval, tak poslouchal od začátku
světa! Ale jaký je mlčelivý důvěrník! Nikdy nic
neopakuje a běží za sluncem, aniž by je kdy dohonil.
Jaká trpělivost! A když zemřeme, zmizíme,
rozpadneme se a jsme zapomenuti, bude pokračovati
a jiní se naň budou snivě dívati v nadějích a tak stále,
stále; je to rozjitřující, býti tak malou věcí.“

ALEXANDRE DUMAS ML.
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Někdy mám žádost utéci se do hlubin kláštera,
pokrýti se velkým, hrubým hnědým šatem, velmi
širokým, nemluviti již, nemysliti již, nebýti již a
dávati se tak otupovali časem. Na neštěstí nelze se
v klášteře mýti od nohou k hlavě každého rána a
večer, bez čehož bych se ihned zahrabala. Ještě bych
obětovala vlasy, ale nemohu si zvyknouti na
myšlenku, že bych neměla stále nohy velmi bílé a
nehty velmi růžové.

Posledně jsem mluvila se sestrou Eulalií; ně-
kolikrát ji navštěvuji. Oznámila jsem jí své střídavé
touhy a pak své pochybnosti, o nichž jsem se
vyjádřila, že jsem připravena nad nimi zvítěziti,
jestliže biskup se zaručí, že mi dovolí, abych měla
vedle své cely toiletní kabinet jako mám zde.

„To není možné,“ odpověděla mi. „Pravidla to
zakazují. Ostatně nemáme času mysliti na své tělo.“

„Vy tedy, sestro, nikdy nemyjete své tělo?“
„Stalo se,“ pravila usmívajíc se, „že jsem

jednoho dne náhodou uviděla svá kolena; byla tak
černá, že jsem se styděla před Naším Pánem.“

Je to tím podivnější, že přes svých dvaačtyřicet
let jest stále velmi hezká a že jest rodem kněžna de
B… Na tom nezáleží, necítím se schopnou takové
nezištnosti a nedovedu se mysliti s černými koleny.

Ale musím se zbaviti stavu, v kterém jsem.
Dívala jsem se mnoho na měsíc celé hodiny,
nepřispěl mi k rozluštění. Hle, proč bych tolik chtěla
míti tě u sebe; ty bys mi poradila, nebo aspoň všecko
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vysvětlila. Rozhodla bys sama od sebe, když bys
viděla ty osoby. Býti matkou, to má dáli pochopení
mnohých věcí. Je mateřství opravdu unášející? Koho
milujeme více, otce nebo dítě nebo milujeme oba
stejně? Počínáš se v tom poznávati? Můžeš se mnou
mluviti přímo? Neprozradím tě a maminka nečte
mých dopisů. Budeš se ptáti, jsem-li v rozpacích,
proč se neporadím s maminkou nebo s abbém
Servanem, mým zpovědníkem ? Můj případ je velmi
výjimečný, maminka by myslila, že jsem blázen a
abbé Servan by nic nepochopil. Maminka by mi
nabídla učiniti malou cestu a abbé Servan by mi
poradil, abych prosila Boha za osvícení. Bůh má
dělati mnoho jiných věcí; a pak můj případ, protože
je tak zcela zvláštní, není pro něho snad dosti vážný?
A snad jest můj případ zcela přirozený a já nejsem
tak užaslá jako nejsem zvyklá. To jest ten případ:
Maminka mne chce vdáti; já zásadně nejsem proti
tomu. Je-li nutno absolutně se vdáti, tedy vdáti se
mladá; mluvím o ženách. Nemilovala bych muže
mého věku. Šest nebo sedm let rozdílu se mi zdá
správným poměrem.

Tatínek zemřel přede dvěma roky; maminka
nechala smutku počátkem této zimy, a zůstala v
barvě fialové a šedé a pomalu začala opět své dni a
i večery. Vodí mne do světa. Patrně se ví, s čím to
souvisí. Jsem na vdávání, průměrně dobře. Nejsem
ani ošklivá, ani chudá, ani hloupá, ani
souchotinářka. Moji rodiče jsou čestní a vážení.

ALEXANDRE DUMAS ML.
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Neučiním, abych se vdala, ani kalkulaci marnivosti
ani peněžní kombinaci. Naše cenné papíry všecky
jsou dobře uloženy; není se třeba báti krachu.
Nezakouším potřeby měniti svět a slyšeti, že mne
ohlašují jako vévodkyni nebo kněžnu v nových
domech, kam by mne uvedl titul. Ostatně máme již
částičku. Je hodně stará? Nevím nic, ale úplně stačí,
aby nás rozlišovala od našich dodavatelů; zdá se, že
se nikdo neuráží ani nesměje. Nedržím si
neuskutečnitelný ideál; nežádám, aby můj manžel
byl hrdina; žádám, aby byl zdráv, zaměstnán něčím
až do oběda a zbytek času aby mě miloval. Snad mi
sňatek representuje větší množství svobody. Má
společnice mne doprovází všudy, když ne maminka!
Začíná to býti směšné! Chtěla bych trochu volnosti.
Zdržuji se mluviti o jistých knihách; chtěla bych je
čisti. Jedná se o nich přede mnou jako o veledílech
a ukrývají je. Jak může býti kniha zároveň veledílem
a býti zakazována dívce mého věku? Snad by mne
některá z těchto knih poučila o mé situaci ? To vše
nevyžaduje mnoho. Zdám se sama sobě rozumnou
osobou a štěstí by mi nemohlo býti snazší, kdyby
nebyla se dostavila nejnepředvídanější a
nejkomplikovanější příhoda.

Viděla’s u nás v zimě pana de Villclong. Byl
představen paní de Pontlouis. Neskrývala záměrů
baronových (on jest baron, opravdu baron). Jednalo
se o sňatek se mnou. Znala jsem toho mladého muže;
často jsem s ním tančila. Líbil se mi. Když jsem ho
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spatřila v domě, pochopila jsem. Ostatně maminka
nedělala přede mnou tajemství. Řekla mi hned,
abych jej pokládala za nápadníka. „Jeho postavení,
jeho věk, jeho jmění, jeho rodina, jeho přednosti se
mi líbí,“ řekla mi. „Jest na tobě rozhod-z z z «znouti se.
Myslí se, že nic nevíš. Můžeš tedy jej volně zkoumali.
Nechci na tě v ničem působiti.“ Vzpomínáš si ? Vdala
se’s, když se’s s ním setkala. Nevšímala si’s ho; jest
velký, tenký, rusý, všecky vlasy, celý vous, velmi
krásné zuby, hlavu trochu malou, široká ramena,
všecky známky síly; milovaný muž má býti silný,
nemyslíš? Máme v něm vždy cítiti ochránce, s nímž
se nemusíme báti ani vody, ani ohně, ani množství.
Jeho nohy nemají nic neobyčejného; jsou velmi
dobře obuty; jeho ruce, velmi pečlivé, jsou trochu
tvrdé; jezdí podivuhodně na koni. Má mnoho ducha,
hlavně veselosti. Jest v kroužku Mirlitonů, to platí
bez řeči. Ostatně, jest celý svět.

Zdá se, že měl mnoho štěstí. Nedivím se.
Jak jsem se to dověděla? Mluvilo se několikráte

o něm u maminky jako se mluví o všech mladých
mužích, s nimiž se setkáváme ve světě, když se
nepředvídalo ani jeho představení ani jeho žádost.
Mluvilo se uzavřenými slovy, ale já jsem rozuměla
dobře. Ostatně jest nemožno nyní vychovati nás v
úplné nevědomosti o tajných zvycích. Každé ráno
přinášejí noviny ozvěny, jimiž se živí večerní hovory
a slyšíme stále spojovati jména svých tanečníků se
jmény slečen, jejichž kočáry křižují s našimi na
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Polích Elysejských, v Lesíku, všudy. Dotýkáme se
jich lokty v krámech, u švadlen. Vnucují nám svůj
vkus a zásobují naše muže. Když přicházejí k nám,
nechtějí více ony nebo nechtějí více oni? Zkrátka
jsme zcela zasvěceny do množství věcí, o nichž mladé
dívky z poslední generace snad nemají tušení. A my
nyní víme, bydlíme-li v Paříži, že nejsou jen lásky
legitimní, autorisované starostou a požehnané
knězem, a skandální historky těchto pánů a těchto
dam tvoří větší nebo menší část naší výchovy. Jest
to hanebné, myslíme-li na to. A někdy si učiníme
zásluhu o muže, který se o nás uchází, když byl
hrdinou těchto dobrodružství, ač by nás měla
vzdáliti od něho, jestliže jsme si nezadaly.

Předpokládám mladého muže, který by se
dobrovolně vyhnul těmto špatným příkladům, který
by se uchoval pro jedinou ženu, snoubenku, který
by předstoupil se všemi svými bludy, se všemi svými
nevědomostmi a požádal o nás naši matku. Naše
matka by ho odmítla aspoň zprvu; oznámila by mu,
že nezná dosti jeho život! A představuji-li si to,
protože jsem mohla několikrát vyslíditi hovory v
tajných slovech, smála by se mu s jinými matkami.
Proč? Právě opět čtu Pavla a Virginii. Ach! kdo mne
najednou přenese pod horké nebe He de France, na
břeh řeky Lataniers, do aleje Pamplemousses! Proč
není paní de la Tour nebo snad Marguerita mou
matkou? Kde jsou chýše, kde jsme byli vychováni,
Pavel a já?

RUB A LÍC
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Že jsme běhali bosýma nohama od dětství po
těchže cestách s tímto bratrem volnosti, že jsme
nevinně zbloudili oba ve velkých lesích, že jsme se
zachránili před bouří pod touže vyzdviženou
spodničkou, že jsme přecházely přes bystřiny neseny
v jejich náručí, bez bázně a bez jiného nárazu než
jest odměřený oddech vlastních prsou, že jsme nikdy
neviděly jiného obličeje mladého muže, diviti se
zároveň v téže chvíli nevysvětlitelným a úchvatným
zděšením, které se vzmáhá ještě když se tážeme němě
a bez užitku po příčině, konečně nemíti než přístřeší,
Lůžko, než hrob, věčnost, toť jest sen, jaký si v hloubi
předeme všecky, není-li pravda? Proč se máme
spokojovati avly společností a salonů, kteří milovali
před námi hromadu Virginií nahodile?

Konečně, když jsou určeni dnešní ženichové,
zdál se mi pan de Villelong z nejvhodnějších partií
a některé z mých přítelkyň neváhaly mi záviděti, což
mu způsobilo mnoho dobrého v mém smýšlení.
Dosti rychle jsem si navykla a snad i potřebovala jej
viděli. Očekávala jsem dny, kdy měl přijití, obírala
jsem se přípravami pro něho ve dnech, kdy jsem se s
ním měla setkati ve světě. Pozorujíc jej hledala jsem
v jeho pohledu, uhodl-li mou žádost, abych se mu
líbila, a srdce mi bušilo velmi silně, když jsem viděla,
že mi porozuměl. Musím to přiznali, chápal ihned.

Jednoho krásného jitra jsem řekla mamince:
„Dobře jsem uvažovala, miluji pana de Villelong a
nepřeji si nic lepšího než se zaň vdáti.“

ALEXANDRE DUMAS ML.
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Znáš maminku, nikdy se v ničera nepřenáhlí.
Odpověděla mi:

„Miluješ jej, miluješ jej; to je velmi velké slovo.
Budeme o tom mluviti zase za měsíc nebo za dva;
máme čas. Nezdá se, že bych se se nadála jeho
úmyslů. Schvaluji vaše setkání, ale nezavázala jsem
se nijak vůči němu, ani vůči jeho rodině. Nechrne
věci jíti jak jdou. Nepožádal ještě o tebe; čekejme na
jeho žádost, učiní-li to; přijdeme k tomu okamžiku.
Nejšťastnější doba k sňatku jest ta, když čekáme
netrpělivě, až se uskuteční.“

Po tomto dni jsem se nepokládala méně za
nevěstu, ale aniž bych se určitě zavazovala, a dobře
jsem si počínala. Velmi často jsem se zabývala
sňatkem s Kazimírem (to jest jeho jméno; jiného
bych neměla raději); velmi často jsem se zabývala s
Kazimírem sňatkem, nikoli však naším sňatkem.
Zevšeobecňovala jsem. „Se“, „zdá se mi“, ,.vdám-li
se, budu“ nebo „mou nadějí bude“, to byly pružné
formulky, ostatně přišité bílou nití, jichž jsem
používala. To byl, to jest stále můj hlas, to se rozumí,
šlo to a ku podivu to jde.

Potom přišel dopis mé tety či spíše sestry
manžela sestry mého strýce (snaž se tomu porozumě
j), dopis, který nám oznamoval její návrat do Francie
po víceletém pobytu v Alžíru a který nás žádal za
pohostinství na několik týdnů na venkově pro ni a
jejího syna. Roztomilá žena ostatně, na níž jsem si za-
chovala nejlepší vzpomínku. Maminka přijala. Syn
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jest voják, měl horečku, má zdravotní dovolenou;
chce ji ztráviti se svou matkou ve Francii. Ona užívá
této okolnosti k tomu, aby se shledala se starými
přáteli, jichž dlouho neviděla, a aby jim ukázala
svého syna poručíka, vyznamenaného, na něhož jest
velmi hrda. Žádný titul, žádná částička, zcela krátce
René Canlou, poručík třetího pluku Zuavů.

Vzpomínala jsem na velkého buclatého hocha,
trochu ospalého, velmi bázlivého a konečně
bezvýznamného; vidím, že přichází velký, veselý
chlapík, tenký, snad hubený, pleť zhnědlou africkým
sluncem, pobledlou nemocí, s velkýma očima
zelenýma jako moře, černé brvy, černé obočí, černé
vousy, černou bradku, lícní kosti vyčnívající,
vystouplý ohryzek, hlavu vzpouzejícího se
souchotináře, neboť jeho ramena byla jako
Herkulova. Zkrátka bledost, hubenost, čistý úkaz
nemoci, jejž několik týddnů odpočinku jistě
přemůže. S důvěrou a sdílností lidí šťastných
štěstím, které naplňuje celý život, objala jsem tetu
a vztáhla jsem ruku k jejímu synovi řkouc: „Dobrý
den, bratránku.“ Políbil mi ruku nejkrásnéji na světě
a řekl mi: „Dobrý den, má sestřenko.“ Toto m á
zajistilo ihned odstín vážnosti, za níž mu vděčím.
Zařízení, procházky v parku, vzpomínky z dětství,
vypravování o bitvách, o poušti, oasách, o koních
rychlých jako vítr, svižných jako vlny, o oslepujících
dnech, modrých nocích, bezprostřední a úplná
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důvěrnost. Ani stín postranní myšlenky, ani s mé ani
s jeho strany; bratranec a sestřenice, bratr a sestra.

O svém otci, který zůstal tam dole v čele
rozsáhlé viničné kultury velmi mnoho již výnosné,
mluví s něhou dítěte a já pomalu odkrývám v této
podobě beduina vděky a něžnosti dívčinky. Mám ti
říci celé své mínění? Nevidím ve všech
vypravováních o jeho životě, který je vyplněn až do
nynějška Saint-Cyrem, vojenskou školou a
výpravami, nevidím v něm místa pro ženu.
Nemiloval, to jest jisté; to je patrno; to lze cítiti.

A pak píše den ze dne, od desíti let (je mu třicet)
deník svého života. Žádala jsem ho, aby mi jej dal
čísti; slíbil mi to, zcela prostě.

Je to zajímavé, třicetiletý muž, voják, který může
dáti deník svého života čisti mladé dívce. Ale má
s sebou jen poslední sešit. „Na štěstí,“ řekl mi,
„nemohla byste čísti, aniž byste zemřela nudou, těch
čtyřicet svazků, které podávají příhody skoro stále
tytéž a nesnesitelně jednotvárné.“

Chtěla jsem viděti hned ten poslední sešit.
Mluvil tam o mně? Nač tato zvědavost s mé strany?
Zapisuje všecko, musil tedy zapsati svůj záměr
navštíviti nás. V které době? Bylo to tam u data 13.
června:

„Matka dostala dnes odpověď paní de Morias.
Její dcera jest jistě hezká osoba, má-li to, co před
desíti roky slibovala.“ A pak přešel k materielním
podrobnostem svého tehdejšího života. Dále napsal
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u data svého příjezdu, 27. června: „Adriena jest
vskutku krásná; zdá se velmi inteligentní a velmi
dobrou.“ A to bylo všecko. Chtěla bych více.

Oznámila jsem Kazimírovi blízký příjezd bra-
trancův. Mluvila jsem s ním o něm jako o velkém
hochovi, trochu hloupém, bez významu. Byla by se’s
smála, kdybys byla viděla jeho udivený obličej
zklamaný vzájemným představením. Neřekla jsem
mu o změnách, jimiž jsem sama byla překvapena.
Proč jsem mu to neřekla? Nedovedla bych to dobře
říci. Nechtěla jsem, aby se zdálo, že jsem zpozorovala
tyto změny; raději jsem se tvářila, že jsem snad se na
Renéa nedívala.

„Vojenský stav způsobil vašemu bratranci
mnoho dobrého,“ řekl mi Kazimír, „stal se z něho
velmi hezký hoch. Nepodobá se již docela portrétu,
jaký jste mi o něm nakreslila.“

„To je proto, že byl velmi nemocen.“
„Jest tím zajímavější.“
Když to říkal, hleděl Kazimír upřeně na mě a

jeho oči byly smutné, smutné. Měla jsem chuť skočiti
mu kolem krku, tak jsem byla vděčna touto
bezděčnou veselostí. Chtěla jsem mu také říci: „Jste
šílený? Můžete se jen minutu domnívati, že jsem
pohleděla na Renéa jinak než jako na druha z dětství,
jako na příbuzného, s nímž jsem se opět setkala?“
Mlčela jsem. Něco mi řeklo, že bude lépe, neřeknu-
li nic. Snad se zdálo, že jsem trochu uražena jeho
poznámkou, ale jen ve svém chování. Přese všecko
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jsem se mu nijak nezavázala; nemá práva činiti
poznámky toho druhu. Tím spíše či tím méně, že
René byl po tomto představení velmi bystrozraký a
velmi jemný.

„Sestřenko,“ řekl mi, „není třeba viděti vás
dlouho spolu, pana de Villelong a vás, aby bylo lze
předvídali sňatek. Ostatně, dělá na mě dojem
nejgalantnějšího muže světa.“

„Mýlíte se.“
„Není to galantní muž?“
„Oh! ano, ale není otázkou sňatku.“
Proč jsem lhala? Kterého citu jsem poslechla

dopouštějíc se teto lži? Nebyla jsem povinna míti
důvěrnosti k Renéovi, ale v okamžiku, kdy uhodl
pravdu, byla jsem povinna nezapírati ji Kazimírovi
tak přímo. Styděla jsem se sebe. Opustila jsem velmi
rychle Renéa a vrátila jsem se do svého pokojíku.
Dala jsem se do pláče. Odešla jsem rozhodnuta, že
řeknu matce, že může svoliti, aby Kazimír požádal za
mou ruku. To byl jen způsob napraviti před svým
svědomím zbabělost, ano zbabělost, není jiného
slova pro to, čeho jsem se dopustila. Měla jsem se
hned potrestati. Jak, potrestati se? Což můj sňatek
s Kazimírem mohl býti trestem? Jaký bizarní smysl
jsem dávala hned slovům ?

Cítila jsem, že jsem celá zmatena, nespokojena
Kazimírem, Renéem, hlavně však sebou, neboť oba
druzí byli zcela nevinni.

Kazimír mě miloval, byl žárlivý, měl strach, že
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mě ztratí, dával mi to na jevo, to bylo velmi
přirozené.

René uhodl tuto lásku, naše plány, řekl mi to
přímo; vychvaloval toho, jejž miluji; co ještě
přirozenějšího, když mne nemiluje?

Proč by mne miloval? Má mnoho jiných věcí na
práci. Musí se vrátiti do Afriky, bíti se, dáti se zabiti,
zatím co Kazimír a já půjdeme do plesu a do Opery.
Někteří lidé mají opravdu vlohy, to nutno přiznati.
Tuto jest třicetiletý hoch, velmi inteligentní, velmi
hezký hoch, který válčí tam dole ve ztracených
krajích, který vyvázne smrti na bílém loži v nemoc-
nici, který se šťastně pozdravil a který si nepřeje nic
jiného, než ztráviti svou zdravotní dovolenou jako
obyčejný žák s matkou u nás na venkově. Nedostává
dopisů, nepíše. A odjede, začne opět tento život
námahy, poslušnosti, práce, obětavosti, aby skončil
tím, že bude zabit někde v koutě a zemře snad jako
pes, bez pomoci, bez pohnutí. Není to podivuhodné?

Neřekla jsem ještě matce, aby schválila
Kazimírovi, aby požádal o mě. Ale za to, když nás
nenavštěvuje na venkově než dvakrát týdně, našla
jsem prostředek, aby tu byl stále. Zasvětila jsem
Renéa přímo a prostě do svých plánů sňatku. Tímto
způsobem mohla jsem mluviti neustále o
Kazimírovi, jakoby byl přítomen. René jest čestný
muž, který není schopen mluviti o tom s nikým, ani
s mou, ani se svou matkou. Neměla jsem důvod
jednati takto ?
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Dejme tomu, že by se má svatba neuskutečnila,
je to myšlenka absurdní, ale konečně všecko jest
možné, René by nikdy neotevřel o tom úst. Když
jsem se rozhodla k této důvěře, nezlobila jsem se,
když jsem viděla, jak ji bratranec přijme, jaký dojem
na něho učiní. Procházela jsem se den před tím s
jeho matkou, jež neznala náš stav. Řekla mi některá
slova, z nichž mohla jsem souditi, že zkouší terrén,
jak se obecně říká. Tvářila jsem se, že nechápu. Měla
postranní myšlenku, když postranní myšlenku, když
nás navštívila se synem ? Přiznati se se vším Renéovi,
to znamenalo ihned ukončiti tuto naději. Nebylo to
upřímnější ?

Ale nebylo mi zakázáno dívati se na něho zatím
po očku, abych posoudila jeho dojem. Myslil-li na
mě, ovládal vznešeně sám sebe! Nedával na sobě
ničeho znáti; poděkoval mi za mou důvěru a prosil
mne, abych mu jí vždy zachovala za všech okolností.
Za všech okolností? Ví něco, co nevím já? Má o Ka-
zimírovi odlišné mínění než já? Počala jsem jej dobře
studovati, když byl v jeho přítomnosti, abych viděla,
ukáže-li nějak nevoli nebo chladnost. Podal mu ruku
s nejupřímnější srdečností. Zdá se, že se opravdu o
něho zajímá od té doby, co poznal mé city. Pravdě-
podobně nemyslí nijak na mne, nemá účasti v
záměrech matčiných a jedná se mnou přímo jako se
sestřeničkou a snad jako s malou dívkou. Když to
pozoruji, schvaluji si svou přímost. Kazimír se úplně
zotavil z dřívějšího svého neklidu, jest docela volný
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s Renéem a jsou skutečně přáteli. Mají nyní velkou
radost, jsou-li pospolu.

A tak trávíme své dni procházkami ve třech,
hovory, jízdou na koni. René kreslí. Kazimír pěstuje
hudbu. Když se nyní René u nás zařídil, není již
příčiny, aby nás Kazimír navštěvoval jen občas a
oficielně, a maminka jej pozvala, aby ztrávil na
venkově čtrnáct dní.

Ale zatím uznala za vhodné oznámiti naše plány
přátelům. Dobrá, má drahá, požádala jsem za odklad.
Je mi tak dobře, že se neděsím nad stavem duše, v
němž jsem!

Opravdu, René nezpůsobil pro Kazimíra žádné
ztráty v mých myšlenkách, ale Kazimírova práva mi
nezabránila poznati vlastností Renéových. Je-li jeden
z nich nepřítomen, chybí mi. Jak bych to řekla?
Doplňují se jeden druhým. Jeden plavý, druhý
snědý, jeden Pařížan a duchaplný, druhý Orientál a
zádumčivý, oba hezcí, hodní, inteligentní, jemní. Je
zřejmé, kdybych se byla vdala za Kazimíra, nebyla
bych se snad dívala na bratrance, když přišel René,
neboť jsem jista, že jsem počestná žena; ale kdybych
se byla vdala za Renéa, byla bych se spíše dívala na
Kazimíra. Konečně má drahá, je to neuvěřitelné,
jsem tak ráda s jedním jako s druhým; ale jsou-li u
mne spolu, jest má radost větší, ba jest úplná. Večer,
když jsem zcela sama, táži se sebe, zkouším se,
pokouším se srovnávali oba obrazy, vidím je zcela
přesně, tak jak jsou, zcela odlišný jeden od druhého,
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stejně sympatické. Chtěla jsem včera večer usnouti v
myšlenkách na Kazimíra samotného, to se mi stalo;
snila jsem celou noc o Renéovi. Zkrátka, slyš a
zachovej si tuto důvěru: mám ráda dva muže a, nedá
se nic namítati, mám je stejně ráda. To je ohavné!
Jsou okamžiky, kdy bych chtěla dostati tyfovou
horečku, abych se z toho vysvobodila. Polituj mne a
řekni mi přece, co dělati, víš-li to.

Adriena de Morias.

Odpověd Valentiny de Gressan,

(pošta rychlým poslem).

Poněvadž máš ráda oba stejně, losuj na rub či
líc. Vdej se za toho, koho ti určí náhoda. Budeš snad
litovati druhého až do rána tvého sňatku v kostele.
Nazítří již na něho nepomyslíš. Líbám tě. Tvá stará
přítelkyně.

Valentina.
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