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Kde se generál súčastní hostiny, která
nebyla uchystána pro něho.

Jak markýz nařídil a jak Mary navedla Rosinu, bylo vojákům
otevřeno ihned, jakmile se ozvalo zaklepání. Jakmile jim byla vrata
otevřena, naplnili celý dvůr a rychle obklíčili celý zámek.

Když stařičký generál slézal s koně, zpozoroval oba nosiče
pochodní a vedle nich, částečně ve stínu, obě mladé dívky.

A všichni kráčeli mu stříc s tváří plnou laskavosti a pozornosti,
která jej překvapovala.

Markýz sám sestoupil až na nej dolejší schod, aby se dostal ke
generálovi tak blízko, jak jen možno.

»Na mou věru, generále,« pravil, »už jsem skoro ani nedoufal, že
vás spatřím — aspoň ne dneska!«

»Vy jste nedoufal, pravíte, pane markýzi?« tázal se generál,
překvapen takovýmto uvítáním.

»Už jsem nedoufal, že vás spatřím, opakuji vám. V kolik hodin
jste vyrazili z Montaigu?

V sedm?«
»Přesně v sedm hodin!«
»To se divím! Měl jsem vypočteno, že cesta sem trvá něco přes

dvě hodiny, a proto jsem vás čekal už ve čtvrt na deset, v půl desáté.
Ale nyní jest již deset pryč! Už jsem si říkal: Bože, aby se tak bylo
něco přihodilo generálovi, a já byl připraven o čest, přivítati ve svém
domě tak statečného a ctihodného důstojníka!«

»Vy jste mne tedy čekal, pane?«
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»Pardieu! Vsadil bych se, že jste se zdrželi u toho proklatého
brodu Pont-Farcy. Jaká to ohavná krajina, generále! Při nej menším
dešti mění se naše potoky v hotové bystřiny, které nelze přejíti. A ty
cesty … tomu zde říkají cesty! Já tomu říkám jámy. Ostatně, vám o
tom všem nemusím ani povídati. Stálo vás to jistě už hodně práce,
dostati se přes brod Baugé, hotové to moře bláta, kde se člověk v
blátě boří až po krk! Ale přiznejte, že to vše není ničím proti Kozí
stezce, na kterou jsem se ani já, když jsem byl ještě mlád, a ač horlivý
lovec, neodvážil nikdy beze strachu … Opravdu, generále, když si
pomyslím, jakou námahu jste musil podstoupiti, byste mně prokázal
čest své návštěvy — nevím, jak bych vám projevil svoji vděčnost za
to!«

Generál viděl, že pro tu chvíli má co činiti s člověkem ještě
mazanějším než byl sám.

Rozhodl se proto, že se bez ostychu nechá pozvati k hostině,
kterou pro něho markýz připravil.

»Věřte, pane markýzi,« pravil, »že velmi lituji, že jsem na sebe
nechal tak dlouho čekati, a že to není mojí vinou, přicházím-li tak
pozdě. Rozhodně však vezmu si k srdci toto ponaučení, a po druhé
dostavím se včas dle všech pravidel slušnosti na vzdor všem brodům,
srázům a Kozím stezkám!«

V tom přistoupil ke generálovi důstojník, aby od něho přijal
rozkazy, týkající se prohlídky zámku, kterou zde měli provésti.

»To je zbytečno, milý kapitáne,« pravil generál; »neslyšel jste, že
náš hostitel řekl, že přicházíme příliš pozdě? To znamená, že bychom
se namáhali zbytečně, a že bychom nalezli na zámku vše v naprostém
pořádku.«

»Jakže! Jakže!« zvolal markýz. »Ale, nechť si máte rozkaz nebo
ne, můj zámek jest vám úplně k disposici, generále, a počínejte si tu
jako doma!«

»Nabídka tato jest příliš laskava, než abych ji mohl odmítnouti,«
pravil generál, ukláněje se.

»Ale, ale! Jak jste bezhlavé, slečny!« pravil markýz de Souday ke
svým dcerám. »Ani mne neupozorníte, že stojím s těmito pány ve
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dveřích, a to za takového nečasu! S lidmi, kteří se přebrodili u Pont-
Farcy! Ale, račte jen dále, generále, račte dále, pánové! Dal jsem v
saloně pořádně zatopiti a připraviti pořádný oheň, u kterého budete
moci osušiti svoje promáčené šaty.«

»Jak jen se vám odvděčím za takovouto pozornost ?« pravil
generál, hryza se do vousu a částečně i do rtů.

»Ó, však jste muž, který mně to dovede oplatiti, generále!« pravil
markýz a kráčel před důstojníky, svítě jim na cestu, kdežto notář ve
své skromnosti šel po straně. »Ale, dovolte,« pravil,

když zasadil pochodeň do krbu v saloně, při čemž jej mistr
Loriot věrně napodobil, »dovolte mně jistou formalitu, kterou jsem
měl vlastně učiniti hned — dovolte, abych vám představil své dvě
dcery, slečny Bertu a Mary de Souday.«

»Na mou věru, markýzi,« pravil dvorně generál, »pohled na
tváře tak spanilé stojí již sám o sobě za to, aby se člověk vydával
v nebezpečí nachlazení po cestě tím prokletým brodem, po blátivé
lázni v bažině Baugé a dával v šanc svoji hlavu při výstupu na Kozí
stezku.«

»Nuže, slečny,« pravil markýz, »aby tyto vaše krásné oči
nezahálely, jděte se přesvědčiti, je-li už připravena večeře, která čeká
na tyto pány už tak dlouho.«

»Opravdu, markýzi,« pravil Dermoncourt, obraceje se k
důstojníkům, »zahanbujete nás svou laskavostí, a věru že nevíme,
kterak se vám odvděčí ti…«

»Odměnou bude mně již radost, kterou mně působí vaše
přítomnost. Jsem, generále, zvyklý již oběma spanilým tvářím, které
jste zahrnul poklonami, ježto jsem jejich otcem, a pobyt na mé
osamělé tvrzi připadá mně leckdy příliš jednotvárným a smutným.
Představte si tedy, generále, moji radost, když mně jeden známý,
takto velký šprýmař, pošeptal do ucha: Generál Dermoncourt vyjel v
sedm hodin z Montaigu se svým štábem, aby vás navštívil na zámku
Souday!«

»Tedy to byl šprýmař, který vás o tom zpravil ?«
»Ovšem! Což se takový nenajde na každém zámku, v každé
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zdejší chatrči? A tak naděje na krásný večer, za který vám budu
povděčen, generále, pobídla mne k takové čilosti, jaké jsem se
považoval už za neschopna: Popoháněl jsem všechny své lidi, dal jsem
k disposici celý kurník, zaměstnal jsem slečny de Souday, a pozdr-
žel jsem u sebe kmotra Loriota, aby se mu dostalo potěšení, seznámiti
se s vámi. Konečně. Bůh mne zatrat, sám jsem přiložil ruce k dílu, a
podařilo se nám připraviti jakž takž večeři, která vás očekává, i večeři
pro vojáky, na které jsem jako starý voják nezapomněl.«

»Vy jste sloužil, pane markýzi?« tázal se Dermoncourt.
»Snad nikoli v týchž řadách jako vy. Proto, místo abych řekl, že

jsem sloužil, řeknu prostě, že jsem bojoval.«
»Ve zdejším kraji?«
»Ovšem, pod velením de Charettovým!« »Ach tak!«
»Byl jsem jeho pobočníkem.«
»Tedy se dnes zajisté nesetkáváme poprvé, markýzi.«
»Opravdu ?«
»Zcela určitě! Já jsem prodělal obě tažení ve Vendée, v roce 1795

i v roce 1796.«
»Výborně! Jsem tím unešen, generále!« zvolal markýz. »Budeme

si moci spolu pohovořiti při zákuscích o svých hrdinských činech z
mládí. Ach, generále!« pravil starý šlechtic s jistou zádumčivostí, »v
jednom i ve druhém táboře jest čím dále méně těch, kteří by mohli
vyprávěti o těchto taženích!… Ale zde již slečny přicházejí nám
oznámiti, že jest večeře připravena. Generále, chcete být kavalírem
jedné z nich? Kapitán bude kavalírem druhé.«

Na to se obrátil k ostatním důstojníkům:
»Pánové, račte jíti laskavě s, generálem a odebrati se do jídelny.«
Zasedli ke stolu. Generál usedl mezi Mary a Bertou, markýz

mezi oba důstojníky.
Mistr Loriot si sedl vedle Berty. Nepozbýval naděje, že se mu

ještě podaří za hostiny prohoditi slovo o mladém Michelovi.
V duchu se již rozhodl, že svatební smlouva bude uzavřena v

jeho kanceláři.
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Nějakou chvíli bylo slyšeti jen cinkot talířů a sklenic. Všichni
zachovávali mlčení.

Důstojníci, řídíce se příkladem generálovým, vpravili se ochotně
do neočekávaného obratu, jaký vzala jejich výprava.

Markýz, který obědval obyčejně v pět hodin, a který se tudíž
dnes skoro o šest hodin s jídlem zpozdil, vynahražoval svému žaludku
bohatě toto dlouhé čekání.

Mary a Berta byly velice zamyšleny a byly rády, že odpor, jaký
chovaly k tříbarevným kokardám, jest jim dostatečnou záminkou pro
jejich mlčení, za kterého se zatím mohly vzpamatovati.

Generál zřejmě přemýšlel, jak by jen oplatil markýzi tento
kousek.

Chápal velmi dobře, že byl markýz o jeho příchodu předem
zpraven. Nabyv značných zkušeností v této válce, věděl, jak rychle
šíří se nějaká zpráva z vesnice do vesnice. Z počátku se divil, jak
jen mohl být markýz tak připraven na jeho příchod, ale ponenáhlu
nabýval opět chladnokrevnosti. Jak bylo jeho zvykem, jal se opět
pozorně vše sledovati a pozorovati. A ve všem, čeho byl přávě
svědkem, v pohotovosti a ochotě svého hostitele, jakož i v bohatosti
této hostiny, která byla příliš skvělá, než aby byla uchystána pro
nepřátele — ve všem tom viděl důkazy toho, co již tušil nějakou
dobu, a nalézal ve všem tom jen potvrzení svého podezření. Ale s
trpělivostí, jaká sluší pravému lovci lidí jako lovci zvěře, rozhodl se,
že odloží svá pátrání na pozdější dobu, ježto byl jist, že vznešená
kořist, po které pásl, uprchla, a že by za panující temnoty bylo
jakékoli pátrání marné. Zatím se tedy rozhodl, že trpělivě počká a
bude si pozorně všímati všeho, co se kolem něho děje, zdali by snad
nezvěděl něco, čeho by se mohl zachytiti při svém pátrání.

Byl prvý, kdož přerušil panující mlčení.
»Pane markýzi,« pravil, pozvedaje svoji číši, »vybrati si vhodná

slova k přípitku bylo by vám právě tak nesnadné jako nám. Ale slova,
která pronesu, hodí se pro všechny. Dovolte mně, abych připil na
zdraví slečen de Souday, a poděkoval jim, že se súčastnily laskavého
přijetí, jakým jste nás poctil.«

Kde se generál súčastní hostiny, která nebyla uchystána pro
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»Já i moje sestra děkujeme vám, pane generále,« pravila Berta, »a
jsme šťastny, že jsme se vám mohly zavděčiti, jak si náš otec přál.«

»To znamená tedy,« pravil generál se smíchem, »že se na nás
tváříte přívětivě pouze na rozkaz, a že za to máme děkovati jedině
panu markýzi… Takovouhle řeč si dám líbit! Líbí se mně tato čistě
vojenská přímost, a jako jsem dosud vašim obdivovatelem, stal bych
se pro ni hned vašim přítelem, kdybych ovšem věřil, že mohu býti
přijat mezi vaše přátele s kokardou, kterou nosím.«

»Vaše slova pochvaly, kterou jste právě vzdal mé upřímnosti,
pane,« pravila Berta, »dodávají mně odvahy, a s toutéž přímostí
dovolím si vám přiznati, že barvy, které vy zastupujete, nevídám ráda
u našich přátel. Avšak, přejete-li si opravdu, bychom vás počítaly
mezi své přátele, učiním tak mileráda v naději, že přijde jednou den,
kdy budete moci nositi barvy naše.«

»Generále,« pravil markýz, škrábaje se za uchem, »vaše úvaha,
kterou jste právě pronesl, jest zcela správna: Jak jen odpovím na váš
laskavý přípitek, aniž bych koho kompromitoval ? Máte ženu?«

Generál si umínil, že uvede markýze do rozpaků.
»Nikoli,« pravil.
»Sestru?«
»Také ne.«
»Snad tedy matku? …«
»Ano,« pravil generál, který jako by byl čekal dychtivě na tuto

otázku. »Mám Francii, naši společnou matku.«
» Výborně! Připíjím Francii! A nechť prožije dalších osm století

slávy a velikosti, za jakou děkuje svým králům!«
»A dovolte mně,« pravil generál, »abych k tomu dodal: a půl

století svobody, za které děkuje svým synům.«
»To není jen dodatek,« pravil markýz, »ale je v tom i změna.«
Načež pravil po chvíli mlčení:
»Na mou věru! Přijímám přípitek i v tomto znění. At bílá, nebo

troj barevná — jest Francie vždy Francií!«
Všichni pozdvihli své číše, i sám mistr Loriot, stržen příkladem
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markýzovým, přidal se k přípitku hostitelovu pozměněnému
generálem, a vyprázdnil svoji číši.

Jakmile bylo přerušeno tíživé mlčení, a zábava, hojně
zavlažovaná vínem, zabočila až do kolejí bujnosti a nevázanosti, obě
dívky, když byly as dvě třetiny hostiny ukončeny, pochopily, že
nemohou se súčastniti takovéto bezuzdnosti až do konce; vstaly od
stolu a odešly nehlučně do salonu.

Mistr Loriot, který, jak se zdálo, přišel, aby pojednal s oběma
dívkami právě tak jako s markýzem, zvedl se rovněž a odešel za nimi.

Kde se generál súčastní hostiny, která nebyla uchystána pro
něho. 7
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Kde nedočká se mistr Loriot náležitého
ukojení své zvědavosti.

Mistr Loriot následoval tedy ihned příkladu obou slečen de Souday, a
ponechav markýze i jeho hosty, by si oživovali dle libosti svoje upo-
mínky na dobu války obrů, vstal zcela tiše od stolu a následoval obě
dívky.

Odešel malými krůčky, stále se ukláněje a mnul si spokojeně
ruce.

»Aj! Aj!« pravila Berta; »zdá se, že jste velmi spokojen.«
»Slečno,« odpověděl mistr Loriot šeptem, »činil jsem, co jsem

jen mohl, abych pomáhal vašemu panu otci v jeho úskocích. A
doufám, že bude-li třeba, neodepřete mně dosvědčiti, jakou jistotu a
chladnokrevnost jsem zachoval při této příležitosti.«

»O jakých válečných úskocích to mluvíte, milý pane Loriote?«
pravila Mary, smějíc se. »Ani Berta, ani já nevíme, co tím míníte ?«

»Božínku,« odpověděl notář, »sám nevím, ale myslil jsem si,
že má pan markýz zajisté závažné a mocné důvody, že jedná jako
s přáteli — ba lépe, nežli se jedná leckdy i se starými přáteli — s
těmito starými vojáky, které přibral ke svému stolu. Laskavost, jakou
zahrnuje tyto nohsledy usurpátorovy, připadala mně tak podivnou,
že jsem si myslil, že sleduje jistý cíl.«

»A jaký?« tázala se Berta.
»Hrome! Aby je ukolébal v jejich bezstarostnosti o vlastní

bezpečnost, a připravil jim osud…«
»Osud? Jaký osud?«
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Notář učinil posunék jako by podřezával někomu hrdlo.
»Osud Holofernův tedy?« zvolala Berta a vybuchla v smích.
»Ano,« pravil mistr Loriot.
I Mary smála se hlučně jako její sestra.
Domněnka venkovského notáře rozesmála obě dívky nade vše

pomyšlení.
»Tedy jste si představoval, že my budeme zastávati úlohu Judity

?« tázala se Berta, která první ustala ve svém hlučném smíchu.
»Ale, slečny …«
»Pane Loriote, kdyby zde byl otec, mohl by se zlobiti, že jste

ho považoval za schopna takovéhoto jednání a prostředků dle mého
názoru příliš biblických. Ale, nebojte se, neřekneme mu ničeho,
právě jako generálovi, který by zajisté měl moc málo radosti z
nadšení, s jakým jste přijal naši oddanost.«

»Slečny,« pravil mistr Loriot, »promiňte mně, jestliže jsem se
dal svým politickým zápalem a odporem, jaký chovám ke všem
zastáncům takovýchto neblahých doktrín, strhnouti příliš daleko.«

»Promíjím vám, pane Loriote,« pravila Berta, které se, ježto byla
povahy přímé a odhodlané toto podezření nejvíce týkalo, a měla
tudíž nejvíce odpouštěti. »Odpouštím vám, a abyste nebyl nadále
vydán v nebezpečí podobných omylů, povím vám, jak se věci mají.
Vězte tedy, že generál Dermoncourt, na kterého pohlížíte jako na
antikrista, přišel sem prostě proto, aby zde provedl prohlídku, jako
byly provedeny na zámcích okolních.«

»Ale pak,« pravil dále notář, který se stále více zaplétal do situace,
»proč jednati s nimi s takovou pohostinností… ano s takovou
obřadností? Přece zákon jest jasný …«

»Jak to — zákon?«
»Ano: zakazuje úředníkům, důstojníkům i zřízencům civilním

i vojenským, pověřeným, aby provedli rozkaz soudního úřadu,
zabaviti, odnésti nebo si přivlastniti cokoli jiného než to, na co se
rozkaz výslovně vztahuje. A co dělají tito lidé s jídly, s masy, s vínem
všeho druhu, kterými byl tak bohatě pokryt stůl pana markýze?
Přivlastňu-jí si je!«
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»Ale, zdá se mně, milý pane Loriote,« pravila Mary, »že otec
může si pozvati ke stolu, koho chce.«

»I lidi, kteří přijdou, aby provedli… představovali u něho …
moc tyranskou nebo protivnou? Ovšem, slečny. Ale promiňte mně,
že to povahuji za věc málo přirozenou, a tuším za tím vším nějakou
zvláštní příčinu nebo cíl!«

»To znamená, pane Loriote, že za tím tušíte nějaké tajemství,
které, zkrátka, byste rád pronikl ?«

»Ale! Slečno …!«
»Nuže dobrá, povím vám to tajemství, nebo aspoň přibližně:

neboť vím, že na vás lze spolehnouti. Ale vy zase musíte mně říci, jak
to přijde, že když jste měl vyhledati pana Michela de la Logerie, šel
jste rovnou sem na zámek Souday?«

Tato slova pronesla Berta hlasem pevným a se zvláštním
důrazem, a notář, kterému platila, vyslechl je s většími rozpaky než s
jakými byla pronesena.

Mary stála u své sestry, držela ji za ruku pod paží, měla hlavu
skloněnu na jejím rameni a čekala se zvědavostí, kterou se ani
nepokoušela zakrýti, odpověď mistra Loriota.

»Nuže, když to tedy chcete věděti, slečny …«
Zde se notář na okamžik odmlčel, jako by si přál, aby mu dodaly

odvahy.
A vskutku, Berta jej povzbudila pohybem hlavy.
»Přišel jsem sem,« pokračoval notář, »protože mně paní baronka

udala zámek Souday jako místo, kam prý pravděpodobně mladý pan
baron utekl.«

»A oč opírala paní baronka tuto svoji domněnku ?« tázala se
Berta se stejně tázavým pohledem, stejně pevným i pohnutým
hlasem.

»Slečno,« pravil notář, jehož rozpaky rostly čím dále tím více,
»po tom, co jsem řekl vašemu otci, věru nevím, zda budu míti dosti
odvahy, dopověděti až do konce.«

»Pročpak ne, pane notáři ?« pravila Berta s touže jistotou.
»Chcete, abych vám pomohla?

Kde nedočká se mistr Loriot náležitého ukojení své
zvědavosti. 11



Protože myslí, řekl jste, že předmět lásky jejího pana syna nalézá
se na zámku Souday.«

»Ano, tak tomu jest, slečno.«
»Dobrá! Ale ráda bych se dověděla a moc ráda bych věděla, co

soudí paní de la Logerie o této lásce ?«
»Není jí zrovna příliš nakloněna, slečno,« pravil notář, »to

musím přiznati.«
»V tomto bodě tedy jsou už paní baronka a můj otec za jedno!«

pravila se smíchem Berta.
»Ale,« pokračoval úmyslně notář, »pan Michel bude za několik

měsíců zletilý, a tudíž úplně volný ve svém jednání, a stane se pánem
svého nesmírného jmění.. .«

»Volným ve svém jednání — to bude dobře!« pravila Berta, »toho
může použíti.«

»K čemu, slečno ?« tázal se zlomyslně notář.
»Ale, přece k tomu, aby očistil jméno, které nosí, a vyhladil

neblahé upomínky, jaké zanechal ve zdejším kraji jeho otec! Co
se jeho jmění týče, kdybych já byla tou, které by věnoval svoji
náklonnost, poradila bych mu, aby ho použil takovým způsobem,
že by brzy nebylo na celém venkově jména váženějšího a
úctyhodnějšího.«

»Copak byste mu poradila, slečno ?« pravil notář překvapen.
»Aby vrátil toto jmění těm, kterým, jak se tvrdí, je vzal jeho

otec; aby vrátil bývalým vlastníkům národní statky, které pan Michel
koupil.«

»Ale takto, slečno,« pravil notář, který byl
vším tím zcela zmaten, »přivedla byste na mizinu muže, který

by měl čest vás milovati.«
»Co na tom? Když by si ho všichni vážili a když by si zachoval

lásku té, která by mu poradila k této oběti ?«
V tom objevila se ve dveřích Rosina a prostrčila hlavu veřejemi.
»Slečno,« pravila, aniž by se obrátila zvláště na Bertu nebo Mary,

»račte, prosím, jíti se mnou.«
Berta by byla ráda dokončila rozmluvu s notářem. Velice
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dychtila po tom, zvěděti, jaké city chová k ní paní de la Logerie; snad
více ji to zajímalo, než jaké city k ní chová její syn. Konečně byla
velice ráda, že může mluviti, byt jen neurčitě o plánech, které již
nějakou dobu byly stálým předmětem všech jejích úvah. Proto po-
slala Mary, aby se šla přesvědčiti, oč se jedná.

Ale i Mary jen nerada odcházela. S hrůzou pozorovala, jak v
posledních dnech vzrostla láska Bertina k mladému baronu. Každé
ze slov její sestry zařezávalo se jí bolestně do srdce. Myslila, že
jest si jista tím, že láska Michelova platí výhradně a jedině jí, a s
hrůzou pomýšlela, jaké zoufalství zmocní se Berty, až zpozoruje, jak
se mýlila. A pak, ježto přes velikou lásku, kterou chovala k Bertě,
vnesla již láska do jejího srdce jistou dávku sobectví, které provází
každou lásku, byla Mary velice šťastna, ovšem v jiném směru, pro to,
co slyšela. V duchu vyhrazovala si pro sebe úlohu, jakou načrtla Berta
pro milovanou ženu Michelovu. Proto jí musila

Berta znova opakovati, aby se šla podívati, proč je Rosina volá.
»Jdi, miláčku!« pravila Berta, líbajíc Mary na čelo. »Jdi, a zároveň

dohlédni na pokoj pro pana Loriota. Neboť se bojím, aby za toho
zmatku nezapomněli připraviti pro něho pokoj.«

Mary byla zvyklá poslouchati. Uposlechla tedy. U obou sester
představovala ona povahu mírnou a poddajnou.

Zastihla Rosinu u dveří.
»Co nám chceš?« tázala se jí.
Rosina neodpověděla. A jako by se bála, aby je nezaslechli v

sále, kde markýz vypravoval právě o posledních okamžicích de
Charettových, chopila Mary za ruku a odvedla ji pod schodiště, které
se nalézalo na opáčném konci předsíně.

»Slečno,« pravila jí, »on má hlad.«
»Má hlad?« opakovala Mary.
»Ano. Právě mně to sám řekl.«
»Ale, o kom vlastně mluvíš? Kdo má hlad?«
»On, ten ubohý hoch!«
»Kdo jest to — on?«
»Pan Michel, přece!«

Kde nedočká se mistr Loriot náležitého ukojení své
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»Jakže! Pan Michel jest zde?«
»Cožpak to nevíte ?«
»Ovšem že ne.«
»Jest zde už dvě hodiny; když se vaše slečna sestra vrátila do

salonu, krátce před příchodem vojáků, vešel do kuchyně.«
»Což neodešel s Petříčkem ?«
»Ovšem že ne.«
»A pravíš, že vešel do kuchyně ?«
»Ano. Byl tak unaven, že bylo lítost na něho pohleděti. Pane

Michel, řekla jsem mu, pročpak nejdete do salonu? — Co vás napadá,
Rosino! — odpověděl svým mírným hlasem — vždyť mne nikdo
nevyzval, abych zůstal. — I chtěl se vrátiti na noc do Machecoulu.
Neboť vrátiti se na zámek Logerie nechce za nic na světě! Zdá se, že
ho chce jeho matka zavézti do Paříže. Ale já jsem ho nechtěla pustiti
takto v noci.«

»To jsi dobře udělala, Rosino. A kde jest?«
»Zavedla jsem ho do komůrky v malé věži. Ale, protože vojáci

zabrali celé přízemí, možno se k němu dostati jen chodbou, která je
na konci půdy, i přicházím právě požádati vás o klíč k ní.«

První — dobrý — úmysl, který pojala Mary po tomto sdělení,
byl, že o tom poví své sestře. Ale po tomto prvním úmyslu pojala
jiný, a jak nutno přiznati, méně šlechetný: že totiž půjde k Michelovi
sama a první.

Ostatně jí k tomuto úmyslu dala Rosina záminku.
»Zde jest klíč,« pravila Mary.
»Ó, slečno,« prosila Rosina, »pojďte se mnou, pro Boha vás

prosím! Na zámku jest tolik mužů, že si netroufám vyjíti sama ven,
a zemřela bych strachy, než bych se dostala nahoru. Kdežto k vám,
dceři pana markýze, nikdo si ničeho nedovolí.«

»Ale, kde jest jídlo ?«
»Zde jest.«
»Kde?«
»Zde v koši.«
»Tak pojď!«
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A Mary vyšvihla se na schodiště mrštně jako některá ze srnek,
které lovívala po skalách v lese Machecoulském.

Kde nedočká se mistr Loriot náležitého ukojení své
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3

V komůrce zámecké věže.

Když došla do druhého patra, zastavila se Mary před pokojem, který
byl na zámku vykázán za obydlí Jeanu Oullierovi. V tomto pokoji se
nalézal klíč, kterého potřebovala.

Na to otevřela dvéře vedoucí z tohoto patra na točité schůdky,
kterými se přicházelo do hoření části věže. Vystupovala rychle,
kráčejíc několik kroků před Rosinou, které překážel koš s jídly.
Výstup tento byl dosti nebezpečný, uvážíme-li, v jak schátralém
stavu bylo toto schodiště, vedoucí na věž zpola opuštěnou.

A v malé komůrce v této vížce, pod samotnou střechou, Rosina a
kuchařka po společné poradě umístily mladého barona de la Logerie.

Ač měly při tom obě ženy zajisté úmysl co nejlepší, provedení
jeho nikterak neodpovídalo jejich dobré vůli; neboť bylo těžko
představiti si místo spustlejší a ubožejší jako útočiště pro člověka
unaveného.

Neboť komůrka tato sloužila Jeanu Oullierovi k tomu, že zde
uschovával zahradní semena a některé nástroje, kterých jako
zámecký sluha a zahradník potřeboval. Stěny byly v pravém smyslu
pokryty tyčemi k bobům, zelím, salátem a vzrostlou cibulí. To vše
bylo tu nakupeno

v nejrůznějších druzích a vystaveno působení vzduchu, aby
semena mohla řádně dozráti a vyschnouti. Ale všechny tyto
botanické ukázky nabraly do sebe za těch šest měsíců, co zde čekaly,
až budou do země zasazeny, tolik prachu, že při nej menším pohybu
vystupovala z nich spousta prachu a plnila ovzduší.

17



Jediným kusem nábytku v této komůrce byla truhlářská stolice.
To ovšem bylo, jak vidíme, odpočívadlo velmi nevhodné. Proto si
Michel, který z počátku na něm seděl, přesedl na hromadu ovsa nové
odrůdy, které se pro její vzácnost dostalo cti, že byla uložena zde v
této skládce vzácných semen. Sedl si doprostřed této hromádky, a
nalezl zde, až na některé nevýhody, dosti pružnosti, že mohl dopřáti
trochu odpočinku svým údům, které sotva cítil únavou.

Ale ani na této pohyblivé a pichlavé pohovce nevydržel Michel
dlouho. Když ho Guérin porazil do potoka, ulpělo na jeho oděvu
hodně bláta a zamokřilo jej. A chvíle, kdy se pozdržel před krbem v
kuchyni, připadaly mu velice krátkými. Vlhkost obleku nepominula,
naopak stávala se nyní tím citelnější a studila jej. I jal se rych-
le přecházeti po této komůrce, proklínaje při tom svoji hloupou
nesmělost, které měl děvati za zimu, jíž nyní zakoušel, a únavu i
počínající hlad — ale která — a to bylo pro něho nej bolestnější —
připravila jej o přítomnost Mary! Huboval sám na sebe, že byl tak
hloupý a nedovedl těžiti z toho, co s takovou odvahou podnikl, a že
ho odvaha opustila právě když zdárně provedl svůj podnik.

Abychom však nelíčili nesprávně jeho povahu, řekněme ihned,
že mu ani vědomí vlastní jeho viny nedodalo smělosti, a že za
výčitek, které si činil, nenapadlo ho ani na okamžik, aby sešel dolů
a požádal markýze přímo o pohostinství, které přec nebylo z nej
menších pohnutek, jež ho přiměly k útěku z domova.

Mezitím přišli vojáci a při jejich hluku Michel, puzen
zvědavostí, přistoupil k úzkému vikýři, z kterého bylo viděti zadní
část zámku. A tu viděl skvěle ozářená okna hlavní budovy, a před
okny viděl míhati se postavy slečen de Souday, generála, důstojníků
a markýze.

Teprve když spatřil pod vížkou Rosinu, uznal za vhodno na sebe
upozorniti, když novými příchozími byla pozornost na jeho osobu
odvrácena. Se skromností, jakou se vyznačovala jeho povaha, požádal
tuto novou strávníci na zámku o kousek chleba. Tato skromná žádost
neodpovídala nikterak jeho hladu, který po přestálých tělesných i
duševních útrapách vzrostl tak, že měl hlad jako vlk.
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Proto s velkou vděčností naslouchal nyní lehkým krokům, které
se blížily jeho vězení.

Neboť, vskutku, kroky tyto znamenaly pro něho dvě věci, z
nichž jedna byla jista, druhá možna.

Jisto bylo, že ukojí svůj hlad. Pravděpodobno pak bylo, že uslyší
o Mary.

»Jsi to ty, Rosino ?« otázal se, když zaslechl, jak čísi ruka se
pokouší otevříti dvéře.

»Nikoli, není to Rosina, pane Michel. Jsem to já.«
Michel poznal po hlase, že jest to Mary. Ale nechtěl ani uvěřiti

svému sluchu.
Hlas pravil dále:
»Ano, já, já… a zlobím se na vás velice!«
Protože však přízvuk v hlase osoby takto mluvící neodpovídal

naprosto tomu, co pravila, nedělal si z toho Michel příliš.
»Slečna Mary!« zvolal, »slečna Mary! Bože můj!«
A opřel se o stěnu, aby neklesl.
Zatím dívka otevřela již dvéře.
»Vy!« zvolal Michel, »vy, slečno Mary! ó, jak jsem šťasten!«
»Ó, ne tak docela, jak pravíte.«
»Kterak to?«
»Protože při všem tom štěstí doznáváte se, že umíráte hlady.«
»Ach! Slečno, kdo vám to řekl?« koktal ze sebe Michel, červenaje

se až po uši.
»Rosina … Tak pojď, Rosino!« pravila Mary. »Dobrá! Nejprve

postav svítilnu na tuto stolici a otevř rychle koš. Nevidíš, jak tě pan
Michel pohlcuje očima?«

Při těchto slovech posměvavé Mary, pocítil mladý baron jistý
stud nad tím, že prozradil své spolukojence svůj hlad.

Tu ho napadlo, že chopiti koš, vložiti do něho opět vše, co
z něho již Rosina postavila na stolici, vyhoditi to vše oknem s
nebezpečím, že zabije některého vojáka, vrhnouti se před dívkou
na kolena, přiložiti si ruce na srdce a zvolati patheticky: Což mohu
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mysliti na žaludek, když srdce moje jest tak šťastno? — to že by bylo
vyznání lásky trochu příliš galantní.

Avšak takovéto myšlénky mohly zajisté napadnouti Michela
již dávno před tím, ale za celá ta léta neodhodlal se k jednání tak
kavalírskému. Nechal tedy Mary, která s ním jednala jako s
opravdovým spolukojencem Rosininým. Na její vyzvání usedl opět
na svoji ovesnou pohovku a s velikou rozkoší jedl kousky, které mu
ukrajovala bílá ručka krásné dívky.

»Ó, jaký jste dětina!« pravila mu Mary. »Proč jen, když jste
provedl čin tak statečný, když jste k nám přišel a prokázal nám tak
velkou službu, vydávaje se v nebezepčí, že si polámete údy, — proč
jen jste neřekl, jak bylo přec zcela přirozeno, mému otci: Pane, bylo
by mně nemožno, abych se ještě dnes večer vrátil k matce. Račte
dovoliti, abych zde zůstal až do rána!«

»Ó, toho bych se byl nikdy neodvážil!« zvolal Michel, spustiv
obě ruce bezvládně k tělu jako člověk, kterému se navrhuje něco, nač
by byl nikdy ani nepomyslil.

»A proč?« tázala se Mary.
»Protože mně váš otec nahání nesmírný strach.«
»Můj otec! Ale vždyť jest to nejlepší muž na světě! A pak, což

nejste naším přítelem?«
»Ó, jak jste laskava, slečno, že mne takto nazýváte !«
Na to odvážil se ještě dále:
»Ale, jest to pravda,« tázal se, »že jsem si získal vašeho přátelství

?«
Mary se lehce začervenala.
O pár dní dříve nebyla by váhala, odpověděti Michelovi, že jest

tak jejím přítelem, že myslí na něho skoro bez ustání ve dne i v
noci; ale v posledních několika dnech změnila láska úplně její city,
naplnila ji instinktivní stydlivostí, které ve své nevinnosti nebyla si
dosud ani vědoma. Postupně, jak cítila v sobě ženu, tím, že se jí
odhalily city, kterých dosud neznala, pochopila, že její zvyky, její
mluva, její chování, které byly výsledkem prapodivné její výchovy,
— že to vše jest neobvyklé. A s bystrostí ženám vlastní, uvědomovala
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si jasně, jakou zdrželivost si musí ukládati, aby nabyla vlastností, které
jí scházejí, a jichž nezbytnou potřebu dával jí tušiti cit, který ovládal
její duši.

A tak Mary, která nikdy ani nepomýšlela na to, aby zastírala své
myšlénky, počínala chápati, že mladé dívky musí někdy, ne-li lháti,
aspoň se dovedně pravdě uhnouti, a proto dala tak všední odpověď
místo odpovědi, kterou by si byla přála dáti.

»Ale, myslím,« odpověděla mladému baronu, »že jste již vykonal
dosti, abyste si ho zasloužil.«

Na to pravila, nedopřávajíc mu ani času, aby znova se vrátil k
této věci, kterou se dostávala jejich rozmluva na pole choulostivé:

»Nuže, tak nám dokažte dobrou chuť, kterou jste se chvástal, a
snězte ještě toto pečené křídlo.«

»Ale, slečno,« pravil naivně Michel, »už sotva dýchám!«
»Ó, jak slabý jste jedlík! Tak poslechněte, ne-li, pak — ježto jsem

tu jen proto, abych vám posloužila — odejdu!«
»Slečno,« pravil Michel, natahuje k Mary obě ruce, z nichž jedna

svírala vidličku, druhá kus chleba, »slečno, nebudete zajisté tak krutá!
Ó, kdybyste věděla, jak jsem byl nešťasten ty dvě hodiny, co jsem v
této samotě!

»To je lehce vysvětlitelno,« pravila Mary se smíchem, »měl jste
hlad!«

»Ó, nikoli, ó, nikoli, to nebyla jediná příčina! Představte si, že
jsem odtud viděl vás, jak jste kráčela salonem, i všechny důstojníky .
. ..«

»Jste tím sám vinen! Místo abyste byl utekl do této staré věže
jako sůva, mohl jste zůstati v saloně, jiti s námi do jídelny, a při
jídle seděti na židli a za stolem jako pořádný křesťan. Byl byste slyšel
mého otce a generála Dermoncourta vyprávěti o strašlivých věcech,
po kterých by vám byla naskakovala husí kůže, a byl byste viděl při
jídle našeho kmotra Loriota, jak mu otec říká, — a to nebylo o nic
méně hrozné!«

»Ach, Bože!« zvolal Michel.
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»Co jest?« tázala se Mary, překvapena tímto povzdechem
mladého muže.

»Mistra Loriota z Machecoulu?«
»Ano, mistra Loriota z Machecoulu,« opakovala Mary.
»Notáře mojí matky ?«
»Ano, ach ovšem, to jest pravda!« pravila Mary.
»Jest zde?« tázal se Michel.
»Ovšem že jest zde… A dokonce, když tak o něm mluvíme,«

— pravila Mary se smíchem, — »víte, proč sem přišel, či spíše co zde
hledal ?« »Nevím.«

»Hledal vás.«
»Mne?«
»Ovšem, baronka ho poslala.«
»Ale slečno,« pravil Michel poděšen, »já se nechci vrátiti do

Logerie.«
»Pročpak ne?«
»Ale… protože jsem tam byl zavřen, jsem omezován ve své

volnosti, chtějí mne tam držeti, abych byl daleko od svých…. od
svých přátel.«

»Ale, vždyť Logerie není tak daleko od Soudaye!«
»Nikoli, ale Paříž jest daleko odtud, a baronka mne chce zavézti

do Paříže. A řekla jste notáři, že jsem zde?«
»Toho jsem se úzkostlivě varovala!«
»Ó, slečno, jak vám děkuji!«
»Za to mně děkovati nemusíte. Vždyť jsem ani nevěděla, že jste

zde!«
»Ale nyní, když to víte ….«
Michel se zarazil a váhal…
»Nuže?«
»Nesmíte mu to říci, slečno,« pravil Michel, stydě se za svoji

slabost.
»Ach, na mou věru, pane Michel,« pravila Mary, »přiznám se

vám k něčemu …«
»Jen se přiznejte, slečno.«
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»Totiž, že si myslím, kdybych byla mužem, že by mně pan
Loriot nikdy příliš nepřekážel.«

Michel, jak se zdálo, sbíral všechny svoje síly, aby se odhodlal k
nějakému rozhodnutí.

»Vskutku, máte pravdu,« pravil, »prohlásím mu, že se nevrátím
nikdy do Logerie.«

V tom se obě děti zachvěly.
Kuchařka se sháněla po Rosině a volala ji hlasitě.
»Ach, Bože!« zvolali oba současně a oba se zachvěli skoro stejně.
»Slyšíte, slečno? pravila Rosina.
»Ano.«
»Volají mne.«
»Bože!« pravila Mary, vstávajíc a chystajíc se utéci, »tuší snad

někdo, že jsem zde?«
»A co by bylo? I kdyby to tušili, i kdyby to věděli, nebylo by

žádné neštěstí!« pravila Rosina.
»Ovšem …. ale…«
»Slyšte,« pravila Rosina.
Nastala chvíle mlčení… hlas kuchařčin se vzdaloval.
»Teď mne shání na zahradě,« pravila Rosina.
A chystala se odejiti.
»Dovol! Přec neodejdeš ode mne,« pravila jí Mary; »doufám, že

mne tu nenecháš samotnou ?«
»Ale,« namítla prostomyslně Rosina, »tak se mi zdá, že nejste

sama, když jste s panem Michelem.«
»Ano. Ale co, až se budu vraceti domů?« koktala Mary.
»Nuže?« pravila Rosina s patrným překvapením, »stala jste se

snad bázlivou, vy, která jste obyčejně tak statečná, která projíždíte
lesem v noci jako ve dne? Já vás ani nepoznávám!«

»To je jedno. Zůstaň, Rosino!«
»Ano. Ale měla jsem sem přinésti koš, a už jsem zde s vámi půl

hodiny; mohla bych zase jíti.«
»Ovšem Rosino. Ale o to se nejedná.«
»O co tedy?«
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»Chtěla jsem ti říci….«
»Copak?«
»Ale … ale že tento nešťastný hoch nemůže zde zůstati přes

noc.«
»Dobře, ale kde vlastně má zůstati ?«
»Nevím. Ale musíte pro něho nalézti nějaký pokoj.«
»A nemáme o tom říkati panu markýzi? «
»Máš pravdu, vždyť otec neví… Bože, Bože! co počíti? .. . Ach!

Pane Michel, to vše jste zavinil jen vy sám!«
»Slečno,« pravil Michel, »jsem hotov ihned odejiti, přejete-li si.«
»Kdo pak vám říká něco takového ?« pravila živě Mary. »Nikoli,

zůstaňte zde.«
»Mám nápad, slečno Mary,« pravila Rosina.
»Jaký?« tázala se mladá dívka.
»Což kdybych o tom promluvila se slečnou Bertou ?«
»Ne,« odpověděla Mary s takovou živostí, že tím byla sama

překvapena. »Není třeba! Sama s ní promluvím ihned, jak odtud
odejdu, jen co pan Michel dokončí nešťastnou večeři!«

»Odejdu tedy,« pravila Rosina.
Mary si netroufala déle ji zdržovati.
Rosina odešla a nechala oba mladé lidi o samotě.
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4

Vše skončilo zcela jinak, než jak Mary
očekávala.

Komůrka byla osvětlena jen odraženou září svítilny, jejíž světlo
padalo jakoby odráženo reflektorem vesměs na dvéře, a ostatní části
pokoje byly ve tmě, nebo skoro ve tmě. Ovšem, jest otázkou, smíme-
li nazvati pokojem komůrku těsnou jako holubník, ve které se
nalézali oba mladí lidé.

Michel seděl stále na hromadě ovsa. Mary klečela před ním a
hledala ve všech koutech košíku, snad s většími rozpaky než láskou
k bližnímu, zda by nalezla nějakou lahůdku, jež by byla důstojným
zakončením této hostiny, kterou připravila Rosina pro ubohého
vězně.

Zatím však událo se tolik věcí, že Michel neměl již ani hladu.
Hlavu měl opřenu o ruku mladé dívky, kterou tato měla opřenu

o koleno. Pohlížel s láskou na něžnou a rozkošnou postavu, kterou
takto viděl se zhora zmenšenu, což dodávalo tím většího půvabu
jejím rozkošným tahům, a vdechoval do sebe s rozkoší vonné výpary
z jejích krásných světlých kadeří, do kterých foukal oknem vítr a
zavanoval je až k jeho rtům. Při tomto dotyku, při této vůni, při
tomto pohledu počala mu krev rychleji prouditi v žilách. Cítil tepot
krve na spáncích. Pociťoval chvění, které mu probíhalo všemi údy až
do mozku. Pod vlivem všech těchto pocitů a dojmů, které byly pro
něho novinkou, pociťoval mladý muž, že v jeho srdci vznikají nové
touhy a přání jemu neznámá.
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Přál si, jak mu pravilo jeho srdce, jedné věci: to jest projeviti
nějakým způsobem Mary, že ji miluje.

Přemýšlel, jak by to učinil, ale nenapadl ho žádný vhodný
způsob, ať přemýšlel jakkoli; i uznal konečně za nej vhodnější,
chopiti dívku za ruku a přitisknouti tuto ke svým rtům.

A právě tak také ihned učinil, neuvědomuje si snad ani, co činí.
»Pane Michel! Pane Michel!« pravila mu Mary, více překvapena

než pohněvána, »co to děláte ?«
A rychle povstala.
Michel pochopil, že zašel příliš daleko, že třeba nyní říci vše.
I zaujal nyní on postavení, jaké před tím zaujímala mladá dívka,

to jest klesl na kolena, a při tomto pohybu podařilo se mu chopiti
ruku, která se mu byla vyškubla.

Avšak ruka ta nečinila pokusů, aby se mu opět vytrhla.
»Ó, urazil jsem vás snad?« zvolal mladík. »Byl bych proto velice

nešťasten, i prosil bych vás na kolenou za odpuštění.«
»Pane Michel!« pravila dívka, nevědouc ani, co praví.
Ale baron, obávaje se, aby mu ručka tato znova neunikla, stiskl

jí oběma rukama, a ježto sám ani nevěděl, co říká, pravil dále:
»Ó, zneužil-li jsem laskavosti, kterou jste mne prokazovala,

zapřísahám vás, slečno, rcete, že se na mne nehněváte, — zapřísahám
vás!«

»Řeknu vám to, pane Michel, až vstanete,« pravila Mary,
pokoušejíc se slabě, aby mu vytrhla svoji ruku.

Ale úsilí, s jakým snažila se toho dosíci, bylo tak chabé, že bylo
Michelovi důkazem, že mu neponechává svoji ruku jen z donucení.

»Nikoli,« pravil mladý muž pod vlivem rostoucího zápalu, jaký
dodává naděje, která se již téměř proměnila v jistotu, »nikoli, nechte
mne klečeti před vámi. .. Ó, kdybyste jen věděla, kolikráte za tu
dobu, co vás znám, zdálo se mně, že klečím takto u vašich nohou!
Kdybyste věděla, jak sladkými pocity naplnil mne tento sen, ač to byl
pouhý sen… ó, dopřejte mně, bych se těšil z tohoto štěstí, které se
nyní proměnilo ve skutečnost!«

»Ale, pane Michel,« odpověděla Mary hlasem, prozrazujícím
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rostoucí vzrušení, — neboť cítila, že nastává okamžik, kdy jí nebude
již možno pochybovati o tom, jakého druhu jsou city, které k ní
chová tento mladý muž — »ale, pane Michel, takto se kleká jen před
Bohem a před svatými.«

»Opravdu,« pravil mladý muž, »nevím, ani před kým se má
klekati, ani, proč poklekám před vámi. Co k vám pociťuji, jest tak
zcela odlišné ode všech mých citů dosavadních, ba i od lásky, jakou
chovám ke své matce, že nevím, jak nazvati city, které mne pudí,
abych vás zbožňoval … Jest to, jak jste právě pravila, jakási zbožná
úcta, s jakou poklekáme před tváří Boha a před svatými. Pro mne
soustředěno jest ve vás vše, co Bůh stvořil, a zbožňuji-li vás, zdá se
mi, jako bych zbožňoval celý svět.«

»Ó, pro Boha, pane, — přestaňte takto mluviti… Michele,
příteli!«

»Ó, nikoli, nikoli, jen mne nechte! Dovolte, abych vás poprosil
za dovolení, bych se směl věnovati cele vám, úplně a bez výhrady.
Bohužel! cítím, — a věřte mně, že se nemýlím, — od té doby, co
jsem přišel do styku s opravdovými muži, že jest ovšem oddanost
ubohého, slabého hocha, jako jsem já, věcí nepatrnou, a přes to zdá
se mi, že by musilo být štěstím, trpěti, prolévati svoji krev, a třeba-li,
i zemříti pro vás, a že by mne naděje, že si získám vaší lásky, dodala
síly i odvahy, kterých se mi nedostává. «

»Ale, nač mluviti o utrpení a smrti ?« pravila Mary svým
lahodným hlasem, »myslíte, že jest útrap a smrti naprosto třeba,
abychom dokázali, že naše náklonnost jest opravdová?«

»Proč mluvím o těchto věcech, slečno Mary? Proč je přivolávám
na pomoc? Protože si ani netroufám představiti jiné štěstí, ježto
žíti život šťastný, klidný po vašem boku a při lásce vaší, konečně,
jmenovati vás svojí ženou, — to zdá se mi býti snem přesahujícím
veškeré lidské naděje, a že si nesmím ani pornysliti, že bych se směl
podobným krásným snům oddávati.«

»Ubohý hochu!« pravila Mary hlasem, ve kterém bylo aspoň
tolik soucitu jako lásky, — »vy mne tedy velmi milujete.«

»Ach! Slečno Mary, nač bych vám to říkal, nač bych vám to
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opakoval? Což vám to vaše oči a vaše srdce dosud neprozradily?
Sáhněte rukou na moje čelo, které jest spocené, vložte svoji ručku na
moje srdce, které sebou zmítá divoce. Pohleďte, jak se celý chvěji, —
a pak se ještě ptejte, zdali vás miluji!«

Horečné roznícení, které tak náhle proměnilo mladého muže,
zmocnilo se i Mary. Její vzrušení a rozechvění nebylo o nic menší.
Zapomněla na vše, i na otcovu nenávist, jakou choval ke jménu
Michelovu, i na odpor paní de La Logerie k její rodině, ba i na naděje
Bertiny, které si činila na lásku Michelovu, a kterou si ona, Mary,
umínila již tolikráte, že bude respektovati. Mladický zápal této silné a
přímé povahy nabyl vrchu nad zdrželivostí, kterou si, jak za to měla,
zcela právem již po nějakou dobu ukládala. Chystala se podati lásce,
kterou její srdce překypovalo, spláceti tuto vášnivou lásku láskou ještě
vášnivější, — když pojednou zaslechla ode dveří jakýsi šramot, který
ji přiměl, že se ohlédla.

A tu spatřila Bertu, stojící nehybně na prahu.
Otvor svítilny byl, jak jsme již řekli, obrácen na dvéře, tak že

veškeré světlo dopadalo na tvář Bertinu.
A tu mohla Mary pozorovati, jak bledá jest její sestra, kolik

bolesti i hněvu se skrývá za jejím svraštěným obočím a násilně
zaťatými rty.

Tímto nečekaným a téměř hrozivým zjevem byla tak
postrašena, že odstrčila mladého muže, který stále držel její ruku, a šla
své sestře vstříc.

Ale tato vešla již dovnitř, ani si nevšímala Mary, odstrčila ji
rukou jako nějakou neživou hmotu, a kráčela přímo k Michelovi.

»Pane,« pravila rozechvělým hlasem, »neřekla vám moje sestra,
že pan Loriot, notář paní baronky, přišel si pro vás z jejího rozkazu a
rád by s vámi mluvil ?«

Michel zakoktal několik slov.
»Naleznete ho v saloně,« pravila Berta hlasem, jako by pronášela

rozkaz.
Michel, jemuž vrátila se jeho bázlivost a strach, povstal potácivě

a byl tak zmaten, že nenalézal slova k odpovědi. A odešel dveřmi
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jako dítě přistižené při nějakém poklesku, které poslechne, aniž by si
troufalo omlouvati se.

Mary se chopila svítilny, aby posvítila ubohému hochu na cestu.
Ale Berta vzala jí svítilnu z ruky, dala ji do ruky mladému muži a
pokynula mu, aby odešel.

»Ale, což vy, slečno ?« osmělil se říci Michel.
»My známe dobře dům,« odpověděla Berta.
Na to pravila, vidouc, že Michel hledí na Mary, a dupajíc

netrpělivě:
»Jděte! Tak jděte už!«
Mladý muž tedy odešel, a obě sestry osaměly ve tmě, kam

dopadalo úzkým vikýřem jen matné světlo měsíce, každé chvíle
přerušované mračny.

Když osaměla se svojí sestrou, byla Mary připravena na její
výčitky pro neslušnost tohoto důvěrného hovoru s mladým mužem,
jehož dosah si teprve nyní uvědomovala.

Ale mýlila se.
Jakmile Michel zmizel za spirálou točitého schodiště, a jakmile se

Berta přesvědčila, že se vzdaluje, chopila svoji sestru za ruku, a tiskla
ji silou, která prozrazovala prudkost jejího vzrušení:

»Co vám povídal, když tak klečel před vámi?« tázala se hlasem
zajíkavým.

Místo jakékoli odpovědi, vrhla se Mary sestře kolem krku, a přes
to, že se tato pokoušela ji odtrhnouti, objala ji rukama, pokrývajíc
tvář Bertinu slzami, které ji vstoupily do očí.

»Proč se na mne zlobíš, milá sestro ?« pravila.
»Nezlobím se na vás, Mary, ptám se vás jen, co vám říkal tento

mladík, kterého jsem zastihla na kolenou u vašich nohou ?«
»Ale, takto se mnou nikdy nemluvíváš!«
»Co záleží na tom, jakým způsobem se táži?
Chci, a žádám, abys mně odpověděla.«
»Berto! Berto!«
»Nuže, tak mluv! Co ti říkal? Ptám se tě, co ti říkal!« volala
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prudká dívka, a při tom třásla rukou setřinou tak prudce, že Mary
vykřikla a zavrávorala, jako by měla padnouti do mdlob.

Tento výkřik navrátil Bertě její chladnokrevnost.
Tato vznětlivá a tak prudká, při tom však krajně dobrácká

povaha, roztála jako sníh při tomto výkřiku bolesti a zoufalství, které
způsobila své sestře. Ani jí nenechala klesnouti, chytila ji do náručí,
odnesla ji jako malé děcko a uložila na stolici, držíc ji stále v těsném
objetí. Konečně pokryla ji polibky a několik slz kanulo z jejích očí
jako jiskry z výhně a dopadlo na tvář Mary.

Berta plakala tak jako činívala Marie Terezie: Její pláč neřinul se
z jejích očí, nýbrž šlehal z nich jako blesky.

»Ubohá maličká!« pravila Berta, mluvíc na sestru jako mluvíme
k malému děcku, které jsme nedopatřením poranili, »odpust mně!
Ublížila jsem ti!… způsobila jsem ti lítost, a to je ještě horší! Odpusť!«

Na to pravila sama k sobě:
»Odpusť mně!« opakovala. »Jsem tím i já sama vina; měla jsem

ti odhaliti svoje srdce, dříve než jsi se dočkala toho, že podivná
láska, jakou cítím k tomuto muži,…. k tomuto dítěti,« — dodala
s nádechem opovržení — »ovládla mne tak silně, že mne mohla
naplniti žárlivostí k té, kterou miluji nade všechny, víc než svůj
život — více než jej!…. žárlivostí na tebe! Ach! Kdybys jen věděla,
ubohá Mary, co bolesti stála mne již tato nesmyslná láska, kterou
uznávám za méněcennou! Kdybys věděla, jak jsem proti ní bojovala,
než jsem jí podlehla. Jak trpce jsem litovala své slabosti! On nemá
praničeho z toho, čeho si vážím; nemá ničeho z toho co miluji: ani
vznešeného původu, ani víry, ani zápalu, ani nezkrotné síly a odvahy,
— a přes to vše jej miluji — nemohu si pomoci!. . Miluji ho od
chvíle, kdy jsem ho spatřila. A miluji jej tolik, že někdy, celá spocena,
neschopná jediného slova, zmatena a v nevylíčitelné úzkosti, volám
jako šílená: »Bože! Dej mně zemříti, ale zachovej mi jeho lásku! Od
té doby, kdy jsme jej před několika měsíci k mému neštěstí potkaly,
nepřestala jsem mysliti na něho ani na okamžik. Cítím k němu cosi
zvláštního, asi něco podobného jako pociťuje žena ke svému milenci,
ale co se podobá ještě více lásce matky k jejímu synu. Každým dnem
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soustřeďuje se můj život v něm víc a více. Jemu patří nejen všechny
mé myšlenky, ale i všechny moje sny, všechny mé naděje. Ach!
Mary! Mary! Před chvílí prosila jsem tě, bys mně odpustila. Nyní ti
pravím: Polituj mne, sestro! Sestro, měj se mnou slitování !«

A celá zdrcena, tiskla Berta svoji sestru v náručí.
Ubohá Mary, celá se chvějíc, vyslechla výbuch vášně téměř

divošské, jaká as musila ovládati bytost tak silnou a energickou jakou
byla její sestra. Každý z těchto výkřiků, každé z jejích slov, každá
z jejích vět drásaly na cáry krásné růžové mráčky, které zahlédla na
krátko ve svém budoucím životě, a velitelský hlas její sestry odmetal
jejich zbytky, jako vichřice odvane poslední obláčky páry, které plují
ještě ve vzduchu po bouři. Po každém slově byl její pláč trpčí a hlubší.
Ale za každým slovem vyciťovala, jak její láska k Bertě ukládá jí
podstoupiti oběť, kterou sice již nejednou tušila, ale ani si netroufala
na to mysliti!

Její bolest a její zmatek dostoupily při posledních slovech
Bertiných takového stupně, že teprve, když tato umlkla, poznala, že
jí musí odpověděti.

Vynaložila veškeré úsilí, aby potlačila vzlykot.
»Bože!« pravila, »milá sestro, mám srdce zlomené, a bolest moje

jest tím větší, že vším, co se dnes večer stalo, jsem i já sama částečně
vinna.«

»Ó, nikoli!« zvolala Berta s obvyklou prudkostí, »já jsem se měla
o to starati, kam se poděl, když jsem vyšla z kaple. Ale, konečně,«
pravila dál s tvrdošíjností, která jest tak příznačná pro lidi silně
zamilované — »co ti říkal, a proč při tom klečel ?«

Mary cítila, jak se Berta celá chvěje při této otázce. Sama
zakoušela bolestnou úzkost, přemýšlejíc, co má odpověděti. Zdálo se
jí, jako by jí každé slovo, kterým vysvětlí Bertě co se právě stalo, mělo
sežehnouti rty.

»Nu tak, nu tak,« opakovala Berta slzíc, a tyto slzy dotýkaly se
Mary mocněji než před tím hněv její sestry. »Nuže, mluv, drahé dítě!
Měj se mnou slitování! Úzkost, kterou prožívám, jest stokráte krutější
než sama bolest. Mluv! Mluv! Neříkal ti ničeho o lásce?«

Vše skončilo zcela jinak, než jak Mary očekávala. 31



Mary neuměla lháti, neb aspoň její oddanost nenaučila ji posud
lhaní.

»Ano,« pravila.
»Ó, Bože! Bože!« pravila Berta, při čemž vytrhla se prudce z

náručí své sestry a vrhla se s rukama roztaženýma tváří ke zdi.
Tyto dva výkřiky svědčily o takovém zoufalství, že tím byla

Mary poděšena. Zapomněla na Michela, zapomněla na svoji lásku,
zapomněla na vše a myslila jen na svou sestru. Oběť, před níž její
srdce váhalo od té chvíle, kdy se dověděla, že Berta miluje Michela,
přinesla statečně a s krajním sebezapřením, usmívajíc se, zatím co její
zlomené srdce krvácelo.

»Ale, blázínku!« zvolala, pověsivši se Bertě na krk, »nech mne
přec domluviti!«

»Ó, což jsi mně neřekla, že s tebou mluvil o lásce ?« opakovala
raněná vlčice.

»Ovšem. Ale neřekla jsem ti, kdo jest předmětem této jeho
lásky.«

»Mary! Mary! měj slitování s mým ubohým srdcem!«
»Berto! Drahá Berto!«
»Mluvil o mně?«
Mary neměla síly, aby odpověděla, jen pokývla hlavou na

znamení souhlasu.
Berta si hlučně oddychla, přejela si rukou několikráte přes

rozpálené čelo. Otřes tento byl příliš prudký, než aby mohla jen tak
přejíti do svého obvyklého stavu.

»Mary,« pravila své sestře, »co jsi mně právě řekla, zdá se mně tak
šíleným, tak nemožným a tak nesmyslným, že potřebuji, bys mně o
tom ujistila přísahou. Přísahej mně….

Mladá dívka váhala.
»Jak jen budeš chtíti, sestro,« pravila Mary, která již sama

pospíchala, aby postavila mezi své srdce a svoji lásku propast
nepřekročitelnou.

»Přísahej mně, že nemiluješ Michela, a že ani on tebe nemiluje.«
Při tom položila jí ruku na rameno.
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»Přísahej mně to při hrobu naší matky.«
»Při hrobě naší matky,« pravila odhodlaně Mary, »přísahám, že

nikdy nebudu náležeti Michelovi.«
A vrhla se sestře do náručí, hledajíc v jejím celování odměnu za

svoji oběť.
Kdyby noc nebyla bývala tak tmavá, byla by mohla Berta viděti

strhanou tvář své sestry, a tak seznati, jaké sebezapření jí stála přísaha,
kterou právě pronesla.

Přísaha tato jako by byla vrátila Bertě veškeren její klid. A
tentokráte oddychla si mírně, jako by jí byla spadla se srdce velká
tíha.

»Díky,« pravila. »ó, díky, díky tobě! A nyní pojďme odtud!«
Ale cestou našla si Mary záminku, a vrátila se do svého pokoje.
Uzavřela se v něm, jala se modliti, a plakala!
Hosté ještě neodešli od hostiny, a Berta, když přecházela

předsíní do salonu, zaslechla hlučný hovor hodujících.
Vešla do salonu.
Zde zastihla mistra Loriota v důvěrném hovoru s mladým

baronem. Notář se snažil přesvědčiti Michela, že jest jeho povinností
a v zájmu jeho dobra nutno, aby se vrátil do Logerie.

Ale urputné mlčení mladého barona bylo tak výmluvné, že byl
mistr Loriot v koncích se svými důvody.

Mluvil již déle než půl hodiny.
Michel byl dle všeho v nemenších rozpacích než mistr Loriot.

Neboť přivítal příchod Bertin asi tak, jako prapor vojska, se všech
stran obklíčený nepřítelem, vítá pomoc, která mu přichází, aby si
proklestil cestu.

Vyskočil živě mladé dívce vstříc, ježto jej k tomu pobádal i
nepokoj nad tím, jak skončila její důvěrná rozmluva s Mary.

A k velkému jeho úžasu Berta, která nedovedla ani na okamžik
zakrýti pocity, které chovala, podala mu ruku a stiskla jeho ruku vý-
znamně.

Vykládala si mylně spěch, s jakým jí vyšel v ústrety, a byla-li
před tím spokojena, zářila nyní přímo štěstím.

Vše skončilo zcela jinak, než jak Mary očekávala. 33



Michel, který očekával všechno možné, jen takovéto chování
nikoliv, necítil se volným. Proto se chopil ihned slova a pravil mistru
Loriotovi:

»Vyřiďte tedy mojí matce, pane, že pro řádného muže vyplývají
z jeho politického přesvědčení povinnosti, a že jsem odhodlán, bude-
li třeba, zemříti, abych svým povinnostem dostál.«

Ubohý hoch zaměňoval svoje povinnosti s láskou.
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5

Modří a bílí.

Bylo ke druhé hodině ranní, když markýz de Souday vybídl své
hosty, aby se odebrali do salonu.

Hodovníci vstali od stolu v onom stavu uspokojení, jaký se
dostavuje po řádné hostině, kdy hostitel jest roztomilý, pozvaní mají
dobrou chuť, a zajímavý hovor vyplňuje přestávky mezi jídly.

Když navrhl markýz svým hostům, aby se odebrali do salonu,
zamýšlel pouze zaměniti ovzduší. Neboť když vstával od stolu, nařídil
Rosině a kuchařce, aby za ním donesly láhve likérů a postavily je s
příslušným množstvím sklenek na stůl v saloně.

Na to, prozpěvuje si popěvek z Richarda Lví Srdce a ani si
nevšímaje toho, že mu generál odpovídal refrainem z Marseillaisy,
která se ozývala mezi stěnami starého zámku pravděpodobně poprvé,
naplnil starý šlechtic sklenky a chystal se k zajímavé rozepři stran
smlouvy Jaunayesské, o které generál tvrdil, že nemá šestnáct článků,
když mu tento ukázal prstem na kyvadlové hodiny.

Dermoncourt pravil se smíchem, že podezřívá ctihodného
hostitele, že chce uspati své nepřátele v samých rozkoších, a tu
markýz, pojímaje tento žert s vytříbeným taktem a jemnocitem,
neváhal ustoupiti přání svých hostí, a odvedl je do komnat, které byly
pro ně připraveny. Na to se odebral sám do svého pokoje.

Markýz de Souday, rozohněn válečnými sklony své povahy a
hovorem, kterým se bavili po celý večer, snil o samých bitvách.

Účastnil se bitvy, vedle níž bitvy u Torfou. Lavalu a Saumuru
byly hotovými dětskými hříčkami. V dešti kulí a granátů velel své
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divisi k útoku na jednu nepřátelskou tvrz, a již vztyčoval bílý prapor
v nepřátelských zákopech — když jej několik silných ran na dvéře
jeho ložnice vytrhlo z nejlepšího.

V polospánku, jakým přecházel do stavu bdění, pokračoval ještě
jeho sen, a hluk, jaký se ozýval na dveřích, připadal mu jako hřmění
děl, načež vše zmizelo ponenáhlu jakoby v mlze, a ctihodný šlechtic
otevřel oči. A místo bojiště, pokrytého zlomenými lafetami,
strhanými koni a mrtvolami, po nichž se domníval že kráčí, viděl,
že jest na svém těsném lůžku z malovaného dřeva, mezi chudými
záclonami z bílého katunu červeně lemovanými.

V tom ozvalo se bušení na dvéře znova.
»Dále!« zvolal markýz, protíraje si oči. »Ach! generále,« pravil,

»přicházíte právě včas: ještě dvě minuty — a bylo po vás!«
»Jak to?«
»Ano. Byl bych vás rozsekl jedinou ranou svého kordu.
»Tedy na oplátku, ctihodný příteli,« pravil generál, podávaje mu

ruku.
»Ovšem .. . Ale díváte se udiveně na můj chudičký pokoj,

jeho chudoba vás překvapuje. Ovšem, jest velký rozdíl mezi touto
smutnou a prázdnou místností, těmito žíněnými lenoškami,
dlážděnou podlahou bez koberců, a nádhernými příbytky, ve kterých
žijí naši páni v Paříži! Ale, co chcete? Ztrávil jsem třetinu svého
života na vojně, druhou třetinu v bídě, a toto lůžko s tenkou žíněnou
matrací mně připadá jako přepych hodný mého stáří. .. Ale, co vás
sem vlastně přivádí tak časně z rána, milý generále? Neboť zdá se
mně, že tomu není více než hodina, co se rozednilo.«

»Přicházím se s vámi rozloučiti, milý hostiteli, « odpověděl
generál.

»Už! Takový jest život! Slyšte, přiznám se vám dnes: byl jsem
vůči vám pln zlé zaujatosti, když jste přišel.«

»Opravdu? A choval jste se ke mně tak přívětivě !«
»Což o to!« odpověděl markýz se smíchem. »Byl jste v Egyptě?

A nepřívítaly vás nikdy výstřely v oase zcela svěží a usměvavé ?«
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»Ovšemže, pardieu! Arabové je považují za nejvhodnější místo k
úkladnému přepadu.«

»Nuže! Musím sám na sebe žalovati, že jsem byl včera večer tak
trochu Arabem. Kaji se z toho dnes, a lituji toho tím více, a naplňuje
mne zármutkem, když si pomyslím, že mne chcete již opustiti.«

»Snad proto, že vám ještě zbyl nej tajemnější kout vaší oasy, s
kterým jste mne posud neseznámil ?«

»Nikoli, ale proto, že vaše přímá povaha, vaše otevřenost a
společná nebezpečí, která jsme oba prožili v táborech protivných,
vzbudily ve mně — nevím ani jak, ale ihned — hluboké a upřímné
přátelství.«

»Na slovo šlechtice ?«
»Slovo šlechtice i vojáka!«
»Nuže, chci vám oplatiti stejné stejným, můj milý nepříteli,«

odpověděl generál: »Představoval jsem si vás jako starého omšelého
vystěhovalce, nadutého starce, plného středověkých předsudků…«

»A poznal jste, že i při omšelosti nemusí být člověk ještě pln
předsudků.«

»Poznal jsem srdce přímé, otevřené, povahu roztomilou … Ba,
řekl bych žoviální, s vybroušenými způsoby, kterých při tom
obyčejně nebývá. A tak získal jste si nadšení starého vojáka, který k
vám chová veškeru lásku.«

»Dobře. Co mně pravíte, těší mne velice. Proto vás prosím, bez
jakékoli postranní myšlenky, zůstaňte ještě dnes u mne.«

»Nemožno.«
»Na tohle slovo není námitek. Ale aspoň mně dejte čestné slovo,

že mne opět navštívíte, až bude zase mír, budeme-li totiž oba ještě na
živu.«

»Jakže! Až bude mír? Jsme tedy ve válce ?« tázal se starý generál
se smíchem.

»Jsme mezi mírem a válkou.«
»Ano, zrovna tak uprostřed.«
»Dobrá, řekněme trochu dále než uprostřed.«
»Dávám vám čestné slovo.«
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»Budu si je pamatovati.«
»Ale, nyní promluvme si rozumné slovíčko,« pravil generál,

chopil se židle a usedl u lůžka starého vystěhovalce.
»Nepřeji si ničeho více,« odpověděl markýz.
»Jednou — není vždycky!«
»Máte rád lov, že ano?«
»Vášnivě!«
»Jaký nejraději ?«
»Všechny druhy lovu.«
»Ale nějakému snad přece dáváte přednost?«
»Lovu na kance… To mne upomíná na lov modrých.«
»Děkuji!«
»Kanci i modří zasazují stejnou ránu rypákem. «
»A co soudíte o lovu na lišky ?«
»Hm,« učinil markýz opovržlivě, povytáhnuv dolní ret jako

nějaký princ z rodu Rakouského.
»Ale, to jest přece krásný lov!« pravil generál.
»To přenechávám Jeanu Oullierovi, který má báječný cit a

podivuhodnou trpělivost k čekané na lišku.«
»Ale, povězte mně, markýzi, počíhá si také někdy na něco

jiného, než na lišku, ten váš Jean Oullier?«
»Inu! Vyzná se ve všech možných druzích zvěře, to jest pravda.«
»Markýzi, byl bych rád. kdybyste si oblíbil lov na lišky.«
»A proč?«
»Protože tento lov se provozuje zejména v Anglii, a nevím proč,

ale tak si myslím, že by vzduch anglický vám i vašim dcerám svědčil
nyní výtečně.«

»Hm,« pravil markýz, při čemž zpola povstal a usedl na svém
lůžku.

»Jest tomu tak, jak jsem si vám dovolil říci, milý hostiteli.«
»To znamená, že mně tedy radíte, abych se podruhé vystěhoval

ze země! Děkuji!«
»Nazýváte-li vystěhováním malou zábavní cestu — pak ovšem

máte pravdu.«
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»Milý generále, znám takovéto malé krátké cesty — znám je! Jest
to horší nežli cesta kolem světa, člověk ví, kdy začínají, ale nikdy
neví, kdy skončí. A pak jest zde ještě jedna věc, věc, které snad ani
neuvěříte . ..«

»Jaká?«
»Viděl jste včera, ba ještě dnes ráno, že přes svůj vysoký věk

mám pořádnou chuť, a mohu vás ujistiti, že teprve čekám pokažené
trávení. Dosud mohu jísti všechno a necítím obtíží.«

»Nu — a co má být?«
»Nu — a tu zatracenou anglickou mlhu, tu jsem nikdy nemohl

ztráviti. To je divné, co?«
»Tedy odjeďte do Švýcar, do Španělska, do Italie, kamkoli

jinam. Ale odjeďte ze Soudaye, opusťte Machecoul, opusťte zdejší
kraj!«

»To tak!«
»Ano.«
»Jsme tedy kompromitováni ?« tázal se potichu markýz a mnul

si spokojeně ruce.
»Nejste-li dosud, nebude to dlouho trvati.«
»Konečně!« zvolal starý šlechtic pln radosti, nebot se domníval,

že zakročení vlády přiměje jeho souvěrce k tomu, že se chopí zbraní.
»Nežertujme,« pravil generál s tváří vskutku velmi vážnou.

»Kdybych se řídil jedině svojí povinností, milý markýzi, stály by již
dvě stráže u dveří a poddůstojník by seděl na této židli, na které právě
sedím!«

»Co pravíte ?« tázal se markýz, zvážněv poněkud.
»Ó, Bože, jest tomu tak, jak jsem řekl! Ale chápu, jak velice by

trpěl muž vašeho stáří, zvyklý, jako vy, rušnému životu a lesnímu
vzduchu, v těsném ovzduší žaláře, do něhož by vás páni od soudu
pravděpodobně posadili. A jest to ode mne jen důkazem soucitu
a přátelství, když takto slevuji z přísnosti, kterou mně můj úkol
ukládá.«

»Ale což když vám budou klásti za zločin takovéto počínání ?«
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»Ale což! Myslíte, že nebudu míti dosti omluv? Snad neřeknu, že
neduživý, zpola chromý stařec zastavil kolonnu na pochodu.«

»O kom vlastně mluvíte, a koho nazýváte neduživým starcem ?«
tázal se markýz.

»Ale, přece — vás!«
»Já že jsem neduživý, napolo chromý stařec?« zvolal markýz

de Souday, vystrkuje svoji kostnatou nohu na polo zpod pokrývky.
»Opravdu, mám sto chutí, milý generále, sejmouti jeden z kordů,
visících tuto na stěně, a vyzvati vás, a tak si krvavě zahráti k snídaní,
jako jsme dělávali před čtyřiceti pěti roky, když jsem byl panošem.«

»Ale, ale, starý dětino,« pravil Dermoncourt, ubudete mně stále
a tak vytrvale dokazovati, že se dopouštím chyby, až budu nucen
zavolati dva vojáky!«

A po těchto slovech učinil generál pohyb, jako by chtěl vstáti.
»Ne, ne!« pravil markýz, »ne, ke všem hromům! Jsem tedy

neduživý, polochromý, třeba i docela chromý stařec — jak jen si
přejete!«

»To je jiná řeč!«
»Ale, chtěl byste mně, prosím, sděliti, jakým způsobem a kým

budu kompromitován ?«
»Především tím, že váš sluha Jean Oullier…« »Ano.«
»Onen lovec lišek.«
»Rozumím.«
»Váš sluha Jean Oullier — neřekl jsem vám to včera, ježto jsem

předpokládal, že to víte — váš sluha Jean Oullier pokusil se v čele
hloučku odbojníků zastaviti na pochodu kolonnu, která táhla na
zámek Souday, aby zde vykonala prohlídku. A tímto jednáním
zavinil několik krvavých srážek, ve kterých jsme ztratili tři muže,
nepočítaje muže, kterého jsem skolil sám za trest, a o kterém se silně
domnívám, že jest z vašeho okolí.«

»Jak se jmenoval ?«
»František Tinguy.«
»Ticho! Generále, nemluvte tak hlasitě, pro Boha vás prosím!
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Jeho sestra jest zde. Jest to ta mladá dívka, která nám posluhovala u
stolu, a její otec jest sotva pochován!«

»Ach, ty proklaté občanské války! čert aby je vzal!« zahromoval
generál.

»Ale jsou to jediné války, ve kterých jest logika.«
»Možná. Ale to sem nepatří. Chytil jsem toho vašeho Jeana

Oulliera, ale uprchl.«
»To dobře udělal! Uznejte to!«
»Ano. Ale at si dá pozor, aby mně nepadl po druhé do drápů.«
»Ó, toho se není obávati. Nyní, kdy již ví, co mu hrozí, ručím

za něho!«
»Tím lépe! Neboť nemíním projevovati k němu nějakou

shovívavost! S ním jsem nehovořil o velké válce, jako s vámi.«
»Ale, súčastnil se jí přec také, a jak statečně, ujišťuji vás!«
»Toť o důvod více: jest to patrně návrat ke starému zvyku.«
»Ale, generále,« pravil markýz, »dosud nevidím, jak mně může

někdo klásti za zločin chování mého hlídače.«
»Jen počkejte! Pravil jste mně včera večer cosi o vašich slídičích,

kteří vám donesli vše, co jsem vykonal mezi sedmou a desátou hodi-
nou noční.«

»Ano.«
»Nuže, i já mám své slídiče, a jistě nejsou o nic pozadu za

vašimi!«
»O tom bych pochyboval.«
»Vyprávěli mně, co se dělo ve vašem zámku po celý včerejší

den.«
»Vida!« pravil markýz nedůvěřivě, »povězte mi to. Poslouchám.«
»Již od předvčerejška přechovával jste na svém zámku dvě

osoby.«
»Dobrá! Plníte více nežli jste slíbil. Slíbil jste, že mně povíte, co

se zde dělo včera, a začínáte již tím, co bylo předevčírem!«
»Tyto dvě osoby byly muž a žena.«
Markýz zavrtěl hlavou na znamení záporu.
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»Dobrá! Budiž tedy: dejme tomu, že to byli dva mužové, ačkoli
ten jeden měl pouze oděv našeho pohlaví. Ale buďsi!«

Markýz umlknul a generál pokračoval:
»Z těchto dvou osob menší, totiž on, ztrávil na zámku celý

den. Druhá si vyjela do okolí, aby pozvala ke schůzce na večer
několik šlechticů. A kdybych chtěl být nediskretním, mohl bych vám
i říci jejich jména, jako ku příkladu uvádím vám jméno hraběte de
Bonneville.«

Markýz mlčel. Nezbývalo nic jiného, nežli buď vše doznati
anebo mlčeti.

»A co dále?«
»Tito šlechtici se dostavili jeden po druhém. Probíraly se

všelijaké otázky a nej bezvýznamnější z nich neměla za cíl přispěti k
větší slávě, k většímu zdaru, ani k delšímu trvání vlády červencové !«

»Ale, jen se přiznejte, generále, že jí nejste o nic více nadšen,
nežli já, tou vaší červencovou vládou!«

»Co pravíte ?«
»Ale, Božínku, pravím, že jste republikán, že jste modrý, ba

temně modrý, a takováto barva drží.«
»O to se nejedná.«
»O co tedy?«
»O cizince, kteří se včera u vás sešli mezi osmou a devátou

hodinou večerní.«
»Nuže? A jestliže i přijal jsem ve svém domě pár sousedů, přijal-

li jsem dva cizince — jaký jest v tom zločin, generále? Mluvím jako
člověk znalý zákona… Ach! Leda že by ovšem byl znova vyhlášen
zákon o podezřelých osobách!« »že se u vás sešlo několik vašich
sousedů, není ještě žádným proviněním. Ale zločin spočívá v tom, že
se tito sousedé u vás sešli na poradu, ve které se jednalo o ozbrojené
povstání!«

»Kdo to dokáže ?«
»Přítomnost oněch dvou cizinců.«
»Hm!«
»Zajisté; neboť menší z oněch dvou cizinců, který jako blondýn,
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či spíše jako blondýna nosí zajisté černou paruku, ježto chodí v
přestrojení — není nikdo jiný, než sama princezna Marie Karolina,
kterou nazýváte princeznou-vladařkou, Její královskou Výsostí, paní
vévodkyní de Berry. Takto jí říkáte Petříček.«

Markýz poskočil na lůžku. Generál byl lépe zpraven o všem, než
on sám, a co právě řekl, bylo zcela jasné. Necítil se radostí, že se mu
dostalo cti, přechovávati na svém zámku paní vévodkyni de Berry.
Ježto však, bohužel, není ve světě nezkaleného štěstí, musil tlumiti
svoji spokojenost.

»A co dále?« pravil.
»Co dále? Hned vám povím: Zatím co jste byli zabráni do

nej zajímavější rozpravy, jakýsi mladík, kterého jste se zajisté ani
nenadáli ve svém táboře, přiběhl se zprávou, že se vojsko blíží k
zámku. Tu jste vy, markýzi, navrhoval, aby se kladl vojsku odpor…
Nezapírejte toho, vím to jistě. Ale po chvíli usnesli jste se na roz-
hodnutí opačném. Vaše slečna dcera, ta, která jest bruneta …«

»Berta.«
»Slečna Berta vzala pochodeň a všichni odešli s ní — kromě vás,

pane markýzi, který jste patrně uznal za vhodno, věnovati se novým
hostům, které vám nebe seslalo —. Prošla dvorem a zamířila ke kapli.
Otevřela zde dvéře, vešla první a přikročila rovnou k oltáři. Stiskla
tajné péro, ukryté v levé tlapce beránka, vytesaného na přední straně
oltáře, a pokoušela se uvésti takto v činnost propadliště. Ale péro,
kterého nebylo patrně již velmi dlouho používáno, kladlo odpor. Tu
vzala slečna zvonek, kterého se užívá při mši, a dřevěným držadlem
tohoto zvonku přitlačila na ocelový knoflík. Jedna z výplní se otočila
a objevilo se tajné schodiště, vedoucí do podzemí. Tu vzala slečna
Berta s oltáře dvě voskové svíce, zapálila je a odevzdala je dvěma
z osob, které provázela. Když se hosté ocitli v podzemí, zavřela za
nimi zase tajný otvor a vrátila se právě tak jako jiná osoba, která se
nevrátila ihned, nýbrž naopak, bloudila parkem. Uprchlíci, když se
dostali na konec podzemní chodby, jež končí ve zříceninách starého
zámku, které jest odtud viděti, mohli se jen s jistou namahou dostati
ven přes nakupené kamení. Jeden z nich dokonce upadl. Konečně

Modří a bílí. 43



slezli přece do úvozu, který se táhne podél zdí parku, a rozdělili se
takto: dva se dali na silnici, vedoucí z Nantes do Machecoulu, dva se
dali příční cestou, která vede do Légé, a šestý a sedmý se rozdvojili,
nebo spíše zdvojili…«

»Ach, to je dobré! Generále, to vše jsou báchorky, co mně zde
vypravujete.«

»Jen počkejte! Přerušil jste mne právě na místě nej zajímavějším
… Řekl jsem, že šestý a sedmý uprchlík se zdvojili: to jest, větší vzal
menšího na ramena a kráčel s ním takto až k malé bystřině, která
vtéká do potoka, tekoucího na úpatí Kozí stezky. A, na mou duši: na
tomto, nebo spíše na těchto dvou mně záleží nejvíce. Odváži tedy
psy a pustím je po jejich stopě.«

»Ale,« zvolal markýz de Souday, »opakuji yám ještě jednou, že
tohle vše se odehrálo jen ve vaší bujné fantasii.«

»Jen posečkejte, starý nepříteli! Jste kapitánem vlčího lovu, že
ano?«

»Ano.«
»Nuže! Když objevíte v měkké půdě čerstvě otisknutou nohu

mladého kančíka, hezky zřetelně a pěkně vytisknutou, čili jak vy
tomu říkáte, živou stopu — dal byste si namluviti, že tento kančík jest
pouhým přízrakem kance? Nu, tak vidíte, markýzi, to vše jsem viděl,
nebo spíše — vyčetl!«

»Ach! Pardieu!« pravil markýz, obrátiv se na lůžku, se zvědavostí
člověka, který se o věc za jímá, smíšenou s obdivem. »Pak byste mně
měl říci, jak?«

»S radostí!« odpověděl generál. »Máme ještě půl hodinky času.
Dejte mně sem přinésti kousek paštiky, láhev vína, a mezi jídlem
povím vám vše.«

»Ale s jednou podmínkou!«
»Jakou?«
»Posnídám s vámi.«
»Tak časně z rána?«
»Což se dobrý žaludek stará o hodiny ?«
A markýz seskočil s lůžka, oblékl si vlněné kalhoty, obul si
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trepky a zazvonil. Dal prostříti stůl a zasedl s tázavým pohledem
naproti generálovi.

A generál, přinucen takto, aby podal svoje důkazy, počal vše
líčiti, a vyprávěl, jak řekl, »mezi dvěma sousty«. Byl dobrý vyprávěč,
ale byl i lepším ještě jedlíkem nežli markýz.
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Kde jest podán důkaz o tom, že pavučiny
nebývají vždy osudny jedině mouchám.

»Víte, milý markýzi,« pravil generál jakoby úvodem, »že se vás
nikterak neptám na vaše tajemství, a jsem si jist a tak pevně
přesvědčen o tom, že se vše sběhlo tak, jak tvrdím, že mně ani
nemusíte říkati, zda se mýlím, či nikoli; chci vám jen z vlastní
sebelásky dokázati, že my v našich táborech máme čich právě tak
jemný jako vy na vašich stepích. A tak chci pouze upokojiti tuto
maličkou ješitnost, nic více.«

»Jen mluvte! Jen mluvte!« pravil markýz s takovou netrpělivostí,
jako by mu byl Jean Oullier právě přinesl zprávu, že objevil stopu
vlka.

»Začněme od začátku. Věděl jsem, že hrabě de Bonneville přišel
předevčírem v noci k vám s maličkým venkovanem, který vypadal
jako přestrojená žena, v které tušíme Madame …«

»Máte pravdu … To je toho!« pravil markýz.
»Ale, když jsem sem přišel ve vlastní osobě, jak my vojáci

říkáme, nedal jsem se ani dost málo zmásti spoustou zdvořilostí,
kterými jste nás zahrnul, jak musíte přiznati, a již jsem si povšimnul
dvou věcí…«

»Aj! Kterých?«
» První, čeho jsem si povšimnul, bylo, že z desíti příborů, které

byly na stole, byly u pěti z nich ubrousky, svinuté jako by patřily
stálým hostům na zámku. A tato okolnost by byla, kdyby došlo
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k soudu, okolností velmi polehčující — nezapomínejte na to, milý
markýzi!«

»Jak to?«
»Ovšem: Kdybyste byl znal skutečnou cenu svých hostí, byl

byste dopustil, aby jim byly dány svinuté ubrousky jako nějakým
venkovským sousedům? Zajisté že nikoli. Vaše ořechové skříně na
prádlo nejsou tak chudé, aby paní vévodkyně nemohla dostati bílý
ubrousek po každém jídle. Proto se kloním k domněnce, že ona
světlovlasá dáma s černou parukou byla pro vás skutečně jen mladým
černovlasým mužem.«

»Jen dál! Jen dál!« pravil markýz, který se hryzl do rtů, vida
takovouto bystrost, kterou jeho host daleko nad něho vynikal.

»Ale, vždyť já nemíním skončiti,« pravil generál. »Zpozoroval
jsem tedy pět svinutých ubrousků. To mně bylo důkazem, že večeře
nebyla uchystána pro nás, jak jste se nám snažil namluviti, nýbrž že
nás zvete na místa vašich hostů, mezi nimi hraběte de Bonneville a
jeho společníka, kteří neuznali za radno vyčkati našeho příchodu.«

»A jaké jest druhé pozorování, které jste učinil ?« tázal se
markýz.

»Druhá věc, které jsem si povšiml, byla, že slečna Berta, o které
přec předpokládám, ba jsem pevně přesvědčen, že jest dívka čistotná
a pečlivá, byla, když jsem jí byl představen, plna pavučin, což bylo
něco neobvyklého. Měla jich dokonce plno i ve svých krásných
vlasech.«

»A co dále?«
»Ježto jsem byl přesvědčen, že si nevzala tuto ozdobu z

koketnosti, hledal jsem prostě dnes ráno po celém zámku místo, které
by vykazovalo nejvíce přediva tohoto zajímavého hmyzu …«

»A nalezl jste místo takové?«
»Na mou věru, nesvědčí to o vaší přílišné pobožnosti, aspoň

pokud se týče jejího projevování, milý markýzi! Objevil jsem totiž,
že místem na pavučiny nej bohatším jsou právě dvéře vedoucí do
vaší zámecké kaple. Aspoň tucet pavouků viděl jsem tu v neúnavné
práci, jak se snažili s pílí, již těžko si představiti, spraviti škody, které
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někdo nadělal v noci v jejich předivu. A k takovéto píli povzbuzovala
je zajisté důvěra, že otevření dveří, které opředli svými tkanivy, bylo
jen nahodilou příhodou, která se zajisté nebude opakovati.«

»Ale, uznejte, milý generále, že tohle vše jsou vodítka jen velmi
neurčitá!«

»Ano. Ale což, když váš pes počne náhle větřiti a zatahá lehce za
provaz, na který jest uvázán, není to vodítko ještě neurčitější? že ano?
A přece i po této stopě dáte se vpřed, a s jakou pozorností a jak rád!«

»Zajisté,« pravil markýz.
»Nuže, to jest i můj systém. A ve vašich stromořadích, kde není

vůbec žádného písku, markýzi, objevil jsem stopy velice výmluvné.«
»Objevil jste kročeje mužské a ženské?« pravil markýz. »To je

dobré! Takových zde najdete!«
»Ó, nikoli, nenaleznu všude stop tolika osob, kolik jsem jich

právě předpokládal, a aby kroky jejich byly pohromadě. A k tomu
ještě otisky kroků, které jsem nalezl, patřily osobám, které nešly,
nýbrž běžely, a to současně!«

»Ale dle čeho jste poznal, že osoby ty běžely ?«
»Ale, markýzi, to přec jest základem všech vědomostí každého

slidiče.«
»Jen to povězte!«
»Dle toho, že špičky byly více zabořeny nežli paty, a půda byla

za nimi odhrabána. Jest tomu tak, pane lovčí?«
»Ovšem,« pravil markýz tonem znalce. »Dobře. A dále?«
»Dále?«
»Ovšem.«
»Prohiížel jsem si tyto otisky. Byly tam stopy mužských nohou

všelikých tvarů, bot, polobotek, a okovaných střevíců. A mezi všemi
těmito mužskými nohami byl otisk jemné, štíhlé nohy ženské, přes
to, že střevíce, v které byla obuta, byly okovány. Pravá to nožka
Popelky.«

»Přes tohle přejděte!«
»A proč?«
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»Protože zastavíte-li se na chvíli u této věci, zamilujete se na
konec do tohoto okovaného střevíčku.«

»Jisto jest, že bych jej chtěl míti v rukou. Snad se toho dočkám!
Ale stopy staly se patrnými na schodech vedoucích do kaple a na
dlažbě v kapli samé, ba daly se přímo nahmatati, ježto byly utvořeny
z bláta na hladkých dlaždicích. Mimo to jsem nalezl u oltáře hojně
kapek vosku, a to právě kolem jemného a štíhlého otisku, který
bych považoval za stopu nožky slečny Berty. A poněvadž bylo hojně
vosku nakapáno i na stupni u dveří právě svislým směrem od zámku,
usoudil jsem z toho, že vaše slečna dcera držela svíci v ruce a otevírala
klíčem, držíc světlo v levici a naklánějíc svíci, zatím co pravicí strkala
klíč do zámku. Mimo to zbytky pavučin, které zde byly vytrženy a
které jsem nalezl v jejích vlasech, dokazovaly více než dostatečně, že
slečna kráčela napřed.«

»Nu, tak jen dále.«
»Další snad již ani nestojí za to, abych o tom vyprávěl. Viděl

jsem, že se všechny tyto kroky zastavovaly před oltářem. Noha
velikonočního beránka byla roztříštěna, takže bylo viděti malý
ocelový knoflík, který vedl k pružnému péru. A tak nebylo to ode
mne žádnou zásluhou, že jsem jej objevil. Marně jsem se pokoušel jej
stisknouti, právě tak jako se o to marně pokoušela slečna Berta, která
si oň odřela prsty do krve, jejíž stopy zde zůstaly na čerstvém úlom-
ku ve vyřezávaném dřevě. A tu jsem jako slečna hledal nějaký tvrdý
předmět, abych stiskl osu malé páčky, a zpozoroval jsem — jako sleč-
na — dřevěnou rukojeť mešního zvonku, na kterém byly od včerejška
ještě znatelné stopy a vedle něho stopy krve.«

»Výborně!« zvolal markýz, kterého zřejmě bavilo a dvojnásob
zajímalo toto vyprávění.

»Tu, jak si už domyslíte,« pokračoval Dermoncourt, »sešel jsem
do podzemí. Kročeje prchajících byly tu ve vlhkém písku dokonale
znatelny. Jeden z uprchlíků upadl, když se proplétal zříceným
kamením. Důkazem toho mně byla velká spleť kopřiv, celá polámaná
a zmačkaná, jako by se jí byl někdo uchopil, ji zmačkal a polámal
rukou. To jistě neučinil nikdo úmyslně, povážíme-li, jak málo
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lákavým jest dotyk s těmito rostlinami. V koutě k jedněm dveřím
byly kameny odházeny, aby tudy mohla projíti slabší osoba. Mezi
kopřivami, které rostly proti zdi, nalezl jsem obě svíce, které zde
prchající odhodili, nežli vyšli na volné prostranství. Konečně jaksi
logickým závěrem objevil jsem kroky opět na cestě, a ježto se dělily,
mohl jsem je roztříditi, jak jsem vám už řekl.«

»Ne, tohle vše nemohl jste z toho usouditi!« »Jakže? že jsem
nemohl? ó, ano!«

»Nikoli. Z čeho jen jste seznal, že jeden z prchajících vzal
druhého na záda?«

»Ach, markýzi, chcete mne mermomocí příměti, abych se před
vámi blýskal tou trochou inteligence, kterou mám. Nemusil jsem
ani jiti nazpět, abych opět nalezl stopy onoho malého, okovaného
střevíčku. Ta báječná malá nožka v okovaném střevíčku, tato malá
nožka, po které tolik toužím, že si nedopřeji oddechu, dokud ji opět
nespatřím — tato hezká nožka, o nic větší než nožka dětská, o nic širší
nežli moje dva prsty, objevila se opět v podzemí, potom spatřil jsem
ji ještě v úvozu, který jest za zříceninami, na místě, kde se uprchlíci
zastavili, aby se uradili; to se dalo snadno poznati dle zdupané půdy.
Ještě jedenkráte našel jsem jeho stopu na cestě k bystřině. Pak se
náhle ztratil u velkého balvanu, který měl býti spláchnut deštěm,
ale který, naopak, byl potřísněn blátem. Odtud počínaje — ježto
okřídlení koně nežijí již v našem věku — mám za to, že pan de
Bonneville vzal svého mladého společníka na záda. Ostatně to bylo
také dobře znáti na jeho krocích, které zanechaly otisky značně
prohloubené, a staly se těžkopádnými. Tak nechodívá svěží a statný
mladík jako jsme byli my v jeho stáří! Markýzi, pamatujete se na
divoké svině, když jsou březí a kdy jejich vlastní váha vzroste o váhu
mláďat, která nesou v těle? Tu se jejich nohy nedotýkají země již
špičkou prstů, nýbrž tyto se roztáhnou a takto roztažené dotýkají se
země na plno. Počínaje od tohoto balvanu bylo tomu právě tak s
nohama pana de Bonneville.«

»Ale něco jste mi zapomněl říci, generále!« »Myslím, že nikoli.«
»Ba ano! Neslevím vám ani puntík. Zapomněl jste mi říci, z čeho
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jen jste usoudil, že pan de Bonneville byl celý den na koni, aby sezval
moje sousedy k poradě na zámek ?«

»Vždyť jste mně sám řekl, že jste si nevyjel ze zámku.«
»Nu, a co z toho?«
»Nuže, váš kůň, váš oblíbený kůň — jak mně řekla rozkošná

dívka, která vzala uzdu mého koně — váš oblíbený kůň byl ve stáji,
kde jsem ho spatřil, když jsem se tam šel podívati, zdali má můj kůň
dosti obroku. A tu jsem spatřil vašeho koně celého zabláceného až po
sedlo. A jsem jist, že byste nebyl svěřil svého koně nikomu jinému,
než člověku, kterého byste si plně vážil.«

»Dobrá! A ještě jednu otázku!«
»Prosím. Vždyť jsem tu, abych vám odpovídal. «
»Z čeho soudíte, že společníkem pana de Bonneville byla

vznešená osoba, kterou jste před chvílí jmenoval ?«
»Předně z toho, že vždy a všudy kráčela jako první před

ostatními, a že jí odstraňovali s cesty kamení, aby mohla projíti.«
»Poznáte tedy dle nohy také, zda dotyčná osoba jest muž či žena,

světlovlasá či tmavovlasá?«
»Ne. Ale poznávám to dle něčeho jiného.«
»Dle čeho? Hleďte! Bude to již moje poslední otázka. A

odpovíte-li mně i na ni…«
»Odpovím-li na ni… ?«
»Už nic… Pokračujte.«
»Tedy slyšte, milý markýzi: Prokázal jste mi čest, že jste mně

přikázal právě pokoj, ve kterém bydlil včera společník pana de
Bonneville.«

»Ano. Prokázal jsem vám tuto čest. Co dále?«
»Za tuto čest jsem vám také velice vděčný, a zde vizte malý

hřebínek ze želvoviny, který jsem nalezl u nohy postele. Jistě uznáte,
milý markýzi, že hřebínek tento jest příliš koketní, než aby mohl
patřiti drobnému sedláku. Mimo to byly na něm a jsou na něm dosud
popelavě světlé vlasy, docela jiné barvy, než je zlatově plavá barva
vlasů vaší druhé dcery, jediné osoby se světlými vlasy v celém vašem
domě.«
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»Generále!« zvolal markýz, vyskočiv se židle a mrštiv vidličkou
po pokoji, »generále, dejte mě zatknouti, libo-li vám. Ale říkám vám
jednou, abych vám to nemusil říci stokráte, tisíckráte, že neodjedu do
Anglie. Ne, ne, ne! Nepojedu !«

»Ale, markýzi, co vám to zase vlezlo do hlavy ?«
»Ne. Vy jste podnítil moji řevnivost, pobídl mou sebelásku, u

čerta! Až po válce přijdete opět ke mně na Souday, jak jste mně
slíbil, nebudu míti, co bych vám vyprávěl, a co by tvořilo důstojný
protějšek k vašim historkám!«

»Poslyšte, starý a dobrý nepříteli,« pravil generál, »dal jsem vám
slovo, že vás nezatknu, alespoň ne ještě tentokráte. Tomuto slovu do-
stojím, ať činíte, nebo spíše ať jste učinil cokoli. Ale zapřísahám vás,
při zájmu, jaký ve mně budíte, jménem vašich rozkošných dcer —
nepočínejte si již lehkomyslně, a nechceté-li odjeti z Francie, aspoň
si buďte v klidu doma!«

»A proč?«
»Protože vzpomínky na hrdinské doby, které vzrušují vaše srdce,

jsou už jen vzpomínkami. Poněvadž neuvidíte již nadšení pro činy
vznešené a veliké, jaké byste rád znovu viděl. Protož minula již
doba slavných vojenských činů, bezvýhradné oddanosti a obětavého
umírání pro věc… Ó, však jsem ji znal, a dobře znal, onu Vendée,
která byla nezkrotna tak dlouhou dobu! A já to mohu říci, já, který
jsem si odnesl na ni čestnou památku mečem na svých prsou. A jsem
již měsíc v ní a mezi vámi — a hledám ji marně, nenalézám jí! Jen
se spočítejte, ubohý markýzi. Spočtěte si těch pár mladých mužů
srdce dobrodružného, kteří se vydají směle všem nebezpečím zápasu
se zbraní v ruce! Spočtěte si hrdinné starce, kteří, jako vy, uznají, že
to, co bylo povinností v roce 1793 jest pro ně povinností ještě v roce
1832 a vizte, zda by zápas tak nerovný nebyl zápasem nesmyslným.«

»Tím, že to bude zápas šílený, bude jen tím slávyplnější,« zvolal
markýz se zápalem, při kterém docela zapomněl na politické
postavem svého posluchače.

»Ale, kdež pak! Nebude ani slávyplným! Vše, k čemu dojde
— uvidíte, a vzpomeňte si, že jsem vám to prorokoval ještě nežli

Kde jest podán důkaz o tom, že pavučiny nebývají vždy
osudny jedině mouchám. 53



k něčemu došlo — vše bude neslané, nemastné, matné, jakoby
chorobné, nepatrné, beze vší velikosti i vzletu — a bude tomu u nás
právě jako na vaší straně! Na naší straně naleznete titěrnosti, sprosté
zrady. Mezi vašimi straníky povahy sobecké, omezené zbabělce, kteří
vám zasadí ránu do srdce, vám, jemuž se kule modrých vyhýbaly !«

»Pohlížíte na věc jako stranník vládní, generále,« pravil markýz,
»zapomínáte, že máme přátele, že máme přátele i ve vašich řadách,
a že na jediný povel, který vydáme, povstane celý kraj jako jeden
muž.«

Generál pokrčil rameny.
»Za mých dob, starý kamaráde,« pravil, »— dovolte, abych vás

tak nazýval — vše, co bylo modré, bylo modré, a vše, co bylo bílé,
bylo bílé. Ovšem, bylo také cosi rudé, ale to byl kat a guillotina
Nemluvme již o tom. Vy jste neměli přatel v našich radach, a my
jich neměli mezi vámi. Proto jsme byli stejně silni, stejně velcí, stejně
strašní. Na jediný povel že povstane celý kraj Vendée — pravíte? Jaký
omyl! Vendée, která krvácela v roce 1795 doufajíc v příchod prin-
ce, jehož danému slovu věřila a který slovu nedostál, nehne se ani
při pohledu na vévodkyni de Berry. Sedláci nemají již té politické
víry, která zachvátí celé davy, která je staví navzájem proti sobě, až
se navzájem vyhubí v moři krve! Ani víry náboženské, která dělá a
zvěčňuje mučedníky! My jí také nemáme, milý markýzi. Musím se
vám přiznati, není mezi námi již toho zápalu pro svobodu, pokrok a
slávu, která otřásá světy a rodí hrdiny. Občanská válka, která počne,
dojde-li totiž vůbec k válce občanské, a začne-li, bude válka, která
se bude vésti dle taktiky Ba- rémovy, bude to válka, v níž vítězství
přikloní se přirozeně k té straně, která bude míti větší bataillony a
pytle dukátů více napěchované. A proto jsem vám řekl: Spočítejte
se dobře, spočtěte se raději dvakráte nežli jednou, než se dáte do
podobného vyloženého šílenství!«

»Mýlíte se, generále. Ještě jednou vám pravím, že se mýlíte.
Vojáků nebudeme míti nedostatek a budeme šťastnější než jsme byli
kdys, budeme totiž míti vůdce, jehož pohlaví bude elektrisovati i
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nej bázlivější z nás, dá vzniknouti divům oddanosti a zamezí veškeré
osobní ctižádosti.«

»Ubohá, statečná ta žena! Ubohá poetická duše!« pravil starý
voják hlasem prozrazujícím hluboký soucit, a sklonil zjizvené své
čelo na prsa. »Již v nej bližších dnech nebude míti nade mne nepřítele
horšího. Ale dokud jsem ještě zde, v této komnatě, na této neutrální
půdě, dovolte, abych vám řekl, jak se obdivuji její odhodlanosti, její
odvaze, její vytrvalosti a houževnatosti, ale jak hluboce lituji, že se
narodila v době, která nehoví její povaze! Minuly již doby, markýzi,
kdy stačilo, když Jeanna z Monfordu dupla si okovanou botkou do
staré země Bretaňské, a na tisíce bojovníků v plné zbroji jako by
rázem vyrostlo ze země! Markýzi, zapamatujte si dobře, a řekněte
to ubohé té ženě, shledáte-li se s ní, co jí dnes prorokuji: že toto
vznešené srdce, statečnější ještě než srdce hraběnky Jeanny, sklidí
jako cenu za svoje odříkání, svoji energii, svoji oddanost, nej vyšší
vznešenost svých citů jako princezna a matka — jen lhostejnost,
dočká se nevděku, zbabělosti, hnusu, věrolomnosti všeho druhu ….
A nyní, milý markýzi, vaše poslední slovo ?«

»Moje poslední slovo jest zcela takové, jako bylo první.«
»Tedy je opakujte.«
»Neodjedu do Anglie,« pravil hrdě starý vystěhovalec, vyrážeje

každou slabiku.
»Hleďte,« pravil dále Dermoncourt, hledě markýzi upřeně do

očí a položiv mu ruku na rameno, »jste hrdý jako Gaskoněc, ač jste
Ven- dejec. Vaše příjmy jsou skrovné, vím to… ó, hleďte, nemračte
se a nechte mne domluviti:

K čertu! Víte dobře, že vám učiním jen takovou nabídku, jakou
bych sám mohl přijmouti.«

Na tváři markýzově rozhostil se opět dřívější výraz.
»Řekl jsem tedy, že vaše příjmy jsou skrovné, a že v této prokleté

zemi, ať už jsou malé nebo značné, míti příjmy není ještě vše. Třeba
z nich také něco míti! Nuže, hleďte, nedostává-li se vám peněz,
abyste přistoupil na moji radu a zakoupil si nějaký útulný domek v
některém koutku Anglie — já také nejsem bohat a mám jen svůj žold,
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ale přece uložil jsem si stranou několik set louisdorů. Od kamaráda
lze jich přijmouti: Chcete je? Až bude po válce, jak pravíte, vrátíte
mně je.«

»Dosti. Dosti!« pravil markýz, »znáte mne teprve od včerejška a
jednáte se mnou, jako bychom byli přáteli již dvacet let.«

A starý markýz škrábal se rozpačitě za uchem a pravil jakoby
sám k sobě:

»Jak jen, k čertu, budu se vám moci kdy odvděčiti za to, co pro
mne činíte ?« tázal se.

»Tedy přijímáte ?«
»Nikoli! Nikoli. Odmítám.«
»Ale odjedete?«
»Nikoli! Zůstanu!«
»Bůh vás ostříhej a zachovej při zdraví,« pravil starý generál,

kterému docházela již trpělivost. »Ale jest pravděpodobné, že náhoda
— čert ji vezmi! — svede nás dva ještě někdy proti sobě, tváří v tvář
jednoho proti druhému, jak se nám již kdysi stalo. Ale nyní vás znám,
a dojde-li ke srážce, jako před třiceti šesti lety u Lavalu — ach! —
vyhledám si vás, to vám přísahám!«

»Však já vás také!« zvolal markýz, » slibuj i vám, že na vás budu
volati z plných plic. Jak budu rád a hrd, budu-li moci ukázati všem
těm holobrádkům, jak vypadají mužové, kteří prožili velkou válku!«

»Již musím jíti, hlas polnice mne volá. Tak s Bohem, markýzi, a
díky za vaše pohostinství.«

»Na shledanou, generále, a díky za přátelství, které musím ještě
i já vám dokázati.«

Oba starci si stiskli ruce. Na to Dermoncourt odešel.
Markýz se oblékl a hleděl oknem za postupující kolonnou, která

vystupovala stromořadím směrem k lesu. Když četa dorazila asi sto
kroků od zámku, velel generál »vpravo hleď!«, zastavil koně a vrhl
poslední pohled na špičaté věže sídla svého nového přítele.
Zpozoroval markýze a poslal mu rukou poslední pozdrav na
rozloučenou. Na to se obrátil, a četa dala se na pochod.

Markýz sledoval co nejdéle mohl kolonnu a jejího velitele a
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již odstupoval od okna, když v tom zaslechl lehké zaškrábání na
dvéře, které vedly do jeho alkovny a kabinetem na schodiště pro
služebnictvo.

»Kýho čerta! Kdo jen to as přichází tudyhle?« tázal se sám sebe.
A šel a odstrčil závoru.
Dvéře se ihned otevřely a objevil se Jean Oullier.
»Jean Oullier!« zvolal markýz radostně. »Jsi to ty? Tedy jsi zde

opět, statečný Jeane Oulliere! Ach! Na mou věru, dnešek začíná
velice slibně.«

A podal starému hlídači obé ruce, které tento stiskl s výrazem
vděčnosti a úcty.

Na to, když vyprostil ruce svoje, hledal Jean Oullier po kapsách,
a podal markýzi hrubý papír, ale složený jako dopis. Pan de Souday
jej chopil, otevřel a jal se čísti.

Čím dále četl, tím více se rozjasňovala jeho tvář, až se na ní
objevil výraz nevýslovné radosti.

»Jeane Oulliere,« pravil, »zavolej sem slečny a svolej všechny
lidi. .. Nebo ne, nesvolávej je ještě. Ale vylešti můj kord, moje
bambitky, karabinu a celou válečnou výzbroj. Dej Tristanovi ovsa.
Válka začíná, milý Oulliere, už to začíná! Berto! Mary! Berto!«

»Pane markýzi,« pravil chladně Jean Oullier, »pro mne započala
válka už včera ve tři hodiny.«

Na volání markýzovo přiběhly obě dívky.
Mary měla oči do červena uplakané a opuchlé. Berta jen zářila

radostí.
»Slečny, slečny,« pravil markýz, »budete při tom, potáhnete se

mnou! čtěte!«
A podal Bertě dopis, který právě obdržel od Jeana Oulliera.
List zněl takto:

»Pane markýzi de Souday!
Zájem věci krále Jindřicha V. toho vyžaduje, byste urychlil o

několik dní přípravy a chopil se zbraně ihned. Račte tedy svolati
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pokud možno nejvíce oddaných mužů v divisi, které velíte, a buďte
s nimi, zvláště pak vy sám osobně připraven k okamžitým službám.

Mám za to, že přibrání dvou amazonek do našeho malého vojska
mohlo by podnítiti jak lásku, tak sebelásku našich přátel, a proto
vás žádám, pane markýzi, byste mně dal laskavě vaše dvě krásné a
rozkošné lovkyně za polní pobočníky.

Váš oddaný
Petříček.«

»Tedy pojedeme s vámi?« tázala se Berta. »Ovšem. To si
myslím!« odpověděl markýz. »Pak mně dovolte, otče,« pravila Berta,
»abych vám představila jednoho nováčka.«

»Beze všeho!«
Mary zůstala beze slova a bez hnutí.
Berta odešla a za minutu se vrátila, vedouc za ruku Michela.
»Pan Michel de la Logerie,« pravila dívka, se zvláštním důrazem

na tomto titulu, »přeje si, otče, dokázati vám, že Jeho Veličenstvo
Ludvík XVIII. neudělil šlechtictví nehodnému.«

Markýz, který, když zaslechl jméno Michelovo, svraštil obočí,
snažil se rozjasniti svoji tvář.

»Budu sledovati se zájmem veškeré úsilí, které bude pan Michel
vyvíjeti, aby tohoto cíle dosáhl,« pravil konečně.

A ponurá tato slova pronesl tonem as takovým, jakým by byl
mluvil Napoleon před bitvou u Marenga a u Slavkova.
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Kde nejrozkošnější nožka z celé Francie a
Navarry přichází k poznání, že lépe nežli
Popelčiny pantoflíčky sloužily by jí boty

sedmimílové.

Zde musíme učiniti jakýsi krok nazpět a se svolením čtenářů vrátiti se
zpět o několik hodin, abychom sledovali na útěku Petříčka a hraběte
de Bonneville, kteří, jak asi čtenář již vytušil, nezaujímají poslední
místo v této historii.

Předpoklady generálovy byly zcela správny: když vyšli vendejští
šlechticové ze zámku z podzemí, prošli zříceninami a došli k úvozu,
a zde se nějakou chvíli radili o tom, kudy se mají dáti.

Ten z nich, který se skrýval za jménem Gaspard, soudil, že
by měli jíti pohromadě. Neušlo mu vzrušení hraběte de Bonneville,
když Michel ohlásil příchod vojska. Zaslechl výkřik, jemuž se hrabě
nedovedl ubrániti: »Především zachraňme Petříčka!« A po celou cestu
— pokud jen dovolovalo slabé světlo pochodní, kterými si svítili,
hleděl pátravě na tvář Petříčkovu a choval se k mladému sedláčkovi
zdrželivě, leč přece s projevy nej hlubší úcty.

Proto za všeobecného rokování chopil se živě a vřele slova.
»Řekl jste, pane,« pravil, obraceje se k hraběti de Bonneville, »že

záchrana osoby, kterou doprovázíte, jest důležitější než vše ostatní,
že vyžaduje naší péče a že na ní závisí zdar věci, za kterou jsme se
rozhodli bojovati. Zdaž není proto zcela přirozeno, abychom sloužili
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osobě této za průvod, a v případě nebezpečí — a s ním můžeme se
setkati na každém kroku — chránili jí svými těly?«

»Ano, pane, zajisté,« odpověděl hrabě de Bonneville, »kdyby se
jednalo o boj. Ale prozatím jde nám pouze o útěk, a čím méně nás
bude, tím jistější a snazší bude útěk.«

»Dejte si pozor, hrabě!« pravil Gaspard, mrače se. »Béřete na
svoji mladickou hlavu plnou zodpovědnost za břímě příliš
drahocenné!«

»Za svoji oddanost byl jsem poctěn takovou důvěrou, pane,«
odpověděl pyšně hrabě, »a pokusím se, abych se prokázal hodným
této důvěry. «

Petříček, který stál mlčky ve skupině mužů, uznal okamžik za
vhodný, aby zakročil.

»Ale, ale,« pravil, »hleďme, jak se starost o bezpečnost ubohého
sedláčka stane pochodní nesváru mezi nej vznešenějšími bojovníky
za věc, o které jste právě mluvili! Vidím, že musím sám projeviti
své mínění. Nesmíte mařiti čas zbytečnými spory. Ale, především,
přátelé,« pravil Petříček hlasem plným laskavosti a uznání,
»především vás chci prositi za prominutí za to, že jsem zachovával
vůči vám inkognito. Účel jsem měl při tom jedině ten, poznati vaše
nejupřimnější smýšlení. A nyní, kdy je Petříček o všem zpraven,
bude veleti vladařka. Zatím však se rozdělme. Nejmenší útulek mně
stačí, abych v něm ztrávil zbytek noci, a pan hrabě de Bonneville,
který zná kraj dokonale, dovede již nějaký nocleh pro nás nalézti.«

»Ale kdy nám bude dovoleno, abychom se uradili přímo s Její
královskou Výsostí ?« tázal se Pascal, ukláněje se hluboce před
Petříčkem.

»Jakmile nalezne Její královská Výsost palác pro svoje bloudící
veličenstvo, Petříček vás k sobě zavolá. Nebude to dlouho trvati:
Petříček jest pevně odhodlán, neopouštěti svých přátel.«

»Petříček jest statečný hoch!« zvolal Gaspard rozveselen, »a jeho
přátelé, doufám, dokáží mu, že jsou ho hodni.«

»Tak tedy s Bohem,« pravil Petříček. »A nyní, kdy jest inkognito
prozrazeno, děkuji vám, že se jím vaše srdce nedalo dlouho mýliti,
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statečný Gasparde! Nuže, stiskněme si ruce, jest již čas, abychom se
rozloučili.«

A všichni šlechtici, jeden za druhým, podávali ruku Petříčkovi a
líbali ji uctivě.

Na to dal se každý směrem, jak bylo ujednáno; jedni zabočili
úvozem v pravo, druzí v levo, a brzy zmizeli si s očí.

Bonneville a Petříček osaměli.
»Kudy my půjdeme?« tázal se tento svého společníka.
»My půjdeme směrem zcela opáčným než tito pánové.«
»Tak tedy ku předu, neztrácejme již ani minuty !« pravil

Petříček a běžel k cestě.
»Okamžik! Ještě okamžik!« pravil Bonneville. »Prosím, takto

nikoli! Vaše Výsost musí…«
»Bonneville! Bonneville!« pravil Petříček, zapomínáte, co jsme si

spolu ujednali!«
»To jest pravda, račiž mne Madame laskavě prominouti!«
»Už zase! Ne, — vy jste opravdu nepolepšielný!«
»Petříček mně musí dovoliti, abych jej vzal na záda.«
»Tak? Ale, s největší radostí! Zde jest právě patník, jako by tu

byl zasazen jen k tomu účelu. Pojďte sem, pojďte sem, hrabě.«
Petříček vylezl již na patník.
Mladý hrabě se přiblížil, a Petříček usedl mu rozkročmo na

ramena.
»Na mou věru,« pravil Bonneville, »šlo vám to velice rychle!«
»Parbleu!« pravil Petříček, »hra na koně jest velmi hezká hra, a

když jsem byl mlád, hrával jsem si na koně velice rád!«
»Tak vidíte,« pravil de Bonneville, »že se dobré chování nikdy

neztratí.«
»Poslyšte, hrabě,« tázal se Petříček, »není zakázáno mluviti,

doufám ?«
»Nikoli, naopak!«
»Nuže tedy, protože jste starý chouan, kdežto já jsem mezi vámi

teprve nováček, řekněte mně, proč jsem vlastně na vašich ramenou ?«
»Jak jest Petříček zvědavý!« pravil Bonneville.
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»Ó, nikoli. Víte, že jsem poslechl vašeho vyzvání ihned a bez
odmluvy, ačkoli postavení toto jest trochu smělé pro princeznu z
rodu Bourbonského, to uznejte!«

»Pro princeznu z rodu Bourbonského ?« pravil Bonneville; »co
jest to, a kde zde vidíte nějakou princeznu z rodu Bourbonského ?«

»Ach, ovsem, máte pravdu. Tedy, proč Petříček, který by mohl
jíti, běžeti, skákati přes příkopy, jest na ramenou svého přítele
Bonnevilla, který nemůže nyní vše to činiti, když nese Petříčka ?«

»Nuže, povím vám to: protože má Petříček příliš malé nohy.«
»Malé, to jest pravda, ale pevné!« pravil Petříček jako by byl

hrabě urazil jeho ješitnost.
»Ano. Ale jakkoli jsou pevné, jsou příliš malé, než aby jich

nepřítel nepoznal!«
»Kdo ? «
»Ale ti, přece, kteří se vydají za námi po stopě!«
»Bože!« pravila Madame se směšnou truchlivostí, »kdo by byl

řekl, že jednoho dne nebo jedné noci budu litovati, že nemám nohy
jako paní vévodkyně z ….!«

»Ubohý markýz de Souday,« pravil Bonneville. »Co by si
pomyslil, on, který nevycházel z úžasu nad vašimi znalostmi poměrů
u dvora, kdyby vás tak byl slyšel hovořiti s takovou jistotou a
zkušeností o nohách vévodkyň ?«

»Svedl bych to zase na svou službu, jako panoš!«
Pak, po chvíli mlčení pravil Petříček:
»Chápu zcela dobře, že nechcete, aby nepřátelé našli moji stopu.

Ale nemůžeme takto jíti ustavičně. Ani svatý Krištof by toho
nedokázal. A prokletá noha setká se dříve nebo později s nějakou
louží nebo blátem a zanechá tam stopu.«

»Však uděláme něco, čím zdržíme psy pořádně, aspoň na
nějakou dobu.«

A po těchto slovech dal se hrabě v levo, jako by ho vábil
šplouchající potok.

»Ale, copak to děláte ?« tázal se Petříček. »Vždyť nejdete cestou.
Jste ve vodě již až po kolena. «
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»Ovšem,« pravil Bonneville, narovnav si na zádech Petříčka, »a
teď aí nás hledají!« pravil a dal se rychle vpřed korytem potoka.

»Ach! to je nápad!« pravil Petříček. »Vy jste se minul povoláním,
Bonneville. Měl jste se naroditi v pralese nebo na pampách. Jisto
jest, že budou-li potřebovati naší stopy, aby nás nalezli, tuto stopu
nenaleznou tak snadno.«

»Nesmějte se. Ten, který nás hledá, vyzná se ve všech úskocích
tohoto druhu. Bojoval ve Vendée, v době, kdy Charette, ačkoli byl
skoro sám, dával modrým pořádnou práci!«

»Dobrá! Tím líp!« pravil vesele Petříček. »Bude radostí, bojovati
s lidmi, kteří za to stojí.«

Přes tuto jistotu, kterou takto dával na jevo, zamyslil se Petříček
po těchto slovech, zatím co Bonneville zápasil statečně s pohyblivými
oblázky a uschlými větvemi, které silně překážely v chůzi. A kráčel
dále vpřed korytem potoka asi po čtvrt hodiny.

Zde se potok vléval do jiného, poněkud většího; byl to právě
potok, který tekl pod strání u Kozí stezky.

Zde sáhala Bonnevillovi voda brzy až po pás, i musil vyzvati
Petříčka, aby vylezl o patro výše, to jest aby si sedl jemu na hlavu
místo na ramena, chce-li si uspoří ti nepříjemnou koupel pro nohy.
Brzy dosáhla však voda takové hloubky, že Bonneville musil s
politováním vystoupiti na břeh a pokračovati v cestě po březích
bystřiny.

Ale tím dostali se oba uprchlíci jen z bláta do louže. Neboť břehy
bystřiny, hotová to kanci doupata, byly porostlé trním a roštím tak
hustě spleteným, že nebylo naprosto možno, dále jíti.

Bonneville složil Petříčka na zemi. Zde již nemohl ho nésti ani
na ramenou, ani na hlavě.

Tu vlezl Bonneville srdnatě do křoví a vyzval Petříčka, aby
šel krokem za ním. A vzdor husté spleti roští a trnitého hloží, a
přes panující noční temnotu, postupoval vpřed směrem přímým, jak
dovedou jen lidé, kteří jsou stále ve styku s lesem.

Pokus, dostati se takto vpřed, skončil velmi úspěšně. Neboť as po
padesáti krocích dostali se na prázdnou cestu, jakým se říká záseky,
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a které se dělají v lese rovnoběžně a slouží jednak jako hranice
jednotlivých dílů lesa, jednak při vyvážení pokácených stromů.

»Vida!« pravil Petříček, který dosti těžce přivykal chůzi v hustém
vřese, který zde byl místy tak vysoký jako on sám. »Zde aspoň
můžeme pořádně použíti svých nohou.«

»Ano, a nezanecháme po sobě stop,« pravil de
Bonneville, dupaje do země, která zde byla skalnatá a suchá.
»Nyní jest již jen otázkou,« pravil Petříček, »kterým směrem se

dáme.«
»Myslím, že jsme už uchystali pořádný úkol těm, kdož snad se

vydají za námi, aby nás hledali. Proto můžeme nyní jíti směrem,
kterým vám je libo.«

»Víte, že mám zítra na večer schůzku v Cloutiěre s našimi přáteli
z Paříže.«

»Ale můžeme se tam dostati, a nemusíme skoro ani vyjíti z lesa,
kde budeme vždy ve větším bezpečí, než kdybychom šli po rovině.
Pěšinou, kterou znám, dostaneme se do lesa u Touvois a Grandes-
Landes, a od něho na západ jest Cloutiěre. Ale není možno, abychom
tam došli ještě dnes.«

»A proč?«
»Protože budeme nuceni činiti četné zacházky, a tak nám cesta

potrvá šest hodin. A to jest silně nad naše síly.«
Petříček si dupnul netrpělivě.
»Vím zde o jednom statku,« pravil Bonneville, »jest to hodinu

cesty před Benaste. Tam budeme vítáni a budeme si moci
odpočinouti, nežli dokončíme celou cestu.«

»Tak jděme. Vpřed!« pravil Petříček. »Ale kterým směrem ?«
»Dovolte, abych šel napřed,« pravil Bonneville, »a dejme se v

pravo.«
Bonneville zahnul naznačeným směrem a kráčel vpřed s touže

vytrvalostí, s jakou kráčel, když opustil břehy potoka.
Petříček kráčel za ním.
Chvílemi se Bonneville zastavoval, jednak, aby se přesvědčil,

jdou-li správně, jednak, aby popřál svému společníku oddychu.
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Ohlašoval mu předem zvláštnosti cesty a různá místa, ke kterým
přijdou, a to s takovou přesností, že bylo znáti, že se v lese
Machecoulském vyzná dokonale.

»Jak vidíte,« pravil Petříčkovi při jedné takovéto zastávce,
»vyhýbáme se pěšinám.«

»Ano. A proč tak činíme ?«
Protože naši pronásledovatelé budou jistě hledati naše stopy na

pěšinách, kde jest půda měká. Kdežto cesta, kterou my jdeme, není
ještě tak rozjezděna od vozů a koní, a neprozradí nás tak snadno.«

»Ale jest snad delší ?«
»Ano, ale je bezpečnějším
Kráčeli as deset minut, když náhle chopil Bonneville svého

společníka za ruku a zastavil se. Petříček se ovšem tázal, co jest toho
příčinou.

»Tiše, mluvte hodně potichu,« pravil Bonneville.
»Proč ?«
»Neslyšíte nic?«
»Nikoli.«
»Ale já slyším. Slyším hlasy.«
»Kde?«
»Támhle, as pět set kroků od nás. A zdá se mi dokonce, jako

bych viděl skrze větve záři ohněm
»Opravdu, také ji už vidímm
»Co jest to?«
»Na to se vás právě ptám.«
»K čertu!«
»Snad jsou to uhlíři?«
»Ó, nikoli. Ještě nejsme v měsíci, kdy pálí uhlí, a pak, i

kdybychom měli jistotu, že jsou to uhlíři, nechtěl bych se jim svěřiti.
Jako váš průvodce nemám práva ponechati něco na pospas náhodě.«

»Což není jiné cesty?«
»Ó, ano.«
»Nu tak?«
»Té jsem chtěl použíti jen v případě krajní nutnosti.«
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»Proč pak?«
»Protože třeba přejiti močálem.«
»To je toho! Vy, který dovedete jíti přes vodu jako svatý Petr,

neznáte tento močál ?«
»Ó, ano, aspoň stokráte lovil jsem v něm sluky. Ale ….«
»Ale?«
»Bylo to ve dne.«
»A jaký jest to močál ?«
»Jest to rašeliniště. Byl bych se v něm aspoň desetkráte probořil,

a to za dne.«
»Nuže, odvažme se k ohni k těmto lidem. Přiznám se vám, že by

mně nebylo proti mysli, trochu se ohřáti.«
»Zůstaňte zde, podívám se, co to jest.«
»Ale…«
»Nebojte se ničeho.«
A po těchto slovech zmizel Bonneville v temnotě.

66 Vlčice z Machecoulu II.



8

Kde si Petříček pochutná jako ještě nikdy
ve ve svém životě.

Petříček, osaměv, opřel se o strom, ani sebou nehýbal a mlčky,
s očima upřenýma a sluchem napjatým pokoušel se zachytiti sebe
menší hluk, který by k němu dolehl.

Asi pět minut neslyšel ničeho, až na jakési hučení, které jakoby
přicházelo z téhož místa jako záře světla.

Pojednou ozvalo se v lese zařehtání koně, a Petříček se zachvěl.
Skoro v téže chvíli zaslechl lehký šelest v křoví, a jakási temná

postava vynořila se před ním. Byl to Bonneville.
Bonneville, který neviděl Petříčka, přitisknutého ke stromu,

zavolal na něho dvakráte.
Petříček rázem skočil k němu.
»Pryč! Pryč!« pravil Bonneville, vleka Petříčka s sebou.
»Co se děje?«
»Nesmíme ztratiti ani okamžiku! Pojďte! Pojďte!
Pak pravil již v běhu:
»Jest to tábořiště myslivců. Kdyby tam byli jen vojáci, byl bych

se snad mohl přihřátí na jejich ohni a ani by mne nebyli spatřili nebo
slyšeli. Ale jeden z jejich koní mne zvětřil a zařehtal.«

»Slyšel jsem ho.«
»Chápete tedy…. Ani slova! Teď je zapotřebí nohou.«
A opravdu, Bonneville i Petříček ušli as pět set kroků, nemluvíce

ani slova.
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Hrabě vytáhl Petříčka z příkopu, do kterého se dostali na pokraji
lesa, a zastavil se.

»A nyní si oddychněte,« pravil.
Zatím, co Petříček odpočíval, pokusil se hrabě orientovati se.
»Zabloudili jsme?« tázal se Petříček.
»Ó, není nebezpečí!« pravil Bonneville. »Hledám pouze, nešlo-li

by nějak vyhnouti se tomu prokletému močálu.«
»Má-li nás dovésti přímější cestou k cíli, pak jej přejděme!« pravil

Petříček.
»Nezbude nám asi nic jiného,« odpověděl Bonneville; »nevidím

žádné jiné cesty.«
»Tak ku předu!« pravil Petříček.
Bonneville vůbec neodpovídal, ale na znamení, že jest každé

chvíle škoda, dal se ihned na pochod, a místo aby šel dále zásekem,
kterým dosud kráčeli, zahnul na pravo a vešel opět do mlází.

Po desíti minutách počalo mlází řídnouti a také temnota nebyla
zde již tak hluboká. Došli na kraj lesa a slyšeli před sebou šelest rákosí,
které se ve větru klátilo a na sebe naráželo.

»Ach! Ach!« pravil Petříček, který poznával tento zvuk, »zdá se,
že jsme již na místě.«

»Ano,« odpověděl Bonneville, »a netajím se vám nikterak s tím,
že tato chvíle jest chvíle kritická.«

Po těchto slovech vytáhl mladý muž z kapsy nůž, který mohl
dle potřeby sloužiti i jako dýka, a uřízl malý stromek. Ořezal větve, a
klestí opatrně skryl.

»Nyní,« pravil Petříčkovi, »ubohý Petříčku, musíte si zase vylézti
na moje záda.«

Petříček ihned učinil, jak si jeho vůdce přál, a tento zamířil k
močálu.

Chůze byla pro hraběte nesmírně nesnadna, jednak pro váhu
břemene, které nesl, mimo to překážela mu dlouhá hůl, kterou držel
v ruce, a pomocí které zkoumal půdu před každým krokem často
zapadl do bahna až nad kolena, a tato půda, která se zdála měkkou
a souvislou, když se na ni mělo vstoupiti, kladla veliký odpor, když
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šlo o to, nohu vytáhnouti. A Bonneville jen s největší námahou
vytahoval nohy z bahna. Vypadalo to, jako by propast, která zela pod
jejich nohama, nemohla se odhodlati, aby pustila kořist.

»Dovolte, abych vám něco poradil, milý hrabě,« pravil Petříček.
Bonneville se zastavil a stíral si pot s čela.
»Kdybyste místo brodění se v tomto bahně šel po trsech rákosí,

které místy vidím, myslím, že byste měl pevnější oporu pod
nohama.«

»Ano,« pravil Bonneville, »o tom není pochyby. Ale také
bychom zanechali po sobě stopy daleko zřetelnějším

Ale po chvíli pravil:
»Co na tom! Máte pravdu, půjde to přece lépe.«
A změniv směr, došel k chomáči rákosí.
Vskutku, huňaté kořeny rákosu tvořily tu a tam jakési ostrůvky

as stopu široké, které představovaly na této bahnité půdě místa jakž
takž pevná. Mladý muž je vyhledával svojí holí, a skákal s jednoho
takového ostrůvku na druhý.

Ale někdy se mu stalo, že, maje pohyby stiženy vahou
Petříčkovou, skočil špatně a udržel se jen s největší námahou. Tyto
namáhavé pohyby vyčerpaly brzy jeho síly takovou měrou, že musil
poprositi Petříčka, aby slezl a posadil se na zemi a dopřál mu chvíli
oddychu.

»Jste již vyčerpán, ubohý Bonneville,« pravil Petříček, »jest ten
váš močál ještě dlouhý?«

»Zbývá nám ještě ujíti as dvě nebo tři sta kroků, na to vejdeme
opět do lesa a zásekem dostaneme se přímo k našemu statku.«

»Ale, dojdete až tam?«
»Doufám že ano.«
»Ó, Bože, Bože, jak rád bych zase já vás vzal na ramena nebo

kráčel vedle vás!«
Slova tato navrátila hraběti veškery síly. I upustil od druhého

způsobu chůze, a vkročil odhodlaně do bahna.
Ale čím dále kráčel, tím pohyblivější a bahnitější byla půda.
Náhle učinil Bonneville chybný krok a šlápl na místo, které
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neměl již času vyzkoušeti, a ihned ucítil, jak rychle zapadá do bahna,
jako by v něm měl docela zmizeti.

»Zapadnu-li docela,« pravil Petříčkovi, »vrhněte se na pravo
nebo na levo. Neboť nebezpečná místa nebývají nikdy široká.«

Petříček vskutku uskočil na stranu, ne proto, aby pomýšlel na
záchranu, nýbrž proto, aby ulehčil Bonnevilleovi o váhu svého těla. »

»Ó, příteli!« zvolal se srdcem stísněným a se slzami v očích, když
zaslechl tuto radu svědčící o svrchované oddanosti a sebezapření,
»myslete nyní sám na sebe, nařizuji vám to!«

Hrabě byl již zabořen až po pás. Na štěstí měl ještě dosti času,
že položil na přič svoji dlouhou hůl, a ježto oba její konce spočívaly
na dvou trsech rákosových, skýtajících dostatečnou oporu, podařilo
se mu, dostati se z nebezpečného postavení díky té okolnosti, že se
mohl opírati o tuto tyč, a za pomoci Petříčkovy.

Dále byla již půda pevnější. Les, který jako temná čára
ohraničoval obzor, se blížil a rostl. Oba uprchlíci blížili se konci
močálu.

»Konečně!« pravil Bonneville.
»Uf!« zvolal Petříček, který se ihned spustil na zemi, jakmile

cítil, že jeho společník kráčí po pevné půdě. »Uf! Vy jste zajisté celý
polámaný, milý hrabě!«

»Nikoli,« pravil Bonneville, »jsem jen udýchán. «
»Ach Božek povzdychl si Petříček, »a nemáme ničeho, čím byste

se mohl posilniti, ani čutoru jako voják nebo poutník, ba ani kouska
chleba jako žebrák.«

»É, — což!« pravil hrabě, »své síly nečerpám ze žaludku.«
»Povězte mně tedy, z čeho je čerpáte, milý hrabě. Pokusím se

napodobiti vás.«
»Máte snad hlad?«
»Přiznám se, že bych rád něčeho pojedl.«
»Bohužel,« pravil Bonneville, »teď želím i já toho, o co jsem

právě před chvíli nestál.«
Petříček se dal do smíchu a jal se žertovati, aby dodal odvahy

svému společníku.
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»Bonneville,« pravil, »zavolejte sluhu, aby řekl důstojníkům mé
kuchyně, by mně přinesli něco k jídlu. Rád bych si pochutnal na
slukách, které jsme cestou slyšeli, jak nám vyletovaly pod nohama.«

»Stůl pro Její královskou Výsost je prostřen,« pravil hrabě, při
čemž klekl na jedno koleno a podával na formě svého klobouku
jakýsi předmět Petříčkovi, který jej rychle uchopil.

»Chléb!« zvolal.
»Černý chléb,« pravil Bonneville.
»Dobrá. V noci není viděti, jaké jest barvy.« »Chléb ten jest

suchý, docela vyschlý!« »Jest to přece jen chléb!«
A Petříček zakousl se s chutí do tvrdé kůrky, která schla již dva

dny v kapse mladého hraběte.
»Když si tak pomyslím,« pravil Petříček, »že v tuto hodinu

generál Dermoncourt si pochutnává na mé večeři na zámku Souday,
— není to k zlosti ?«

Pak, jako by si byl na něco vzpomenul, pravil náhle:
»Ó, promiňte, milý průvodče. Ale žaludek zvítězil ve mně nad

srdcem, takže jsem docela zapomněl rozděliti se s vámi o svoji
večeři.«

»Děkuji,« pravil Bonneville. »Nemám posud tak velký hlad,
abych kousal do kamene. Ale oplátkou za vaši laskavou nabídku
ukáži vám, jak si máte počínati, aby vaše chudičká večeře nebyla tak
tvrdá.«

A Bonneville vzal chléb, rozlámal jej na malé kousky, nikoli bez
jisté námahy, ponořil je do praménku, který tekl pár kroků od nich,
zavolal Petříčka, usedl po jedné straně praménku, Petříček po straně
druhé, načež vytahoval hrabě jednotlivé kousky smočené ve vodě a
trochu změklé, a podával je svému hladovému společníku.

»Na mou věru,« pravil Petříček, když dojídal poslední kousek,
»již dvacet let jsem tak dobře nevečeřel! Bonneville, jmenuji vás svým
majordomem.«

»A já se zase stanu vaším vůdcem. Již dosti takovýchto rozkoší,
pokračujme v cestě!«

»Jsem hotov,« pravil Petříček a vyskočil vesele.
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Dali se znovu v pochod lesem a za půl hodiny došli ke břehu
malé říčky, kterou jim bylo přejíti.

Bonneville se pokusil přejíti jako obyčejně činíval. Ale sotva
učinil prvý krok do vody, šla mu tato až po pás. Při druhém kroku
měl vody již po krk a nohy Petříčkovy smáčely se ve vodě.

Bonneville, který cítil, jak jej proud unáší, zachytil se větve
jednoho stromu a vylezl na břeh.

Bylo třeba poohlédnouti se po nějakém přechodu.
As o tři sta kroků dále domníval se Bonneville, že nalezl vhodné

místo.
Větrem poražený strom ležel přes potok, a měl ještě všechny

husté větve.
»Myslíte, že dovedete přes to přejíti ?« tázal se hrabě Petříčka.
»Přejdete-li vy, přejdu také,« odpověděl tento.
»Držte se větví, nechte teď ješitnost stranou. Nezvedejte nohu,

dokud se nepřesvědčíte, že druhá noha spočívá na pevné podpoře,«
pravil Bonneville a lezl po kmeni stromu.

»Mám jíti za vámi, — že ano?«
»Počkejte, podám vám ruku.«
»Zde jsem! Bože, co vše musí člověk znáti, chce-li putovati po

venkově! Nikdy bych si to byl nepomyslil!«
»Pro Boha, nemluvte! Dávejte pozor na nohy… Počkat! nejděte

dále: zde je větev, která by vám překážela. Uříznu ji.«
Právě, když se mladý hrabě skláněl, aby učinil, jak právě řekl,

zaslechl za sebou tlumený výkřik, po kterém následovalo
šplouchnutí, jako když nějaké těleso padá do vody.

Ohlédl se: Petříček zmizel.
Neváhaje ani okamžik, skočil Bonneville do vody na témže

místě, a štěstí mu přálo, že, když se spustil do hlubiny — říčka byla v
místě tom hluboká šest nebo osm stop — zavadil rukou o nohu svého
společníka.

Chopil tuto nohu, a nevěda co činí, celý se chvěje vzrušením,
a ani si neuvědomiv nepříjemnou polohu, v jaké držel toho, jehož
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zachraňoval, — dostihl dvěma mocnými tempy břehu potoka, který
na štěstí byl právě tak úzký jako hluboký.

Petříček sebou ani nehýbal.
Bonneville jej chopil do náručí a položil jej na suché listí, mluvil

na něho, volal jej, třásl jím.
Ale Petříček stále neodpovídal, ani se nehýbal.
Hrabě de Bonneville rval si zoufalstvím vlasy.
»Ó, jsem tím sám vinen! Sám jsem vše zavinil !« vzdychal. »Bože,

trestáš mne za moji pýchu. Přeceňoval jsem se příliš, zaručil jsem se
za něho. Ó, Bože, život svůj dám za jediný vzdech, jediný dech, za
jediné slovo!«

Svěží noční vzduch přispěl ke vzkříšení Petříčka více než
všechny nářky Bonnevillovy. Po několika minutách otevřel oči a
kýchnul.

Bonneville, který šílel bolestí a zapřísahal se, že nepřežije toho,
jehož smrt si kladl za vinu, vyrazil radostný výkřik, a padl na zemi
k Petříčkovi, který se již dosti vzpamatoval, takže porozuměl
posledním slovům hraběte.

»Bonneville,« pravil Petříček, »neřekl jste mně ani Ať slouží ku
zdraví! Dostanu rýmu!«

»Ona žije, ona žije!« zvolal Bonneville, který byl právě tak
bouřlivý v projevech své radosti jako bolesti.

»Ano, žije, vaší zásluhou! Kdybyste byl někdo jiný, přísahala
bych vám, že vám toho nikdy nezapomenu!«

»Bože, jak jste promočena!«
»Ano, zvláště moje střevíce jsou plny vody. Cítím, Bonneville,

jak do nich voda stéká; jak jest to nepříjemné.«
»A nemáme ohně. Ani si ho nemůžeme rozdělati!«
»Dobrá! Zahřejeme se chůzí. Mluvím v množném čísle. Neboť

vy nejste zajisté o nic méně promočen než já. Toto jest už vaše třetí
lázeň, a jednu jste si odbyl v blátě!«

»Ó, prosím, o mne se nestarejte. Můžete choditi?«
»Myslím, že ano, jen co vyliji vodu ze svých střevíců.«
Bonneville pomohl Petříčkovi zbaviti jeho střevíce vody, která
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se do nich nabrala. Sňal mu jeho hrubý soukenný kabátec a pořádně
jej vyždímal, než mu jej opět navlékl na ramena. A když byla tato
dvojí operace skončena, pravil:

»A nyní do Benastu a hezky z ostra!«
»Vidíte, Bonneville ?« pravil Petříček, »čeho jsme tím získali, že

jsme se vyhýbali ohni, který by nám byl nyní tak dobrý!«
»Ale, přece jsme nemohli dát se jimi chytiti!« odpověděl de

Bonneville tonem zoufalým.
»Ale, ale! Snad byste nechtěl tuto moji poznámku pojímati jako

výčitku! Ó, jakou máte divnou povahu! Tak tedy jděme, jděme! Od
té chvíle, co zase chodím, zdá se mně, jako by to schlo. Za deset
minut se budu potiti.«

Bonneville nepotřeboval, aby ho někdo povzbuzoval. Šel tak
rychle, že měl Petříček co dělati, aby mu stačil, a musil jej chvílemi
upomínati, že jejich nohy nejsou stejně dlouhé.

Ale Bonneville nezhostil se dosud strašlivého pohnutí, do něhož
jej uvedla nehoda jeho společníka, a jeho zmatek dovršen byl tím, že
nemohl nyní nalézti správnou cestu, ačkoli se v těchto houštinách tak
dobře vyznal.

Již aspoň desetkráte, kdykoli vešli do záseku, zastavil se a
potřásaje hlavou, dal se znova v pochod přímo zběsilý.

Konečně Petříček, který musil učiniti několik kroků, aby jej
dohonil, řekl mu, když jeho společník opět zaváhal:

»Co pak jest, milý hrabě?«
»Jsem bídník,« pravil Bonneville, »přeceňoval jsem svoje znalosti

těchto míst, a …« »— a zabloudili jsme, — co?«
»Bojím se, že ano.«
»A já jsem si tím jist. Zde vidím větev, kterou jsem už jednou

ohnul. Šli jsme tedy již jedenkráte tudy a chodíme dokola. Vidíte,
že jsem přece něco pochytil z vašich ponaučení!« dodal Petříček
vítězoslavně.

»Ach!« zvolal Bonneville, »už vím, co zavinilo můj omyl!«
»Co pak?«
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»Když jsme vylezli z vody, vystoupili jsme na břeh, se kterého
jsme přišli, a já jsem byl tak rozrušen, že jsem toho ani nezpozoroval!«

»Takže naše koupel byla vlastně zcela zbytečná, « pravil Petříček
a dal se do smíchu.

»Ó! Prosím vás, madame, nesmějte se tak,«
pravil Bonneville, »váš smích mně drásá srdce!« »Ať si. Ale mne

to trochu zahřeje.« »Je vám tedy zima?«
»Trochu … ale to by nebylo to nejhorší.«
»Co tedy?«
»Už půl hodiny netroufáte si přiznati mně, že jsme zabloudili, a

já už půl hodiny netroufám si vám říci, že mně nohy už vypovídají
službu.«

»Co si tedy počneme ?«
»Budu snad musit vyměniti si s vámi úlohu a jako muži dodávati

vám síly? Nuže, uraďme se na něčem. Co vy o věci soudíte ?«
»že jest nemožno dostati se ještě této noci do Benaste.«
»A co dále?«
»že se musíme pokusiti, abychom ještě před svítáním dostihli do

nejbližšího dvorce.«
»Budiž. Můžete zjistiti, kde jsme?«
»Není viděti hvězd, ani měsíce.«
»A nemáme kompasu,« pravil Petříček, který se snažil

žertováním vrátiti odvahu svému společníku.
»Počkejte!«
»Aj ! Nyní jste jistě dostal nějaký nápad!«
»Náhodou jsem v pět hodin odpoledne pozoroval korouhvičky

na zámku, ukazovaly na východní vítr.«
A Bonneville zvedl do výše ukazováček, který před tím naslinil.
»Co to děláte ?«
»Větrnou korouhvičku!«
Bonneville vzal Petříčka na ramena, jak to právě šlo, a dal se

vpřed.
Slova, která k němu promluvil Gaspard, když vycházeli z

podzemí, ležela mu stále v hlavě.
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Cítil, že tělo tak choulostivé nemůže déle vzdorovati tak
prudkým otřesům, a rozhodl se, že se vynasnaží ze všech sil, aby
drahocenný náklad, který mu byl svěřen, dostal do bezpečí.

Cítil, že každá zmařená minuta může být nebezpečím pro život
jeho společníka.

Takto kráčel rychle as po čtvrt hodiny. Klobouk mu spadl s
hlavy. Ale hrabě ho ani nezvedl, nedbaje, že takto zanechává po sobě
stopu. Cítil, jak se mu tělo Petříčkovo chvěje v náručí, slyšel, jak jektá
zuby zimou, a tento zvuk jej pobádal k rychlé chůzi, jako pokřik
davů závodního koně, a dodával mu síly nadlidské.

Ale znenáhla ochabovala tato síla. Nohy poslouchaly ho už jen
jaksi mechanicky. Krev valila se mu do prsou, takže byl blízek
zadušení. Cítil, jak mu srdce buší, jako by se mělo rozskočiti. Již ani
nedýchal, jen chroptěl. Po čele řinul se mu ledový pot a ve spáncích
mu bušilo, jako by mu měla hlava prasknouti. Chvílemi jako by se
mu vše zatahovalo hustým závojem. Klouzal na sebemenším svahu,
klopýtal o sebemenší kameny, potácel se při nej menší překážce,
a ohnutá jeho kolena, která již neměla síly, aby se vzpřímila,
pohybovala se vpřed jen s námahou.

»Zastavte se! Zastavte se, pane de Bonneville, « volal na něho
Petříček. »Zastavte se, — nařizuji vám to!«

»Ne! Ne! Nezastavím se,« odpověděl hrabě. »Mám ještě,
bohudíky, dosti síly! Zastaviti se! Právě když se již blížíme k přístavu,
a když s trochou jen námahy mohu vás dostati do bezpečí!…
Zastaviti se, když jsme na konci své cesty … Hleďte … podívejte se!«

A vskutku, na konci cesty, kterou šli, viděli před sebou
červenavou záři, která se jako sotva viditelný pás zdvihala nad
obzorem, a od tohoto rudého pozadí odrážely se jako temné čáry
kolmo se protínající a přesně ohraničené obrysy domu.

Počínalo se rozednívati.
Přicházeli k okraji polí.
Ale v okamžiku, kdy vyrazil Bonneville ze sebe výkřik radosti,

nohy pod ním klesly, skroutil se, padl na kolena, načež se celé jeho
tělo zvolna zřítilo nazad, jako by posledním úsilím své vůle, v
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okamžiku, kdy jej cit opuštěl, chtěl uchrániti svého společníka, jejž
nesl, od nebezpečného pádu.

Petříček se rychle vyprostil a v mžiku byl na nohou, ale byl
tak sláb a kolísal tak silně, že mu nebylo as o mnoho lépe než jeho
průvodci.

Snažil se zvednouti hraběte, ale marně.
Bonneville se pokoušel přiložiti ruce k ústům, patrně proto, aby

vydal signál o pomoc, smluvený mezi chouany. Ale nedostávalo se
mu dechu a jen s námahou mohl ještě říci Petříčkovi:

»Nezapomeňte ….«
A omdlel.
Stavení, které před sebou viděli, nebylo od
místa, kde právě byli, vzdáleno více než sedm set až osm set

kroků.
Petříček se rozhodl, že se odebéře do stavení, a nechť již se stane

cokoli, požádá o pomoc pro svého společníka.
I sebral všechny svoje síly a zaměřil k budově.
V okamžiku, kdy šel přes rozcestí, spatřil v jednom ze záseků,

které směřovaly k tomuto rozcestí, jakéhosi muže, který kráčel
směrem opačným.

Zavolal na tohoto muže, ale neznámý se ani neohlédl.
A tu Petříček, buď že dostal toto neočekávané vnuknutí, buď

že si vzpomněl na poslední slova Bonnevillova a řídil se dle naučení,
které mu hrabě dal — přiložil obě ruce k ústům, a napodobil houkání
sýčka.

Neznámý se ihned zastavil, obrátil se a došel k Petříčkovi.
»Příteli,« pravil mu Petříček, sotva se neznámý ocitl na dosah

jeho hlasu, »budete-li chtíti zlato, dostanete je, ale především, pro
Boha, pomozte mně zachrániti tohoto nešťastníka, který umírá!«

Na to, pokud jen mu síly dovolovaly, a jako by si byl jist, že
muž ho bude následovati, vrátil se Petříček spěšně k Bonnevillovi a
namáhavě nadzvedl jeho hlavu.

Hrabě byl dosud ve mdlobách.
Sotva spatřil neznámý tělo, ležící zde bezvládně, pravil ihned:
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»Nemusíte mně přislibovati zlato, abych pomohl panu hraběti
de Bonneville.«

Petříček pohlédl na neznámého pozorněji.
»Jean Oullier!« zvolal, poznav v prvých záblescích svítajícího dne

hlídače markýze de Souday. »Jeane Oulliere, můžete mně zde někde
na blízku opatřiti útulek pro mne a mého přítele ?«

Jean Oullier odpověděl, ani se neohlédnuv:
»V celém okolí na půl míle daleko jest jedině toto stavení, které

tamo vidíte.«
Slova tato pronesl se zřejmým odporem.
Ale Petříček si nepovšimnul tohoto odporu, nebo se aspoň tak

zdálo.
»Musíte mně tam dovést, a jeho tam donésti,« pravil.
»Tam?« pravil Jean Oullier.
»Ano. Což obyvatelé tohoto stavení nejsou royalisté ?«
»O tom nevím dosud ničeho,« odpověděl Jean Oullier.
»Jděte! Odevzdávám ve vaše ruce život nás obou, Jeane Oulliere,

a vím, že si zasluhujete plné mojí důvěry.«
Jean Oullier naložil si hraběte, který byl posud bez vědomí, na

záda a vzal Petříčka za ruku.
Na to zaměřil k budově. Byl to dům Josefa Picauta a jeho

švagrové.
Jean Oullier překročil tyčkový plot tak lehce, jako by byl

hrabětem, který neměl jiného břemene, než svoji loveckou brašnu.
Jakmile se však ocitl v zahradě, postupoval vpřed s jistou opatrností.

V bytě Josefa Picauta dosud všichni spali.
Ale nebylo tomu tak v bytě vdovy. Bylo viděti světlo a temný

stín, který přecházel za záclonami.
Jean Oullier byl rychle rozhodnut, v kterém z obou bytů má

hledati přístřeší.
»Na mou věru, když vše uvážím, bude tak lépe,« pravil si a

zaměřil odhodlaně směrem k obydlí Pascalovu.
Když došel ke dveřím, otevřel je.
Mrtvola Pascalova spočívala na loži.
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Vdova zapálila dvě svíce a modlila se u mrtvého.
Když zaslechla vrznutí dveří, vstala.
»Vdovo Pascalova,« pravil jí Jean Oullier, nepouštěje ani

břemene, které nesl, ani ruky Petříčkovy, »zachránil jsem vám dnes v
noci život na Kozí stezce.«

Marianna hleděla na něho udiveně a jako by se rozpomínala.
»Nevěříte mně?«
»Ano, Jene, věřím vám; vím, že nejste schopen lži, byť jste si

tím měl život zachrániti. Ostatně jsem zaslechla ránu, a dovedu si již
domysliti, kdo za mnou tuto ránu poslal.«

»Vdovo Pascalova, chcete pomstíti svého muže a zároveň při
tom nabýti bohatství? Přivádím vám něco, co vám k tomu
dopomůže.«

»Jak to?«
»Zde jest,« pokračoval Jean Oullier, »paní vévodkyně de Berry

a pan hrabě de Bonneville, kteří by snad byli oba zemřeli únavou,
kdybych byl nepřišel k vám požádati vás o přístřeší pro ně. Zde je
máte!«

Vdova hleděla na ně užasle, ale s patrným zájmem.
»Za tuto hlavu, kterou zde vidíte,« pravil dále Jean Oullier,

»bude vám zaplaceno zlatem. Můžete ji vydati, chcete-li; a, jak jsem
vám řekl, bude tak pomstěn váš muž, a vaše bohatství bude zajištěno.«

»Jeane Oulliere,« odpověděla vdova vážně. »Bůh nám uložil
milosrdenství ke všem, velikým i malým. Dva nešťastníci klepou na
moje dvéře, i neodmítnu jich. Dva psanci žádají mne o přístřeší —
spíše se dům můj shroutí, nežli bych je vydala!«

Na to pravila s pohybem prostým, který však vzhledem k jejímu
činu byl pln svrchované vznešenosti:

»Jeane Oulliere, vejděte do mého příbytku; jen vstupte směle, vy
i vaši společníci!«

Vešli.
Když Petříček pomáhal Jeanu Oullierovi složití hraběte de

Bonneville na židli, pošeptal mu starý hlídač:
»Madame, zakryjte si svoje světlé vlasy, které vám vylézají pod

Kde si Petříček pochutná jako ještě nikdy ve ve svém
životě. 79



parukou. Dle nich jsem uhodl, kdo jste, a řekl jsem to právě této ženě.
Ale nebylo by radno, aby to věděl každý!«
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9

Rovnost všech před majestátem smrti.

Téhož dne ke druhé hodině odpolední vyšel si mistr Courtin z
Logerie a vydal se na cestu pod záminkou, že jde do Machecoulu
koupiti tažného vola, ale ve skutečnosti proto, aby se dozvěděl, co
se v noci sběhlo. O události dnešní noci zajímal se tento ctihodný
veřejný činovník zcela zvláštním způsobem, jak čtenáři snadno po-
chopí.

Když došel k brodu Pont-Farcy, zastihl zde mlynářské chasníky,
kteří zdvihali mrtvolu mladého Tinguyho, a kolem nich stálo několik
žen a dětí a dívaly se na nebožtíka se zvědavostí, jaká jest vlastní jejich
pohlaví a stáří.

Když zajel starosta se svým koníkem, jejž popoháněl holí s
měděným kováním, do řeky, zraky všech obrátily se k němu a jakoby
začarováním ustal ihned jejich hovor, ač byl až do této chvíle velmi
živý a hlučný.

»Nuže, copak jest to, hoši?« tázal se Courtin, zajížděje se svým
koněm šikmo do řeky, tak aby vystoupil přímo proti skupině na
druhém břehu

»Mrtvý,« odpověděl jeden z mlynářských se stručností, v jaké si
libují obyvatelé tohoto kraje.

Courtin spočinul pohledem na mrtvole, a spatřil, že jest oděna
vojenskou uniformou.

»Ještě štěstí, že to není našinec,« pravil.
Přes to, že byl starosta svým smýšlením nakloněn nynější vládě,
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přec neuznával za vhodno projevovati sympatie vojáku Ludvíka
Filipa.

»To se mýlíte, pane Courtine,« odpověděl nevrle jeden z mužů,
oděný hnědým kabátcem.

Titul pane, kterým byl osloven, a dokonce jaksi úmyslně,
nikterak nelichotil starostovi z Logerie. Za panujících poměrů a
vzhledem k událostem, jichž měla země býti v brzku svědkem, věděl,
že titul pánev ústech venkovanů, neprojevuje-li úctu, rovná se
nadávce nebo hrozbě, a to jej velmi znepokojovalo.

Vskutku byl tak chytrý, že nepovažoval titul, kterým byl právě
poctěn, nikterak za projev úcty. Proto si umínil, že bude velice
opatrný.

»Ale zdá se mi,« pravil dále hlasem co nejsladším, »že stejnokroj,
který má na sobě, jest uniforma myslivců.«

»Což o uniformu!« pravil týž venkovan. »Jako byste nevěděl,
že honba na muže — tak říkají Vendejci vojenským odvodům —
neohlíží se na naše bratry a naše syny právě tak jako na ostatní. Ale,
tak se mně zdá, že jako starosta byste to měl věděti.«

A znovu nastalo mlčení. Toto ticho připadalo starostovi tak
nesnesitelným, že je sám přerušil.

»A ví se, kdo je tento ubohý hoch, který zahynul tak nešťastně
?« tázal se Courtin, a pokoušel se všemožně, ale marně, aby vyloudil
z oka slzu.

Nikdo mu neodpovídal.
Mlčení bylo čím dále významnější.
»Je snad ještě více obětí? Jsou zabití mezi našinci, mezi krajany?

Slyšel jsem, že bylo vypáleno hodně ran.«
»Co se obětí týče,« odpověděl dále týž venkovan, »vím jen ještě

o této, ač jest skoro hříchem, mluviti tak u mrtvoly křesťana.«
A při těchto slovech se venkovan obrátil, a upíraje oči na

Courtina, ukazoval r . zdechlinu psa Jeana Oulliera, která byla u
břehu, kam ji proud zanesl, a ležela zpola ve vodě.

Mistr Courtin silně zbledl. Zakašlal, jakoby mu byla neviditelná
ruka stiskla hrdlo.
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»Co jest to?« pravil. »Pes? Ach! Kdybychom neměli oplakávati
jiných obětí než takovýchto, mohli bychom šetřiti slz pro jinou
příležitost!«

»Ale jděte!« pravil muž v hnědém kabátci, »krev psa bolí jako co
jiného, mistře Courtine. A jsem jist, že to majitel ubohého Patauda
jen tak lehce nepromine tomu, kdo vystřelil na jeho psa při odchodu
z Montaigu.«

Po těchto slovech muž, jako by si myslil, že již dosti mluvil s
Courtinem, ani neuznal za vhodno vyčkati jeho odpovědi, a obrátiv
se na patách, překročil plot a zmizel za ním.

Chasníci pak kráčeli dále, nesouce mrtvého.
Ženy a děti sledovaly smutný tento průvod, modlíce se hlučně a

hlasitě.
Courtin osaměl.
»Tak dobře!« řekl si starosta z Logerie popoháněje jedinou

ostruhou svého koníka, kterému se patrně zalíbila tato zastávka, »aby
mně tento Jean Oullier mohl oplatiti, co proti mně má, musí napřed
hleděti, aby se sám dostal z drápů, které se po něm vztahují mým
přičiněním. A to nepůjde tak z lehka, ačkoli, v nejhorším případě,
snad jest to možno.«

A mistr Courtin jel dále. Ale zvědavost jeho rostla čím dále tím
více, a shledával, že jeho utrpení neukojené zvědavosti by trvalo příliš
dlouho, kdyby měl čekati, až jej mdlý krok jeho koně dopraví do
Machecoulu, kde by zvědavost svoji ukojil.

A právě dojížděl nyní ke kříži na rozcestí, odkud vedla cesta k
obydlí Picautovu.

Tu si vzpomněl na Pascala, který mu bude moci líp než kdokoli
jiný podati zpráv, ježto pravděpodobně sloužil včera vojákům za prů-
vodce.

»Ale, jsem to hlupák!« zvolal, hovoře sám k sobě. »Nemusím si
ani zajížděti nejméně půl hodiny cesty a mohu se dozvěděti vše, co
se stalo, a to z úst, která mně nezatají ničeho. Půjdu tedy k Pascalovi;
ten mně nejlépe podá o všem zprávu.«

Rovnost všech před majestátem smrti. 83



Mistr Courtin zabočil tedy na pravo a o pět minut později projel
zahradou a vjížděl na hnojiště ve dvoře statku Picautových.

Josef seděl na koňském chomoutu před svými dveřmi a kouřil z
dýmky.

Když spatřil starostu z Logerie, neuznal ani za nutno, aby se dal
rušiti.

Mistr Courtin, který byl velice bystrý muž a dovedl si všimnouti
všeho, aniž by bylo na něm viděti, že něco zpozoroval, přivázal svého
koně k železnému kruhu, upevněnému ve zdi.

Pak se obrátil k Josefovi.
»Jest váš bratr doma?« tázal se ho.
»Jest tam ještě,« odpověděl Josef Picaut se zvláštním důrazem

na slově ještě a s tvářností, která připadala starostovi prapodivnou.
»Potřebujete ho snad dnes, aby vedl červeno-kalhofáky na zámek
Souday?«

Courtin se hryzl do rtů, ale neodpovídal.
Jenom pravil sám k sobě:
»Jak jen mohl ten blbec Pascal svěřiti se svému ničemnému

bratru, že já jsem mu uložil toto poslání ?« řekl si, když klepal na
dvéře bytu druhého z obou Picautů. »Opravdu. v posledních dvaceti
čtyřech hodinách nemůže člověk udělati nic. aby o tom hned všichni
neklábosili!«

Zabrán v tuto samomluvu ani si nepovšimnul, že mu nějak
dlouho nepřichází nikdo otevřít, a že jsou dvéře uzavřeny zevnitř na
závoru, jak nebývá zvykem u důvěřivých lidí na venkově.

Konečně se dvéře otevřely.
Když mohl při tomto otevření vrhnouti pohled do vnitř

místnosti, spatřil zde podívanou, která byla pro něho tak
neočekávaná, že bezděky couvnul.

»Kdo pak zde zemřel ?« tázal se.
»Podívejte se,« pravila vdova, a ani nevstala se svého místa u

krbu, kam si zase ihned sedla, jakmile příchozímu otevřela.
Courtin pohlédl opět na lůžko, a ač neviděl mrtvého, nýbrž jen

postavu zahalenou prostěradlem, uhodl vše.
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»Pascal!« zvolal. »Pascal!«
»Myslila jsem, že to víte,« pravila vdova.
»Já? Já?«
»Ano, vy … který jste vlastně příčinou jeho smrti!«
»Já? Já?« opakoval Courtin, který si právě vzpomenul na to, co

mu řekl před chvílí bratr nebožtíkův, a který cítil, jak velice jest
důležito pro jeho bezpečnost, by se sebe setřásl vinu. »Já? Přísahám
vám, čestné slovo, že jsem již přes týden ani nespatřil vašeho
zesnulého muže!«

»Nechte přísah,« odpověděla vdova; »Pascal nepřísahal nikdy,
neboť nikdy nelhal.«

»Ale, povězte mně přec, kdo vám řekl, že jsem ho viděl ?« pravil
Courtin. »Tohle jest věru již přes příliš!«

»Nelžete před tváří mrtvého, pane Courtine!« pravila Marianna;
»mohlo by vám to přinésti neštěstí.«

»Nelhu,« koktal starosta.
»Odešel z domu a šel k vám. A vy jste ho vyzval, aby posloužil

vojákům za nrůvodce.«
Courtin znova naznačil posuňkem, že tomu tak není.
»Ó, nechci vás proto nikterak kárati,« pravila dále vdova, při

čemž pohlížela upřeně na malou venkovanku v stáří as dvaceti pěti
až třiceti let, která motala len na kuželi v koutě světnice. »Bylo jeho
povinností pomáhati těm, kteří chtějí zameziti, aby nebyla naše země
znova pustošena občanskou válkou.«

»Toho si také já přeji, a jest to jediný můj cíl,« odpověděl
Courtin, ale hlasem tak stlumeným, že ho sotva mohla slyšeti mladá
venkovanka. »Přál bych si, aby nás už vláda jednou nadobro zbavila
těchto věčných rozsévačů zmatků, všech těch šlechticů, kteří nás
v míru udolávají svým bohatstvím a za války nás ženou na jatka.
Pracuji k tomu cíli, paní Picautová. Ale nesmí se tím člověk příliš
veřejně chlubiti, však dobře víte. Vždyť jest až příliš dobře známo,
čeho jsou tito lidé schopni.«

»Snad byste si nechtěl stěžovati, udeří-li vás ze zadu, když se
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skrýváte, abyste je napadl ze předu ?« pravila Marianna s výrazem
hlubokého opovržení.

»Hrome, člověk se odváží, čeho může, paní Picautová,«
odpověděl starosta rozpačitě. »Každému není dáno, aby byl tak smělý
a statečný jako byl nebožtík váš manžel. Však jej pomstíme, ubohého
Pascala! Pomstíme jej, — to vám přísahám!«

»Děkuji! K tomu nepotřebuji vás, pane Courtine,« pravila vdova
tonem tak břitkým, že zněl téměř výhrůžně. »Vy jste se pletl až příliš
do záležitostí tohoto chudého domu. Nechte si tedy pro podruhé
svou dobrou vůli pro jiné.«

»Jak si přejete, paní Picautová. Ach! Měl jsem vašeho drahého
muže tak rád, že učiním vše, jen abych se vám zavděčil.«

Na to se obrátil k mladé venkovance, na kterou již nějakou
chvíli hleděl pokradmo, nedávaje znáti, že ji vidí, a pravil:

»Ale, kdopak jest tato mladice?«
»Jest to moje sestřenice; přišla dnes ráno z Port-Saint-Pěre, aby

mně pomohla prokázati poslední službu mému zemřelému muži a
aby mně byla společnicí.«

»Z Porte-Saint-Pěre, dnes ráno? Ach! ach, paní Picautová! Umí
řádně choditi, jen co je pravda! To si musila hodně pospíšiti!«

Ubohá vdova, která neměla ve zvyku lháti, ježto k tomu neměla
nikdy příčin, lhala neobratně. Hryzla se do rtů a vrhla po Courtinovi
zlostný pohled, jehož však tento na štěstí nezpozoroval, neboť si
právě prohlížel celý selský oblek, který se tu sušil u kamen.

Ale z celého obleku, jak bylo znáti, budil obzvláštní pozornost
Courtinovu pár střevíčků a košile.

Ovšem, střevíčky ty, ačkoli byly okovány, byly z takové kůže a
takového tvaru, s jakými se zřídka shledáváme v selských chatrčích,
košile pak byla z nejjemnějšího batistu, jaký si jen lze představíti.

»Pěkný len! Pěkný len!« mručel statkář, ohmatávaje mezi prsty
hebkou tkaninu, »v takové košili si ten, kdo ji nosí, jistě kůži neodře.«

Tu uznala mladá venkovanka za vhodno přiskočiti na pomoc
vdově, která byla jako na trní a kabonila se čím dále hrozivěji.

»Ano, jest to staré prádlo, které jsem dnes koupila v Nantes u
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vetešníka, abych z toho ušila prádélko pro malého synovce mého
zemřelého bratrance Pascala.«

»A vyprala jste je, nežli jste je dala rozstříhati; a to jste opravdu
dobře udělala, hezká dívko!« pravil dále Courtin, prohlížeje si ještě
pozorněji mladou selku; »koupíme-li něco obnošeného od vetešníka,
nikdy nevíme, kdo v tom chodil. Mohl to být kníže anebo nějaký
prašivec.«

»Mistře Courtine,« přerušila jej Marianna, které se za tohoto
hovoru zřejmě zmocňovala čím dále větší netrpělivost, »zdá se mi, že
váš kůň už sebou netrpělivě vrtí u dveří.«

Courtin, jak se zdálo, naslouchal.
»Kdybych neslyšel vašeho švakra,« pravil, »jak chodí na půdě nad

našimi hlavami, řekl bych, že dráždí mého koně, zlomyslný hoch.«
Při tomto novém důkazu výtečného pozorovacího talentu

starostova zbledla zase mladá venkovanka. A zbledla ještě více, když
zaslechla, kterak si Courtin bručel jakoby pro sebe, když se šel k oknu
podívati po svém koni :

»Ale ne, vždyť ten ničema jest zde! A, jak jsem čekal, dráždí
mého koně koncem biče.«

Pak se vrátil k vdově:
»Ale, koho pak to máte vlastně na půdě, panímámo ?«
Mladá venkovanka již se chystala odpověděti, že Josef jest ženat

a má dítky, a že půda jest společná oběma rodinám. Ale vdova jí ani
nedopřála času, aby se dala do řeči.

»Mistře Courtine,« pravila, povstávajíc, »což nebude konce
vaším věčným otázkám? Nenávidím špehouny, ať už jsou červení
nebo bílí!«

»Ale, od kdypak jest sousedské popovídání mezi přáteli
slidičstvím? Jděte! Vy jste najednou nějak citlivá!«

Mladá venkovanka prosila vdovu očima, aby byla opatrnější, ale
její horkokrevná hostitelka nedovedla se již opanovati.

»Mezi přáteli! Mezi přáteli?….« pravila. »Ó, hledejte si přátele
mezi těmi, kdo jsou takoví jako vy sám, to jest zbabělci a zrádcové, a
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vězte, že vdova po Pascalu Picautovi nikdy takovou nebude! Jděte! A
nechte nás samotny v našem zármutku, který rušíte už příliš dlouho.«

»Ano, ano,« pravil Courtin s líčeným dobráctvím, »moje
přítomnost je vám protivna. Mohl jsem to také zpozorovati už dříve,
a omlouvám se vám za to, že jsem tak neučinil. Trváte s umíněností
na tom, že ve mně vidíte příčinu smrti vašeho manžela. Ó, to mne
velice bolí, velice bolí od vás. Vždyť jsem ho měl tak rád, a ani za
nevím co bych mu byl neublížil. Ale už jdu, když mne vyháníte,
když mermomocí tomu chcete. Už jdu, už jdu, — nezlobte se tolik.«

V tom okamžiku vdova, která již nějakou dobu jevila rostoucí
neklid, upozornila mladou venkovanku pohledem na ošatku na
chléb, která ležela za dveřmi.

Na této ošatce zapomněly úplné psací náčiní, které zde leželo
nepřikryto. Bylo ho zajisté použito k napsání rozkazu, jejž donesl
Jean Oullier ráno na zámek Souday.

Toto psací náčiní skládalo se z pouzdra ze safianové kůže, které
obsahovalo jakýsi kartonový válec, v němž bylo vše, čeho třeba ku
psaní.

Až dojde ke dveřím, jistě si Courtin povšimne těchto věcí, které
byly jen zpola přikryty rozházenými papíry!

Mladá venkovanka pochopila toto nebezpečí a dříve ještě nežli
se starosta z Logerie obrátil, proklouzla za ním mrštně jako laň a
usedla na ošatku, takže úplně zakryla nešťastné pouzdro.

Courtin, jak se zdálo, ani si nepovšimnul tohoto úskoku.
»Tak s Bohem, s Bohem, panímámo Picautová!« pravil. »Ztratil

jsem ve vašem muži kamaráda, jehož jsem měl velmi rád. Vy jste o
tom pochybovala, ale budoucnost vás přesvědčí. Bude-li vás někdo
obtěžovati nebo vám překážeti, obraťte se jen na mne, slyšíte? Svoji
úřední šerpu také nenosím jen pro zábavu, uvidíte!«

Vdova neodpovídala. Řekla již statkáři, co mu měla říci a
nevšímala si ani, jak se zdálo, starosty, který se ubíral ke dveřím.
Ani s sebou nehýbajíc seděla tu s rukama skříženýma a hleděla na
mrtvolu, jejíž ztuhlá postava se rýsovala pod prostěradlem, kterým
byla přikryta.
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»Vida! Vy jste si sedla sem, krásné dítě?« pravil Courtin, když šel
kolem venkovanky.

»Ano, bylo mně tak příliš horko.«
»Hled’te si dobře vaší sestřenky,« pravil jí Courtin. »Smrt jejího

muže udělala z ní divoké zvíře. Jest tak málo vábná jako ty vlčice
Machecoulské. Ale soukejte si jak chcete vřeteno nebo roztáčejte
cívku sebe dovedněji, — sotva

dostanete z vašeho kužele nitě tak jemné, jako ty, z nichž je
utkána tamhle ta košilka!«

Pak, rozhodnuv se konečně k odchodu:
»Jak pěkný to len! Jak pěkný to len!« pravil Courtin, když zavíral

dveře.
»A teď rychle! Rychle! Ukliďte všechny tyto věci!« pravila

vdova, »odešel jen proto, aby se ještě vrátil.«
Rychlostí myšlenky vstrčila mladá venkovanka psací potřeby

mezi zeď a ošatku. Ale jakkoli byl rychlý tento pohyb, bylo přece již
pozdě!

Okénko, které bylo nad hoření polovinou dveří, náhle se
otevřelo, a hlava Courtinova se objevila nad dolení částí.

»Polekal jsem vás … promiňte,« pravil Courtin, »ale bez zlého
úmyslu. Povězte mi, kdy bude pohřeb?«

»Myslím, že zítra,« odpověděla selka.
»Potáhneš už, mizero!« zvolala vdova a při tom vrhla se proti

Courtinovi a mávla nad jeho hlavou těžkými kleštěmi, které sloužily
k zachycování hořících polen na obrovském krbu.

Courtin couvl zděšeně.
Panímáma Picautová, jak ji Courtin nazýval, práskla zlostně

okénkem.
Starosta z Logerie odvázal svého koně, sebral chumáč slámy a

otřel jím sedlo, jež děti Josefovy z návodu svého otce, který vštěpoval
svým dětem nenávist k měšťákům, pomazaly kravským lejnem od
předního kraje až k zadnímu řemení.

Na to vsedl na koně a odejel jako by se nebylo nic stalo; ani
nehuboval, ani si neztěžoval, jako by tento kousek, jejž mu děti
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provedly, byl věcí zcela přirozenou. Odjížděl s tváří co
nejIhostejnější, ba zastavil se dosti dlouho v zahradě, aby se přesvědčil
se zvědavostí člověka, který se o věc zajímá, zdali jabloně nasazují
hodně ovoce … Ale, jakmile dojel ke kříži na silnici, dal se silnicí
Machecoulskou. Při tom popoháněl svého koně s jedné strany
koženým řemínkem svého bičíku, s druhé jedinou ostruhou, kterou
měl, tak vytrvale a tak zuřivě, že jej konečně přiměl k jízdě tak
rychlé, jaké by ho byl nikdo nepovažoval za schopna.

»Konečně je pryč!« pravila mladá venkovanka, která po celou
tu dobu stála za oknem a pozorovala všechny jeho pohyby, když jí
zmizel s očí.

»Ano. Ale snad tak není lépe pro vás, madame. «
»Jak to?«
»Ó, vím dobře, co si myslím.«
»Myslíte, že nás šel udat?«
»Má takovou pověst, že by toho byl schopen. Mně o tom není

ničeho známo, ježto se nestarám o řeči. Ale jeho zlá tvář ve mně vždy
budila domněnku, že na těchto pomluvách jest asi mnoho pravdy.«

»Opravdu,« pravila mladá venkovanka, která se počala
strachovati, »jeho tvář, zdá se mi, není právě způsobilá, aby budila
důvěru.«

»Ach! Madame, proč jen jste si neponechala u sebe Jeana
Oulliera?« pravila vdova. »To byl počestný člověk a spolehlivý.«

»Musila jsem poslati rozkazy na zámek Souday. A pak nám sem
musí dnes večer přivésti koně, abychom mohli co nej rychleji opustiti
váš dům, kde vám působíme jen bolest a nepříjemnosti.«

Vdova neodpovídala.
Držela si tvář rukama a plakala.
»Ubohá ženo!« šeptala vévodkyně, »slzy vaše padají jako kapka

za kapkou na mé srdce, a každá zanechává v něm bolestnou jizvu.
Bohužel jest to neodvratným a strašlivým důsledkem revolucí. Nechť
padnou všechny tyto slzy a všechna tato krev na hlavy těch, kdož je
dělají!«

»Neměly by spíše, kdyby Bůh byl spravedlivý, padnouti na
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hlavy těch, kdož jsou jich příčinou ?« odvětila na to vdova takovým
tonem, že se až vévodkyně zachvěla.

»Tedy nás velmi nenávidíte ?« tázala se mladá venkovanka
lítostivě.

»Ó, ano, nenávidím vás!« odpověděla vdova. »Snad byste
nechtěla, abych vás milovala …?«

»Bohužel! Chápu, — ano: smrt vašeho manžela …«
»Ó, nikoli, nerozumíte mně,« pravila Marianna, potřásajíc

hlavou.
Mladá venkovanka učinila pohyb, jako by chtěla říci: »tedy se

vyjádřete.«
»Nikoli,« pravila vdova, »nechovám k vám nenávisti proto, že

muž, který mně po patnáct let byl vším, bude zítra spočívati v zemi.
Ne proto, že jsem jako dítě byla svědkem krveprolití v Légé, a že
jsem viděla, jak pod stínem vašeho bílého praporu zařezávají osoby
mně blízké, takže mně až jejich krev stříkala do obličeje. Ne proto,
že po deset roků ti, kdož bojovali za vaše předky, pronásledovali
našince, vypalovali jejich stavení, pustošili jejich pole. Nikoli, nikoli,
opakuji vám, to není příčinou, proč vás nenávidím.«

»Proč tedy vlastně ?«
»Protože se mně zdá bezbožností, staví-li se nějaký rod, nějaká

vrstva na místo Boha, který jest jediným naším pánem zde na zemi,
malých i velkých. Tvrdí-li o sobě, že my všichni byli jsme stvořeni
jen pro ni. Myslí-li si, že lid, jejž mučí, nemá práva obrátiti se na
svém útrpném loži, nedostal-li k tomu dříve od nich dovolení! A vy
patříte k tomuto sobeckému rodu, vy patříte k této kastě, která si
osobuje práva neomezená. Proto vás nenávidím!«

»A přece jste mně poskytla přístřeší. Přece jste se dala vytrhnouti
ze své bolesti a prokazovala jste péči nejen mně, ale i tomu, jenž mne
doprovázel. Zbavila jste se sama šatů, abyste mne do nich oblékla.
A jemu jste dala oděv vašeho zesnulého muže, za kterého se budu
modliti zde na zemi, doufajíc, že on se bude modliti za mne na nebi.«

»Ale to vše mně nebude překážeti, jakmile opustíte moje obydlí
a jakmile splním vůči vám povinnosti pohostinství, — to vše nebude
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mně na překážku, abych podnikla vše, aby. ti, kteří vás pronásledují,
vás polapili.«

»Ale proč mne jim tedy nevydáte, chováte-li takovéto city?«
»Protože tyto city nejsou tak mocné jako moje úcta k neštěstí,

jako moje náboženská věrnost v přísaze, jako moje pohostinnost.
Protože jsem přísahala, že budete dnes zachráněna, a pak tak trochu
i proto, že doufám, že to, čeho jste zde byla svědkem, nebude
naučením marným a naplní vás hnusem k vašim plánům. Neboť cítíte
jako člověk a jste dobrotiva — vím to.«

»Co by mne mohlo odvrátiti od plánů, kterými se obírám již
půldruhého roku?«

»Toto!« pravila vdova.
A rychlým a prudkým pohybem, jako vše, co činila, strhla s

mrtvoly prostěradlo, kterým byla přikryta. Objevila se zsinalá tvář
mrtvého a rány, kolem nichž bylo viděti modravé kruhy.

Mladá venkovanka se odvrátila. Jakkoli byla statečná a podala již
tolik důkazů silné povahy, nesnesla této strašlivé podívané.

»Uvažujte o tom, madame,« pravila dále vdova, »uvažujte, že
než bude dokonáno dílo, o které se sem přicházíte pokusiti, mnoho
ubožáků, jejichž jediným zločinem jest, že vás milují, mnoho otců,
mnoho synů, mnoho bratří bude, jako tento, kterého zde vidíte,
ležeti na svém umrlčím lůžku! že mnoho matek, mnoho vdov,
mnoho sester, mnoho sirotků bude oplakávati jako já toho, kdo byl
jejich láskou a jejich oporou!«

»Bože! Bože můj!« pravila mladá žena a dala se do vzlykotu,
padajíc na kolena a spínajíc ruce k nebesům: »kdybychom se tak
mýlili, kdybychom vám musili klásti účet ze všech srdcí, která
zlomíme . ..«

A její slova zanikla v návalu slz a skončila zasténáním.

92 Vlčice z Machecoulu II.



10

Prohlídka.

V tom ozvalo se zabušení na padací dveře, které vedly ze světnice na
půdu.

»Co jest vám?« tázal se hlas Bonnevillův.
Zaslechl pár slov z toho, co právě pravila vdova, a byl velmi

znepokojen.
»Nic, nic!« odpověděla mladá venkovanka a tiskla při tom ruku

své hostitelky tak silně a vášnivě, že to svědčilo o hlubokém dojmu,
jakým na ni působila slova vdovina.

Pak, dodávajíc svému hlasu jiného tonu, tázala se:
»A co jest vám?« a při tom vystoupila na první příčky žebříku,

vedoucího od podlahy k padacímu poklopu, aby mohla lépe
rozprávěti.

Poklop se nadzvedl, a objevil se usměvavý obličej mladého
muže.

»Jak vám jest?« tázala se mladá venkovanka, dokončujíc svoji
otázku.

»Jsem zcela připraven začíti znova, bude-li toho vyžadovati vaše
služba,« odpověděl.

Venkovanka mu odpověděla vděčným pousmáním.
»Ale, kdopak to sem před chvílí přišel ?« tázal se Bonneville.
»Jakýsi sedlák jménem Courtin, který, jak soudím, nepatří právě

mezi naše přátele.«
»Ach! Ach! starosta z Logerie?«
»Tak jest.«
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»Ano,« pravil Bonneville, »Michel mně o něm říkal: jest to
člověk nebezpečný. Měla jste ho dáti někým sledovati.«

»Ale kým? Nemáme nikoho.«
»Ale, švakrem naší hostitelky.«
»Viděl jste, jaký odpor choval k němu Jean Oullier.«
»A přece jest u bílých,« zvolala vdova, »jest bílý, tento bratr,

který nechal podříznouti vlastního bratra!«
Mladá venkovanka i Bonneville zachvěli se hrůzou.
»Nuže, učiníme velmi dobře, když ho nebudeme plésti do

našich záležitostí,« pravil Bonneville; »přinesl by nám neštěstí! Ale
nemáte tu nikoho, milá paní, koho bychom mohli poslati jako stráž
do okolí ?«

»O to se již postaral Jean Oullier,« odpověděla vdova, »a já
jsem poslala svého synovce na rovinu u Saint-Pierre, odkud lze
přehlédnouti celé okolí.«

»Ale, vždyť jest to ještě dítě,« odvážila se namítnouti
venkovanka.

»Ale jest spolehlivější, než leckterý muž,« pravila na to vdova.
»Ostatně,« pravil Bonneville, »nebudeme již čekati dlouho. Za

tři hodiny již bude noc, za tři hodiny budeme zde míti koně a budou
zde naši přátelé.«

»Za tři hodiny,« pravila venkovanka, která po slovech
vdoviných byla velice znepokojena, »během tří hodin může se
mnoho přihoditi, ubohý Bonneville!«

»Kdo pak to sem běží?« zvolala vdova a rychle odběhla ke
dveřím a otevřela je. »Jsi to ty, maličký ?«

»Ano, teto,« odpověděl hošík celý udýchán.
»Copak se stalo ?«
»Teto! Teto!« volalo dítě. »Vojáci! Vojáci sem jdou! Překvapili

muže, který stál na stráži a zabili ho.«
»Vojáci? Vojáci ?« pravil Josef Picaut, který u svých dveří

zaslechl tento výkřik malého hocha, a ihned se vrátil do svého
příbytku.

»Co si počneme ?« tázal se Bonneville. »Počkáme na ně,« pravila
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mladá venkovanka. »Proč bychom se neměli pokusiti o útěk?«
»Jestliže jim to prozradil a vede je sem ten muž, který zde před chvílí
byl, jistě už obklíčili celé stavení.«

»Kdopak mluví o útěku ?« tázala se vdova. »Což jsem vám
neřekla, že tento dům jest bezpečný ? A nepřísahala jsem vám, že
dokud u mne budete, nic se vám nestane ?«

V tom se situace ještě zapletla příchodem nové osoby.
Josef Picaut, domnívaje se patrně, že vojáci přicházejí pro něho,

objevil se ve dveřích.
Hledal útočiště v bytě sestřině, který považoval za bezpečný,

ježto bylo známo, že jeho obyvatelé jsou modří.
Když však spatřil oba hosty své švakrové, couvl překvapením.
»Ach tak! Vy zde máte šlechtice?« pravil.
»Pak se už nedivím, že sem jdou vojáci; prodala jste své hosty!«
»Bídníku!« odpověděla Marianna a chopila šavli svého muže,

visící u krbu a vrhla se s ní proti Josefovi. Tento zamířil na ni svojí
puškou.

Bonneville seskočil se žebříku. Ale v tom již vrhla se mladá
venkovanka mezi Josefa a vdovu, chráníc tuto svým tělem.

»Skloň svoji zbraň,« poručila Josefovi hlasem energickým a
přísným, jako by hlas tento ani nevycházel z těla tak drobného a
něžného. »Pryč se zbraní! Jménem krále, nařizuji ti to!«

»Ale, kdo jste, že se mnou takto mluvíte?« tázal se Josef Picaut,
který se vždy rád protivil každé autoritě. <

»Jsem ta, kterou očekávali, já zde nyní poroučím.«
Po těchto slovech, pronesených majestátně, sklonil Josef Picaut

svoji pušku zaražen a na nej vyšší stupeň překvapen.
»A teď,« pravila dále mladá venkovanka, »jdi nahoru s pánem!«
»A co vy?« tázal se Bonneville.
»Já zde zůstanu.«
»Ale…«
»Nemáme času na rozvažování. Jděte. Jděte už!« A oba mužové

vylezli na půdu a zavřeli za sebou poklop.
»Ale, co to děláte ?« tázala se mladá venko
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vanka selky, když viděla, jak tato rozhrabuje lůžko, na kterém
ležel její mrtvý manžel, a přitahuje je doprostřed světnice.

»Připravuji pro vás skrýši, kde vás nikdo nebude hledati!«
»Ale, já se nechci skrývati. V tomto přestrojení mne nepoznají.

Chci čekati, až přijdou.«
»A já zase nechci, abyste na ně čekala,« pravila vdova Picautová

hlasem tak energickým, že mladá venkovanka neodvážila se
odporovati. »Slyšela jste před malou chvílí, co řekl můj švakr. Kdyby
vás u mne objevili, myslil by každý, že jsem vás zradila, a já bych se
velmi nerada vydávala v nebezpečí, že vás u mne naleznou.«

»Vy! Moje nepřítelkyně!«
»Ano, vaše nepřítelkyně, ale spíše bych si zde lehla na toto lůžko

a zemřela vedle nebožtíka, než bych se měla dočkati toho, že vás zde
zatknou!«

Na to nebylo odmluvy.
Vdova Pascalova nadzvedla žíněnky, na kterých ležela mrtvola,

a skryla pod nimi nejprve oděv, košili a střevíčky, které vzbudily
takovou zvědavost Courtinovu. Pak ukázala mladé venkovance na
místo mezi žíněnkou a slamníkem. Vévodkyně ani neodporovala a
vlezla do tohoto úkrytu, v kterém si ponechala malý otvor, aby mohla
dýchati, na straně uličky.

Na to bylo lůžko opět zataženo na původní místo.
Vdova Picautova prohlédla na to všechny kouty světnice, aby se

přesvědčila, že zde nebylo nic zapomenuto, co by mohlo prozraditi
přítomnost jejich hostí. Ale sotva byla s touto prací hotova, již bylo
slyšeti řinčení zbraní, a oknem spatřila postavu důstojníka.

»Jest to zde?« pravil důstojník, obraceje se ke kamarádu, který
kráčel za ním.

»Co chcete ?« pravila vdova, otvírajíc jim dveře.
»Máte u sebe cizince. Chceme je viděti,« pravil důstojník.
»Tak? Což mne nepoznáváte?« vpadla mu do řeči Marianna,

vyhýbajíc se tak přímé odpovědi na otázku důstojníkovu.
»Ovšem, — pardieu! teď vás poznávám: vy jste ta žena, která

nám dnes v noci sloužila za průvodce.«
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»Tak tedy, když jsem vás dnes v noci vedla po stopě nepřátel
vlády, není pravděpodobno, že bych je nyní u sebe přechovávala.«

»Hrome! Tohle se mi zdá dosti logickým, co zde praví,
kapitáne!« pravil druhý důstojník.

»Na to ničeho nedejte! Což možno na tyto lidi spolehnouti?
Jsou to bandité od narození,« namítl důstojník. »Což jste neviděl
toho kloučka, as desítileté vyžle, jak se dal hned do běhu, když nás
spatřil, a nezastavil se ani přes naše hrozby? Byl jejich hlídkou a dal
jim výstrahu. Na štěstí neměli času uprchnouti, a jsou zde zcela jistě
někde ukryti.«

»Vskutku, to jest možno.«
»Možno? Jest to jisté!«
Na to se obrátil k vdově:
»Nebojte se,« pravil k ní, »ničeho se vám nestane, ale prohledáme

vaše obydlí.«
»čiňte, jak vám libo,« pravila vdova s největším klidem.
A sedla si ke krbu, chopila se kužele a vřetena, které zde

zanechala na židli, a jala se přísti.
Důstojník pokynul rukou pěti nebo šesti vojákum, načež tito

vešli do stavení. Pak se rozhlédl pozorně po celé světnici, a zamířil
přímo k lůžku.

Vdova zbledla tak, že byla bledší než len, který byl navlečen na
kuželu. Oči jí zaplanuly a vřeteno vypadlo jí z ruky.

Důstojník se podíval pod postel, pak do uličky mezi ní a stěnou,
načež natáhl ruku, jako by chtěl nadzvednouti rubáš, kterým byla
přikryta mrtvola.

To již bylo více, než mohla vdova Pascalova snésti.
Rychle vstala, skočila do kouta, kde stála puška jejího muže,

nabila ji a zamířila odhodlaně na důstojníka.
»Vztáhnete-li ruku na tuto mrtvolu,« pravila, »jako že jsem

počestná žena, zastřelím vás jako psa!«
Druhý poručík zatahal svého kamaráda za ruku.
Na to přistoupila panímáma Picautová, držíc stále pušku v ruce,

k lůžku s nebožtíkem, a odhrnula podruhé rubáš, kterým byl přikryt.
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»Tak, a nyní se podívejte!…« pravila. »Tento muž, který byl
mým manželem, zemřel včera při vykonávání služby pro vás!«

»Ach! Totě náš první vůdce, který nás vedl přes brod Pont-
Farcy!« pravil poručík.

»Ubohá žena!« pravil jeho kamarád, »nechme ji na pokoji; bylo
by nelidské ještě ji trápiti ve stavu, v jakém se nalézá.«

»Ale,« namítl prvý důstojník, »prohlášení muže, kterého jsme
potkali, bylo přesné a znělo zcela určitě!«

»Chybili jsme, že jsme ho nepřinutili, aby šel s námi.«
»Jsou zde ještě jiné místnosti mimo tuto?« »Je zde ještě půda nad

námi, a vedle chlév.« »Prohlédněte půdu i chlév. Ale napřed zotvírejte
skříně a truhlice a prohlédněte krb!«

Vojáci se rozešli po stavení, aby provedli tyto rozkazy.
Ze svého strašlivého úkrytu, ve kterém byla skrčena, vyslechla

mladá venkovanka celou rozmluvu do nejmenších podrobností.
Slyšela kroky vojáků, jak lezli po žebříku, a při tom pocítila ještě
větší strach nežli když vojáci přistoupili k loži s nebožtíkem, ve
kterém byla sama ukryta. Neboť s hrůzou pomyslila na to, že úkryt
Bonnevillův a Vendejcův není zajisté ani z daleka tak bezpečný, jako
úkryt její.

Ale po chvíli slyšela opět, jak vojáci slézají s půdy, kterou
prohlédli, a ani jediný výkřik, jediný náraz, pražádný zápas
neprozrazoval, že by byli vypátrali úkryt obou mužů. Tu si oddychla
a jako by jí byl spadl kámen se srdce.

První poručík čekal v dolení světnici, obrácen zády k ošatce.
Druhý konal s osmi nebo deseti vojíny prohlídku ve chlévě.
»Nuže?« tázal se ho první poručík, »nenašli jste ničeho?«
»Nikoli,« odpověděl kaprál.
»Přeházeli jste aspoň pořádně slámu, seno a všechno to

harampádí na půdě?«
»Prohledávali jsme všude bajonety. Kdyby tam byl někde někdo

ukryt, není možno, aby nebyl ucítil ostří.«
»Tak dobře. Prohlédněme nyní druhé stavení. Přece musí zde

být někde skryti!«
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Zatím co vojáci dále hledali, stál poručík opřen o zevní stěnu
a hleděl nedůvěřivě na malou kolnu, kterou se chystal dáti rovněž
prohlédnouti.

V tom spadl k nohám poručíkovým kus omítky, ne větší nežli
půl malíku.

Důstojník pozvedl rychle hlavu a zdálo se mu, jako by byl
zahlédl v jedné z volných mezer pod střechou lidskou ruku, která
ihned zmizela.

»Sem! Ke mně!« zvolal hlasem hromovým.
»Co se děje, poručíku?« tázali se vojáci.
»Co se děje? že ti, které hledáme, jsou zde na půdě, kterou jste,

jak tvrdíte, prohledali! Prohrabte znova všechnu slámu, nevynechte
ani stébla. A rychle! Rychle!«

Vojáci se vrátili do příbytku vdovina.
Šli rovnou k stropnímu poklopu a pokoušeli se otevřití jej. Ale

tentokráte jim kladl odpor, ježto byl shora uzavřen.
»Vida! Tak se věci mají!« zvolal důstojník, který sám vkročil na

první příčku žebříku. »Polezte ven,« volal sesíleným hlasem, » vylezte
ze svého doupěte — nebo si pro vás půjdeme.«

Na to ozval se z půdy dosti živý hovor.
Bylo zřejmo, že obléhaní nebyli za jedno, co by měli počíti.
A vskutku, stalo se toto:
Bonneville a jeho společník, místo aby se ukryli v místech,

kde bylo sena nejvíce, a která zajisté musila v prvé řadě vzbuditi
pozornost hledajících, vlezli si pod tenkon jen vrstvu sena, ne vyšší
než dvě stopy, která se nalézala u Samého poklopu.

Věc dopadla tak, jak doufali: vojáci kráčeli jim téměř po zádech,
prohrabávali seno v místech, kde ho bylo nakupeno nejvýše, rovněž
tak prohlíželi nejvyšší kupy slámy. Ale ani se nepodívali v místa, která
se jim ve srovnání k těmto vysokým kupám zdála sotva vyšší nežli
koberec.

A viděli jsme již, kterak odešli, nenaleznuvše těch, které hledali.
Oba hledaní přitiskli ucho k podlaze, která byla jen tenká, a ze

své skrýše slyšeli zcela dobře vše, co se dělo ve světnici.
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Když zaslechli, jak dává důstojník rozkaz k prohledání celého
stavení, pojal Josefa Picauta velký strach. Měl ve svém bytě skladiště
střelného prachu, a jeho přechovávání v domě bylo mu nyní velmi
nepřijemno.

Přes veškeré námitky svého společníka vylezl ze své skrýše a jal
se štěrbinou mezi trámy a střechou pozorovati vojáky.

A tak se stalo, že shodil kousek omítky na
hlavu důstojníkovu, a tak vzbudil jeho pozornost. A tak zahlédl

poručík jeho ruku, o kterou se Josef Picaut opíral, aby viděl do dvora.
Když zaslechl opětně hlas důstojníkův, když pochopil, že jsou

prozrazeni, skočil Bonneville na poklop a uzavřel jej, trpce vyčítaje
svému společníku jeho neopatrnost, která jest příčinou jejich zkázy.

A tyto výčitky to byly, které bylo jako tlumený hovor slyšeti v
dolení místnosti.

Ale, konečně, když už byl úkryt jejich vyzrazen, bylo marno
činiti výčitky. Bylo nutno se k něčemu odhodlati.

»Vy jste je jistě aspoň viděl?« otázal se Bonneville Josefa Picauta.
»Ano.«
»Kolik jest jich ?«
»Asi třicet, jak se mi zdá.«
»Pak by byl každý odpor marný. Ostatně neobjevili Madame,

a, zatknou-li nás, dostanou se odtud, a tak dokoná naše zatčení
záchranu, k níž vaše statečná švagrová tak pěkně přispěla.«

»Tedy myslíte … ?« tázal se Picaut.
»Abychom se vzdali.«
»Vzdáti se?« zvolal Vendejec. »Nikdy!«
»Jak to! Nikdy?«
»Ano, chápu, pomýšlíte-li na to vy. Vy jste šlechtic a jste bohat.

Vsadí vás do nějakého dobrého vězení, kde se vám nebude
nedostávati ničeho. Ale mne pošlou znova na galeje, kde jsem ztrávil
již čtrnácte let! Ne! Ne! Raději budu ležeti v zemi, než na lůžku
žalářním, milejší mně bude hrob nežli žalářní cela!«

»Kdybychom odporem vydávali v nebezpečí jen sebe samy,«
odpověděl na to Bonneville, »přísahám vám, že bych učinil jako vy,
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a že by mne, právě jako vás, živého nedostali. Ale nyní jde o to,
zachrániti matku našeho krále, a tu musí ustoupiti naše choutky a
osobní zájmy stranou!«

»Právě naopak, zabme jich co nejvíce! O tolik zmenší se počet
nepřátel Jindřicha V. Já se nevzdám nikdy, opakuji vám,« pravil
Vendejec a při tom se opřel nohou o poklop, jejž se chystal
Bonneville otevříti.

»Ó,« pravil hrabě, mrače se, »poslechněte mne, a to bez odmluvy
— rozumíte ?«

Picaut se dal do smíchu.
Ale v nejlepším smíchu, který zněl velmi hrozebně, zasadil mu

Bonneville ránu pěstí, kterou jej srazil na podlahu.
Josef Picaut upadl a upustil ručnici.
Ale jak padal, ocitl se tváří přímo proti malému okénku, které

bylo zavřeno okenicí.
Tu projela jeho hlavou náhlá myšlenka: totiž že nechá mladého

šlechtice, aby se vzdal, sám pak použije toho, že tak bude pozornost
vojáků odvrácena od něho, — a prchne.

A vskutku, tvářil se, jako by se podřizoval rozkazu
Bonnevillovu. Ale, zatím co tento otvíral poklop, uvolnil hák, který
uzavíral okenici okénka, zvedl svoji pušku, a v okamžiku, kdy hrabě
otevřel poklop a počal slézati po žebříku, volaje: »Nestřílejte!
Vzdáváme se!« — naklonil se Vendejec, střelil otvorem do skupiny
vojínů, obrátil se rychle a mrštným skokem z okénka skočil do
zahrady. Zde střelili po něm dva nebo tři vojáci, stojící zde na stráži,
ale Josef Picaut šťastně unikl a prchal k lesu.

Po výstřelu, který zazněl z půdy, klesl jeden z vojáků těžce
raněn. Ale v témže okamžiku zamířilo deset pušek na Bonnevilla,
a dříve než vdova, která jej chtěla chrániti svým tělem, doběhla
na místo, skulil se nešťastník se žebříku, zasažen sedmi nebo osmi
kulemi, k nohám vdoviným, a zvolal:

»Ať žije Jindřich V.!«
Po tomto posledním výkřiku Bonnevillově ozval se jakoby v

odpověď jiný výkřik bolesti a zoufalství.
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Ve vřavě, jaká povstala po výstřelech, nepovšimli si vojáci, že
výkřik tento vycházel právě z lůžka, na kterém ležel Pascal Picaut, tak
jako by vycházel z prsou nebožtíka, který jediný ze všech účastníků
tohoto strašlivého výjevu zachoval majestátní klid a netečnost.

Vojáci se vyhrnuli na půdu, aby se zmocnili vraha, nevědouce
ovšem, že unikl okénkem.

Mračnem dýmu pozoroval poručík vdovu, která klečela na zemi
a tiskla si k prsům hlavu Bonnevillovu a zvedla nešťastníka se země.

»Jest mrtev ?« tázal se důstojník.
»Ano,« odpověděla Marianna hlasem, který bylo sotva slyšeti pro

její vzrušení.
»Ale, vždyť vy sama jste poraněna!«
A vskutku, velké kapky krve kanuly rychle z čela vdovy

Pascalovy na prsa Bonnevillova.
»Já?« tázala se.
»Ano. Teče vám krev.«
»Co záleží na mé krvi,« odpověděla vdova, »nezbývá-li již ani

kapky krve v těle toho, pro kterého jsem nedovedla zemříti, jak jsem
přísahala !«

V tom objevil se v otvoru jeden z vojáků.
»Poručíku,« pravil, »druhý uprchl půdou. Naši po něm střelili,

ale nezasáhli ho!«
»Právě toho druhého potřebujeme!« zvolal poručík, který ovšem

považoval uprchlíka za Petříčka. »Toho dostaneme snadno, leda že
by si našel nového průvodce. Nuže! Vzhůru, a za ním!«

Pak, jako by uvažoval, pravil:
»Ale napřed odstupte, dobrá ženo,« pravil vdově. »Vojáci,

prohledejte mrtvého!«
Rozkaz byl proveden, ale v kapsách Bonnevillových nenalezli

ničeho, a to z té příčiny, že měl na sobě oblek Pascalův, který mu
vdova zatím dala, nežli jeho vlastní šat oschne.

»A nyní,« pravila vdova, když byl rozkaz poručíkův vykonán,
»patří, doufám, mně?«

A natáhla ruku po mrtvole mladého šlechtice.
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»Ano. Učiňte s ním, jak chcete. Ale zároveň poděkujte Bohu, že
vám dopřál, že jste nám mohla včera prokázati službu. Jinak bych vás
poslal do Nantes, kde by vás už naučili, co to znamená, poskytovati
přístřeší rebelům!«

Po těchto slovech svolal poručík svoji četu a vzdálil se s ní
směrem, jímž viděly stráže utíkati uprchlíka.

Jakmile odtáhli, přiskočila vdova k lůžku, nadzvedla žíněnku a
vytáhla z jejího úkrytu princeznu, která byla v bezvědomí.

O deset minut později ležela mrtvola Bonnevillova vedle těla
Pascala Picauta, a obě tyto ženy, domnělá budoucí vladařka i prostá
selka, poklekly u lůžka a modlily se společně za tyto prvé dvě oběti
povstání v r. 1832.
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Jean Oullier říká, co si myslí o mladém
baronu Michelovi.

Zatím co se v domě, kam zavedl Jean Oullier ubohého Bonnevilla a
jeho společníka, odehrávaly truchlivé výjevy právě vylíčené, bylo na
zámku Souday vše jakoby vzhůru nohama.

Starý šlechtic se necítil radostí. Vždyť konečně nadešel okamžik,
na který tak dlouho čekal! Za svůj válečný oděv vybral si nej
Zachovalejší svůj oblek lovecký, který nalezl ve své šatně. Jako velitel
divise opásal se bílou šerpou — kterou mu již dávno před tím vyšily
jeho dcery, předvídajíce toto ozbrojené povstání — s krvavým
srdcem na prsou, s růžencem v knoflíkové dirce, to jest v slavnostním
oděvu slavných dnů bývalých, a zkoušel ostří své šavle na veškerém
nábytku, který byl na dosah jeho ruky.

Chvílemi zmirňoval svůj velitelský hlas, udíleje naučení
Michelovi, ba i notáři, kterého by byl nej raděj i viděl po boku
Michelově jako nováčka. Ale notář, jakkoli bylo jeho přesvědčení
krajně legitimistické, nepovažoval za radno, projevovati je způsobem
nezákonným.

I Berta, řídíc se příkladem otcovým, oblékla si oděv, který měla
nositi při této výpravě. Skládal se z krátkého jezdeckého obleku ze
zeleného sametu s výstřihem na prsou, kde byla krajková ozdoba
oslnivě bílá. Oblek její byl ozdoben prýmky a portami z černého
hedvábí, a súžen v pasu. Oblek tento doplňovaly široké kalhoty ze
šedého sukna, splývající k vysokým botám jaké nosí husaři, a které
sáhaly až ke kolenům.
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Mladá dívka neměla šerpu kolem pasu, ježto takováto šerpa jest
odznakem velitelů, ale měla ji připevněnu na levé ruce červenou
stužkou.

V tomto oděvu vynikala pružná a elegantní postava Bertina, a
její šedý plstěný klobouk s bílými péry hodil se výborně k mužské
její povaze. Berta byla takto velice krásná a okouzlující.

Proto také, ačkoli při svých mužských zvycích nebyla příliš
koketní, nebylo možno, aby ve svém duševním stavu, nebo spíše za
stavu, v jakém se její srdce nalézalo, nezpozorovala s uspokojením,
jak vyniknou všechny její fysické přednosti v tomto ustrojení, a ježto
se jí zdálo, že zpozorovala, že učinila hluboký dojem na Michela, stala
se tak sdílně a bouřlivě veselou jako markýz.

Pravdou jest tolik, že Michel, jehož duch rovněž dostoupil jisté
míry nadšení, nemohl pohlédnouti na tuto dívku bez obdivu, který
se ani nepokoušel zakrývati, když viděl štíhlou postavu a kavalírské
držení Bertino v tomto úboru. Ale tento jeho obdiv, dodejme ihned,
vyplýval z toho, že si již v duchu představoval, jak rozkošná bude as
Mary v podobném kroji — neboť nepochyboval o tom, že obě dívky
súčastní se výpravy společně a budou stejně oděny.

I pohlížel něžně na Mary, jakoby se jí tázal, zda i ona se takto
nevyšňoří, ale Mary byla již od rána tak chladna a tak upjata k
Michelovi! Od jejich setkané na věži vyhýbala se zavésti s ním
jakýkoli hovor, takže tím jen vzrostla vrozená nesmělost mladého
muže, který se neodvážil ničeho více, než tohoto prosebného po-
hledu.

A tak nikoli Michel, nýbrž Berta vyzvala Mary, aby se rychle
oblékla v úbor jezdecký. Mary neodpovídala. Její smutek, její zádum-
čivá tvář byly již od rána v příkrém odporu se všeobecnou veselostí.
Nicméně uposlechla Bertu a vešla do svého pokoje.

Šaty, které si měla obléci, byly úplně hotovy a připraveny na
židli. Pohlédla na ně s trpkým úsměvem, ale nevztáhla po nich ruku,
aby je na sebe oblékla. Usedla na svoji malou postel z javorového
dřeva, a velké slzy zaleskly se jí v očích a kanuly jí po tvářích.

Mary, zbožná a prostomyslná, jednala upřímně a pravdivě, když
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ji její city přiměly k této oběti a odříkání, které si uložila z lásky ke
své sestře. Ale snad poněkud přeceňovala svoje síly, když se rozhodla
k této oběti.

Hned od počátku zápasu, který bude musit podstoupiti sama se
sebou, cítila, ne že její odhodlání slábne —její rozhodnutí bylo stále
totéž — ale jak pozbývá důvěry ve výsledek svého úsilí. Již od rána
stále si říkala: »Nemáš, nesmíš ho milovati« a již od rána srdce její
jakoby v ozvěnu jí odpovídalo: » Miluješ ho.«

A tak pod vlivem těchto pocitů odpoutávala se každým krokem
více ode všeho, co bylo až do dnešního dne její nadějí a její radostí.
Hluk, pohyb, mužské zábavy, které ji bavívaly v dětství a v mládí,
staly se jí nesnesitelnými. Ba i politický zájem ustupoval do pozadí
před mocným citem, který nabýval vrchu nade všemi ostatními.
Vše, co snad mohlo sprostiti její srdce myšlenek, které chtěla z něho
zapuditi, prchalo před ním, jako prchá hejno zpěvných ptáčků před
krahujcem, který se spustí mezi ně.

Každým okamžikem pociťovala víc a více, jak v tomto boji,
který bude musit podstoupiti sama se sebou, bude opuštěna,
osamocena, majíc jedinou oporu ve své vůli, jedinou útěchu ve vě-
domí své šlechetné obětavosti. I plakala, bolestí i obavou, a právě tak
lítostí jako strachem.

Dle utrpení, jaké nyní zakoušela, odhadovala útrapy, jakých jí v
budoucnu bude zakoušeti.

Již asi půl hodiny seděla tu tak smutná, zamyšlena, sama do
sebe zabrána, zmítajíc se v propastech svého bolu, když zaslechla
ode dveří, jež nechala otevřeny, hlas Jeana Oulliera, který jí pravil
se zvláštním přízvukem, jaký si ponechával jen pro hovor s oběma
dívkami, jimž se stal, jak jsme již řekli, takřka druhým otcem:

»Ale, copak jest vám, drahá slečno Mary?«
Mary sebou trhla, jakoby se byla vytrhla ze sna, a odpověděla

dobrému venkovanu, plna rozpaků a pokoušejíc se o úsměv:
»Mně? Mně není nic, ubohý Jene, přísahám.« Ale Jean Oullier

pohlížel na ni při tom pozorně.

Jean Oullier říká, co si myslí o mladém baronu
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Přiblížil se k ní o několik kroků, potřásl hlavou a hleděl na ni
upřeně:

»Proč takto mluvíte, Mařenko ?« pravil tonem laskavé a uctivé
výtky. »Pochybujete tedy o mém přátelství ?«

»Já? Já?« zvolala Mary.
»Ovšem, jistě pochybujete, ježto si myslíte, že mne můžete

oklamati.«
Mary mu podala ruku.
Jean Oullier vzal tuto jemnou a něžnou ručku do svých

hrubých, velkých rukou a pohlédl na mladou dívku smutně.
»Ach! Milá Mařenko,« pravil, jako by jí bylo dosud deset let,

»není deště bez mračen, není slz bez zármutku! Pamatujete se, jak
jste jednoho dne, kdy jste byla ještě docela dítě, plakala, protože
vám Berta hodila do studny lastury, s kterými jste si hrávala? Nuže,
druhého dne šel Jean Oullier patnáct mil daleko za noci a přinesl vám
od moře jiné mušle; vaše hračka byla nahrazena a vaše krásné modré
oči byly opět suché a usmívaly se.«

»Ano, milý Jeane Oulliere, ano, pamatuji se na to,« pravila Mary,
která zvláště v tuto chvíli potřebovala uleviti svým citům.

»Nuže,« pravil dále Jean Oullier, »sestárl jsem. Ale moje
oddanost k vám jen vzrostla. Povězte mně jen, co vás trápí, Mary, a
je-li proti tomu nějaký lék, naleznu jej, a není-li ho, staré moje oči
budou plakati s vámi.«

Mary dobře věděla, jak těžko by jí bylo oklamati bystrou
pozornost starého sluhy. Váhala, červenala se. Ale aniž se rozhodla
vylíčiti příčinu svého zármutku, pokusila se ji vysvětliti.

»Pláči, ubohý Jene,« odpověděla, »protože si tak myslím, že mne
tato válka bude snad státi život všech, které miluji.«

Ubohá Mary naučila se již, bohužel, od včerejšího večera lháti!
Ale Jean Oullier nedal se oklamati touto odpovědí, a potřásl

lehce hlavou.
»Ba ne, Mařenko,« pravil, »to není příčinou vašich slz. Když

i mužové tak staří jako pan markýz a já dáme se strhnouti illusí
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a nevidíme v tomto boji ničeho jiného nežli vítězství, není
pravděpodobno, aby srdce tak mladé, jako vaše, vidělo tak černě.«

Mary se dosud nepovažovala za přemoženu.
»A přece, Jene, ujišťuji tě, že jest tomu tak,« pravila.
A při tom zaujala mazlivé postavení, o kterém se léty

přesvědčila, že má všemohoucí vliv na tohoto starého dobráka.
»Ne, ne, to není to, pravím vám!« odpověděl na to Jean Oullier,

tváře se stále vážně a stále starostlivěji.
»Co tedy?« tázala se Mary.
»Božínku,« pravil starý hlídač, »chcete, abych já vám vysvětlil

příčinu vašich slz? Chcete?«
»Ó, ano, dovedeš-li to.«
»Nuže, jest to trpké sice, ale myslím, že jest to prostě ten zlý

mladičký pan Michel, který jest všeho příčinou.«
Mary zbledla; veškera krev hrnula se jí k srdci.
»Co tím chceš říci, Jene?« vyrazila ze sebe.
»Chci tím říci, že jste právě tak dobře jako já viděla, co se děje,

a že tím nejste o nic více potěšena nežli já. Jenom že já, protože jsem
muž, mám vztek, a vy, poněvadž jste dívka, pláčete!«

Mary nemohla potlačiti vzlykot, cítíc, kterak se Jean Oullier
dotkl její rány.

»Není to nic divného, ostatně,« pravil dále starý hlídač, jakoby
sám k sobě. »Přes to, že vám ti zatracení měšťáci neříkají jinak nežli
vlčice, jste dosud jen žena a to žena nejlepší a nej šlechetnější, jakou
kdy Bůh stvořil.«

»Opravdu, nerozumím ti, Jene, ujišťuji tě.«
»Ba, ano! Však mně velmi dobře rozumíte, Mařenko. Ano,

viděla jste právě tak dobře jako já, co se děje. A, ostatně, kdo by toho
neviděl, Bože můj ? Musil by už být člověk slepý, aby toho neviděl.
Neboť ona se tím nikterak netají.«

»Ale o kom to vlastně mluvíš, Jene? Pověz! Což nevidíš, že
zmírám úzkostí ?«

»O kom jiném bych mluvil, nežli o slečně Bertě ?«
»O mé sestře?«
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»Ano, o vaší sestře, která se okázale chlubí tímto holobrádkem.
Která ho potáhne s sebou do našeho tábora. Zatím, jako by si ho byla
přišila na sukni ze strachu aby se nevzdálil, ukazuje ho jako bůh ví
jakou vymoženost všem, nestarajíc se o to, co tomu budou říkati lidé
z domu a přátelé pana markýze. Nemluvím ani o tom zlomyslném
notáři, který zde jest, který se na vše to dívá svýma malýma očkama,
jako by si již přiřezával pero, aby vyhotovil svatební smlouvu.«

»Ale, předpokládejme i, že tomu tak jest; co v tom vidíš zlého
?« pravila Mary, jejíž bledost ustoupila nej živější červeni, a srdce jí
bušilo, jakoby se mělo rozskočiti.

»Jakže? Co v tom vidím zlého? Ale před chvílí vzkypěla mně
krev, když jsem viděl slečnu de Souday .. Ó, raději o tom ani
nemluvme!«

»Ó, ano, ano — právě naopak — mluvme o tom!« naléhala Mary.
»Co dělala Berta před chvílí, milý Jeane Oulliere ?«

A mladá dívka jakoby ssála již do sebe slova starého hlídače.
»Slečna Berta de Souday uvazovala panu Miehelovi bílou šerpu

na levé rameno. Barvy, jaké nosil Charette, na ruce syna toho, jenž
! Ach! Mary, přinutila byste mě, že bych pověděl více, než by mně
bylo milé. A dobře jí tak, slečně Bertě, nyní se i na mne váš otec
rozhněval.«

»Můj otec! Což jsi s ním mluvil ?«
Mary se zarazila.
»Ovšem,« odpověděl Jean, který správně vystihl význam této

otázky, »ovšem, mluvil jsem s ním.«
»A kdy to bylo?«
»Dnes ráno. Nejprve, když jsem mu odevzdal lopis od Petříčka.

Pak když jsem mu dával sezmam jeho lidí, kteří jdou s námi. Vím,
že seznam není tak bohatý, jak se snad mohlo čekati. Ale, konečně,
každý koná svoji povinnost, když koná, co může. Víte, co mně
odpověděl, když jsem se ho tázal, patří-li mladý ten muž k našincům?
Víte, co na to řekl?«

»Nikoli,« pravila Mary.
»Mort-Dieu!« odpověděl, »verbuješ lidi tak špatně, že jsem
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nucen přidati ti pomocníky. Ano! Pan Michel bude mezi našinci, a
nejsi-li s tím spokojen — obrat se na slečnu Bertu …«

»Tohle ti řekl, ubohý Jene?«
»Ano… proto si chci promluviti se slečnou Bertou!«
»Jene, příteli, dej si pozor!«
»Na co si mám dáti pozor!«
»Abys Bertu nezarmoutil! Dej si pozor, abys jí neurazil! Víš …

ona ho miluje,« pravila Mary hlasem, jejž bylo sotva slyšeti.
»Ach! Přiznáváte tedy, že ho miluje?« zvolal Jean Oullier.
»Musím tak souditi,« pravila Mary.
»Slečna Berta, a milovati tohoto panáčka, kterého by člověk

odfoukl!« pravil dále Jean Oullier. »Jak by jen mohla na to pomysliti,
aby zaměnila své jméno, jedno z nej starších jmen v zemi, jedno z
těch, která jsou naší pýchou, jako jsou chloubou těch, kdož je nosí —
za jméno zrádce a zbabělce!«

Mary ucítila, jak se jí srdce svírá.
»Jene,« pravila, »příteli, zacházíš příliš daleko! Jene, neříkej

takové věci, zapřísahám tě!«
»Ó, ano. Ale to se nestane!« pravil dále Jean Oullier, ani

neposlouchaje mladou dívku, a přecházel místností sem a tam; »ne,
k tomu nedojde! Když už nikomu nezáleží na vaší cti, jest na mně,
abych na ni dával pozor, a kdyby to musilo být, věru, než bych se na
to díval, jak se kalí sláva domu, kterému sloužím, raději bych ho …«

A Jean Oullier učinil hrozebný posuněk, o jehož významu
nebylo možno se mýliti.

»Ne, Jene, ne — toho neučiníš!« zvolala Mary hlasem, který se
zarýval do srdce, »žádám tě o to se sepjatýma rukama.«

A skoro před ním poklekla.
Vendejec couvl zděšeně.
»A vy také, Mařenko ?« zvolal, »vy ho také…«
Ale dívka nedala mu ani domluviti.
»Pomysli, Jene, pomysli jen,« pravila, »jaký zármutek bys

způsobil ubohé Bertě!«
Jean Oullier hleděl na ni užasle, jen špatně vyléčen z podezření,
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které právě pojal — když zaslechl hlas Berty, která nařizovala
Michelovi, aby na ni čekal v zahradě a nevzdaloval se.

Skoro v téže chvíli otevřela mladá dívka dvéře.
»Nuže,« pravila sestře, »takto jsi připravena ?«
Na to pohlédla na Mary pozorněji a povšimla si její zdrcené

tváře.
»Copak jest ti?« pravila dále. »Vypadáš, jako bys býla plakala! A

ty sám, Jeane Oulliere, tváříš se na nás velmi nevlídně. Hoj! Co se tu
vlastně děje?«

»Co se děje?« pravil Vendejec, »povím vám to, slečno Berto.«
»Ne, ne!« zvolala Mary, »ne, prosím tě o to, Jene, mlč, mlč!«
»Na mou věru, děsíte mne oba, všemi těmito dlouhými okolky!

A přísný pohled, kterým se na mne Jean Oullier dívá, činí na mne
dojem, jakoby skrýval obvinění z nějakého zločinu. Nuže, mluv,
mluv, můj Jene. Cítím, že jsem zcela naložena k shovívavosti a
laskavostem. Jsem tak veselá, protože vidím, jak se vyplnil nej vře-
lejší z mých, snu, že mohu s vámi sdílet! nejkrásnější výsadu mužů —
válku!«

»Buďte upřímná, slečno Berto,« pravil starý sluha, »jest toto
pravá příčina vaší veselosti ?«

»Aj! Už jsem doma!« pravila mladá dívka, odpovídajíc přímo na
danou otázku: »pan Oullier mne chce vyhubovati, že zasahuji do jeho
pravomoci.«

Na to se obrátila ke své sestře.
»Vsadila bych se, Mary,« pravila, »že se jedná o mého ubohého

Michela.«
»Ovšem, slečno,« pravil Jean Oullier, neponechávaje mladé

dívce ani času, aby mohla odpověděti své sestře.
»Nuže, co můžeš proti tomu namítati, Jene? Můj otec jest

šťasten, že má o jednoho vojáka více, a nevidím v tom všem žádný
hřích, abys se proto musil tolik mračiti.«

»že takto soudí váš pan otec,« odpověděl starý hlídač, »to jest
možno. My však soudíme jinak.«

»A mohu zvěděti, jak?«
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»Soudíme, že by každý měl zůstati v tom táboře, do kterého
patří.«

»Nu, a co dále?«
»Co dále? … že…«
»No tak! Dopověz přec!« »že místo pana Michela není v táboře

našem.«
»Proč pak ne? Není pan Michel royalista? Myslím, že v

posledních dvou dnech podal dosti důkazů své oddanosti.«
»Budiž! Ale, co chcete, slečno Berto, my sedláci říkáváme:

»Jablko nepadne daleko od stromu« a proto nemůžeme příliš věřiti v
royalistické smýšlení pana Michela.«

»Dobrá. Však vás donutí, abyste je uznali.«
»Může být, ale zatím …«
Jean Oullier svraštil obočí.
»Zatím? Co zatím …?« pravila Berta.
»Dobrá, tedy vám to řeknu: pro staré vojáky jako jsem já, bude

trapno kráčeti vedle muže, kterého si nevážíme.«
»A co vlastně proti němu máte?« tázala se Berta tonem, v kterém

se počínala zračiti nevole.
»Vše!«
»Vše znamená tolik jako nic, neuvcdou-li se podrobnosti!«
»Nuže: jeho otce, jeho původ …«
»Jeho otce! Jeho původ! Stále táž hloupost. Nuže, tedy vězte,

mistře Oulliere,« pravila Berta, mračíc se nyní také, »že právě pro
jeho otce a jeho původ zajímám se o tohoto mladého muže.«

»Jak to?«
»Ano. Srdce moje jest rozhořčeno nad tím, jaké výtky hromadí

všichni u nás i u našich sousedů proti tomuto nešťastnému mladíku.
Mám toho již dosti, slyšeti stále, kterak se mu vyčítá jeho nízký
původ, za který nemůže, jeho otec, kterého ani neznal, chyby,
kterých se ani nedopustil, a kterých snad neměl ani jeho otec. To
vše mne rozhořčuje, Jene, to vše se mi hnusí. Tím vším přicházím
jen k úsudku, že by bylo činem opravdu vznešeným a šlechetným,
povzbuzovati jej, pomáhati mu, aby napravil hříchy z minulosti,
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a aby se ukázal tak statečným a tak oddaným, že by si již nikdo
nedovolil o něho se otírati!«

»Ať si!« odpověděl Jean Oullier, »bude musiti vykonati mnoho,
abych mohl někdy chovati toto jméno v úctě!«

»Ale budete si ho přece jen musit vážiti, mistře Jene,« pravila
Berta pevným hlasem, »až se toto jméno stane jménem mým, jak
doufám.«

»Ó, co to od vás slyším!« zvolal Oullier, »nevěřím ani, že to
myslíte doopravdy.«

»Zeptej se Mary,« pravila Berta, obracejíc se k své sestře, která
byla celá bledá a se zatajeným dechem naslouchala tomuto hovoru,
jako by od něho závisel celý její život, »zeptej se mé sestry, které
jsem se svěřila, a která se dovedla vpraviti do mých obav i nadějí.
Slyšte, Jene, jakákoli přetvářka, jakékoli postranní jednání se mi příčí,
zejména vůči vám. Jsem ráda, že mohu s vámi mluviti zpříma a
otevřeně. Nuže, pravím vám směle, jako říkám vše, co si myslím:
Jeane Oulliere, — miluji ho!«

»Ne, ne, zapřísahám vás, nemluvte takto, slečno Berto! Jsem jen
chudý venkovan. Ale kdysi… ovšem, byla jste tehdy ještě docela
maličká, dala jste mně dovolení, abych vám mohl říkati mé dítě,
i miloval jsem vás a miluji vás posud obě jako nikdy žádný otec
nemiloval ani vlastní dcery. Nuže, — stařec, který bděl nad vaším
dětstvím, který vás, když jste byly maličké, chovával na klíně, který
vás každého večera uspával a kolébal, tento stařec, jemuž jste vším
potěšením zde na zemi, vrhá se před vámi na kolena a prosí:
Nemilujte tohoto člověka, slečno Berto!«

»A proč?« tázala se Berta netrpělivě.
»Protože, říkám vám to, jak si to myslím, jak cítím v duši a

jak mně velí svědomí — protože sňatek mezi vámi a jím lest věcí
hanebnou, nestvůrnou, nemožnou!«

»Pro samou oddanost k nám, představuješ si vše daleko horším
než tomu vskutku jest, ubohý Jene. Pan Michel mne miluje, myslím.
Já jej miluji, tím jsem si jista; a očistí-li svoje jméno, jak slíbil, budu
velmi šťastna, stanu-li se jeho ženou.«
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»Pak tedy,« pravil Jean Oullier hlasem, prozrazujícím nej trpčí
zklamání, »budu se musiti na stará léta poohlédnouti po jiných
pánech a jiném příbytku.«

»Proč pak?«
»Protože Jean Oullier, přes svoji chudobu, a nouzi, která mu

hrozí, nikdy se neodhodlá k tomu, aby bydlil pod jednou střechou se
synem odrodilce nebo zrádce!«

»Mlč, Jeane Oulliere!« zvolala Berta, »mlč!
Neboť bys mohl i nade mnou naříkati.«
»Jene. Můj dobrý Jene!« šepotala Mary.
»Ne, ne,« pravil starý sluha, »musíte poznati všechny ty

povedené činy, jež zdobí jméno, které byste tak rychle vyměnila za
svoje.«

»Již ani slova, Jeane Oulliere,« pravila Berta téměř výhružně. »
Poslyš, nyní mohu ti to říci: často jsem zkoušela své srdce, abych
věděla, kdo jest mu bližší, zda můj otec, či ty. Ale řekneš-li ještě
jedinou hanebnost… Ještě jedinou hanebnost proti Michelovi, — a
nebudeš pro mne ničím více …«

»— než sluhou ?« přerušil ji Jean Oullier. »Ano, ale sluha, který
zůstal počestným, a který sloužil po celý svůj život věrně a nedopustil
se nikdy zrady, — tento sluha má ještě právo zvolati: Hanba synu
muže, který zradil Charetta, jako Jidáš prodal Krista za peníze!«

»Ale! Co jest mně do toho, co se stalo před třiceti roky, to jest
osmnáct let před mým narozením? Znám toho, který žije, nikoli
toho, který jest již mrtev; znám syna a nikoli otce. Miluji ho, slyšíš,
Jene?, jak jsi mne učil milovati i nenáviděti. A učinil-li jeho otec, co
pravíš, ač tomu nevěřím, — nuže, proslavíme tak jméno Michelovo,
jméno syna zrádcova a hamižníková, že se bude musit každý ukloniti
před nositelem tohoto jména, a ty mně pomůžeš, ano, ty mně při
tom pomůžeš, Jene. Neboť, pravím ti znova, miluji ho, a nic než smrt
nedovede zastaviti v srdci mém lásku, kterou k němu chovám.«

Mary vydral se z prsou povzdech, ale ač bylo zasténání toto sotva
slyšitelno, Jean Oullier je zaslechl.

Obrátil se k mladé dívce.
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Na to, jakoby zdrcen nářkem jedné a vášní druhé, klesl na židli
a skryl si hlavu do dlaní.

Starý Vendejec plakal a chtěl skrýti své slzy.
Berta pochopila, co vše děje se v jeho oddaném srdci. Popošla k

němu a klekla před ním.
»Tak vidíš,« pravila, »jistě jsi se přesvědčil, jak velká jest moje

láska k tomu mladému muži, že bych byla málem zapomněla na
opravdové a hluboké přátelství, které chovám k tobě.«

Jean Oullier potřásl smutně hlavou.
»Chápu tvoji nevraživost, chápu tvůj odpor,« pravila dále Berta,

»a čekala jsem, že se tak bouřlivě projeví. Ale jen strpení, starý
příteli, strpení a odevzdanost v osud! Jen Bůh sám mohl by vyrvati
z mého srdce city, které do něho vložil, ale neučiní toho, neboť by
to byla má smrt. Jen nám popřej času, abychom ti mohli dokázati,
že tě předsudky strhují k nespravedlivosti, a že ten, kterého jsem si
vyvolila, jest mne hoden.«

V tom bylo slyšeti hlas markýzův.
Volal Jeana Oulliera hlasem, který prozrazoval, že se právě stalo

něco nového a důležitého.
Jean Oullier vstal a zamířil ke dveřím.
»Nuže?« tázala se ho Berta a zastavila ho; »ty odcházíš, a ani mně

neodpovíš ?«
»Pan markýz mne volá, slečno,« odpověděl Vendejec chladným

tonem.
»Slečno!« zvolala Berta, »slečno! Ach! ty’s nedal nic na moje

prosby? Dobrá. Ale, zapamatuj si, slyšíš? Zapamatuj si dobře toto:
zakazuji ti, bys se dopustil jakékoli urážky vůči panu Michelovi.
Chci, aby ti život jeho byl svatým, a stane-li se mu něco tvojí vinou
nebo tvým úmyslem, pomstím ho, nikoli na tobě, ale sama na sobě.
A dobře víš, Jeane Oulliere, že mám ve zvyku plniti, co slibuji.«

Jean Oullier hleděl na Bertu a chopil ji za ruku:
»Snad by tak bylo lépe,« pravil, »nežli státi se ženou tohoto

člověka.«
A ježto bylo znova slyšeti volání markýzovo, vyřítil se Jean
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Oullier z pokoje a zanechal zde obě dívky, Bertu zcela zmatenou
jeho odporem, a Mary úplně zhroucenou hrůzou, jakou jí naháněla
prudká láska Bertina.
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Kde se stane mladý baron Michel
pobočníkem Bertiným.

Jean Oullier běžel rychle, maje snad více naspěch, aby byl pryč od
mladé dívky, nežli aby vyslechl rozkazy markýzovy.

Zastihl markýze na dvoře, před ním pak stál jakýsi venkovan
celý zpocený a zablácený.

Venkovan tento přinesl zprávu, že vojáci vpadli do domu
Pascala Picauta. Viděl je, když tam vtrhli, ale co bylo dále, nevěděl.

Byl ukryt v houštině u silnice vedoucí do Sablonniére a bylo
mu uloženo, aby ihned běžel do zámku, kdyby se odebrali vojáci do
domu, kde byli oba uprchlíci. Vyplnil svůj úkol doslovně.

Markýz, — který věděl již od Jeana Oulliera, že tento zanechal
Petříčka a hraběte de Bonneville v domě Pascala Picauta, — byl velice
rozčilen.

»Jeane Oulliere! Jeane Oulliere!« opakoval tonem, jakým as volal
císař Augustus: Vare! Vare! »Stalo-li se nějaké neštěstí, bude ubohý
můj dům zneuctěn dříve ještě, než jeho zhroucení bude dokonáno!«

Jean Oullier neodpovídal markýzi ničeho. Sklopil hlavu,
zachovával mlčení a zle se mračil.

Toto mlčení a tato nehybnost zlobily markýze.
»Tak připrav mého koně, Jeane Oulliere!« zvolal, »a jestliže

ten, kterému jsem včera, ježto jsem ho dosud neznal, říkal mladý
příteli, jest zajat od modrých, padněme v boji za jeho vysvobození a
dokažme tak, že jsme nebyli nehodní jeho důvěry.«

Ale Jean Oullier potřásl hlavou.
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»Jakže!« pravil markýz, »nechceš mně dáti mého koně?«
»Má pravdu,« pravila Berta, která právě přišla, a která zaslechla

rozkaz markýzův i odmítnutí Jeana Oulliera, »střezme se, abychom
nepokazili naši věc nerozvážnou ukvapeností.«

Na to se obrátila k poslu:
»Viděl jsi vycházeti vojáky z domu Picautova a odváděti nějaké

zajatce ?« tázala se ho.
»Ne. Viděl jsem, jak srazili chlapce Malherba, kterého postavil

Jean Oullier jako stráž na pastvině. Stopoval jsem je, až jsem je viděl,
kterak vešli do zahrady u domku Picautova, a přiběhl jsem sem,
abych vás o tom zpravil, jak mně mistr Jean nařídil.«

»A nyní mně povězte, Jeane Oulliere,« pravila Berta: »myslíte, že
se můžete zaručiti za tu ženu, které jste uprchlíky svěřil?«

Jean Oullier se obrátil k Bertě a hleděl na ni vyčítavě.
»Včera,« pravil, »byl bych řekl o Marianně Picautové: Ručím za

ni jako sám za sebe. Ale ..«
»Ale?« tázala se Berta.
»Ale dnes,« pravil starý hlídač s povzdechem, »pochybuji o

všem.«
»Ale marně zde takto maříme čas. Mého koně sem! Ať mně

přivedou mého koně! A za deset minut budu věděti, na čem jsem!«
Berta zastavila markýze.
»Ach! Takto mne posloucháte v mém domě? Čeho se pak mohu

nadíti od jiných, když se v mém domě začínají proti viti mým
rozkazům!«

»Vaše rozkazy jsou svaté,« pravila Berta, »a zvláště pro vaše
dcery. Ale dáváte se strhovati svojí oddaností. Nezapomínejme, že
ti, o které chováme takové obavy, jsou v očích všech jen prostými
venkovany. Ale kdyby se markýz de Souday za nimi odebral na
koni a vyptával se po dvou venkovanech, prozradil by, jakou důle-
žitost přičítá těmto dvěma osobám, a upozorní tak na ně rázem naše
nepřátele.«

»Slečna Berta má pravdu,« pravil Jean Oullier, »já sám tam
zajedu.«
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»Nepojedete nikam, právě jako můj otec.«
»Pročpak ?«
»Protože se vydáváte v příliš velké nebezpečí, kdybyste se

odebral v tuto stranu.«
»Vždyť jsem tam už dnes ráno byl a vydával se v toto veliké

nebezpečí, abych se přesvědčil, jakým druhem olova byl zastřelen
můj ubohý Pataud. Tím spíše vykonám tutéž cestu, abych nabyl
zpráv o panu de Bonneville a o Petříčkovi.«

»A já vám říkám,« pravila znovu Berta, »já vám říkám, Jene, že
po všem tom, co se stalo dnešní noci, nemůžete se ukazovati tam,
kde jsou vojáci. K tomuto poslání potřebujeme někoho, na koho by
nepadlo nej menší podezření, kdo by

se mohl směle odebrati přímo na místo, aniž by vzbudil něčí
podezření, mohl se vyptati na to, co se stalo, a možno-li, i na to, co
se stane.«

»Jaká chyba, že si ten tvrdohlavec Loriot umínil, že se vrátí do
Machecoulu!« pravil markýz de Souday. »Ale, prosil jsem ho dost, aby
zůstal. Měl jsem o všem jakési tušení, když jsem ho chtěl dostati ke
své divisi.«

»Ale, — což zde není ještě pan Michel ?« pravil Jean Oullier
ironicky. »Můžete ho poslati do domu Picautova, a všude, kam jen
budete chtíti. I kdyby stálo kolem domu tisíc mužů, jeho tam vpustí
vždycky, a nikomu ani zdaleka nenapadne, že tam přichází za vás.«

»Ba! Toho právě potřebujeme,« pravila Berta, jsouc vděčna
Jeanu Oullierovi, že takto podporoval tajný účel jejího návrhu, ač
snad neměl při tom úmysly právě nej lepší, — »co myslíte, otče?«

»U sta hromů! To si myslím!« zvolal markýz de Souday. »Přes
svůj jakoby ženský zevnějšek, bude tento mladý muž rozhodně velmi
užitečným.«

Ostatně, Michel se přiblížil hned při počátku tohoto rozhovoru,
a čekal nyní trpělivě na rozkazy markýzovy.

Když viděl, že tento přistupuje na návrh Bertin, tvář jeho
zazářila štěstím.

I Berta zářila radostí.
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»Jste ochoten učiniti, čeho záchrana Petříčkova vyžaduje, pane
Michel ?« tázala se mladá dívka barona.

»Jsem hotov učiniti vše, čeho si jen budete přáti, slečno, abych
dokázal panu markýzi svoji vděčnost za laskavé přijetí, kterého se
mně zde dostalo.«

»Dobrá! Tedy si vezměte koně — ovšem nikoli mého, kterého
by poznali — a jeďte v jednom trysku až tam. Vejděte beze zbraně
do domu, jako byste tak činil z pouhé zvědavosti, a bude-li našim
přátelům hroziti nebezpečí…«

Markýz hledal vhodná slova, aby dopověděl.
»Jsou-li naši přátelé v nebezpečí,« pravila Berta, »zapalte na stepi

ohníček z vřesoví. Zatím sežene Jean Oullier své lidi a pak společně
a dobře ozbrojeni poletíme na pomoc těm, kdož jsou nám tak drazí.«

»Výborně,« pravil markýz de Souday, »vždycky jsem říkal, že
Berta je nej bystřejší hlava z celé rodiny!«

Berta se pousmála pýchou a hleděla na Michela.
»A ty,« pravila ke své sestře, která sem rovněž po tichu přišla,

zatím co Michel odcházel, aby si vzal koně, — »což ty, nepomýšlíš už
konečně na to, abys se oblékla ?«

»Nikoli,« odpověděla Mary.
»Jakže! Nikoli ?«
»Chci zůstati tak, jak jsem.«
»Myslíš to vážně ?«
»Ovšem,« pravila Mary a usmála se bolestně. »Ve vojsku, mezi

vojáky, kteří bojují a kteří umírají, jest třeba také milosrdných sester,
které raněné ošetřují a dodávají jim útěchy. Budu vaší milosrdnou
sestrou.«

Berta hleděla na Mary užasle.
Chystala se asi otázati se jí, co jest příčinou této změny v jejím

rozhodnutí, když se opět objevil Michel s koněm a přiblíživ se k
Bertě, zarazil tak její další slova.

Michel se obrátil na Bertu, která mu rozkazy udělila.
»Řekla jste mně sice, slečno, co mám činiti v případě, stalo-li se v
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domě Picautově nějaké neštěstí. Ale neřekla jste mně, co mám dělati,
je-li Petříček živ a zdráv.«

»V tom případě,« pravil markýz, »vraíte se, abychom byli
upokojeni.«

»Nikoli,« pravila Berta, která si chtěla uhájiti co možno nej
důležitější roli před tváří muže, jejž milovala. »Tyto jízdy sem a tam
vzbudily by jistě podezření vojenských tlup, které se zajisté lesem
potulují. Zůstanete v domě Picautově nebo někde na blízku a jakmile
se setmí, odjedete, a počkáte na nás u dubu Jailhayského. Znáte jej ?«

»Jak bych ho neznal!« pravil Michel, »jest to na cestě do Souday.«
Michel znal všechny duby na této cestě.
»Dobrá,« pravila dále mladá dívka, »budeme na blízku ukryti.

Dáte signál: trojí zahouknutí sýčka a jedno zahouknutí výra, a my se
k vám přidáme. A nyní jeďte už, milý pane Michele.«

Michel se poroučel markýzi de Souday i oběma dívkám, načež ,
se sklonil nad šíjí koně a odejel tryskem.

Byl to ostatně výtečný jezdec, a Berta upozornila na to, jak
dovedně se obrátil u samých vrat.

»To by člověk nevěřil, jak lehce se dá udělati z neotesance
výtečný muž!« pravil markýz, když se vrátil do zámku; »ovšem, musí
se do toho vložiti ženy. Opravdu, tento mladý muž se tnně velmi
líbí!«

»Ano,« odpověděl Jean Oullier, »výtečných nužů dá se nadělati
tolik, kolik třeba. Ale uděati z někoho muže srdnatého, to už nejde
tak snadno!«

»Jeane Oulliere,« pravila Berta, »zapomněl jste již na to, co jsem
vám kladla na srdce? Jejte si pozor.«

»Mýlíte se, slečno,« odpověděl Jean Oullier, »právě naopak,
protože jsem dosud nezapomněl, vidíte, jak nyní trpím. Odpor, jaký
mám k tomuto mladíku, považoval jsem za výčitku svědomí, ale ode
dneška začínám se obávati, aby to nebyla předtucha.«

»Za výčitku svědomí,« pravil jste, Jeane Oulliere?«
»Ach! Vy jste mne slyšela ?«
»Ano.«
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»Dobrá. Trvám na tom, co jsem řekl.«
»Jaké si tedy činíte výčitky vůči němu?«
»Proti němu nikoli,« pravil Jean Oullier jemným hlasem, »ale

proti jeho otci…«
»Proti jeho otci?« pravila Berta, která se vezděky zachvěla.
»Ano,« pravil Jean Oullier, »jednoho dne jsem pro něho změnil

svoje jméno. Nejmenoval jsem se už Jean Oullier.«
»A jak jste se nazval?«
»Nazval jsem se Odplatou.«
»Pro jeho otce?« opakovala Berta.
Pak, vzpomínajíc na to, co se v kraji vyprávělo o smrti starého

barona Michela, pravila dále:
»Pro jeho otce, kterého našli na lovu mrtvého? Ach! Co jste

pravil, nešťastníce?«
»že by syn mohl zcela dobře pomstiti svého otce tím, že by nám

oplatil smutek smutkem.«
»A proč by to dělal ?«
»Poněvadž ho šíleně milujete.«
»A co dále?«
»A já bych vás mohl ujistiti o jedné věci.«
»O které ?«
»že vás nemiluje, věřte slovu starého Jeana Oulliera!«
Berta pokrčila opovržlivě rameny … Nicméně pocítila tuto ránu

přímo do srdce.
Pojala téměř nenávist k starému Vendejci.
»Starejte se o to, abyste sehnal svoje lidi, ubohý Jene,« řekla mu.
»Učiním dle vašich rozkazů, slečno,« odpověděl chouan.
A zamířil ke dveřím.
Berta se vrátila a ani na něho nepohlédla.
Ale než vyšel ze zámku, zavolal Jean Oullier sedláka, který přišel

před chvílí se zprávou.
»Viděl jsi, že by byl někdo ještě před vojáky vešel do stavení

Picautova?« tázal se ho.
»K Josefovi či k Pascalovi ?«
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»K Pascalovi.«
»Ano, mistře Jeane Oulliere.«
»A kdo to byl?«
»Starosta z Logerie.«
»A pravíš, že vešel do bytu Pascalova ?«
»Vím to jistě.«
»Viděl jsi ho?«
»Tak jako vás vidím.«
»A kudy se vzdálil ?«
»Odejel pěšinou k Machecoulu.«
»Kterou o něco později přijeli vojáci, že ano?«
»Ano, právě tou! Mezi dobou, kdy starosta odejel, a kdy přijeli

vojáci, neuplynulo ani čtvrt hodiny.«
»Dobrá!« pravil Jean Oullier.
Pak zahrozil zatatou pěstí směrem k Logerii:
»Courtine! Courtine!« pravil, »pokoušíš Boha.
Včera jsi zabil mého psa, a dnes tato zrada …! Toť příliš mnoho

na moji trpělivost!«
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13

Králíci mistra Jakuba.

Na jih od Machecoulu táhnou se tři lesy, tvoříce trojúhelník kolem
městečka Légé.

Nazývají se podle obcí Touvois, Grandes-Landes a Roche-
Serviěre.

Sám o sobě není žádný z těchto lesů obzvláště rozsáhlý, ale ležíce
od sebe ve vzdálenosti as tří kilometrů jeden od druhého, jsou spolu
spojeny územím porostlým křovisky, kručinou a rákosím, kterých je
zde tolik jako nikde jinde ve Vendée, a tvoří tak lesní plochu velmi
rozsáhlou.

Následkem této polohy a těchto vlastností, staly se přirozeně
ohniskem vzpoury, a v dobách válek občanských soustřeďuje se zde
jaksi povstání, dříve než se rozšíří do obcí a krajů sousedních.

Městečko Légé, známé jako rodiště slavného lékaře Jollyho, bylo
skoro nepřetržitě hlavním vojenským stanem Charettovým za velké
války. Sem, do tohoto lesnatého pásu, který obklopuje toto městečko,
uchyloval se po svých porážkách, znova sestavoval prořídlé své šiky a
připravoval se k novým bojům.

Také v roce 1832, přes to, že vede tudy silnice z Nantes do
Sables-ďOlomne a tím doznalo změny ve svém strategickém
významu, bylo lesnaté a kopcovité okolí tohoto městečka jedním ze
středisek nového povstání, které se organisovalo.

Tyto tři lesy ukrývaly ve svém nitru v neproniknutelných
houštinách prostoupených kapradím, které tu bujně roste v těchto
hvozdech, bandy povstalecké, které den ode dne rostly novými

127



přírůstky, a které měly být základem povstaleckých divisí z kraje
Retzkého a okolní roviny.

Časté prohlídky těchto lesů, jež úřady nařídily neměly žádného
výsledku. Kolovala pověst, že si povstalci utvořili v těchto lesích
podzemní skrýše, podobně jako si je dělali první chouani v lesích
Grallesských, ve kterých byli v bezpečí před všemožným hledáním a
pátráním.

Tentokráte zakládala se pověst tato na pravdě.
Na sklonku dne, kdy Michel vyjel ze zámku Souday a zamířil na

koni markýzově k domu Picautovu, divák, který by se byl skryl za
jedním z těchto staletých buků, které vroubí mýtinu Folleronskou v
lese Touvoisském, byl by se stal svědkem prapodivné podívané.

V době, kdy slunce zapadá za obzor a denní světlo ustupuje
soumraku, v době, kdy houštiny jsou již ponořeny ve stín, který jako
by stoupal ze země, ale vysoké vrcholy stromů jsou ještě ozářeny
paprsky zapadajícího slunce, byl by náhodný pozorovatel spatřil z
dáli přicházející postavu, kterou by byl jistě uznal za velmi fan-
tastickou, a která se blížila drobnými krůčky, rozhlížejíc se pozorně
na všechny strany. Věc tato zdála se na první pohled býti pro
příchozího tím snazší, že se zdálo, že má dvě hlavy, aby mohl dávati
dvojnásobně pozor na svoji bezpečnost.

Osoba tato, oděná rozedranými cáry, kabátcem a jakýmisi
kalhotami, jejichž původní sukno již skoro docela zmizelo a bylo
nahraženo nesčíslnými záplatami všemožných barev, jako by náležela
mezi ony dvouhlavé netvory, které zaujímají tak vynikající místo
mezi vzácnými výjimkami, v jakých si někdy libuje příroda v dobách
šílené rozmarnosti.

Obě tyto hlavy byly od sebe zcela odlišné, a ač zdánlivě
vyrůstaly z jednoho trupu, neměly pražádné podobnosti.

Vedle široké tváře cihlově červené, znetvořené od neštovic a
skoro úplně porostlé nepěstěným vousem, bylo viděti druhou tvář,
prozrazující drzost a zlomyslnost ve své ošklivosti, kdežto prvá
prozrazovala jen idiotství, zabíhající mnohdy až do divoké
ukrutnosti.

128 Vlčice z Machecoulu II.



Ostatně, tyto dvě tváře tak od sebe odlišné, náležely dvěma
našim starým známým, které jsme zahlédli již na trhu v Montaigu,
a s kterými se tuto po druhé setkáváme: Byli to Aubin Courte-
Joie, krčmář z Montaigu, a Trigaud Prašivec. Nechť nám čtenář
promine tento výraz, snad trochu příliš výrazný, na kterém si však
netroufáme ničeho měniti. Tento Trigaud, žebrák s obří silou, jak
se pamatujeme, hrál jistou roli při odbojných projevech v Montaigu,
kde nadzvedl se země koně generálova a shodil tohoto z třemenů.

Chytrý Aubin Courte-Joie doplnil takto svoji vlastní osobu
pomocí tohoto lidského soumara, se kterým se na štěstí cestou setkal.
Náhradou za svoje nohy, které nechal kdysi na silnici u Ancennis,
nalezl tento beznohý mrzák údy ocelové, které se nelekaly žádné
námahy, necouvly před žádným úkolem a které mu sloužily tak jako
mu nikdy nesloužívaly jeho nohy vlastní. A tento soumar se bez
odporu podroboval jeho vůli, a po nějaké době, co spolu takto žili,
dovedl již uhádnou ti i pouhé myšlenky svého druha, aniž by je musil
Aubin Courte-Joie vyjádřiti slovy. Stačilo mu pouhé znamení rukou
nebo stisk ruky na rameno nebo přitisknutí kolena na boky.

Nej podivnější na celé věci pak bylo, že z těchto dvou spojenců
nebyl Trigaud nespokojenější. Naopak: Jeho těžkopádná mysl
chápala, že Aubin Courte-Joie řídí jeho síly směrem, který mu byl
zcela sympatickým. Tu a tam prohozená slova modří a bílí, která
dopadala do jeho širokých uší, jež byly stále pozorně napjaty, stále
otevřeny, dokazovala mu, že slouže takto za lokomotivu
hostinskému, slouží věci, které sloužil i nyní. A již jen tímto
způsobem projevoval činnost mozkovou, která již dávno zcela
ochabla. Jeho důvěra v Aubina Courte-Joie byla bezmezná; byl hrdý
na to, že jest duší tělem spojen s duchem, jehož převahu uznával, a
přilnul k muži, jejž bylo lze nazvati jeho pánem, se sebezapřením a
odříkáním, jakým se vyznačuje každá oddanost diktovaná pudem.

Trigaud nesl Aubina brzy na zádech, brzy na ramenou tak
pozorně, jako matka nosí svoje děcko. Prokazoval mu takovou
pozornost a starostlivost, že svědčily o stavu zblbělosti, v jakém se
již nalézal tento ubožák, který se nikdy nedíval na svoje nohy,
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nerozedře-li si je o nějaký ostrý kámen, ale vždy pečlivě odhrnoval
větve, které by snad mohly šlehnouti do obličeje jeho vůdce.

Když tak došli asi do třetiny mýtiny, dotkl se Aubin Courte-Joie
prstem ramene Trigaudova, a obr se ihned zastavil.

Aniž by promluvil, ukázal hostinský prstem na velký kámen,
ležící u kmene obrovského buku v jednom cípu mýtiny.

Obr zamířil k tomuto buku, zvedl kámen a čekal na další
rozkazy.

»Nyní zatleskej na něj třikráte,« pravil mu Aubin Courte-Joie.
Trigaud učinil, jak mu bylo nařízeno, a to tak, že první dvě

rány šly hned za sebou, kdežto před třetím úderem předcházela jakási
přestávka.

Po tomto signálu, který se temně odrážel o kmen stromu,
nadzvedla se malá deska z drnu a mechu, a z podzemí se vynořila
lidská hlava.

»Ach! vy, — mistře Jakube, máte dnes hlídku u vchodu do
doupěte ?« tázal se Aubin, zřejmě potěšen tím, že se zde setkává s tak
dobrým a starým známým.

»Hrome! Vždyť teď je právě doba čekané, víš, a chci se vždy sám
přesvědčiti, je-li vzduch čistý, a nejsou-li na blízku myslivci, nežli
vypustím své králíčky.«

»A dobře činíte, dobře činíte, mistře Jakube,« pravil Aubin
Courte-Joie, »zvláště dnes, neboť na rovině je viděti plno pušek.«

»O tom mně musíš něco pověděti.«
»S radostí.«
»Vejdeš dovnitř ?«
»Ó, ne, Jakube! Nám jest již tak dost horko, milý hochu, — že

ano, Trigaude?«
Obr vydal jakýsi chroptivý zvuk, který se dal při trochu dobré

vůle poznati jako přitakání.
»Cože? On nyní mluví?« pravil mistr Jakub, »vždyť se dříve

říkalo, že je němý. Víš, že máš velké štěstí, Trigaude, že si tě náš
Aubin tak oblíbil? Nyní jsi už skoro člověk, nehledě k tomu, že máš
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jídlo zabezpečeno, — což nemohou říci všichni psi, ba ani psi ze
zámku Souday.«

Žebrák rozevřel široká ústa a dal se do smíchu, ale ihned přestal,
neboť pokyn Aubinův zarazil tento výbuch jeho veselosti, jejž široké
plíce obrovy činily nebezpečným.

»Ne tak hlasitě! Trigaude!« pravil hrubě.
Na to pravil mistru Jakubovi:
»Ten ubožák si stále myslí, že je na náměstí v Montaigu.«
»Tak počkej, když nechcete dovnitř, pustím hochy ven.

Ostatně, máte pravdu, milý Courte-Joie, je tam pořádné horko!
Někteří tvrdí, že už jsou polouvařeni, ale, to víte, tito chlapíci si
stěžují pořád na něco.«

»To není jako Trigaud, — ten si nestěžuje nikdy,« pravil Aubin
Courte-Joie a jako projev něžnosti zasadil ránu pěstí do hlavy
slonovi, který mu sloužil za koně.

Trigaud se hrubě usmál a posuňkem hlavy dával najevo
svrchovanou vděčnost za takovýto projev přátelství, jakým jej právě
poctil Courte-Joie.

Mistr Jakub, kterého jsme právě představili svým čtenářům, ale s
kterým je musíme ještě blíže seznámiti, byl muž ve věku asi padesáti
až padesáti pěti let a vypadal zcela jako počestný statkář z okolí.

Měl-li dlouhé vlasy, které mu splývaly přes ramena, měl za
to zase hladce vyholený vous, který si holil s velikou pečlivostí.
Oděn byl ve velice čistý soukenný kabátec, formy skoro moderní,
srovnáme-li ji k tvarům, jaké ještě dnes možno vídati v tomto kraji.
Vestu měl rovněž soukennou s širokými proužky bílými a
hnědožlutými, na nohou měl plátěnky modrošedé barvy a modré
katunové kamaše, kterýmižto částmi svého oděvu jedině se
přibližoval oděvu svých krajanů.

Pár pistolí, jichž lesklé pažby bylo viděti pod kabátcem, byly
jedinou vojenskou ozdobou, kterou měl právě při sobě.

Při své dobrácké a mírné tváři byl mistr Jakub náčelníkem
jednoho z nejsmělejších hloučků v celém kraji a nej zarytější chouan
široko daleko na deset mil, a těšil se strašlivé pověsti.
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Mistr Jakub vlastně nikdy nadobro neodložil zbraně po celých
patnáct let, co trvala ve skutečnosti vláda Napoleonova. Se dvěma
nebo třemi lidmi, a ještě častěji zcela sám vzdoroval častokráte celým
brigádám, které byly vyslány, aby jej polapily. Jeho odvaha a štěstí
měly do sebe cosi nadpřirozeného, takže o něm vznikla v kraji
pověst, že jest nezranitelný, a že střely modrých jsou proti němu
bezmocny. Proto po červencové revoluci hned za prvních dnů
měsíce srpna 1832, jakmile prohlásil mistr Jakub, že se vydá do boje,
přidali se k němu ihned všichni povstalci z celého širého okolí, a
vbrzku utvořili úctyhodnou tlupu, se kterou započal již po druhé
svoje hrdinské kousky jako drobný válečník.

Mistr Jakub naklonil se nad otvorem do podzemního úkrytu a
zapískl prazvláštním způsobem.

Po tomto signálu ozvalo se z útrob zemských temné mručení
ne nepodobné bzučení včel v úle. Na to pozvedla se země několik
kroků od tohoto místa, kde mezi dvěma houštinami byl pohyblivý
poklop vedoucí do podzemí a pokrytý mechem, travou a uschlým
listím, takže ho nebylo lze rozeznati od okolní půdy. Otvorem bylo
viděti do podzemní jámy, která byla velice široká a hluboká, a z této
skrýše vylézalo asi dvacet mužů.

Obleky těchto mužů neměly ničeho z oné malebné elegance,
jakou se vyznačují bandité, které vídáme vylézati z kartonových slují
v Komické Opeře. Do toho jim scházelo mnoho. Někteří z nich
měli stejnokroje, které se podobaly téměř k nerozeznání oděvu, jaký
na sobě měl Trigaud Prašivec. Jiní, elegantněji odění, měli na sobě
soukenné kabátce, ale většina jich byla oděna jen šaty plátěnými.

Stejnou rozmanitost bylo viděti v jejich výzbroji. Tři nebo čtyři
pušky vojenské, as půl tuctu pušek loveckých a tolikéž pistolí, tvořily
jejich zbraně střelné. Ale sečné zbraně byly daleko chudší: k nim
náležela šavle mistra Jakuba, dvě piky z dob prvé války, a osm nebo
deset vidlí, které jejich majitelé pečlivě nabrousili.

Když všichni tito mužové vylezli na paseku, zašel mistr Jakub k
poraženému kmenu a usedl na něj. Trigaud pak složil Courte-Joie
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vedle sebe, načež se na několik kroků vzdálil, ale ne daleko, tak, aby
byl na dosah svého soudruha.

»Ano, milý Courte-Joie,« pravil místi‘ Jakub, »vlci jsou na lovu,
vím to. Ale přece jen mne těší, že jsi se k vůli mně namáhal, abys mně
o tom dal zprávu.«

Pak pravil náhle:
»Ale! Teď mně teprve napadá! Jak jsi se sem vlastně dostal ? Byl

jsi chycen současně s Jeanem Oullierem. Jean Oullier se zachránil
přes brod u Pont-Farcy. že se jemu podařilo uprchnouti, tomu se
pranic nedivím. Ale jak jen jsi to provedl ty, ubohý beznoško?«

»A což nohy Trigaudovy?« pravil se smíchem Courte-Joie, »to
není nic? šťouchl jsem trochu četníka, který mne držel, pěst soudruha
Trigauda pak dokonala ostatní. Ale, kdo vám to vše vypravoval,
mistře Jakube ?«

Mistr Jakub pokrčil jen nedbale rameny.
Na to pravil, ani neodpovídaje na tuto otázku, kterou považoval

patrně za zbytečnou:
»Ale! Teď si vzpomínám! Nepřišel jsi mně snad oznámiti, že je

zvolen jiný den?«
»Nikoli. Den nebyl změněn, zůstalo při starém. Jest to dvacátého

čtvrtého.«
»To jsem rád!« pravil mistr Jakub. »Nebot, věru, že mně již

dochází trpělivost při jejich ustavičných odkladech a skrblení. Což
je k tomu třeba takových okolků, Bože můj, aby člověk vzal pušku,
rozloučil se se ženou a vyšel z domova ?«

»Jen strpení! Nebudete už dlouho čekati, mistře Jakube!«
»Ještě čtyři dny!« pravil tento netrpělivě.
»To je toho!«
»Myslím, že tři z nich jsou zbytečné. Já nemám to štěstí jako Jean

Oullier, kterému se podařilo minulé noci pomlátiti jich pár u bažiny
Baugé.«

»Ano, říkal mně o tom.«
»Na neštěstí,« pokračoval mistr Jakub, »pomstili se krvavě!«
»Jak to?«
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»Což o tom nevíš ?«
»Nikoli. Jdu rovnou z Montaigu.«
»Pak opravdu nemůžeš o ničem věděti.«
»Nu tak, — co se stalo ?«
»Zabili v domě Picautově statečného mladého muže, kterého

jsem si velice vážil, ač nemám v přílišné lásce lidi jeho druhu.«
»A kdo to byl ?«
»Hrabě de Bonneville.«
»Tak? A kdy se to stalo ?«
»Hrome! Dnes, — ke druhé hodině odpolední.«
»Ale, jak jen jste se mohl ve vašem doupěti o tom dozvěděti,

milý Jakube ?«
»Což nevím o všem, čeho mně třeba věděti?«
»Pak věru nevím, stojí-li za to, abych vám řekl, co mne sem

vlastně přivádí.«
»Pročpak ?«
»Protože to už asi víte.«
»To by mohlo být.«
»Chtěl bych míti jistotu.«
»To je dobré!«
»Na mou duši,« pravil Courte-Joie, »byl bych tak ušetřen

nepříjemného poslání, které jsem ostatně přijal jen se zdráháním.«
»Ach! Přicházíš tedy od těch pánů, — co?«
A mistr Jakub pronesl tato dvě slova tonem, který byl asi

uprostřed mezi opovržením a vyhrůžkou.
»Ano, především od nich,« odpověděl Aubin Courte-Joie, »pak

od Jeana Oulliera, kterého jsem potkal a který mně dal pro vás také
jakýsi vzkaz.«

»Od Jeana Oulliera? A! Přicházíš-li se vzkazem od něho, jsi mně
vždy vítán! To jest hoch, kterého mám rád. Vykonal ve svém životě
věc, pro kterou jsem se stal jeho přítelem.«

»Jakou?«
»To jest jeho tajemství, nikoli moje. Ale slyšme napřed, co ode

mne chtějí vysocí páni?«
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»Posílá mne k tobě tvůj velitel divise.«
»Markýz de Souday?«
»Ano, on.«
»Nuže, a co mně chce?«
»Stěžuje si, že častými výpady upozorňuješ na sebe vládní vojsko

a že vydíráš městské obyvatelstvo, které takto dráždíš, a ochromuješ
tak již předem naše hnutí společné, tím, že ho znesnadňuješ.«

»To je dobré! Proč pak s ním tedy nezačali už dříve, s tím svým
hnutím, co? Čekáme na ně už dost dlouho; já čekám už od 30.
července.«

»A dále …«
»Jakže? To není ještě vše?«
»Nikoli. Nařizuje ti…«
»On mně nařizuje ?«
»Počkej! Ať si už poslechneš nebo neposlechneš, nařizuje ti tedy

…«
»Poslyš dobře, milý Courte-Joie: ať mně nařizuje cokoli, jedno

přísahám již předem.«
»Copak?«
»že ho neposlechnu. A teď mluv! Poslouchám.«
»Nuže, nařizuje ti, abys čekal klidně až do 24. tohoto měsíce

a hlavně, abyste nezastavovali na silnici ani poštovní povozy, ani
cestující, jako jsi činil v posledních dnech.«

»Nuže,« odpověděl mistr Jakub, »přísahám, že první pocestný,
který půjde dnes večer z Legé do Saint-Etienne nebo opačně, padne
mně do rukou! A ty zůstaneš zde, milý Courte-Joie, a zítra se k němu
vrátíš a povíš mu, co jsi viděl.«

»Ach, nikoli!« odpověděl Aubin.
»Jakže? že ne?«
»Toho neučiníte, mistře Jakube.«
»To se podíváme, pardieu! Učiním tak!«
»Ale, Jakube, Jakube,« naléhal krčmář, »uznej přec, že tím jen

kompromituješ naši věc!«
»Může být. Ale já dokáži tomu starému chytrákovi, že já jsem ho
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nejmenoval, a že si přeji, abych já i se svými lidmi zůstal zcela mimo
jeho divisi, a že zde nikdy nebudou jeho rozkazy prováděny. A teď,
když jsi mně již vše řekl stran rozkazů markýze de Souday, pověz, co
mi vzkazuje Jean Oullier!«

»Dobrá. Když jsem docházel k mostu Serviěres, potkal jsem ho.
Ptal se mne, kam jdu, a když jsem mu řekl, že sem k tobě, pravil:
Pardieu! To by bylo něco pro nás! Zeptej se tedy mistra Jakuba,
chtěl-li by se na pár dní vystěhovat! ze svého doupěte a přenechal
mně je pro kohosi.«

»Aj! Aj! A řekl ti pro koho, milý Courte-Joie ?«
»Ne.«
»Nevadí! Ať jest to kdokoli, doporučuje-li ho Jean Oullier, bude

nám vždy vítán. Neboť vím, že by mne Jean Oullier neobtěžoval,
kdyby to nestálo za to. On není jako všichni ti páni povaleči, ktří jen
stále mluví, ale práci přenechávají nám!«

»Jsou mezi nimi dobří, jsou mezi nimi i špatní, « zafilosofoval si
Aubin.

»A kdy přijde ten, kterého chce u mne skrýti?« tázal se mistr
Jakub.

»Dnes v noci.«
»Dle čeho jej poznám ?«
»Jean Oullier ho sám přivede.«
»Dobrá! A více si už nepřeje ničeho ?«
»Nikoli. Jen to, byste dnešní noci odstranili z lesa každou

podezřelou osobu a abyste prohledali všechny stezky v okolí, hlavně
stezku u Grand-Lieu.«

»Tak vidíš! Divisionář mně nařizuje, abych nezastavoval nikoho,
a Jean Oullier mne žádá, aby byla cesta prosta červenokalhoťáků a
měšťáků. Totě nový důvod, abych dostál slovu, které jsem ti před
chvilkou dal. A jak pozná Jean Oullier, že ho očekávám ?«

»Bude-li moci přijití a není-li vojska v Touvois, mám mu o tom
podati zprávu.«

»Ale jak?«
»Mám položití česmínovou ratolest s patnácti listy v polovině
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cesty z Machecoulu na rozcestí u Benaste, uprostřed silnice, špičkou
k Touvois.«

»A dal ti nějaké heslo, dle kterého jej poznáme? Jean Oullier
zajisté na to nezapomněl ?«

»Ovšem. Heslo zní: »Vítězství!«, na to se má odpověděti: .
»Vendée«!«

»Dobrá!« pravil mistr Jakub, vstal a zamířil do středu mýtiny.
Když sem došel, zavolal čtyři ze svých lidí, řekl jim potichu pár

slov, a všichni čtyři vzdálili se čtyřmi různými směry, nepromluvivše
ani slova.

Po nějaké chvíli, zatím, co dal mistr Jakub přinésti ze skrýše
džbán, naplněný, jak se zdálo, kořalkou, a nabídl svému kamarádu,
vraceli se čtyři mužové ze čtyř různých stran, kudy odešli před tím
první čtyři mužové.

Byly to hlídky, které byly právě vystřídány svými kamarády a
vracely se.

»Je něco nového?« tázal se mistr Jakub.
»Ne,« odpověděli tři z mužů.
»Dobře. A co ty, — ty neříkáš ničeho ?« tázal se čtvrtého, »ty’s

měl přec nejlepší místo.«
»Poštovní vůz z Nantes byl provázen čtyřmi četníky.«
»Ach! Máš dobrý čich a poznáš dobře každého… Když si jen

pomyslím, že jsou jistí lidé, kteří by nás rádi s nimi pohněvali! Ale,
buďte bez starosti, přítelíčkové!«

»Nuže?« tázal se Courte-Joie.
»Není jediného červenokalhoťáka v okolí. Řekni Jeanu

Oullierovi, že může přivésti své lidi.«
»Dobře,« pravil Courte-Joie, který si zatím, co trval výslech

hlídek, připravil česminovou větévku, upravenou, jak si žádal Jean
Oullier, »dobrá, — pošlu Trigauda.«

Na to se obrátil k obrovi:
»Pojď sem, Prašivče!« pravil.
Mistr Jakub jej zadržel.
»Co tě napadá? Zbláznil jsi se, že se chceš připraviti o jeho
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nohy?« pravil mu; »což kdybys ho potřeboval ? Což zde nemáme na
čtyřicet lidí, kteří by se rádi prošli? Jen počkej, a uvidíš! Hej! Josefe
Picaute!« zavolal mistr Jakub.

Na toto zavolání povstal náš starý známý, jenž zde spal na
trávníku spánkem, kterého, jak se zdálo, velmi potřeboval, a posadil
se.

»Josefe Picaute!« opakoval mistr Jakub netrpělivě.
Tento se konečně rozhodl, vstal mrzutě a přistoupil k mistru

Jakubovi.
»Zde máš česminovou větévku,« pravil mu náčelník tohoto

brlohu. »Neutrhni na ní ani lístečku, jdi s ní ihned na silnici
Machecoulskou a polož ji na rozcestí Benaste proti Božím mukám,
špičkou směrem k Touvois.«

A mistr Jakub se pokřižoval při slovech Boží muka.
»Ale …« namítal Picaut a tvářil se kysele.
»Jaké ale?«
»Čtyřhodinová cesta, kterou jsem právě vykonal, mne

utrmácela, že sotva nohy vleku.«
»Josefe Picaute,« pravil mistr Jakub hlasem, který zněl úsečně a

kovově jako zvuk trubky, »odešel jsi z obce, abys se přidal k mému
hloučku. Přišel jsi, já jsem tě nevolal. A nyní si zapamatuj jednu věc,
ale dobře: učiníš-li ještě jedinou poznámku, dám ti co pro to, a při
nejbližším odporu a neposlušnosti tě zabiju.«

Při těchto slovech vzal mistr Jakub jednu z bambitek, kterou
vytáhl zpod kabátce, chopil ji za hlaveň a koncem pažby zasadil
venkovanu silnou ránu do hlavy.

Rána byla tak prudká, že Josef Picaut klesl na koleno úplně
omráčen. Kdyby byl neměl na hlavě tvrdý plstěný klobouk, byl by
měl jistě po této ráně lebku roztříštěnou.

»A teď jdi!« pravil mistr Jakub, dívaje se s největším klidem, zda
při této ráně nevypadl prach z pánvičky jeho pistole.

Josef Picaut již neodpověděl ani slova, povstal a pohodiv hlavou,
odešel.

Courte-Joie jej sledoval očima, dokud nezmizel.
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»I tohohle máte ve své družině ?« tázal se mistra Jakuba.
»Ano. Ani mně o tom nemluv.«
»Už dlouho ?«
»Teprve pár hodin.«
»To jste nechytl zrovna nic pěkného!«
»Nesoudím tak docela. Hoch jest statečný jako byl nebožtík jeho

otec, kterého jsem znal. Ale potřebuje si ještě zvyknouti na život
mých králíků a na brloh. Ale, to se časem poddá! To se poddá!«

»Ó, o tom nepochybuji! Vy je dovedete báječně vychovávati!«
»Hrome, vždyť nejsem s nimi teprve od včerejška! Ale teď budu

míti hlídku já, proto musím odejíti, ubohý Courte-Joie. Tedy, jak
jsem už řekl, přátelé Jeana Oulliera mohou si zde počínati jako doma,
a divisionáři odpovím dnes večer. A to jest vše, co ti řekl Jean
Oullier?«

»Ano.«
»Rozpomeň se dobře!«
»Ano, to jest vše.«
»Tedy nemluvme již o tom! Bude-li se mu v našem úkrytu líbiti,

postoupíme mu jej a jeho přátelům. O své hochy nemám starostí. Ti
králíci jsou jako myši, mají více děr. Tak na brzkou shledanou, milý
Aubine, zatím sněz polévku. Vidíš je, jak se chystají k jídlu ?«

A mistr Jakub sestoupil do svého podzemního brlohu, jak tomu
říkal, a po chvíli opět vylezl, ozbrojen karabinou, jejíž doutnák si
prohlížel s největší pečlivostí.

Na to zmizel mezi stromy.
Ale mýtina oživla a skýtala v této chvíli pohled svrchovaně

malebný.
V brlohu byl rozdělán velký oheň, a jeho zář, která pronikala

otevřeným poklopem, ztápěla okolní křoviska velmi fantastickou a
podivnou září.

Na tomto ohni vařila se večeře pro vzbouřence, kteří byli
rozptýleni po mýtině. Jedni klečeli a modlili se růženec. Jiní seděli
a zpívali tiše národní písně, jejichž žalostné a protáhlé melodie
odpovídaly vhodně povaze kraje. Dva Bretoňci leželi na břiše u
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samého vchodu do této skrýše a hráli o peníze pomocí dvou kůtek,
různě obarvených po každé straně, osvětleni září, která vycházela z
ohniště. Jeden z chlapíků, na němž bylo dle jeho bledé a zimnicí
nažloutlé pleti znáti obyvatele krajiny močálovité, pokoušel se, ač s
nevalným úspěchem, očistiti od řezu hlaveň i spoušť staré karabiny.

Aubin, který byl již zvyklý takovéto podívané, ani si toho
nevšímal. Trigaut zhotovil pro něho jakési lože z listí, Aubin pak
si lehl na tuto improvisovanou pohovku a jal se pokuřovati ze své
dýmky tak klidně, jako by byl doma ve své krčmě v Montaigu.

Pojednou se mu zdálo, jako by slyšel z dáli poplašné znamení,
volání sýčka, ale protahované zvláštním způsobem, což bylo
znamením, že se blíží nebezpečí.

Courte-Joie tiše zahvízdl, aby upozornil odbojníky, aby byli
tiše. Na to skoro v témže okamžiku třeskla v lese střelná rána as tisíc
kroků od nich.

Okamžitě vylili odbojníci vědra s vodou, která zde jen k tomu
účelu byla připravena, do ohně, poklop byl uzavřen, a králíci mistra
Jakuba, pojímaje v to i Aubina Courte-Joie, kterého jeho nerozlučný
soudruh vzal na ramena, rozptýlili se všemi směry, připraveni k činu,
jakmile by zaslechli signál svého vůdce.
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Jak nebezpečno může býti, jsme-li v lese
ve špatné společnosti.

Bylo k sedmé hodině večerní, když Petříček, v průvodu barona
Michela, který nyní nastoupil po ubohém Bonnevillovi, opustil
chatrč, kde jim hrozilo tak velké nebezpečí.

Jak snadno pochopíme, neodcházel Petříček bez hlubokého a
živého vzrušení z této chatrče, kde zanechával jako chladnou mrtvolu
mladého a statečného muže a cenného průvodce, kterého znal již tak
dlouho. Ač jej znal teprve krátce, zamiloval si jej tak, jako milujeme
staré přátele.

Statečná mysl Petříčkova pocítila nicméně jistou skleslost, když
pomyslil, že se musí znova vydati sám v nebezpečí, jaká s ním
poslední čtyři nebo pět dní sdílel ubohý Bonneville. Věc králova
ztratila sice jednoho vojína, ale Petříčkovi připadalo, jako by byl
ztratil celou armádu!

Bylo to prvé zrnko z krvavé setby, která měla ještě jedenkráte
být zaseta do tohoto kraje Vendée, a Petříček se tázal úzkostlivě sám
sebe, zda aspoň tentokráte vydá také něco jiného než smutek a žal.

Petříček ani nedoporučil Marianně mrtvolu svého společníka,
věda, že by ji tím urazil. Jakkoli se mu smýšlení této ženy zdálo
prazvláštním, dovedl oceniti vznešenost jejích citů a poznal, kolik
dobroty a hluboké nábožnosti skrývá se pod touto drsnou korou.

Když přivedl Michel koně přede dveře, připomenul Petříčkovi,
že každá chvíle jest drahocenná, a že jejich přátelé na ně čekají. Tu
obrátil se Petříček ke vdově Pascala Picauta a podal jí ruku.
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»Jak bych vám jen poděkoval za vše, co jste pro mne učinila ?«
pravil k ní.

»Neučinila jsem pro vás ničeho,« odpověděla vdova, »splatila
jsem jen dluh a splnila přísahu, — nic více!«

»Tedy,« pravil Petříček, maje slzy v očích, »nestojíte ani o moji
vděčnost?«

»Trváte-li tedy mermomocí na tom, že jste mně něčím
zavázána,« pravila vdova, »až se budete modliti za ty, kteří zemrou
pro vás, přidejte také krátkou modlitbičku za ty, kdož zemrou k vůli
vám.«

»Myslíte tedy, že jsem dobře zapsán u Pána Boha?« pravil
Petříček, nemoha se ubrániti úsměvu při svých slzách.

»Ano, protože věřím, že jste určena k tomu, abyste hodně
vytrpěla.«

»Přijměte aspoň toto,« pravil Petříček a sňal si s krku malý
medalionek zavěšený na tenké šňůrce z černého hedvábí; »jest to jen
stříbrné, ale svatý otec požehnal jej před mýma očima, když mně jej
odevzdával, a pravil, že Bůh vyslyší přání, která budou pronesena při
tomto medaillonku, jen když budou spravedlivá a zbožná.«

Marianna přijala medaillonek. Pak pravila:
»Díky! Při tomto medaillonku budu se modliti, aby Bůh odvrátil

od naší země válku občanskou a aby nám zachoval slávu a svobodu.«
»Dobrá,« pravil Petříček. »Poslední část vašich přání bude zcela

souhlasiti s mými.«
A po těchto slovech vyšvihl se na koně s pomocí Michela, který

uchopil koně za uzdu.
Na to oba zmizeli za plotem, pokynuvše ještě jedenkráte a

naposledy Marianně na pozdrav.
Nějakou dobu dal se Petříček unášeti svým koněm, maje hlavu

skloněnu na prsa, a jako by pohřížen v hluboké a truchlivé úvahy.
Konečně se násilně přemohl a setřásaje se sebe bolest, která jej

tížila, obrátil se k Michelovi, který šel vedle něho.
»Pane,« pravil, »vím o vás již dvě věci, které vám zajišťují moji

plnou důvěru: první, že vám jsme měli včera děkovati za výstrahu, že
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se vojáci blíží k zámku Souday, druhou, že dnes přicházíte jménem
markýze a jeho roztomilých dcer. Zbývá mně však zvěděti ještě třetí:
totiž, kdo vlastně jste? Za poměrů, v jakých se nyní nalézám, mám
přátel dosti málo, takže bych rád znal jejich jména, bych jim mohl
přislíbiti, že na ně nezapomenu.«

»Jsem baron Michel z Logerie,« odpověděl mladík.
»Z Logerie? Počkejte, pane! Tak se mně zdá, že neslyším jméno

toto po prvé!«
»Vskutku, madame,« pravil mladý muž, »ubohý Bonneville chtěl

zavěsti Vaši Výsost k moji matce.«
»Cože jste řekl? Vaši Výsost? S kým mluvíte? Nevidím zde žádné

Výsosti, vidím zde jen chudého sedláčka jménem Petříček.«
»To jest pravda; ale Madame promine …«
»Už zase!«
»Tedy, ubohý Bonneville vás vedl k mé matce, když se mi

dostalo cti, potkati vás, a tu jsem vás zavedl na zámek Souday!«
»Tak jsem vám tedy trojnásobně zavázán, ó! Nelekám se toho, a

ač služby, které jste mi prokázal, jsou velké, doufám přec, že přijde
jednou den, kdy se budu moci za vše odvděčiti.«

Michel zakoktal pár slov, kterých ani Petříček nezaslechl. Ale
slova tohoto učinila, jak se zdálo, na něho nicméně silný dojem.
Neboť od této chvíle, ač se řídil, jak jen možno, dle toho, co mu bylo
nařízeno, zdvojnásobil ještě svoji pozornost a péči o Petříčka, kterého
měl vésti.

»Ale,« pravil Petříček po krátkém přemýšlení, »dle toho, co mně
řekl pan de Bonneville, zdá se mně, že nebyla vaše rodina právě
smýšlení royalistického.«

»Vskutku, Mad …, pan …«
»Říkejte mně Petříček, anebo neoslovujte mne vůbec, jen tak

nepřijdete nikdy do nesnází. Tedy, jak vidím, jen vašemu
politickému obrácení mám co děkovati za čest, že vás mám za
průvodce?«

»Ó, toto obrácení na víru bylo zcela snadné! V mém věku
nebývá smýšlení ještě přesvědčením, jako spíše jen citem!«

Jak nebezpečno může býti, jsme-li v lese ve špatné
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»Jste dosud velmi mlád,« pravil Petříček, pohlížeje na svého
ochránce.

»Jde mně na dvacátý druhý rok.«
Petříček si povzdychl.
»To jsou krásná léta,« pravil, »pro milování a pro boje.«
Mladý baron si těžce zavzdychl, a Petříček, který to zpozoroval,

pousmál se sotva znatelně.
»Aj! Aj!« pravil mladému baronovi, »tento vzdech prozrazuje

velmi výmluvně, jaká jest příčina vašeho politického obrácení, o
kterém jsme právě mluvili. Vsadil bych se, že za tím vězí pár krásných
očí, a kdyby vás tak vojáci Ludvíka Filipa na čtvrt hodinky prohlíželi,
nalezli by u vás jistě šerpu, která jest vám dražší proto, že ji vyšívaly
čísi krásné ruce, nežli pro zásady, jichž jest odznakem a barvou.«

»Mohu vás ujistiti, Madame,« blábolil Michel, »že to není
příčinou mého rozhodnutí.«

»Ale, ale, pro to se nemusíte hájiti, to jest opravdová rytířskost,
pane Michele. A nezapomínejme, že buď proto, že z nich pocházíme,
buď že bychom se j im rádi podobali, kladli hrdinové dámy téměř na
výši Boha a na úroveň králů, když měli Boha, krále i ženy společně
ve svém štítu a hesle. Snad se nebudete nyní za to styděti, že jste
zamilován? Ale to ve mně budí právě největší sympatie k vám.
Ventresaint-gris! — jak říkával Jindřich IV. — s armádou dvaceti tisíc
zamilovaných troufal bych si dobýti nejen Francie, ale celého světa!
A nyní mně povězte jméno vaší krásky, pane barone z Logerie!«

»Ó!« zvolal Michel tonem, který prozrazoval, že se cíti touto
otázkou velmi pohoršen.

»Aj, jste diskretní, mladý muži! To se mi od vás velice líbí, tím
spíše, že dnes jest diskretnost vlastností den ze dne vzácnější. Ale
spolupocestnému a kamarádovi může se to svěřiti, věřte mně, pane
barone, když ovšem si zajistíme jeho naprostou mlčelivost. Chcete,
abych vám pomohl? Vsaďme se, že se nyní ubíráme k dámě vašeho
srdce!«

»Pravdu díte,« odpověděl Michel.
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»Vsaďme se, že to není nikdo jiný, než jedna z našich krásných
amazonek na zámku Souday!«

»Ach! Bože! Kdo jen vám to řekl?«
»Pak vám tedy blahopřeji, mladý kamaráde. Jakkoliv jim zde

jinak neřeknou nežli vlčice, tuším v nich srdce vznešená a považuji
je za schopny učiniti šťastným muže, kterého si vyvolí. Vy jste bohat,
že ano, pane Michel?«

»Bohužel ano,« odpověděl Michel.
»Tím lépe — a ne bohužel! Neboť budete moci obohatiti vaši

ženu, a to jest, myslím, velké štěstí. Rozhodně, ježto při každé lásce
bývá nějaká překážka, může-li pro vás Petříček něco udělati, obraťte
se jen na něho. Bude šťasten, bude-li se vám takto moci odvděčiti za
služby, které jste mu prokázal. Ale, nemýlím-li se, zde k nám někdo
přichází. Pohleďte!«

Vskutku, bylo slyšeti lidské kroky.
Kroky tyto byly dosud vzdáleny, ale přibližovaly se k nim stále.
»Zdá se mi, že ten člověk jest sám,« pravil Petříček.
»Ano, ale proto přec musíme si dáti dobrý pozor,« odpověděl

baron, »i musím vás požádati o dovolení, abych směl vylézti na koně
k vám.«

»S radostí. Ale, jste snad již unaven?«
»Nikoli, ani dost málo! Ale jsem v celém kraji příliš dobře znám,

a kdyby mne někdo potkal, jak vedu koně, na kterém sedí venkovan,
jistě by to vzbudilo podezření.«

»Výborně! Co jste právě řekl, jest až příliš správné, a začínám už
věřiti, že z vás přece něco uděláme.«

Petříček slezl s koně. Michel vyšvihl se mrštně do sedla, a
Petříček si skromně k němu přisedl.

Ještě ani pořádně neusedli, když spatřili as na třicet kroků před
sebou jakéhosi člověka, který kráčel proti nim, ale rovněž se zastavil.

»Aj! Aj!« pravil Petříček, »bojíme-li se my pocestných, zde, zdá
se mně, jest pocestný, který se bojí nás!«

»Kdo jest?« zvolal Michel, sesíliv hlas.

Jak nebezpečno může býti, jsme-li v lese ve špatné
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»Aj! To jest pan baron!« odpověděl muž a blížil se k nim. »At
mne čert vezme, nadál-li jsem se, že vás zde potkám v tuto hodinu!«

»Měl jste pravdu, když jste řekl, že vás zde lidé znají,« pravil
Petříček, směje se.

»Ach ano, bohužel!« pravil Michel tonem, z kterého vycítil
Petříček, že jim hrozí nebezpečí.

»Kdo jest tento člověk ?« tázal se Petříček.
»Courtin, můj statkář, kterého máme v podezření, že vyzradil

váš pobyt u Marianny Picautové.«
Pak pravil spěšně a tonem velitelským, z něhož seznal Petříček,

že situace jest vážná:
»Schovejte se za mne.«
Petříček rychle uposlechl.
»To jste vy, Courtine?« pravil Michel, zatím co se Petříček za

ním krčil a hleděl se jak jen mohl skrýti před cizincem.
»Ano, jsem to já,« odpověděl statkář.
»A odkud přicházíte ?« tázal se Michel.
»Z Machecoulu, kde jsem byl koupit vola.«
»A kde máte toho vola? Nevidím žádného.« »Nekoupil jsem

ničeho. Pro samou zlořečenou už politiku obchody nejdou, a člověk
nenajde na trhu už nic kloudného,« pravil Courtin a za řeči prohlížel
si, pokud to jen tma dovolovala, pozorně koně, na kterém Michel jel.

Pak, když Michel ustal v řeči, pravil:
»Ale, vždyť jste obrácen zády k Logerii.«
»Na tom není nic divného, jedu do Soudaye.«
»Smím vás upozorniti, že nejste na správné cestě?«
»Ó, vím to. Ale bojím se, že pravá cesta jest střežena vojskem,

proto jedu raději oklikou.«
»V tom případě, a jedete-li opravdu do Soudaye,« pravil

Courtin, »mám za svoji povinnost upozorniti vás na cosi.«
»Na co pak? Upozornění, je-li upřímně míněno, jest mi vždy

vítáno.«
»že totiž naleznete klícku prázdnou.«
»Jakže?«
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»Ó ano. Musíte se obrátiti jinam, pane barone, chcete-li
stihnouti ptáčka, který vás takto za sebou prohání.«

»Kdo ti to řekl, Courtine,« pravil Michel a při tom stále otáčel
svého koně, aby byl obrácen tváří k mluvícímu a zakryl tak Petříčka.

»Kdo mně to řekl ?« pravil Courtin. »Pardieu! Moje vlastní oči.
Viděl jsem celou tu čeládku, jak vyjížděla — nechť ji peklo pohltí! Jeli
kolem mne po cestě ke Grandes-Landes.«

»Byli tam vojáci?« tázal se mladý baron.
Petříček soudil, že otázka tato jest zbytečná, a štípl Michela do

ramene.
»Vojáci?« pravil Courtin. »Tak už i vy se bojíte vojáků! Je-li

tomu tak, pak vám neradím, abyste se odvažoval dnes v noci na
rovinu, neboť byste neujel ani míli cesty a už byste narazil na jejich
bajonetty. Učiňte něco lepšího, pane Michel.«

»Co chceš, abych učinil? Mluv, je-li to něco lepšího, učiním
tak.«

»Vraťte se se mnou na Logerii. Způsobíte velkou radost vaší
matce, která se trápí, vědouc, že jste z domu s tak ubohými záměry.«

»Mistře Courtine,« pravil Michel, »nyní zase já vám dám radu.«
»Jakou, pane barone?«
»Abyste mlčel!«
»Ne, nebudu mlčeti,« pravil statkář, předstíraje bolestné

vzrušení. »Nikoli, je mi velice bolestno, když vidím svého pána
vydána v tisícerá nebezpečí, a to vše k vůli…«

»Mlčte, Courtine!«
»K vůli jedné z oněch vlčic, o které by nestál ani žádný selský

synek jako já!«
»Budeš-li pak mlčet, bídníku!« zvolal mladý baron a napřáhl na

Courtina bič, který držel v ruce.
Při tomto pohybu, který chtěl Courtin zřejmě vyvolati,

postoupil kůň Michelův o krok do předu, a starosta z Logerie ocitl se
takto ve stejné výši s oběma jezdci.

»Odpusťte mi, jestliže jsem vás urazil, pane barone,« pravil

Jak nebezpečno může býti, jsme-li v lese ve špatné
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hlasem plačtivým, »odpusťte mně; ale již druhou noc nespím a
myslím na to vše neustále.«

Petříček se zachvěl. Poznal v hlase starostově týž mazlivý a
falešný ton, který již slyšel v chatrči ženy Picautovy, a který se
projevil ihned po odchodu starostově truchlivými událostmi. Dal
znova Michelovi znamení, které znamenalo asi tolik: Za každou cenu
skončeme rozhovor s tímto mužem!

»Však jest dobře,« pravil Michel. »Jděte si svou cestou, a nás
nechte také jeti po svém!«

Courtin se tvářil, jakoby si teprve nyní povšimnul, že má mladý
baron kohosi v sedle.

»Ach! Bože!« pravil, »vy nejste sám?… Chápu, pane barone, že
to, co jsem vám řekl, vás urazilo. Tak tedy vy, mladý panáčku, ať
jste kdokoli, aspoň vy ukažte, že máte víc rozumu než váš mladý
přítel. Řekněte mu jako já, že z toho nic dobrého nekouká, bude-li
vzdorovati zákonům a silám, které má vláda po ruce, což, jak se zdá,
chce učiniti jen proto, aby se zalíbil těm vlčicím!«

»Ještě jednou vám pravím, Courtine — vzdalte se!« pravil
Michel, tentokráte hlasem opravdu již výhružným. » činím, jak se
mně líbí, a považuji to od vás za velkou smělost, dovolujete-li si
jednání moje kritisovati.«

Ale Courtin, jehož mazlivou neodbytnost jsme již poznali, byl,
jak se zdálo, rozhodnut, že se nevzdálí, dokud nespatří tváře taj úplné
osoby, kterou vezl jeho mladý pán v sedle, a která dříve než jí mohl
do tváře pohleděti, obrátila se k němu zády.

»Slyšte,« pravil, snaže se dodati svému hlasu přízvuku nelíčeného
dobráctví, »zítra si čiňte, jak vám bude libo. Ale aspoň na dnešní noc
pojďte si odpočinouti na váš statek, i s osobou, pánem či dámou,
která vás doprovází. Přísahám vám, pane barone, že jest nebezpečno
pobývati za noci venku.«

»Nebezpečí netýká se ani mne, ani mého společníka, neboť
se nepleteme do politiky … Ale, copak to děláte na mém sedle,
Courtine ?« pravil dále Michel, když zpozoroval, že jeho statkář
učinil jistý pohyb, který si nedovedl vysvětliti.
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»Ale — nic,« odpověděl Courtin zcela dobrácky. »Nechcete tedy
vyslyšeti ani mé rady, ani mé prosby ?«

»Ne. Jděte svou cestou a nechte nás.«
»Jeďte si tedyk pravil statkář zchytralým tonem, »a Bůh vás

ostříhej! Ale jen Si vzpomeňte, že ubohý váš Courtin učinil vše, co
jen mohl, aby vás uchránil od neštěstí!«

A teprve po těchto slovech rozhodl se Courtin a ustoupil
stranou. A Michel, zasadiv koni ostruhy, odejel.

»Tryskem! Rychle pryč odtud!« pravil Petříček. »Ano; poznal
jsem muže, který jest příčinou smrti ubohého Bonnevilla! Vzdalme
se co nejrychleji! Tento člověk přináší neštěstí!«

Mladý baron pobídl svého koně ostruhami. Ale, sotva ujel as
dvanáct délek, sedlo se převrátilo, a oba naši jezdci dopadli těžce na
kamení.

Petříček povstal první.
»Jste poraněn?« tázal se Michela, který se také již zvedal.
»Ne,« odpověděl tento, »ale rád bych věděl, jak jen …«
»Jak se mohlo státi, že jsme spadli? O to se nestarejme. Spadli

jsme, to je nesporno. Připevněte opět sedlo, a to co nej rychleji vám
bude možno!«

»Aj!« zvolal Michel, když hodil již sedlo koni na hřbet, »oba
popruhy jsou přetrženy ve stejné výši.«

»Řekněte, že jsou přeříznuty,« pravil Petříček. »Tento kousek
vám provedl zase ten ďábelský Courtin. A to nám nevěstí nic
dobrého. Vizte, jen se podívejte tamhle …«

Michel, jejž chopil Petříček za ruku, pohlédl směrem, kam mu
Petříček ukazoval, a spatřil ve vzdálenosti as čtvrt míle odtud, v údolí,
tři nebo čtyři ohně, které zářily v temnotách.

»Jest to vojenské ležení,« pravil Michel. »Má-li ten chlap
podezření, jako že je jistě má, ježto ho vede jeho cesta směrem k
tomuto táboru, pošle na nás podruhé červenokalhotáky.«

»Ach! Myslíte, že se toho odváží, když ví, že vy, jeho pán, jste se
mnou?«

»Musím předpokládati vše; vše, Petříčku.«

Jak nebezpečno může býti, jsme-li v lese ve špatné
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»Máte pravdu, nesmíme ničeho přenechat! náhodě.«
»Pak učiníme dobře, když opustíme vyježděnou cestu.«
»Také jsem si to myslil.«
»Za jak dlouho můžeme dojiti pěšky na místo, kde na nás čeká

markýz ?«
»Nejméně za hodinu, proto nesmíme mařiti času. Ale co si

počneme s koněm markýzovým? S ním se přece neprodereme
houštím.«

»Hoďme mu otěže na krk. Vrátí se sám do stáje, a zastaví-li ho
cestou naší přátelé, pochopí, že se nám stala nějaká nehoda, a budou
nás hledati… Ale … Ticho!«

»Co jest?«
»Neslyšíte ničeho ?« tázal se Petříček.
»Ano, slyším kroky koní směrem od tábora.«
»Vidíte, že váš hodný statkář nepřeřezal popruhy u našeho sedla

bez úmyslu! Zmizme rychle, ubohý barone! Ale, necháme-li zde
koně, naši pronásledovatelé jej naleznou a snadno uhodnou, že jezdci
nejsou asi daleko.«

»Počkejte,« pravil Petříček, »něco mně napadá.«
»Co?«
»Viděl jsem to v Italii… při závodech. Ano,
tak to uděláme! Dělejte vše po mně, pane Michel !«
»Jen čiňte a poroučejte.«
Petříček se dal do díla.
Svýma jemnýma rukama, vydávaje se v nebezpečí, že si rozedře

prsty, jal se ulamovati trnité větve v blízkém roští. Učinil z nich dosti
velkou otýpku, a ježto Michel činil totéž, co viděl konati Petříčka,
měli tak dvě malé otepi.

»Co s tím?« tázal se Michel.
»Vytrhněte ze svého kapesníku monogram a dejte mně

kapesník.«
Michel uposlechl na slovo.
Petříček roztrhl šátek na dva pruhy a svázal jimi otepi.

150 Vlčice z Machecoulu II.



Pak přivázal jednu k dlouhé a hebké hřívě koňově, druhou k
jeho ocasu.

Ubohé zvíře, které cítilo, jak mu vnikají ostré bodliny a trny do
masa, počalo sebou zmítati a vzpínati se.

Mladý baron počínal již chápati.
»A nyní,« pravil Petříček, »vezměte mu uzdu, aby si nezlámal

vaz, a pusťte jej!«
Sotva byl kůň zbaven pouta, které jej drželo, zařehtal, pohodil

ještě jednou zuřivě svojí hřívou a ocasem a ujel jako vichr,
zanechávaje za sebou spoustu jisker.

»Výborně!« pravil Petříček, »Teď sebeřte sedlo, a skryjme se
rychle do úkrytu.«

Vrhli se na druhou stranu houštiny, Michel pak odvlékl sebou
sedlo i otěže.

Když se zde ocitli, sklonili se a naslouchali pozorně.
Slyšeli dosud kroky cválajícího koně, které se ozývaly na

kamení.
»Slyšíte?« pravil baron spokojeně.
»Ano. Ale nenasloucháme sami, pane barone,« pravil Petříček,

»slyšte ozvěnu!«

Jak nebezpečno může býti, jsme-li v lese ve špatné
společnosti. 151
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Kde mistr Jakub plní slib, který dal
Aubinovi Courte-Joie.

A vskutku, hluk, jejž baron Michel a Petříček zaslechli se strany,
kterou zmizel Courtin, přecházel v hlučný praskot, který se k nim
stále blížil. A o deset minut později přehnalo se na deset kroků od
nich jako bouře as dvanáct myslivců. Dali se tryskem po stopě, či
spíše po hluku, jejž působil prchající kůň markýze de Souday. Michel
a Petříček povstávali, čím více se hluk vzdaloval, a sledovali očima
šílený let jezdců.

»Jedou pěkně,« pravil Petříček, »ale přes to myslím, že ho
nedostihnou.«

»Tím spíše nikoli,« odpověděl baron, »že dojedou zrovna na
místo, kde na nás čekají naši přátelé, a že markýz de Souday, myslím,
dovede už zastaviti jejich rychlé pronásledování.«

»Tak tedy boj!« pravil Petříček, »včera ve vodě, dnes v ohni. To
jest mně milejší!«

A pokoušel se zatáhnouti barona Michela směrem, kde, jak
doufal, dojde ke srážce.

»Ó, nikoli, nikoli!« odporoval Michel. »Prosím vás, nechoďte
tam!«

»Což byste nechtěl bojovati před očima vaší krásky, barone?
Přec jest tam!«

»Myslím si to,« odpověděl smutně Michel. »Ale, vidíte, že vojsko
prochází krajinou všemi směry. Vypálíme-li několik ran z pušek,
přiběhnou. Můžeme snadno padnouti do rukou některého jejich
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oddílu a kdybych tak špatně splnil poslání, jaké jsem na sebe vzal,
neodvážil bych se nikdy více ukázati se před markýzem …«

»Ale, ale! Jen řekněte: před jeho dcerou.«
»Dobrá tedy — ano.«
»Tak tedy, abych vás nepohněval s vaší krásnou přítelkyní,

slibuji vám, že vás uposlechnu.«
»Díky, díky!« pravil Michel a chopil živě ruku Petříčkovu.
Na to, uvědomiv si, jak neslušně si počíná pravil:
»Ó, promiňte, promiňte,« a rychle couvl o krok nazad.
»Dobrá,« pravil Petříček, »jako by se nestalo. Kde že pro mne

uchystal markýz de Souday přístřeší ?«
»U mne, na jednom z mých statků.«
»Doufám, že to nebylo na statku Courtinově!«
»Nikoli, na jiném, zcela osamělém, ztraceném v lese, na druhé

straně Légé … Znáte vesnici, kde byl dům Tinguyho?«
»Ano, ale znáte cesty, které k ní vedou ?«
»Dokonale.«
»K tomuto slovu mám zde ve Francii trochu nedůvěry. Ubohý

Bonneville znal také dokonale cesty, a přece zabloudil.«
Petříček si povzdychl a zašepotal:
»Ubohý Bonneville!… Ach! Snad tato zmýlená byla příčinou

jeho smrti!«
Tato vzpomínka přivedla ovšem Petříčka znova na ponuré

myšlenky, jaké ovládaly jeho ducha, když opouštěl dům, kde se udála
katastrofa, která stála život jeho prvního společníka. Znova se stal
nemluvným a učiniv posuněk na znamení souhlasu, dal se za svým
novým průvodčím, a odpovídal jen jednoslabičně na řídké otázky,
které mu kladl Michel.

Nového svého úkolu shostil se daleko obratněji a s větším
štěstím, než se dalo čekati. Dal se v levo, a přešed rovinu, dostal se k
potoku, který už znal, ježto zde za svého dětství často lovíval raky.
Potok tento protéká údolím u Benaste, zatáčí se znova na jih a opět
se obrací na sever a u Saint-Colombinu se vlévá do Boulogne.

Oba břehy, vroubené loukami, skýtaly jim cestu bezpečnou a
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zároveň pohodlnou. Michel po ní kráčel jistou dobu, nesa Petříčka
na ramenou, jako činil ubohý Bonneville.

Pak vyšel z potoka, kterým prošel as kilometr, zahnul opět v
levo, vylezl na pahorek a ukázal Petříčkovi na temné obrysy lesa
Touvoisského, které bylo viděti na úpatí pahorku, na kterém se
nalézali.

»Jest to už váš statek ?« tázal se Petříček.
»Nikoli. Musíme ještě projíti lesem Touvoisským, ale budeme

tam za tři čtvrti hodiny.«
»A je v lese Touvoisském bezpečno?«
»Pravděpodobně ano. Vojáci dobře vědí, že není radno, aby

procházeli lesy za noci.«
»A nebojíte se, že tam zabloudíte ?«
»Nikoli, neboť nepůjdeme mlázím. Vejdeme do něho teprve,

až dojdeme k cestě, vedoucí z Machecoulu do Légé. Dáme-li se po
východním pokraji, musíme se k ní zcela jistě dostati.«

»A pak?«
»Pak už půjdeme po ní.«
»Vida! Vida!« pravil Petříček, »podám o vás dobré vysvědčení,

mladý průvodče, a na mou věru, nebude záležeti na Petříčkovi,
nedojde-li vaše odvážná oddanost odměny, po které touží. Ale, zde
jest cesta jakž takž schůdná. Není to ta, kterou hledáme ?«

»To lze snadno poznati. Musí zde být po pravé straně kůl… Aj!
Vidíte? Zde jest. Jdeme dobře. A nyní, Petříčku, troufám si slíbiti
vám dobrou noc.«

»To by bylo dobře!« pravil Petříček s povzdechem. »Neboť
nemohu vám zatajiti, že strašlivá vzrušení dnešního dne napravila
špatně únavu po předchozí noci.«

Petříček ještě ani nedopověděl tato slova, když se na okraji
příkopu vynořila temná jakási postava, vyskočila na cestu, a jakýsi
muž, chopiv jej prudce za límec, vzkřikl na něho hlasem hromovým:

»Stůjte, nebo jste syn smrti!«
Michel přiskočil na pomoc mladému svému společníku, a zasadil

útočníku prudkou ránu do hlavy olověným kpnecm svého biče.

Kde mistr Jakub plní slib, který dal Aubinovi Courte-
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Ale málem by byl draze zaplatil svoje šlechetné zakročení.
Útočník, nepouštěje Petříčka, kterého držel levicí, vytáhl z pod

kabátce bambitku a střelil po baronu Michelovi.
Štěstím pro mladého muže bylo, že jakkoli byl Petříček sláb,

přec nezůstal tak klidným, jak by si byl přál muž s pistolí. Spatřil
osudný pohyb, a pohybem ještě rychlejším vrazil ze spoda do
napřažené ruky útočníkovy, takže kule, která by jinak byla zcela jistě
projela prsy barona Michela, pošramotila jej jen na rameni.

Michel se chystal k obraně, a útočník vytahoval již druhou
pistoli z pasu, když jiné dvě postavy vyskočily z houštiny a uchopily
barona ze zadu.

Tu útočník, vida, že mladý muž nemůže mu již ublížiti, spokojil
se tím, že řekl svým dvěma pomocníkům:

»Zastřelte mně tohoto chlapíka! A až s ním budete hotovi,
zbavíte mně tohohle.«

»Ale,« odvážil se pronésti Petříček, »jakým právem nás takto
zastavujete?«

»Právem tohoto,« odpověděl muž, ukazuje na karabinu, kterou
měl zavěšenu přes rameno. »Proč? Dozvíte se to ihned. Spoutejte
důkladně muže s bičem. Co se tohohle týče,« pravil opovržlivě,
ukazuje na Petříčka, »není toho třeba. Myslím, že ho lehko s sebou
dostaneme.«

»Ale kam nás vlastně vedete ?« otázal se Petříček.
»Ó, jste příliš zvědav, mladý příteli,« odpověděl muž.
»Ale… ?«
»Pardieu! Jděte, záleží-li vám tolik na tom,
abyste se to dozvěděl. Uvidíte ihned na vlastní oči.«
A muž, chopiv ruku Petříčkovu pod paží, zavlékl jej do mlází,

zatím co Michel, který se dosud ještě silně vzpíral, byl tam mocně
vstrčen oběma pomocníky.

Takto kráčeli několik minut, načež došli na mýtinu, kterou již
známe jako obydlí mistra Jakuba, pána králíků. Neboť on to byl,
jenž, aby dostál svatosvatě slibu, jejž dal Aubinovi, zastavil první dva
pocestné, které mu náhoda přivedla do cesty. A byla to rána z jeho

156 Vlčice z Machecoulu II.



pistole, která způsobila takový ruch v táboře odbojníků, jak jsme
viděli na konci jedné z předcházejících kapitol.

Kde mistr Jakub plní slib, který dal Aubinovi Courte-
Joie. 157
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Kde jest dokázáno, že nejsou všichni židé
z Jerusalema, a všichni Turci z Tunisu.

Hola hej! Králíci!« zavolal mistr Jakub, když docházeli k mýtině.
A na zavolání svého vůdce vylézali poslušní králíčkové z houští,

z roští a mlází, do kterého si zalezli při prvém zvolání na poplach, a
vraceli se na paseku, kde si, pokud jim to panující tma dovolovala,
prohlíželi zvědavě oba zajatce.

Na to, ježto jim takovéto prohlížení za tmy nedostačovalo, slezl
jeden z nich do podzemní skrýše, zapálil dvě louče a vrátil se nahoru,
strkaje je téměř pod nos Petříčkovi a jeho společníku.

Mistr Jakub zaujal opět obvyklé svoje místo na poraženém
kmenu a hovořil klidně s Aubinem Courte-Joie, kterému vyprávěl
o podrobnostech, za jakých byli oba pocestní zajati, s takovou
svědomitostí, s jakou vypravuje vesničan své ženě do nejmenších
podrobností, jak nakoupil na trhu.

Michel, kterého ovšem tato první srážka i utržené poranění
vzrušilo, usedl, či spíše lehl si na zemi. Petříček, stoje vedle něho,
díval se pozorně, ale ne bez jistého odporu na postavy banditů. To
mohl činiti tím snáze, ježto bandité, když ukojili svou zvědavost, dali
se každý po svém zaměstnání, to jest jali se opět modliti žalmy, hráti,
spáti nebo čistiti své zbraně.

Přes to vše, ač pilně hráli, popíjeli, zpívali, čistili své pušky,
karabiny a pistole — nespouštěli ani na okamžik s očí oba zajatce,
které pro větší jistotu umístili zrovna uprostřed mýtiny.
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Tu teprve, když se Petříček přestal dívati na bandity a pohlédl
opět na Michela, spatřil, že jest poraněn.

»Ach, Bože!« zvolal, když spatřil krev, která tekla z poraněného
ramene a stékala mu až na ruku, »vy jste poraněn ?«

»Zdá se mi, že ano, mad …, pane …«
»Prosím vás pro všechno, až na další rozkaz, říkejte mně

Petříček, a to více než kdykoli jindy! Bolí vás to hodně?«
»Ne. Zdálo se mně, že jsem dostal ránu holí do ramene, a nyní

mám ruku celou stuhlou.«
»Pokuste se pohnouti jí.«
»Ó, rozhodně nic není zlomeno! Pohleďte!«
A vskutku, mohl dosti snadno paží pohybovati.
»To bude jen tím lépe! Tohle dobude útokem srdce dívky,

kterou milujete, a kdyby vaše šlechetné počínání nestačilo, slibuji
vám, že sám zakročím ve váš prospěch. A mám závažné důvody,
abych věřil, že moje zakročení pomůže.«

»Jak jste laskava!«
»Jak jsem laskav, laskav, laskav! Ať už na to nezapomenete,

nešťastníče!«
»Ano, Petříčku, a po tomto slibu, cokoli mně nařídíte, kdybych i

měl sám dobýti batterie sto děl, budu kráčeti s hlavou skloněnou proti
opevnění. Ach! Kdybyste ráčil promluviti s markýzem de Souday, byl
bych nej šťastnější ze všech lidí.«

»Nečiňte při tom tolik pohybů, tak se vaše krvácení nezastaví.
Zdá se, že se nejvíce obáváte markýze. Nuže, promluvím s tímto
hrozným markýzem, na čest… Petříčkovu! Ale zatím, dokud nás
nechávají na pokoji,« pravil dále Petříček, rozhlédnuv se pozorně
kolkolem, »pohovořme si o našich záležitostech. Kde vlastně jsme, a
kdo jsou tito lidé?«

»Ale,« pravil Michel, »tak se mně docela zdá, že jsou to chouani.«
»Chouani, kteří zastavují neškodné pocestné? To jest nemožno!«
»Však jsme to už vídali.«
»Co pravíte ?«
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»A neviděli-li jsme toho dosud nikdy, bojím se, že to uvidíme
dnes.«

»Ale, co s námi zamýšlejí ?«
»Však se to dozvíme. Již vidím mezi nimi jakýsi ruch; zajisté, že

nás poctí tím, že budou věnovati pozornost našim osobám.«
»Ach! To by bylo dobré, aby tak nám hrozilo nebezpečí od

mých stranníků! Na každý způsob, neprozraďte mne!«
Michel naznačil Petříčkovi posuňkem, že s jeho strany nemusí

se obávati žádné nediskretnosti.
Jak mladý baron zcela správně usoudil, mistr Jakub, porokovav s

Aubinem Courte-Joie a několika ze svých lidí, dal právě rozkaz, aby
mu přivedli zajatce.

Petříček kráčel jistým krokem k pařezu, u kterého pán králíků
konal svoje sezení. Ale Michel následkem svého poranění, a ježto
měl ruce spoutány, mohl jen s jistou obtíží povstati na nohy, a trvalo
mu to proto trochu déle nežli mohl rozkazu uposlechnouti. Když
to spatřil Aubin Courte-Joie, pokynul posuňkem Trigaudovi; tento
chopil mladého muže kol pasu, zvedl jej se země a odnesl tak lehce,
jakoby to bylo tříleté dítě. Položil jej před mistra Jakuba, dbaje toho,
aby jej položil v téže poloze, v jaké byl sebrán, což provedl Trigaud
Prašivec tím způsobem, že postavil na zemi nejprve nohy Michelovy,
načež otřásl těžištěm, dříve než spustil celé tělo na zemi.

»Hlupáku!« zamumlal Michel, který při bolesti, kterou cítil,
ztratil svoji vrozenou nesmělost.

»Nejste zdvořilý,« pravil mistr Jakub. »Ne, nejste zdvořilý,
opakuji vám, pane barone Míchele z Loterie! čin tohoto statečného
hocha zasloužil si něčeho jiného. Ale zanechme takovýchto titěrností
a přejděme k vlastní věci «

Pak se zahleděl pozorněji na mladého muže.
»Nemýlil jsem se,« pravil, »jste zajisté baron Michel z Logerie.«
»Ano,« odpověděl stručně Michel.
»Dobrá. Co jste měl na práci v lese Tonvoisském v tuto hodinu

noční ?«

Kde jest dokázáno, že nejsou všichni židé z Jerusalema, a
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»Na to vám odpovím, že nejsem povinen z toho klásti účty, a že
silnice jsou volny pro každého.«

»Ale neodpovíte tak, pane barone.«
»Pročpak ?«
»Protože, při vší úctě k vám musím vám říci, že byste odpověděl

moc hloupě, a na to jste příliš chytrý.«
»Jak to?«
»Ovšem: Vidíte, že musíte se mně zodpovídati, ježto si toho

přeji. Vidíte také, že silnice nejsou volny, ježto jste nemohl
pokračovati v cestě.«

»Budiž, nebudu se s vámi příti. Ubíral jsem se k svému statku
Banloeuvre, který, jak víte, leží na konci lesa Touvoisského, v kterém
se nalézáme.«

»Vida, to je přece řeč! Na mou věru, pane barone, prokažte
mně čest, a odpovídejte mně stále takovýmto způsobem, a shodneme
se. A nyní, jak to přijde, že pan baron z Logerie, který má tolik
dobrých koní ve svých stájích, tolik pěkným povozů, cestuje pěšky
jako vesničané, jako bychom učinili my?«

»Měli jsme koně. Ale spadli jsme a utekl nám, a nepodařilo se
nám už ho chytiti.«

»Zase dobře! A nyní, pane barone, doufám, že budete tak laskav
a povíte nám, co je nového.«

»Já?«
»Ano. Co se děje venku, pane barone ?«
»Jak by vás mohlo zajímati, co se děje u nás?« tázal se Michel,

který, netuše dosud, koho má před sebou, nevěděl, jaké zabarvení má
dáti svým odpovědím.

»Jen povězte, pane barone,« pravil dále mistr Jakub, »nestarejte
se o to, co mně může být užitečno a co lhostejno. No tak, dobře se
rozpomínejte. Co jste potkal cestou ?«

Michel pohlédl rozpačitě na Petříčka.
Mistr Jakub postřehl tento pohled. Zavolal Trigauda Prašivce a

nařídil mu, aby usedl mezi oba zajatce jako stěna ve Snu noci svato-
janské.
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»Nuže tedy,« pravil dále Michel, »setkali jsme se s tím, s čím se
člověk dnes může setkati na silnici a na každé cestě v kteroukoli dobu
v posledních třech dnech v okolí Machecoulu: potkali jsme vojáky.«

»A jistě s vámi mluvili ?«
»Nikoli.«
»Že ne? Pustili vás dále a ani na vás nepromluvili ?«
»Vyhnuli jsme se jim.«
»No, no!« pravil mistr Jakub tonem pochybovačným.
»Šli jsme po svých vlastních záležitostech a nepřáli jsme si,

abychom byli proti své vůli zataženi do záležitostí, které se nás
netýkají.«

»A kdo jest tento mladý muž, který vás doprovází ?«
Petříček rychle odpověděl sám, dříve nežli tak mohl učiniti

Michel.
»Jsem sluhou pana barona,« pravil.
»Pak, příteli,« pravil mu mistr Jakub, »dovolte, abych vám řekl,

že jste moc špatný sluha. A opravdu, jak jsem jen prostý sedlák, mrzí
mne, vidím-li, kterak sluha odpovídá za pána, zvláště, když se ho
nikdo na nic neptá!«

Pak se opět obrátil k Michelovi.
»Aj! Ten mladý hoch jest vaším sluhou ?« pravil, »opravdu, je

roztomilý!«
A pán králíků zahleděl se na Petříčka s největší pozorností, při

čemž jeden z mužů přiblížil se s hořící pochodní k tváři Petříčkově,
aby prohlídka byla usnadněna.

»Slyšte, tak co vlastně chcete ?« tázal se Michel. »Jde-li vám o
moji peněženku, nemíním jí brániti. Vezměte si ji. Ale nechte nás
dále jiti po svém.«

»Ach! Fuj!« odpověděl mistr Jakub, »kdybych byl šlechtic jako
vy, pane Michel, žádal bych od vás zadostiučinění za takovouto
urážku. Tak vy nás považujete za sprosté loupežníky? To není ani
dost málo lichotivé, a kdybych se nebál, že vás to bude nuditi,
prozradil bych vám, co jsem. Ale vy se nezabýváte politikou … Ale
váš otec, kterého jsem měl potěšení trochu znáti, se jí zabýval, a
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neprodělal při tom. Proto se vám přiznávám, že jsem vás považoval
za horlivého služebníka Jeho Veličenstva Ludvíka Filipa.«

»Pak jste se pořádně mýlil, milý pane,« odpověděl velmi neuctivě
Petříček. »Pan baron jest naopak velice horlivým přívržencem Jindři-
cha Pátého.«

»Opravdu, mladý příteli ?« zvolal mistr Jakub.
Pak se obrátil k Michelovi:
»Nuže, pane barone,« pravil. »Co zde právě řekl váš společník. ..

nikoli, zmýlil jsem se, váš sluha — jest to pravda?«
»Jest to úplná pravda.«
»Ach! To mne naplňuje radostí. A já jsem myslil, že mám před

sebou ty protivné měšťáky! Bože, jak se stydím, že jsem s vámi tak
jednal, a jak se vám proto musím omlouvati! Přijměte moje omluvy,
pane barone. I na vás se vztahují mé omluvy, milý příteli, rozdělte se
o ně oba … sluha jako pán… Já nejsem pyšný.«

»Ale, ke všem čertům!« zvolal Michel, jehož mrzutá nálada se
nijak nezlepšila při posměvavé zdvořilosti Jakubově, »chcete-li nám
osvědčiti svoje politování, máte k tomu možnost zcela prostou: pusťte
nás zase tam, kde jste nás zajali!«

»Ó! To nikoli!« pravil mistr Jakub.
»Jakže? Nikoli?«
»Ne, ne a ne! Nedopustím, abyste nás opustili takovýmto

způsobem. Ostatně dva přívrženci legitimistů, jako my dva, pane
barone Michele, musí si spolu pohovořiti o důležité otázce stran
zahájení odboje! Nemyslíte, pane barone ?«

»Dejme tomu. Ale právě zájem této věci vyžaduje toho,
abychom oba, já i můj sluha, byli v bezpečí na mém statku v
Banloeuvre.«

»Pane barone, přísahám vám, že není bezpečnějšího útulku, než
jaký naleznete u mne, a pak nedovolím, abyste nás opustil, dokud
vám nepodám důkaz opravdu vřelého zájmu, jaký k vám chovám.«

»Hm!« mručel si Petříček, »zdá se mně, že se naše postavení
horší.«

»Tak mluvte,« pravil Michel.
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»Jste oddán Jindřichu V. ?«
»Ano.«
»Velice oddán?«
»Ano.«
»Neobyčejně?«
»Vždyť jsem vám již řekl.«
»Řekl jste to, a já o tom nepochybuji. Nuže, umožním vám,

byste projevil tuto oddanost způsobem pádným a nezvratným.«
»Učiňte tak.«
»Vidíte zde tyto statečné hochy,« pravil mistr Jakub, ukazuje

Michelovi svůj hlouček, to jest as čtyřicet chlapíků, kteří vypadali
spíše jako bandité, než jako poctiví venkované. »Nepřejí si ničeho
více, než položití život za našeho mladého krále a jeho hrdinskou
matku. Ale schází jim vše, čeho jest třeba k dosažení tohoto cíle.
Nemají zbraní, aby bojovali, šatstva, aby se mohli slušně objeví ti
v bitevní vřavě, peněz, aby si mohli zpříjemniti úmorný pobyt v
táboře. Jistě nestrpíte, pane barone, jak předpokládám, aby všichni
tito důstojní služebníci, konajíce to, co vy sám uznáváte za
povinnost, byli vydáni na pospas nemocem všeho druhu, nastuzení,
zápalu plic, jaké přináší nynější špatné počasí v této roční době.«

»Ale, kde jen, k čertu, mám nalézti, čím bych oděl a ozbrojil
všechny tyto lidi? Což mám pod mocí nějaká skladiště ?«

»Ach, pane barone,« pokračoval mistr Jakub, »myslíte, že znám
své lidi tak špatně, abych pomýšlel, byť jen na okamžik, na to,
obtěžovati vás se všemi těmito podrobnostmi? Nikoli: Mám zde
báječného služebníka (a ukázal při tom na Aubina Courte-Joie),
který vám ušetří veškeru námahu. Stačí, dáte-li mu peníze, a sám
obstará vše co nejlépe, šetře při tom jak jen možno vaší peněženky.«

»Jde-li jen o to,« pravil Michel s lehkostí mládí a s nadšením, jaké
provází vznikající smýšlení, »s radostí! Kolik potřebujete?«

»Takovou řeč si nechám líbit!« pravil mistr Jakub, který byl dost
překvapen touto povolností. »Zdálo by se vám snad přemrštěným,
kdybych požadoval pět set franků za každého muže? Víte, rád bych
jim opatřil kromě oděvu — zeleného jako byl stejnokroj myslivců
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pana Charetta — tornistr se vším, čeho třeba. Pět set franků jest asi
polovina ceny, jakou čítá Filip Francii za každého dodaného muže.
A každý z mých lidí vyrovná se dobře dvěma vojákům Filipovým.
Vidíte, že jsem rozumný.«

»Řekněte mně stručně, kolik potřebujete — a věc je vyřízena.«
»Nuže, mám čtyřicet mužů, počítaje v to i ty, kteří mají řádnou

dovolenou, ale dostaví se pod prapory na první signál. To dělá právě
dvacet tisíc franků — to jest maličkost pro takového boháče, jako jste
vy, pane barone.«

»Budiž: do dvou dnů budete míti těchto dvacet tisíc franků,«
pravil Michel, pokoušeje se vstáti, »dávám vám na to čestné slovo.«

»Ó! Ne tak!… Chceme vám uspořiti jakoukoli námahu, pane
barone. Máte jistě v okolí nějakého přítele, nějakého notáře, který
vám půjčí tuto částku. Napíšete mu krátký, hezky zdvořilý, ale
spěšný lísteček, a jeden z mých lidí mu jej odevzdá.«

»S radostí! Podejte mně psací náčiní a rozvažte mně ruce.«
»Můj kamarád Courte-Joie vám podá pero, inkoust i papír.«
Vskutku, mistr Courte-Joie jal se již vytahovati z kapsy kalamář

plný inkoustu.
Ale v tom přistoupil k nim Petříček.
»Okamžik, pane Michel!« pravil rázně. »A vy, mistře Courte-

Joie, jak vám říkají, zastrčte zase ty věci. K tomu nesmí dojíti.«
»Hm! Opravdu, pane sluho ?« tázal se mistr Jakub. »A proč by k

tomu nemělo dojiti, prosím ?«
»Protože takovéto jednání upomíná až příliš na bandity z

Kalabrie nebo Estramadury, ale nehodí se pro muže, kteří o sobě
tvrdí, že jsou vojíny Jindřicha V. Protože jest to hotové vydírání,
kterého nestrpím.«

»Vy, mladý příteli ?«
»Ano, já!«
»Kdybych vás doopravdy považoval za to, za co jste se vydával,

zatočil bych s vámi jak s drzým lokajem. Ale myslím, že máte nárok
na úctu, jaká se prokazuje ženám, i nezkazím si svou pověst dvorného
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muže tím, že bych se vůči vám dopustil násilí. Proto vám zatím jen
nakazuji, abyste se nepletl do věci, do které vám nic není.«

»Naopak, pane, věc ta týká se mne velice,« odpověděl Petříček
se svrchovanou hrdostí. »Neboť mně záleží na tom, abyste nepoužíval
jména Jindřicha V., chcete-li se dopouštěti činů loupežnických. «

»Ó! Jak se zdá, staráte se příliš o záležitosti Jeho Veličenstva,
mladý příteli. Budete jistě tak laskav a povíte mně, z jakého důvodu
?«

»Odstraňte tyto lidi, a povím vám to, pane.« »Ach! Ach!«
povzdychl si mistr Jakub.

Na to se obrátil ke svým lidem.
»Odstupte trochu, moji králíčkové,« pravil.
Mužové uposlechli.
»Nebylo toho zapotřebí,« pravil mistr Jakub, »protože před

těmito statečnými muži nemám žádného tajemství. Ale, konečně,
činím vše, abych se vám zavděčil, jak vidíte. Nyní jsme sami. Mluvte
tedy.«

»Pane,« pravil Petříček, učiniv krok k mistru Jakubovi, »nařizuji
vám, abyste propustil tohoto muže na svobodu. Chci, abyste nám dal
ochranný průvod, abyste nás ihned dal zavěsti, kam chceme jiti, a
abyste poslal lidi, kteří by vyhledali naše přátele, které očekáváme.«

»Vy chcete! Vy nařizujete! To je dobré! Má hrdličko, vy mluvíte
jako král na trůně. A co tomu řeknete, odmítnu-li tak učiniti?«

»Odmítnete-li, dám vás zastřeliti, než uplyne čtyřiadvacet
hodin!«

»To se podívejme! Mám tedy čest mluviti s paní vladařkou?«
»Ano, pane, tou jsem já.«
Tu byl mistr Jakub zachvácen návalem křečovitého smíchu.

Jeho králíčkové, vidouce jej tak rozveseleného, přibližovali se opět,
aby se účastnili jeho veselí.

»Uf!« zvolal, když je zas viděl kolem sebe, kde byli dříve, »už se
ani nemohu smáti! Ubozí králíčkové, jistě jste byli hodně překvapeni
před chvilkou, co, když pan baron Michel z Logerie, syn onoho
Michela, o kterém víte, kdo to byl, nám prohlásil, že Jindřich V.
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nemá nad něho lepšího přítele. Ale to ještě nic není proti tomu,
co se teď stalo! To je daleko silnější, daleko vážnější a neuvěřitelné!
To už přesahuje vše, co nej bujnější frantasie může vymysliti. Víte,
kdo jest tenhle hezký venkovánek, kterého jste mohli považovati za
cokoli, ale kterého jsem já považoval zkrátka a dobře za milenku
pana barona? Tedy slyšte, moji králíčkové, mýlíte se, já jsem se mýlil,
všichni jsme se mýlili. Tento neznámý mladý muž není nikdo jiný,
než matka našeho krále!«

Pochybovačné mručení ozvalo se z řad odbojníků.
»A já vám přísahám,« pravil Michel, »že, co jste slyšeli, jest

pravda.«
»Ach! Pěkné svědectví, na mou věru!« zvolal mistr Jakub.
»Ujišťuji vás…« přerušil jej Petříček.
»Nechte toho,« odpověděl mistr Jakub, »já vás ujišťuji, že

nerozhodne-li se váš rytíř, bludná dámičko, do desíti minut, které
jsem mu dal na rozmyšlenou, tak, jak jsem mu naznačil, chce-li si
život zachrániti, bude dělati společníka žaludům, které zde vidíte
viset nad našimi hlavami. Ať si rychle vybéře mezi měšcem a pro-
vazem. Nedostanu-li já prvé, druhý ho nemine!«

»Ale, totě hanebnost!« zvolal Petříček, necítě se hněvem.
»Chopte se ho!« pravil mistr Jakub.
Čtyři povstalci přistoupili již k němu, aby provedli tento rozkaz.
»Hleďme,« pravil Petříček, »kdo z vás odváží se vztáhnouti ruku

na mne?«
Avšak Trigaud, nemaje porozumění pro vznešenost těchto slov

a tohoto gesta, blížil se k němu stále.
»Jakže?« pravil Petříček, couvaje před touto špinavou rukou, a

strhl si naráz klobouk i paruku, »což se mezi všemi těmito bandity
nenalezne ani jediný voják, aby mne poznal? Což mne nechá Bůh
bez pomoci na pospas takovým lupičům ?«

»Ó, nikoli,« ozval se v tom jakýsi hlas za mistrem Jakubem, »a
zde přichází kdosi, kdo poví tomuto pánovi, že jeho chování jest
nedůstojno muže, nosícího kokardu, která jest bílá jen proto, že jest
bez poskvrny.«
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Mistr Jakub se otočil bleskurychle a namířil již svoji pistoli na
nového příchozího. Všichni bandité skočili již po svých zbraních, a
tak pod klenbou ze železa vešla Berta — neboť to byla ona — do
kroužku, který obklopoval oba zajatce.

»Vlčice! Vlčice!« zamručeli něktří z lidí mistra Jakuba, kteří znali
slečnu de Souday.

»Co zde chcete ?« zvolal mistr Jakub, »což nevíte, že nikterak
neuznávám pravomoc, kterou si váš pan otec osobuje nad mojí četou,
a že odpírám přidati se k jeho divisi?«

»Buď zticha, chlape!« pravila Berta.
A zamířila rovnou k Petříčkovi a padla před ním na koleno.
»Prosím vás za odpuštění,« pravila jí, »za tyto lidi, kteří vás urazili

a vám vyhrožovali — vám, která jste měla tolik nároku na jejich
úctu!«

»Aj! Na mou věru,« pravil vesele Petříček, » přicházíte jako na
zavolanou! Nebýt vás, bylo naše postavení zlé, a zde tento ubohý
hoch bude vám děkovati snad za svůj život. Neboť tito pánové
nemluvili o ničem menším, než že ho pověsí a mne s ním.«

»Ó, Bože, ano,« pravil Michel, kterému Aubin Courte-Joie,
vida, jak se situace mění, rychle sňal pouta.

»A při celé té věci bylo by mne nejvíce mrzelo, « pravil Petříček
s úsměvem, ukazuje na Michela, »že tento mladý muž toho plnou
měrou zaslouží, aby se dobrá royalistka jako vy o něho zajímala.«

Berta se rovněž pousmála a sklopila oči.
»Vy se tedy odvděčíte za mne,« pravil dále Petříček, »a nebudete

se proto snad příliš na mne hněvati, — není-liž pravda? — jestliže,
abych se sprostila slibu, který jsem mu učinila, promluvím si o tom
všem trochu s vaším panem otcem.«

Berta se naklonila, aby uchopila ruku Petříčkovu a políbila jí, a
při tomto pohybu zakryla červeň, která se jí rozlila po tvářích.

Mezitím již mistr Jakub, který se hluboce styděl za svůj přehmat,
přistoupil k Petříčkovi a vysoukal ze sebe pracně několik slov na
omluvu.
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Přes odpor, jaký v něm budil tento člověk, vycítil Petříček, že
by bylo nepolitické projevovati mu jiné pocity než pocity nevole.

»Vaše úmysly jsou snad co nejlepší, pane,« pravil k němu, »ale
způsob vašeho jednání jest politováníhodný a docílí jen toho, že
budeme my všichni považováni za sprosté lupiče. Doufám, že pro
budoucnost od takovýchto způsobů upustíte.«

Na to se obrátila a pravila Bertě, nevšímajíc si již těchto mužů,
jako by pro ni neexistovali:

»A nyní mně vypravujte, jak jste se dostala až sem k nám!«
»Můj kůň ucítil vašeho,« odpověděla mladá dívka. »Cestou jsme

jej chytli a jeli dále, neboť jsme slyšeli myslivce, kteří jej
pronásledovali. Když jsme spatřili dvě trnité otepi, které mělo ubohé
zvíře uvázány na těle, ihned jsme si pomyslili, že jste se zbavili koně
jen proto, abyste mohli uniknouti. A tu jsme se rozejeli všemi směry,
dali si dostaveníčko na statku v Banloeuvre, a jali se vás všude hledati.
Jela jsem lesem. V tom upoutala moji pozornost světla a zvuk hlasů.
Slezla jsem s koně, bojíc se, aby nezařechtal a tak mne neprozradil, a
došla jsem až sem, neboť za všeobecného zmatku nikdo mne neviděl,
ani neslyšel. Ostatní již víte, madame.«

»Dobrá,« odpověděl Petříček. »a dá-li mně nyní pán průvodce,
— do Banloeuvre, Berto! Neboť, přiznám se vám, že už klesám
únavou.«

»Doprovodím vás sám, madame,« odpověděl uctivě mistr Jakub.
Petříček přikývl na znamení souhlasu.
A mistr Jakub zařídil vše dokonale.
Deset z jeho lidí jelo napřed, aby prohlédli silnici, kdežto on sám

s jinými desíti muži provázel Petříčka, který jel na koni Bertině.
Dvě hodiny na to, právě když Petříček, Berta a Michel dokončili

svoji večeři, přijeli markýz de Souday a Mary, a pan de Souday
projevoval velkou radost z toho, že nalézá v bezpečí toho, jejž
nazýval svým mladým přítelem.

Musíme však doznati, že markýz, který byl ještě ze staré školy,
mírnil svoji radost, ačkoli byla opravdová a veliká, projevy nej hlubší
úcty.

170 Vlčice z Machecoulu II.



Během tohoto večera měl Petříček v jednom koutě místnosti
dlouhou rozmluvu s markýzem de Souday, kterou Berta i Michel
sledovali se živým zájmem, který ještě vzrostl, když vešel do statku
Jean Oullier. V tom okamžiku přistoupil markýz de Souday k oběma
mladým lidem, chopil Bertu za ruku a pravil, obraceje se k
Michelovi:

»Petříček mne právě ujistil, že se ucházíte o ruku mé dcery
Berty. Byl bych snad měl jiné plány stran jejího zaopatření, ale na tak
laskavou přímluvu mohu vám, pane, dáti jen jedinou odpověď, totiž,
že po skončení války moje dcera bude vaší ženou.«

Kdyby byl hrom uhodil Michelovi k nohám, nebyl by více užasl.
Zatím, co markýz kladl ruku Bertinu do ruky
jeho, chtěl se obrátiti k Mary, jako by ji prosil o zakročení.
Ale hlas její zašeptal mu do ucha tato strašlivá slova:
»Nemiluji vás!«
Zdrcen bolestí, a celý zmaten překvapením, uchopil Michel

zcela mechanicky ruku, kterou mu markýz podával.

Kde jest dokázáno, že nejsou všichni židé z Jerusalema, a
všichni Turci z Tunisu. 171
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Mistr Marek.

Téhož dne, kdy se odehrávaly právě vylíčené události v domě vdovy
Picautově, na zámku Souday, v lese Touvoisském a na statku
Banloeuvre, — v domě čís. 17 v Zámecké ulici v Nantes otevřely se
o páté hodině odpolední dveře a vešly jimi dvě osoby. Jednou z nich
byl civilní komisař Pascal, se kterým se naši čtenáři již seznámili na
zámku Souday. Když odešel ze zámku, jak víme, dostal se za noci bez
překážky do svého politického i společenského domova.

Druhá osoba, to jest ta, se kterou se budeme právě zabývati, byl
muž as čtyřicetiletý, bystrého, oduševnělého a hlubokého pohledu,
ohnutého nosu, bílých zubů, s tlustými a smyslnými rty, jak tomu
bývá u lidí s živou obrazotvorností. Jeho černý šat, bílá kravata a
stužka čestné legie9) prozrazovaly, pokud dle zevnějšku lze souditi,
muže náležejícího mezi krajské úředníky. Byl to opravdu jeden z nej
lepších advokátů pařížských, který přijel včerejšího dne do Nantes a
ubytoval se u svého kolegy, civilního komisaře.

Ve slovníku royalistů měl jméno Markus, to jest jedno z
příjmění Ciceronových.

Když došel ke dveřím v průvodu civilního komisaře, jak jsme již
řekli, čekal zde na něho již lehký kabriolet.

Stiskl srdečně ruku svému hostiteli a vsedl do povozu, zatím
co se kočí naklonil k civilnímu komisaři a tázal se ho, jako by znal
nevědomost cizincovu po této stránce:

»Kam mám pána dovézti?«
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»Vidíte támhle toho sedláka na konci ulice, sedícího na šedém
strakatém koni?« tázal se civilní komisař.

»Zajisté,« odpověděl kočí.
»Nuže, pojedete tedy prostě za ním.«
Sotva byla tato slova kočímu řečena, v tom muž na strakatém

koni, jako by byl zaslechl slova, která právě pronesl agent legitimistů,
dal se v pohyb, jel ulicí Zámeckou a obrátil se na právo, takže se
dostal k řece, která tekla po jeho levici.

Současně pobídl kočí svého koně, a rozvrzané vozidlo, kterému
jsme dali poněkud domýšlivé jméno kabriolet, jalo se tančiti po
nerovné dlažbě hlavního města departementu Dolní Loiry, sledujíc,
jak jen šlo, směr, kterým se ubíral neznámý jeho vůdce.

V okamžiku, kdy dojel povoz rovněž na roh ulice Zámecké
a zahýbal udaným směrem, spatřil cestující jezdce, který, ani se
neohlížeje, dal se na most Rousseauův, vedoucí přes Loiru na silnici
do Saint-Philbertu a do Grand-Lieu.

Cestující přejel přes most a dal se na silnici.
Sedlák dal se s koněm do cvalu, ale cvalu poněkud mírněného,

tak, aby mu povoz cestujícího mohl postačiti.
Avšak při všem tom venkovan onen ani jedenkráte se neohlédl

a jevil takovou lhostejnost ke všemu, co se děje za jeho zády, jako
by ani vůbec nevěděl, že má dělati vůdce tomuto povozu, takže se
chvílemi cestující domníval, že se stal obětí mystifikace.

Kočí pak, který nebyl do věci zasvěcen, nemohl dáti cizinci
žádného vysvětlení, které by mohlo uklidniti mistra Marka. Když pak
se tázal civilního komisaře »kam jedeme ?« odpověděl mu tento: »
Jeďte za mužem na šedém koni.« I jel za mužem na šedém koni, jako
by se vůbec již nestaral o svého vůdce, právě jako tento se nestaral o
něho.

Po dvouhodinné jízdě a již za počínajícího soumraku, dojeli
takto do Saint-Philibertu.

Jezdec na šedém koni zastavil se před hostincem U Labutě s
křížem, slezl s koně, odevzdal koně stájnímu pacholku a vešel do ho-
stince.

174 Vlčice z Machecoulu II.



Cestující dojel sem pět minut po něm, a rovněž se zastavil v této
hospodě.

V kuchyni setkal se s ním venkovan, a tváře se jako by ho vůbec
neznal, vtiskl mu nepozorovaně do ruky jakýsi papírek.

Cestující vešel do sálu, v kterém právě nebylo nikoho, a požádal
o láhev vína a světlo.

Hostinský přinesl, čeho si cestující přál.
Cestující ani se netknul láhve s vínem, ale rozbalil psaníčko,

které obsahovalo tato slova:
»Počkám na vás na silnici do Légé. Jděte stále za mnou, ale

nepokoušejte se mne dohoniti, ani na mne nemluvte. Váš kočí i s
povozem zůstane zde v hostinci.«

Cestující spálil tento lístek, nalil si sklenku vína, z které se trochu
napil, dal si s kočím schůzku na zítra večer a vyšel z hostince, aniž
vzbudil pozornost hostinského; aspoň se hostinský tvářil, jako by si
ho ani nevšímal.

Když došel na konec vsi, spatřil svého muže, který si právě
uřezával z hlohového plotu hůlku.

Když si hůlku uřízl, dal se venkovan opět na cestu, při čemž
ořezával větévky.

Mistr Markus šel takto za ním asi půl míle.
Když ušel půl míle — ježto již nastala úplná tma, — vešel

venkovan do osamělého domku, který tu stál po pravé straně silnice.
Cestující zrychlil krok a došel tam skoro současně s ním.
Ve chvíli, kdy přecházel přes práh, byla v místnosti, která vedla

na silnici, pouze jakási žena.
Venkovan stál u ní a zdálo se, že čeká na příchod cestujícího.
Jakmile se tento objevil, pravil venkovan:
»Jest zde jeden pán, kterého třeba dovésti na místo.«
A dopověděv, odešel rychle, takže cestující neměl ani času, aby

mu poděkoval, ať už slovy nebo penězi.
Když cestující, který sem za ním přišel, přenesl udivený pohled

na paní domu, tato mu pokynula, aby usedl, a nestarajíc se nikterak o
jeho přítomnost a nemluvíc na něho jedinkého
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slůvka, jala se dále věnovati svému zaměstnání v domácnosti.
Po takovémto projevu přísné zdvořilosti nastalo ticho, které

trvalo přes půl hodiny, takže se cestující počal znepokojovati. V tom
však vešel pán domu a pozdravil hosta, nedávaje při tom najevo
pražádného údivu, ani zvědavosti.

Hledal pouze svoji ženu, která mu opakovala doslovně slova
průvodcova:

»Je zde jeden pán, kterého třeba dovésti na místo.«
Tu vrhl domácí na cizince jeden z oněch neklidných,

zchytralých a letmých pohledů, jaký dovede vrhnouti jedině sedlák
ve Vendée. Ale skoro ihned na to vzal na sebe jeho obličej opět
obvyklou svoji tvářnost, to jest výraz dobrácký a prostomyslný, a
přistoupil k hostu, drže klobouk v ruce.

»Pán si přeje cestovati po kraji?« pravil.
»Ano, příteli,« odpověděl mistr Markus, »rád bych šel dále.«
»Pán má zajisté u sebe průkazy ?«
»Ovšem.«
»Jsou v pořádku ?«
»Tak v pořádku, jak jen mohou býti.«
»Zní na vaše jméno pravé nebo vypůjčené?« »Na mé pravé

jméno.«
»Musím, abych se nedopustil omylu, prositi pána, by mně je

ukázal.«
»Je to nezbytně nutno ?«
»Ó, ano! Neboť teprve, až nahlédnu do pánových papírů, budu

moci říci, zda může klidně cestovati po zdejším kraji.«
Cestující vyňal svůj pas, který měl datum z 28. února.
»Zde vizte.«
Sedlák vzal pas, pohlédl do něho, by se přesvědčil, zda popis

osoby shoduje se s tváří cizincovou, načež jej opět složil a vrátil
cestujícímu.

»Vše je zcela v pořádku,« pravil; »s tímto průkazem může jíti pán
kamkoli.«

»A vy mně obstaráte průvodce?«
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»Ano, pane.«
»Přál bych si velmi, aby to bylo co nej dříve.« »Dám hned

osedlati koně.«
Domácí odešel. Po desíti minutách se vrátil.
»Koně jsou připraveni,« pravil.
»A průvodce?«
»Čeká.«
Cizinec vyšel ven a zastihl před vraty hospodářského čeledína,

který seděl již v sedle a držel koně. Mistr Markus pochopil, že tento
kůň jest určen pro něho, a že tento čeledín jest jeho vůdcem.

A vskutku, sotva vsunul nohu do třemenů, již dal se jeho nový
průvodce vpřed a jel s ním právě tak mlčky jako vůdce předchozí.

Bylo devět hodin večer, a byla již úplná noc.
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Jak se cestovalo v departementu Dolní
Loiry v květnu r. 1832.

Cestující i jeho průvodce jeli takto as půl druhé hodiny, při čemž
nepromluvili spolu ani slova, až dojeli k vratům jakéhosi stavení,
jaká jsou zvláštností tohoto kraje, a která jsou zpola hospodářským
dvorcem, zpola zámkem.

Průvodce se zastavil a pokynul cestujícímu, aby rovněž tak
učinil. Pak slezl s koně a zaklepal na vrata.

Přišel mu otevříti sluha.
»Je zde jeden pán, který musí cosi říci vašemu pánovi,« pravil

čeledín.
»To není možno,« odpověděl sluha; »pán již spí.«
»Tak brzy?« tázal se cestující.
Sluha se přiblížil.
»Pán měl včera v noci schůzku a ztrávil většinu dne na koni.«
»To je jedno,« pravil průvodce, »tento pán s ním musí mluviti.

Přichází od pana Pascala a má se setkati s Petříčkem.«
»Ó, to jest něco jiného!« pravil sluha, »vzbudím svého pána.«
»Zeptejte se ho,« pravil cestující, »může-li mně dáti spolehlivého

vůdce …. Jeden vůdce mně stačí.«
»Myslím, že to můj pán neudělá,« odpověděl sluha.
»Co tedy udělá ?«
»Dovede pána sám,« odpověděl sluha.
A znova vešel do stavení.
Asi po pěti minutách se vrátil.
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»Pán se dává ptáti, zda si pán přeje něčeho pojisti, či chce-li
raději jeti ihned dále.«

»Obědval jsem již v Nantes, nepotřebuji ničeho. Raději bych jel
dále.«

Sluha odešel znova.
Krátce na to objevil se jakýsi mladý muž a přistoupil k

cestujícímu.
Tentokráte nebyl to již sluha, nýbrž sám pán.
»Za jakýchkoli jiných okolností,« pravil našemu cestujícímu,

»prosil bych vás, pane, byste mne poctil svou přítomností a pobyl
aspoň na chvilku pod mojí střechou. Ale jste dle všeho osobou,
kterou očekává Petříček, a přijel jste z Paříže ?«

»Zajisté, pane.«
»Tedy jste pan Markus?«
»Ano.«
»Pak neztrácejme ani minutu. Neboť jste již netrpělivě

očekáván.«
Pak se obrátil k čeledínu, a tázal se:
»Není tvůj kůň unaven ?«
»Ušel od rána půl druhé míle.«
»Pak si ho vezmu, moje koně jsou schváceni. Zůstaň zde a vypij

láhev vína s Ludvíkem. Za dvě hodiny se vrátím. Ludvíku, pohosti
svého kamaráda!«

A mladý muž vyšvihl se na koně tak mrštně, jako by nebyl od
rána ujel více než půl druhé míle, jako tento.

Pak se otázal cestujícího:
»Jste připraven, pane?«
Když tázaný přisvědčil, dali se oba vpřed.
Když jeli spolu mlčky čtvrt hodiny, ozval se as sto kroků před

nimi jakýsi výkřik.
Mistr Markus se zachvěl, a tázal se, co znamená tento zvuk.
»To je náš vyzvědač,« odpověděl vendejský vůdce. »Ptá se tímto

způsobem, je-li cesta volná. Poslouchejte — a uslyšíte odpověd’.«
Při těchto slovech natáhl ruku, položil ji cestujícímu na rameno
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a zastavil svého koně, dávaje tak mistru Markusovi příklad, aby tak
rovněž učinil.

A vskutku, skoro v témže okamžiku ozval se nový výkřik,
tentokráte z větší dálky než prvý. Byl tak podobný prvnímu, že zněl
jako jeho ozvěna.

»Můžeme jeti dále, cesta je volná,« pravil vůdce a rozejel se
znova.

»Jde tedy před námi vyzvědač?«
»Před námi i za námi. Dvě stě kroků před námi jest jeden, a dvě

stě kroků za námi druhý.«
»Ale, kdo to odpovídal našemu vyzvědači před námi?«
»Sedláci, jejichž chalupy leží podél silnice. Dejte pozor, až

pojedeme kolem jedné z těchto chatrčí, uvidíte, jak se otevře malé
okénko, tímto provlékne se lidská hlava, setrvá tak nehybně jako by
byla z kamene, a zmizí teprve tehdy, až budeme z jejího dohledu.
Kdybychom byli vojáci některého z blízkých táborů, muž, který by
nás viděl jíti kolem, vyšel by ihned zadními vrátky. A kdyby bylo v
okolí nějaké shromáždění nebo hlouček našinců, byl by takto včas
upozorněn na kolonu, která by je mohla překvapiti.«

V tom se mluvící zarazil.
»Poslouchejte,« pravil.
Oba jezdci se zastavili.
»Ale,« pravil cestující, » slyšel jsem jen zvolání našeho vyzvědače,

jak se mi zdá.«
»Zcela správně, žádný druhý výkřik se neozval v odpověď.«
»To znamená ? …«
»Že jsou na blízku vojáci.«
Po těchto slovech popohnal svého koně do klusu a cestující

učinil taktéž. Skoro v témže okamžiku zaslechli spěšné kroky:
vyzvědač, který byl za nimi, běžel k nim, co mu nohy stačily.

Na křižovatce dvou silnic nalezli zvěda, který kráčel před nimi.
Stál zde nepohnutě a nerozhodně.

Zde se cesta dělila, a ježto ani z jedné, ani z druhé strany nebylo
odpověděno na jeho výkřik, nevěděl, kterou z obou cest se má dáti.

Jak se cestovalo v departementu Dolní Loiry v květnu r.
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Ostatně vedly obě cesty k témuž místu, jen že levá cesta byla
poněkud delší než pravá.

Po krátké úradě mezi náčelníkem a vůdcem, zamířil tento na
stezku po pravé straně, za ním pak vjeli na ni po chvíli i náčelník
vendejský s cestujícím. Na místě zanechali čtvrtého druha, který se
po pěti minutách vydal za nimi.

Tyto vzdálenosti mezi hlavním vojem, přední a zadní stráží byly
i nadále udržovány.

Když ujeli oba royalisté tři sta kroků, zastihli svého předního
zvěda, který se zde zastavil.

Tento jim naznačil pokynem, aby nemluvili.
Pak pronesl tiše tato slova:
»Hlídka!«
A vskutku, při pozorném naslouchání bylo slyšeti, ale dosud

z velké dálky, pravidelný hluk kroků, jaký působí četa mužů na
pochodu. Byla to jedna z létacích kolon generála Dermoncourta,
která konala noční obchůzku.

Naši pocestní nalézali se v jednom z četných úvozů, kterých
bylo hojně ve Vendée v oné době, a zejména v době první války,
které však ponenáhlu mizejí a ustupují silnicím okresním. Stráně po
obou stranách úvozu byly tak srázné, že nebylo možno vyjeti po
nich na koni. Byla tedy jen jediná možnost, jak se vyhnouti vojenské
hlídce, totiž vrátiti se, dostati se na místo volné a vzdáliti se buď v
levo nebo v právo.

Ale právě jako jezdci slyšeli hluk způsobený kroky pěších
vojínů, právě tak mohli zase tito uslyšeti hluk koní a pronásledovati
jezdce.

Náhle upozornil vyzvědač náčelníka Vendejců na jisté znamení.
V zásvitu měsíce, který hned zase zmizel, spatřil záblesk

bajonetů a vztyčiv prst, naznačoval tak náčelníku a cestujícímu,
kterým směrem se mají dáti.

Vskutku, vojáci — aby se vyhnuli vodě, která bývá obyčejně v
těchto úvozech po vydatných deštích — místo, co by kráčeli po cestě
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mezi oběma stráněmi, vylezli na jednu ze strání a kráčeli na druhé
straně přirozeného plotu, který se táhl po levé straně cestujících.

Při tom musili tedy nezbytně přejiti as deset kroků od obou
jezdců, a dvou chodců, kteří jim byli skryti v hlubinách úvozu.

Kdyby byl jediný z jejich koní zařehtal, byli by všichni chyceni;
ale koně, jako by chápali společné nebezpečí, zůstali tak tiší jako
jejich pánové, a vojáci přešli, nemajíce ani tušení, kolem koho šli.

Když zmizel zvuk kroků vojáků v dáli, oddychli si cestující a dali
se znovu vpřed.

O čtvrt hodiny později sešli s cesty a vešli do lesa
Machecoulského.

Zde se cítili bezpečnějšími. Nebylo pravděpodobno, že by se
vojsko odvážilo v noci do tohoto lesa, zvláště pak, že by se odvážili
jíti jinudy než po silnici, která lesem vedla. Jestliže se tedy cestující
ubírali některou z pěšin, známých jen domácím lidem a vyšlapanou
od chodců, nebylo se jim ničeho obávati.

Slezli s koní a dali je držeti jednomu ze zvědů. Druhý zatím
zmizel rychle v temnotě, která byla zde ještě hustší, ježto první
májové listí bylo již na stromech.

Náčelník vendejský a cestující dali se toutéž cestou jako on.
Bylo zřejmo, že se blíží k cílí své cesty, jak svědčila volnost,

jakou ponechávali svým koním.
Vskutku, sotva urazili mistr Markus a jeho průvodčí dvě stě

kroků, zaslechli zahoukání sýčka.
Náčelník vendejský přitiskl k sobě obě dlaně, a v odpověď na

protáhlé a ponuré zahoukání vydal ostrý hlas sovy.
Houkání sýčka ozvalo se znova.
»To jest náš muž,« pravil náčelník.
Za několik minut bylo slyšeti hluk kroků na trávě pěšiny, a

vůdce se znova objevil v průvodu cizí osoby.
Touto nebyl nikdo jiný než náš známý Jean Oullier, jediný a

tudíž i první jízdní lovec markýze de Souday, který se na čas zřekl
lovů, zcela se věnuje událostem politickým, které se odehrají kol
něho.

Jak se cestovalo v departementu Dolní Loiry v květnu r.
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Při předchozím představování slyšel vždy cestující, jak jej jeho
vůdce představuje těmito slovy: » Tento pán si přeje mluviti s
pánem.« Tentokráte však představování znělo docela jinak. Náčelník
pravil Jeanu Oullierovi:

»Příteli, zde jest pán, který musí mluviti s Petříčkem.«
Na to odpověděl Jean Oullier toto:
»Ať jde se mnou!«
Cestující podal ruku náčelníku, který ji stiskl srdečně. Pak

sáhnul si touto rukou do kapsy, aby obdaroval ze své peněženky oba
vůdce. Ale náčelník uhodl tento úmysl, a položiv mu rovněž ruku na
rameno, naznačil mu, aby upustil od své štědrosti, kterou by stateční
ti sedláci považovali za urážku.

Mistr Markus pochopil a poděkoval stisknutím ruky oběma
venkovanům i náčelníkovi.

Na to dal se Jean Oullier v pochod směrem, odkud byl přišel,
a pronesl jen tato tři slova stručná jako rozkaz, a pronesená jako
vyzvání:

»Pojďte se mnou.«
Rozloučení bylo tak krátké, jako výzva stručná. Cestující

počínal se již vpravovati do těchto stručných a záhadných formalit,
kterým nebyl zvyklý, a které svědčily, že nedošlo-li dosud k povstání,
že se chystá co nejdříve.

Náčelníku i oběma vůdcům sotva viděl do tváří, které měli
zastíněny velkými širáky.

A nyní v hloubi lesa sotvaže rozeznával obrysy kráčející postavy
Oullierovy.

Pojednou však postava tato, která dosud kráčela před ním,
počala zvolňovati krok, takže se konečně ocitla vedle něho.

Cestovatel vyciťoval jaksi neurčitě, že mu chce jeho průvodce
něco říci, i naslouchal pozorně.

A vskutku, zaslechl tato slova, která k němu promluvil Jean
Oullier jakoby šeptem:

»Jsme špehováni. Nějaký člověk nás sleduje lesem. Zmizím na
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chvíli, — neznepokojujte se proto, čekejte na mne na místě, kde se
od vás odloučím.«

Na to odpověděl cestující prostým zakývnutím, jako by chtěl
říci: »Dobrá! Jděte!«

Ušli ještě as padesát kroků.
Náhle odskočil Jean Oullier stranou do lesa.
A as dvacet nebo třicet kroků odtud bylo slyšeti z houštiny šelest

jako by jej působil vyplašený srnec.
Hluk tento vzdaloval se opravdu tak rychle, jako by byl

způsoben srncem.
Zároveň bylo slyšeti kroky Jeana Oulliera, vzdalujícího se tímtéž

směrem.
Na to hluk stichl.
Cestující se opřel o kmen dubu a čekal.
Když tak čekal asi dvacet minut, ozval se vedle něho hlas:
»Pojd’me!«
Cestující se zachvěl. Byl to hlas Jeana Oulliera, ale tento vrátil se

tak tiše, že se neprozradil ani nej slabším šelestem.
»Nuže?« tázal se cestující.
»V křoví nikdo!« pravil Jean Oullier.
»Nikdo?«
»Byl tam někdo… ale chlapík ten vyzná se v lese tak jako já.«
»Takže jste ho nechytil?«
Oullier potřásl záporně hlavou, jako by mu bylo za těžko,

přiznati se hlasitě, že mu kdosi unikl.
»A nevíte, kdo to byl?« tázal se dále cestující.
»Tuším to,« odpověděl Jean Oullier a při tom ukázal rukou

směrem jižním, »ale jest to rozhodně zlý člověk.«
Na to, když došli k pokraji lesa, pravil:
»Jsme na místě.«
A vskutku, mistr Marek spatřil před sebou obrysy statku

Banloeuvre.
Jean Oullier hleděl pozorně na obě strany silnice.
Kam až jen mohl dohlédnouti, byla silnice prázdná.
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Přešel přes silnici sám, na to otevřel klíčem vrata.
Když se tak stalo, pravil cestujícímu:
»Pojďte!«
Vrata se za nimi opět zavřela.
Jakási bílá postava objevila se na schůdkách.
»Kdo jest?« tázal se jakýsi ženský hlas, ale hlas silný a velitelský.
»Já, slečno Berto,« odpověděl Jean Oullier.
»Nejste sám, příteli ?«
»Přivádím pána z Paříže, který si přeje mluviti s Petříčkem.«
Berta sestoupila a šla vstříc cestujícímu.
»Pojďte, pane!« pravila.
A mladá dívka uvedla mistra Marka do salonu, dosti chudobně

zařízeného, ale parketová podlaha byla tu čistě vyleštěna, a záclony
byly bezvadně bílé.

V krbu hořel oheň a vedle krbu byl stůl, a na něm prostřena
připravená večeře.

»Posaďte se, pane,« pravila mladá dívka s půvabností, která byla
dokonalá, které však přes to nescházel nádech mužnosti, který jí
dodával neobyčejné svéráznosti, »zajisté jste hladov a máte žízeň,
jezte a pijte. Petříček spí. Ale dal mně rozkaz, abych ho vzbudila,
kdyby přišel někdo z Paříže. Vy jste přijel z Paříže?«

»Ano, slečno.«
»Za deset minut jsem vám k službám.«
A Berta zmizela jako vidina.
Cestující setrval několik okamžiků, jakoby ohromen úžasem.

Byl dobrý pozorovatel, a nikdy ještě nespatřil tolik půvabu a tolik
krásy sloučené s tak rozhodnou vůlí.

Připadala mu jako mladý Achilles přestrojený za ženu, dokud
nespatřil záblesk meče Odysseova.

Zcela zabrán v takovéto myšlenky a úvahy, nepomyslil cestující
ani na pití, ani na jídlo.

Za chvíli se mladá dívka vrátila.
»Petříček jest připraven přijmouti vaši návštěvu, pane,« pravila.
Cestující vstal. Berta kráčela před ním. Nesla v ruce krátký
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svícen, a pozvedla jej, aby bylo viděti na schody. Při tom zároveň
osvětlila tvář cizincovu.

Cestující pohlížel s obdivem na tyto krásné černé vlasy a oči, na
tuto nelesklou pleť, na které byl mladický pel zdraví, a toto nenucené
a pevné vystupování, které jakoby prozrazovalo bohyni.

Šepotal si s úsměvem, rozpomínaje se na svého Vergilia, tohoto
muže, který jest úsměvem antiky:

»Incessu patuit dea!«
Mladá dívka zaklepala na dveře jednoho pokoje.
»Dále!« ozval se zevnitř ženský hlas.
Dveře se otevřely. Dívka se lehce uklonila, aby vpustila

cestujícího. Bylo snadno znáti, že poníženost není její nej silnější
ctností.

Cestující vešel, a dveře se za ním zavřely. Mladá dívka zůstala
venku.

Jak se cestovalo v departementu Dolní Loiry v květnu r.
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Trochu historie neuškodí.

Cestující byl uveden po špatném schodišti, jakoby přilepeném na
zeď, až do prvního patra domu. Jeho průvodčí otevřel jedny z dveří, a
tu spatřil velkou síň nedávno zařízenou, jejíž stěnami ještě pronikala
vlhkost, a šálováním bylo viděti holé bílé dřevo skrze tenkou vrstvu
nátěru, který je pokrýval. V této síni spatřil hrubě tesanou postel
z jedlového dřeva, na které ležela žena. A v této ženě poznal paní
vévodkyni de Bery.

Mistr Markus soustředil veškeru svoji pozornost na ni.
Prostěradla na tomto bídném jejím lůžku byla z velmi jemného

batistu. Tento přepych, jevící se v bílém a hebkém prádle, byl
jedinou věcí, která připomínala její společenské postavení.

Za přikrývku sloužila šála zeleně a červeně kostkovaná.
Bídný sádrový krb s lehkým dřevěným zdobením vytápěl tuto

místnost, v níž jediným kusem nábytku byl stůl pokrytý papíry, a na
nich ležel pár bambitek.

Byly zde dále dvě židle, přes které byl přehozen ženský oděv pro
mladou selku a hnědá paruka. Jedna ze židlí, na níž ležela paruka, stála
vedle stolu, druhá — s oděvem — u nohou postele.

Na hlavě měla princezna lněný čepec, jaký nosívají tamní
venkovanky.

Při světle dvou svic, které stály na nočním stolku z růžového
dřeva, silně již odřeném, zřejmě pozůstatku z nějakého zámku,
pročítala vévodkyně svoji korespondenci.
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Na nočním stolku leželo ještě hojně dopisů, dosud
nerozpečetěných, a zatížených místo těžítkem druhým párem pistolí.

Madame, jak se zdálo, čekala již netrpělivě na příchod
cestujícího. Neboť, jakmile jej spatřila, vstala napolo z lůžka, a vztáhla
k němu ruce.

Tento je uchopil a líbal je uctivě, a vévodkyně ucítila slzu, která
skanula z očí věrného stranníka na její ruku.

»Jakže? Slzy, pane!« pravila vévodkyně. »Přinášíte mně snad zlé
zprávy?«

»Tato slza vyšla z mého srdce, madame,« odpověděl mistr
Markus. »Jest jen výrazem mé oddanosti a hluboké lítosti, jakou
pociťuji, vida vás takto osamocenu a ztracenu v hospodářském stavení
ve Vendée, — vás, kterou jsem vídal…«

Ustal. Pro slzy nemohl mluviti dále.
Vévodkyně dopověděla větu, kterou načal, a pokračovala:
»Ano, v Tuilleriích, není-liž pravda? na stupních trůnu. Nuže,

milý pane, byla jsem tam zajisté hůře chráněna a v horších rukou
nežli jsem zde. Neboť zde slouží mně věrnost a oddanost, kdežto tam
sloužili mně jen z vypočítavého zájmu … Ale. mluvme o našem cíli,
kterému se v hovoru, jak vidím, vyhýbáte, a to, přiznávám se, vidím
nikoli bez nepokoje. Rychle, zprávy z Paříže! Přinášíte mně dobré
zprávy?«

»Věřte, madame,« odpověděl mistr Markus, »věřte, jak mně bylo
líto, mně, který jsem mužem nadšeným, když jsem byl nucen
vzkazovati vám opatrnost.«

»Ach! Ach!« pravila vévodkyně, »zatím co se moji přátelé ve
Vendée nechávají zabíjeti, moji přátelé v Paříži jsou opatrní, jak se
zdá … Nyní sám vidíte, že jsem měla pravdu, řekla-li jsem vám, že
jsem zde lépe hlídána a hlavně lépe obsluhována než v Tuilleriích.«

»Snad jste zde lépe hlídána, madame. Ale lépe obsluhována? To
nikoli! Jsou chvíle, kdy opatrnost jest geniem úspěchu.«

»Ale, pane,« odpověděla vévodkyně netrpělivě, »jsem tak dobře
zpravena o Paříži jako vy, a vím, že tam vypukne revoluce každým
okamžikem !«

190 Vlčice z Machecoulu II.



»Madame,« odpověděl advokát pevným a zvučným hlasem, »již
půl druhého roku žijeme v samých povstáních a pozdviženích, — ale
žádné z nich nedostoupilo dosud výše skutečné revoluce.«

»Ludvík Filip jest neoblíben.«
»To připouštím, ale to ještě neznamená, že by Jindřich V. byl

populární.«
»Jindřich V. Jindřich Pátý! ale můj syn se nejmenuje Jindřich V.,

jmenuje se »Jindřich IV., druhý.«
»Co se toho týče, madame,« pravil advokát,
»Jest posud příliš mlád, — dovolte, abych to směl říci, — než

abychom věděli jeho pravé jméno. A pak, čím oddanější jest kdo
svému představenému, tím více jest mu pravdou povinen !«

»Ano! Ano, pravdou! žádám si jí, chci ji, ale pravdu!«
»Nuže, madame, pravda jest takováto: Bohužel, vzpomínky

národa bývají omezeny na úzký okruh. Pokud se týče národa
francouzského, to jest oné hmotné a brutální síly, která působí
vzpoury, ba někdy, když dech shora na ni vane, revoluce, — má dvě
velké vzpomínky, z nichž prvá je stará čtyřicet tři roky, druhá pak
sedmnáct roků. První jest dobytí Bastilly, to jest vítězství lidu nad
královládou, vítězství, které dalo národu tříbarevný prapor. Druhou
vzpomínkou jest pak dvojí restaurace z roku 1814 a 1815, to jest
vítězství královlády nad lidem, vítězství, které zavedlo v zemi prapor
bílý. A, madame, při velkých hnutích vše jest symbol. Prapor
trojbarevný, toť svoboda. Má napsáno na rudém poli: »V tomto
znamení zvítěz í š!« Prapor bílý, toť korouhev despotismu. Má
napsáno na obou stranách: »V tomto znamení byl jsi přemože n.«

»Pane!«
»Ach! Přála jste si pravdy, madame. Dovolte mně tedy, abych

vám ji směl říci.«
»Budiž. Ale až domluvíte, dovolíte mně, abych vám

odpověděla.«
»Ano, madame, a budu velmi šťasten, bude-li mne moci

odpověď tato přesvědčiti.«
»Pokračujte.«
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»Opustila jste, madame, Paříž dne 28. července. Neviděla jste
tedy, jak zuřivě roztrhal lid bílý prapor a rozdupal liliové květy…«

»Prapor z bitvy u Denainu a Taillebourgu! Lilie svatého Ludvíka
a Ludvíka XIV.«

»Bohužel, madame, lid si vzpomíná jen na Waterloo.13) Lid zná
jen Ludvíka XVI.: porážku a popravu . .. Nuže, víte, madame, v
čem tuším velkou překážku pro vašeho syna, to jest pro posledního
potomka svatého Ludvíka a Ludvíka XIV. ? Jest to právě prapor
Taillebourgský a Denainský. Vrátí-li se Jeho Veličenstvo Jindřich V.,
nebo, jak mu příznačně říkáte, Jindřich IV., Druhý, do Paříže s bílým
praporem, — nedostane se ani za předměstí Sv. Antonína. Než se
dostane k Bastille, bude mrtev.«

»A … vrátí-li se s praporem troj barevným ?«
»Bude to tím horší, madame! Než dojde k Tuilleriím, bude

zneuctěn!«
Vévodkyně sebou trhla. Ale neříkala ničeho.
»Snad jest to pravda …« pravila po chvíli mlčení, »ale jest to

krutá pravda.«
»Slíbil jsem, pověděti vám pravdu úplnou, a plním svoje slovo!«
»Ale, je-li vaše přesvědčení takové, pane,« tázala se vévodkyně,

»jak můžete i nadále zůstati připoután ke straně, která nemá žádné
naděje na úspěch ?«

»Poněvadž jsem přísahal ústy i srdcem věrnost tomuto bílému
praporu, s nímž, i bez kterého nemůže se váš syn vrátiti, a že raději
zemru, než bych byl zneuctěn.«

Vévodkyně znova na chvíli umlkla.
»Ale tohle nejsou zprávy, jaké jsem já dostala, a které mne

přiměly, že jsem se vrátila do Francie,« pravila konečně.
»Zajisté nikoli, madame. Ale třeba nezapomínati na jedno, totiž:

dostane-li se pravda někdy až k sluchu princů panujících, nedostane
se jí nikdy princům sesazeným.«

»Dovolte, abych vám řekla, pane, že jako advokát mohl byste
upadnouti v podezření, že si libujete v paradoxech.«

»Vskutku, madame, paradoxon jest jedním ze stránek
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výmluvnosti. Ale nyní, vůči Vaší královské Výsosti, nejedná se o to,
být výmluvný, nýbrž mluviti pravdu.«

»Promiňte… řekl jste před chvílí, že se nikdy pravdy nedostane
princům trůnu zbaveným: buď jste se tedy před chvílí mýlil, nebo se
mýlíte nyní.«

Advokát se hryzl do rtů. Byl chycen ve vlastním dilemmatu.
»Řekl jsem nikdy, madame?«
»Řekl jste: nikdy.«
»Předpokládejme tedy, že jest možná i výminka a že Bůh mně

dopřál, abych tuto výjimku představoval já!«
»Předpokládám to, a táži se vás nyní: Proč se pravda nedostane

až k sluchu princů bez trůnu?«
»Protože princové na trůně mohou míti kol sebe v nej horším

případě ctižádostivce uspokojené, kdežto princové bez trůnu vidí
kolem sebe pouze ctižádosti, které třeba teprve uspokojiti.

Není pochyby o tom, madame, že máte mezi svými věrnými
několik mužů srdce šlechetného, kteří jsou vám oddáni s úplným
sebezapřením. Ale jsou také mnozí, kteří vidí ve vašem návratu do
Francie pohodlnou cestičku, po které se domohou slávy, jmění i
důstojenství. Také jsou nespokojenci, kteří ztratili své postavení, a
kteří ho chtí znova nabýti a zároveň se pomstiti těm, kdož je o
ně připravili. Nuže, všichni tito lidé posuzují nesprávně skutečnost,
špatně posuzují poměry. Jejich přání se mění v naději, jejich naděje
mění se v jistotu. Tito lidé sní neustále o revoluci, která snad přijde,
ale která zcela jistě nepřijde v době, kdy ji očekávají. Mýlí se sami a
klamou i vás. Začínají nalhávati sami sobě a pak lhou i vám. Uvádějí
vás do nebezpečí, do něhož jsou ochotni se vrhnouti. Zde jest právě
omyl! a to omyl osudný, kterému pak podléháte i vy, madame, a jejž
třeba, abyste jako omyl uznala naproti nesporné pravdě, kterou jsem
vám odhalil — snad. .. brutálně, ale zcela věrně.«

»Co tedy vlastně přinášíte, mistře Cicerone?« tázala se
vévodkyně, která byla tím netrpělivější, ježto slova tato potvrzovala
to, co již slyšela na zámku Souday. »Jest to mír? Jest to válka ?«

»Ježto se rozumí, že trváme při tradicích vlády konstituční,
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odpovím Vaší královské Výsosti, že jí samotné jako vladařce přísluší,
aby o tom rozhodla.«

»Ano, mně, není-liž pravda? i kdyby mně sněmovny odepřely
podporu, nerozhodnu-li se, jak se jim líbí. Ó, mistře Markuse, znám
dobře všechny ty fikce vaší konstituční vlády, jejíž hlavní chybou
jest dle mého názoru to, že se řídí vždy nikoli dle těch, kdož mluví
nejlépe, nýbrž dle těch, kdož mluví nejvíce. Konečně zajisté jste
seznal mínění mých věrných a oddaných rádců, jak soudí o
vhodnosti ozbrojeného povstání. Jaké jest jejich mínění o této věci?
A co vy sám o tom soudíte? Mluvili jsme mnoho o pravdě. Jest
to někdy strašlivá příšera. Ale, co na tom! Ač jsem žena, neváhám
přivolati ji!«

»Však právě proto, že jsem přesvědčen, že srdce i hlava Madame
stačila by na dvacet králů, proto jsem neváhal také vzíti na sebe
poslání, které považuji za bolestné.«

»A! Konečně je to tu!… Nuže, méně diplomacie, mistře
Markuse! Mluvte hlasitě a směle, jak se sluší mluviti s tím, čím já zde
jsem, — totiž s vojákem!«

Na to, když zpozorovala, že si cestující strhl kravatu a pokouší
se ji rozpárati, aby z ní vyňal jakýsi lístek, pravila netrpělivě:

»Ukažte, ukažte! Budu s tím dřív hotova než vy.«
Byl to šifrovaný dopis.
Vévodkyně jej přelétla zrakem, načež jej opět odevzdala mistru

Markusovi:
»Dlouho by mně trvalo, než bych jej rozluštila, přečtěte mně jej.

Vám to bude zajisté snadno, neboť jistě již víte, co dopis obsahuje.«
Mistr Markus vzal dopis z rukou vévodkyně, a vskutku, jal se

čísti bez váhání toto:
»Osoby, které byly poctěny tím, že v ně byla vkládána důvěra,

nemohou neprojeviti svoji bolest nad radami, na základě kterých
došlo k nynější krisi. Rady tyto byly dány zajisté muži plnými
horlivosti, ale neznajícími ani pravý stav věcí, ani panující náladu.

Bylo by omylem spoléhati na ozbrojené povstání v Paříži.
Nenašlo by se ani dvanáct set lidí, kteří by nebyli ve styku s
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policejními agenty, a kteří by za pár dukátů způsobili povyk na
ulicích a vydávali se v nebezpečí, že se srazí s národní gardou a
obeznámí se žalářem.

Právě tak jako na jihu, jest nesprávně posuzována situace ve
Vendée. Tato oddaná a obětavá země úpí pod četnou armádou,
podporovanou městským obyvatelstvem, které skoro vesměs smýšlí
protilegitimisticky. Vzpoura venkovanů měla by dnes za následek
jedině zničení úrody na polích a upevnění nynější vlády laciným
vítězstvím.

Soudíme proto, že, je-li matka Jindřicha V. ve Francii, měla
by si pospíšiti, aby co nejrychleji odjela a nařídila všem vůdcům,
aby ničeho nepodnikali. Místo, aby připravovala válku občanskou,
měla by tedy žádati mír. Tak získala by si dvojí zásluhy, jednak, že
by provedla čin svědčící o veliké odvaze, a zastavila prolévání krve
francouzské.

Rozvážní přívrženci legitimity, kteří nebyli nikdy zpraveni o
tom, co se zamýšlí a nikdy nebyli přibráni na poradu při zamýšlených
odvážných rozhodnutích, nýbrž dověděli se o všem teprve, až se věci
udály, svrhují zodpovědnost za tyto činy na ty, kdo k nim radili a byli
jejich původci. Nelze jim tedy ani přičítati ku cti docílené úspěchy,
ani viniti je z nezdarů zaviněných nepřízní osudu.«

Při čtení tohoto listu upadla Madame v největší rozčilení. Její
tvář, jindy bledá, pokryla se červení. Ruka její vjížděla nepokojně
do vlasů a odstrkovala nazad vlněný čepec, kterým byla její hlava
pokryta. Nepronesla ani slova a nepřerušovala čtoucího. Ale bylo
znáti, že její klid jest jen klidem před bouří. Aby se jí vyhnul,
neopomenul mistr Markus ujistiti ji, když jí odevzdával složený
dopis:

»Tyto řádky, Madame, nepsal jsem já sám.«
»Nikoli,« odpověděla vévodkyně, která již nebyla s to déle se

ovládati. »Ale ten, kdo jej přinesl, byl zcela schopen napsati jej.«
Cestující pochopil, že vůči povaze tak živé a dojmům přístupné

nepořídí ničeho povolností. I vztýčil se v celé své výši.
»Ano,« pravil a zastyděl se za okamžitou slabost, »a prohlašuje
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Vaší královské Výsosti, že, — ač neschvaluje jisté výrazy v tomto
dopise, — sdílí aspoň city, které jej diktovaly.«

»City!« opakovala vévodkyně. »Nazvete tyto city sobectvím,
nazvete je raději opatrností, která se až příliš podobá …«

»Zbabělosti, není-liž pravda, Madame? Vskutku, jest slabým
srdce, které opustilo vše, aby sdílelo postavení, k jakému nedalo
rady. Opravdu jest velmi velikým sobcem muž, který vám přišel
říci: »Přejete si pravdu, Madame, zde jest! Ale zlíbí-li se Vaší Výsosti
královské kráčeti na smrt právě tak zbytečnou jako jistou, — uvidí
mne kráčeti po svém boku!«

Vévodkyně umlkla na chvíli. Na to pravila ještě s větším
zármutkem:

»Dovedu oceniti vaši oddanost, pane. Ale znáte špatně stav v
kraji Vendée. Máte své zprávy jen od těch, kdož se stavěli proti
vzpouře.«

»Budiž. Předpokládejme něco, čeho není; předpokládejme, že
celá Vendée povstane jako jeden muž. Předpokládejme, že vás
obklopí svými prapory, předpokládejme, že nebudete litovati ani
krve, ani obětí. Vendée není ještě Francie!«

»Řekl jste mně již, že lid pařížský nenávidí květ liliový a
opovrhuj e bílým praporem, a nyní chcete mně snad dokonce říci, že
celá Francie sdílí city lidu pařížského ?«

»Bohužel! Madame, Francie jest důsledná, a my se ženeme za
přeludem a sníme o spojení mezi právem božským a svrchovaností
lidu; dvě slova, která, jsou-li spolu spojena, řvou. Právo božské vede,
jak se zdá, nezbytně k absolutismu, a Francie již nestojí o
absolutismus.«

»Absolutismus! Absolutismus! To je silné slovo pro strašení
malých dětí.«

»Nikoli, to není slovo silné, jest to prostě slovo strašlivé. Snad
jsme věcem blíže než si sami myslíme. Přes to musím s lítostí doznati
vám, madame, že nemyslím, že vašemu královskému synu vyhradil
Bůh čestný, ale nebezpečný úkol, aby nasadil náhubek lidovému
lvu.«
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»A proč, pane?«
»Protože právě k němu má lid obzvláště nedůvěru, a protože,

jakmile jej uvidí přicházeti,
otřese lev svojí hřívou, vycení své drápy a zuby a nechá jej

přiblížíti se jen proto, aby po něm skočil, ó! Nelze být beztrestně
vnukem Ludvíka XIV., Madame!«

»Tedy dle vašeho názoru jest již nyní na vždy konec všem
nadějím dynastie bourbonské?«

»Nikdy mne myšlenka tato nenapadla, Bůh chraň, madame!
Jenom si myslím, že se dějiny nemají zastavovati. Myslím, že když
jsme jednou dali podnět k revolucím, nemáme zdržovati další jejich
vývoj; to znamená pokoušeti se o věc nemožnou, jako kdybychom
chtěli, aby bystřina tekla k svému prameni. Bud’ tato bude úspěšná,
a pak, madame, znám dosti dobře vlastenecké vaše smýšlní, a proto
věřím, že jí prominete. Anebo bude zcela neprospěšná, a pak chyby
těch, kdož se zmocnili vlády, poslouží vašemu synu více a lépe než
všechno jeho úsilí.«

»Ale, takto mohlo by vše potrvati po celé věky!«
»Madame, Jeho Veličenstvo Jindřich V. jest princip, a principy

mají s Bohem společnou výsadu, že jsou věčny.«
»Tedy dle vašeho názoru měla bych se vzdáti všech svých nadějí,

zříci se přátel, kteří se vydali v nebezpečí, a za tři dny, až se chopí
zbraně, nechati je, at si mne hledají ve svých řadách, a vzkázati jim po
poslu: Marie Karolina, za kterou jste byli hotovi bojovati, za kterou
jste byli hotovi zemříti, zoufala nad svým úspěchem, a couvla před
osudem: Marie Karolina dostala strach … ó, nikdy, pane, nikdy!«

»Přátelé vaši nebudou moci činiti vám tuto výtku, madame.
Nebot vaši přátelé nesejdou se za tři dny.«

»Vy tedy ani nevíte, že povstání jest určeno na den 24. ?«
»Vaši přátelé, madame, jistě dostali už protirozkaz.«
»A kdy?«
»Dnes.«
»Dnes?« zvolala vévodkyně, mračíc se a opírajíc se o pěsti. »A

odkud dostali tento rozkaz?«
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»Z Nantes.«
»A kdo jim jej dal?«
»Ten, jehož jste jim nařídila poslouchati.«
»Maršál ?«
»Maršál řídil se jen dle instrukcí výboru pařížského. «
»Tedy,« zvolala vévodkyně, »pak já nejsem vůbec již ničím ?«
»Vy, madame,« zvolal posel, klesaje na koleno a spínaje ruce,

»vy jste vše, a proto vás chráníme. Proto nechceme, byste se marně
namáhala, proto se chvějeme strachy, abychom vás nepřipravili o vaši
popularitu porážkou!«

»Pane, pane,« pravila vévodkyně, »kdyby byla měla Marie
Terezie tak bázlivé rádce jako mám já, nebyla by nikdy vydobila
trůnu pro svého syna.«

»Právě proto, madame, abychom jej zajistili později synu
vašemu, pravíme vám: Opusťte Francii, a ponechte nám, bychom vás
ctili jako anděla míru, a neučinili z vás démona války.«

»Ó, ó!« pravila vévodkyně, přikládajíc si ni
koli dlaně, nýbrž pěsti k očím, »jaká hanba! Jaká zbabělost!«
Mistr Markus pokračoval jako by byl neslyšel, nebo spíše, jako

by rozhodnutí, které měl sděliti vévodkyni, bylo tak nezvratné, že
nic nebylo s to je změniti:

»Jsou učiněna všechna potřebná opatření, aby Madame mohla
nerušeně opustiti Francii. Loď křižuje v zátoce Bourgneufské. Za tři
hodiny může jí Vaše Výsost dostihnouti.«

»Ó, vznešená zemi Vendée!« zvolala vévodkyně, »kdyby mně
tak byl někdo řekl, že mne budeš vyháněti, že mne odmítneš, když
přicházím ve jménu tvého Boha a tvého krále! Ach! Myslila jsem, že
jen ta nevěrecká Paříž jest nevěrna a nevděčna. Ale ty, ty, kterou jsem
přišla žádati o trůn, ty mně odpíráš hrob? ó, ne! ne! Nikdy bych tomu
byla nevěřila!«

»Odjedete, madame, není-liž pravda?« pravil posel a klečel stále
před ní s rukama sepjatýma.

»Ano, odjedu,« pravila vévodkyně, »ano opustím Francii. Ale,
dobře si pamatujte, nikdy se již nevrátím. Neboť nechci se vrátiti s
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cizinci, čekají jen na příhodný okamžik, aby se spojili proti Filipovi,
vždyť o tom dobře víte, a až okamžik tento nadejde, požádají mne o
mého syna, ne snad, že by se o něho opravdu starali, jako se nestarali
o Ludvíka XVI. v r. 1792 a o Ludvíka XVIII. v r. 1813, ale budou
takto míti stranníka v Paříži. Nuže, pak nedostanou — nebudou míti
mého syna! Nikoli! Nedostanou ho za nic na světě! Raději ho zavezu
s sebou do hor Kalabrijských. Slyšte, pane, bude-li třeba, aby si

vykoupil trůn francouzský postoupením nějakého kraje,
nějakého města, nějaké pevnosti, nějakého domu nebo třeba jen
doškové chalupy, jako jest tato, — dávám vám své slovo vladařky i
slovo matky, že nebude nikdy králem! Nyní nemám již, co bych vám
řekla. Jděte, pane, a vyřiďte tato moje slova těm, kdož vás poslali!«

Mistr Markus povstal, uklonil se před vévodkyní a čekal, že mu
podá ruku nebo obě ruce, jak učinila při jeho příchodu. Ale setrvala
nehybně s hrozbou v tváři, zatínajíc pěsti a mračíc se.

»Bůh chraniž Vaši Výsost!« pravil posel, neuznávaje za vhodné
déle čekati, ježto se právem domníval, že dokud zde bude, nepohne
se ani sval na tváři této velkomyslné bytosti.

Neklamal se: sotva se za ním dvéře zavřely, Madame, zlomena
tímto dlouhým sebeovládáním, klesla na lůžko, dala se do vzlykotu a
šepotala si:

»Ó! Bonneville! Ubohý Bonneville!«
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Kde se Petříček rozhodne, že bude
vzdorovati osudu.

Hned po rozmluvě, kterou jsme právě vylíčili, opustil cestující statek
Banloeuvre. Přál si velmi, aby se vrátil do Nantes ještě před po-
lednem.

Několik minut po jeho odchodu, a přes to, že sotva začalo
svítati, sešel Petříček ve svém oděvu venkovském do dolení světnice.

Byla to rozsáhlá místnost. Šedavé její stěny byly na několika
místech bez omítky, která je původně zakrývala, a stropní trámy
byly zakouřeny. Jako nábytek byla zde velká skříň z hlazeného dřeva
dubového, jejíž zámek leskl se v přítmí. Ostatní nábytek skládal se z
dvou manželských postelí, kolem nichž visela záclona ze zelenavého
serže, dále byly tu dva hrubé džbány, nástěnné hodiny ve vysoké
skříňce z řezaného dřeva, jejichž jdoucí stroj jedině připomínal život
uprostřed nočního ticha.

Krb byl vysoký a široký. Jeho zákryt byl potažen pruhem látky,
podobné látce na záclonách, až na to, že tento závěs změnil svoji
původní barvu v barvu temně hnědou.

Tento krb byl obvyklým způsobem ozdoben jako trámy stropní.
Okrasou jeho byla vosková soška, krytá skleněným poklopem a
představující Ježíška, dále dva porcelánové hrnky s umělými
květinami, přikryté gázem na ochranu proti mouchám,
dvouhlavňová ručnice a ratolest svěceného zimostrázu.

Místnost tato oddělena byla od chléva pouze prkennou stěnou,
a okénky v této stěně prostrkovaly krávy hospodářovy hlavy, když
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pojídaly žrádlo, které se jim předkládalo na hliněnou, udupanou
podlahu.

Když Petříček otevřel dvéře, jakýsi muž, který se tu ohříval
u krbu, vstal a odcházel uctivě, aby své místo u krbu podstoupil
novému příchozímu. Ale Petříček mu pokynul rukou, aby si zase vzal
svoji židli, kterou odstrčil do kouta.

Petříček vzal si stoličku a posadil se do druhého rohu, proti
onomu muži, jímž nebyl nikdo jiný nežli Jean Oullier.

Na to si opřel hlavu do dlaní, loktem opřel se o koleno, a setrval
pohřížen ve své úvahy, zatím co jeho noha, která se mu chvěla
rozčilením a přenášela toto chvění na celé tělo, svědčila o tom, že jest
Petříček ve velkých nesnázích.

Jean Oullier, který rovněž měl své vlastní obavy a starosti, mračil
se a mlčel. Pohrával si mechanicky s dýmkou, kterou při příchodu
Petříčkově vyndal z úst, a chvílemi vytrhoval se ze svých zadumání
jen aby ze sebe vyrazil povzdech, který se podobal hrozbě, nebo aby
shrabal dohromady kousky dřeva, které hořely na ohništi.

Petříček první promluvil.
»Nekouřil jste, když jsem přišel, dobrý muži ?« tázal se.
»Ano,« odpověděl lakonicky tázaný se znatelnou úctou ve hlase.
»Proč tedy nekouříte dále?«
»Bojím se, že bych vás tím obtěžoval.«
»Ale kdež pak! Což nejsme v polním stanu, nebo skoro, statečný

příteli? Trvám na tom, abyste si učinil pohodlí, a to tím spíše, že jest
toto, bohužel, náš poslední polní stan.«

Ač se slova tato zdála Jeanu Oullierovi hodně záhadnými,
netroufal si otázati se Petříčka na nic. S neobvyklým taktem, který
jest tak příznačný pro sedláka vendejského, aniž by dával znáti, že
ví, kdo vlastně jest Petříček, nepoužil daného mu dovolení a střehl se
každé otázky, která by se mu snad mohla zdáti neuctivou.

Přes to, že byl silně zmítán vlastními starostmi, povšimnul si
Petříček zakaboněného čela venkovanova.

Znovu přerušil mlčení.
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»Ale, copak je vám, milý Jeane Oulliere ?« tázal se, »a proč se tak
kaboníte? čekal jsem naopak, že vás naleznu veselého.«

»A proč bych měl být vesel ?« tázal se starý hlídač.
»Protože dobrý a věrný sluha, jako vy, sdílí vždy i štěstí svých

pánů; a protože naše amazonka vypadá již celý den dosti spokojeně,
měla by se tato radost odrážeti i na vaší tváři.«

»Dej Bůh, aby radost tato dlouho potrvala!« odpověděl Jean
Oullier s pochybovačným úsměvem a pozvedl při tom oči k
nebesům.

»Jakže, milý Jene! Chováte snad předsudky proti sňatkům z
lásky? Já je mám až šíleně ráda, a za celý svůj život starala jsem se jen
o takové. «

»Nemám předsudku proti tomuto sňatku,« odpověděl Jean
Oullier, »jsem jen zaujat proti manželu.«

»A pročpak ?«
Jean Oullier mlčel.
»Nuže, mluvte,« pravil Petříček.
Starý Vendejec jen potřásl hlavou.
»Prosím vás, milý Jene. Miluji vaše dvě dcery — neboť dobře

vím, že vám jsou tak drahé, jakoby byly vaše dcery — tak, že
nemusíte míti přede mnou tajností. Ačkoli nejsem náš svatý otec,
papež, víte zajisté dobře, že mohu svazky takové spojovati i rozdvoj
ováti.«

»Vím, že dokážete mnoho,« odpověděl Jean Oullier.
»Povězte mně tedy, proč neschvalujete tento sňatek ?«
»Protože na jméně, jaké dostane budoucí žena Michelova, vázne

skvrna, a nestojí za to, zříkati se jednoho z nej slavnějších jmen v
zemi záměnou za jméno takové!«

»Ach!« pravil Petříček se smutným pousmáním, »milý Jene,
patrně asi nevíte, že již nežijeme v dobách, kdy děti sdílely všechny
ctnosti i neřesti svých předků ?«

»To jsem nevěděl,« odpověděl Jean Ouiller.
»Jest patrně,« pokračoval Petříček, »jak se zdá, dnešním lidem

příliš těžko přejímati sám zodpovědnost za sebe. Sám vidíte, jak málo
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kdo se toho odváží. Kolik jich chybí v našich řadách, ač by dle jména,
které nosí, měli být mezi námi! Buďme proto vděčni těm, kdož
proti opačnému příkladu svého otce, přes postavení svých rodin,
přes pokušení ctižádosti, přicházejí mezi nás a zachovávají i nadále
kavalírské tradice, které nakazují oddanost a věrnost v neštěstí. «

Jean Oullier zvedl hlavu a s výrazem nenávisti, kterou se ani
nepokoušel zakrýti, pravil:

»Ale, snad ani nevíte …«
Petříček mu nedal domluviti.
»Vím dobře o všem a vím, jaké výtky máte proti otci mladého

Michela z Logerie. Ale já rovněž vím, čím jsem povinen jeho synu,
který v mých službách utrpěl poranění a dosud krvácí z této rány.
Co se týče zločinu jeho otce — dopustil-li se totiž vůbec zločinu, což
posouditi náleží jedině Bohu — zdaž neodpykal tento zločin násilnou
smrtí ?«

»Ano,« odpověděl Jean Oullier, skláněje bezděky hlavu, »to je
pravda.«

»Odvážil byste se snad vměšovati se do rozsudku Prozřetelnosti?
Troufal byste si snad tvrditi, že Bůh, před kterým se objevil, ještě
zsinalý a zcela potřísněn krví po své násilné smrti, nevztáhl svoje
milosrdenství též na jeho hlavu? A proč byste měl, byl-li snad Bůh
sám uspokojen, proč byste se měl vy jeviti přísnějším a
nesmiřitelnějším než Bůh?«

Jean Oullier poslouchal, neodpovídaje.
Neboť každé ze slov Petříčkových rozechvívalo náboženské

struny jeho duše, otřásalo nenávistnými jeho pocity vůči Michelovi,
ale nevykořenilo jich zcela.

»Pan Michel,« pravil dále Petříček, »jest hodný a statečný mladý
muž, mírný a skromný, prostý i oddaný. Jest bohat, ale to ještě
nikdy nebylo na škodu. Myslím, že vaše velitelka, při své osobité
povaze a svých neodvislých zvycích nemohla si lépe vybrati. A jsem
přesvědčen, že s ním bude dokonale štastna. Nežádejme od Boha
více, milý Jene. Zapomeňte na to, co bylo,« dodal Petříček s
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povzdechem. »Ach! Kdybychom si měli vždy na minulost
vzpomínati — nemohli bychom snad již milovati vůbec nikoho !«

Jean Oullier potřásl hlavou.
»Pane Petříčku,« pravil, »mluvíte překrásně a jako výborný

křesťan. Ale jsou věci, kterých nelze jen tak zapomenouti, jak by
člověk snad chtěl, a na neštěstí pro pana Michela, moje styky s jeho
otcem byly takového rázu.«

»Neptám se vás po vašich tajemstvích, Jene,« odpověděl vážně
Petříček, »ale mladý baron, jak jsem vám již řekl, prolil svoji krev
za mne, byl mně průvodcem, nabídl mně přístřeší v tomto domě,
který jest jeho. Chovám k němu víc než náklonnost, chovám k němu
vděčnost, a opravdu, velice by mne rmoutilo pomyšlení, že panuje
mezi vámi neshoda. Proto, milý Jeane Oulliere, při oddanosti, kterou,
jak dobře vím, ke mně chováte, žádám vás, ne-li, byste na vše zapo-
menul — neboť jak jste řekl, nemá člověk své vzpomínky ve své
moci — ale byste aspoň tlumil svoji nenávist až do doby, kdy ji
úplně vyvrátí jistota, že syn muže, který byl vaším nepřítelem, učinil
šťastnou dívku, kterou jste vychoval.«

»Nechť přijde štěstí odkud se Bohu zlíbí, budu za ně Bohu
děkovati. Ale nevěřím, že štěstí vejde do zámku Souday s panem
Michelem.«

»A proč, prosím, dobrý Jene?«
»Protože pochybuji čím dále tím více o lásce pana Michela ke

slečně Bertě.«
Petříček pokrčil netrpělivě rameny.
»Dovolte mně, milý Jeane Oulliere,« pravil, »abych tak trochu

pochyboval o vaší prozíravosti ve věcech lásky.«
»Může být,« odpověděl starý Vendejec, »ale když tímto sňatkem

se slečnou Bertou, to jest největším štěstím, jakého se mohl nadíti
mladý ten muž, jest naplněno největší přání vašeho chráněnce —
proč tedy tak rychle odešel ze statku a běhal celou noc venku jako
šílenec?«

»Bloudil-li celou noc venku,« odpověděl Petříček, »činil tak jistě
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proto, že nemohl vydržeti štěstím na místě, a odešel-li, jistě tak učinil
v zájmu naší věci.«

»Přál bych si, aby tomu tak bylo. Nepatřím mezi ty, kdož myslí
jen a jen na sebe, a ač jsem rozhodnut, že opustím zámek Souday,
jakmile tam vkročí pan Michel, budu se přec modliti ve dne v noci k
Bohu, aby seslal štěstí této dívce, a zároveň budu hlídati tohoto muže.
Vynasnažím se, aby se moje předtuchy neuskutečnily, a aby místo
slibovaného štěstí nepřinesl jí zoufalství. «

»Díky, Jeane Oulliere! Mohu tedy doufati, že už nebudete
ukazovati zuby mému chráněnci, není-liž pravda? Slibujete mně to?«

»Ponechám si svoje záští a nedůvěru pro sebe a neprojevím je,
leč kdyby k tomu byl zavdán podnět. Více vám nemohu přislíbiti.
Jen ode mne nežádejte, abych ho miloval nebo abych si ho vážil.«

»Plémě nezkrotné!« pravil Petříček polohlasně. »Tato vlastnost
činí tě v pravdě velkým a silným!«

»Ano,« odpověděl Jean Oullier na tuto samomluvu Petříčkovu,
která však byla pronesena přec dosti hlasitě, takže ji zaslechl, »ano,
my známe jen nenávist a lásku. Či máte snad něco proti tomu?«

A při tom pohlížel upřeně na mladého muže, jako kdyby jej
uctivě vyzýval.

»Nikoli,« odpověděl tento. »Už proto si do toho nestěžuji, že to
jest snad vše, co zbývá Jindřichu V. z jeho monarchie, trvající čtrnáct
století. A to, jak se zdá, nestačí.«

»Kdo to řekl?« pravil Vendejec tonem téměř výhružným,
vstávaje.

»Však brzy zvíte. Pohovořili jsme si nyní o vašich záležitostch,
Jeane Oulliere, a nelituji toho, neboť tímto hovorem vytrhl jsem se
z truchlivých myšlenek. Nyní však musím se opět zabývati trochu
záležitostmi vlastními. Kolik jest hodin ?«

»Půl páté.«
»Jděte a vzbuďte naše přátele. Politika neruší jejich spánku. Ale

já spáti nemohu, neboť moje politika, toí láska mateřská. Jděte, příteli
!«

Jean Oullier odešel. Petříček klopil hlavu a přešel několikráte
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po světnici. Dupal netrpělivě, lomil zoufale rukama, a když stanul
před krbem, dvě velké slzy kanuly mu po tvářích a jeho srdce jevilo
velkou stísněnost. Vrhl se na kolena a sepjav ruce, modlil se k Bohu,
který rozděluje vladařské koruny, aby mu dodal potřebného rozhledu
v jeho rozhodnutích, aby mu dodal nezkrotné síly, by mohl
pokračovati ve svém úmyslu, nebo dosti odevzdanosti v osud, aby
mohl snášeti svoje neštěstí.
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Kterak Jean Oullier podal důkaz o tom, že
je-li víno nalito, jest nejlépe vypiti je.

Po nějaké chvíli vešli do světnice Gaspard, Louis Rénaud a markýz
de Souday.

Když spatřili Petříčka, pohříženého ve své rozjímání a modlitby,
zastavili se na prahu, a markýz de Souday, který dle starobylého
zvyku oslavoval jitro písní, uctivě umlknul.

Ale Petříček je zaslechl, jak otvírali dvéře. Vstal a obrátil se k
příchozím.

»Pojďte dále, pánové,« pravil, »a promiňte, že jsem vás vytrhl ze
spánku. Ale musím vám sděliti důležitá rozhodnutí.«

»Naopak, na nás jest, abychom prosili Vaši Výsost za odpuštění,
že jsme nepředešli vaší vůli a že jsme spali, zatím co jsme vám mohli
býti k užitku,« pravil Louis Rénaud.

»Zanechte poklon, příteli,« přerušil jej Petříček, »jsou
přívlastkem královské hodnosti na vrcholu její slávy, ale nejsou na
místě ve chvíli, kdy královská moc hroutí se po druhé.«

»Co tím míníte ?«
»Chci tím říci, dobří a drazí přátelé,« pravil Petříček, obrácen

zády ke krbu, zatím co Vendejci tvořili kol něho kruh, »chci tím říci,
že

jsem vás sem dal zavolati, abych vám vrátil vaše slovo a rozloučil
se s vámi.«

»Vrátiti nám naše slovo! S námi se rozloučiti!« zvolali mladí
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stranníci překvapeně. »Snad nepomýšlí Vaše královská Výsost na to,
opustiti nás?«

Na to pohlédli na sebe a pravili všichni současně :
»AIe — totě nemožno!«
»A přec musí tak býti!«
»A proč?«
»Poněvadž mně to bylo poraděno, ba co více, zapřísahali mne,

abych tak učinil.«
»Ale, kdo?«
»Lidé, o jichž prozíravosti, ani bystrosti, ani oddanosti, ani

věrnosti nemohu pochybovati.«
»Ale pod jakou záminkou? Z jakých důvodů ?«
»Zdá se, že věc royalistů je ztracena, a to i v samotné Vendée,

že bílý prapor jest jen cárem, jejž Francie zavrhuje, protože by se
v celé Paříži nenašlo ani dvanáct set lidí, kteří by za několik tolarů
způsobili naším jménem vzpouru na ulici. Ježto není pravdou, že
máme lidi nám nakloněné i v armádě, právě tak jako není prav-
da, že máme přátele mezi úřednictvem; rovněž není pravdou, že jest
Bocage ochotna povstati jako jeden muž, aby hájila práv Jindřicha
V.«

»Ale,« přerušil jej urozený Vendejec, který na čas zaměnil svoje
jméno tak proslavené za prvé války, za jméno Gaspard, cítě, že se ne-
dovede déle ovládati; »kdo vám podal tyto zprávy? Kdo takto oceňuje
naši oddanost, že o ní tvrdí: Půjde až sem — a dost?«

»Různé výbory royalistické, které vám nechci jmenovati, ale dle
jejichž mínění musíme se říditi.«

»Royalistické výbory!« zvolal markýz de Souday. »Ach! K čertu,
známe to, a ráčí-li mně Madame uvěřiti, naložíme s těmito zprávami
tak, jako činíval zesnulý pan markýz de Charette se zprávami
royalistů své doby.«

»A co s nimi činil, statečný markýzi ?« tázal se Petříček.
»Úcta, kterou chovám k Vaší královské Výsosti, « odpověděl

markýz s velkolepým klidem, »nedovoluje mně, abych se zde o tom
přesněji vyjádřil.«
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Petříček se nemohl ubrániti úsměvu.
»Ano,« pravil, »ale nežijeme již v oněch krásných dobách, ubohý

markýzi. Pan de Charette byl naprostým a neomezeným pánem ve
svém táboře, a vladařka Marie Karolina bude vždy jen panovnicí
hodně ústavní. Zamýšlený převrat může se zdařiti jen s podmínkou,
že bude panovati naprostá shoda mezi všemi, kdož si ho přejí. A táži
se vás: jest taková shoda, když před bitvou přijdou zpraviti generála
o tom, že tři čtvrtiny těch, na které myslil že může spolehnouti, se
nedostaví ?«

»Nuže! Nevadí!« zvolal markýz de Souday, »čím méně se nás
sejde, tím větší bude sláva těch, kdož se dostaví.«

»Madame,« pravil vážně Gaspard Petříčkovi. »V době, kdy jste
snad ještě ani nepomýšlela na návrat do Francie, bylo vám řečeno a
tvrzeno toto: Lidé, kteří svrhli krále Karla X., jsou odstraněni novou
vládou a zcela bezmocní. Ministerstvo jest tak složeno, že nebude
snad vůbec třeba činiti v něm změny, nebo jen nepatrné. Kněžstvo,
tato stálá a trvalá moc, bude veškerým svým vlivem podporovati
znovunastolení království z Boží milosti. Soudy hemží se dosud
lidmi, kteří děkují za vše restauraci Bourbonovců. Vojsko jest
poslušné a pod velením muže, který se vyjádřil, že v politice třeba
míti více než jeden prapor. Lid, který byl v roce 1830 prohlášen za
svrchovaného pána, klesl pod jho nejomezenější a nej neschopnější
šlechty.«

»Ano,« pravil Petříček, který podivným obratem smýšlení hájil
přesvědčení, které mu drásalo srdce; »ano, vše, co jste právě řekl, jest
pravda. Ano, vše to mně bylo přislibováno. Ale nebude vaší ani mojí
vinou, stateční přátelé, ‚ jestliže lidé nerozumní nebo ctižádostiví
zaměňovali šílené naděje za skutečnosti. Nestranná historie řekne,
že v den, kdy mně bylo vytýkáno, že jsem špatnou matkou —
a již se tak stalo — odpověděla jsem, jak jsem odpověděti měla,
řekla jsem: Jsem ochotna přinésti oběti! A historie řekne, že vy,
moji věrní, čím beznadějnější se vám zdála celá věc, tím plněji jste
osvědčovali svoji oddanost. Ale jest pro mne věcí cti, nepodrobovati
vaši oddanost zbytečně kruté zkoušce. Mluvme rozumně, přátelé.

Kterak Jean Oullier podal důkaz o tom, že je-li víno nalito, jest
nejlépe vypiti je. 211



Mluvme v cifrách, to je nespolehlivější. Kolik lidí | myslíte, že
bychom mohli míti ihned po ruce?«

»Deset tisíc na první signál.«
»Ach!« pravil Petříček, »jest to mnoho, a není to dosti. Král

Ludvík Filip má kromě národní gardy ještě na čtyři sta osmdesát tisíc
mužů vojska po ruček

»Ale mnozí odpadnou, mnoho důstojníků vystoupí ze služby,«
namítl markýz.

»Nuže,« pravil Petříček, obraceje se ke Gaspardovi, »vkládám
osud svůj i mého syna do vašich rukou. Řekněte mně a ujistěte mně
ctí šlechtickou, že proti deseti pravděpodobnostem nezdaru máme
aspoň dvě naděje na úspěch — a nikterak nebudu žádati, byste složili
zbraně, naopak, setrvám mezi vámi, abych sdílel s vámi nebezpečí i
osud.«

Při této přímé výzvě, která nedovolávala se již jeho citů, ale jeho
přesvědčení, sklonil Gaspard hlavu a mlčel.

»Tak vidíte,« pravil Petříček, »váš rozum není v souladu s vaším
srdcem, a bylo by téměř zločinem používati rytířskosti, kterou
zdravý rozum odsuzuje. Nehovořme tedy již o tom, co bylo
rozhodnuto a zrale uváženo. Prosme Boha, abych se mohl mezi
vás dostaviti jindy, v době šťastnější a za poměrů příznivějších — a
myslemež nyní jen na rozchod.«

Zajisté uznávali tito šlechticové nezbytnost takovéhoto
rozhodnutí, ač tak málo odpovídalo jejich citům. Neboť, vidouce,
že vévodkyně jest, jak se zdálo, již pevně rozhodnuta, neodpovídali,
nýbrž odvraceli jen hlavy, aby skryli své slzy.

Jedině markýz de Souday přecházel netrpělivě místností, a ani se
nesnažil netrpělivost svoji zakrývati.

»Ano,« pokračoval Petříček trpce po chvíli mlčení, »ano, jedni
pravili jako Pilát: »myji si ruce« a srdce mé, tak statečné proti
nebezpečím, tak statečné proti smrti, povolilo. Neboť nedovede
převzíti klidně zodpovědnost za neúspěch a marně prolitou krev,
kterou již předem svalují na moji hlavu. Druzí…«

»Krev, která jest prolévána za právo, nebude nikdy krví marně
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prolitou!« pronesl v tom čísi hlas, který se ozval z rohu místnosti.
»Tak řekl Bůh, a ač sebe poníženější jest ten, kdo vám toto praví,
nebojí se opakovati to po Bohu: každý muž, který věří a který umírá,
jest mučedník. Krev jeho zúrodní zemi, která ho v sebe přijme, a
uspíší den sklizně.«

»Kdo to promluvil ?« zvolal živě Petříček, povstávaje na špičky
nohou.

»Já,« pravil prostě Jean Oullier, vstávaje se stoličky, na které seděl
skrčen, a vstoupil mezi šlechtice a vůdce povstání.

»Ty, statečný můj příteli ?« zvolal Petříček, pln nadšené radosti,
že nalézá tuto podporu ve chvíli, kdy již myslil, že jest všemi opuštěn.
»Tedy nesdílíš názory pánů z Paříže? Pojď jen blíže a mluv. Za
dnešních časů může i hlas Honzy prospěti a může být vyslyšen i v
radě králů.«

»Jsem tak málo přesvědčen o tom, že byste měl opustiti Francii,«
pravil Jean Oullier, »že kdybych byl šlechticem jako tito pánové,
byl bych již zavřel dvéře, zastoupil vám cestu, a byl bych vám řekl:
Neodjedete!«

»A jaké máš pro to důvody? Jsem na ně již dychtiv. Mluv, mluv
jen, milý Jene!«

»Jaké důvody? Vždyť vy jste naším praporem, a dokud vojín
může státi na nohou, byť byl posledním v celé armádě, má právo,
třímati jím vysoko nad hlavou a držeti jej pevně, dokud mu jej smrt
nepoloží k nohám jako rubáš.«

»A dále, co dále, Jeane Oulliere? Mluv! Mluvíš tak krásně!«
»Jaké mám důvody, To, že vy jste první vaší rassy, která jste

přišla bojovati s těmi, kdož ve prospěch její bojují, a že by bylo
nehezké, abyste odešla dříve, než vytasíte meč.«

»Dále, dále, Jene!« pravil Petříček a mnul si ruce.
»Za důvod uvádím i to,« pokračoval Jean Oullier, »že by se

váš ústup před bitvou podobal útěku, a že nesmíme vám tento útěk
umožniti.«

»Ale,« vpadl mu do řeči Louis Rénaud, pobouřen pozorností, s
jakou Petříček Oullierovi naslouchal, »ale četná odpadnutí od vojska,
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o kterých nám zde byla právě podána zpráva, zbaví hnutí všeho
významu, — bude z něho už jen pouhá šarvátka.«

»Nikoli, nikoli, tento muž má pravdu!« zvolal Gaspard, který jen
nerad a s lítostí podřídil se důvodům Petříčkovým. »Pouhá šarvátka
jest lepší než úplná bezvýznamnost a nečinnost, do jaké bychom
upadli, šarvátka, toť událost, která podává svědectví v historii, a přijde
den, kdy lid zapomene na vše, vyjma na odvahu těch, kdož jej vedli.
Nezanechá-li stop na trůně, zanechá stopy ve vzpomínkách. Kdo by
si dnes vzpomněl na Karla Eduarda, kdyby nebyl svedl šarvátky u
Prestonpanu a Cullodenu ? Ach! Madame, mám sto chutí, učiniti, jak
nám radí tento statečný venkovan — přiznávám se.«

»A bude to od vás tím záslužnější, pane hrabě,« odpověděl na to
Jean Oullier s jistotou, která svědčila o tom, že otázky tyto, ač zdán-
livě nad jeho úroveň, jsou mu nicméně zcela běžny, »bude to od vás
tím správnější, že hlavního cíle Její královské Výsosti, cíle, kterému
chce zasvětiti budoucnost monarchie svěřené její ochraně, nebude
dosaženo.«

»Kterak to?« tázal se Petříček.
»Jakmile Madame odjede, jakmile se vláda dozví, že jest již

daleko od nás, začne pronásledování; a stihání bude tím živější a
tím násilnější, ježto se tak ukáže, že se nás není třeba tolik obávati.
Vy, pánové, jste bohatí. Vy můžete ještě všemu uniknouti útěkem,
budete míti lodi, které na vás budou čekati při ústí Loiry a Charenty.
Vaše vlast jest jaksi všude. Ale my, ubozí sedláci, jsme jakoby
připoutáni jako kozy k půdě, která nás živí, a milejší jest nám smrt
než vyhnanství.«

»A závěr, který ze všeho toho vyplývá, statečný Oulliere ?«
»Můj závěr jest, pane Petříčku,« odpověděl Vendejec, »že, je-li

víno jednou načato, má se už vypíti. A že, když už jsme se chopili
zbraní, třeba bojovati a nemařiti čas tím, že budeme počítati, kolik
nás jest.«

»Bijme se tedy!« zvolal Petříček nadšeně.
»Hlas lidu je hlasem božím! Věřím hlasu Jeana Oulliera.«
»Do boje!« opakoval markýz.
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»Do boje!« zvolal Louis Rénaud.
»Nuže,« tázal se Petříček, »na který den máme stanovití povstání

?«
»Ale,« namítal Gaspard, »což nebylo rozhodnuto, že se tak stane

24. ?«
»Ano, ale pánové vydali protirozkaz.«
»Kteří pánové ?«
»Páni v Paříži.«
»A ani vám o tom ničeho neoznámili ?« zvolal markýz, »víte, že

bývají vojáci zastřeleni za menší provinění ?«
»Prominul jsem jim,« pravil Petříček, vztahuje ruku. »Ostatně ti,

kteří tak učinili, nejsou válečníci.«
»Ó, tento odklad jest velkým neštěstím!« pravil Gaspard tiše, »a

kdybych byl o tom věděl..«
»Nuže?« tázal se ho Petříček.
»Snad bych byl nesdílel názor tohoto venkovana.«
»Ale, ale!« pravil Petříček, »slyšel jste, milý Gasparde: víno jest

načato, a třeba je vypíti! Vypijme je tedy, pánové, byt to bylo víno,
jakým se osvěžoval v »bitvě Třiceti« sir de Beaumanoir. Jděte,
markýzi de Souday, a pokuste se nalézti mně nějaké péro, papír
a inkoust ve statku vašeho nastávajícího zetě, ve kterém mně váš
budoucí zeť poskytl tak laskavě pohostinství.«

Markýz jal se rychle hledati věci, které Petříček žádal. Ale při
tom, co prohlížel veškery

zásuvky ve skříni i ve stolku, co hledal ve všech částech oděvu
i prádla statkářova, nemohl se ubrániti, aby nestiskl ruku Jeanu
Oullierovi a pravil k němu:

»Víš, že jsi promluvil zlatá slova, statečný hochu, a že nikdy
mně tvoje troubení na roh nepůsobilo takovou radost, jako tvoje
zatroubení k nasedání, kterým jsi nás právě zburcoval?« Pak,
naleznuv, co hledal, odevzdal žádané věci Petříčkovi.

Tento namočil brk do lahvičky s inkoustem a jal se psáti svým
širokým, pevným a smělým písmem toto:
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»Milý maršále!
Setrvám mezi vámi!
Račte se ke mně dostaviti.
Zůstanu, ježto moje přítomnost kompromitovala velmi mnoho

mých věrných, a bylo by za těchto okolností ode mne zbabělostí,
kdybych je opustil. Ostatně doufám, že přes nešťastný protirozkaz,
dopřeje nám Bůh vítězství.

S Bohem, pane maršále. Neodstupujte se svého místa, ježto ani
Petříček neodstupuje.

Petříček.«

»A nyní,« pravil Petříček, zatím, co skládal napsaný rozkaz,
»který den určíme k povstání ?« »Čtvrtek, 31. května, »pravil markýz
de Souday, který byl přesvědčen, že lhůta nejbližší bude nejlepší,
»ovšem, hodí-li se vám to.«

»Nikoli, nikoli,« pravil Gaspard. »Promiňte, pane markýzi, ale
mám za to, že by bylo lépe zvoliti k tomu noc z neděle na pondělek 4.
června. V neděli po mši shromáždí se ve všech farnostech venkované
v kostelích a kapitáni budou moci sděliti jim rozkaz k povstání, aniž
by vzbudili něčí podezření.«

»Vaše znalost domácích zvyků je vám velmi ku prospěchu,
příteli,« pravil Petříček, »a já se přidávám k vašemu názoru. Tedy
zůstane při tom: v noci ze 3. na 4. červen.«

A hned jal se psáti tento denní rozkaz:
»Rozhodnuv se, že neopustím západních krajů, a svěřuje se vaší

věrnosti, o které se mně dostalo již tolikerých důkazů, spoléhám na
vás, pane, že učiníte všechna potřebná opatření k povstání, které jest
určeno na noc ze 3. na 4. června.

Svolávám všechny muže srdnaté. Bůh nám pomůže zachrániti
naši vlast. Nedám se zastrašiti žádnou námahou, nižádným nebezpe-
čím. Dostavím se na první svolání.« A tentokráte podepsal se
Petříček: »Marie Karolina, vladařka Francie.«

»Kostky jsou tedy vrženy!« zvolal Petříček, »a třeba nyní buď
zvítěziti, nebo zemříti!«
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»Nyní,« opakoval markýz, »i kdybych dostal dvacet
protirozkazů, 4. června budu zvoniti na poplach, a na mou duši… po
nás ať přijde potopa !«

»Ano, ale něčeho jest ještě zapotřebí,« pravil Petříček, ukazuje na
rozkaz, »totiž, aby se tento rozkaz dostal bezpečně a hned do rukou
velitelům oddílů, aby tak zmírnil špatný dojem, jaký zajisté způsobily
rozkazy, dané z Nantes.«

»Ach!« pravil Gaspard, »kéž by tak neblahý onen protirozkaz byl
věc tak popohnal, jako my nyní věc uspíšíme! Dej Bůh, aby byl došel
na venkov včas, aby tlumil původní hnutí a zanechal veškeru sílu
hnutí druhému! Ale obávám se právě, aby se mnoho lidí nestalo obětí
své odvahy a svého osamocení.«

»Právě proto nesmíme ztratiti ani minuty, pánové,« pravil
Petříček, »a musíme použíti zatím svých nohou, nežli použijeme
svých paží. Vy, Gasparde, vezměte si na starost vyrozuměti
podvelitele v horním a v dolním Poitou. Pan markýz de Souday učiní
tak v kraji Retzském a Mangesském. Vy, milý Louis Rénaude, sdělte
to vašim Bretoňcům. Ach! Ale, kdo vezme na sebe úkol, doručiti
moji zprávu maršálovi? Jest v Nantes, a vaše tváře jsou tam příliš
dobře známy, takže nechci nikoho vydávati v nebezpečí, které je
spojeno s tímto posláním.«

»Já!« zvolala Berta, která zaslechla z alkovny, kde odpočívala se
svojí sestrou, hluk hlasů a vstala, »což to nespadá mezi mé výsady jako
pobočníka?«

»Ano, zajisté,« odpověděl Petříček, »ale váš oděv, milé dítě,
jakkoli se mně velice líbí, nebude se asi zamlouvati pánům v Nantes.«

»Tak nepůjde do Nantes moje sestra, Madame, « pravila Mary,
předstupujíc. »Učiním tak já sama, ráčíte-li dovoliti. Obléknu se
do kroje venkovanek a ponechám zde Vaší Výsosti vašeho prvního
pobočníka.«

Berta chtěla činiti námitky, ale Petříček naklonil se k jejímu
uchu a pošeptal jí tiše:

»Jen zde zůstaňte, milá Berto! Pohovoříme si o panu baronu
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Michelovi a umluvíme společně něco, čemu, jak jsem jist, nebude
odporovati.«

Berta se začervenala, sklopila hlavu a nenamítala již ničeho, když
se její sestra zmocnila dopisu, určeného pro maršála.
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Kde jest vysvětleno, jak a proč rozhodl se
baron Michel odejiti do Nantes.

Sdělili jsme již, že Michel odešel ze statku v Banloeuvre, ale
neobjasnili jsme, tuším, podrobně příčiny tohoto jeho útěku, ani
okolnosti, za jakých svůj útěk provedl.

Po prvé ve svém životě užil Michel lsti a projevil jakousi faleš.
Pod dojmem strašlivé rány, jakou mu způsobila slova

Petříčkova, a cítě, že neočekávaným prohlášením Mary rozprchávají
se všechny jeho naděje, kterým se tak ochotně oddával u mistra
Jakuba — zůstal ohromen a zdrcen . . .

Chápal, že náklonost, kterou mu Berta tak okázale projevovala,
dělí jej od Mary více, než by jej od ní dělil Bertin odpor, činil
si výčitky, že ji jen povzbuzoval svým mlčením a svojí hloupou
bojácností. Ale ať se sebe více na sebe zlobil, nenalézal ve svém nitru
dosti potřebné síly, aby rázem učinil konec zmatku, který jej stihl
v náklonnosti, na které lpěl více než na životě. Nedostávalo se mu
odhodlanosti, aby se mohl otevřeně a přímo vyjádřiti, a považoval
za zcela nemožno, říci této krásné dívce, její muž zakročení děkoval
snad za svůj život několik hodin před tím: »Slečno, moje láska neplatí
vám.«

A tak setrval v tomto postavení, které každou minutou
zvyšovalo jeho nesnáz — ačkoli měl během onoho večera dosti
příležitosti otevřití srdce své Bertě — která, znepokojena ranou, již
by sama dovedla snášeti klidně, jakkoli byla ženou, chtěla ji sama
ovázati.
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Pokoušel se ovšem promluviti s Mary. Ale Mary dovedla se mu
tak pečlivě vyhýbati, jak on snažil se k ní přiblížiti; i musil se zříci
myšlenky, že použije jejího sprostředkování, jak si nějakou chvíli
představoval.

Ostatně, její osudná slova: »Nemiluji vás«, zněla mu posud stále
v uších jako umíráček.

Použil proto chvíle, kdy nikdo, ani Berta, nedával na něho
pozor, a odešel, či spíše utekl do svého pokoje.

Vrhl se na slaměné lůžko, které pro něho připravily bílé ruce
Bertiny; ale brzy vstal, hlava mu jen hořela čím dál tím více, jeho
srdce bylo čím dále zdrcenější. Přiložil si ke spánkům ubrousek
smočený ve vodě, a osvěžuje se takto, pomýšlel na to, jak by použil
nespavosti, aby pojal nějaký plán.

Konečně, když jeho fantasie pracovala necelé tři čtvrti hodiny,
nápad se dostavil.

Napadlo ho, že co nelze pověděti ústně, lze sděliti písemně. A
Michel usoudil, že tento postup bude zcela odpovídati rozhodnutí
jeho povahy.

Ale, měla-li být v tomto postupu nějaká výhoda, bylo nutno,
aby zde nebyl, až bude Berta

čisti jeho dopis, kterým jí sděluje tajemství svého srdce.
Lidé bázliví nejen že se neradi červenají, ale bojí se i doháněti

jiné, aby se rděli.
Výsledkem úvah Michelových tedy bylo, že se rozhodl odejíti z

Banloeuvre, a ovšem že ihned, neboť jakmile se rozhodl a jakmile si
uvolní cestu kol Mary, nebude žádné překážky, aby se opět vrátil a
zaujal své místo vedle dívky, kterou miluje.

Ostatně, proč by markýz, který mu dal ruku Bertinu, odpíral
dáti mu ruku Mary, až zví, že chráněnec Petříčkův nemiluje Bertu,
nýbrž Mary?

K takovémuto odmítnutí nebylo vskutku pražádného důvodu.
Nabyv takto odvahy touto nadějí, odhodil Michel nevděčně

ubrousek, kterému snad měl děkovati, že navrátil klid jeho mozku a
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tím dal vzniknouti šťastné myšlence, kterou ihned provede. Sešel do
dvora a jal se zvedati závory na vratech.

Ale, když vytáhl první závoru a položil ji vedle na zemi a chystal
se tak učiniti s další, spatřil pod kolnou, která se nalézala v pravo od
vrat, kupu slámy, která se pohybovala, a z ní vynořila se hlava, v níž
poznal hlavu Oullierovu.

»Hrome!« pravil tento drsným hlasem, »vy jste ranní ptáče, pane
Michel!«

Vskutku, právě odbíjely dvě hodiny na věži v sousední vsi.
»Chcete odejíti s nějakým vzkazem ?« tázal se dále Jean Oullier.
»Nikoli,« odpověděl Michel, neboť se mu zdálo, že oko

Vendejcovo proniká do nejtajnějších záhybů jeho srdce, »nikoli, ale
bolí mne silně hlava a rád bych viděl, neuklidní-li mne noční
vzduch.«

»Ale, poslyšte … musím vás upozorniti, že máme venku
rozestaveny hlídky, a neznáte-li heslo, mohlo by se vám něco
přihoditi.«

»Mně?«
»K čertu! Vám právě tak jako komukoli jinému. Na deset kroků

nepozná přec nikdo, že má před sebou pána domu, chápete přec?«
»Ale — vy znáte toto heslo, pane Jeane?«
»Ovšem.«
»Povězte mně je.«
Jean Oullier potřásl hlavou.
»To je věcí pana markýze de Souday. Dojděte si k němu do jeho

pokoje a řekněte mu, že chcete jiti ven a že k tomu potřebujete znáti
heslo, a on vám je poví… uzná-li ovšem za vhodno, říci vám je.«

Michel nepomýšlel ovšem nikterak na to, že by použil tohoto
prostředku, a ruka jeho zastavila se nehybně na tyči na dveřích.

Jean Oullier zalezl si opět do své slámy.
Michel usedl zcela zmaten na obrácenou káď, která tu stála jako

lavička u vrat dvorce.
Zde mohl se klidně oddati svým úvahám, neboť jestliže se

hromada slámy již nehýbala, zdálo se Michelovi, že se uprostřed ní, v
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nejhustším středu, utvořil otvor, a že v tomto otvoru vidí lesknout se
cosi, co vypadalo jako oko Oullierovo.

Nebylo tedy naděje, že by se mu podařilo oklamati oko tohoto
nového hlídacího psa. Na štěstí, jak jsme řekli, byly tyto úvahy velice
prospěšny Michelovi.

Jednalo se o to, nalézti nějakou záminku, aby mohl čestně
opustiti statek.

Tuto záminku hledal Michel, když již první paprsky
vycházejicího slunce zbarvily okolí, pozlatily doškovou střechu
statku a zbarvily opálovým leskem skleněné tabulky v úzkých jeho
oknech.

Pozvolna vše oživovalo kolem Michela. Bylo slyšeti bučení volů,
kteří se dožadovali krmiva. Berani, netrpělivě čekající, až vyjdou na
pastvu, mečeli a prostrkovali šedé svoje hlavy mřížovím vrátek ve
svém ovčinci. Slepice slézaly s bidélek a rozbíhaly se po hnojišti,
které pokrývalo půdu, a kdákaly. Holubi vylézali z holubníku na
střechu, kde vrkali svoji věčnou hymnu lásky, kdežto kachny, daleko
prosaičtější, postavily se v dlouhé řadě u vrat, plníce vzduch svými
nesouvislými zvuky, které, jak se zdálo, měly vyjadřovati jejich
překvapení nad tím, že tato vrata jsou posud zavřena, kdy ony by se
již tak rády šplouchaly v kaluži.

Za těchto zvuků, jaké tvořívají ranní koncert dobře vedeného
hospodářství, otevřelo se tiše okno právě nad lavičkou, kde Michel
seděl, a v okně tom objevila se hlava Petříčkova.

Ale Petříček Michela neviděl. Měl oči k nebi upřeny a byl, jak se
zdálo, zcela zabrán buď do svých vlastních myšlenek nebo do divadla,
jaké se jevilo jeho zraku na obzoru.

A vskutku, oko každého, zvláště pak oko princezny, nezvyklé
pohledu na východ slunce, bylo by bývalo oslněno plamennou
záplavou, kterou vysílala denní hvězda na rovinu, kde leskly se v její
záři tisíce vlhkých listů jako drahokamy, zatím co neviditelná jakási
ruka odhrnovala závoj par, ležící na údolí, odkrývajícím tak část po
části, jako cudná panna svoje krásy, svoje půvaby.
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»Ach! Oč šťastnější jsou obyvatelé tohoto chudého domku při
vší jeho prostotě, oč šťastnější jsou než já!«

Tato věta jakoby kouzelným proutkem osvětlila mysl mladého
barona a dala v jeho mozku vzniknout myšlence nebo spíše zámince,
o které marně přemýšlel po celé dvě hodiny.

Ani sebou nehýbal u zdi, k níž se přitiskl, když zaslechl zvuk při
otevření okna, a nevzdálil se ode zdi dříve, dokud nezaslechl, jak se
opět okno zavřelo, což mu bylo znamením, že se může vzdáliti se
svého místa, aniž by byl zpozorován.

Šel rovnou ke kolně.
»Pane,« pravil Jeanu Oullierovi, »Petříček se právě ukázal v

okně.«
»Viděl jsem ho,« pravil Vendejec.
»Mluvil něco. Slyšel jste, co pravil ?«
»To se mne netýkalo, a proto jsem neposlouchal.«
»Ale já jsem byl blíže, a slyšel jsem vše, aniž bych chtěl.«
»Nuže?«
»Nuže: náš host shledává svoje obydlí neveselým a

nepohodlným; opravdu nedostává se mu zde všeho, co při jeho
zvycích šlechtice jest mu nezbytností. Nemohl byste mu opatřiti tyto
věci — já bych vám ovšem dal potřebné peníze ?«

»A kde bych je měl opatřiti, prosím ?«
»K čertu, přece v nej bližším městysi nebo městě, v Légé nebo v

Machecoulu.«
Jean Oullier potřásl hlavou.
»Nemožno,« pravil.
»Pročpak?« tázal se Michel.
»Protože, kdybych nyní kupoval luxusní předměty v místech,

která mně udáváte, kde neujde lidem ani jediný váš pohyb, vzbudil
bych tím nebezpečné podezření.«

»Nemohl byste tedy jíti až do Nantes?« tázal se dále Michel.
»Ne,« odpověděl suše Jean Oullier. »Poučení, kterého se mně

dostalo v Montaigu, naučilo mne opatrnosti, i nezvdálím se odtud.
Ale,« pokračoval s jistým nádechem ironie, »proč vy, když tolik
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potřebujete nadýchati se čerstvého vzduchu, aby vás přešlo bolení
hlavy, — proč vy sám nejdete do Nantes?«

Michel, když poznal, jakého úspěchu docílila jeho lest,
začervenal se až po uši a přec chvěl se při pomyšlení na okamžik, kdy
mu bude tuto lest provésti.

»Snad máte pravdu,« koktal ze sebe, »ale i já se bojím.«
»To je pěkné! Statečný muž jako vy nemá se báti ničeho,« pravil

Jean Oullier, načež setřásl se sebe svoji pokrývku ze slámy, vylezl z ní
a zamířil přímo k vratům, jako by nechtěl ani dopřáti mladému muži
času, by si mohl ještě věc rozmysleti.

»Ale …« pravil Michel.
»Co ještě ?« tázal se Jean Oullier netrpělivě.
»Povíte panu markýzi, jaké pohnutky mne přiměly k tomu, že

jsem odešel, a vyřídíte mou omluvu…«
»Slečně Bertě!« pravil Jean Oullier ironicky. »Buďte bez starosti.«
»Vrátím se zítra,« pravil Michel na odchodu.
»Ó, nenechte se vyrušovati, dejte si na čas, pane barone.

Nebude-li to zítra, je dost času pozítří, « pravil dále Jean Oullier,
zavíraje těžká vrata za mladým mužem.

Při hluku, jaký působilo opětné zatarasení vrat, pocítil Michel,
jak se mu bolestí srdce sevřelo. Nemyslil ani tolik na nesnadné
postavení, kterému chtěl uniknouti, jako na odloučení od té, kterou
miloval.

Zdálo se mu, jako by tato červotočivá vrata byla z bronzu, a že v
budoucnosti vždy na ně narazí j ako na překážku mezi něžnou tváří
Mary a jím.

A tak místo, aby se vzdaloval, jako uvnitř dvorce seděl na
džberu, tak, ocitnuv se venku, usedl na pokraji cesty a dal se do pláče.
Jistou chvíli nebyl by ani váhal vydati se znovu posměchu Jeana
Oulliera, o jehož zlomyslnosti nemohl ani při své nezkušenosti být
v pochybnostech. Měl již sto chutí, zabušiti na tato vrata a vrátiti se,
aby aspoň jedenkráte ještě spatřil něžnou Mary. Ale jakýsi falešný
stud, či lépe řečeno, opravdový stud ho zdržel, — i odešel, nevěda ani
dobře, kudy vlastně půjde.
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Když kráčel po silnici k Légé, zaslechl rachot kol a ohlédl se.
Spatřil poštovní vůz, jedoucí ze Sables-ďOlonne do Nantes. Vůz jel
k němu. Michel cítil, že mu jeho síly, sesláblé utrženým poraněním,
nedovolí, aby kráčel příliš daleko.

Když spatřil tento povoz, zmizela jeho nerozhodnost. Kázal
kočímu, aby zastavil, vsedl dovnitř, a za několik hodin na to byl v
Nantes.

Když se zde ocitl, pocítil celou truchlivost svého postavení.
Byl zvyklý od dětství žíti životem druhých, poslouchati vůle

cizí. V této duševní odvislosti byl i nyní, kdy zaměnil pouze,
abychom tak řekli, pána tím, že místo své matky poslouchal vůle
dívky, kterou miloval. Volnost byla mu něčím tak novým, že
nepociťoval jejího kouzla, naopak, jeho osamocenost stala se mu
protivnou.

Pro srdce hluboce raněná není samoty krutější, než jakou
nalézají v městech, čím lidnatější a větší jest město, tím větší jest
jejich opuštěnost. Toto osamocení ve spoustě lidí, radost nebo
lhostejnost těch, které potkávají, k vlastnímu jejich zármutku a
úzkostem, působí na ně tísnivě a kormutlivě.

Tak dělo se nyní Michelovi.
Když se viděl už skoro proti své vůli na cestě do Nantes, utěšoval

se aspoň tím, že snad nalezne tu nějaké vyražení, které ho vytrhne
z jeho zármutku, a zatím, naopak, cítil zde svůj bol tím silněji a
palčivěji. Obraz Mary sledoval ho všude mezi davy lidí. Zdálo se mu,
jako by ji poznával v každé ženě, která se k němu blížila, a srdce jeho
pokaždé usedalo lítostí a bezmocnou touhou.

Za tohoto duševního stavu pomýšlel brzy již jedině na to, aby
se zase vrátil do svého pokoje v hostinci, kde se ubytoval. Zavřel se v
něm, a jako když překročil práh statku, dal se do pláče.

Pomýšlel na to, že se vrátí na statek v Banloeuvre, vrhne se
Petříčkovi k nohám a požádá ho, aby byl jeho prostředníkem vůči
oběma dívkám. Vyčítal si, že tak neučinil již z rána, a že se dal zdržeti
obavou, aby tímto důvěrným sdělením neranil hrdost Bertinu.

Tento postup myšlenek upamatoval ho zcela přirozeně na
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vlastní cíl či spíše záminku jeho cesty, to jest, že chtěl koupiti některé
předměty sloužící přepychu, čímž by odůvodnil svoji nepřítomnost.
Pak, až provede tento nákup, napíše onen nešťastný dopis, který byl
vlastně jediným a pravým důvodem této jeho cesty do Nantes.

Usoudil dokonce, že tuto věc musí vykonati nejdříve.
Jakmile se takto rozhodl, neztráceje již ani minuty, zasedl ke

stolu a napsal následující dopis, jehož každé slovo bylo skropeno jeho
slzami:

»Slečno!
Měl bych být nej šťastnějším ze všech lidí, — a přec srdce mé jest

zlomeno! a přece táži se, nebylo-li by raději mrtvo než aby snášelo
útrapy, které právě zakouší!

Co si pomyslíte, co as řeknete, až z tohoto dopisu zvíte, čeho
nemohu vám již déle tajiti, aniž bych se neprokázal zcela nehodným
vaší laskavosti ke mně? A přec, musím si připomenouti veškeru vaši
laskavost, veškeru velikost a šlechetnost vašeho srdce, zvláště však
musím si připomínati, že osobu, která nás od sebe odlučuje, milujete
nade vše na světě, — mám-li se osměliti k tomuto kroku.

Ano, slečno, miluji vaši sestru Mary. Miluji ji veškerou láskou,
jaké jen jest schopno mé srdce! Miluji ji tak, že nechci, že ani
nemohu žíti bez ní! Miluji ji láskou takovou, že ve chvíli, kdy
proviňuji se proti vám něčím, co by povaha méně vznešená než
povaha vaše považovala snad za krvavou urážku, vzpínám k vám
prosebně ruce a pravím vám: Ponechte mně naději, že mně bude
dovoleno, bych vás miloval jako bratr miluje sestru!«

Teprve když složil a zapečetil Michel tento dopis, pomýšlel na
to, jak třeba věc zaříditi, aby se dopis dostal do rukou Bertiných,
že by jí jej mohl doručiti po někom z Nantes, na to nebylo ani
pomyšlení. Bude-li posel věrný, bude úkol ten nebezpečný pro něho,
bude-li posel zrádce, jest velké nebezpečí pro toho, kdo posla poslal.
Ale Michel mohl jíti na venek, a nalézti v okolí Machecoulu nějakého
sedláka, v jehož mlčelivost mohl spoléhati, a počkati si v lese na
odpověď, která rozhodne o jeho dalším životě.

Takto se také konečně rozhodl. Zbytku dne použil k tomu, že
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si obstaral ještě zbývající nákupy, uzavřel všechny koupené věci do
vaku a na zítřek odložil koupi koně, kterého potřeboval, má-li, jak
doufal, pokračovati na dráze započaté.

A vskutku, příštího dne o deváté hodině ranní seděl již Michel
na skvostném normandském koni, maje vak s nakoupenými věcmi
při sobě v sedle, a chystal se vydati do kraje Retzkého.

Kde jest vysvětleno, jak a proč rozhodl se baron Michel odejiti
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Kde ovečka, která se domnívala, že
vchází do ovčince, uvízne ve vlčí pasti.

Byl právě den trhu, a nával venkovanů do města byl ohromný;
všechny ulice i nábřeží v Nantes byla plna lidí. V okamžiku, kdy
dojel Michel k mostu Rousseauovu, byl tento v pravém slova smyslu
zatarasen dlouhou řadou těžkých vozů s obilím, vozíků se zeleninou,
koní, mezků, sedláků i selek, a všichni měli buď v nůších, na sedlech
nebo v plechových nádobách zboží, které vezli do města k jeho
zásobení.

Netrpělivost Michelova byla tak značná, že se odvážil vjeti do
této spleti. Ale právě, když vjel do této vřavy se svým koněm, spatřil,
kterak na protější straně opáčným směrem, než jakým on sám jel,
vyšla právě na konec mostu mladá dívka, a když ji spatřil, celý se
zachvěl.

Dívka tato byla jako ostatní venkovanky oděna sukní modře
a červeně pruhovanou a kartounovým pláštíkem s kapucí; na hlavě
měla prostý bretaňský čepec s ohrnutými okraji. Ale pod tímto
prostým oděvem byla tak podobna Mary, že baron nedovedl potlačiti
výkřik překvapení, který se mu vydral z hrdla.

Chtěl se obrátiti. Ale když zarazil svého koně, povstal mezi
davem ruch a šum, který přešel v pravou bouři nadávek a křiků, takže
mladý baron necítil dosti odvahy, aby jim vzdoroval. I nechal svého
koně kráčeti zvolna dále, proklínaje všechny tyto překážky, které
zdržovaly jeho rychlost. Sotva však přejel přes most, seskočil s koně
a hledal někoho, komu by jej mohl svěřiti, aby se sám mohl vrátiti a
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přesvědčiti se, že ho jeho oči neklamaly, a vyzvěděti, za jakým cílem
přišla Mary do Nantes.

V tom jakýsi huhňavý hlas, jaký mívají všichni žebráci, požádal
ho o almužnu.

Rychle se ohlédl, nebot se mu zdálo, že mu hlas tento není
neznámý.

A tu spatřil u posledního kamene u mostu dvě osoby, které
byly tak prazvláštní, že se dobře vtiskly do jeho paměti: byli to
Aubin Courte-Joie a Trigaud-Prašivec, kteří se spolčili, jak se aspoň
tentokráte zdálo, jen k tomu cíli, aby těžili z dobročinnosti
kolemjdoucích; ale ve skutečnosti byli zde nepochybně za tím cílem,
který as byl blízký politickým nebo dokonce obchodním zájmům
mistra Jakuba.

Michel zamířil rychle k nim.
»Poznáváte mne?« pravil.
Aubin Courte-Joie zamrkal.
»Dobrotivý pane,« pravil, »mějte slitování s ubohým

povozníkem, kterému vlastní povoz přejel obě nohy u Baugé.«
»Ano, ano, dobrý muži,« pravil Michel, který rozuměl.
A slezl se svého koně, zdánlivě jen proto, aby dal almužnu

ubohému vozkovi.
Almužnou touto byl zlatý peníz, který vtiskl do široké pracky

Trigaudovy.
»Jsem zde na rozkaz Petříčkův,« pravil zcela tiše nepravému

i pravému žebráku; »podržte mně na chvíli koně, zatím než si
obstarám nutnou pochůzku.«

Mrzák dal posuňkem najevo, že souhlasí. Baron Michel hodil
mu otěže svého koně a rychle se rozeběhl směrem k městu.

Bohužel, bylo-li těžko projeti jezdci, nebylo o nic snažší projíti
chodci. Ač se Michel snažil všemožně dostati se vpřed a osmělil se i
používati hojně svých loktů, proplétal se volnými místy, vydávaje se
v nebezpečí, že bude přejet některým vozem se senem nebo zelím,
— nezbylo mu nic jiného, než jíti pěkně v řadě za ostatními chodci a
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kráčeti s proudem. Zatím ovšem ušla již mladá selka hodný kus cesty,
nežli se dostal na místo, kde ji spatřil.

Bystře usoudil, že se zajisté odebrala na tržiště, jako její družky.
Dal se proto tímže směrem, prohlížeje si pozorně všechny
venkovanky, které ho přešly, tak pozorně, že za to stržil několik vtipů
a byl by se proto málem dostal dvakráte do hádky.

Ale žádná z těchto venkovanek nebyla tou, již hledal.
Proběhl tržištěm i přilehlými ulicemi, ale nespatřil ničeho, co by

mu připomenulo rozkošný zjev z mostu Rousseauova.
Zcela odstrašen tímto neúspěchem, pomýšlel již na to, že se vrátí

a dojde si pro svého koně, když, zahýbaje do Zámecké ulice, spatřil
dvacet kroků před sebou červeně a modře pruhovanou sukni s kvítky
a šedý vlněný pláštík, které tak živě vzbudily jeho pozornost.

Žena, která byla takto oděna, měla ovšem při svém prostém
oděvu elegantní chůzi Mary. Zajisté byla to její štíhlá postava, kterou
zde viděl rýsovati se v záhybech hrubé látky, jíž byla zahalena. Byly
to ladné obrysy jejího krku, které tvořily z jejího čepce rozkošný
rámec k jejímu obličeji. Konečně husté vrkoče, které bylo viděti
pod tímto čepcem, byly z týchž světlých vlasů jako rozkošné plavé
kadeře, kterým se Michel tolikráte obdivoval.

Nebylo již lze se mýliti: mladá selka a Mary byly jedna a táž
osoba. A Michel byl o tom tak pevně přesvědčen, že si ani netroufal
předejíti tuto selku, aby si ji zblízka prohlédl, jako učinil u ostatních,
a spokojil se tím, že přešel na druhou stranu ulice.

A vskutku, tento strategický postup stačil, aby se přesvědčil, že
se nikterak nemýlil.

Za jakým as účelem přišla Mary do Nantes? A proč sem přišla v
tomto přestrojení?

Tak se tázal Michel, nenalézaje odpovědi, a dodav si téměř
násilím odvahy, chystal se osloviti mladou dívku, když v tom dívka
ta došla k domu číslo 17, v Zámecké ulici, vzala za kliku dveří, a
ježto tyto nebyly zavřeny, vešla jimi, přirazila opět dveře za sebou a
zmizela.

Michel pospíšil rychle ke dveřím. Ale tentokráte byly zavřeny.
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Mladý baron setrval na prahu v hlubokém a bolestném úžasu,
nevěda, co by měl činiti a domnívaje se, že vše jest pouhý sen.

Pojednou ucítil, že mu kdosi zaklepal lehce na rameno. Zachvěl
se, ježto byl duchem zcela jinde než tělem, a ohlédl se.

Byl to notář Loriot, který ho oslovil.
»Jakže! Vy zde?« otázal se notář hlasem, který prozrazoval

překvapení.
»A co jest na tom divného, že jsem v Nantes, mistře Loriote ?«

tázal se Michel.
»Prosím vás, mluvte tišeji a nestůjte zde u těchto dveří, jako

byste k nim chtěl přirůsti. Radím vám to.«
»Ale, ale! Co zas vám vlezlo do ucha, mistře Loriote? Věděl jsem,

že jste opatrný — ale takhle ?«
»Člověk nemůže být nikdy dost opatrný. Choďme a povídejme

si, — tak nebudeme nápadnými.«
Na to si přitiskl kostkovaný kapesník na spocené čelo:
»Nyní se zase strašlivě kompromituji!« pravil.
»Přísahám vám, mistře Loriote, že nerozumím ani slova z toho,

co mně chcete říci,« pravil Michel.
»Vy nerozumíte, co chci říci, nešťastníce? Ale, což pak nevíte,

že jste zanešen v seznamu osob podezřelých a že byl vydán rozkaz,
abyste byl zatčen ?«

»Nu tak dobrá, — at si mne zatknou,« pravil Michel netrpělivě,
pokoušeje se zavěsti notáře před dům, v kterém viděl zmizeti Mary.

»Jakže? Ať si vás zatknou? Aj, pojímáte věc trochu vesele, pane
Michel! Budiž, to je věcí filosofického pojímání. Ale musím vám říci,
že tato zpráva, která, jak je viděti, jest vám tak lhostejna, učinila na
vaši paní matku dojem tak zdrcující, že kdybych vás zde byl nyní
náhodou nepotkal, byl bych se vydal za vámi do Légé, a pátral bych
po vás, abych vás nalezl.«

»Moje matka!« zvolal Michel, kterého se notář dotknul na
nejcitlivější stránce jeho srdce. »Co se stalo mé matce ?«

»Nestalo se jí ničeho, pane Michel, Bohu díky, a má se tak
dobře, jak se člověk jen může míti, má-li hlavu plnou starostí a
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zármutku. Neboť nemohu vám zatajovati, že takový jest duševní stav,
v jakém se matka vaše nalézá.«

»Ach! Bože! Co pravíte!« zavzdychl si bolestně Michel.
»Víte, čím vším jste jí byl, pane barone. Není možno, abyste byl

zapomenul na péči, jakou vás zahrnovala ve vašem mládí, a jakou vás
zahrnovala i nyní ještě, ačkoli jste již ve věku, kdy člověk počíná se
vymykati vládě matčině. Pomyslete tedy, jak velká jsou asi její muka,
když ví, že jste den jak den vydán strašlivým nebezpečím, která na
vás číhají! Nemohu vám zamlčeti, že bylo mojí povinností zpraviti
ji o tom, co, jak se domnívám, zamýšlíte, a této své povinnosti jsem
dostál.«

»Ó!… a co jste jí řekl, mistře Loriote?«
»Řekl jsem jí docela zpříma, že mám za to, že jste silně

zamilován do slečny Berty de Souday …«
»Ach, Bože… i on,« pravil Michel.
» … a že,« pokračoval notář, nedávaje se vyrušiti, »a že, jak vše

nasvědčuje, pomýšlíte na to, vzíti si ji za manželku.«
»A co na to řekla moje matka?« tázal se Michel s patrnou úzkostí.
»Parbleu! Co říkají všechny matky, když s nimi mluvíme o

sňatku, kterému nepřejí. Ale, dovolte, mladý příteli, abych vás sám
vyslýchal. Moje postavení jako notáře obou rodin mělo by mně
dodati vůči vám jistého vlivu. Rozvážil jste si dobře, co zamýšlíte ?«

»Sdílíte zaujatost mé matky ?« tázal se Michel, »či víte snad něco
nepěkného, co by se týkalo pověsti slečen de Souday ?«

»Naprosto nikoli, mladý příteli,« odpověděl mistr Loriot, zatím
co Michel pohlížel netrpělivě do okna domu, do kterého vešla Mary,
»naprosto nikoli! Naopak, považuji tyto dívky, které znám od jejich
dětství, za nej čistší a nejcnostnější dívky v celém kraji, a to přes
pověst, jakou o nich rozšířily zlé jazyky některých lidí, a přes
směšnou přezdívku, kterou jim uštědřily.«

»Nuže,« pravil Michel, »jak to tedy přijde, že i vy mne od nich
zrazujete?«

»Mladý příteli,« pravil notář, »pamatujte si, že nepronáším
žádného úsudku. Jenom si myslím, že vám musím raditi k veliké
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opatrnosti.. Budete potřebovati třikráte tolik energie, abyste dosáhl
toho, co by se z jistého hlediska mohlo zdáti, — promiňte, že se tak
vyjadřuji — hloupostí, než jakou by vás stálo, zříci se této náklonnosti
— kterou, jak rád uznávám, docela ospravedlňují vynikající vlastnosti
obou dívek.«

»Milý pane Loriote,« pravil Michel, který, když byl vzdálen od
své matky, byl by rád spálil za sebou všechny mosty, »pan markýz de
Souday ráčil mně dáti ruku své dcery. Nemluvme tedy již o tom.«

»Ó, Totě něco zcela jiného!« pravil mistr Loriot. »Jakmile jste
dospěl již tak daleko, pak mohu vám dáti jen jednu radu a říci
vám jen jedno: že totiž vždy je sňatek uzavřený proti vůli rodičů
věc velmi vážná. Setrvejte si při svých názorech a úmyslech, není
nad to. Ale navštivte svoji matku, nezaviňujte, aby si mohla právem
stěžovati na vaši nevděčnost, pokuste se zbaviti ji nespravedlivých
jejích předsudků.«

»Hm,« pravil Michel, a cítil, že tato řeč notářova jest správná.
»Nuže,« naléhal mistr Loriot, »slibujete mi, že učiníte, zač vás

žádám ?«
»Ano, ano,« odpověděl mladý muž, který měl již naspěch, aby

se zbavil notáře, ježto se mu zdálo, jako by byl zaslechl jakýsi šramot
za vraty a bál se, aby Mary nevyšla z domu, zatím co by on hovořil s
notářem.

»Dobrá,« pravil tento. »Ostatně, nezapomínejte, že právě v
Logerii budete v největším bezpečí. Jen pověst vaší matky může vás
uchrániti od následků vašeho jednání. Již nějakou dobu dopouštíte
se celé řady hloupostí, jakých bychom vás byli ani nepovažovali za
schopna, — jen to uznejte.«

»Uznávám to,« pravil Michel netrpěliv.
»To jsem právě chtěl. Hříšník, který se vy
znává ze svých hříchů, jest již polovičním kajícníkem. Tak! a

nyní vás musím opustiti. Musím odejeti v jedenáct hodin.«
»Vrátíte se do Légé?«
»Ano, s mladou dámou, kterou mně mají přivésti právě do mého
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domu. Vezmu ji s sebou do mé bryčky, jinak nabídl bych místo to
vám.«

»Ale jistě už vám nesejde na tom, zajedete-li si půl míle, — že
ano? — abyste mně prokázal jistou službu ?«

»Ovšem, a vyhovím vám s radostí, milý pane Michel,«
odpověděl notář.

»Zajeďte tedy do statku v Banloeuvre, a odevzdejte, prosím,
tento dopis slečně Bertě.«

»Dobrá. Ale, pro Boha!« pravil notář poděšen, »podávejte mně
jej opatrněji! Zapomínáte stále, v jakých poměrech žijeme, a tato
zapomnětlivost mně nahání smrtelného strachu!«

»Opravdu, vidím, že nemůžete vydržeti na místě, milý pane
Loriote. Když k nám dojdou někteří chodci, skočíte ihned s
chodníku, jako by vám nesli mor. Co je vám? Mluvte, prosím,
notáři.«

»V tu chvíli vyměnil bych svoji notářskou kancelář za nej
bídnější kancelář v departementu Sartském nebo Euresském.
Prodělávám taková rozrušení, že kdyby to mělo déle trvati, ukrátí to
dny mého života. Slyšte jen, pane Michel,« pravil dále notář hlasem
tlumeným: »jak mne zde vidíte, — vstrčili mně bez mého vědomí
čtyři libry prachu do kapes! A celý se třesu, když jdu po ulici. Každý
člověk, kterého vidím jíti kolem mne s hořícím doutníkem, nahání
mne smrtelnou hrůzu. Tak s Bohem! A vraťte se do Logerie, dejte si
říci!«

Michel, jehož úzkost rostla každým okamžikem jako strach
mistra Loriota, nechal notáře odejiti. Docílil od něho všeho, čeho si
přál, totiž jistoty, že jeho dopis bude donesen do Banloeuvre.

Na to, po odchodu notářově, upřel opět oči na dům, a to ještě
s větší houževnatostí než před tím. Zejména hleděl pozorně do
jednoho okna, ježto se mu zdálo, jako by se byly záclony po-
odhrnuly, a že zahlédl neurčité obrysy jakési tváře, která jej oknem
pozorovala.

A vskutku, brzy na to otevřely se dvéře znova, a mladá selka se
opět objevila.

Kde ovečka, která se domnívala, že vchází do ovčince, uvízne
ve vlčí pasti. 235



Ale tentokráte nebyla sama.
Provázel ji jakýs mladý muž oděný v dlouhý kabátec a

vyznačující se způsoby venkovana. Ale, ač oba přešli rychle kol
Michela, povšiml si přece, že muž onen jest mlád a že oduševnělá
jeho tvář jest v příkrém rozporu s jeho oblekem. Viděl, jak žertuje
kamarádsky s Mary, a jak tato se smíchem se bránila tomu, aby jí nesl
koš, který nesla v ruce.

Michel pocítil, jak se mu žárlivost jako tisíc hadů zakusuje do
srdce, a jsa přesvědčen, zejména po tom, co mu pošeptala Mary,
že toto jejich přestrojení může právě tak sloužiti k nějakému
dobrodružství milostnému jako k zápletce politické, — vzdálil se
rychle a zamířil k mostu Rousseauovu, to jest směrem zcela opáčným,
než jakým se ubírali oba mladí lidé.

Nebyl zde již takový nával, takže se dostal
snadno na nábřeží. Ale když došel na konec, marně se rozhlížel,

hledaje Courte-Joie, Trigauda i svého koně. Všichni tři zmizeli.
Michel byl tak zdrcen, že ani na okamžik nepomyslil na to,

aby je hledal v okolí. Podle toho, co mu řekl notář, bylo ostatně
velmi nebezpečno, aby podával žalobu, neboť by tak mohl snadno
přivoditi svoje zatčení a prozraditi, že byl v důvěrných stycích s
oběma žebráky.

Rozhodl se tedy, že půjde pěšky, i dal se v pochod k Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu.

Zlořečil Mary, plakal nad zradou, jíž se stal obětí, a myslil jen na
to, aby se zachoval dle rady notářovy, to jest dostati se do Logerie,
a vrhnouti se do náruče své matce, k níž jej vábila scéna, které byl
svědkem, více než všechny výtky a rady notářovy.

Tak došel až k Saint-Colobinu, a ani neslyšel dva četníky, kteří
jeli za ním.

»Vaše dokumenty, pane!« oslovil jej kaprál, když si jej pozorně
prohlédl od hlavy k patě.

»Mé dokumenty ?« pravil překvapeně Michel, který byl po prvé
ve svém životě takto osloven. » Nemám žádných.«

»A proč je nemáte ?«
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»Protože jsem myslil, chci-li jíti ze svého zámku do Nantes, že
nepotřebuji průvodního listu.«

»A který jest váš zámek ?«
»Zámek Logerie.«
»A vaše jméno ?«
»Baron Michel.«
»Baron Michel z Logerie ?«
»Ano, baron Michel z Logerie.«
»Pak tedy, jste-li baron Michel z Logerie,« pravil kaprál,

»zatýkám vás!«
A bez dalších okolků, dříve ještě, než mohl mladý baron

pomysliti na útěk, — který by se mu snad byl zdařil v takovémto kraji
— chopil jej kaprál za límec, zatím co mu četník, představitel rovnosti
před zákonem, připevnil pouta.

Po tomto výkonu, který trval jen několik vteřin následkem
úžasu mladého barona a díky obratnosti četníkově, vedli oba
vykonavatelé ozbrojené moci barona Michela do Saint-Colombinu.
Zde jej zavřeli do jakéhosi sklepení, které sousedilo se strážnicí
ubytovaného zde vojska a sloužilo za prozatímní vězení.

Kde ovečka, která se domnívala, že vchází do ovčince, uvízne
ve vlčí pasti. 237
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Kde Trigaud dokazuje, že kdyby byl on
býval na místě Herkulově, byl by provedl

místo dvanácti jeho prací dvacet čtyři.

Bylo ke čtvrté hodině odpolední, když Michel, uveden do vězení
vojenské strážnice v Saint-Colombinu, jal se oceňovati příjemnosti,
jakých mu skýtalo toto jeho obydlí.

Když vkročil do této šatlavy, oči mladého muže navyklé
jasnému světlu dennímu, nepozorovaly spočátku ničeho kolem.
Musil teprve pozvolna přivykati panující zde temnotě, a tu teprve
mohl si uvězněný prohlédnouti místo, které mu bylo dáno za obydlí.

Byla to stará komora na potraviny nebo lisovna, měla as dvanáct
čtverečních stop, a ať sloužila místnost tato původně k čemukoli,
vyhovovala dokonale požadavkům bezpečnosti a samoty, jaké se
nyní od ní žádaly.

Byla zpola pod zemí, zpola nad zemí. Její zdi byly silnější a lépe
stavěny než tomu obyčejně bývá u podobných staveb, a to z toho
důvodu, že sloužily za základ k celé budově, která na nich spočívala.

Místo dřevěné podlahy byla zde ovšem jen hlína, a následkem
vlhkosti místa byla zde země skoro blátivá. Strop byl utvořen z
trámců hustě vedle sebe položených.

Obyčejně dopadalo sem světlo denní širokým oknem při zdi.
Ale nyní bylo okno toto zavřeno z vnitřku silnými prkny a z věnčí
zakryto těžkým mlýnským kamenem, který tu byl postaven právě
proti okennímu otvoru.

Nyní dopadalo sem světlo z věnčí pouze otvorem v ose
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mlýnského kamene, který byl v horní části okna. Z tohoto světla
pohltilo ještě as dvě třetiny vnitřní zabednění, takže jen střed komory
byl matně osvětlen.

A právě uprostřed nalézaly se trosky lisu na mošt, to jest kus
kmenu, přitesaného na jednom konci, zpola zničený červotočinou, a
kulatá káď z tesaného kamene, na níž se leskly stříbrné arabesky, jaké
na ní zanechaly rozmarné procházky slimáků a hlemýžďů.

Každého jiného vězně byla by tato prohlídka, jakou právě mladý
baron vykonal, naplnila zoufalstvím, neboť dokazovala, že jest jen
velmi malá nebo vůbec žádná naděje na útěk. Ale Michel byl puzen
k této prohlídce svého vězení jen jakousi neurčitou zvědavostí. První
bolest, kterou právě tak krutě pociťovalo jeho srdce, uvedla jej do
stavu úplného zhroucení, v jakém zůstává duch lhostejným ke
všemu, co se děje kol něho. A ve chvíli, kdy se musil zříci sladké
naděje, které se tak dlouho oddával, že totiž bude milován od Mary,
— palác nebo vězení, vše to bylo mu skoro jedno.

Usedl na káď lisu a přemýšlel, kdo as byl mladý muž v kabátci,
který doprovázel Mary.

Z těchto návalů žárlivosti vytrhoval se jen vzpomínkami na prvé
dny svých styků s oběma dívkami a z těchto šťastných vzpomínek
opět žárlivostí. Neboť, jak praví básník florentinský, tento slavný
malíř pekelných muk, v dobách neštěstí jest vzpomínka na šťastné
dny nejkrutší ze všech bolestí.

Zanechme nyní našeho vězně jeho zármutku, a vizme, co se
dělo v ostatních částech strážnice Saint-Colombinské.

Tato strážnice byla již několik dní obsazena oddílem řadového
vojska, a záležela ve velké budově, jejíž průčelí směřovalo do dvora
a zadní strana na silnici, která vede ze Saint-Colombinu do Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, as kilometr od prvé z obou těchto vsí, dvě
stě kroků od silnice z Nantes do Sables-ďOlonne.

Tato budova vystavěná na zříceninách a ze zbytků staré
pevnůstky z dob feudálních, stála na vyvýšeném místě, které vévodilo
celému okolí.
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Výhody tohoto místa upoutaly pozornost Dermoncourtovu,
když se vracel ze své výpravy do lesa Machecoulského.

Zanechal zde as dvacet mužů. Byl to jakýsi blockhaus, ve kterém
mohly vyslané čety nalézti v případě potřeby obydlí i útulek, a
zároveň jakési vězení, kde uvěznění čekali, až korespondence,
vedená pravidelně mezi Saint-Philibertem a městem Nantes, dovolí,
aby byli posláni do tohoto města s dostatečným ozbrojeným
průvodem, aby byli chráněni před přepadením.

Budovy strážnice v Saint-Colombinu skládaly se z dosti velké
místnosti a ze stodoly.

Místnost, která byla přímo nad sklepem, v němž byl uvězněn
Michel, a která tudíž byla pět nebo šest stop nad zemí, sloužila za
strážnici. Vcházelo se do ní po schodech, zhotovených z trosek hlásné
věže a běžících podél zdi.

Stodoly pak sloužily vojákům za kasárny.
Byla zde vojenská stráž. Hlídka stála na předdvoří, které vedlo na

silnici, a druhá stráž byla umístěna na věži, porostlé břečťanem. Tato
věž byla jediným posud stojícím zbytkem starobylého feudálního
zámku.

K šesté hodině sedávali vojáci, tvořící tuto stráž, kteří zde byli
posádkou, na veliký válec na válení půdy, který zde byl zanechán u
jedné ze zevních zdí budovy. Zde si obyčejně hovívali. Zde těšili se
z tepla, jež vysílá slunce před západem, krásnému pohledu na jezero
Grand-Lieu, které bylo viděti v dáli, a jehož povrch, zbarven paprsky
slunečními, podobal se právě nesmírné ploše rozžhaveného kovu. U
jejich nohou pak vinula se silnice do Nantes, podobná široké stužce
uprostřed zeleně, která v této době zahalovala celou krajinu. A třeba
doznati, že naši hrdinové v červených kalhotách věnovali daleko
větší pozornost tomu, co se děje na této silnici, než celému tomu
nádhernému divadlu, jaké zde příroda skýtala jejich zrakům.

S nastávajícím večerem opouštěli oráči svá políčka, stáda
dobytka vracela se do chlévů, a silnice byla v této době dosti oživena
a spestřovala tak celkový pohled. Každý vůz se senem, každý hlouček
lidí vracejících se z trhu v Nantes, a zvláště každá selka v krátkých
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šatech zavdávaly podnět k hovorům a vtipům. A dodejme ihned, že
ani jedněch, ani druhých právě nescházelo.

»Vida!« pravil pojednou jeden z nich, »copak to támhle vidím ?«
»Jest to dudák,« pravil druhý, »a jde sen k nám.«
»To že je dudák?« pravil třetí vojín. »Což pak myslíš, že jsi posud

v Bretagni? Zde není žádných dudáků, pamatuj si to, — zde jsou jen
zpěváci truchlivých písní.«

»A co to tedy nese na zádech, není-li to jeho nástroj ?«
»Opravdu,« pravil jiný voják, »jest to nástroj, ale tento nástroj

jest kolovrátek.«
»Divný kolovrátek!« namítl první. »Já tvrdím, že jest to jeho

žebrácký pytel. Jest to žebrák, vždyť to vidíš na jeho obleku.«
»Ó, žebrácká mošna, která má dvě oči a nos jako ty nebo já! Jen

se podívej, Limousine!«
»Limousin má dlouhé ruce, ale jest krátkozraký, « pravil jiný

voják; »vše nemůže člověk míti.«
»Ale, ale,« pravil kaprál, »víte, co to jest? Je to člověk, který nese

druhého na zádech.«
»Kaprál má pravdu,« pravili sborem vojáci.
»Já mám vždycky pravdu,« pravil muž s vlněnými prýmky,

»předně jako váš desátník, za druhé jako váš představený. A, jestliže
ještě někdo pochybuje, když něco řeknu, přesvědčí se ihned, neboť ti
lidé se ubírají k nám.«

Vskutku, žebrák, který zavdal příčinu k rozpravě, kterou jsme
zde právě vylíčili, a v němž poznali naši čtenáři zajisté již Trigauda,
jako v jeho dudách, v jeho žebrácké mošně, v kolovrátku, poznali
jeho vůdce Aubina Courte-Joie, — obrátil se v levo a vystupoval již
po cestě vedoucí ke strážnici Saint-Colombinské.

»Jsou to bandité!« pravil jeden z vojáků, »pomyslím-li na to, že
kdyby nás tak tento chlap potkal samotny někde za plotem, poslal by
nám švestku. Je tomu tak, desátníku ?«

»Jest to zcela možno.«
»A protože vidí, že je nás mnoho,« pravil dále voják, »přichází

nás požádat o almužnu, ten zbabělec!«
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»Však mu nedám ani vindry ze svého kapesného !« pravil voják,
který první promluvil.

»Počkej,« pravil jiný a zvedal kámen, »dám mu tohle do
klobouku!«

»Zakazuji ti to,« pravil desátník.
»A pročpak ?«
»Protože nemá žádný klobouk!«
Vojáci se dali do smíchu tomuto vtipu, který uznali jednohlasně

za výtečný.
»Jen pozor,« pravil jeden z vojínů, »ať už hraje tento člověk na

cokoli, nezastrašme ho … Líbí se vám tu snad na této všivé strážnici
tak, že ani nestojíte o podívanou, která se k nám blíží ?«

»Podívanou?«
»Ano, koncert… Všichni žebráci v této krajině jsou jakýmisi

troubadoury. Dáme si od něho zazpívati vše, co zná i co nezná. To
nám ukrátí večer.«

V tom okamžiku žebrák, který již dlouho nebyl pro vojáky
žádnou záhadou, došel až asi na čtyři kroky k nim a natahoval k nim
ruku.

»Správně jste uhodl, desátníku, že má na zádech člověka.«
»Nikoli, zmýlil jsem se.«
»Jak to?«
»To není člověk, jest ho jen polovička.«
A vojáci se dali znova do smíchu tomuto druhému vtipu, jako se

smáli prvému.
»Ten asi mnoho nevydá za kalhoty.«
»A ještě méně za boty!« přidával žertovný desátník, jehož vtipy

se nemíjely účinkem.
»Jak jsou oškliví!« poznamenal Limousin. »Na mou věru, člověk

by řekl, že je to opice sedící na medvědu.«
Za všech těchto řečí a vtipů zůstal Trigaud zcela klidným.

Natahoval ruku, dodávaje svému obličeji výrazu stále poníženějšího,
zatím co Courte-Joie jako mluvčí obou společníků opakoval stále
svým huhňavým hlasem:
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»Smilujte se, dobří pánové, smilujte se nad ubohým vozkou,
kterému vlastní jeho povoz uřízl obě nohy na svahu u Ancennis!«

»To jsou asi nějací blázni,« pravil jeden z vojínů, »obracejí-li se o
milodar na nás! Ale, vy trhani! Kdybych všechny své kapsy zobracel
na ruby, snad bych v nich nenašel ani polovinu toho, co jest ve
vašich.«

Slyše to Courte-Joie, změnil svoje prosby a jal se uváděti
přesněji, čeho si žádají:

»Prosíme o kousek chleba, dobří pánové,« pravil. »Nemáte-li
peněz, jistě vám zbyl nějaký kousek chleba.«

»Chleba můžeš dostati,« pravil desátník, »a k němu trochu
polévky i kousek masa, zbylo-li nějaké. To vám dáme, — ale teď zase
ty nám pověz, co nám vy za to nabízíte ?«

»Dobří pánové, budu se za vás modliti,« pravil Courte-Joie
huhňavým svým hlasem, který zněl jako basový průvod k zpěvavému
hlasu jeho společníka.

»To nemůže uškoditi,« pravil na to desátník, »zajisté to nemůže
uškoditi, ale to nám nestačí. Nemáš takhle nějakou legraci ve své
mošně?«

»Co tím míníte ?« tázal se Courte-Joie, — dělaje nechápavého.
»Myslím, že, třebaže jste chudí jako vrabci, dovedete snad

zapískati nějakou písničku. Tak jen sem s ní! Tím budete míti
zaplacen chléb, polévku a maso.«

»Dobře, dobře. Rozumím.«
»Jak vidíte, pane důstojníku, neodmítáme vaši žádost, —

naopak!« pravil Aubin, lichotě poddůstojníku. »Prokážete-li nám
boží milosrdenství, pokusíme se za to trochu vás pobaviti, vás i vaši
společnost.«

»Tak nás trochu pobavte, a to jak nejlíp dovedete. čím více, tím
bude lépe. Neboť se nudíme v této všivé krajině.«

»Napřed,« pravil Courte-Joie, »pokusíme se ukázati vám něco,
co jste jakživi neviděli.«

Jakkoli to byl docela všední slib, jakým neskrblívají dryáčníci,
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vzbudil velikou zvědavost vojáků; umlkli a shlukli se kolem obou
žebráků s rychlostí, jíž zvědavost jejich dodávala téměř uctivosti.

Courte-Joie, který byl dosud na ramenou Trigaudových,
pokynul tomuto pohybem těla, že chce, aby ho postavil na zemi; a
Trigaud s trpnou poslušností, kterou projevoval k veškerým přáním
svého druha, posadil jej na zbytek staré střílny, zpola zarostlé
kopřivami, která byla v pravo od válce, na kterém seděli vojáci.

»Aj! Pohleďte na něho!« pravil desátník. »Mám sto chutí
zmocniti se tohoto chlapíka a prodati ho našemu tlustému majorovi,
kterému žádný krocan není dost po chuti!«

Zatím sebral Courte-Joie kámen a podal jej Trigaudovi.
Tento, aniž čekal na nějaký rozkaz svého druha, stiskl kámen v

ruce, a když ji otevřel, ukázal jim kámen rozdrcený na prášek.
»Totě hotový Herkules! To je něco pro tebe, Pinguete,« pravil

desátník vojínu, kterého jsme již dvakráte nebo třikráte označili
jménem Limousin.

»Dobrá, však uvidíme,« pravil tento a odběhl do dvora.
Trigaud, nevšímaje si slov Pinguetových ani jeho odchodu,

pokračoval klidně ve svých kouscích.
Chopil dva vojíny za opasky, pozvedl je lehce do výše a chvíli je

takto držel v natažených rukou, načež je opět postavil zcela lehce na
zemi.

Vojáci vypukli v nadšené výkřiky obdivu.
»Pinguete! Pinguete!« volali. »Tak, honem, kde jsi? Hrome!

Tenhle chlapík tě zahanbí pořádně. Na něho jsi krátký!«
Trigaud prováděl další kousky, jakoby byl pro ně již předem

ustanoven nějaký program. Vyzval další dva vojáky, aby vlezli na
ramena dvěma prvým vojínům, a zvedl je pak všechny čtyři skoro
tak lehce jako prvé dva.

Když je opět stavěl na zemi, vrátil se Pinguet a nesl na každém
rameni pušku.

»Výborně, Limousine! Výborně!« volali vojáci.
»Tohle vše jsou hračky!« pravil Pinguet, povzbuzen voláním
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svých kamarádů, »ale teď, ty lidožroute — udělej po mně, co ti
ukáži!«

Na to vstrčil do každé hlavně prst jedné ruky a takto pozvedl
obě pušky s nataženýma rukama.

»To je toho!« pravil Courte-Joie, zatím co Trigaud pohrával
koutky úst jako by se usmíval, »tento výkon Limousinův? K smíchu!
Přineste ještě dvě ručnice!«

Přinesli další dvě pušky. A vskutku, Trigaud navlékl si je na čtyři
prsty téže ruky, a pozvedl je do výše očí, a to zcela snadno, nijaké
stažení svalů neprozrazovalo nej menší námahy.

Rázem byl Pinguet překonán, takže se vzdal dalšího závodění.
Pak hledal Trigaud ve svých kapsách, a vytáhl konečně

podkovu. A tuto pak ohnul tak lehce, jakoby jiný člověk učinil s
plíškem mědi.

Po každém z těchto výkonů obracel se Trigaud k Aubinovi, jako
by prosil o úsměv, a

Courte-Joie mu pokyvováním hlavy dával najevo, že je
spokojen.

»Tak,« pravil k obru, »teď jsi nám vydělal na večeři. Nyní jde o
to, vydělati si ještě na nocleh. Drazí pánové, provede-li můj kamarád
ještě něco úžasnějšího než vše, co vykonal až dosud, není-liž pravda,
hodní pánové, že nám dáte otep slámy a necháte nás tu přespati v ně-
kterém koutu chléva ?«

»Ó, co se tohoto týče, jest to rozhodně nemožno,« pravil seržant,
který se přišel také podívati, přilákán křiky a voláním vojáků: »jest to
výslovně zakázáno.«

Tato zajisté nečekaná odpověď patrně zcela zmátla Aubina
Courte-Joie, neboť jeho kunovitá tvář náhle zvážněla.

»Ale!« pravil jeden z vojínů, »složíme se na vás a dáme vám
deset sous, za které dostanete v nej bližší hospodě nocleh, který bude
daleko příjemnější než nocleh na ovesné slámě u nás!«

»A, má-li tento tažný býk, na kterém jezdíš jako na koni, tak
pevné nohy jako ruce,« pravil jiný z vojínů, »nesejde vám jistě na
jednom nebo dvou kilometrech další cesty!«
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»Napřed ať nám ukáží ten kousek. Chceme viděti to mistrovské
dílo!« volali vojáci sborem.

Bylo by bývalo nekamarádské, připraviti Trigauda o prospěch
z tohoto nadšení, a proto vyhověl Courte-Joie těmto prosbám s
ochotou, která svědčila o tom, jak velice důvěřuje svalům svého
druha.

»Máte zde,« tázal se, »nějaký balvan nebo dubový špalek, něco,
co váží šest nebo sedm centů ?«

»Balvan, na kterém sedíte,« pravil jeden z vojínů.
Ale Courte-Joie pokrčil rameny.
»Kdyby měl tento kámen nějaké držadlo,« pravil, »Trigaud by

vám jej vyzdvihl jednou rukou.«
»Pak jest zde ještě mlýnský kámen, kterým jsme zatarasili okno

do vězení,« pravil jiný z vojáků.
»Proč už ne raději celý dům?« pravil desátník. »Vždyť šest mužů

mělo co dělati s tím kamenem, a jak se nadřeli, jak pomalu jim to šlo!
Jak jsem litoval, že jsem jim sám nemohl trochu pomoci, a jak jsem
na vás křičel, že jste lenoši!«

»Ostatně, s tímto kamenem se nesmí hnouti,« pravil seržant, »jest
to výslovně v rozkaze, a máme v base vězně.«

Courte-Joie mrknul na Trigauda a tento, nestaraje se o to, co
právě řekl seržant, zamířil k mlýnskému kamenu.

»Neslyšel jste, co jsem právě řekl?« opakoval seržant hlasitěji a
zadržel Trigauda za ruku: »s tím se nesmí ani hnouti!«

»A proč ne?« pravil Courte-Joie. »Odnese-li ten kámen se svého
místa, zase jej tam postaví, buďte bez starosti.«

»Mimo to,« pravil jeden z vojínů, »kdo viděl naši myšku, kterou
zde máme v pasti, nemusí se báti, že uteče. Jest to ubohý panáček a
vypadá spíše jako přestrojená ženská. Myslil jsem sám z počátku, že
jest to vévodkyně de Berry.«

»Nehledě k tomu, že stále jen pláče, a ani ho nenapadá,
pomýšleti na útěk,« pravil desátník, který zřejmě jen hořel touhou,
aby spatřil slibovaný kousek. »Když jsme mu tam, Pinguet a já, to jest
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já a Pinguet nesli jídlo, rozplýval se v slzách, jako by měl místo očí
kohoutky.«

»Tak tedy,« pravil seržant, který, jak bylo znáti, nebyl méně
zvědav než ostatní, jak jen provede žebrák tento titánský výkon, —
»dávám k tomu svolení, na vlastní zodpovědnost.«

Trigaud použil daného svolení. Dvěma kroky byl u kamene,
chopil jej u spodu rukama a opřev se ramenem o jeho vršek, pokusil
se kámen zvednouti.

Ale kámen svojí tíhou vyhloubil půdu pod sebou tak, že byl
zabořen do země na čtyři nebo pět palců, a vězel v zemi tak pevně,
že veškeré úsilí Trigaudovo bylo marno.

Courte-Joie, který se přiblížil k hloučku vojínů plaze se po
kolenou jako velký krab, upozornil vojáky na tuto překážku, pro
kterou nemůže Trigaud slibovaný kousek provésti. Vyhledal si široký
a plochý kámen, a jednak tímto kamenem, jednak rukama odhrabal
zemi, do které byl kámen zabořen.

Na to dal se Trigaud znova do díla, a tentokráte s větším zdarem
než po prvé. Pozvedl kámen a držel jej několik vteřin as stopu nad
zemí, drže kámen přitisknutý ke zdi a opíraje jej o své rámě.

Nadšení vojínů nemělo konce. Tísnili se kolem Trigauda a
zahrnovali jej blahopřáními a projevy uznání, ke kterým však zůstal
obr zcela netečným. Vyráželi nadšené výkřiky obdivu, a tyto přešly
i na desátníka a dle stupňů hodnostních posléze i na samotného
seržanta. Byli by nej raděj i odnesli obra v triumfu do kantiny, kde
jej čekala odměna, lomozíce a ujišťujíce se všemožným zaklínáním,
jakého jsou schopni synové Martovi, že si Trigaud nezasloužil jen
slíbenou polévku a maso, ale že ani oběd generála nebo samotného
krále francouzského nebyl by příliš, aby zachoval sílu obrovu
potřebnou k takovýmto výkonům.

Jak jsme již řekli, nejevil Trigaud žádné pýchy nad svým
triumfem. Jeho tvář zůstávala stále tak klidnou a netečnou jako tvář
dobytčete, kterému se popřává chvilka oddychu po práci. Jen oči
jeho, kterých nespouštěl s očí Aubinových, jako by se tázaly tohoto:
»mistře, jsi spokojen?«
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Courte-Joie počínal si zcela opáčně než obr. Tvář jeho jen zářila.
Zajisté proto, že jej naplňoval radostí mocný dojem, jakým působila
na diváky síla, kterou příroda obdařila jeho druha, kterou však daleko
spíše mohl si přivlastňovati on sám. Pravá příčina jeho radosti byla
však ta, že se mu podařilo provésti malý úskok, zatím, co pozornost
všech byla jinam obrácena: úskok ten záležel v tom, že vstrčil pod
mlýnský kámen široký a plochý kámen, který držel v ruce, takže
těžký mlýnský kámen, uzavírající okno vězení, spočíval celou tíhou
na této rovné ploše kamene, na níž stál jen ve vratké rovnováze, takže
stačila síla děcka, aby byl povalen.

Oba žebráci byli dovedeni do kantiny, a zde zavdal Trigaud
nový podnět k obdivu vojáků.

Když pozřel úctyhodnou porci polévky, postavili před něho
čtyři porce hovězího masa a dva komisárky.

Nejprve snědl prvý chléb a dvě porce masa. Pak — jakoby chtěl
zlepšiti chuť pojídaných věcí tím, že změnil způsob jídla, — vzal
druhý chléb, roztrhl jej po délce na dvě části, vyňal střídku, kterou
snědl jako by z kratochvíle, vyplnil chléb masem, zavřel jej opět,
přidržuje obě poloviny, a zakousl se tak do něho s klidem a silou
dásní, které uvedly v úžas diváky a vynesly obrovi nadšené projevy
obdivu a uznání.

Než uplynulo pět minut, byl komisárek tak rozmělněn, jako by
byl prošel mezi dvěma mlýnskými kameny, podobným tomu, jejž
Trigaud nadzvedl k úžasu společnosti. Zbylo z něho jen pár drobtů,
které Trigaud, jenž, jak bylo znáti, chystal se pokračovati, pečlivě
sebral.

Ihned přinesli mu třetí komisárek, a ačkoli byl vyschlý, zmizel
za krátko v obrovi jako oba chleby před tím.

Vojáci byli nad tím u vytržení, a byli by nejraději obětovali
všechna svá jídla, aby mohli viděti tyto produkce až do konce. Ale
seržant uznal za vhodno, učiniti přítrž jejich vědecké zvědavosti.

Courte-Joie se opět zadumal, a jeho chování neušlo pozornosti
vojáků.

»Ale, ale!« pravil k němu desátník, »ty zde jíš a popíjíš na účet
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svého kamaráda. A to není správné. Myslím, že bys nám měl aspoň
zazpívati nějakou písničku, abys tak zaplatil svoji útratu.«

»Ovšem!« pravil seržant.
»Nu tak, nu tak, — nějakou písničku!« volali vojáci, »ať je zábava

jak se patří!«
»Hm,« pravil Courte-Joie, »znám písničky.«
»Nuže, tím lépe!«
»Ano. Ale snad se vám nebudou líbiti.«
»Jen když to nebudou písně kostelní nebo nějaké nábožné

fňukání, — to nám postačí. V Saint-Colombinu nesmí být člověk
vybíravým.«

»Ano,« pravil Courte-Joie, »nudíte se zde.«
»Strašlivě,« pravil seržant.
»Však nežádáme, abys zpíval jako pan Nourrit!« pravil jeden z

vojínů, Pařížan.
»Čím šprýmovnější to bude,« pravil jiný vojín, »tím lépe.«
»Když jsem se najedl vašeho chleba a pil vaše víno,« pravil

Courte-Joie, »nesmím vám odříci. Ale opakuji vám, snad se vám
moje písničky nebudou líbit.«

A jal se zpívati tento popěvek:
»Vzhůru! Vzhůru!
Vidíte tamo pekelnou tu láj ?
Pospěšte, bratři, zaskočte jí cestu neb váš to kraj, vám patří les i

háj. Nuž, vzhůru, bratři! Vzhůru!
Vojáci královi, vojáci Boží!
S ručnicí v ruce, upřeným okem k cíli vyrazte z úkrytu na

modré vrahy!
Vítězstvím kyne vám prapor náš bílý, pekelným ohněm potřete

jich řady!«
Courte-Joie nedozpíval dále. Po chvilkovém překvapení, které

vzbudila jeho prvá slova, následovaly výkřiky nevole. Deset vojínů
vrhlo se na něho, a seržant chopil jej za hrdlo a srazil ho k zemi.

»Aj! Potvoro!« pravil, »já tě naučím chodit mezi nás a zpívat zde
chvalozpěvy na ty bandity !«
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Ale než poddůstojník dořekl tuto větu, v které by jistě byl
použil některé z obvyklých svých nadávek, Trigaud, srše hněvem,
proklestil si cestu mezi diváky, odstrčil poddůstojníka a postavil se
před svého kamaráda tak hrozivě, že vojáci setrvali na chvíli bez hnutí
a nevědouce, co počíti.

Ale, stydícese za to, že je drží v šachu člověk neozbrojený,
vytasili šavle a vrhli se na oba žebráky.

»Zabme je! Zabme je!« křičeli, »jsou to chouani!«
»Vždyť jste chtěli, abych vám něco zazpíval. A upozornil jsem

vás předem, že se vám snad moje písničky nebudou líbiti!« volal
Courte-Joie hlasem, který přehlušoval veškerý ten hluk. »Nemusili
jste na mne tak naléhati. Nač si nyní stěžujete?«

»Neznáš-li jiné písničky, než jakou jsi nám tu zazpíval,« pravil
seržant, »jsi povstalec, a dám tě beze všeho zavříti.«

»Znám písničky, jaké se líbí lidem na vesnicích, kteří mne živí
svými almužnami. Ubohý mrzák jako já a blbec jako můj společník
jistě nejsou nebezpečni. Zatkněte si nás jen, chcete-li. Ale takovouto
kořistí se chlubit nemusíte!«

»Ať si! Zatím se však vyspíte v base! Měli jste strach o nějaký
nocleh, chlapečkové. Já vám ho poskytnu! Nuže, chopte se jich,
prohledejte jim kapsy a hned je zabásněte!«

Ale Trigaud setrvával i nadále ve svém hrozivém postoji, a tak
žádný nechvátal, aby provedl rozkaz, jejž právě dal poddůstojník.

»A nevzdáte-li se po dobrém,« pravil seržant, »dám přinést pár
nabitých pušek, a uvidíme, odolá-li vaše kůže kulím!«

»Pojd’me, Trigaude, pojďme, můj hochu!« pravil Courte-Joie,
»musíme se poddati. Ostatně, neboj se! však naše vězení dlouho
nepotrvá. Pro takové chuďasy jako jsme my nestaví se tak krásná
vězení.«

»To je rozumná řeč!« pravil seržant, který měl radost z tohoto
mírumilovného obratu. »Prohledají vás, a nenajde-li se u vás nic
podezřelého a budete-li v noci hodní, ráno vám vrátíme svobodu!«

Prohledali oba žebráky a našli v jejich kapsách jen několik
drobných mincí, což utvrdilo seržanta v jeho mírnosti.
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»Věru,« pravil, ukazuje na Trigauda, »tento velký klacek není
ničím vinen a nevidím příčiny, proč bych ho měl zavřití.«

»Nehledě k tomu,« pravil Limousin, »že, kdyby ho tak napadlo,
jako Samsona, zatřásti zdmi, shodí nám je na hlavu.«

»Máš pravdu, Pinguete,« pravil seržant, »tím více, že soudíš právě
tak jako já. Byla by to jen

přítěž, kterou bychom na sebe uvalili. Tak, ven odtud, příteli, a
hezky zčerstva!«

»Ó, hodný pane, nerozlučujte nás!« prosil Courte-Joie
žalostivým hlasem. »Nemůžeme být jeden bez druhého. On chodí za
mne, a já zase vidím za něho.«

»Opravdu,« pravil jeden z vojínů, »jest to horší než milenci.«
»Nikoli,« pravil seržant k Aubinovi, »vsadím tě na noc do basy,

abych tě potrestal, a zítra rozhodne důstojník, který má službu, jak
naložíme s tvou tělesnou schránkou. Tak, hybaj! ku předu!«

Dva vojáci přiskočili již k němu, aby se ho zmocnili. Ale s
mrštností, jaké by se byl zajisté žádný nenadál v jeho zkomoleném
těle, vymrštil se Courte-Joie na ramena Trigaudovi, který kráčel
klidně vedle vězení pod dozorem vojáků.

Cestou přiblížil se Aubin ústy k uším Trigaudovým a pošeptal
mu pár slov. Trigaud jej postavil u dveří sklepení, sloužícího za žalář.
Seržant pak vstrčil jej dovnitř, a Aubin Courte-Joie skulil se tam jako
obrovská koule.

Na to vyvedli Trigauda před vrata a zavřeli tato za ním.
Obr stál tu několik minut nepohnutě a zcela zmaten, jako by

nevěděl, co počíti. Chtěl se zprvu posaditi na kamenný válec, na
kterém jsme viděli odpočívati vojíny. Ale voják stojící zde hlídkou
upozornil ho, že zde nemůže zůstati. A tu odešel žebrák směrem k
vísce Saint-Colombinu.
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Útěk.

Útěk.
Asi dvě hodiny potom, co byl Aubin Courte- Joie uvržen do

šatlavy, zaslechla hlídka povoz, jedoucí z kraje vzhůru po silnici. Dle
rozkazu zvolala: »Kdo jest?« a když byl povoz na blízku, nařídila
kočímu, aby zastavil.

Vozka uposlechl.
Desátník a čtyři vojáci vyšli ze strážnice, aby si prohlédli vozku

i povoz.
Byl to pořádný vůz naložený senem a zcela podobný povozům,

jaké jezdily po silnici včera večer. Povoz řídil jediný vozka.
Vysvětloval, že jede do Saint-Philibertu s tímto senem k jeho
majiteli. A dodal, že si vyjel už za noci, aby získal času, tak
drahocenného v této roční době. Poddůstojník nařídil, aby jej pustili
dále.

Ale zdálo se, jako by tato dobrá vůle nebyla chuďasovi tomu k
nijakému prospěchu. Vůz jeho, tažený jediným koněm, se zastavil
právě na nej sráznějším místě svahu, a jakkoli se vozka i kůň namáhali
ze všech sil, nehnul se vůz ani o krok se svého místa.

»Zdali pak jest rozumno, nakládati tolik ubohému zvířeti?«
rozhorloval se desátník: »vidíte, že ubohý váš kůň má dvojnásobný
náklad, než jaký může utáhnouti!«

»Škoda,« pravil jiný vojín, »že seržant vyhnal odtud toho
lidského býka, kterého jsme zde měli! Byli bychom ho připřáhli, a jak
by se nyní pěkně vyjímal v chomoutu!«
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»Ó, jest však otázkou, dal-li by se jen tak za- přáhnouti,« namítl
jiný vojín.

A kdyby byl mohl viděti, co se právě děje vzadu za vozem, byl
by ihned pochopil, že by se byl Trigaud věru nedal zapřáhnouti, aby
táhl ku předu.

Zároveň by byl ihned pochopil, proč nemůže kůň z místa.
Neboť překážkou byl zde právě žebrák. Zcela zakryt temnotou,
chopil se vzadu trámce, kterým byl udržován náklad, a opíraje se
vší silou nazad — s úspěchem, který zastiňoval všechny jeho silácké
úspěchy předchozího večera — kladl tak mocný odpor úsilí tažného
zvířete.

»Chcete ještě, abychom vám trochu zatlačili ?« pravil desátník.
»Počkejte ještě, zkusím to ještě jednou,« pravil vozka a zajel s

povozem napříč silnice, aby tak zmírnil její sráz, chopil koně za uzdu
a chystal se učiniti poslední pokus, aby se tak ospravedlnil z vytýkané
mu nešetrnosti k ubohému zvířeti.

Šlehl silně po koni, povzbuzuje jej hlasem a tahaje za uzdu. I
vojáci povzbuzovali zvíře svými křiky. Kůň se opřel všemi čtyřmi
nohami, při čemž pod jeho kopyty vyskočilo na tisíce jisker.
Pojednou kůň klesl, a v témže okamžiku, jako by byla kola narazila
na nějakou překážku,

která je vyšinula z rovnováhy, vůz se naklonil na levo a převrhl
se podél zdi.

Vojáci přiskočili k přední části vozu, aby vyprostili koně z
postroje. Následkem toho neviděli Trigauda, který se klidně vzdálil
a zmizel za blízkým křovím, spokojen tímto výsledkem, ke kterému
nemálo přispěl tím, že vklouzl pod vůz, nadzvedl jej poněkud svými
herkulovskými rameny a tak jej konečně vyšinul z rovnováhy.

»Chceš, abychom pomohli tvému povozu na nohy?« pravil
desátník sedláku. »Ale budeš musit opatřiti koně na přípřež.«

»Ach, nikoli! Nikoli!« pravil vozka. »Až zítra, až bude den!
Dobrý Bůh nechce, abych dále jel, i nesmím jednati proti jeho vůli.«

A po těchto slovech hodil sedlák řemení koni na hřbet, vlezl na
koně a vzdálil se s ním, přeje vojákům dobrého večera.
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Dvě stě kroků za strážnicí přidal se k němu Trigaud.
»Nuže?« tázal se ho sedlák, »provedl jsem to dobře, a jsi

spokojen?«
»Ano,« odpověděl Trigaud, »tak to právě nařídil Aubin Courte-

Joie.«
»Pak vám přeji mnoho zdaru! Odvedu koně, kde jsem si jej

vypůjčil. Jest to pohodlnější než vůz. Ale, až se povozník zítra
probudí a bude hledati své seno, bude se jistě diviti, až je najde tam
nahoře!«

»Dobrá! Pak mu řekneš, že se tak stalo pro dobro naší věci,«
pravil Trigaud, »a nebude ničeho říkati.«

Oba mužové se rozešli.
Ale Trigaud neodešel. Potuloval se dále na blízku, až uslyšel, že

v Saint-Colombinu odbíjí jedenáctá hodina. Tu se vrátil ke strážnici,
drže své střevíce v rukou, a nehlučně, aniž by vzbudil pozornost
stráže, podařilo se mu přiblížiti se k oknu šatlavy.

Když sem došel, vytáhl tiše seno z vozu a shodil je na zemi,
takže tvořilo hodně husté lůžko. Pak převrhl na toto měkké lůžko
mlýnský kámen, který uzavíral okno vězení, naklonil se k tomuto
otvoru, vylomil prkna, která jej z vnitřku uzavírala, vytáhl k sobě
Aubina, kterého z vnitřku strkal Michel, a posléze vytáhl i mladého
barona oběma rukama. Pak vzal každého z obou na jedno rameno,
a bos vzdálil se tiše od strážnice, přes to, že byl tělnatý a přes dvojí
náklad, který nesl, a nepůsobil většího hluku než kočka jdoucí po
koberci.

Když takto ušel Trigaud as pět set kroků, zastavil se, ne proto,
že by snad byl unaven, ale protože tomu chtěl Aubin Courte-Joie.

Michel s něho slezl, a prohledav své kapsy, vzal hrst peněz, mezi
nimiž bylo i několik zla- táků, a vložil je do široké dlaně Trigaudovy.

Trigaud chystal se pustiti tyto peníze do obrovské své kapsy,
dvakráte tak široké jako ruka, která do ní sahala.

Ale Aubin jej zadržel.
»Vrať peníze pánovi!« pravil, »nemůžeme při- jmouti peníze z

obojích rukou.«
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»Jak to? Z obojích rukou?« tázal se Michel.
»Ano. Neprokázali jsme vám žádnou osobní úsluhu, jak si snad

myslíte,« pravil Courte-Joie.
»Nerozumím vám, příteli.«
»Mladý pane,« pokračoval mrzák, »nyní, kdy jsme venku, musím

se vám přiznati, že jsem vám tak trochu zalhal, když jsem vám řekl,
že jsem se dal zavříti jen proto, abych vás vysvobodil z vězení. Ale
musil jsem přece příměti vás nějak, abyste mně byl nápomocen. Jinak
nebyl bych se dostal až k oknu a vy za mnou! proto nyní, kdy, díky
vaší dobré vůli a přispění mého přítele Trigauda, provedli jsme bez
nesnází svůj útěk, musím vám vyznati, že jste tak jen zaměnil osoby,
které vás drží v zajetí.«

»Co to vše znamená ?«
»To znamená, že jste byl dosud ve vězení vlhkém a nezdravém,

kdežto teď jste v širém poli za jasné a klidné noci, — ale proto jste
nicméně ve vězení.«

»Ve vězení ?«
»Nebo aspoň jste vězněm.«
»A čí vězněm ?«
»Mým!«
»Vaším?« pravil Michel se smíchem.
»Ano, na čtvrt hodinky. Ach! Jen se smějte: jste mým vězněm až

do chvíle, kdy vás svěřím rukám, které si vás žádají.«
»A čí jsou to ruce?«
»To sám brzy uvidíte … Já plním pouze svoje poslání, nic více

a nic méně. Ale nemusíte si zoufati — to je vše, co vám mohu říci,
člověk může padnouti do horších rukou, než do jakých jste padl vy.«

»Ale, tak mně řekněte přece …«
»
Nuž tedy slyšte: Jménem prokázané služby
a když bylo Trigaudovi bohatě zaplaceno, řekli mně:

Vysvoboďte pana barona Michela z Lo- gerie a přiveďte mně ho.
Vysvobodil jsem vás, pane barone, — a nyní vás přivádím.«

»Poslyšte,« pravil baron, který naprosto nechápal, co mu pravil
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krčmář z Montaigu, »tentokráte dám vám svoji peněženku se vším,
co v ní jest. Jen mne zaveďte na cestu k Logerii, kam se chci dnes
večer vrátiti, a přijměte mé díky.«

Michel měl za to, že oba osvoboditelé nedostali odměny,
přiměřené službě, kterou mu právě prokázali.

»Pane,« odpověděl mu Courte-Joie s veškerou důstojností, jaké
byl schopen, »můj společník Trigaud nemůže od vás odměny
přijmouti, protože mu bylo zaplaceno, aby učinil pravý opak toho,
co vy na něm žádáte. Co se mne týče, nevím, znáte-li mne. Ale přeji
si rozhodně, abyste mne znal. Jsem poctivý obchodník, a následkem
mínění odlišného od názorů vlády byl jsem nucen opustiti svůj
obchod. Ale, jakkoli jest nyní bídný můj zevnějšek, vězte, pane, že
prokazuji služby, ale že jich neprodávám.«

»Ale kam vlastně, k čertu, mne vedete ?« tázal se Michel, který
se nikterak nenadál takové citlivosti u Aubina.

»Račte jen jíti s námi, a než uplyne hodina, slibuji vám, že to
zvíte.«

»Mám jít s vámi, když pravíte, že jsem vaším vězněm ? Ach! to
snad ne! To by bylo věru až přes příliš dobré vůle z mé strany. Na to
nespoléhejte!«

Na to Courte-Joie neodpověděl ničeho, ale
pouhý pohled, který vrhl na Trigauda, naznačil tomuto, co má

činiti. A mladý baron ještě ani nedořekl začatou větu a neučinil ještě
ani kroku vpřed, když žebrák, natáhnuv svoji ruku jako chapadlo,
chopil jej za límec.

Michel chtěl křičeti, ježto by se byl raději viděl jako vězeň
vojínů než v zajetí Trigaudově. Ale obr zakryl mu svojí dlaní ústa
a přiměl jej k mlčení tak jako pověstná hruška pana de Vendôme.
Tak ušli šest nebo sedm set kroků rychlostí závodních koní. Neboť
Michel, kterého držel obr téměř ve vzduchu, sotva se země dotýkal
špičkami nohou.

»Dosti již, Trigaude,« pravil Courte-Joie, jenž opět seděl na
rameni obrově, kterého však tento dvojí náklad, jak bylo viděti,
nikterak nenamáhal. »Dosti! Mladý baron jistě že už se zřekl
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myšlenky, že se vrátí na Logerii. Ostatně, bylo nám kladeno na srdce,
abychom s ním zacházeli šetrně, abychom mu neublížili.«

Obr se zastavil.
»Nuže,« pravil Aubin Courte-Joie, obraceje se k Michelovi,

který byl napolo bez dechu, »budete si už vésti rozumně ?«
»Vy jste silnější, a nemám při sobě zbraně,« odpověděl mladý

baron, »musím se proto ode- vzdati do vaší vůle a snášeti vaše zlé
nakládání.«

»Zlé nakládání? Ach! nevyslovujte tato slova. Nebo musil bych
se dovolávati vaší cti a prositi vás, byste prohlásil, zda jste, jak ve
vězení, tak nyní zde na silnici, neříkal ustavičně, že se chcete vrátiti
na Logerii, a že jen touto umíněností jste mne přinutil, abych použil
násilí.«

»Tak mně aspoň jmenujte osobu, která vám uložila, abyste se o
mne starali a přivedli mne k ní.«

»To mně osoba ta výslovně zakázala,« pravil Aubin Courte-Joie.
»Ale nikterak neporuším daný mně rozkaz, řeknu-li vám, že osoba ta
jest rozhodně vaší přítelkyní.«

Chlad smrti pronikl srdce Michelovo.
Pomyslil na Bertu.
Ubohý hoch se domníval, že slečna de Souday dostala již jeho

dopis, a že uražená vlčice jej očekává. Ač rozmluva s ní bude pro
něho velmi trapná, cítil, že jeho jemnocit mu nedovolí, aby se jí
vyhnul.

»Dobrá,« pravil, »už vím, kdo mne očekává.«
»Víte to již?«
»Ano. Jest to slečna de Souday.«
Aubin Courte-Joie na to ničeho neodpovídal. Pohlédl jen na

Trigauda, jako by chtěl říci: »Na mou duši, on uhádl!«
Michel si povšiml tohoto pohledu a porozuměl mu.
»Tak pojďme,« pravil.
»A nebudete se už pokoušeti o útěk?«
»Nikoli.«
»Čestné slovo ?«
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»Čestné slovo!«
»Nuže, když už jste rozumný, umožníme vám zase, abyste si

nemusil rozdírati nohy v trní a
bořiti se do této bezedné hlíny, která se nám lepí na boty, že

vypadají jako boty sedmi- mílové.«
Michelovi dostalo se brzy na to vysvětlení těchto slov. Neboť

když přešel s Trigaudem silnici, nezašel ani sto kroků do lesa, který
tuto vroubil, když zaslechl zařehtání koně.

»Můj kůň!« zvolal mladý muž, nepokoušeje se ani zakrýti svoje
překvapení.

»Myslil jste snad, že jsme vám ho ukradli?« tázal se ho Aubin
Courte-Joie.

»Jak to tedy, že jsem vás nenašel na místě, kde jsem vám ho
svěřil?«

»Hrome,« pravil Aubin, »hned vám povím, proč. Viděli jsme,
jak se několik lidí stále kolem nás točí a prohlíží si nás s pozorností,
která byla příliš veliká, takže nás znepokojila a protože nemáme rádi
zvědavé lidi. Mimo to čas plynul a vy jste se stále nevracel; rozhodli
jsme se proto, že dovedeme vašeho koně na statek do Banlo- euvre,
kam jsme předpokládali, že se vrátíte, nebudete-li zatčen. A cestou
jsme zpozorovali, že dosud zatčen nejste.«

»Dosud?«
»Ano, ale netrvalo dlouho, a byl jste zatčen.«
»Vy jste byli tedy na blízku, když mne četníci zatkli ?«
»Mladý pane,« pravil Aubin Courte-Joie svým úsměvným

hlasem, »jste jistě ještě velmi nezkušený, když přemýšlíte o svých
záležitostech na silnici, místo, abyste se díval kol sebe, kdo přichází,
kdo jde kolem vás! Nebo jinak byl byste musil slyšeti, jak již aspoň
deset minut jedou

za vámi pánové na koních, jako jsme je i my slyšeli. A nebylo
nic snazšího, než vrhnouti se do lesa, jako jsme i my učinili!«

Ale Michel nemínil nikterak vyznati, co tak zcela zabíralo jeho
mysl v době, o které Aubin mluvil. Povzdychl si jen z hluboka,
pomysliv na všechen svůj bol, vsedl na koně, kterého Trigaud
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odvázal a neobratně mu nabízel, zatím co se Courte-Joie snažil,
vysvětliti obrovi, jak třeba řádně podržeti třemen, když někdo na
koně nasedá.

Na to se dali opět na silnici, a žebrák, drže ruku na hřbetu koně,
udržoval s ním stejný krok.

Když urazili takto as půl míle, dali se postranní cestou, a
Michelovi se zdálo, že přes panující temnotu poznává tuto stezku dle
jistých forem stromů.

Brzy dojeli na rozcestí, a mladý baron, spatřiv je, se zachvěl; šelť
tudy onoho večera, kdy po prvé doprovázel Bertu domů.

Přešli již toto rozcestí a zahýbali právě na stezku, vedoucí k
chatrči Tinguy-ho, ve které přes pokročilou již dobu viděli zář světla,
když ozvalo se krátké zvolání z druhé strany plotu ze zahrady, která
se táhla podél cesty.

»Jste to vy, mistře Courte-Joie ?« tázal se ženský hlas a jakási bílá
postava objevila se nad plotem.

Courte-Joie ihned odpověděl.
»Ano. Ale, kdo jste vy?«
»Rosina, dcera Tinguy-ho. Což mne nepoznáváte ?«
»Rosino!« zvolal Michel, ktereňo přítomnost mladé dívky

utvrzovala v domněnce, že ho očekává Berta.
Courte-Joie slezl s opičí mrštností s těla Tri- gaudova a

hopkoval k plotu jako skákající ropucha, kdežto Trigaud zůstal u
Michela.

»Maličká,« pravil Courte-Joie, »je tma jako v pytli, hrome!
člověk sotva rozezná, co j e šedé a co je bílé. Ale,« tázal se dále tišeji,
»jak to, že nejsi doma, kde jsme se měli sejíti?«

»Protože jsou u nás lidé, a nemůžete tam zavěsti pana Michela.«
»Lidé? Tot už přespříliš! Ti prokletí modří mají své posádky

všude!«
»Nejsou u nás vojáci. Jest tam Jean Oullier, který běhal celý den

krajem, a jest tam s lidmi z Montaigu.«
»A co tam dělají?«
»Povídají si. Jděte k nim, napijete se s nimi a trochu se ohřejete.«
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»Dobrá. Ale co počneme s naším mladým pánem, krásná děvo?«
»Necháte ho zde u mne. Což to nebylo tak ujednáno, mistře

Courte-Joie ?«
»Měli jsme ho dovésti k tobě do domu, na mou duši! Tam by se

již našel nějaký kout ve sklepě nebo na půdě, kde bychom jej uložili,
a to tím snáze, že není zlý. Ale zde, pod šírým nebem, bojím se silně,
aby nám nezmizel. Je mrštný jako úhoř!«

»Dobře,« pravila Rosina, pokoušejíc se o jeden z oněch úsměvů,
jaké po smrti jejího otce i jejího bratra tak zřídka rozjasňovaly její
tvář;

»myslíte, že bude činiti takové těžkosti, aby šel s mladou a
hezkou dívkou, jako když měl jít se dvěma starými dědky, jako jste
vy?«

»A což, když vězeň unese svého hlídače ?« tázal se mistr Courte-
Joie.

»Ó, buďte bez starostí. Jsem statečná a nebojím se, ostatně jest
baron Michel mým spolu- kojencem. Známe se již velmi dlouho,
a jsem přesvědčena, že není schopen vzíti útokem ctnost mladých
dívek, jako není schopen vypáčiti zámek cely. A pak, co vám vlastně
bylo uloženo ?«

»Vysvoboditi jej z vězení, půjde-li to, a pak jej přivésti po
dobrém či po zlém do domu tvého otce, kde se setkáme s tebou.«

»Nuže, zde jsem. Dům jest před vámi, a rtá- ček je z klece
venku. Více nebylo od vás žádáno, to musíte sami uznati.«

»Hrome! Také se mně zdá.«
»Tak tedy dobrou noc.«
»Poslyš, Rosino,« pravil Courte-Joie se smíchem, »nechceš,

abychom ho pro větší jistotu tak trochu uvázali ?«
»Děkuji, děkuji, milý Courte-Joie,« pravila Rosina a šla k

Michelovi, »raději si trochu uvažte jazyk.«
Michel přes to, že byl dosti vzdálen, zatím co takto hovořili o

něm, zaslechl jméno Rosiny a jak jsme již řekli, poznal, že dívka
jedná ve srozumění s jeho oběma osvoboditeli, kteří se pak stali jeho
hlídači.
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I byl čím dále tím více utvrzován v myšlence, že má Bertě
děkovati za svoje vysvobození.

Jednání Aubinovo, zvláštní druh jakéhosi ná-
silí, jakého proti němu užil pomocí Trigaudovou, záhadné

mlčení krčmářovo stran původu a příčiny jeho oddanosti k člověku,
kterého sotva znal, — to vše shodovalo se tak dobře s podrážděním,
do jakého uvedl jeho dopis poslaný po notáři slečně Bertě, prchlivé a
prudké srdce mladé dívky.

»To jsi ty, Rosino! To’s ty?« pravil Michel hlasitěji, když viděl
svoji sestru z dob koje- nectví, která ve tmě kráčela k němu.

»Na mou pravdu!« pravila Rosina, »to jsem ráda, že jste mne
hned poznal a že nejste jako ten sprosťák Courte-Joie, který mne
nechtěl za živého Boha znáti. že jste mne poznal ihned, pane Michel
?«

»Ano; zajisté. A nyní mně pověz, Rosino …« »Copak?«
»Kde jest slečna Berta ?«
»Slečna Berta ?«
»Ano.«
»Nevím,« odpověděla dívka s prostotou, o jejíž pravdivosti se

Michel ihned přesvědčil.
»Jakže? že nevíš ?« opakoval mladý baron.
»Ale, vždyť jest na zámku Souday, myslím.« »Hrome…«
»Což jsi jí dnes ještě neviděla?«
»Nikoli, pane Michel! Vím jen, že šla asi dnes s panem

markýzem na zámek. Ale já jsem zatím byla v Nantes.«
»V Nantes!« zvolal mladý muž. »Jakže? Ty’s byla dnes v Nantes

?«
»Ovšem.«
»A v kolik hodin jsi tam byla, Rosino ?«
»Právě tlouklo devět hodin, když jsme přecházely most

Rousseau-ův.«
» Pravíš: když jsme přecházely?«
»Ovšem.«
»Tedy jsi nebyla sama?«
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»Ale ne, vždyť jsem tam šla, abych provázela slečnu Mary. To
zdrželo dokonce cestu, protože musili pro mne poslat do zámku.«

»Ale, kde jest slečna Mary?«
»Nyní?«
»Ano.«
»Jest na Rákosovém ostrůvku, kam vás hned k ní zavedu. Ale,

jak divně se ptáte a mluvíte, pane Michel!«
»Ty mne máš k ní dovésti?« zvolal Michel, cítě se na vrcholu

radosti. »Tak tedy pojď, a rychle! Pojď rychle, maličká!«
»Tak vida! A ten starý blázen Courte-Joie mně řekl, že s vámi

budu mít potíže, abych vás k slečně dovedla. Jsou to hlupáci, tihle
mužik

»Rosino, mé dítě, pro Boha tě prosím, neztrácejme už času!«
»Vždyť si nepřeji ničeho jiného. Ale, chcete-li, abychom se tam

dříve dostali, vezmete mne k sobě do sedla ?«
»To si myslím!« pravil Michel, jehož srdce při pouhém

pomyšlení na Mary odvrhlo ihned veškerá podezření žárlivosti, a
který byl radostí bez sebe, když si pomyslil, že to byla dívka jím
milovaná, která tak účinně zakročila na jeho záchranu. »Tak jen pojď
— pojď honem!«

»Už jsem připravena! Podejte mně ruku,«
pravila Rosina, opírajíc se svým dřevákem o nohu mladého

muže.
»Hop!« zvolala na to a vyšvihla se do sedla za mladého muže. Na

to pravila:
»Nyní zajeďte v pravo.«
Mladý baron uposlechl, nestaraje se již o Tri- gauda ani o

Aubina, jako by jich vůbec nebylo.
Pro něho neexistovalo v tuto chvíli nic kromě Mary.
Ujeli několik kroků.
»Ale,« pravil Michel, který nyní, kdy již jeli, nepřál si ničeho

toužebněji než hovořiti, a ovšem hovořiti hlavně o Mary, »jak se jen
slečna Mary dověděla, že mne četníci zatkli ?«
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»Ach, pane Michel!« pravila Rosina, »to bych vám musila
vypravovati vše podrobně od začátku.«

»Jen vypravuj, a začni čím chceš, milá Rosino. Ale mluv! Hořím
netrpělivostí. Ach! Jak krásné jest býti volný, když jede člověk ke
slečně Mary!«

»Musím vám tedy říci, pane Michel, že dnes ráno za svítání přišla
slečna Mary na zámek Souday, vypůjčila si ode mne moje domácí
šaty, které nosím v neděli, a řekla mně: Rosino, půjdeš se mnou …«

»Jen dál, Rosino! Jen vypravuj!«
»Vyšly jsme tedy a nesly jsme nůše s vejci, jako skutečné selky.

V Nantes, zatím co jsem já prodávala vejce, vyřizovala si slečna svoje
po- chůzky.«

»A jaké to byly pochůzky, Rosino ?« tázal se Michel, před jehož
duševním zrakem objevila se

znova jako přízrak postava mladého muže přestrojeného za
sedláka.

»Ach, pane Michel, to opravdu nevím!«
Á ani se nezastavila při povzdychu, kterým si na to ulevil Michel,

a pravila dále:
»Protože byla slečna velmi unavena, požádaly jsme pana Loriota,

notáře v Légé, aby nás svezl ve svém kočáře. Cestou jsme se zastavili,
ježto bylo třeba dáti koni obroku, a zatím co notář hovořil s
hostinským o cenách zboží, odešly jsme my dvě do zahrady, protože
se všichni hosté dívali na slečnu, která byla opravdu příliš krásná na
prostou selku. A zde dala se slečna do čtení jakéhosi dopisu, a když
jej přečetla, dala se do usedavého pláče.«

»Dopisu, — pravíš ?« tázal se Michel.
»Ano, přečetla si dopis, který jí cestou odevzdal pan Loriot.«
»Můj dopis!« zašepotal si Michel. »Ona četla můj dopis, který

jsem psal její sestře!.. Ó. .!«
A zarazil rychle koně. Neboť věru nevěděl, má-li se z toho, co

právě slyšel, radovati, či děsiti.
»Ale, copak to děláte ?« tázala se Rosina, která nechápala, proč

náhle zastavil.
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»Nic, nic . ..« pravil Michel, a rychle popohnal koně, který se
hned rozejel cvalem.

Když se dal kůň znova vpřed, pokračovala Rosina ve svém
vyprávění.

»Plakala nad tímto dopisem, když v tom zavolal na nás někdo z
druhé strany plotu. Byli to Courte-Joie a Trigaud. Vyprávěli nám, co
se vám stalo, a ptali se slečny, co mají dělati s va

ším koněm, kterého jste jim svěřil. Ach! ubohá slečna! Tohle
bylo pro ni ještě horší než to, co četla v dopise. Byla nad tím celá
zdrcena. I mluvila tak dlouho do Aubina, — který, ostatně jest velice
zavázán panu markýzi, — až ho přemluvila, by se pokusil vysvoboditi
vás z rukou vojáků. Máte v ní přítelkyni, pane Michel, na jakou
můžete být pyšný!«

Michel naslouchal a byl unesen, necítil se štěstím a radostí. Byl
by zaplatil zlatou mincí za každou slabiku z vyprávění Rosinina. A
již mu připadalo, že jeho kůň jede příliš pomalu. Utrhl lískovou
větévku, a zatím co Rosina vyprávěla, popoháněl koně, aby rychlost
jeho odpovídala tlukotu jeho srdce.

»Ale,« tázal se Michel, »proč jsi na mne nečekala v domě svého
otce, Rosino ?«

»To jsme také chtěly, pane barone, a daly jsme se tam zavézti a
řekly jsme, že půjdeme již pěšky do Soudaye. Slečna nařídila ovšem
Aubinovi, aby vás tam zavedl a nenechal vás jíti do Banloeuvre,
dokud nepromluvíte se mnou. Ale, představte si tu smůlu! Náš dům,
který jest po smrti mého otce tak opuštěný, byl po celý večer pln lidí
jako hospoda. Nejprve přijeli pan markýz de Souday a slečna Berta,
kteří se zde stavěli cestou na Souday. Pak přišel Jean Oullier, který
tam svolal místní náčelníky! Proto mne slečna Mary, která byla skryta
na půdě, prosila, když nastal soumrak, abych ji někam dovedla, kde
by s vámi mohla pohovořiti beze svědků, kdyby se podařilo Aubinovi
vás vysvoboditi.

Ale, vidím, že jsme už blízko mlýna, a brzy uvidíme už jezero
Grand-Lieu!«

Sdělení Rosinino, které naznačovalo mladému baronovi, že se
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blíží k místu, kde na něj čeká Mary, vyneslo jeho koni mocné
šlehnutí přes boky, ještě silnější než všechna předchozí. Michelovi
bylo jasno, že se blíží rozuzlení situace, do jaké se dostal. Mary
znala jeho lásku k ní. Věděla, že jeho láska byla tak mocna, že
odmítl svazek, který mu byl nabídnut. Nebyla tím nikterak uražena,
ježto měla o něho takový zájem, že mu prokázala službu přísně
stíhanou, ba že za tím účelem vydávala v nebezpečí i svoji do-
brou pověst! Jakkoli byl Michel bojácný, zdrželivý a bez zvláštních
nějakých schopností, jeho naděje měnily se mu v důkazy
náklonnosti, kterých se mu nyní domněle od Mary dostávalo. Zdálo
se mu nemožným, že by se mladá dívka, která nedbala veřejného
mínění, hněvu svého otce, ani výčitek své sestry, aby zajistila štěstí
mladého muže, jehož lásku i naděje znala, — zpěčovala touhám této
lásky a uskutečnění těchto nadějí.

Viděl budoucnost svoji dosud nejasně jakoby v mlhách, ale v
mlhách růžových. V tom počal již jeho kůň sestupovati s návrší, které
se táhne po jihovýchodní části jezera Grand-Lieu. Viděl již před
sebou jeho plochu, lesknoucí se jako zrcadlo z temné ocele.

»Jsme již na místě ?« tázal se Rosiny.
»Ano,« odpověděla dívka a spustila se s koně; »a nyní, pojďte se

mnou!«
Michel seskočil rovněž s koně, a oba vešli do
vrboví, kde Michel přivázal koně k pařezu vrby. Na to ušli ještě

asi sto kroků spletí ohebných větví, a ocitli se v jakési zátočině, v
kterou zde jezero vybíhalo.

Rosina skočila do malého člunu s plochým dnem, který zde byl
u břehu uvázán. Michel chtěl se chopiti vesel. Ale Rosina, tušíc, že je
as dosti neobratným začátečníkem ve veslování, jej odstrčila a usedla
vpředu člunu s veslem v každé ruce.

»Jen mne nechte!« pravila, »vyznám se v tom lépe než vy.
Kolikrát jsem vezla svého otce, když si jel zarybařit na jezeře!«

A jako by hledala ubohého starce, zahleděla se mladá dívka k
nebesům svýma krásnýma modrýma očima, ze kterých vytryskly dvě
velké slzy.
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»Ale,« tázal se jí Michel se sobectvím lidí zamilovaných, »najdeš
po tmě cestu k ostrůvku ?«

»Podívejte se,« pravila, ani se neohlížejíc, »nevidíte na vodě
ničeho ?«

»Ó, ano,« odpověděl mladý muž, »vidím jako by nějakou
hvězdu.«

»Nuže, tuto hvězdu drží slečna Mary v ruce. Asi nás slyšela a jde
nám naproti.«

Michel byl by se nej raděj i vrhl do vody a doplaval k ostrůvku
rychleji než člun, který přes veslařské umění Rosinino postupoval jen
zvolna ku předu. Zdálo se mu, že nikdy nepřeplují vzdálenost, jaká je
dělila od toho světla, ač mu každou minutu přibývalo jasu i velikosti.

Ale proti všemu očekávání, jak doufal dle toho, co mu Rosina
řekla, když byli dosti blízko

ostrůvku, že mohl rozeznati jedinou vrbu, která byla celou jeho
ozdobou, — Mary na břehu nespatřil. Hořel zde jen ohníček, který
patrně zapálila, a který tu klidně dohoříval na břehu ostrůvku.

»Rosino!« zvolal Michel zcela zmaten a povstal v člunu, takže by
jej byl málem převrhl: »nevidím nikde slečnu Mary!«

»Pak bude jistě v rybářské boudě,« pravila dívka a přirazila ke
břehu ostrova. » Vezměte si kousek hořícího dřeva, a najdete boudu
na druhém břehu ostrova na straně obrácené k jezeru.«

Michel vyskočil lehce na břeh, učinil, jak mu radila dívka a
zamířil rychle směrem k boudě.

Rákosový ostrov měl asi dvě stě nebo tři sta čtverečních metrů
rozlohy. Byl celý porostlý rákosím v nižších částech, které bývají
zatopeny za zimních dešťů, kdy voda v jezeře stoupne.

Jen malá plocha, as padesáti čtverečních stop, zůstává ušetřena
záplavy pro svou vyšší polohu. A na tomto vyvýšeném místě postavil
starý Tinguy na kraji ostrova malou boudu, kde za dlouhých zimních
nocí číhával na kachny.

A do této boudy zavedla Rosina Mary.
Ať byly jeho naděje jakékoli, bušilo srdce Michelovi prudce, div

se nerozskočilo, když se blížil k boudě.

Útěk. 267



V okamžiku, kdy kladl ruku na dřevěnou kliku, kterou byla
dvířka zavřena, dostoupila jeho stísněnost takového stupně, že
zaváhal.

A tu upřel pohled na malou skleněnou tabulku, která byla
zasazena v hoření části dvířek, takže bylo viděti dovnitř boudy.

Spatřil zde Mary, jak sedí na otepi rákosí s hlavou skloněnou na
prsa.

A při záři bídné svítilny, která tu stála na malé podnožce, zdálo
se mu, že spatřil, jak se zalesklo dvé slzí v řasnatých víčkách mladé
dívky; a pomyšlení, že on sám jest příčinou těchto slz, zbavilo jej
veškeré nesmělosti.

Rychle otevřel dveře a vrhl se mladé dívce k nohám, volaje:
»Mary, Mary, miluji vás!«Asi dvě hodiny potom, co byl Aubin

Courte-Joie uvržen do šatlavy, zaslechla hlídka povoz, jedoucí z kraje
vzhůru po silnici. Dle rozkazu zvolala: »Kdo jest?« a když byl povoz
na blízku, nařídila kočímu, aby zastavil.

Vozka uposlechl.
Desátník a čtyři vojáci vyšli ze strážnice, aby si prohlédli vozku

i povoz.
Byl to pořádný vůz naložený senem a zcela podobný povozům,

jaké jezdily po silnici včera večer. Povoz řídil jediný vozka.
Vysvětloval, že jede do Saint-Philibertu s tímto senem k jeho
majiteli. A dodal, že si vyjel už za noci, aby získal času, tak
drahocenného v této roční době. Poddůstojník nařídil, aby jej pustili
dále.

Ale zdálo se, jako by tato dobrá vůle nebyla chuďasovi tomu k
nijakému prospěchu. Vůz jeho, tažený jediným koněm, se zastavil
právě na nej sráznějším místě svahu, a jakkoli se vozka i kůň namáhali
ze všech sil, nehnul se vůz ani o krok se svého místa.

»Zdali pak jest rozumno, nakládati tolik ubohému zvířeti?«
rozhorloval se desátník: »vidíte, že ubohý váš kůň má dvojnásobný
náklad, než jaký může utáhnouti!«

»Škoda,« pravil jiný vojín, »že seržant vyhnal odtud toho
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lidského býka, kterého jsme zde měli! Byli bychom ho připřáhli, a jak
by se nyní pěkně vyjímal v chomoutu!«

»Ó, jest však otázkou, dal-li by se jen tak zapřáhnouti,« namítl
jiný vojín.

A kdyby byl mohl viděti, co se právě děje vzadu za vozem, byl
by ihned pochopil, že by se byl Trigaud věru nedal zapřáhnouti, aby
táhl ku předu.

Zároveň by byl ihned pochopil, proč nemůže kůň z místa.
Neboť překážkou byl zde právě žebrák. Zcela zakryt temnotou,
chopil se vzadu trámce, kterým byl udržován náklad, a opíraje se
vší silou nazad — s úspěchem, který zastiňoval všechny jeho silácké
úspěchy předchozího večera — kladl tak mocný odpor úsilí tažného
zvířete.

»Chcete ještě, abychom vám trochu zatlačili ?« pravil desátník.
»Počkejte ještě, zkusím to ještě jednou,« pravil vozka a zajel s

povozem napříč silnice, aby tak zmírnil její sráz, chopil koně za uzdu
a chystal se učiniti poslední pokus, aby se tak ospravedlnil z vytýkané
mu nešetrnosti k ubohému zvířeti.

Šlehl silně po koni, povzbuzuje jej hlasem a tahaje za uzdu. I
vojáci povzbuzovali zvíře svými křiky. Kůň se opřel všemi čtyřmi
nohami, při čemž pod jeho kopyty vyskočilo na tisíce jisker.
Pojednou kůň klesl, a v témže okamžiku, jako by byla kola narazila
na nějakou překážku, která je vyšinula z rovnováhy, vůz se naklonil
na levo a převrhl se podél zdi.

Vojáci přiskočili k přední části vozu, aby vyprostili koně z
postroje. Následkem toho neviděli Trigauda, který se klidně vzdálil
a zmizel za blízkým křovím, spokojen tímto výsledkem, ke kterému
nemálo přispěl tím, že vklouzl pod vůz, nadzvedl jej poněkud svými
herkulovskými rameny a tak jej konečně vyšinul z rovnováhy.

»Chceš, abychom pomohli tvému povozu na nohy?« pravil
desátník sedláku. »Ale budeš musit opatřiti koně na přípřež.«

»Ach, nikoli! Nikoli!« pravil vozka. »Až zítra, až bude den!
Dobrý Bůh nechce, abych dále jel, i nesmím jednati proti jeho vůli.«
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A po těchto slovech hodil sedlák řemení koni na hřbet, vlezl na
koně a vzdálil se s ním, přeje vojákům dobrého večera.

Dvě stě kroků za strážnicí přidal se k němu Trigaud.
»Nuže?« tázal se ho sedlák, »provedl jsem to dobře, a jsi

spokojen?«
»Ano,« odpověděl Trigaud, »tak to právě nařídil Aubin Courte-

Joie.«
»Pak vám přeji mnoho zdaru! Odvedu koně, kde jsem si jej

vypůjčil. Jest to pohodlnější než vůz. Ale, až se povozník zítra
probudí a bude hledati své seno, bude se jistě diviti, až je najde tam
nahoře!«

»Dobrá! Pak mu řekneš, že se tak stalo pro dobro naší věci,«
pravil Trigaud, »a nebude ničeho říkati.«

Oba mužové se rozešli.
Ale Trigaud neodešel. Potuloval se dále na blízku, až uslyšel, že

v Saint-Colombinu odbíjí jedenáctá hodina. Tu se vrátil ke strážnici,
drže své střevíce v rukou, a nehlučně, aniž by vzbudil pozornost
stráže, podařilo se mu přiblížiti se k oknu šatlavy.

Když sem došel, vytáhl tiše seno z vozu a shodil je na zemi,
takže tvořilo hodně husté lůžko. Pak převrhl na toto měkké lůžko
mlýnský kámen, který uzavíral okno vězení, naklonil se k tomuto
otvoru, vylomil prkna, která jej z vnitřku uzavírala, vytáhl k sobě
Aubina, kterého z vnitřku strkal Michel, a posléze vytáhl i mladého
barona oběma rukama. Pak vzal každého z obou na jedno rameno,
a bos vzdálil se tiše od strážnice, přes to, že byl tělnatý a přes dvojí
náklad, který nesl, a nepůsobil většího hluku než kočka jdoucí po
koberci.

Když takto ušel Trigaud as pět set kroků, zastavil se, ne proto,
že by snad byl unaven, ale protože tomu chtěl Aubin Courte-Joie.

Michel s něho slezl, a prohledav své kapsy, vzal hrst peněz, mezi
nimiž bylo i několik zlatáků, a vložil je do široké dlaně Trigaudovy.

Trigaud chystal se pustiti tyto peníze do obrovské své kapsy,
dvakráte tak široké jako ruka, která do ní sahala.

Ale Aubin jej zadržel.
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»Vrať peníze pánovi!« pravil, »nemůžeme přijmouti peníze z
obojích rukou.«

»Jak to? Z obojích rukou?« tázal se Michel.
»Ano. Neprokázali jsme vám žádnou osobní úsluhu, jak si snad

myslíte,« pravil Courte-Joie.
»Nerozumím vám, příteli.«
»Mladý pane,« pokračoval mrzák, »nyní, kdy jsme venku, musím

se vám přiznati, že jsem vám tak trochu zalhal, když jsem vám řekl,
že jsem se dal zavříti jen proto, abych vás vysvobodil z vězení. Ale
musil jsem přece příměti vás nějak, abyste mně byl nápomocen. Jinak
nebyl bych se dostal až k oknu a vy za mnou! proto nyní, kdy, díky
vaší dobré vůli a přispění mého přítele Trigauda, provedli jsme bez
nesnází svůj útěk, musím vám vyznati, že jste tak jen zaměnil osoby,
které vás drží v zajetí.«

»Co to vše znamená ?«
»To znamená, že jste byl dosud ve vězení vlhkém a nezdravém,

kdežto teď jste v širém poli za jasné a klidné noci, — ale proto jste
nicméně ve vězení.«

»Ve vězení ?«
»Nebo aspoň jste vězněm.«
»A čí vězněm ?«
»Mým!«
»Vaším?« pravil Michel se smíchem.
»Ano, na čtvrt hodinky. Ach! Jen se smějte: jste mým vězněm až

do chvíle, kdy vás svěřím rukám, které si vás žádají.«
»A čí jsou to ruce?«
»To sám brzy uvidíte … Já plním pouze svoje poslání, nic více

a nic méně. Ale nemusíte si zoufati — to je vše, co vám mohu říci,
člověk může padnouti do horších rukou, než do jakých jste padl vy.«

»Ale, tak mně řekněte přece …«
»Nuž tedy slyšte: Jménem prokázané služby a když bylo

Trigaudovi bohatě zaplaceno, řekli mně: Vysvoboďte pana barona
Michela z Lo-gerie a přiveďte mně ho. Vysvobodil jsem vás, pane
barone, — a nyní vás přivádím.«
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»Poslyšte,« pravil baron, který naprosto nechápal, co mu pravil
krčmář z Montaigu, »tentokráte dám vám svoji peněženku se vším,
co v ní jest. Jen mne zaveďte na cestu k Logerii, kam se chci dnes
večer vrátiti, a přijměte mé díky.«

Michel měl za to, že oba osvoboditelé nedostali odměny,
přiměřené službě, kterou mu právě prokázali.

»Pane,« odpověděl mu Courte-Joie s veškerou důstojností, jaké
byl schopen, »můj společník Trigaud nemůže od vás odměny
přijmouti, protože mu bylo zaplaceno, aby učinil pravý opak toho,
co vy na něm žádáte. Co se mne týče, nevím, znáte-li mne. Ale přeji
si rozhodně, abyste mne znal. Jsem poctivý obchodník, a následkem
mínění odlišného od názorů vlády byl jsem nucen opustiti svůj
obchod. Ale, jakkoli jest nyní bídný můj zevnějšek, vězte, pane, že
prokazuji služby, ale že jich neprodávám.«

»Ale kam vlastně, k čertu, mne vedete ?« tázal se Michel, který
se nikterak nenadál takové citlivosti u Aubina.

»Račte jen jíti s námi, a než uplyne hodina, slibuji vám, že to
zvíte.«

»Mám jít s vámi, když pravíte, že jsem vaším vězněm ? Ach! to
snad ne! To by bylo věru až přes příliš dobré vůle z mé strany. Na to
nespoléhejte!«

Na to Courte-Joie neodpověděl ničeho, ale pouhý pohled, který
vrhl na Trigauda, naznačil tomuto, co má činiti. A mladý baron ještě
ani nedořekl začatou větu a neučinil ještě ani kroku vpřed, když
žebrák, natáhnuv svoji ruku jako chapadlo, chopil jej za límec.

Michel chtěl křičeti, ježto by se byl raději viděl jako vězeň
vojínů než v zajetí Trigaudově. Ale obr zakryl mu svojí dlaní ústa
a přiměl jej k mlčení tak jako pověstná hruška pana de Vendôme.
Tak ušli šest nebo sedm set kroků rychlostí závodních koní. Neboť
Michel, kterého držel obr téměř ve vzduchu, sotva se země dotýkal
špičkami nohou.

»Dosti již, Trigaude,« pravil Courte-Joie, jenž opět seděl na
rameni obrově, kterého však tento dvojí náklad, jak bylo viděti,
nikterak nenamáhal. »Dosti! Mladý baron jistě že už se zřekl
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myšlenky, že se vrátí na Logerii. Ostatně, bylo nám kladeno na srdce,
abychom s ním zacházeli šetrně, abychom mu neublížili.«

Obr se zastavil.
»Nuže,« pravil Aubin Courte-Joie, obraceje se k Michelovi,

který byl napolo bez dechu, »budete si už vésti rozumně ?«
»Vy jste silnější, a nemám při sobě zbraně,« odpověděl mladý

baron, »musím se proto odevzdati do vaší vůle a snášeti vaše zlé
nakládání.«

»Zlé nakládání? Ach! nevyslovujte tato slova. Nebo musil bych
se dovolávati vaší cti a prositi vás, byste prohlásil, zda jste, jak ve
vězení, tak nyní zde na silnici, neříkal ustavičně, že se chcete vrátiti
na Logerii, a že jen touto umíněností jste mne přinutil, abych použil
násilí.«

»Tak mně aspoň jmenujte osobu, která vám uložila, abyste se o
mne starali a přivedli mne k ní.«

»To mně osoba ta výslovně zakázala,« pravil Aubin Courte-Joie.
»Ale nikterak neporuším daný mně rozkaz, řeknu-li vám, že osoba ta
jest rozhodně vaší přítelkyní.«

Chlad smrti pronikl srdce Michelovo.
Pomyslil na Bertu.
Ubohý hoch se domníval, že slečna de Souday dostala již jeho

dopis, a že uražená vlčice jej očekává. Ač rozmluva s ní bude pro
něho velmi trapná, cítil, že jeho jemnocit mu nedovolí, aby se jí
vyhnul.

»Dobrá,« pravil, »už vím, kdo mne očekává.«
»Víte to již?«
»Ano. Jest to slečna de Souday.«
Aubin Courte-Joie na to ničeho neodpovídal. Pohlédl jen na

Trigauda, jako by chtěl říci: »Na mou duši, on uhádl!«
Michel si povšiml tohoto pohledu a porozuměl mu.
»Tak pojďme,« pravil.
»A nebudete se už pokoušeti o útěk?«
»Nikoli.«
»Čestné slovo ?«
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»Čestné slovo!«
»Nuže, když už jste rozumný, umožníme vám zase, abyste si

nemusil rozdírati nohy v trní a bořiti se do této bezedné hlíny, která
se nám lepí na boty, že vypadají jako boty sedmimílové.«

Michelovi dostalo se brzy na to vysvětlení těchto slov. Neboť
když přešel s Trigaudem silnici, nezašel ani sto kroků do lesa, který
tuto vroubil, když zaslechl zařehtání koně.

»Můj kůň!« zvolal mladý muž, nepokoušeje se ani zakrýti svoje
překvapení.

»Myslil jste snad, že jsme vám ho ukradli?« tázal se ho Aubin
Courte-Joie.

»Jak to tedy, že jsem vás nenašel na místě, kde jsem vám ho
svěřil?«

»Hrome,« pravil Aubin, »hned vám povím, proč. Viděli jsme,
jak se několik lidí stále kolem nás točí a prohlíží si nás s pozorností,
která byla příliš veliká, takže nás znepokojila a protože nemáme rádi
zvědavé lidi. Mimo to čas plynul a vy jste se stále nevracel; rozhodli
jsme se proto, že dovedeme vašeho koně na statek do Banloeuvre,
kam jsme předpokládali, že se vrátíte, nebudete-li zatčen. A cestou
jsme zpozorovali, že dosud zatčen nejste.«

»Dosud?«
»Ano, ale netrvalo dlouho, a byl jste zatčen.«
»Vy jste byli tedy na blízku, když mne četníci zatkli ?«
»Mladý pane,« pravil Aubin Courte-Joie svým úsměvným

hlasem, »jste jistě ještě velmi nezkušený, když přemýšlíte o svých
záležitostech na silnici, místo, abyste se díval kol sebe, kdo přichází,
kdo jde kolem vás! Nebo jinak byl byste musil slyšeti, jak již aspoň
deset minut jedou za vámi pánové na koních, jako jsme je i my
slyšeli. A nebylo nic snazšího, než vrhnouti se do lesa, jako jsme i my
učinili!«

Ale Michel nemínil nikterak vyznati, co tak zcela zabíralo jeho
mysl v době, o které Aubin mluvil. Povzdychl si jen z hluboka,
pomysliv na všechen svůj bol, vsedl na koně, kterého Trigaud
odvázal a neobratně mu nabízel, zatím co se Courte-Joie snažil,
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vysvětliti obrovi, jak třeba řádně podržeti třemen, když někdo na
koně nasedá.

Na to se dali opět na silnici, a žebrák, drže ruku na hřbetu koně,
udržoval s ním stejný krok.

Když urazili takto as půl míle, dali se postranní cestou, a
Michelovi se zdálo, že přes panující temnotu poznává tuto stezku dle
jistých forem stromů.

Brzy dojeli na rozcestí, a mladý baron, spatřiv je, se zachvěl; šelť
tudy onoho večera, kdy po prvé doprovázel Bertu domů.

Přešli již toto rozcestí a zahýbali právě na stezku, vedoucí k
chatrči Tinguy-ho, ve které přes pokročilou již dobu viděli zář světla,
když ozvalo se krátké zvolání z druhé strany plotu ze zahrady, která
se táhla podél cesty.

»Jste to vy, mistře Courte-Joie ?« tázal se ženský hlas a jakási bílá
postava objevila se nad plotem.

Courte-Joie ihned odpověděl.
»Ano. Ale, kdo jste vy?«
»Rosina, dcera Tinguy-ho. Což mne nepoznáváte ?«
»Rosino!« zvolal Michel, ktereňo přítomnost mladé dívky

utvrzovala v domněnce, že ho očekává Berta.
Courte-Joie slezl s opičí mrštností s těla Trigaudova a hopkoval

k plotu jako skákající ropucha, kdežto Trigaud zůstal u Michela.
»Maličká,« pravil Courte-Joie, »je tma jako v pytli, hrome!

člověk sotva rozezná, co j e šedé a co je bílé. Ale,« tázal se dále tišeji,
»jak to, že nejsi doma, kde jsme se měli sejíti?«

»Protože jsou u nás lidé, a nemůžete tam zavěsti pana Michela.«
»Lidé? Tot už přespříliš! Ti prokletí modří mají své posádky

všude!«
»Nejsou u nás vojáci. Jest tam Jean Oullier, který běhal celý den

krajem, a jest tam s lidmi z Montaigu.«
»A co tam dělají?«
»Povídají si. Jděte k nim, napijete se s nimi a trochu se ohřejete.«
»Dobrá. Ale co počneme s naším mladým pánem, krásná děvo?«
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»Necháte ho zde u mne. Což to nebylo tak ujednáno, mistře
Courte-Joie ?«

»Měli jsme ho dovésti k tobě do domu, na mou duši! Tam by se
již našel nějaký kout ve sklepě nebo na půdě, kde bychom jej uložili,
a to tím snáze, že není zlý. Ale zde, pod šírým nebem, bojím se silně,
aby nám nezmizel. Je mrštný jako úhoř!«

»Dobře,« pravila Rosina, pokoušejíc se o jeden z oněch úsměvů,
jaké po smrti jejího otce i jejího bratra tak zřídka rozjasňovaly její
tvář;

»Myslíte, že bude činiti takové těžkosti, aby šel s mladou a
hezkou dívkou, jako když měl jít se dvěma starými dědky, jako jste
vy?«

»A což, když vězeň unese svého hlídače ?« tázal se mistr Courte-
Joie.

»Ó, buďte bez starostí. Jsem statečná a nebojím se, ostatně jest
baron Michel mým spolukojencem. Známe se již velmi dlouho, a
jsem přesvědčena, že není schopen vzíti útokem ctnost mladých
dívek, jako není schopen vypáčiti zámek cely. A pak, co vám vlastně
bylo uloženo ?«

»Vysvoboditi jej z vězení, půjde-li to, a pak jej přivésti po
dobrém či po zlém do domu tvého otce, kde se setkáme s tebou.«

»Nuže, zde jsem. Dům jest před vámi, a vtáček je z klece venku.
Více nebylo od vás žádáno, to musíte sami uznati.«

»Hrome! Také se mně zdá.«
»Tak tedy dobrou noc.«
»Poslyš, Rosino,« pravil Courte-Joie se smíchem, »nechceš,

abychom ho pro větší jistotu tak trochu uvázali ?«
»Děkuji, děkuji, milý Courte-Joie,« pravila Rosina a šla k

Michelovi, »raději si trochu uvažte jazyk.«
Michel přes to, že byl dosti vzdálen, zatím co takto hovořili o

něm, zaslechl jméno Rosiny a jak jsme již řekli, poznal, že dívka
jedná ve srozumění s jeho oběma osvoboditeli, kteří se pak stali jeho
hlídači.

276 Vlčice z Machecoulu II.



I byl čím dále tím více utvrzován v myšlence, že má Bertě
děkovati za svoje vysvobození.

Jednání Aubinovo, zvláštní druh jakéhosi násilí, jakého proti
němu užil pomocí Trigaudovou, záhadné mlčení krčmářovo stran
původu a příčiny jeho oddanosti k člověku, kterého sotva znal, —
to vše shodovalo se tak dobře s podrážděním, do jakého uvedl jeho
dopis poslaný po notáři slečně Bertě, prchlivé a prudké srdce mladé
dívky.

»To jsi ty, Rosino! To’s ty?« pravil Michel hlasitěji, když viděl
svoji sestru z dob kojenectví, která ve tmě kráčela k němu.

»Na mou pravdu!« pravila Rosina, »to jsem ráda, že jste mne
hned poznal a že nejste jako ten sprosťák Courte-Joie, který mne
nechtěl za živého Boha znáti. že jste mne poznal ihned, pane Michel
?«

»Ano; zajisté. A nyní mně pověz, Rosino …« »Copak?«
»Kde jest slečna Berta ?«
»Slečna Berta ?«
»Ano.«
»Nevím,« odpověděla dívka s prostotou, o jejíž pravdivosti se

Michel ihned přesvědčil.
»Jakže? že nevíš ?« opakoval mladý baron.
»Ale, vždyť jest na zámku Souday, myslím.« »Hrome…«
»Což jsi jí dnes ještě neviděla?«
»Nikoli, pane Michel! Vím jen, že šla asi dnes s panem

markýzem na zámek. Ale já jsem zatím byla v Nantes.«
»V Nantes!« zvolal mladý muž. »Jakže? Ty’s byla dnes v Nantes

?«
»Ovšem.«
»A v kolik hodin jsi tam byla, Rosino ?«
»Právě tlouklo devět hodin, když jsme přecházely most

Rousseauův.«
»Pravíš: když jsme přecházely?«
»Ovšem.«
»Tedy jsi nebyla sama?«
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»Ale ne, vždyť jsem tam šla, abych provázela slečnu Mary. To
zdrželo dokonce cestu, protože musili pro mne poslat do zámku.«

»Ale, kde jest slečna Mary?«
»Nyní?«
»Ano.«
»Jest na Rákosovém ostrůvku, kam vás hned k ní zavedu. Ale,

jak divně se ptáte a mluvíte, pane Michel!«
»Ty mne máš k ní dovésti?« zvolal Michel, cítě se na vrcholu

radosti. »Tak tedy pojď, a rychle! Pojď rychle, maličká!«
»Tak vida! A ten starý blázen Courte-Joie mně řekl, že s vámi

budu mít potíže, abych vás k slečně dovedla. Jsou to hlupáci, tihle
mužik

»Rosino, mé dítě, pro Boha tě prosím, neztrácejme už času!«
»Vždyť si nepřeji ničeho jiného. Ale, chcete-li, abychom se tam

dříve dostali, vezmete mne k sobě do sedla ?«
»To si myslím!« pravil Michel, jehož srdce při pouhém

pomyšlení na Mary odvrhlo ihned veškerá podezření žárlivosti, a
který byl radostí bez sebe, když si pomyslil, že to byla dívka jím
milovaná, která tak účinně zakročila na jeho záchranu. »Tak jen pojď
— pojď honem!«

»Už jsem připravena! Podejte mně ruku,«
Pravila Rosina, opírajíc se svým dřevákem o nohu mladého

muže.
»Hop!« zvolala na to a vyšvihla se do sedla za mladého muže. Na

to pravila:
»Nyní zajeďte v pravo.«
Mladý baron uposlechl, nestaraje se již o Trigauda ani o Aubina,

jako by jich vůbec nebylo.
Pro něho neexistovalo v tuto chvíli nic kromě Mary.
Ujeli několik kroků.
»Ale,« pravil Michel, který nyní, kdy již jeli, nepřál si ničeho

toužebněji než hovořiti, a ovšem hovořiti hlavně o Mary, »jak se jen
slečna Mary dověděla, že mne četníci zatkli ?«

278 Vlčice z Machecoulu II.



»Ach, pane Michel!« pravila Rosina, »to bych vám musila
vypravovati vše podrobně od začátku.«

»Jen vypravuj, a začni čím chceš, milá Rosino. Ale mluv! Hořím
netrpělivostí. Ach! Jak krásné jest býti volný, když jede člověk ke
slečně Mary!«

»Musím vám tedy říci, pane Michel, že dnes ráno za svítání přišla
slečna Mary na zámek Souday, vypůjčila si ode mne moje domácí
šaty, které nosím v neděli, a řekla mně: Rosino, půjdeš se mnou …«

»Jen dál, Rosino! Jen vypravuj!«
»Vyšly jsme tedy a nesly jsme nůše s vejci, jako skutečné selky.

V Nantes, zatím co jsem já prodávala vejce, vyřizovala si slečna svoje
pochůzky.«

»A jaké to byly pochůzky, Rosino ?« tázal se Michel, před jehož
duševním zrakem objevila se znova jako přízrak postava mladého
muže přestrojeného za sedláka.

»Ach, pane Michel, to opravdu nevím!«
Á ani se nezastavila při povzdychu, kterým si na to ulevil Michel,

a pravila dále:
»Protože byla slečna velmi unavena, požádaly jsme pana Loriota,

notáře v Légé, aby nás svezl ve svém kočáře. Cestou jsme se zastavili,
ježto bylo třeba dáti koni obroku, a zatím co notář hovořil s
hostinským o cenách zboží, odešly jsme my dvě do zahrady, protože
se všichni hosté dívali na slečnu, která byla opravdu příliš krásná na
prostou selku. A zde dala se slečna do čtení jakéhosi dopisu, a když
jej přečetla, dala se do usedavého pláče.«

»Dopisu, — pravíš ?« tázal se Michel.
»Ano, přečetla si dopis, který jí cestou odevzdal pan Loriot.«
»Můj dopis!« zašepotal si Michel. »Ona četla můj dopis, který

jsem psal její sestře!.. Ó. .!«
A zarazil rychle koně. Neboť věru nevěděl, má-li se z toho, co

právě slyšel, radovati, či děsiti.
»Ale, copak to děláte ?« tázala se Rosina, která nechápala, proč

náhle zastavil.
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»Nic, nic . ..« pravil Michel, a rychle popohnal koně, který se
hned rozejel cvalem.

Když se dal kůň znova vpřed, pokračovala Rosina ve svém
vyprávění.

»Plakala nad tímto dopisem, když v tom zavolal na nás někdo z
druhé strany plotu. Byli to Courte-Joie a Trigaud. Vyprávěli nám, co
se vám stalo, a ptali se slečny, co mají dělati s vaším koněm, kterého
jste jim svěřil. Ach! ubohá slečna! Tohle bylo pro ni ještě horší než
to, co četla v dopise. Byla nad tím celá zdrcena. I mluvila tak dlouho
do Aubina, — který, ostatně jest velice zavázán panu markýzi, — až
ho přemluvila, by se pokusil vysvoboditi vás z rukou vojáků. Máte v
ní přítelkyni, pane Michel, na jakou můžete být pyšný!«

Michel naslouchal a byl unesen, necítil se štěstím a radostí. Byl
by zaplatil zlatou mincí za každou slabiku z vyprávění Rosinina. A
již mu připadalo, že jeho kůň jede příliš pomalu. Utrhl lískovou
větévku, a zatím co Rosina vyprávěla, popoháněl koně, aby rychlost
jeho odpovídala tlukotu jeho srdce.

»Ale,« tázal se Michel, »proč jsi na mne nečekala v domě svého
otce, Rosino ?«

»To jsme také chtěly, pane barone, a daly jsme se tam zavézti a
řekly jsme, že půjdeme již pěšky do Soudaye. Slečna nařídila ovšem
Aubinovi, aby vás tam zavedl a nenechal vás jíti do Banloeuvre,
dokud nepromluvíte se mnou. Ale, představte si tu smůlu! Náš dům,
který jest po smrti mého otce tak opuštěný, byl po celý večer pln lidí
jako hospoda. Nejprve přijeli pan markýz de Souday a slečna Berta,
kteří se zde stavěli cestou na Souday. Pak přišel Jean Oullier, který
tam svolal místní náčelníky! Proto mne slečna Mary, která byla skryta
na půdě, prosila, když nastal soumrak, abych ji někam dovedla, kde
by s vámi mohla pohovořiti beze svědků, kdyby se podařilo Aubinovi
vás vysvoboditi.

Ale, vidím, že jsme už blízko mlýna, a brzy uvidíme už jezero
Grand-Lieu!«

Sdělení Rosinino, které naznačovalo mladému baronovi, že se
blíží k místu, kde na něj čeká Mary, vyneslo jeho koni mocné
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šlehnutí přes boky, ještě silnější než všechna předchozí. Michelovi
bylo jasno, že se blíží rozuzlení situace, do jaké se dostal. Mary
znala jeho lásku k ní. Věděla, že jeho láska byla tak mocna, že
odmítl svazek, který mu byl nabídnut. Nebyla tím nikterak uražena,
ježto měla o něho takový zájem, že mu prokázala službu přísně
stíhanou, ba že za tím účelem vydávala v nebezpečí i svoji do-
brou pověst! Jakkoli byl Michel bojácný, zdrželivý a bez zvláštních
nějakých schopností, jeho naděje měnily se mu v důkazy
náklonnosti, kterých se mu nyní domněle od Mary dostávalo. Zdálo
se mu nemožným, že by se mladá dívka, která nedbala veřejného
mínění, hněvu svého otce, ani výčitek své sestry, aby zajistila štěstí
mladého muže, jehož lásku i naděje znala, — zpěčovala touhám této
lásky a uskutečnění těchto nadějí.

Viděl budoucnost svoji dosud nejasně jakoby v mlhách, ale v
mlhách růžových. V tom počal již jeho kůň sestupovati s návrší, které
se táhne po jihovýchodní části jezera Grand-Lieu. Viděl již před
sebou jeho plochu, lesknoucí se jako zrcadlo z temné ocele.

»Jsme již na místě ?« tázal se Rosiny.
»Ano,« odpověděla dívka a spustila se s koně; »a nyní, pojďte se

mnou!«
Michel seskočil rovněž s koně, a oba vešli do
vrboví, kde Michel přivázal koně k pařezu vrby. Na to ušli ještě

asi sto kroků spletí ohebných větví, a ocitli se v jakési zátočině, v
kterou zde jezero vybíhalo.

Rosina skočila do malého člunu s plochým dnem, který zde byl
u břehu uvázán. Michel chtěl se chopiti vesel. Ale Rosina, tušíc, že je
as dosti neobratným začátečníkem ve veslování, jej odstrčila a usedla
vpředu člunu s veslem v každé ruce.

»Jen mne nechte!« pravila, »vyznám se v tom lépe než vy.
Kolikrát jsem vezla svého otce, když si jel zarybařit na jezeře!«

A jako by hledala ubohého starce, zahleděla se mladá dívka k
nebesům svýma krásnýma modrýma očima, ze kterých vytryskly dvě
velké slzy.
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»Ale,« tázal se jí Michel se sobectvím lidí zamilovaných, »najdeš
po tmě cestu k ostrůvku ?«

»Podívejte se,« pravila, ani se neohlížejíc, »nevidíte na vodě
ničeho ?«

»Ó, ano,« odpověděl mladý muž, »vidím jako by nějakou
hvězdu.«

»Nuže, tuto hvězdu drží slečna Mary v ruce. Asi nás slyšela a jde
nám naproti.«

Michel byl by se nej raděj i vrhl do vody a doplaval k ostrůvku
rychleji než člun, který přes veslařské umění Rosinino postupoval jen
zvolna ku předu. Zdálo se mu, že nikdy nepřeplují vzdálenost, jaká je
dělila od toho světla, ač mu každou minutu přibývalo jasu i velikosti.

Ale proti všemu očekávání, jak doufal dle toho, co mu Rosina
řekla, když byli dosti blízko

ostrůvku, že mohl rozeznati jedinou vrbu, která byla celou jeho
ozdobou, — Mary na břehu nespatřil. Hořel zde jen ohníček, který
patrně zapálila, a který tu klidně dohoříval na břehu ostrůvku.

»Rosino!« zvolal Michel zcela zmaten a povstal v člunu, takže by
jej byl málem převrhl: »nevidím nikde slečnu Mary!«

»Pak bude jistě v rybářské boudě,« pravila dívka a přirazila ke
břehu ostrova. » Vezměte si kousek hořícího dřeva, a najdete boudu
na druhém břehu ostrova na straně obrácené k jezeru.«

Michel vyskočil lehce na břeh, učinil, jak mu radila dívka a
zamířil rychle směrem k boudě.

Rákosový ostrov měl asi dvě stě nebo tři sta čtverečních metrů
rozlohy. Byl celý porostlý rákosím v nižších částech, které bývají
zatopeny za zimních dešťů, kdy voda v jezeře stoupne.

Jen malá plocha, as padesáti čtverečních stop, zůstává ušetřena
záplavy pro svou vyšší polohu. A na tomto vyvýšeném místě postavil
starý Tinguy na kraji ostrova malou boudu, kde za dlouhých zimních
nocí číhával na kachny.

A do této boudy zavedla Rosina Mary.
Ať byly jeho naděje jakékoli, bušilo srdce Michelovi prudce, div

se nerozskočilo, když se blížil k boudě.
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V okamžiku, kdy kladl ruku na dřevěnou kliku, kterou byla
dvířka zavřena, dostoupila jeho stísněnost takového stupně, že
zaváhal.

A tu upřel pohled na malou skleněnou tabulku, která byla
zasazena v hoření části dvířek, takže bylo viděti dovnitř boudy.

Spatřil zde Mary, jak sedí na otepi rákosí s hlavou skloněnou na
prsa.

A při záři bídné svítilny, která tu stála na malé podnožce, zdálo
se mu, že spatřil, jak se zalesklo dvé slzí v řasnatých víčkách mladé
dívky; a pomyšlení, že on sám jest příčinou těchto slz, zbavilo jej
veškeré nesmělosti.

Rychle otevřel dveře a vrhl se mladé dívce k nohám, volaje:
»Mary, Mary, miluji vás!«

Útěk. 283





26

Kde Mary dobude Pyrrhova vítězství.

Byť si byla Mary sebe více umiňovala, že zachová úplnou vládu nad
sebou, vstup Michelův byl tak náhlý, jeho hlas chvěl se tak zvláštním
přízvukem, v jeho prvním zvolání byla taková prosba o lásku, že
citlivá dívka musila povoliti svému pohnutí. Prsa se jí dmula, prsty
se jí chvěly, a slzy, které spatřil mladý baron, jak se domníval, mezi
řasami jejích víček, se oddělily a kanuly jako tekuté perly na ruce
Michelovi, který držel dívku za ruce. Na štěstí byl nešťastný milenec
sám příliš vzrušen, takže si nepovšiml tohoto rozčilení, a Mary měla
čas vzmužiti se dříve ještě nežli promluvil.

Odstrčila jej mírně a rozhlížela se kolem.
Michel sledoval tento pohled, načež spočinul na ní pohledem

tázavým.
»Jak to přijde, že jste sám, pane?« tázala se dívka; »kde jest

Rosina?«
»A jak to, že vy, Mary,« pravil mladý muž hlasem plným

smutku, »jak to přijde, že vy nejevíte jako já největšího štěstí nad
opětným naším shledáním ?«

»Ach! Příteli,« pravila Mary se zvláštním důrazem na tomto
slově, »nemáte práva, a zvláště v této chvíli, pochybovati o zájmu,
jaký jsem jevila pro vaše postavení.«

»Nikoli,« zvolal Michel, pokoušeje se chopiti se opět jejích
rukou, které mu vytrhla, »nikoli, neboť vám děkuji za svoji svobodu,
a snad i za svůj život!«

»Ale,« přerušila jej Mary, pokoušejíc se o úsměv, »pro vše to
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nesmím ještě zapomínati na naši samotu. Byť i byl člověk vlčicí, milý
pane Michel, jest jistá slušnost, které vždy třeba dbáti. Buďte proto
tak laskav a zavolejte Rosinu.«

Michel si z hluboká povzdychl a zůstal klečeti; a velké slzy
vytryskly mu z očí.

Mary odvrátila hlavu, aby neviděla tyto slzy, na to sebou hnula,
jako by chtěla vstáti.

Ale Michel ji zadržel.
Ubohý hoch neznal dosti srdce lidská, aby zpozoroval, že již

několikráte byla s ním Mary tak o samotě jako nyní na ostrůvku
Rákosovém, aniž by se proto znepokojovala, a aby dovedl těžiti pro
svoje milostné naděje z této nedůvěry, kterou chovala dívka sama k
sobě i k němu. Právě naopak, jeho krásné sny se rozprchávaly jako
dým, a viděl náhle Mary opět tak chladnou a lhostejnou, jakou k
němu byla v poslední době.

»Ach!« zvolal s přízvukem bolestné výčitky. »Proč jen jste mne
vyrvala z rukou vojínů? Byli by mne snad zastřelili, ale spíše bych
snesl takovýto osud než jaký mne očekává, nebudete-li mne
milovati.«

»Michale! Michale!« zvolala Mary.
»ó!« pravil tento, »řekl jsem to, a trvám na tom!«
»Nemluvte tak, zlý chlapče!« odpověděla Mary, snažíc se dodati

si tónu mateřského. »Nevidíte, že mne uvádíte v zoufalství ?«
»Co vám na tom záleží ?« pravil Michel.
»Slyšte,« pravila dále Mary, »snad nebudete pochybovati o tom,

že k vám cítím opravdové a upřímné přátelství ?«
»Ach! Mary!« odpověděl smutně mladý baron, »zdá se, že cit, o

kterém mluvíte, nemůže stačiti tomu, který sžírá srdce moje od té
doby, kdy jsem vás spatřil, protože, ač jsem si jist tímto přátelstvím,
moje srdce dožaduje se od vás něčeho více.«

Mary se přemáhala s největším úsilím.
»Příteli, co ode mne žádáte, toho vám poskytuje Berta. Miluje

vás, jak si přejete být milován a jak si toho také zasloužíte,« pravila
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ubohá dívka hlasem rozechvělým a kladouc rychle jméno své sestry
jako ochrannou zeď mezi sebe a muže, kterého milovala.

Michel potřásl hlavou a povzdychl si.
»Ó, nemiluji ji! Nemiluji ji!« pravil.
»Proč jste,« pravila rychle Mary, jakoby byla ani neviděla jeho

odmítavého posuňku, jako by byla ani nezaslechla tento výkřik jeho
srdce, »proč jste jí psal onen dopis, který by ji uvedl v zoufalství,
kdyby jej byla dostala?«

»Tak vy jste dostala tento dopis?«
»Bohužel, ano!« pravila Mary, »a ač mně způsobil velkou bolest,

musím říci, že jest to velké štěstí!«
»Přečetla jste jej celý?« tázal se Michel.
»Ano,« odpověděla mladá dívka, nucena sklopití zrak před

prosebným pohledem, jaký na ni vrhal mladý muž, když pronášel
tato slova: »ano, četla jsem jej, a právě proto, že jsem jej četla, milý
příteli, chtěla jsem s vámi mluviti dříve než se opět sejdete s Bertou.«

»Ale, což jste neporozuměla, Mary, že tento dopis jest pravdivý
od prvé do poslední písmeny, a že miluji-li Bertu, nemohu ji jinak
milovati než jako sestru?«

»Nikoli, nikoli,« pravila Mary. »Vyrozuměla jsem pouze tolik, že
můj osud by byl strašný, kdyby tomu chtěl, abych já byla příčinou
neštěstí své sestry, kterou tolik miluji!«

»Ale,« pravil Michel, »čeho tedy vlastně ode mne žádáte ?«
»Nuže,« pravila Mary, spínajíc ruce, »žádám vás, byste obětoval

city, které neměly dosud času, aby zapustily ve vaší duši hluboké
kořeny, žádám vás, byste upustil od své záliby, která není praničím
odůvodněna, abyste zapomněl nanáklonnost, která jsouc pro vás bez
výsledku, byla by osudna nám všem třem!«

»žádejte ode mne můj život, Mary: mohu se zabiti nebo se dát
zabiti, — nic není snazšího, Bože můj! Ale nežádejte ode mne, abych
vás již nemiloval… Co bych vložil do svého ubohého srdce na místě
lásky, kterou chovám k vám?«

»Nicméně bude toho třeba, milý Michale,« pravila Mary vřelým
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hlasem. » Neboť nikdy, pravím, nikdy nedostane se vám povzbuzení
k lásce, o které mluvíte ve svém dopise. Tak jsem se zapřísáhla!«

»Komu, Mary?«
»Bohu a sama sobě.«
»Ó!« zvolal Michel a dal se do stkaní. »Ó! a já jsem snil o tom, že

mne miluje!«
Mary usoudila, že čím více citu bude vkládati mladý muž ve svá

slova, tím chladnější že musí být slova její.
»Vše, co vám pravím, příteli,« pravila, » k tomu mně velí nejen

rozum, ale i živý zájem, který k vám chovám. Kdybyste mně byl
lhostejný, věřte, že bych se spokojila chladným chováním, které
by vám naznačilo mé city. Ale tomu tak není. Nikoli, přichází k
vám přítelkyně a praví vám: Zapomeňte na tu, která nemůže býti
vaší, Michale, a milujte tu, která vás miluje, s kterou jste takřka
zasnouben.«

»Ach! Však dobře víte, že toto zasnoubení bylo pro mne
překvapením, a víte, že když se za mne Petříček přimlouval, mýlil se
v mých citech. Vy znáte city moje. Vyznal jsem se vám z nich ono-
ho dne, kdy obsadili vojáci zámek. Neodmítla jste jich: Cítil jsem,
jak ruce vaše tiskly ruce mé. Klečel jsem před vámi na kolenou,
jako nyní, Mary! Vaše hlava se skláněla nade mnou. Vaše vlasy, vaše
krásné vlasy, vaše zbožňované vlasy dotýkaly se mého čela! Učinil
jsem chybu, že jsem neudal Petříčkovi, kterou z vás dvou miluji. Ale,
nedivte se! Myslil jsem, že není možno, aby měl někdo za to, že
miluji jinou ženu nežli vás, Mary! Tím vším jest vinna moje prokletá
bázlivost. Ale, konečně není to chyba, kterou by nebylo lze odpustiti,
a ani tak trestuhodná, aby mne měla odloučiti na vždy od ženy,
kterou miluji, a připoutati můj život k ženě, které nemiluji. «

»Ach! příteli, tato vina, která vám připadá lehkou, zdá se mně
nenapravitelnou! Ať se stane cokoli, a i kdybyste zapřel slib daný
vaším jménem a ku kterému jste dal svůj souhlas svým mlčením, —
musíte pochopiti, že nemohu býti vaší, a že se nikdy neodhodlám
k tomu, abych drásala srdce mé vřele milované sestry pohledem na
moje štěstí!«
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»Bože, Bože můj!« zvolal Michel, »jak jsem nešťasten!«
A mladý muž skryl si tváře do dlaní a propukl v slzy.
»Ano,« pravila Mary, »ano, nyní trpíte, věřím vám. Ale jen

trochu odvahy, trochu energie, příteli, a poslechněte mé rady: tento
cit vyprchá ponenáhlu z vašeho srdce. A bude-li toho třeba k vašemu
rychlejšímu vyléčení, já se vzdálím.«

»Vzdáliti se! Odloučiti se ode mne! Ne, Mary! Ne! Nikdy!
Neopouštějte mne. Neboť přísahám vám, že onoho dne, kdy
odjedete, odjedu také. Kam vy půjdete, půjdu i já za vámi. Co by
se ze mne stalo, Bože můj, kdybych byl oloupen o vaši sladkou
přítomnost? Ne, ne, ne, — nevzdalujte se. Zapřísahám vás, Mary!«

»Tedy, budiž: zůstanu. Ale jen proto, abych vám pomohla, byste
učinil, co při vaší povinnosti zdá se vám snad trapným a bolestným.
A až dostojíte své povinnosti, až budete šťasten, až budete manželem
Bertiným . ..«

»Nikdy! Nikdy!« zamumlal Michel.
»Ó, ano, milý příteli. Neboť Berta jest spíš nežli já ženou, jaká

se k vám hodí. Její láska k vám, přísahám vám, ježto jsem slyšela,
když o ní mluvila, jest větší, nežli můžete snad tušiti. Tato láska bude
vyhovovati vaší potřebě, být milován, která vás sžírá. A síla a energie,
jakou má moje sestra, a kterých nemám já, odstraní z vaší cesty trní,
které odstraniti sám snad neměl byste síly. Je-li tedy třeba od vás
nějaké oběti, bude oběť tato, věřte mně, štědře odměněna !«

A při těchto slovech projevovala Mary klid, který však naprosto
nepanoval v jejím srdci, jehož skutečný stav se prozrazoval její
bledostí a rozčilením.

Michel poslouchal s horečnou netrpělivostí.
»Nemluvte tak!« zvolal, když domluvila. »Myslíte, že naše

náklonnosti jsou něco, co se dá předem stanovití, co můžeme říditi
libovolně jako řeku, kterou uvede inženýr do postavených hrází,
jako révu, kterou může zahradník libovolně přivázati ke zdi? Nikoli,
nikoli. Opakuji vám a budu vám opakovati stokráte: miluji jen a
jedině vás, jen vás, Mary! Moje srdce nemohlo by ani vysloviti jiného
jména než jméno vaše, i kdybych chtěl, — ale já nechci! Bože!
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Bože!« pokračoval mladý muž, vztahuje ruce k nebesům s výrazem
prudkého zoufalství. »Co by se se mnou stalo, kdybych viděl, že jste
ženou jiného?«

»Michale,« odpověděla Mary vášnivě, »učiníte-li, jak na vás
žádám, přísahám vám přísahou nejposvátnější, že, nestala-li jsem se
ženou vaší, nebudu náležeti nikomu leč Bohu! Neprovdám se nikdy.
Všechna moje láska a všechny city mé budou patřiti jen vám; nebude
to však láska všední, kterou léta zahladí, kterou nějaká nehoda může
zabiti: bude to hluboká náklonnost a nepomíjející příchylnost sestry
k bratrovi. Bude to vděčnost, která mne k vám na vždy připoutá.
Budu vám díky povinna za štěstí své sestry, a po celý život svůj budu
vám žehnati!«

»Ale, vaše láska k Bertě zavádí vás příliš daleko, Mary,«
odpověděl Michel. »Myslíte pouze na ni. Nemyslíte na mne, když
mne chcete odsouditi k strašlivým mukám, abych se na celý život
připoutal k ženě, kterou nemiluji. Ó! jak kruté jest to od vás, Mary,
od vás, za kterou bych dal život svůj, žádáte-li ode mne věc, ku které
nejsem s to se odhodlati.«

»Ó, ano, příteli,« naléhala mladá dívka, »odhodláte se k tomu,
co je snad výsledkem osudu, ale co bude zajisté činem šlechetným
a velkodušným. Odhodláte se k tomu, protože pochopíte, že tak
velkou obět nemůže ponechati Bůh bez odměny, protože touto
odměnou bude štěstí dvou ubohých sirotků.«

»Ó! Mary’« pravil Michel zcela zdrcen, »nemluvte se mnou již o
tom . .. Ó! Jak je viděti, že nevíte, co jest to láska! Vy mne žádáte,
abych se vás zřekl? Ale pomyslete jen na to, že jste mé srdce, že jste
mojí duší, že jste celý můj život, že žádáte, bych si prostě vyrval
srdce z těla, bych zapřel svoji duši, že to znamená zakřiknouti mé
štěstí, zkaliti moji budoucnost hned při jejím vzniku! Vy jste světlem,
kterým a pro které v mých očích jest svět světem, a když nebudete
více ozařovati moji životní dráhu, padnu v témže okamžiku do
propasti, jejíž temnoty se děsím! Přísahám vám, Mary, že od té doby,
co vás znám, od chvíle, kdy jsem vás spatřil, od onoho okamžiku,
kdy jsem pocítil osvěžující chlad vašich rukou na mém zakrváceném
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čele, zaujala jste tak cele moji bytost, že není jediné mé myšlenky,
která by se nevztahovala na vás, že vše odnáší se k vám, že kdyby
srdce moje ztratilo váš obraz, rázem by přestalo tlouci, jako by duch
života z něho odešel… Vidíte tedy, že mně není možno učiniti, čeho
si přejete!«

»A přece!« zvolala Mary na vrcholu zoufalství, »vždyť vás Berta
miluje, a já vás nemiluji!«

»Ach! Nemilujete-li mne, Mary, můžete-li mně hleděti tváří v
tvář a držíc mne ruku v ruce, — můžete-li, máte-li odvahu, říci mně:
Nemiluji vás! — dobrá, pak je všemu konec!«

»Co tím míníte ,všemu je konec’?«
»Ó, totě zcela prosté, Mary. Tak jako hvězdy, které září na nebi,

vidí čistotu mé lásky k vám, tak jako že Bůh, který jest nad těmito
hvězdami, ví, že láska moje k vám jest nesmrtelná, Mary, — ani vy,
ani vaše sestra nespatříte mne nikdy více!«

»Co pravíte, nešťastníče?«
»Pravím, že potřebuji jen přeplouti jezero, což jest otázkou desíti

minut. Vsednouti na svého koně, který čeká ve vrbinách, a dojeti na
něm v trysku až k nej bližší vojenské stanici, což se dá provésti za
dalších deset minut. A zde prohlásiti na strážnici: Jsem baron Michel
z Logerie — a než uplynou tři dny, budu zastřelen!«

Mary vykřikla.
»A tak také učiním,« dodal Michel, »tak jako že hvězdy na nás

hledí a Bůh jest nad námi.«
A mladý muž sebou pohnul, aby rychle vyběhl z chatrče.
Mary se mu vrhla do cesty a pokusila se násilím jej zadržeti. Ale

neměla dosti sil, sklouzla a padla k jeho nohám.
»Michele,« šepotala mu, »milujete-li mne, jak tvrdíte,

neodmítnete moji prosbu. Jménem vaší lásky, zapřísahám vás, já,
kterou ujišťujete o své lásce, nezabíjejte moji sestru! Na moje slzy, na
mé prosby, darujte jí život! Bůh vám za to požehná. Neboť denně
bude se povznášeti srdce mé k němu a vyprošovati si u něho štěstí pro
muže, který mně pomohl zachrániti tu, již miluji více než sama sebe!
Michele, zapomeňte na mne, prosím vás o tuto laskavost, žádám vás o
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to jako o milost, a neuvádějte Bertu v zoufalství, v kterém ji již nyní
vidím!«

»Ó, Mary, Mary! Jak jste krutá!« zvolal mladý muž, chytaje se za
vlasy, které si rval plnýma rukama. »žádáte můj život. Bude to má
smrt!«

»Jen odvahu, příteli, odvahu!« pravila dívka, a i ji síly opouštěly.
»Učinil bych vše, jen když bych se nemusil zříci vás. Ale toto

pomyšlení činí mne slabým jako malé děcko, zoufalejším než
odsouzence.«

»Michele, příteli, učiníte, zač vás žádám ?« šepotala Mary, jejíž
hlas umlkl v slzách.

»Nuže, tedy …«
Už chtěl říci »ano«, ale zarazil se.
»Ach!« pravil, »kdybyste aspoň tolik trpěla jako já!«
Při těchto slovech svrchovaného sobectví, ale též nej vyšší lásky,

Mary, těžce oddychujíc a téměř bez sebe, polo šílená, sevřela Michel
a do svých rukou, pozvedla jej a pravila hlasem, vzlykotem
přerývaným:

»Tedy, pravíš, nešťastníce, že by bylo pro tebe útěchou, kdybys
věděl, že srdce mé právě tak drásá bol, jako srdce tvoje?«

»Ano, ano! Ach, ano!«
»Myslíš tedy, že by se ti peklo proměnilo v nebe, kdybys i mne

v něm viděl vedle sebe?«
»Věčné utrpení s tebou, Mary — přijmu je okamžitě!«
»Nuže, dobrá!« zvolala zoufalá Mary, »staniž se ti po vůli, krutý

hochu! Tvoje útrapy, tvoje úzkosti cítím s tebou i já! Jako ty, i já
zmírám zoufalstvím při pomyšlení na oběť, jakou nám povinnost
ukládá.«

»Ale, miluješ mne tedy, Mary?« tázal se mladý muž.
»Ó, nevděčníku!« pokračovala mladá dívka, »nevděčníku, který

vidíš mé prosby, mé slzy, moje muka, ale který nevidíš mé lásky!«
»Mary! Mary!« pravil Michel, štěstím se potáceje, bez dechu,

radostí spit a šílený: »když jsi mne zabila bolestí, chceš, abych zemřel
radostí ?«
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»Ano, ano, miluji tě!« opakovala Mary, »miluji tě! Musím ti říci
tato dvě slova, která mne již dávno hrozí udusiti. Miluji tě, jako ty as
miluješ mne. Miluji tě tak, že pornyslím-li na oběí, kterou musíme
přinésti, smrt zdála by se mně štěstím, kdyby mne překvapila ve
chvíli, kdy ti činím toto vyznám‘.«

A při těchto slovech bezděčně, jakoby přitahována magnetickou
silou, přiblížila se Mary tváří k obličeji Michelovu. Michel pohlížel
na ni očima člověka, kterého přelud uvádí ve vytržení. Plavé vlasy
dívčiny dotýkaly se čela mladého muže. Jejich dech spolu splýval,
a spíjel je oba. Brzy, jakoby přemožen těmito výrony lásky, zavřel
Michel oči. V tomto okamžiku krajního vzrušení, setkala se jeho ústa
s ústy Mary, a tato, vyčerpána dlouhým zápasem, který vedla sama s
sebou, povolila neodolatelnému nátlaku, který ji vábil… Jejich rty se
setkaly, a setrvali několik minut pohříženi v bolestnou blaženost…

Mary se první vzpamatovala.
Vztýčila se rychle, odstrčila Michela, a bez jakéhokoli přechodu,

propukla v pláč.
V tom okamžiku vešla Rosina do chatrče.
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Kde baron Michel, hledaje oporu, které
by se zachytil, nalezne dub místo třtiny.

Mary pochopila, že jest to pomoc, kterou jí sám Bůh posílá.
Sama, majíc jen sama v sobě oporu a tak se citům poddávajíc,

jak právě učinila, cítila, že jest vydána na milost svého milence.
I běžela k Rosině a vzala ji za ruku:
»Co jest, mé dítě?« tázala se, »a co tě sem přivádí ?«
A přejela si rukama přes oči a přes čelo. Přes oči proto, aby

setřela slzy, přes čelo, aby zahladila jeho červeň.
»Slečno,« pravila Rosina, »zdá se mně, jako bych slyšela

šplouchání loďky.«
»Na které straně ?«
»Na straně k Saint-Philibertu.«
»Myslila jsem, že není na celém jezeře jiné loďky mimo loďku

tvého otce.«
»Ó, nikoli, slečno. Je zde ještě lodice mlynáře z Grand-Lieu. Je

ovšem napolo proražená. Ale, konečně, kdyby se sem k nám chtěl
někdo dostati, mohl by jí použíti.«

»Dobře, dobře,« pravila Mary, »půjdu s tebou, Rosino.«
A ani si nevšímajíc mladého muže, který k ní vztahoval

prosebně ruce, vyšla Mary rychle z chatrče, jsouc tomu ráda, že se
může od Michela vzdáliti, aby sebrala své myšlenky i síly.

Rosina šla za ní.
Michel osaměl a byl zdrcen. Cítil, že štěstí od něho prchá, a

chápal, že není možno, zadržeti je.
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Již nikdy neuslyší podobného vyznání proneseného v opojení!
Mary naslouchala pozorně na všechny strany, ale neslyšela

ničeho jiného než šplouchání vody na břehu. Vrátila se na to do
chatrče, a tu zastihla Michela, sedícího na rákosí. Hlavu měl skrytu
do dlaní.

Myslila, že jest kliden. Byl však zdrcen.
Přistoupila k němu.
Michel, zaslechnuv její kroky, pozvedl hlavu, a když viděl, že

jest k němu právě tak upjata, jako byla vášnivě vzrušena, když
odcházela, podal jí ruku a potřásl smutně hlavou:

»Ach, Mary! Mary!« pravil.
»Nuže, příteli ?« tázala se.
»Pro smilování boží, řekněte mně ještě ona sladká slova, která

opájejí! Řekněte mně ještě, že mne milujete!«
»Budu vám to opakovati, příteli,« odpověděla Mary, »a to

tolikrát, kolikrát si jen budete přáti, jestliže přesvědčení, že moje láska
sleduje starostlivě každé vaše utrpení a každé vaše úsilí, je s to dodati
vám znova odvahy a pevnosti.«

»Jakže!« pravil Michel spínaje ruce, »myslíte stále na toto kruté
odloučení? vy chcete, abych, chovaje lásku k vám, a věda o vaší lásce
ke mně, — abych se připoutal k jiné?«

»Chci, abychom splnili oba, co považuji za povinnost, příteli.
Proto nelituji toho, že jsem vám odhalila své srdce. Neboť doufám,
že můj příklad vás naučí snášeti utrpení a dodá vám odevzdanosti ve
vůli boží. Osudná shoda okolností, které právě tak těžce lituji jako
vy, Michele, nás rozdvojila: nesmíme sobě náležeti.«

»Ó! Ale proč? Já jsem ničeho neslíbil. Nikdy jsem neřekl slečně
Bertě, že ji miluji.«

»Nikoli. Ale ona mně řekla, že vás miluje. Mně se důvěrně
svěřila onoho večera, kdy jste se s ní setkal v chatrči starého Tinguy-
ho, onoho večera, kdy jste se s ní vrátil.«

»Ale, všechny něžnosti, které jsem jí řekl onoho večera,
vztahovaly se na vás.«

»Co chcete, příteli! Srdce, které se naklání, lehko se naplní.
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Mýlila se ubohá Berta! A když se vrátila do zámku, říkala jsem
si právě potichu: Miluji ho! — a ona řekla mně to docela nahlas
… Milovati vás jest jen utrpením. Státi se vaší, Michele, bylo by
zločinem.«

»Ach! Bože! Bože!«
»Ach, Bože! Bůh nám dá síly, Michele, Bůh, kterého se

dovoláváme. Nesme tedy hrdinně následky své přirozené bojácnosti.
Já vám nečiním výčitky pro vaši ostýchavost, rozumějte mně dobře.
Ani vám nezazlívám, že jste nedovedl opanovati svoje city, dokud k
tomu byl čas. Ale aspoň mne ušetřete výčitek, že jsem učinila sestru
nešťastnou bez užitku a bez jakékoli výhody pro sebe!«

»Ale,« pravil Michel, »co zamýšlíte, jest nesmyslno! Čemu chcete
ujíti, dostaví se neúprosným řízením osudu. Berta pozná přec dříve
nebo později, že ji nemiluji, a pak …«

»Poslyšte mne, příteli,« přerušila jej Mary, kladouc mu ruku na
rameno. »Ač jsem ještě velmi mladá, mám pevně ustálené mínění o
tom, co nazýváte láskou. Moje výchova byla zcela rozdílná od vašeho
vychování. Obojí mělo své nevýhody. Ale také své výhody. Jednou
z těchto výhod, ač jak vím výhodou strašnou, jest realism. Slýchávala
jsem hovory, v nichž minulost nezakrývala ničeho ze svých slabostí,
a vím z toho, čemu jsem se naučila ze života otcova, že nic není tak
prchavé jako náklonnosti podobné té, jakou vy ke mně pociťujete.
Doufám proto, že mne Berta nahradí ve vašem srdci ještě dříve, než
bude moci zpozorovati vaši lhostejnost. To jest má jediná naděje, i
prosím vás pro všechno, Michele, nebeřte mně ji!«

»Žádáte na mně nemožnost, Mary.«
»Nuže, budiž: Jest vám volno, neplniti závazek, který vás víže k

mé sestře. Můžete nevyplniti moje prosby, které k vám vznáším na
kolenou. Bude to nová příhana pro dvě ubohé dívky, které již nyní
stíhají lidé tak nespravedlivými pomluvami! Ubohá moje Berta bude
trpěti, to vím. Ale aspoň budu já s ní zakoušeti stejný bol, a — dejte
pozor, Michele — snad naše bolesti, jedna větší druhé, změní naši
lásku v nenávist, a na konec budeme vás proklínati.«
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»Prosím vás, Mary, zapřísahám vás, neříkejte mně takovéto věci,
vaše slova drásají mně srdce!«

»Slyšte, Michele. Hodiny ubíhají a noc se chýlí ku konci. Co
nevidět bude již den, a budeme se musit rozloučiti. A moje
rozhodnutí jest nezvratné: oba dva prožívali jsme sen, na který třeba
nám zapomenouti. Řekla jsem vám již, jak si můžete zasloužiti —
nikoli mé lásky, tu již máte — ale trvalé vděčnosti ubohé Mary. Pří-
sahám vám,« dodala hlasem tak prosebným, jako ještě nikdy před tím,
»přísahám vám, že budete-li se obětovati pro štěstí mé sestry, budu
míti v srdci jen jedinou modlitbu, aby vás totiž Bůh za to odměnil
zde na zemi i tam na nebi! Jestliže však mým prosbám nevyhovíte,
nedovede-li se srdce vaše povznésti na výši mého sebezapření,
nesmíme se již nikdy viděti; toho se musíte zříci a vzdáliti se. Neboť
opakuji vám a přísahám vám zde před Bohem, ježto zde není lidí:
Nikdy … nikdy, příteli — nikdy se nestanu vaší!«

»Mary, Mary, nevyslovujte této přísahy! Ponechte mně aspoň
naději. Možná, že se překážky, které nás dělí, dají urovnati.«

»Ponechati vám naději bylo by opět chybou, Michele, a ježto
jistota, že já sdílím všechen váš bol, nedovede vás přesvědčiti o mojí
neochvějnosti a odevzdanosti v osud, trpce lituji událostí dnešní
noci…. Nikoli,« pravila dívka sahajíc si rukou na čelo, »nedejme se
již mýliti svými sny. Jsou příliš nebezpečny. Řekla jsem vám, o co vás
prosím. Zůstáváte k prosbám mým necitelným: proto mně zbývá už
jen jedno — rozejíti se s vámi navždy!«

»Nikdy vás již nespatřiti, Mary…! Ó! Raději zemru. Poslechnu
vás… Co ode mne žádáte …«

Zarazil se. Neměl síly dopověděti.
»Nežádám ničeho,« pravila Mary. »Prosila jsem vás na kolenou,

byste nezlomil dvě srdcí místo jednoho, a na kolenou prosím vás o to
znova.«

A vskutku, padla mladému muži k nohám.
»Vstaňte, vstaňte, Mary,« pravil Michel. »Ano, ano, učiním vše,

čeho si přejete. Ale zůstanete, neopustíte nás, není-liž pravda ? A
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když budu příliš trpěti, budu čerpati ve vašich očích sílu a odvahu,
které se mi bude nedostávati. Poslechnu vás, Mary!«

»Díky, příteli! Díky! A příčina, pro kterou od vás žádám a od
vás přijímám tuto oběť, jest, že jsem přesvědčena, že nebude nikterak
marna pro štěstí vaše, právě tak jako ne pro štěstí Bertino.«

»Ale, co bude s vámi?« zvolal mladý muž.
»Na mne nemyslete, Michele.«
Mladý muž zasténal.
»Bůh,« pravila dále Mary, »odměnil oddanost útěchou, jejíž

hloubku nedovede duch lidský změřiti. Já,« pravila Mary a při tom si
zakryla rukama oči, jako by se bála, aby neusvědčovaly ústa její ze lži,
»já se pokusím, aby mně stačilo, budu-li viděti vaše štěstí!«

»Ó, Bože! Bože!« pravil Michel a lomil zoufale rukama, »tedy je
veta po všem! Jsem odsouzen.«

A opřel se tváří o stěnu chatrče.
V tom vešla Rosina.
»Slečno,« pravila, »začíná svítati.«
»Ale — co je ti, Rosino?« tázala se Mary.
»Zdá se mně, že se celá třeseš!«
»Protože jsem nejen zaslechla šplouchání vesel na jezeře, ale

jednu chvíli se mně zdálo, jakobych slyšela čísi kroky za mnou.«
»Kroky za tebou, v tomto ostrůvku, ztraceném na jezeře? To se

ti asi jen zdálo, milé • dítě.«
»Také si to myslím. Neboť jsem se dívala všude, a nespatřila jsem

nikoho.«
»Tak pojďme tedy!« pravila Mary.
Vzlykot Michelův ji přiměl, že se ohlédla.
»My dvě odejdeme samy, příteli,« pravila. »Za hodinu vrátí se

pro vás Rosina se člunem. Nezapomeňte na to, co jste mně slíbil.
Spoléhám na vaši odvahu.«

»Spoléhejte na moji lásku, Mary. Zkouška, jakou požadujete, je
strašlivá, a úkol, který jí ukládáte, jest nesmírný. Dej Bůh, abych ne-
klesl pod jeho tíhou!«

»Nezapomínejte, že vás Berta miluje, Michele. Pamatujte, že
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sleduje úzkostlivě každý váš pohled. A konečně pomyslete, že bych
raději zemřela, než abych se dočkala toho, že by prohlédla vaše
srdce!«

»Ach, Bože! Bože!« šepotal mladý muž.
»Tak jen odvahu! S Bohem, příteli!«
A použivši chvíle, kdy Rosina pootevřela dvéře, aby se podívala

ven, sklonila se Mary a vtiskla Michelovi polibek na čelo.
Jak rozdílným byl tento polibek od onoho, který si nechala vzíti

půl hodiny před tím!
Prvý byl jako plamen, který šlehá ze srdce milencova do srdce

milenky.
Tento druhý byl cudný polibek na rozloučenou sestry s bratrem.
Michel také dobře vycítil tento rozdíl. Neboť tento polibek mu

svíral srdce. Slzy vytryskly mu znova z očí. Dovedl obě dívky až ke
břehu. Pak, když viděl, že již nasedly do člunu, usedl na kámen a
hleděl za odjíždějícími tak dlouho, až mu zmizely v ranní mlze, která
se snášela nad jezerem.

Šplouchání vesel doléhalo ještě k jeho sluchu. Naslouchal mu
jako umíráčku, který mu hlásá, že jeho naděje, kterým se s takovou
rozkoší poddával, rozplynuly se jako přízraky. V tom ucítil, že se
kdosi dotkl lehce jeho ramene.

Ohlédl se, a tu spatřil Jeana Oulliera, který stál za ním.
Jeho tvář byla ještě smutnější než jindy, ale nebylo na ní již

aspoň onoho nenávistného výrazu, jaký na ní Michel vždy vídal.
Jeho oční víčka byla vlhká, a velké kapky vody leskly se na

vousu, který vroubil jeho obličej.
Byla to noční rosa? Byly to slzy, které proléval starý voják

Charettův?
Podal Michelovi ruku, čehož dosud nikdy neučinil.
Tento hleděl na něho pln úžasu a váhavě se chopil podávané

ruky.
»Slyšel jsem vše,« pravil Jean Oullier.
Michel si jen povzdychl a svěsil hlavu.
»Jste srdce statečná!« dodal Vendejec. »Ale, máte pravdu, úkol,
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jaký vám uložila tato dívka, jest strašlivý. Kéž ji Bůh odmění za
její oddanost! A vy, pane z Logerie, budete-li někdy cítit, že síly
vaše ochabují, řekněte mně a přesvědčíte se o jedné věci: Totiž,
že dovede-li Jean Oullier nenáviděti svoje nepřátele, dovede také
milovati ty, které miluje.«

»Díky,« odpověděl mu Michel.
»Ale, jen neplačte,« pravil Jean Oullier, »neplačte! Pláč nesluší

muži! A bude-li třeba, pokusím se a promluvím rozumné slovo s
touto železnou hlavou, slečnou Bertou, ač vám už předem říkám, že
to není věc snadná.«

»Ale, v případě, že by si nechtěla dát říci, jedna věc půjde zcela
snadno, zvláště když mně jen trochu pomůžete …«

»Jaká věc?« tázal se Jean Oullier.
»Zabíti mne,« pravil Michel.
A mladý muž řekl to tak prostě, že bylo znáti, že jest to

skutečným výrazem jeho myšlenky.
»Ó, ó,« bručel si Jean Oullier, »vypadá, na mou pravdu, jakoby

chtěl vskutku učiniti, co praví.«
Na to se obrátil znova k mladému muži:
»Nuže,« pravil, »budiž, bude-li třeba, uvidíme !«
Tento slib, jakkoli truchlivý, vrátil Michelovi částečně jeho

odvahu.
»Pojďme,« pravil starý hlídač, »nemůžeme zde zůstati. Mám tu

hodně rozbitý člun, ale při troše opatrnosti můžeme se po něm
dostati na břeh.«

»Ale, Rosina má pro mne přijeti asi za hodinu, « namítal mladý
muž.

»Pojede sem zbytečně,« odpověděl na to Jean Oullier, » alespoň
se odnaučí vyprávěti na silnicích o záležitostech druhého, jak učinila
dnešní noci s vámi.«

Po těchto slovech, která vysvětlovala Michelovi, jak byl Jean
Oullier přiveden na Rákosový ostrov, zamířil s ním Michel ke člunu
a vzdalujíce se od směru, kterým odpluly Rosina s Mary, zajeli do
jezera směrem k Saint-Philbertu.

Kde baron Michel, hledaje oporu, které by se zachytil, nalezne
dub místo třtiny. 301
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Jak Gaspard velmi správně předvídal a jak řekl Petříčkovi na statku
v Banloeuvre, odložení zamýšleného povstání na den 4. června zasa-
dilo zamýšlené vzpouře ránu osudnou.

Přes veškeru horlivost a horečný spěch náčelníků strany
legitimistů, kteří, jak jsme již viděli u markýze de Souday, jeho
dcer a důvěrníků, přítomných schůzce na Banloeuvre, projížděli sami
vesnicemi a jejich oddíly, aby jim doručili vydaný protirozkaz —
bylo již příliš pozdě, než aby se o něm mohly včas dozvěděti kraje,
kde mělo povstání vypuknouti.

U Niortu, Fontenay a Luconu byli royalisté shromážděni. Diot
a Robert v čele organisovaných čet vyšli z lesů Deux-Sévres, aby
sloužili jako hlavní jádro celého povstání. Byla o nich podána zpráva
velitelům vojenských stanovišť, vojska se sešikovala a táhla na osadu
Amailloux, porazila sedláky a zatkla mnoho šlechticů a důstojníků,
vystoupivších ze služby, kteří si dali schůzku v této osadě a kvapili
sem, když zaslechli střelbu.

K podobným zatčením došlo v okolí Champ-Saint-Pére.
Vojenská posádka v Portla-Claye byla přepadena, a přes to, že útok
byl pro nedostatečný počet útočících odražen, odvaha a prudkost,
s jakou byl veden, nasvědčovaly tomu, že nebyl veden jen
vzbouřenými sedláky.

U jednoho ze zajatců byl nalezen seznam mladých mužů, kteří
měli tvořiti jakýsi elitní sbor.

Tato listina, tyto útoky podniknuté na různých místech a v
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stejnou dobu, tato zatčení mužů známých pro své krajní smýšlení,
musily nezbytně upozorniti úřady na nebezpečí a poučiti vládu o
vážnosti nebezpečí, proti kterému se až dosud jen velmi chabě
bránila.

Kdyby byl nedošel ještě včas protirozkaz do některých krajů
ve Vendée a do Deux-Sevres, je jisto, že by v Bretagni a v kraji
Mainesském, které jsou od střediska vzpoury ještě více vzdáleny než
Marais a Bocage — prapor občanské války byl by býval vztýčen zcela
veřejně.

V prvé z těchto provincií bila se divise v městě Vitré, ba dobyla
i vítězství, ale jen dočasného které se druhého dne u Gaudiniěre
proměnilo v pohromu.

V kraji Mainesském, kam rovněž došel rozkaz opožděně, byla
svedena bitva u Chaney, bitva velmi krvavá, která trvala šest hodin.
A kromě těchto vážných srážek měli sedláci, kteří se nechtěli vrátiti
do svých domovů, skoro denně přestřelky s vojíny, kteří projížděli
krajem.

Možno směle říci, že protirozkaz ze dne 22. května, prudké a
osamocené výpady, které pak nastaly, nedostatek jednoty a důvěry,
který byl toho následkem, učinily pro červencovou vládu více než
úsilovné snahy všech jejích náhončích dohromady.

V provinciích, kde byly propuštěny shromážděné zde divise,
nebylo možno později rozdmychati již zápal, jejž nechali takto
vychladnouti. Obyvatelstvu byl ponechán čas, aby se mohlo spočísti
a uvažovati; a uvažování, často příznivé vypočítavostem, jest vždy
osudné citům.

Náčelníci, kteří na sebe upozornili vládu, byli snadno
překvapeni a zatčeni, když se vraceli do svých domovů.

Ještě hůře bylo tomu v kantonech, kde se dostaly hloučky do
boje. Sedláci, vidouce, že jsou opuštěni a ponecháni sami sobě a
nevidouce přicházeti oddíly, na které spoléhali, křičeli o zradě, lámali
svoje pušky a rozhořčeni vraceli se domů.

Vzpoura legitimistů ztroskotala tedy hned V počátečním stadiu.
Věc Jindřicha V. ztratila dvě provincie, dříve než rozvinula svůj
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prapor. Už jen Vendée zbývala. Ale odvaha těchto synů obrů byla tak
značná, že, jak hned uvidíme, dosud nezoufali.

Týden uplynul od událostí, které jsme již vylíčili v předchozí
kapitole, a během těchto několika dnů politické hnutí, které se jevilo
kolem Machecoulu, bylo tak mocné, že strhlo do svého víru i ty ze
známých nám osob, u nichž by se to bylo nejméně očekávalo.

Berta, která byla nějaký čas znepokojena nad zmizením
Michelovým, uklidnila se zcela, když jej opět viděla, jak se k ní vrací,
a projevovala své štěstí tak bouřlivě a okázale, že bylo mladému muži
nemožno, nechtěl-li porušiti slib daný Mary, netvářiti se šťastným
nad opětným shledáním s ní.

Ostatně, zaměstnání u Petříčka, nekonečné podrobnosti
korrespondence, kterou obstarávala, zabralo jí tolik času, že si
nemohla povšimnouti smutku a zdrcení Michelova a jakéhosi nucení,
s jakým se poddával důvěrnosti, k jaké opravňovaly mladou dívku její
mužské zvyky vůči muži, kterého považovala za svého ženicha.

Mary, která se opět vrátila k svému otci a k sestře dvě hodiny po
tom, co zanechala Michela na Rákosovém ostrově, vyhýbala se nadále
každé příležitosti, kdy by se měla ocitnouti o samotě s Michelem.
Když je někdy povinnosti jejich spolužití svedly dohromady,
úsilovně snažila se všemi možnými prostředky upozorniti Michela na
půvaby a přednosti své sestry. Když se její oči setkaly s pohledem
baronovým, hleděla na něho s prosebným výrazem v tváři, který jej
upomínal mírně i krutě na slib, jejž dívce učinil.

Jestliže někdy náhodou dovoloval Michel Bertě pozornosti,
kterými vůči němu neskrblila, ihned projevolala Mary hlučnou a
okázalou radost, která ovšem nikterak neprýštila z jejího srdce, ale
nicméně drásala srdce mladému muži. Přes to, ať se pokoušela činiti
cokoli, nemohla zakrýti spousty, jaké na jejím zevnějšku zanechával
boj, jejž vedla se svojí láskou.

Tato změna byla by jistě vzbudila pozornost každého, kdyby
nebyli tak zaneprázdněni, jednak vlastním štěstím, jako Berta, jednak
starostmi politickými, jako Petříček a markýz de Souday.

Svěžest ubohé Mary zmizela. Kolem očí tvořily se jí temně
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modré kruhy. Bledé její tváře hubly vůčihledě a lehké vrásky, které
brázdily její čelo, káraly ze lži úsměv, který se stále snažila vykouzliti
na rtech.

Jean Oullier, který by si toho všeho byl všimnul, nebyl na
neštěstí přítomen. Ještě téhož dne, kdy se vrátil do Banloeuvre, byl
poslán markýzem s rozkazem do krajů západních. A velmi nezkušený
ve věcech lásky, odešel Jean Oullier skoro zcela uklidněn. Neboť ani
z daleka netušil, přes to, co již slyšel, neštěstí, které bylo tak hluboké.

Tak nastal den 3. června.
Již od rána chodili muži i ženy sem a tam bez přestávky, a když

nastával den, zahrada, která byla před statkem, měla úplně ráz vojen-
ského tábora.

Každou minutu přicházeli sem muži odění v lovecké blůzy nebo
kabátce, ozbrojení puškami, šavlemi a bambitkami, jedni přicházeli
přes pole, jiní přišli sem cestami. Pronášeli heslo, když došli ke
strážím, které byly rozestaveny kolem dvorce, načež teprve je hlídky
vpustily. Kladly své zbraně podél plotu, který dělil zahradu ode
dvora, a jako ti, kteří přišli již před nimi, uvelebovali se pod
jabloněmi. Všichni přišli sem vedeni oddaností, jen málokteří chovali
nějaké naděje.

Možno nesouhlasiti s politickou vírou, za niž nebáli se tito lidé
zemříti. Bůh nestál již při ní, ježto byla poražena. Ale i po své porážce
má plné právo na naši úctu a netřeba jí blíže rozebírati.

Ve starověku měli heslo: Běda přemoženým!, ale starověk byl
pohanský a Milosrdenství nemělo místa mezi nepravými bohy.

My, aniž bychom hleděli k citům, které vedly tyto muže,
uznáváme, že to byla vznešená a rytířská oddanost, kterou ukázali
tito Vendejci roku 1832 Francii, která zaplavovala je již myšlenkami
úzkoprsými, obchodně vypočítavými a špinavými, které ji potom
cele zaujaly — zvláště, když uvážíme, že většina těchto Vendejců
nepoddávala se nijakým illusím o výsledku tohoto zápasu, a kráčela
bez naděje vstříc jisté smrti!

Buď si tomu jakkoli, jména těchto mužů náleží historii. My se k
ní připojujeme, ne-li proto, abychom je oslavovali, aspoň proto, aby-
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chom je omluvili, aniž bychom si proto dovolili, vplétati je do našeho
vyprávění.

Uvnitř mlýna pak byl nával rovněž, snad menší než venku, ale
neméně hlučný.

Někteří vůdcové přijímali poslední pokyny a umlouvali se na
opatřeních, jaká mají zítra provésti. šlechticové vyprávěli si o
událostech tohoto dne, který byl již tak bohat událostmi, jakými
bylo svolání vojska v rovině u Vergeries a několik drobných srážek s
vojskem vládním.

Mezi těmito davy byl markýz de Souday nápadný svou
přemrštěnou hovorností. Jako by mu bylo dvacet let. V jeho horečné
netrpělivosti zdálo se mu, jako by zítřejší slunce nemělo vůbec nikdy
vyjíti, a používal času, kterého potřebovala země, aby se otočila
kolem své vládnoucí hvězdy, k tomu, že udílel poučky z umění
taktického mladým mužům, kteří stáli kol něho.

Michel, který tu seděl v rohu u krbu, byl jedinou osobou, jejíž
mysl nebyla docela zabrána událostmi, které se chystaly.

Jeho postavení stalo se od rána ještě spletitějším.
Někteří přátelé a sousedé markýzovi přišli mu blahópřáti k

nastávajícímu sňatku se slečnou de Souday.
Cítil, že každým dalším krokem zaplete se jen tím více do sítě,

do které tak nerozvážně vlétl. A na neštěstí viděl zároveň, jak všechno
jeho úsilí, aby dostál slovu, které dal Mary, jest bezmocné a že by se
marně pokoušel smazati ze svého srdce Sladký obraz, který se v něm
usídlil.

Jeho smutek rostl čím dále více a tvořil v tuto chvíli právě příkrý
rozpor s živými tvářemi těch, kdo byli kol něho.

Ruch a šum, jaký panoval kol Michela, staly se mu brzy
nesnesitelnými. Vstal a nepozorovaně odešel.

Prošel dvorem a za mlýnskými koly vnikl do zahrady
mlynářovy, šel podél vody a usedl na zábradlí malého můstku asi dvě
stě kroků od domu.

Tak byl zde as hodinu, poddávaje se černým myšlenkám, jaké v
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něm budilo vědomí jeho postavení. V tom spatřil muže, který mířil k
němu a kráčel po cestě, kterou i on sem přišel.

»Jste to vy, pane Michel ?« tázal se příchozí.
»Jean Oullier!« pravil Michel, »Jean Oullier! Samo nebe vás

posílá. Jak dlouho jste již zpět?«
»Sotva půl hodiny.«
»Viděl jste Mary?«
»Ano, viděl jsem slečnu Mary.«
A starý hlídač pozvedl oči k nebesům s povzdechem.
Tón, jakým pronesl Jean Oullier tato slova, pohyb i povzdech,

který po nich následoval, prozrazoval, že jeho starostlivost neklamala
se v příčinách chřadnutí mladé dívky, a že prohlédl konečně vážnost
situace.

Michel mu porozuměl. Neboť si skryl tvář do dlaní a pouze
zašeptal:

»Ubohá Mary!«
Jean Oullier naslouchal s jistým soucitem. Pak pravil po chvíli

mlčení:
»Rozhodl jste se již?« tázal se.
»Nikoli. Ale doufám, že mne zítra nepřátelská kule zbaví této

starosti.«
»Ó,« pravil Jean Oullier, »na to nesmíte spoléhati. Kulky jsou

vrtošivé, a nikdy nestihnou toho, kdo je přivolává!«
»Ach! Pane Jeane,« pravil Michel, potřásaje hlavou, »jak jsme

nešťastni!«
»Ano, zdá se, že vás silně trápí to, čemu říkáte láska, a co jest jen

velký nerozum! Bože můj! Kdo by si byl pomyslil, že tyto dvě dívky,
které nepomýšlely na nic jiného, než pobíhati statečně a počestně po
lese se svým otcem a mnou, zamilují se do první mužské tváře, s kte-
rou se cestou setkají, a to proto, že se tato tvář tak podobá tváři dívčí,
jako se jejich tváře podobají tvářím muže!«

»Ach! Osud vše to zavinil, ubohý Jeane.«
»Nikoli,« odpověděl Vendejec, »nesmíme viniti osud: já jsem

vinen… Konečně, slyšte, když nemáte dosti odvahy, abyste
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promluvil tváří v tvář se šílenou Bertou, budete mít dosti odvahy,
byste zůstal počestným ?«

»Učiním vše, čeho bude třeba, abych se přiblížil k Mary.
Spoléhejte na mne, dokud budete jednati za tímto účelem.«

»Kdopak vám říká, abyste se přiblížil k Mary? Ubohá dívka! Má
více rozumu než vy. Nemůže se státi vaší ženou, řekla vám to onehdy
ve dne, nebo spíše v noci, a měla stokráte pravdu. Ale její láska k
Bertě zavedla ji příliš daleko. Chce se odsouditi k útrapám, jaké by
ráda ušetřila své sestře — a toho nesmíme dopustiti, ani já ani vy!«

»Jak to, Jeane Oulliere ?«
»Velice snadno: Když nemůžete náležeti té, kterou milujete,

nesmíte patřiti také dívce, kterou nemilujete. Tak, myslím si, časem
přejde zármutek pravé. Neboť, vězte, ať praví cokoli, byť bylo sebe
čistší srdce ženy — je v něm vždy trochu žárlivosti.«

»Zříci se naděje, že budu moci nazývati Mary svojí ženou, a
zároveň útěchy, že ji ještě spatřím — toho nedokáži! Věřte, Jeane
Oulliere, abych se přiblížil k Mary, myslím, že bych byl s to, projíti
pekelným ohněm.«

»To vše jsou pouhé fráze, mladý pane, člověk nalezne útěchy,
musil-li opustiti ráj, a snadno lze, je-li člověk ve vašem věku,
zapomenouti na ženu, kterou milujeme. Ostatně, mohlo by vás děliti
od Mary něco zcela jiného než pekelný oheň. Mohla by to být
mrtvola její sestry. Neboť neznáte dosud toto nezkrotné dítě, které
sluje Berta, a nevíte, čeho je schopna! Já, ubohý venkovan, nechápu
naprosto vaše city. Ale zdá se mi, že i nej silnější cit musí se zastaviti
před takovouto překážkou.«

»Ale, co počíti? Co jen počíti, milý příteli? Poraďte mně!«
»Dle mého názoru jest příčina všeho zla v tom, že nemáte

povahu, jaká sluší muži. Třeba učiniti to, co by za podobných
okolností učinil ten, komu, jak se zdá, náležíte svojí slabostí, svými
zvyky. Nedovedl jste zdolati postavení, jaké vám náhoda připravila:
Třeba mu uniknouti!«

»Uniknouti? Ale neslyšel jste, jak mně onehdy pravila Mary, že,
jakmile upustím od její sestry, nechce mne nikdy více spatřiti ?«
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»Co na tom, váží-li si vás.«
»Ale, jak budu trpěti…«
»Budete-li daleko, nebudete trpěti více než trpíte zde.«
»Zde aspoň ji mohu vídati.«
»Myslíte, že srdce zná vzdálenosti? Nikoli, ani ty, jaké nás dělí

od osob, které se s námi naposled rozloučily. Tak jsem já již před
více než třiceti roky ztratil ženu. Nuže, a jsou dny, kdy ji vidím tak
jasně, jako vidím teď vás. Obraz slečny Mary ponesete s sebou v srdci
a budete slyšeti, jak její hlas vám děkuje za to, co jste učinil.«

»Ach! Raději bych vás slyšel, kdybyste se mnou mluvil o smrti.«
»Třeba odejeti odtud, řekl jsem vám to již a opakuji vám to.«
»Odejeti odtud? Co vás napadá! Vždyť zítra dojde k bitvě;

kdybych dnes odejel, bylo by to opuštění praporu, poskvrnil bych
svoji čest!«

»Nechci, aby vaše čest doznala újmy. Odjedete-li, neučiníte tak
proto, abyste své straníky opustil.«

»Jak to?«
»Byl jsem ustanoven, abych zastupoval kapitána oddílu

Clissonského po dobu jeho nepřítomnosti. Půjdete se mnou.«
»Ach! Přál bych si, aby první kule zítra zasáhla mne!«
»Budete boj ováti před mýma očima,« pravil dále Jean Oullier, »a

bude-li později míti někdo o tom pochybností, dosvědčím to. Chcete
?«

»Ano,« odpověděl Michel hlasem tak slabým, že ho starý
Vendejec sotva slyšel.

»Dobrá! Za tři hodiny se vydáme na cestu!«
»Mám odejeti, a ani se s ní nerozloučí ti ?«
»Musí tak býti. Vzhledem k tomu, co nás čeká, kdož ví, měla-li

by dosti sil, aby vás nechala odejiti? Nuže, jen odvahu!«
»Budu ji míti, Ouliere. Budete se mnou spokoj en.«
»Mohu tedy na vás spolehnouti?«
»Dávám vám na to čestné slovo.«
»Za tři hodiny budu na vás čekati na rozcestí Belle-Passe.«
»Budu tam.«

310 Vlčice z Machecoulu II.



Jean Oullier pokynul Michelovi téměř přátelsky na
rozloučenou, přešel malý můstek a zašel do zahrady, aby se přidal k
ostatním krajanům.
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