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V letech sedmdesátých minulého století náleel valèický velkostatek s popluným dvorem Hrouzkovicemi øeckým bankéøùm, baronùm Sinùm. Po celou dobu svého panování ani
nohou nezavadili o tento rozkoný koutek zemì, nepotìili
se pohledem na ty rozlehlé, nekoneèné nivy, rozkládající
se pøed zámeèkem i za ním, nelovili v hlubokých, krásných
lesích, jich tmavá pásma táhla se jako èerné hrady mrakù
na stranì severní a západní nad Valèicemi. V neopraveném,
polozpustlém barokním zámeèku, kde kdysi za lepích èasù
hemilo se úøednictvem a sluebnictvem, sídlil jen správce
a revírník.
Ti byli skuteènými pány velkostatku, do jejich kapes vìtinou plynuly výtìky z nìho, a do vídeòské centrály posílali jen
právì tolik, kolik za dobré uznali a aby se neøeklo, e panství
pranic nevynáí.
Co pøekypí z plného hrnce, to je milostivé vrchnosti, ostatní
je nae, ertovné, ale pravdivì posuzovali své hospodaøení
úøedníci. Tak také se hospodaøilo na okolních velkostatcích,
patrné podle moudrého návodu jednoho vysoce urozeného
kavalíra, který se osopil na úøedníka, ádajícího jej o zlepení
sluby, charakteristickými slovy:
Chlape, èeho si jetì ádá? Postavil jsem tì ke korytu,
tak er!
Tenkrát byl správcem na valèickém zámku starý mládenec,
jakýsi zchudlý polský lechtic ze západní Halièe, pan Hyacint
Piotrkovski z Nedvickowic, a revírníkem vyèouhlý, souchotivý
vdovec Bartolomìj Saláek, za nìho pytláci a hajní mìli v le-

sích vùlu, neb zøídka kdy ze zámku vytáhl, etøe si skrovného zdravíèka a pøeúzkostlivì a popíjeje velijaké babské lektvary.
Piotrkovski byl padesátník, èilý, pohyblivý muík s hladkým,
rumìným oblièejem, zdravým chrupem a stál;, rozesmátýma
oèima. Celý jeho zjev svìdèil o blahobytném, svìtu rozumìjícím pánu, jen i na samotì dovede si ivot radostnì upraviti.
Uíval vech pøíjemností venkova a kdy se mu zachtìlo vyhoditi si z kopýtka, mìl koèár a rychlé konì a ti ho v nìkolika
minutách zavezli na tøeòùvskou stanici, odkud vesele vlakem ujídìl k Brnu.
Mìl tam spoustu známých z panských honù, kteøí veselého
a pohostinného lechtice ji slunì pobavili. Piotrkovski obýval celé prvé patro zámeèku; revírník zaujal levé køídlo, pøiléhající k rozsáhlému, nepìstovanému parku.
Zbývající místnosti v pravém køídle, pøi dvoøe i v pøízemku,
slouily kdysi za kanceláøe; nyní uívali jich rùzným zpùsobem,
jak se hodilo. Mívali zde i kvoèny na vejcích, pozdìji s kuøaty
za nepohody, skládali sem harampátí i vìeli zde v zimì prádlo. Byla-li úroda ovoce, uloili je sem do velikých beden
a pøíhrad a v zimní dobì draho prodávali je Líeòkám
i pøekupnicím z Nebovid; nìkdy sypali sem jako na sýpku
i neputátní obilí, z nìho kupodivu neubývalo, tøebae dosti
se ho odtud odvozilo kosteleckým idùm i do sladovny. V tìch
èasích veobecné hojnosti nezøídka bylo zde spatøiti za zamøíovanými okny pøízemku vykukovati potutelníka tchoøe, jen
se sem irokými trhlinami ve zdích vloudil a asi myi a potkány
èipernì prohánìl. Opozdilo-li se s veèera na dvoøe nìkteré
kuøátko, i to bývalo jeho koøistí. Pøi velikém mnoství drùbee
veho druhu ani se takový pych nepozoroval a koneènì
se s ním poèítalo.

Panu Hyacintu spravovala mládeneckou domácnost sestra
Katue, vdova od ivého mue, jen asi ze samých manelských blaeností brzy po svatbì dal enuce vale, ujev
se znaènou èástkou jejího vìna do dalekých amerických konèin. Paní Katue byla pomení osùbka, hodná ètyøicátnice, ale
bystrá èiperka jako ivé støíbro, s rozhoupanými boky, jablíèkovitýma tváøema a pichlavýma oèima, z nich v hnìvu jakoby
lítaly studené jiskry. Byla nejen hospodyní k pohledání, ale neúmornou hlídaèkou starého kavalíra bratra, velmi pøístupného
svìtským svodùm. Pohádkovitý drak nestøeí tak svìøených mu
pokladù, jako ona pana Hyacinta. Pod jejím ezlem byly vecky eny panských traficírù, volaøù i jiných sluebníkù, dívky
z kravárny i ony je pracovaly na tovarychu na panských nivách.
Vecky chvìly se pøed touto malou, jak soudek kulatou, roztoèenou, vidravou osùbkou, její jeèivý hlas rozléhal se od bílého rána do tmavé noci po vech prostorách dvora a parku
a stále pøipomínal vemu pracujícímu lidu, e argus jest poblízku a ne se nadìje, vyvrbí se tu a tam....
Ve valèickém zámku nikdy nebylo nouze o voperu, dík bdìlosti Katuinì. Zamìstnávala sluebnictvo jak ve velké zahradì správcovì za zámkem, tak i ve sklepích, na pùdách,
ve chlév cích pøi krmení vepøù, hus, morákù, pøi èesání ovoce
i pøi sklizni neputátního obilí, bramborù a øepy.
Musily jí eny nositi z lesù jahody a maliny, houby i budlièky
na podpal, vypomáhati pøi prádle a poklízení velkého, starodávné vybaveného bytu a to velmi èasto, neb paní Katue byla
vánivou ctitelkou èistoty, ovem na cizí útraty. Kuchyòské náøadí a záøilo bìlostí, obruèe na nìm leskly se jako støíbro
a pøece jetì stalo se èasto, e nádenice se jí nezachovaly
a musily vyslechnouti celou litanii o ledabylosti, nedbalosti
a nièemnosti.

Polo-li ji doputìním i pøes nejvìtí bedlivost èeládky kuøe
neb slípka, udávila-li sluka na krmníku husu èi musil-li býti
za okolností velmi podezøelých a naléhavých zabit vepø, nevrátila je opatrná hospodynì matce zemi, odkud poly, ale
poslala je bud na trh do Kostelce idovkám, aby si s tím ji
poradily, neb nabídla tyto polovièní zdechliny dvorským enám.
A její nabídka rovnala se pøímo rozkazu, nesmìlo se nad ní
kroutiti hlavou neb ohrnovati rty. Byl by následoval vyhazov
na hodinu, v nejlepím pøípadì ztráta panské pøíznì
na dlouho.
Kdo chce s námi ít, musí s námi snáet zimu i horko,
moudøe uvaovala paní Katue, nech ji její vývody zdály
se býti tomuto lidu na podiv kulatými.
eny pøekupnice odnáely od ni po celý rok tisíce vajec, houfy drùbee, ovoce veho druhu, ve do krve usmlouvané,
na gram odváené, do nejmení malièkostí spoèítané. Neubránily se jí, i kdy na podzim vnutila jim své výrobky
z vepøových zabíjaèek  z hovìzí krve a drtìk  za drahé peníze, zaplatily je, aby si její pøízeò zachovaly a v dobrém se s ni
rozely, ale hodily je hned za dìdinou vranám a krkavcùm
na pospas  do zmoly. A si pochutnají na èertovských výrobcích prohnané èarodìjnice! v duchu jim pøály.
Straná tato baba, pøed ní se ve tøáslo, poèínaje panem
Hyacintem a do pasáèka hus, jako pøed nejvìtím násilníkem, nejoddanìjí knìka Mamonu bála se jedinì  hezkých
en.
K vùli mìkouèkému panu Hyacintovi!
Pan správce byl toti velmi slabým tvorem vùèi krásnému
pohlaví. Nebyl vybíravý, a aè pynil se øadou slovutných pøedkù a erb mìl vyitý i na kapesnících, nepohrdl ani dívkou z kra-

várny, tøebae pro sestøiny argusovské oèi musil se mnohdy
pøemoci a omeziti na nepatrné zdvoøilùstky a projevy libostí,
popleskání na plné boky, típnutí do hebkých tváøí a v
nejpolitováníhodnìjím pøípadì  na mlsný, roztouený pohled.
Z nouze prý èert i mouchy lapá, a mlsný jen kdy oblízne.
Pan Hyacint il na prsou matky pøírody, cítil s ní, jak by pak
nebyl uctíval nejkrásnìjí její plod  enu!
To bylo docela pøirozené, samozøejmé a jen taková zlá opice, jako paní sestra, osoba ivotem zklamaná a jeduplná,
mohla se pro to uráeti a jeho spády kaziti. Je mu jako dráb
stále v patách a má regiment dùvìrnic ve dvoøe i v dìdinì,
které kadé jeho hnuti pozorují a dotkne-li se jen prstem dìvèice, jako s keserem k paní s tím bìí. To mu ovem nevadilo, aby pøes vecku její opatrnost zplodil tøi dìti s rùznými enami ve Valèících i ve dvoøe hrouzkovickém.
Láskyplnost pánì Hyacintova mívala v dùsledcích zlé dozvuky.
Následovala pozvání pøed advokáty k vùli paternitì a jeliko pan správce mìl povìst èlovìka prachového, míval jak
jeho starodávný vzor Daèický po krátkém líbání dlouhé dládìní.
Nejednou, domnívaje se, e na chvíli uel sestøinì pozornosti, vklouzl za dívkou do chléva neb stáje a velmi milostné
k ní se mìl, kdy tu k nejvìtímu pøekvapení zasyèelo mu tìsné u ucha, jako kdy k huse s malými housátky se blíí: Ty nestydo! Milostné roztouení rázem v nìm pohaslo a nìkolik
dní uíval doma láznì, e by se v ní i èert nevolným cítil. Paní
Katue, znajíc bratrovu outrpnost ke krásnému pohlaví, netrpìla v domì trochu k svìtu podobné eny, tøeba byla sebe

lepí pracovnicí, i vybírala si znalecky mezi nejvìtími eredami, jen aby byla jista pøed bratrovým záletnictvím. Mohl
se pan Hyacint sebe více duiti a poukazovati na to, e je mu
u aludku mìkko pøi pouhém podívání na takovou posituru,
paní Katui bylo to nejlepím doporuèením pro sluku.
Nekoukej po ní, nebude ti mìkko! moudøe rozhodla a tuze
si libovala, jak bratøíèkovi ílu zaala.
Netajila se s úzkostlivostí svou ani pøed afáøkou Nìmkyní,
hlavní svou dùvìrnicí ve dvoøe, a udávala za nejdùleitìjí její
pøíèinu ne ohledy mravnostní, ale nesmírný strach pøed  velkými výdaji, které ji dosti jejich pokladnici vyèerpaly. Nechrtousí, neobrací groe v hrsti snad proto, aby je najednou ve veliké sumì vrazila nìjaké couøe, ale aby na stará kolena mìli
trochu pohodlnìjí ivobytí.
Èertovo kozlí plemeno! jedovala se. A si jede do Brna,
kdy ji jinak nedá, jen nech zde dá pokoj. Vdy nevím, co
spí hlídat: drùbe i ostatní statek pøed kodou, èi pana bratra pøed  dìvkami. A vím, e neuhlídám, kdybych mu na koili
sedìla... U nás, v Polsku, byl jeden veliký kavalír, kterému
patøily celé kraje. il ve Vídni a v Paøíi a jeho statky spravoval mu zchudlý bratranec, hrabì neb baron, ji se na to dobøe
nepamatuji. Byl jako mùj pan bratr, na enské a sravý,
a vidìl-li hezkou dívku, jeily se mu vousy jako kocourovi. Nu,
nechal po sobì pìknou památku. el-li èlovìk po dìdinách
a vidìl-li chovat dìcko, to kadé desáté bylo jeho. Jak by
nebylo, kdy odmìòoval eny za lásku jako nìjaký nabob.
Dával jejich dìtem do vínku po statku. Rozneslo se to po celé
zemi a milý hrabì, vyjel-li si do kraje za zábavou, mìl se co
bránit enským. Táhly se za ním jako mouchy za svìtlem
na nìkolik hodin cesty, ne jedna, ale celá procesí, nadbíhaly

mu, a hanba mluvit. Milý hrabì byl by musel mít pomalu pro
nì  celé Rusko a snad jetì by nebylo staèilo...Ó, já dobøe
enské znám a vím, èeho jsou schopny, vypozorují-li, e padly
mui do oka a e stojí za okubání
A pøece se paní Katue pøi ví své bedlivosti nedohlídala.
Jednoho èervnového jitra, za senoseèe, kdy nádvoøí zámecké témìø liduprázdné zalito bylo záøí sluneèní, vrzla u parku
branka a mezi bujnou zelení lip zapestøil se èervenoluté íhaný sluneèník a pod ním zabìlaly se enské aty.
II
Èím více se postava k zámku blíila, tím zøetelnìji vystupovaly její obrysy. Byl to v této od svìta odlouèené konèinì nezvyklý zjev. Dáma s úzkou tailí, s plným poprsím, v elegantních,
pøiléhavých voálových atech velkomìstského støihu, ve filigránských edavých boteèkách s vysokými podpatky, jakoby se na drátkách pohybovala, jen se pruné vznáela. Mladý její oblièej byl slièný, dívèí, plet ponìkud povadlá, jak vídáváme u zpìvaèek a taneènic v zábavních noèních místnostech,
poodhrnutý nosík s vykrojenými chøípìmi a pootevøené, k líbání zvoucí rty s bìlostnou øadou drobných zubù dodávaly mu
koketní usmìvavosti.
Oèi mìla temné blankytné, lesklé, s podkreslenými hnìdými
stíny a jejich ebenové zornice svítily uprostøed jako démanty,
zvlátì zadívala-li se na nìco upøené. Kolik srdcí asi zanítily
tím kouzelným pohledem, jakých vítìzství dobyly ve velkomìstském víru ivota!
Na dvoøe zámeckém nebylo tou chvíli èlovíèka, jen za laovými vraty, jimi byl oddìlen od hospodáøských stavení
a chlévù, halasilo nìkolik koilatých dìcek, vyhazujících
v dìtské rozvernosti plné hrsti písku.

Uzøeve kráèeti irokou cestou cizí sleènu, ustaly ve høe a s
otevøenými ústy a udivenými zraky zadívaly se na ni. Ticho bylo
vùkol, jen stromy tie umìly, po støee pobíhající holubi vrkali a bublali a z kravínù, otevøených v parných dnech dokoøán, ozývalo se obèas táhlé buèení dobytka.
Dívka, jakoby vìdìla, e kráèí po horké pùdì, mihla se kolem
zamøíovaného pøízemku zámeèku, odboèila na cestu vedoucí
k obytnému stavení sluebnictva Babylonu, otevøela vetchou
branku a rychle vbìhla do úzkého, vozy naplnìného dvorku, kde
v nízkém domku bydlil panský dráb Rogr. Ale zmýlila se, domnívajíc se, e ula rysí pozornosti Katuiné. afáøka Nìmkynì ji vèera zpravila ji o jejím pøíjezdu, neopomenuvi dùkladné
jí vyloiti ve, co o její minulosti vìdìla.
Je valèická rodaèka, dcera bídného chalupníka z vrbièek,
jmenuje se Fany Padovská a vidìla asi pìtadvacet jar. Pøed
nìjakými osmi lety odela za slubou do Vídnì, byla nejdøíve
vyívaèkou monogramù u jedné otrokáøky, pak chytla se rodiny
bohatého ida a slouila v jejím domì buï za panskou neb
kuchaøku, kdo se v tom vyzná.
Vyprávìlo se, e uívala svìta a a, a mohla by o svých
zkuenostech psáti kroniky. Má blýskavé svùdné oèi jako lesní
enka a div jimi neuhrane. Pane, co asi ty vidìly, na jakou
neplechu se dívaly! To aby se èlovìk hned el vyzpovídat.
Doma ji uvítali jako boí milost, pøinesla jim ivobytí a sobì
plný ko cárù. Poctivým zpùsobem jisté veho toho nenabyla, ani tìch perkù, jimi se svým vrstevnicím chlubí. Je to vemi bièi práskaná fiflena, vídeòská frajlièka, svìta uilá, a kde
se zastaví, tam zkazí vzduch tak, e dluno po ní vykouøiti jako
 pámbù mé netrestej!  po tom èerném. Na pøedstavu mají
jisté o ní zprávy z Vídnì, ale starosta je ouøada a nic neøekne, kdyby i vìdìl.

Chlapi jsou vichni stejní; jde-li o enskou k svìtu podobnou,
to samý ohled a milosrdenství, vymlouvají její patnosti, jak
mohou, ale na baby hr! jako sráni a prý vypráskat je a tak
dále.
Jedno je jisto: pøíchod Fanin do dìdiny neznamená nic dobrého, tøeba ji míti na oèích.
afáøka øeèòovala jako prorok; zdálo se, e o kadém slovì jest skálopevnì pøesvìdèena a e prohlédla minulost dcerky Padovského zevrubnì a dokonale. Vzácnost: míti tak spolehlivou dui!
Paní Katue pøi výkladu dùvìrnice témìø ani nedýchala a lapala kadé její slovo íznivì jako vyprahlá zemì detík. A tohle
je pìkné nadìlení; po vem tom, co ji zkusila, jetì ji èeká
tento nejtvrdí oøíek: zápas s vídeòskou, v záletnických praktikách vysokou kolou proedí svìtaèkou!
To aby se nyní od pana Hyacinta ani na krok nehnula, i v
noci s ním v jedné jizbì spávala a kdo ví, zda po vech tìch
opatøeních jetì ji neoulí.
Paní Katui úzkostí srdce se svíralo a v hlavì jí huèelo, take musila si na zotavenou ulehnouti.
Koneènì se usadila a pokud mohla, klidnì o vìci uvaovala. Nezbývá jí nic jiného, ne hlídat a hlídat a ve ostatní
odstaviti jako záleitost podøadného významu. Jen podaøí-li
se jí to!
Od bílého rána prodlévala nyní ve své pozorovací stanici:
v rohovém salonu prvého poschodí, odkud bylo vidìti do dìdiny i do okolí zámeckého, a èíhala jako onen tchoø v pøízemí,
jene ten z rozkoe, ona ze smutné, horoucí potøeby.
Uvidìla rùzné zajímavosti, o kterých døíve tuení nemìla. Pacholci pozdì vyjídìli na luka, dívky pøes její bdìlost odnáely

si pod zástìrkami v hrncích mléko z kravárny, koèí násadkou
bièe tloukl konì po hlavì a id z Babylonu vlekl na zádech tìký pytel, neb se a prohýbal pøi chùzi. Co odtud odnáel? Jisté
ne váby a rusy, kteøí tam mìli svou komoru a prý jednou
do rána pasákovi serali pecen èerstvé upeèeného chleba.
Paní Katue umínila si, e po odjezdu Vídeòaèky provede
generální visitírku v celém zámku a ztrojnásobí svou pozornost.
Koneènì jednoho odpoledne div nezaplesala. V zámeckém
stromoøadí jako motýl mihl se sluneèník, rychlé kroky zachrupaly v èervenaném písku.
Paní Katue øítila se ven, pøeskakovala schody, dvakrát upadla, ale nièeho nedbajíc zase kvapila, a vyrazila na volné prostranství pøed zámkem právì v okamiku, kdy návtìva kladla
ruku na kliku branky, aby pøela dvorkem k obydlí drábovu.
Paní Katue nìkolika skoky byla u ní a uchopivi její plné
rameno kostnatou rukou, hlasem rozèilením pøeskakujícím
zhurta ji oslovila:
S kým mám tu èest? Co zde pohledávají, oni, oni ? Dívka nevrle odsunula její ruku s ramene a chladnì pronesla: Jdu
tady k tetièce afáøce... Su Padovská Fany... Ták, ták, tedy
návtìva...! jízlivì protáhla paní Katue a z oèí jejích srely
blesky nenávisti, neb zjistila, e dìvèe jest opravdu pìkné
jako karafiát a svùdné.
Valèice takové dosud nevidìly.
Abych jim zrovna povìdìla, nemám to ráda, kdy se sluebníci zdrují od práce, zvlátì vèil z jara. A pak nerada hlídám cizí lidi, dvùr je plný drùbee.
Copak vypadám jako cikánka? rozhorlenì vypjala se Fany
a hlas její zdrsnìl.

To neøíkám, ale  
Paní nedoøekla, neb dívka pohodila mrzuté naèesanou hlavou a rychle vykroèila.
Po takovém odbytí netroufalá si paní Katue následovati ji
k drábùm, i spokojila se na konec z nouze vìdomím, e jí objasnila své pøísné stanovisko a pro pøítì znechutila jí aspoò
èastìjí návtìvy u zámeckých pøíbuzných.
Ne trn vìzel ji v noze. Paní Katue netìila se od té chvíle
bezstarostnému spánku, majíc stále na mysli kyprou, krásou
a kypící postavu Faninu.
Ach, to by bylo sousto pro Hyacinta, kocoura starého, nenechavého. Pán bùh pomoz, zhlédne-li ji a pøesvìdèí se, e
je zde na delí èas návtìvou! Nelze pochybovati, e døíve
neb pozdìji se tak stane. Hyacint na ètení sice nevidí, nosem
div novin se nedotýká, ale hezkou dìvèici bez skøipce
od zámku na nivì pozná.
I umínila si paní, e svìøí vìrné a v kadém pøípadì spolehlivé afáøce Nìmkyni dozor nad domácností i dvorem a sama
vìnuje se jen a jen slubì strákynì mravnosti.
Leè osud nìkdy si s èlovìkem podivnì zahrává.
Paní Katue mìla umìlý chrup, zavìený zlatými krouky
na dvou rozviklaných pièácích, a nastojte! Jednoho veèera,
vyjímajíc jej, vytáhla s ním i oba své zuby. Èekala sice tuto
ránu, ale pøece jen ji zkormoutila. Co si nyní poène! Chrup
bez pièákù v ústech nedrí a vsune-li jej tam pøece, je v stálé
obavì, e jej spolkne.
To bylo nebezpeèí velmi váné a bylo tøeba mu vèas èeliti.
Ale to znamenalo zajeti si do Brna k zubnímu lékaøi, zmaøiti
celý den, neb valèický zubotrhaè, lidumil Pakosta, sice lidem

outrpnì zuby trhal, lépe øeèeno páèil, ale o dalí osudy jejich
se nestaral.
Jak mohla paní v tak kritické dobì, kdy pøítomnosti její doma
tak horoucnì bylo tøeba, vzdáliti se a pobýti v Brnì do veèera?
Mohla ovem, ale jen tehdy, zaneprázdní-li bratra Hyacinta 
mimo dùm. Pak nechá si Fany s nakadeøenou parukou a hluboce vystøienou bluzkou po dvoøe spejzí.
I namluvila bratrovi, e nyní v èervnu byla by nejpøíhodnìjí
chvíle k návtìvì pøítele dùchodního na sousedním panství.
Sena jsou sklizena, dùtklivìjí práce není. Hyacint dávno
se chystá k návtìvì, ale vdycky se mu cosi vyvrbí a on odkládá, odkládá. Co si jen ten èlovìk o nìm pomyslí! Zajisté
nic pìkného.
Pan správce se kroutil a vymlouval, dìlal drahotu a poukazoval na okopávku cukrovky, na opravy v kravárnì, a koneèné uhnul výmluvné sestøe a jako unavenì øekl:
Kdy tedy mermomocí chce, uèiním ti po vùli. Vak potøebuji té oddechu. Cítím, e stáøí se blíí... Vdy ji nemohu
udìlati petku a to je podle pranostik starých myslivcù chyba...
A tak jednoho èervnového jitra vyjídìla z brány parku valèického lehká bryèka se správcem smìrem k Rajhradu a za
hodinu potom, kdy se paní Katue s víky zámecké nade
vechnu pochybnost pøesvìdèila, e milovaný
Hyacint aspoò pro tento den pøed pokuením jest ochránìn, kotrcala se tìká parádní éza dìdinou k stanièce
tøeòùvské, ukrývajíc ve svých útrobách drobnou, kulatou postavièku tyranky zámecké.
Chrup vezla v katulce ve vatì zaboøený. A dvùr s okolím
hovìly si v idylickém klidu zlatého, vyhøátého letního dne, psi

s rozkoí vyhøívali se na sluníèku a z rozvernosti lapali tlamami po batolících se kaèátkách, kohout s prohnutým krkem
na hnojiti radostné kokyryhal, krocan s vìjíøovitì rozloeným chvostem jako starý generál vykraèoval si mezi tou havìtí, jakoby rozjímal o nìjakém vítìzném taení, koèky blahorodily si ve výklencích kravárny a líné mouraly
po mimojdoucích...
Kadý boí tvor od èlovìka a do nejnepatrnìjiho hovádka zdál se hlásati, e dobøe jest mu na zemi  bez paní Katue. A ona zatím jako na køídlech spìla k Brnu, v duchu si libujíc, jak vecko pìkné zaonaèila, bratra-mlsala z domu vystrnadila, jen aby zamezila a znemonila jeho setkání
s vídeòskou treperendou.
Na zastávce lískovecko-vostopovické pøihrnula se do vozu
koatá tetièka a kdy hlavou k paní Katui se otoèila, rozlil
se po její tváøi vlídný, poníený úsmìv. Hned hnala
se po paninì ruce, a kdy odtrhla, medovì se zeptala, kam
milostpaninka ráèí, jak se ji vede. Ona veze poslední chøest
do Brna na jisto do hotelu.
Paní Katue o defektním chrupu se nezmínila a svedla hovor na jiné, pøíjemnìjí pole.
Babka byla jednou ze známých pøekupnic a paní Katue
zvlátì jí pøála, e tuze nesmlouvala.
Ji blíili se k Brnu, Petrov jasnì se rýsoval pøed nimi, jetì
nìkolik minut a vyprostí se z dusného vlaku; tu babka naklonila se k ní a tajnostnì, dùleité jí eptala:
Milostpaninko, nemrzijó se, ak nemosí bét zle... Nescu
dìlat mrzutost, co je mnì vostatnì po tým, hale je to nepatøièná vìc, co bech to neøekla...

A pøidueným hlasem, s vystouplýma oèima zvìstovala: Potkala sem milostpána za Støelicama v haliji s tó frajlièkó Padovskó...
Paní Katue, jako by blesk pøed ní udeøil, vecka se zhroutila. Teprve po chvíli vyhrklo z ní:
Osobo, nemélíte se, víte, co mluvíte...?
Tetka souhlasnì, pøisvìdèivì pomrkla a soustrastnì povzdychla:
Ba nemélím. Sama sem si øekla, vidí-li mý starý voèi dobøe, hale de stáli pøede mnó hodnó chvílu   Milostpán ju
k sobì pøitahoval a vona, mrcha, hani mnì to z krku nesce...
Haòba mluvit...!
Paní Katue ji neposlouchala, tak byla duevnì zamìstnána tou neblahou novinou.
Pojednou blesklo jí hlavou:
Ty hloupá huso, domnívá se; bùh ví jak jsi vyzrála na potutelníka a on tì pøelstil. Posedí si nìjakou hodinku u zubního
lékaøe a on, kdo ví, co zatím provádí. Není pochyby, e místo
na Rajhrad stoèil se polní cestou k Støelicím a tam se setkal
na umluveném místì s Fany. Nedomyslila, krev prudce jí zakolotala v ilách, skoèila jí k hlavì.
Pìkné jsi to spravila, vìru!
Ji tu sedìla jako na jehlách a mezi tím, co vlak vjídìl
do nádraí brnìnského, byla rozhodnuta, jak dále si poradí.
Zubního lékaøe pro tentokrát nevyhledá, s chrupem musí mít
nìjaký èas strpení. Radìji kaí se budu ivit, ne by pana bratra
zanechala v osidlech té bìhule.
Prvním jejím èinem, kdy vystoupila z vozu na nádraí, bylo
zeptati se, kdy jede pøítí vlak k Tøeòùvce. Na tìstí
za necelou hodinku, a to paní Katui ponìkud upokojilo.

Ale protáhla se ta hodinka zatrápenì, jen co je pravda. Za jiných okolností mine, ne se nadìje, ale dnes vlekla se hlemýdím krokem. Jaké obrazy vymalovala jí za tu dobu rozbouøená fantasie! Hned dívala se zvìdavì sklenìnými dveømi do správcovy kanceláøe, kam ráno a veèer vstupovala
èeládka pro rozkazy, jindy opìt byly to pøízemní jizby s kalnými,
zapráenými okny, kam by mohl Hyacint ukrýti celý tucet milostenek a nikdo by o nich nezvìdìl. I na blízké mlèelivé lesy
pøipadla, vecka ta místa mùe si napøítì zvoliti ke schùzkám,
bude tøeba vude míti oèi... A zase v duchu zala do lesù
a vzpomnìla si, e je v nich nìkolik bud na list a dokonce i laveèky. Nahrabané listí, vonící lesem, jaký to skvostný úkryt pro
milence! Pro milence...! A se oklivostí otøásla. Rarach je
vezmi oba, nebude jich koda!
Leè i trapná hodinka uplynula a paní Katue opìt spìchala
jako na perutích k jihu.
Kdy jela k Brnu, zdálo se jí, e vlak letí, nyní pøipadalo jí,
jako by se vlekl hlemýdím chodem  V Tøeòùvce neèekala
na ni éza, ba na nádraí kromì éfa a hlídaèe nebylo ivé
due. Poledne dávno odzvonili a lidé hovìli si nìkde
v chládku.
Dobøe tak! pøichválila si paní, aspoò nikdo mé nespatøí
a já vhrknu do domu znenadání.
I podkasala si suknì a polní pìinou pod tratí cupitala k Valèicím. Spìchajíc klopýtala pøes hroudy i zmolky nejednou vzala
pochopa, ale zase se dostala na rovnou cestu a ve stínu kadlátek pøela valèické pozemky.
Vyhnula se dìdinì a kolem rybníèka pod baantnicí propletla se mezi bujným køovím. Tak se oklikou dostala k zadní èásti
zámeckého parku, sousedícího s protáhlým dvorkem, zastaveným hospodáøským náøadím a vozy. Vklouzla do parku po-

otevøenou brankou, probìhla tìsnì kolem zdi, ji minula poslední keøe a octla se na otevøeném, holém prostranství, kde
stávaly panské povozy.
Jako v zimnici drtila v bezzubých dásních:
Bìda ti, Hyacinte i Fany, zastihnu-li vás pohromadì! A se jí
prsty køeèovitì zachvìly v pøedtue, jak zaboøí je do nalíèených
tváøí Faniných nebo vjede jimi do její naèesané paruky.
Rozhlédla se sluncem ozáøeným prostranstvím a hle! lutá
bryèka správcova stála klidnì pod koatou lipou Div se pøekvapením nezapotácela. Tedy nemýlily ji její pøedtuchy, Hyacint
vyjel si k Støelicím a s milostenkou svezl se domù a jak
se lidovì øíká: vypálil chytraèce rybník, e lépe se mu to ani
nemohlo povésti.
Ta jeho troufalost a k nebesùm volá o pomstu  Je asi úplnì v její moci, kdy zapomene na ve kolem sebe i na blahorodou paní sestru, o ní pøece ví, e jako drak v pohádce je
stále na strái a pøipravena vychrliti oheò na kadou enskou
bytost, která by Hyacinta odlákala s cesty ctnosti.
Ale teï jen kde vìzí, kde vìzí! Kdo dá jí bezpeènìjí zprávy ne vìrná, ostraita, osvìdèená její dùvìrnice a sluebnice Nìmkynì-afáøka?
Ji ustanovila nejen opatrovatelkou vekerého statku, ale pøedevím strákyní mravnosti, ona nech vydá poèet z vladaøství
svého.
A paní Katue ji uklidnìnìji zaboèila k rybníèku, v jeho pozadí bìlala se chalupa afáøova.
Otevøela dveøe do síòky a hned na prahu se zarazila. Vstøíc
vanula jí ne milá vùnì upeèeného chleba neb prostých venkovských jídel, ale cosi nezvyklého, jejímu èichu pøíjemné lahodícího. Rozíøila chøípí a mlsnì se pásla na té vùni. I víno
rozpoznala.

Zpropadená Nìmkynì, jak si pøilepuje! Je jí pøáno, vdy
za to paní slouí tìlem i duí.
Pak tie vstoupila do malé, eré kuchyòky. Pøiedi ze sluneèna, nerozeznávala hned pøedmìtù a musila opatrné postupovati, aby nezakobrtla o vìci porùznu rozestavené.
V první chvíli domnívala se, e tu nikoho není, kdy v tom dolehlo k jejímu sluchu z tmavého koutka za dveømi, kde stávala iroká, vìènì rozvalená postel, drsné chrápání.
Kdo si mùe dovoliti za bílého dne takhle chrápat? durdila se paní Katue a stín nevrlosti mihl se po její tváøi.
Pak pokroèila, zvìdavì nahnula se pøes pelest postele
a uzøela  iroce rozvalenou, mohutnou postavu afáøèinu
s hlavou zpìt vyvrácenou.
Oblièej její byl brunátný, zpocený, ústa pootevøená, v koutcích pìnou slin pokrytá.
A páchlo z nich jako ze starého sudu, a nos pøikrèila. Levá
ruka vìrné due visela bezvládnì s postele a nedaleko ní
leela vinná láhev ve velké rudé kalui.
Paní Katue vysoko vytáhla oboèí a významnì sepulila rty.
Dùvìrnice patrnì se opila, jak zákon káe, a vyspává opici.
S této stránky vìru jetì jí neznala, bude tøeba pøes vecku
pøízeò mravokárnì ji rozebrati.
Pozvedla láhev a zrak její utkvìl na etiketì. Div pøekvapením
neupadla.
Médoc! afáøka zpila se jemným bordeauxským vínem! Kde
a jak k nìmu pøila, ví bùh.
Pane, ta si pøíli nepøipoutí starosti o statek a mravnost,
kdy za bílého dne zpije se pod obraz a k tomu tak vzácným
nápojem. Takto pan Hyacint mìl volné ruce na celé èáøe,
o bezpeènosti statku ani nemluvíc.

A zase ji zavrtalo mozkem, jak do této kutì pøiel Médoc!
Hrùza hrùzoucí, co si tento lid dovoluje!
Ne sly, co se to ozvalo v sousední svìtnici, kde zpravidla
nebylo ivé due!
Chi, chi, chi, chi  -!
A ji výe, rozpustile, jako po bujném vtipu neb kádlení:
Chi, chi, chi, chi...! Ale voni sou...!
Paní Katue jak pardál jedním skokem byla u dveøí, vyrazila
je mocným úderem a vytøetila ve svrchovaném úasu oèi.
Spatøila na nízkém, prosedìném divánku, jej kdysi afáøcedùvìrnici darovala  výkvìt vech frejíøù  pana Hyacinta, tisknoucího k sobì polovièními nedbalkami pøiodìnou vídeòskou
sleènu  Fany.
Chtìla stranì vzkøiknouti, vychrliti cosi dìsného, èím by
situaci výstinì oznaèila, vinníky na padr rozdrtila, ale pojednou zatmìlo se jí pøed oèima a Katue, tápajíc rukama
kolem sebe, padla koneèné v mdlobách na zem. Dlouho trvalo, ne ji opìt k vìdomí pøivedli a na èerstvý vzduch dopravili, ale tu se jim mocí vytrhla a vrávorajíc klopotila se domù.
Podobajíc se více pøízraku ne ivoucí bytosti, smrtelnì bledá, s oèima do neurèita upøenýma stoupala po irokém schoditi a odtud chladnými chodbami do svého pokoje, kde
se zavøela.
Pan Hyacint marnì se kajícnì pokouel ji pøimìti, aby mu
otevøela, uslyel jen nevrlé zabruèení...
Ráno druhého dne poslali jí po jejím oblíbeném dìvèeti snídaní, ale kdy s nepoøízenou se vrátilo, v temné pøedtue vyrazili dveøe.
Nali paní Katui v lùku s hlavou ke zdi pøitisknutou, tuhou.

Jetì nezarostl rov Katuin na tichém høbitùvku vìtrnském
a ji její místo po boku správcové bylo obsazeno novou hospodyní  Fany Padovskou.
Sama se o nì pøihlásila, odvolávajíc se nejen na svou zpùsobilost, získanou slubou v bohaté rodinì idovské, ale i na
city, které prý chová k panici Hyacintovi, na sladké ukázky
milosti, a starý pán, ílenì do svùdné eny zamilovaný, slepì
se podrobil.
Snad za ukojení své vánì, v pozdním vìku horoucnìjí ne
v chytlavém mládí, byl by i k manelství s Fany se odhodlal,
ale ona byla jetì v letech, kdy se doufá v nìco pohádkovitého, oèekává se kdy ne princ, aspoò krásný dvoøenín.
A tak jednoho dne vtáhla chalupnická dcerka valèická jako
samovládná hospodynì do zámku.
Panské sluebnictvo, nedávno jí jetì tykající, ovem nevítalo ji slavobránou, vini, ale tajnì se uklebovalo a zle se vyslovovalo o jejím povýení.
Dcerka oralky Padovského, povìsti velijaké, hospodyní
na zámku!
Pan správce ztratil u nich vánost nadobro.
I v dìdinì vyvolala zpráva ta rùzné dojmy a stala se pøedmìtem hovorù v domech i v hospodì. Páni mívají rozmary velijaké a je známo, e hospodáøtí a lesniètí úøedníci nebývají
vdy vybíraví v láskách, ale pan správce nebyl ji mladíkem,
honosil se lechtictvím, mìl styky s okolním panstvem a tu by
se jistì doporuèovalo, aby se pamatoval a postavení své
nesnioval takovým nanicovatým pomìrem.
Celfotr Jakubièka, jakási duevní autorita na vùbci, pøi hovoru o Fanynì povýeni dlouho se uèuøoval a rameny pohazoval a teprv kdy pøímo byl vyzván, jak on se na to dívá,
mudrcky prohlásil:

Pamatujte si, co vám øekne dìda: Vodjakiva mudly regírovaly svìt! Víc neøíkám  
A po uronìní té moudrostí prudce zabafal.
Slova jeho jako na køídlech rozletìla se dìdinou a ku podivu zchladila var nevole v tak mnohém hrníèku.
Je to tak, pøiznával kdekdo a o doklady nebylo nouze. Vdy
i bývalá knìna, dcera baronova, byla prý lehké zboí a lítala
kdysi v cirkuse na koních.
Fany, stavi se hospodyní, snaila se moudøe pøizpùsobiti
se pøedevím svým zevnìjkem novým pomìrùm. Dala vale
hluboce vystøieným bluzám, koketním krátkým sukním a køiklavì pestrým stukám v nakadeøených vlasech, a jak vídala
u panièek vídeòských, vánìji se strojila, aby tak pøipomínala
zástupkyni paní domu. Byl to moudrý nápad a získal jí tichý
souhlas jejího okolí.
astnì ovládla v krátkém èase obstarávání a øízení domácnosti, e pan Hyacint, a po ui do milostenky zamilovaný, a
se divil, jak obratnì si vede. Znamenitì ji slouilo; celá její
postava se zaokrouhlila, zkrásnìla, ple jí zrùovìla, zjemnìla, i bylo patrno z kadého jejího projevu, e je na dobrém
bydle.
Protoe o hospodáøství a hospodaøení ve velkém slohu
po zpùsobì paní Katue nemìla ani potuchy a kadým zpùsobem chtìla se státi její dùstojnou nástupkyní a panu Hyacintovi nezbytnou oporou, tím úeji pøilnula k Nìmkyni, afáøce,
tøebae z nedávné zkuenosti mohla si na prstech vypoèítati,
jak je spolehlivá, jak tìko po tom vem, co se mezi nimi
a správcem pøihodilo, obstojí vùèi ní v úloze velitelky.
Tak se stalo, e Nìmkynì, jak jí ve Valèicích obecnì øíkali,
po celý èas byla Fany k ruce, jen na noc odcházela domù.

Na tìstí byl afáø z míry hodný èlovìk, papuèa, a jediným
jeho pøáním bylo, aby co nejménì pobyl s drahou polovicí.
Rád by býval s kadým pìstoval dobrou vùlu, pøichvaloval
si svatý pokoj, jeho ovem po boku vìènì rozjedované enyNìmkynì nalézti nemohl. tím byl poddanìjí, tím více pøituovala nad ním vládu a plísnila ho za kadý krok jako dìcko.
afáø nesl odevzdanì jho, utìuje se v duchu, e mnohé
valèické sanì jsou jetì horí. Nìmkynì aspoò dovolí mu zajíti
veèer do hospody na ètvrtku, na trochu toho poplkání
se sousedy, kdeto mnohé furie muùm ani chvil- ky oddechu a zotavení po denní døinì nepopøejí a odskoèí-li na hlt vína,
ji jsou jim v patách a dìlají republiku, a není moná.
Fany nosila stále u sebe svazek klíèù za pasem a byla vecka blaena, kdy pøi chùzi zaromonily, tváøila se dùstojné, jak
vídávala u starích paní, rozafnì øeèòovala, pøes to vak nemohla nepozorovati, e pantí sluebníci nevzdávají jí patøièné úcty, pouchují se za jejími zády, stìí tutlají smích, kdy
volá je k raportu a to, ono jim naøizuje.
Ukázalo se, e na potvoru dìlají pravý opak, jen aby ji bylo
zjevno, e ji za nic nemají.
Místo rybízu natrhali jí nezralých srstek a do krve se s ní pøeli,
e tak poruèila.
Provedli jí ve své zlomyslnosti mnohé kousky, na pohled ertovné, ale vskutku bolestné, neb vycítila z nich pohanu své
osoby.
Nezøídka nìkterá ze starích en na její ochotnou nabídku,
e radou i èinem vypomùe, dala jí v odvetu: Neplite
se do toho, ak my si bez vás poradíme 
Pane, to néni jako ve Vídni dìlat frajlièku, hu nás se mosí
práci rozumìt a pak teprv poróèet...

Fánka Padovská! nejednou dotklo se jejího sluchu, jako
kdy kusem bláta hodí, ba stalo se, e kdosi køikl za ní pøes
zeï do tmy parku: uo!
Fany s poèátku stydìla se o vem tom správci vykládati, aby
jí nevytkl, e to s èeládkou neumí, ale kdy tìch hoøkostí zaila
pøes míru, postìovala si mu prosíc, aby se ji zastal, lidem vysvìtlil, koho mají pøed sebou, jak si jí mají povaovati.
Pan Hyacint bud lichotkou neb ertem ji odbyl, tu zase ji potìil, e èasem si lidé zvyknou. Nyní mají dosud v èerstvé pamìti její pùvod, èemu koneèné nelze se diviti, neb jsou jejími
vrstevníky a teprv nedávno ji povaovali za sobì rovnou.
Dobøe uèiní, kdy bude ménì rozkazovat a vùbec s lidmi
se stýkat, aspoò stane se vzácnìjí. Vak afáøka se ji vyzná, zastane ji, za neboky paní sestry o vem vìdìla a dost
èasto ji zastupovala v úkolu hospodynì.
Fany se trochu upokojila, ale tajné se rala, e se jí ti valèiètí sprosáci nechtí klanìti. Èasem napraví jim ty tvrdé palice, donutí je k podpoøe, jen a bude jetì pevnìji sedìti
v sedle.
I volala afáøku dvakrát dennì k raportu a po ní posílala dvorskému lidu vzkazy a rozkazy.
Mazaná Nìmkynì vyøídila, co se jí uzdálo, ale vdycky tak,
aby si to s lidmi nerozlila. Vìdìla dobøe, e panská pøízeò
jest vratká, mùe se od Fany èasem odvrátiti, -ona zmizí, jak
se objevila, a jí bude zde s lidmi dále íti.
A pak si správnì pomyslila: Vak panstvu neubude a iji-li
já dobøe, nech si i ostatní pøilepí.
Vidno, e naèichla kavalírskými zásadami a vyznala se.
I Fany èasem dovtípila se, e tøeba pamatovati na zadní koleèka a èiniti si pøátele z mamonu nepravosti.

I pan Hyacint dobromyslné jí radíval: Pamatuj na sebe! Nebudu zde vìènì, nìco mùe na èlovìka hrknout...
Jak se dalo, snaila se utrhnouti z hospodáøství ve svùj prospìch, a nebylo k tomu tøeba nìjakého zvlátního dùvtipu, neb
ona ve prodávala, poèínajíc od vajíèek a po krmníka.
Pan Hyacint byl pøíli lechticem a zamilovaným muem, ne
aby na ní ádal úèty...
A tak atil barona na statku kdekdo: správce, hospodynì,
afáøka, nepochybnì i revírník se svým tábem a po jejich
pøíkladu ostatní dvorská èeládka.
Ale co bylo Fany platno, e mohla se nyní pìkné po módì
strojiti, hráti si na paní, opatøiti si velijaké perky a trety,
po nich jako po nìèem nedosaitelném kdysi touila, e
ve spoøitelnì uetøená èástka utìenì vzrùstala a se zaokrouhlovala, e koneèné i dvortí nezdvoøáci poznave, kterak
nenávidìná povýenka nejen pána nezmrzela, jak
se prorokovalo, ale úplné ovládla, pøívìtivìji, pokornìji se k ní
chovají a vzdávají jí úctu, po které tolik touila  !
Tam, kde její obì, její pøièinìní pøedevím mìlo býti uznáno a ocenìno, nezacházelo se s ní, jak si pøála. Dosud spala
v komùrce pøi kuchyni, kde to páchlo mastnotou, kyselým zelím, èesnekem a jinými vùnìmi ze sousední spíe, v komùrce,
kam padalo svìtlo jen malým okénkem ve stropì, take nemohla zde ani zrcadlo povìsiti, zakoupené perky a aty
na odiv vystaviti, v sluné skøíni je rozvìsiti.
Snad si naposled správce nemyslí, e co bylo dobré pro
sluebné dívky, musí staèiti i pro ni, hospodyni!
Ví dobøe, èím mu je, nech tedy s ní podle toho nakládá.
Dlouho chodila s tím hoøkým mrzením, ale koneènì si dodala srdce a pøi vhodné pøíleitosti pánovi si posteskla. Spím
hùøe jak sysel ve své díøe. Sotva se v tom kumbálku skrèím,

pololítostivì, polohnìvnì z ní vyhrklo. Ale zapomíná, drahouku, kolikrát se tam vyspí, he, he, he, zavtipkoval pan
Hyacint a náhle se rozchechtal jako faun, a v oblièeji zrudnul.
Myslim, e by ti èlovìk mohl také schovat do lùka støíbrné
líce jako tomu jistému faráøi a za rok by se tam opìt s nimi
shledal...He, he, he  
Fany za jiných okolností byla by se tomu ertu s chutí zasmála, ale tenkrát jetì více ji rozzlobil.
Stanula proti správci s vypjatým poprsím, s oblièejem a
po ui zarumìnìným a horlila: Máme zde øadu pokojù, myi
se v nich prohánìjí, ale já musím se spokojiti s krcálkem, kde
to páchne jako u kramáøe... V jednom pokoji jsou katule, které pamatují iku, v druhém kopky, necky, v tøetím slepièince od kvoèen. Øeknìme pøíkladnì ten poslednì jmenovaný!
Proè bych já, panská hospodynì, nemohla tam bydlet a kvoèny
vysezovat kuøata v mém kumbálku! Nemám pravdu?
Má, mé srdíèko, má jako vdycky a s pánem bohem
se tam pøestìhuj. Ale uvidí-li nìkdo z dvorských lidí, pøíkladnì ponocný Paøízek, jak v noci po chodbì pøechází, jetì
rozplká, e v zámku straí bílá paní  
 Já se divím, e je naemu milostpánovi stále do pásù,
na oko durdila se Fany, ale v duchu jásala nad dobrým poøízením.
 Jak povídám, dokonce nic nenamítám proti tvému pøestìhování, ale je to veliká ratejna a není v ní kusa nábytku, ji
vánìji uvaoval pan Hyacint.
A já to budu mít sakramentsky z ruky, dobruèel. Vak jsem
si ji kolikrát myslila, jak by ty panské pokoje prokoukly, kdyby je malíø vymaloval a milostpán do nich koupil trochu mo-

dernìjího nábytku . Pøece Herr von a o peníze té není
zle! Já bych takovou vete dávno ji byla prodala idovi .
Kadý krejèíø bydlí nádhernìji ne my   pøiloila druhé polínko do roztopené výhnì.
Správce pøimhouøil oèi a tie si pohvizdoval. Pak luskl prsty a úsmìvné zahovoøil:
Tobì se dnes trefuje øeè... Nu, má i v tomto punktu pravdu. Sám jsem si kolikrát pomyslil, e bychom mohli slunìji
bydlit, ale to ví, neboka paní sestra si zvykla po staré módì
a byla na kadý krejcar tak opatrná. Dej jí pán bùh vìènou
slávu, myslila to jistì dobøe, ale z toho nenásleduje, e bych
já se musil v tomto haraburdí nadosmrti zahrabat  .Èekám
kadého dne mistra Malenu z Kostelce. Psal mi o desky a jak
dojede na pilu, zavedu ho k nám a zamluvím si u nìho nábytek. Dìlá do Brna do skladu Deutschovi, jistì i mnì vyhoví...
Fany vybavil se v té chvíli obraz vyího, trochu nahrbeného
mue s pìknou, výraznou hlavou, s pobledlým oblièejem
a edýma, plachýma oèima.
Vidìla ho nìkolikrát v zámku, kam pøicházíval do kanceláøe
platit za odebrané desky a jednou v nepøítomnosti správcovì pozvala ho do kuchynì.
Lichotilo jí, e na rozdíl od ostatních cizincù, obèas do zámku zavítavích, velmi uctivì k ní se choval a s jakýmsi mladickým obdivem na ni se díval. Mnoho jí tenkrát vyprávìl ze svého
ivota, zmínil se i mimochodem, e má nerozumná leta dávno za sebou, je svoboden, majitelem dobøe zavedené truhláøské ivnosti ve vlastním domku.
O takové partii Fany vdy snívala, pokud byla jetì ve Vídni.
Malena i jinak jako sluný mu se jí zamlouval   Správce
s Fany domluvili jetì nìkteré podrobnosti o nové úpravì
bytu a rozeli se v andìlské shodì.

Po èem tolik touila, spadlo jí rázem jako zralé jablko
do klína. Dostane se z temna a dusna kumbálku do vysokého,
novým nábytkem a vím potøebným pansky vybaveného svìtlého pokoje, s vyhlídkou do parku.
Nech se pak nìkdo jen opováí jí pøipomenouti, e doma
spávala jako dìvèice kole odrostlá v zimì v koutì na zemi,
v létì na pùdì na slámì, kde nejednou pøebìhla jí my
po oblièeji a detík ji pokropil.
Jaké to bude pro ni zadostuèinìní, a jednoho dne k polednímu, kdy dvorský lid odchází z práce, rozhrne bílé záclony
svého pokoje a rozloí se na plyových poltáøích v oknì, aby
kdekdo vidìl, kam to a Fany Padovská dopracovala. A jí
jásavý výkøik vyklouzl z hrdla.
Asi za týden skuteèné dostavil se Malena, jako vdycky
ostýchavý a uctivý, proel se správcem pokoji i kuchyní, znalecky prohlédl nábytek, dal-li by se snad opraviti a k dalí potøebì pouíti, a po mnohém krèení rameny a vzdychání laskavì mínil, e lidský um tu nic nespraví, jeliko èervotoèi ji
dávno dokonali dílo zkázy. Nábytek drí jen nátìr a rouby
a kdyby se na nìj trochu zhurta kleplo, pod rukou se rozpadne.
Je to vechotina jako stará babièka a spíe se hodí do musea
staroitností.
Veho vudy lze vybrat nìkolik kouskù, s ostatním na pùdu,
ale opatrnì.
Takové dal mistr parere a jistì nábytku neukøivdil. Koneèné
pøili i do Fanina pokoje, a tu správce noblesnì prohlásil, e
si pøeje, aby mistr hospodyni k spokojenosti obslouil, a jak
ona si poruèí, udìlal  
Mìl naspìch, neb afáø s jakýmsi vzkazem z hrouzkovického dvora èekal v síni a hluènì pokalával.

Fany pouila té pøíleitosti a pochlubila se mladému mistrovi svým majetkem, vyloila pøed ním vecky perky i prádlo,
rùovými stukami ovázané, jen aby byl hlasatelem její slávy,
kamkoliv pøijde.
Nezatajila pøed ním, kolik si bìhem krátké sluby na hotovosti uloila.
Mistr byl velice dojat její sdílností a dùvìrou a jeliko podle
pravdy byl prosáèek a zøídka kdy nìco lepího vidìl, upøímnì, nelíèenì se podivil a náhle, dodav si odvahy, rozechvìlým hlasem prohlásil, e kdyby on byl zámoným, nic na svìtì
nebylo by mu dosti drahé a vzácné, aby to krásné
a láskyhodné sleènì neobìtoval.
Fany nikdy pøedtím neslyela tak nadeného obdivu své dokonalosti z muských úst, i uschovala si vzpomínku na dvorného mládence do nejlepí pøihrádky své pamìti. Pak pøeli
v hovoru na pomìry Malenovy a tu si mistr postìoval, e vbrzku odejde mu z domu hospodynì, starí sestra Lína, která
se provdá v místì za krejèího, èlovìka sice pøièinlivého
a hodného, ale nevalnì zdravého.
Zùstane zde sám jako prst a bude nucen celý dùm svìøiti
cizím rukám. Stará se náramnì, protoe v nynìjí dobì aby
pohledal vìrného a spolehlivého sluebníka.
A proè se tedy neoeníte? naivnì vylítlo z Faniných úst.
Malena pokrèil rozpaèité rameny, chvíli sebou vrtìl na stolici,
jako by se k èemusi chystal, a pak rozváné jal se hovoøiti.
Ono se snadno øekne: Oeò se! ale sluí uváiti, e manelství bývají velijaká a tuze zøídka slýcháváme chválu. Kdyby to tak byla smlouva na výpovìï, ale manelství je svátost
a svazek ten trvá a do smrti jednoho z manelù... Pak jsem
horlivì èítal Písmo a ledacos odtud jsem si dùkladnì zapamatoval...

Prosím vás, co má Písmo èinit s manelstvím? uklíbla
se Fany. Toto rozumování jaksi se jí nezamlouvalo. Má! vánì opáèil mistr. Èlovìk tam najde vìci, nad kterými
se hluboce zamyslí. Pøíkladnì praví Písmo c enách: Moudrá
ena vzdìlává dùm svùj, ale bláznice rukama svýma boøí
jej...Neb: Stateèná ena daleko nad perly jest draí. Ale zase
jinde èteme: Rtové její strdí tekou a mìkèejí jsou nad olej
ústa její; poslední pak vìci její hoøké jsou jako pelynìk. A tak
podobné: tu chvála, tam zase hana. Tìko se za takových
okolností eniti  
A Malena sloiv ruce v klín, upøímnì si povzdychl. Fany
s lehkým úsmìkem pièaté prohodila:
Mnì se zdá, e se na ten zpùsob nikdy neoeníte. Radíte
se jen s rozumem a kdyby nakrásnì nìkdy srdce promluvilo,
umlèíte je nìjakým výkladem z Písma...
A jak kdybych boím doputìním nael dívku, kterou by srdce i rozum milovaly...? nesmìle, v patrném rozechvìní tie
vylo z mistrových úst a pohled jeho zkoumavì utkvìl
na oblièeji Faninì.
Zardìla se mimodìk a stydlivì sklopiví oèi vyeptla: Kdepak najdete takovou dokonalost...?
O, ji jsem nael! roztouenì zvolal Malena a poloil ruku
na srdce. Ale netroufám si...
V tom se otevøely dveøe a vstoupil správce. Tuze nevhod,
zamrzela se Fany.
Mnì se zdá, e mnì chcete, vy potutelníku, odlouditi hospodyni! rozmarnì øekl a letmo dotkl se pohledem obou mladých lidí. Ti si jistì nevykládali o poèasí, hádal z jejich rozruených oblièejù.
Kdybych mohl, milostpane! poloertovnì, poloupøímnì pøiznával se Malena.

Buïte tak hodný! vyhrklo ze správce, ale hned klidnìji dodal:
Poèkejte si na ni. Beztak ji dìdina brzy omrzí. Prosím vás,
Vídeòaèka a zde na takové pouti...! Správcovy oèi stoèily
se elmovsky smìrem k hospody
ni a kolem úst pohrával mu úsmìv.
Ostatnì enská je vdycky lepí trochu zamøelá  jako divoèina    He, he, he, he...
Hovor vyznìl vesele, ale zanechal v mysli vech trvalé sledy.
Kdo ví! øekli si v duchu, kadý ve vlastním zájmu.
Za mìsíc po tom odstìhovala se Fany ze zatuchlého, polotmavého kumbálku do vysokého, svìtlého pokoje s vyhlídkou do zelenì parku.
Prokoukl vkusným malováním i moderním nábytkem, byl roztomilý jako klícka a nikdo nebyl by uvìøil, e zde kdysi kvoèny
vysedìly nìkolik pokolení kuøat.
V oknì bìlala se krajková záclona a k pohovìní zval malinovì èervený, plyový poltáø.
Dvì vìci zvlátì upoutaly pozornost návtìvníkovu. V koutì
naproti oknu stálo vysoko vystlané bílé lùko s èervenou proívanou pokrývkou i srnèí pøedlokou, a pøi prostøední stìnì
nevyhnutelný parádní kus tehdejího panského zaøízení  skleník.
Za køiálovì èistým sklem jeho dveøí vystavila Fany svoji
chloubu a slávu: perky v otevøených, sametem vyloených
pouzdrech, vesmìs správcem darované,, svou podobiznu
z prvních let vídeòského pobytu v rámeèku, z drobných moøských ulit zrobeném, památky z mariacelské pouti a mnoství
hrníèkù a koflíèkù i jiných tretek, je jí z rùzných slavností, cest

a poutí pøinesly kamarádky neb které podìdila po sestøe
správcovì Katui.
Kdyby byla stokrát za den vstoupila do této útulné svatynì,
nikdy neopomenula zastaviti se v blahém zasnìní pøed tímto
vyvrcholením své marnivosti: pøed skleníkem.
Ach, ano, nebyl to sen, nýbr holá skuteènost, e Fany Padovská z bídné chaloupky ve vrbièkách rozbila stánek svùj
v místech, kde snad kdysi bydlívaly hrabìnky, e mùe
se pochlubiti blahobytem, o nìm nikdy se jí ani nezazdálo.
Pøiel i správce, aby se podivil, stanul na prahu a zálibnì
ohlíel se kolem.
Pìkné jako z cukru, pøichválil, ale má to svùj háèek...
A jaký? popatøila Fany zvìdavì na pána.
e vèil bude zase na chodbì strait bílá paní  v kalhotách.
He, he, he...
Starý pán tak srdeènì se chechtal svému vtipu, a se mu
v oèích zaperlily slzy...
Jak jen ponìkud mìla pokdy, odbìhla Fany z kuchynì, vykládala plné své poprsí, pokryté snìhobílou zástìrkou, na rudý
poltáø okna a vítìznì, pynì rozhlíela se kolem.
Mohli ji tak i ze silnice, bìící kolem zámku, pohodlnì vidìti. Zdaleka, z panského dvora volaly jí do okna pozdravy eny
volaøù, traficírù; pacholci, ujídìjící na ebøiòácích, drábové,
vycházející do polí na dozor, neopomenuli strhnouti klobouk
s hlavy a vzdáti jí úctu; Líeòky hnaly se jí po ruce a velice poníené s ní hovoøily, i milostsleènou jí podkuøovaly, ba i nerudný
revírník Saláek, vyel-li si za sluneèného dne dolù do parku
s plaidem pøes ruku, uklánìl se ji a medovì se ptal, jak
se ráèila vyhajati.
Na vech stranách èest a úcta, e se jí div nìkdy a hlava
nezatoèila.

Fany v neukojitelné touze po nových a nových projevech
veobecné vánosti vylehávala nyní v oknì kadou dobu denní,
vyhøívajíc se jako koèka na sluníèku, co zatím v kuchyni ohánìla se nezbytná pomocnice, afáøka, vaøeèkou.
Jediným èlovìkem, jen netìil se tìmto úspìchùm a chorobným choutkám jeitné eny, byl  pan Hyacint. V galantních záleitostech nikdy nebýval úzkostlivý a dobírali-li si ho
jeho kolegové feáckou hospodyní, upøímné se smával, maje
radost, e v podzimu svého ivota prodìlává takové roztomilé dobrodruství.
To byla jeho kavalírská passe, kterou mu koneèné v této
odlouèenosti od celého svìta nikdo nemohl rozumné zazlívatí.
A pak byl panicem, tøeba e obstaroným, ne pøes to dosti
jetì zachovalým. Ovsem petky ji neudìlal a tak èiperné si
nevykraèoval, jak jetì pøed nedávnem.
Mladá ena a starý mu, následky z toho vyplývající, to
známá èertovská historie, ale vdycky zatrachtilá... Pokud
Fany hledìla si své postavení v jeho domácnosti polepiti
a zpøíjemniti,.nejen nic nenamítal, vycházeje kadému jejímu pøání ochotné vstøíc, ale jakmile zpozoroval, e dívka
pomýlí na jakousi representaci a marnivou okázalostí
mohla by ho zesmìniti v oèích sluných lidí, v duchu
se zamrzel.
Nebyl ji tak zapálen jako v první dobì seznámení a jisté
bylo, e nyní uválivìji, støízlivìji o pomìru tom uvaoval. Bylo
mu dost èasto vyslechnouti od pøátel i pøedstavených nìkolik
jízlivých a více ménì podaøených vtipù na vyzývavé
a nafoukané vystupování Fanino jak v domì, tak i v irí veøejnosti.
Jinak nehovoøila pøed domácími i cizími lidmi jako:

My to nedovolíme, nás se nikdo neptal, a se s pánem domluvíme a tak podobné.
Tu pan Hyacint poznával, e po chvíli by to tak dopracoval,
jako s paní sestrou, u které byl pátým kolem u vozu a vlastnì
jen figurantem velmi truchlivé postavy.
Fany vyjela si do okolí na výlet, ale nepouila správcovy luté bryèky, nýbr starodávné, úctyhodné ézy, v které jezdívaly
manelky správcù a vìtrnský panáèek pøi slavnostních pøíleitostech i dìkan pøi visitaci.
Nevyjela si tudí skromnì, ale nádhernì jako modla s benátským øetìzem kolem krku, s náramky na rukou, v klobouku pøeplnìném pestrými stukami a kytkami bezu. V kostele
zaujala místo v boèní lavici u oltáøe, v ní sedával správce jako
zástupce patrona a za ivota urozená paní Katue jen o boích
hodech a o Vzkøíení.
Pan Hyacint nebyl pøítelem afér, ale pokud to lo, snail
se ertem, vtipem, dobrácky vyøizovati delikátní záleitosti; z té
pøíèièny vyèkal pøíhodné chvíle, a kdy Fany jednoho parného
dne v oblíbené posici jako výstavní kus v otevøeném oknì si zdøímla, pøioural se po pièkách k ní a jemné ji ze snìní vyruil.
Pak odtáhl ji etrnì od okna a jako by káral milé, nerozumné
dìcko, hovoøil:
Duinko, ví ty co, koupím ti pìknou pohoveèku a na té
se rozvaluj po libostí. Ale do okna mi nelehej! Jetì by zlí lidé
øekli, e jsi na èekané, jako jisté dámièky v Panenské ulici
v Brnì, a nedivil bych se, kdyby nìkterý cizinec si na tì hvízdl... Vak ty mi rozumí, viï? Nejsi pøece ledajaká hej, poèkej! a nebude se sama dávati do lidských hub....!
A kdy Fany se uraenì zatváøila, ji rozhodnìji konèil:
Tak jsme si to astnì vyjednali a ty i v jiných pøípadech
bude si rozumnì vésti jako má hospodyòka... V éze také

nejezdi a do panské stolice v kostele nesedej, to ponech tak
zvaným matronám...! Raduj se ze svého mladého ivota
a hloupou furii vypus z hlavy. Nesluí ti a jen tì v oèích sluných lidí zesmìòuje  
Fany zùstala jako opaøená, leè odporovati si netroufala. Pan
Hyacint sice vecky ty pro ni tak nepøíjemné pokyny øíkal s úsmìvem ve tváøi, ne pøece jen bylo patrno, e váné k ní mluví.
Èasem se vak ukázalo, e nezmoudøela v té míøe, jak si
správce pøál, a nemíní se vùbec omeziti ve svém okázalém
vystupování aspoò doma.
Asi za týden po onom výstupu vrátil se pan Hyacint v poledne z niv a uzøel v jídelnì na stole dva pøíbory. Aj, aj, máme
hosta? zadivil se.
Fany se uklíbla a jako z vyprahlého hrdla pohnìvanì vyjekla:
Snad mohu ode dneka s milostpánem jídati u jednoho stolu? 
A proè ode dneka, smím-li prosit? uasle povznesl správce hlavu a zpytavì spoèinul zrakem na jejím rozrueném oblièeji.
Tu Fany pøistoupila tìsné k nìmu a do ucha mu cosi zaeptavi, hned v zápìtí náruivì zaplakala.
Oblièej správcùv zvánìl a jevil veliké rozpaky. Ale pak zvolna pøitiskl Fany k sobì, pohladil ji po plavé hlavì a s tìko
utajenou nevrlostí prohodil:
Toto je - zpropadená historie!
Kdo ví, kolikrát stolovala Fany od té doby spoleèné s panem Hyacintem Piotrkovskim a stolovala-li vùbec; jedno je
jisto, e v pomìru jejich od té doby mnoho se zmìnilo.

Pana Hyacinta za tìch nìkolik mìsícù spoluití s bujnou krasavicí jako by bylo ubylo, jak by se byl scvrkl. Pøed tím rano
si s proedlou, sebevìdomì vztyèenou hlavièkou vykraèoval,
nyní sotva nohama pletl a hlavièka zapadala mu do lopatek.
Døíve bìhal po nivách jako mladík, hùleèkou poklepávaje si
po holinkách a svinì si pohvizduje, teï dost èasto poruèil
vytáhnouti bryèku a vyjídìl v ní do polí.
Koèí Votava, který s ním od mladosti jezdil a v panských slubách zeedivìl jetì døíve ne jeho pán, nejednou vidìl, jak
bývalý feák klímá, tluèe paèky a pobruèívá si:
Silné kafé, tuze silné kafé...!
Tak co mu ta slota takový piritus vaøí, e po nìm spí! Votava v duchu klnul Fany, patrné nerozumìje, co milostpán tím
silným kafém míní.
Tratil-li se starý pán vùèihledì, Fany slouilo, e se jen plnými boky pøi chùzi houpala. Pod bradou vyrùstal jí bìlounký,
tuhý lalùèek jako neklamný dùkaz blahobytu.
Byla-li døíve svého zevnìjku bedliva, nyní tím více, zvlátì
oblièej si pìstovala a silnì pudrovala, e podle drábova pozorování vypadala jak mouèný èerv.
Revírník Saláek, pokecávaje v parku pod lípou, bystøe si
pomiml, jak pan Hyacint chátrá a jeho krasotinka boubelatí.
Byla ta zmìna a nápadná a kadému patrná.
Chychlával se kodolibì a sám k sobì hovoøil:
Milé ty kamaráde, kam se hrabe, co si to trófá! Taková
majolena, jako z másla uplácaná, a ty, staré kocór...Vepije té,
ani se nepté...
Pan Hyacint tím èasem ji dospìl poznání, e tøeba zabrzditi, pokud je èas. Byla to vskutku silná káva, jí si poptával
ve vìku, kdy silami nesmí se plýtvati.

A ruku v ruce s tímto poznáním lo jiné: Daleko jsi se pustil,
starý brachu, pøíli daleko  Rozum do hrsti a jednej bez odkladu !
Pan Hyacint s Fany vymìnili spolu v odlehlém nepøístupném
kabinetì správcovì nìkolik dùleitých rozhovorù, z nich hospodynì nejprve odnáela si znaènì pokleslé sebevìdomí
a nevlídnou náladu, pozdìji patrné uklidnìní a upokojení. Pak
objevil se jednoho letního jitra v téme kabinetì kostelecký
mistr Malena a byl správcem velmi blahosklonnì pøijat. Posadili se proti sobì do dvou úzkých fotelù a po obvyklém úvodì o poèasí a starostech správce pøeel hned k jádru vìci.
V jeho uvadlém, ostøe vyøezaném oblièeji s vysedlými lícními kostmi spoèíval v té chvíli výraz staøecké, zrovna tatíkovské dobráckosti, sousedské bodrosti, èerné, pichlavé oèi jako
dvì borùvky dívaly se na poníeného øemeslníka tak bezelstnì,
e spadla s nìho rázem vecka stísnìnost, s ní na struèné
pozvání správcovo do Valèic se ubíral.
Milý pane Maleno, abych vám rovno øekl, nemiluji tajnùstkáøství, pokoutnictví a jednám vdy pøímo, otevøenì, jako úvodem øekl pan Hyacint a malièko nachýlil hlavu k nábonì poslouchajícímu mistrovi.
Váím si vás jako pøièinlivého, øádného a poctivého èlovìka vùbec, proto dím bez obalu, e se mi líbíte. Odmlèel
se na chvíli a dotkl se rychlým pohledem rozpaèité se usmívajícího oblièeje mladého mue. Pak dìl dùraznìji:
·Ale vy nelíbíte se pouze mnì, ale i nìkomu jinému, to jest
mladé dívce, s kterou jste se v ivotì jen nìkolikrát setkal, ale
na kterou vae výborné vlastnosti, o pøíjemném zevnìjku ani
nemluvì, uèinily hluboký dojem... Abych nemluvil v hádankách,
dím pøímo: je to má milá hospodyòka Fany... Od posledního
setkání, kdy jste, nemýlím-li se, pøede mnou dal prùchod ci-

tùm svého srdce a pøiznal se, e byste si ji rád odvedl, kdybych proti tomu nic nenamítal, milá dívka vecka je zmìnìná, zamylená, take jsem si toho i já pøi svých starostech a zaneprázdnìní poviml a ondy pøímo se jí zeptal,
nemá-li tak zvaného èerva v srdci neb vùbec nìjakou mipulaci   
Upejpala se, jak èiní odjakiva vecky eny, vymlouvala
se tak a onak, ale mne neobelstí. Konec koncù pláè, nu a to
ostatní, jak ji bývá  . Pøiznala se bez muèení, e vy jste ji
udìlal, e nemùe být bez vás iva a tak dále a tak dále...
Pak prý by si z toho zrovna dìlala svìdomí, kdyby mne,
svého laskavého pána a dobrodince, opustila a cizím, tak
zvaným neobeznalým rukám mne pøedala. Byl jsem dojat,
pøiznávám se, hluboce dojat, neb dneního dne, jak mi jisté
pøisvìdèíte, jest vzácností, raritou setkati se s vìrným èlovìkem.
A takovým v nejkrásnìjím smyslu slova jest Fany. Aè vyrostla v tak zvané dokové chaloupce, pøece má vlastnosti,
aby pohledal. Dùkazem toho jest, e svìøil jsem jí øízeni své
domácnosti  .
Leè o tom jindy.
Nejprve abych promluvil o tom udìlání.
Øku, tu jest jednoduchý prostøedek, domluvte se jako vichni
milenci èiní, po pøípadì dopite si.
Ona prý nemùe jako ena uèiniti první krok a vy prý jste
jetì ostýchavìjí.
I jdìte mi do sakramentské zemì, dím, na ten zpùsob
uschnete jako kadlátky po Vech svatých...
Tu jest zrovna rvou povinností, abych se do toho vloil a neobtìoval si svìdomí výèitkou, e jsem mohl udìlati dva lidi
astnými a nedbal jsem.

Fany neøekl jsem ani slova a pìknì dopsal vám. Teï èiòte,
jak vám srdce velí, já jako èestný èlovìk vykonal jsem svou
povinnost...
Pokud se druhého bodu týèe, to jest nìného ohledu Fanina k mé osobì, nech zví, e kadý dobrý èin dojde odplaty.
Pøilnul jsem k øádnému tomu dìvèeti jako otec k dceøi
a nepropustím ji z domu s prázdnýma rukama...
Nemám pøíbuzných. Pán mi poehnal na statcích vezdejích, nue, nech nìjakou slunou èástkou pomohu jí
vybudovat tak zvaný domácí krb  . V ivotì vykonal jsem
øadu dobrých skutkù, pravda, nedoznal jsem mnoho vdìèností, ale to je koneènì vedleji vìc. Jsem jist, e Fany vdy
cky ocení 
Tu pan Hyacint vyòal kapesník a prudce zajel jím k oèím,
jako by chtìl rozdrtiti slzy hned v zárodku. Pak hluènì odlehèil nosu, neb i ten pøi øádném pohnutí bývá zúèastnìn.
Uklidniv se, po chvíli ji resignovanì dìl:
Upravil jsem vám cestu, obìtoval tak zvané høejivé teplo
domácnosti, ale nemohu jinak 
Malena dojetím chvíli nebyl slova mocen, ale pak uchopil
správcovu ruku a ne se ponadál, vdìèné na ni pøitiskl rty.
Milostpane, jak se vám kdy odslouím za vecku tu laskavost, za tu obì! rozechvìlým hlasem promluvil. Do nejdelí
smrti   
Nu, nechte, nechte, rádo se stalo...! bránil se pan Hyacint
pøívalu dalích díkù.
Jsem dobrák, vím to, a mohu-li nìkomu prospìti, ze srdce
rád to udìlám, kdepak bych si byl pomyslil! mistr vroucnì
pokraèoval a potøásal hlavou.Uèinil jste mì nejastnìjím
èlovìkem pod sluncem 

To rád slyím, to rád slyím, uspokojenì pokyvoval správce a kolem úst mihl se mu úsmìv, ale my zapomínáme na tak
zvanou hlavní osobu, toti na Fany... Ne øekl jsem jí ani slova,
e vás pozvu, provedl jsem akci na vlastní pìst... Nu, bude
pøekvapena, a vás pojednou spatøí...Poshovte chvíli, zavolám ji...!
A ne se mistr vzpamatoval, vyel správce na chodbu
a smìrem ke kuchyni táhle zavolal: Fany, pojïte sem!
Po nìjaké dobì otevøely se dveøe a vstoupila hospodyòka.
Byla vecka bílá, jako ze snìhu, jen tváøe jí hoøely. Patrnì do té
chvíle stála, chuderka, nad plotnou. Vy zde? vykøikla afektovanì a v údivu vytøetila oèi.
Pan Hyacint køepce pokroèil, narovnal se, naklonil hlavu,
jako by se poddával pohnutí, a mìkce dìl: Právì jsem sdìlil
panu mistrovi, co byste z panenského ostychu sama si netroufala øíci... Jednám do jisté míry, jako bych byl vaím otcem... zasluhujete... si toho 
Fany rychle odvrátila hlavu, pak jako v náhle probuzeném
pohnutí hodila si na oblièej zástìru, jejím tìlem to cuklo, zavzlykala  
Malena stál zde jako na trní, nevìda, kterak se má v tomto
pøípadì chovati. Do té chvíle ani si rukou nestiskli a vùbec
dùvìrnìji se nesetkali a tu pojednou, jako kdy blesk z èista
jasna k zemi sjede, stojí pøed rozhodnutím. Ale kdy Fany lítostivì zavzlykala, hlas srdce pøemohl rozpaky a stydlivost,
i pøistoupil k ní a nìnì ujav ji za ruce, chtìl je odsunouti.
Mohu doufati? jediné vyjektal chvìjícím se hlasem a pohladil ji po vlasech.
Místo odpovìdi vrhla se mu Fany na prsa a objala jeho iji.
Správce krátce se zachechtal jako satyr a s nádechem ironie zvolal:

Opona padá! Pozoruji,. e jest na èase, abych se odklidil...
Domluvte se, pøátelé, pohovoøte si o vem a potìte se. Já
vám ji pøedem slibuji své slavnostní poehnání.
A zøejmì potìen výsledkem jednání svinì opoutìl kabinet.
Po nenadálém a pøekotnì provedeném zasnoubení Malena
si ani neoddechl. Snad nebylo ani dne, aby nepøila z Valèic
tafeta, ba pouhý vzkaz, psaníèko se srdíèky neb cukrujícími
se holoubky, s kytièkou i vlatovièkou v rohu.
Valèiètí traficíøi a posíláci jen si dveøe podávali. Psaníèka
nebyla obvyklého medového obsahu, ale psána byla vánivì, roztouenì, hoøela v nich nedoèkavost, íznivost po lásce
dlouho ádané a neukojené.
Vìrnì pøipomínala ony srdcervoucí, rafinované sestavované
výlevy srdce vzdychavých nìmeckých románù, jich ostatnì
po paní Katui zùstala pìkná hromádka mezi ostatním haraburdím.
Leè Malenu nerozohnily tak, jak bylo oèekáváno, ani nepøimìly k opìtování výlevù. Jednak byl ducha klidného a jednoduchého, pak pøi celodenní døinì ani nemìl èasu rozplameòovati srdce a veèer býval ji tak unaven, e obyèejnì
po skrovné veèeøi pøímo padl do lùka.
Jeho láska k Fany byla dosud v plenkách, nevyvinuta; podobala se více tiché, ani dost jetì neuvìdomìlé zálibì v jejím
pìkném zjevu, v sebevìdomém, obratném vystupování hospodyòském, v poznání jejích úspor, co ve velice se mu zamlouvalo a vzbudilo v nìm touhu: získati ji za druku ivota.
Byla v té zálibì i jistá dávka jeitnosti.
Vyrostl v tuze skromných pomìrech a co mìl, bylo ovocem
neúmorné práce a pøièinlivosti.

Nikdy v ivotì nepozoroval, e by se byl nìkdo o nìho zvlá
zajímal, aè to bylo snadno vysvìtlitelno, jeliko se s nikým blíe nestýkal. Z domu byl zvyklý v nedìli a ve svátek choditi
na hrubou a na odpolední litanie, na náboné rozjímání a ètení
knih o ivotì svìtcù a muèedníkù, a tak obklopil se ovzduím
lásce nesvìdèícím.
Tu pojednou spatøil a poznal Fany, poviml si, e upoutal
její pozornost, vzbudil její zájem.
Velice jej to povzneslo, posílilo jeho dosud velmi nepatrné
sebevìdomí.
Byla to pøece ena slièná, plná ivota, sleèna, zaujímající
místo panské hospodynì.
V úkrytu jeho srdce po prvé probudila se nesmìlá touha
po enì, ale hned ji ve své skromnosti div nezakøikl. Kdepak ty, nepatrný øemeslníèek, a ona, taková krasavice, jakou
jen na obrazích uvidí!
Moná, e je to jen útrpnost s ním, enská zvìdavost, jí má
dìkovati, e si ho vùbec vimla.
A kdy si to ji pomalu vymluvil a vzpomínky na ni tesknì
odkázal do øíe bláhových snù, pøilo pozvání správcovo, jím
pøímo mu ji hodil do náruèe.
Dlouho to trvalo, ne se v duchu ujistil, e ve, co se s ním
pøed nedávnem odehrálo, není pouze krásným snem, ale skuteèností. Vypadalo to vìru pohádkovitì a pøedstavil-li si celý
ten výjev v kabinetì správcovì, hladký, rychlý jeho prùbìh
a astné zakonèení, div nezavýskl.
Kdopak z lidí jeho postavení tak hravì pøiel k pìkné enì!
I uíval nyní tìstí svého, jak vùbec bylo v jeho povaze, v tiché
blaenosti, mírnì a vdìènì. Jeho vzkazy a struèné, prosté dopisy dávaly výraz tìmto skromným citùm, a ovem ve srovnání
s Faninými jevily se velice støízlivé, neromantické.

Dvakrát zajela si Fany do Kostelce, aby shlédla budoucí
své sídlo a ustanovila, kam postaví nábytek, jak velikých záclon a poltáøkù do oken bude tøeba, vyhovuje-li kuchyò
a prádelna jejím poadavkùm.
Prolezla stavení od pùdy a do sklepa, i zahradu a dvoreèek
s chlévy pro uípané a slípky znalecky prohlédla a netajila
se svou spokojeností.
Domek Malenùv byl prakticky a pohodlnì zaøízen, na ve
bylo tam moudøe pamatováno. Co teprv, a ona doplní útulnì jeho místnosti rùznými výrobky svých pilných rukou!
Ráda byla by s Malenou na chvíli osamìla, dávala mu to
srozumitelnì najevo, ale nebylo moná, neb jeho sestra Lína
v horlivé snaze zpøíjemniti jí pobyt u nich na krok se nevzdálila a stále mìla co vykládati a vysvìtlovati.
Koneènì musila jí býti jetì po vùli a odskoèiti s ní do sousedství, kde na dvorku mìl skrovný byt a dílnu její enich, krejèí
Kroupa.
Neodnesla si odtud pøíznivý dojem. Byt byl vlhký, plísní èpící, zastínìný vysokou zdí, a sotva bylo lze se v nìm otoèiti.
Kroupa byl na pohled suchopárný, málomluvný starí mládenec, chorobného vzezøení, propadlých prsou a smutných edých oèí. Mìl jen uènì na správky a jinak il sám, tìe se, e
po svatbì dostane se mu v Línì pilné pomocnice.
Tobì je tøeba se enit, vypadá jak sedm drahých let! Fany
si øekla v duchu, kdy po návtìvì zhluboka vydechla
na volném prostranství dvorku.
A hned za touto úvahou pøikvaèila druhá, týkající se budoucí její spoleènosti.
Kouká z toho vìèná chudoba a nemoc. Co budeme-li je
míti stále na krku!  A hned si øekla, e bude tuto pøízeò dreti
dále od tìla a srozumitelnì jí dá najevo, e o ni nestojí.

Ve se jí u Maleny líbilo, jen ta neastná pøízeò dìlala jí starosti.
Mezi tím chystala si výbavu jako nìjaké panské dítì. Veho
mìla na tucty z nejlepího plátna, povlaky na peøiny z grádlu,
své spodní prádlo s krajkami, jako by se vdávala za nìjakého
prince.
Poloslepá vyívaèka, pracující do brnìnských módních závodù, opatøovala jí vecko prádlo bílými monogramy.
Tato okázalost stála ovem spousty penìz, ale tím si Fany
mysl netrudila, jeliko pan Hyacint velkodunì prohlásil, e
ve zaplatí.
Z vdìènosti za oddanou, vìrnou slubu!
Pøekotem chtìla si odbýt ohláky vecky tøi najednou, jen
aby urychlila svatbu, brzy. se stala mìankou kosteleckou
a paní mistrovou, leè faráø byl vùèi konsistoøi velice úzkostlivý, poukazoval na rùzné obtíe, a se koneènì Fanina horeèného usilování zbyl  
Tu nedìli odpoledne pøed svatoduními svátky li snoubenci
do Vìtrné na katechismus.
Správce hned ráno odjel do Hvozdce, kam byl jako zástupce patronátu k instalaci nového faráøe pozván. Nerad vynechal takovou pøíleitost z té pøíèiny, e mohl obohatit svou sbírku anekdot novými èísly. Faráøské visitaèní a jiné hostiny neoplývaly jen jídly, ale i humorem.
Pan Hyacint hned pøí odjezdu oznámil, e vrátí se a druhého dne, neb pouije té pøíleitosti a nakoupí ve vinorodém kraji
hvozdeckém vina pro domácí potøebu.
Malena s Fany vrátili se ze zadání pøed veèerem. Stavili
se ve Vìtrné u nevìstiných pøátel, vude byli tìdøe pohotìní a uctìni a tak proti vùli se zdreli.

Venku bylo po celý den horko, a slívalo. Ani lístek na stromech se nepohnul, ptáèek nezazpíval; nad krajem jako by
plála výheò a chrlila havé proudy do vzduchu.
Na Malenu znoj pøíli neúèinkoval; zvolna a jako vdy rozmyslnì kráèel alejí ve sporém stínu kadlátek a jen chvílemi
utíral si èelo. Zato Fany vecko rozkypìlá jen sálala a oèi její
byly plny zvlátního tøpytu.
Po pøíchodu do zámku zavedla enicha do své útulné komnaty, a sama odskoèila, aby se uvolnila a po domácku upravila. Vrátila se po nìjaké dobì v lehkém, bílém kabátku, sotva spínajícím pruné, vyklenuté poprsí, nespoutané nìrovaèkou, nesouc studenou veèeøi a velkou baòatku vína.
A tak hodovali sedíce tìsnì vedle sebe; Fany pilnì dolívala
Malenovu sklenici a stále ho pobízela, aby pil na její zdraví.
Ale mistr jen zvolna posrkoval, jako by si vína etøil, a mínil,
e by mìl tìké nohy do chùze, po pøípadì e by se opil. Je
zvyklý jen na tu boí vodièku a jen jednou za onoho èasu udá
se mu líznouti vína. A hned uvádìl z Písma pøíklady, jaká jest
víno mrcha a co dovede zpùsobiti, Mluvil s naivní rozváností,
mazavì a usmíval se pøihlouple jako èlovìk, který má ji na polovic spletené smysly.
Fany pøi jeho klábosení nejednou mrzuté se odvrátila
a zaala zuby.
Ihned vak se vzpamatovala a opìt snaila se býti roztomile neodbytnou, s neodolatelným úsmìvem ukala si s ním a adonila, aby aspoò si s ní pøipil na jejich budoucí tìstí. Po prvé,
po druhé, po tøetí!
Malenovi ji leskly se oèi a v patrných rozpacích pohlíel
k oknu, za ním se ji stmívalo.

Cítil na své tváøi horký, omamný dech Fanin; pohnul-li se jen
malièko, zavadil o bujné, pruné její poprsí, jím k nìmu
se tiskla.
Ani si ji netroufal pohledìti do jejích smyslností rozeplátých
oèí. Krèil se na stolici a zrovna se tetelil jakýmsi podivným,
neuvìdomìlým strachem. Nikdy nebyl v tak choulostivé situaci, tak úplnì a zrovna zaskoèený.
Jeho cudnost a vrozená stydlivost chvìly se v nìm v trapném oèekávání nejblíe pøítích vìcí, trnuly jako ohroeny neznámým nebezpeèím.
Chvílemi jako blesk probìhla krví jeho vlna sladké touhy a tu
div a nezaøval, ale hned v zápìtí ochladl a vzpamatoval se pøipomínkou slov knihy Mojíovy: Pod tebou má býti ádost høíchu a ty panovati má nad ním...
Mezitím udál se v pøírodì náhlý obrat. Obloha zatáhla
se smavými, na západì jako zlatem olemovanými mraky, které kadým okamikem houstly a tmavìly, pak prudce zadul
vítr, a stromy pod jeho vánivými nárazy zastenaly, zadrnèela okna, na dìdinì zdvihly se mraky prachu... Hodnou chvíli
øádila povija, jako kdy se øetìzù pustí smeèku divokých psù,
vlnila obilí na rozlehlých nivách kolem zámku, vztekala
se v korunách stromù v panské aleji, lítala po støechách a rvala
doky a køidlice a po silnici honila sloupy prachu a kamsi
do tmavých dálav.
Pojednou ustalo její zbìsilé øádìní, a úplnì ulehlo; jen listí
na stromech dosud se tøáslo po pøestalé hrùze... Pak mraky
srazili se v ohromné èerné kupy a nízko zavìsily se nad ztichlým krajem. Chvíli stály nehybnì, hrozivé, nachystané, a pojednou protrhly se a chrlily zátopu vody na vecky strany.
Pøíkopy u silnice nestaèily jejím proudùm, i rozlévala se daleko do polí, potokem pøispìchala do níe poloeného zámec-

kého parku, jeho irokou, tvrdou cestu hluboko vymlela
a kalem zanesla.
V pokoji se setmìlo, i bylo zde proti venkovní nepohodì tím
útulnìji.
Fany, jako by se mazlila, poloila horkou hlavu na Malenova prsa a koketnì k nìmu vzhlíejíc eptala:
Teï je nám zde dobøe, viï?
Ba, je, s roztìkaným úsmìvem zamylenì pronesl mistr
a zaletìl zrakem k oknu, po jeho tabulích stékaly dosud praménky vody.
 Jen jak se dostanu domù...! starostlivì dodal. Budu musit pøes kopec, dole bych nohou pro bezedné bláto nevytáhl...
Tu Fany pøilnula k nìmu celým tìlem a horkými rty svùdnì
zaeptala:
Zùstane u mne, ano...?
 Jak to, jak to? zlekanì vyhrklo z Maleny. Inu pøes noc...!
A náhle strhla ho na rozvlnìná prsa a náruivì ho líbala
na ústa a oèi.
Zùstane, zùstane! rozechvìle drkotala.
Malena mocí vyvinul se z jejího objetí a ve straných rozpacích vykoktal:
Musím domù, musím, prosím tì, nezdruj mne! A to bude takhle vìènì se upejpat? vyhrklo z ní výsmìkem zakaleným hlasem a opovrlivì drcla do nìho.
Jdi mi, ty jsi frajer...!
Malena stál ji u okna a díval se, jak se venku jasní. De
ustal, voda v pøíkopech znaènì opadla a lidé vycházeli nesmìle pøed domy.
Fany odhodlala se k poslednímu pokusu. Pøistoupila k nìmu
a poloila mu ruku na rámì.

Nikoho není doma, správce se vrátí a zítra... Uèiò mi
po vùli...! kvapnì, horeènì vydechla.
Obrátil se k ní jako zmuèený s trapným výrazem v oblièeji.
Nemìj za zlé, Fanynko, mám tì tuze rád, ale toho ode mne
neádej! A budeme svoji...
Fanin oblièej ztuhl, jiskry v jejích oèích pohasly.
Jak chce! upjatì, dutì dìla a pøistoupiví ke stolu, sklízela nádobí.
Nitro její bylo rozbouøené, rty se jí tøásly.
Brala by s chutí vykøikla: Hlupáku! a udeøila ho do té pitomé tváøe, ale pøemohla se a zdánlivì uklidnìnì øekl:
Aspoò poèkej, a se docela vybere. Pøinesu ti detník,
kdyby se zase znova spustilo...
Po hodinì vyla s ním z parku na dìdinu.
Èerstvý vìtøík vanul z polí a vzduch byl pln pryskyøièné vùnì
a jaroty. Obloha byla jako by ji vysmýèil, svìtle modrá, èistá,
jen k západu sklánìly se vyprené, øídké mráèky.
Rozeli se u branky tie, pouhým stisknutím ruky. To bylo
ve po dneku, po tom ivelním vzkypìní, po tom nábìhu,
od nìho si tolik slibovala.
Byla by se vztekle zachechtala té muské posituøe, tak
smìnì cudné ve chvíli, kdy i ten kámen by se rozpálil, byla
by za ním vzkøikla, jak jím opovrhuje, ale nebyla ji sama, dvortí lidé trousili se k dìdinì.
I probìhla parkem, tøískla za sebou dveømi a nìkolika skoky byla nahoøe.
V jejím útulném, k milování zvoucím pokojíku dosud to vonìlo vínem, tam sedìli... a pøece... pøece...! Vrhla se na lùko,
zaboøila hlavu do peøin a setrvala tak a do tmy...

Tøi dny pøed poslední ohlákou pøepoutìla si Fany máslo
pro svou pøítí, mladou domácnost.
Jetì v poslední chvíli snaila se z panského utrhnouti, co
se dalo. Jednou to byla drùbe, peøí, jindy sádlo, slanina
a rùzné nádobí z bohatých zásob po paní Katui.
Brala napoøád, co se jen ponìkud hodilo, a paty posílala
pak po známé tetce do Kostelce Malenovi. Tetka pøioulala
se veèer k zadní brance parku, pøijala zboí a pøede dnem
metla ke Kostelci.
Fany pøi pøepoutìní byla odìna lehce jen bílou volnou kacabajou a èervenou, v bocích pøíli nestanou spodnièkou.
Bylo brzy z rána, ale nahoøe topili habrovým, neb bylo a
k zalknutí horko.
V té chvíli, co se máslo ji ve vøení pohnulo, ozval se zvenèí
rachot vozu. Zvìdavá hospodyòka pøebìhla kuchyní a pøiblíila se k otevøenému oknu, aby zvìdìla, kdo odjídí. Jetì
zahlédla v otevøených vratech panskou lutou bryèku a edivý
klobouk Hyacintùv s vysokým baantím peøím vzadu.
Jede do hrouzkovického dvora, v duchu si pøipomnìla, ale
v tom zasyèelo to za ní...
Bleskurychle se otoèila, uzøela zaplápolání  Máslo chytlo! vykøikla, dvìma skoky vila se k plotnì, neuváenì uchopila pekáè s rozhavenou mastnotou, rukla jím k okraji...
V tom okamiku jako by se sopka pøed ní otevøela, vylehly
plameny a jeden z jejich ohnivých jazykù zaehl bílou její kacabaju.
ílenì zaøvala a vrhu se ke dveøím, trhajíc se sebe hoøící at.
Podaøilo se jí po nìkterém úsilí zprostiti se ho, ale pak pøemohly ji bolesti a omdlela  
Kdy se z mrákot probrala, prvnì ucítila palèivou bolest
na ruce a na boku.

U jejího lùka sedìla afáøka a známá tetka z dìdiny, která
z ochoty léèila lehèí zlámaniny. boláky a jiné hórazy.
Co se to se mnou stalo? Fany zdìenì vyhrkla a její oèi
utkvìly úzkostlivì na Nìmkyni.
Jen pìknì leijó a øeknó zapla pámbu, e to tak dopadlo,
dùleitì øeèòovala afáøka, urovnávajíc jí poduky pod hlavou.
Chytlo máslo.  jako by se probírala ze karedého snu,
rozpomínala se zvolna Fany.
No, co z teho, ak bode hiný, naivnì utìovala tetka-doktorka.
Jsem tuze popálená, a kde? s neumenenou úzkostí ptala se Fany.
No, trochu pléchlo   ak tadyk tetièka hned namazali
petrolínou a ha pøinde pan dochtor, bode dobøe  
Tu Fany bolestí zaúpìla a zkøivila oblièej. Po chvíli obrátila
hlavu ke zdi a tìce se zadumala.
Musí být se mnou zle, kdy zavolali lékaøe! strachem se a
zatetelila a pojednou jí pøipadlo, e má celé tìlo v ohni. Pak
dlouho leela jako v ztrnutí, oèi majíc zamylenì k stropu upnuty.
Koneènì pøijel lékaø. Dojídíval za nepatrný roèní pauál
do dvora k úøednictvu í sluebníkùm. Nebyl pod diplomem,
nevyznal se pøíli ve vnitøních neduzích, zato se výbornì osvìdèil jako ranhojiè.
Jeho minulost byla velmi pestrá. Slouil za felèara u trénu,
tehda jetì furvezny, pak dlouhá Teta ztrávil v kláteøe milosrdných bratøí v Dolních Rakousích, utekl odtud pro jakousi
hereèku k divadelní spoleènosti a proiv s ní nepìkný román,
kajícnì se zase vrátil do klátera.
Jako obstaroný panic pojal za cho bohatou, kopuletou
vdovu a od té doby více pro èest ne z potøeby provozoval
lékaøskou praxi.

Se správcem Piotrkovskim znamenitì si rozumìli, byli oba
horlivými ctiteli krásného pohlaví a dobré kuchynì. Doktor kromì toho byl na slovo vzatým znalcem domácích vín a jeho
sklep náleel k øídkým vzácnostem kosteleckým...
Vykázav obì eny do sousední místnosti, opatrnì sòal hospodyòce petrolejem nasáklé obvazy s ruky a boku a chvíli jemnì vyetøoval spáleniny.
Podivuhodnì zasáhla havá mastnota jen pravou ruku a bok,
dolní polovici prsu jen nepatrnì postøíknuvi. Kùe na dotèených místech byla do hnìda pøikvaøena a po krajích zanícena.
Doktor mìkkými prsty labunicky pøebìhl nejblií okolí spáleniny a rozèilenì odfrknuv, ukázal na bìlostný prs a spokojenì
pøichválil:
tìstí, e tento skvost zùstal neporuen...!
Fany ani nevyèkala, a nové obvazy pøiloí, dychtivou nedoèkavostí se zeptala:
Jak dlouho si poleím?
Doktor se usmál a pokrèil rameny.
Spáleniny jsou mrchy, tìko se hojí... Nu, doufejme, sleèinko, e za mìsíc budete zase zdráva jako rybièka. Tak ètrnáct
dní si pìknì pohovte na lùku, dále uvidíme...
Mìsíc! temnì zamruèela Fany a sevøela rty.
III
Kostelec, kam se Fany Padovská za mistra Malenu provdala, bylo pramizerné hnízdo.
Díval-li se na nì cizinec s okolních návrí, jevilo se mu kouskem pozemského ráje. Sedìlo v protáhlé kotlinì, zarámované mírnými vrchy, na jejich stráních, poloených na stranì polední, vyzrávalo ohnivé víno, známé daleko iroko.

Bystøe proudící øeka, pøeklenutá mohutným mostem, dìlila
je na dvì èásti. Na levém jejím bøehu byla stará osada s rozvalinami enského klátera a hrabìcí zámek, trùnící nad ní
na nejvyím zalesnìném vrchu; na pravém bøehu rozloila
se továrna a kolem ní dìlnická kolonie, tvoøící dlouhou ulici
nízkých, jednotvárností a nudných domkù.
Pøeel-li vak cizinec po mostì, hned pøi vstupu do mìsteèka octl se jako jednou nohou v polském hnízdì.
Se vech stran obklopili ho idé a idovky v umolousaných
atech, div se o nìho neporvali, brebentice a poskakujíce,
za osy jej potahujíce. Musil se velmi energicky ohnati, jinak
nebyl by se odtud tak snadno vymotal.
Kam oko zabloudilo, vude uvidìlo pínu, nepoøádek, zanedbanost domù, oumìlost lidí jako následek neuvìdomìlosti a chudoby. Na hrbolatém námìstíèku s výstavným kostelem uprostøed mohl si chodec polámati nohy a pokoditi
chrup; zato bujnému bodláèí a veliké jiné pleveli výbornì
se zde daøilo, nebo nikdo se neosmìlil ohroziti jejich vzrùst.
Kostelec byl vskutku sídlem lidí ubohých, mozolnì si vydìlávajících na chléb vezdeji, ale i duevnì nevolných, vìtinou
národnostnì porobených.
Dìlný lid zamìstnávala textilní továrna, spojená s barvírnou
a apreturou, od ní byl a na nepatrné výjimky úplnì odvislý.
Továrník, øíský Nìmec, il a tyl z mozolù dìlnictva a ovládal je i politicky, take mìsteèko, poloené v ryze èeském kraji,
mìlo navenek nìmecký ráz.
Fabrikant byl jeho starostou, jeho úøednici a stvùry výbory.
Sluí se pozastaviti nad tímto chorobným zjevem a poloiti
otázku: Bylo by nìco takového mono v nìmecké obci?
A odpovìd zní: Nikoliv.

Nìmec nedal by se národnostnì ujaømiti, dovedl by si uhájiti svou lidskou dùstojnost i vùèi sebe bezohlednìjímu chlebodárci. Øekl by mu: zde má práce, zapla ji a nepokoøuj mne
národnostnì i lidsky!
Velkostatkáø hrabì Steinmetz byl konservativní Nìmec
a jednak z osobní jeitnosti, pak i z politických dùvodù nelibì
nesl, e fabrikant, plebejec, neobmezenì vládne mìsteèkem
i blízkým okolím. Z té pøíèiny dal pokyn svému úøednictvu, aby
se chovalo pasivnì, vyèkávalo a ve vhodné chvíli spojilo
se s umírnìným ivlem moravským k poráce idovsko-nìmeckého panství. Knìí patronátní mìli volnìjí ruku, vycítili,
e se vrchnosti zavdìèí, kdy postaví se do jedné øady s ujaømenou èeskou vìtinou a zorganisují ji.
Ovem, e vnutili jí klerikální nátìr a zaujali v ní vùdèí místa,
ale tehdejí èetí lidé i takovému stavu vìcí dávali pøednost
pøed nenávidìnou nadvládou nìmeckou.
Základní chybou èeské strany v Kostelci bylo, e snaila
se jen poøádáním okázalých slavností probouzeti národní vìdomí v lidu a nepostarala se místo toho o zaloení prùmyslového podniku, pøi nìm by èeská chudina nalezla obivy a tak
nebyla odkázána jen a jen na továrníka Nìmce.
Faráøem v Kostelci byl té doby pomìrnì mladý pán, P. Ignát Hojer, kdysi hofmistr mladého hrabìte, èlovìk doporuèující svým oveèkám nedbání vìcí svìtských, ale sám kadým
èinem poitkáø.
Byl to jemný panáèek uhlazených mravù, samý úsmìv a líbeznost v obcování, miloval honitbu, byl na slovo vzatý humorista a tarokáø a øíkalo se o nìm, e hraje na vecky hudební
nástroje.
Slouil-li za velkých svátkù kaplan mi, hrával faráø bud
na varhany neb ve sboru hudebníkù sola na housle. O velkých

svátcích zablýskal se i zpìvními vlokami, k vìtí cti a slávì
boí.
Pøes vecky tyto výborné vlastnosti a veobecnou oblibu
neuel jeho soukromý ivot pozornosti zlomyslníkù, kteøí zvlátì si vzali na muku jeho útrpnost ke krásnému pohlaví,
o které soudili, e jest jeho silnou slabostí.
Pravda, tìko se ubrániti pokuení, kdy vidí, jak vecky
eny a po svíèkovou bábu zamilovanì na nìho pokukují.
Obèas vynoøily se jako bubliny z bahna nepìkné romantické
historky o milostných dobrodrustvích faráøových, leè jako zakøiknuty zase zmlkly. Ale se svìta nesely...
V mìsteèku ivoøila malá sokolská jednota, jejími èleny bylo
nìkolik uèitelù z místa a okolí a hrst neodvislejích øemeslníkù. Jejich rudé koilky drádily jak Nìmce, tak i mírné vlastence, shromaïující se obyèejnì k tarokùm v Národním
domì.
Sokol kromì nìkolika divadelních pøedstavení a výletù jinou èinností nemohl se vykázati; cvièil jen v létì a sotva se za
pøispìní okolních jednot zmohl na veøejné cvièení, a to jetì
velijak odbyl.
Vedle Sokola bujely zde jako ona plevel na námìstí hasièská jednota, jejími èleny byli vìtinou dìlníci a èinovníky úøedníci tovární, a veteráni, oba spolky s nìmeckým velením.
Vedle jalových parádních prùvodù, poctívání vynikajících
osobností v mìstì i v dalekém okolí èestnými diplomy èlenství za tuèný baki pìstovaly osobní kult místních velièin, jim
o významných dnech neb povýeních deputacemi v bílých bavlnìných rukavicích skládali hold.
Továrník mohl s nimi pevnì poèítati; k volbám dostavili
se vdy v plném poètu jako mùry hradné a právì tak zasedli

po nich k hodùm guláovým a uzenkovým, zalévaným spoustou bídného piva.
Fanin pøíchod do mìsteèka vzbudil v nìm nemalý rozruch.
Její výbavu pøivezli pantí sluebníci na dvou vozích a vìru stála
za podívanou. Vecko nové, vkusné, ádná vete; peøin
na troje postele, icí stroj a vrchol veho  skleník. Ani dcera
z hanáckého statku bohatí výbavy nemìla.
Malena, dosud nepatrný, nic neznamenající øemeslník a obèánek, stal se pøedmìtem bledé závisti, ale souèasnì znaènì získal ve veøejném mínìní.
Udìlal partii, dostal enu jako pomazánku, mající vech
pìt p, tak soudilo se pauálnì podle vnìjích dojmù.
Fany, upravivi si po svém vkusu domácnost, hbitì snaila
se pøehlédnouti muùv obchod i seznámiti se se svým okolím. Øemeslo poskytovalo mui sluný zisk, tøebae nebyl objednávkami zahrnut. Byla to jeho chyba, nedbal, nìkdy
i zákazníky odkazoval, vymlouvaje se, e nestaèí.
Fany uznávala sice, e chce státi v slovì, ale ukazovala mu
na praxi jiných øemeslníkù, kteøí poberou si práce, slíbí vèas ji
odvésti, ale nepovaují dokonce za høích zalhati si a oklamati
zákazníka.
Nikoho neodkazuj, vecko pøijmi a nelam si tím hlavu, e
v èas nedodá, to bys jen svým kamarádùm poslouil, horlivì domlouvala.
Musí se vyvihnouti nad nì, jinak zde zakrní jako bídný
stolaøíèek. A to bych se ti pìknì podìkovala... Poslechni mne,
dobøe ti radím...!
V okolí byla to na prvním místì fara, která upoutala její pozornost. Domek jejich s ní sousedil, tøebae vypadal jako
pouhý pøílepek k mohutné, jednopatrové faøe, její velký ovocný
sad od zahrádky Malenovy dìlila jen nízká zídka.

Malena jetì za svobodna pochlubil se Fany, jak mu faráø
pøeje, jak nosívá pøi církevních parádách spolkový prapor katolické jednoty, nìkdy i o vzkøíení baldachýn nad faráøem.
Vechny správky nábytku v kostele i na faøe provádí výhradnì on, Malena.
Fany tenkrát vecky tyto trety nezajímaly; kostelecký faráø
byl jí pralhostejnou osobností, teprve nyní se o nìho zajímala,
kdy octla se v sousedství fary, poznala její moc i  elegantního panáèka. I uznala, e jest nevyhnutelno jíti na faru
a pøedstaviti se.
Tato návtìva byla dùleitým mezníkem v ivotì obou manelù, majíc pro nì ovem rùzný význam i následky 
Faráøi vedla hospodáøství obstaroná tetka, osoba jednoduchá, venkovská, z míry dobrá a pilná jako mravenec.
Synovec byl jí bohem, jeho uznání a spokojenost její nejvyí blaeností.
Znajíc jeho mlsný jazýèek a nemajíc zvlátních kuchaøských
vìdomostí, shánìla po známých panièkách v místì a v pøifaøených obcích kuchaøské recepty, radívala se s nimi, vyadovala si jejich pomoci pøed visitací
i pøed velkými svátky, jen aby velebné pány nìjakým pamlskem pøekvapila.
Její èetba byly kuchaøské knihy, zvlátì pak Retièka, perla
vech kulináøských spisovatelek.
Jak slyela, e mladá paní Malenová byla zámeckou hospodyní u správce-kavalíra a strojila i panské trachtace, div ji
radostí neobjímala a jen dìkovala astné náhodì, je ji
do sousedství pøivedla. Bude nyní míti pomocnici po ruce,
uetøí si bìhání a doproování. A pak známost s tak milou
paní, zaè ta stojí!

Faráø jednal s nimi s blahosklonnou zdvoøilostí, nì- kolika
na pohled lhostejnými a bìnými otázkami dotkl se Faniny minulosti, sluby na zámku a rázem mu bylo jasno, s kým má
potìení jednati. Pana Hyacinta Piotrkowskiho znal nejen z visitaèních hostin, ale i z podzimních honù, pøi nich i on býval
hostem. Jaký byl asi pomìr mezi starým svìtákem a sleènou
hospodyní s vídeòskou kolou, snadno mohl se dovtípiti.
Fany byla sousteèkem pro Jupitera, o tom nebylo sporu.
Zdánlivì nevzruila ho návtìva tìch prostých lidièek, ale uvnitø
byl s tetkou jednoho mínìní, e mladou ínku sem pøízniví vìtrové zaváli. Takové sousedství ji za nìco stojí, tøeba astnì poèatou známost pìstovati 
Kdy Malenovi k veèeru z fary odcházeli, musila Fany staré
tetì opìt a opìt slíbiti, e nebude pyna a èastìji k ní
z blízkého sousedství zaskoèí na trochu toho poplkání a budeli tøeba, i pomùe.
Faráø vyprovázel je a do sínì, a kdy mu mladá Malenová
chtìla políbiti ruku, nedovolil, ale zato významnì stiskl jí její a dlouhým pohledem ji vyprovázel 
Malena a radostí vyskakoval nad vyznamenáním, jakého
se enì dostalo. Ona má raditi a pomáhati jemnostpánovì
hospodyni, obcovati s ní jako se sobì rovnou! Tohle pobouøí
vecky kostelecké eny a povznese jeho jméno více, ne kdyby se mu podaøilo zhotoviti nádherný kus nábytku.
Hezká, chytrá ínka, to je trefa, vdy i ten otevøhuba øezník
Sobola se chvastává, e pøítomnost jeho pìkné eny v krámì
více znamená, ne kdyby tam mìl viseti prima krmeného vola.
Malena div blahem se nedusil, a dospìl k pøesvìdèení, e
musí se nìkomu pochlubiti, dìj se jak dìj.

I zael si pøed veèerem k sestøe Línì, nedávno za krejèího
Kroupu provdané a v sousedství vedle v nádvorním bytì bydlící, a otevøel jí své srdce dokoøán.
Vyhrál s Fany terno, udìlal tìstí, o jakém se mu nikdy nesnilo, získal s ní jmìní i èest.
Vedle panské výbavy dva tisíce zlatých vìnem a persona
jako z máslového tìsta, a se mu sliny samou chutí pøi pouhém pohledu na ni v ústech sbíhají.
Vude si jí povaují a jemnostpánova tetièka zve ji k sobì
na besedu a jinak nemluví ne: Milá paní Malenová, vás sem
nebe poslalo, vy mi budete k ruce!
Lína byla skromná, v chudobì a odøíkání vyrostlá bytost,
na ni se tìstí nikdy neusmálo. Znala bratra jako pøièinlivého èlovìka a zdatného øemeslníka, ale nemohla pochopiti,
jak tak náhle dolo k známosti mezi ním a Fany, o které
do nedávna ani slùvkem se nezmínil, ba o které asi ani nevìdìl.
Pravda, mladí lidé zamilují se do sebe pouhým pohledem,
ale Malena nebyl ji z nejmladích a tuze uválivý, tìkopádný èlovìk, uvyklý o vem dùkladnì pøemýleti.
A e by si taková vzácná sleèna tak prostého èlovìka rázem zamilovala a za nìho se vydala, dokonce nele jí
na rozum.
V Kostelci a v blízkém okolí je dìvèat jako kvìtù a ádné
z nich Malena nepadl tak do oka, aby se za ním bláznila. Fany
chováním vzbuzovala v ni jakousi ne uvìdomìlou úzkost, byla
jí stále cizinkou, jí nelze dùvìøovati, cítila se v její spoleènosti
nevolnou, stísnìnou a kdykoliv odela od nich z návtìvy jen
na skok, zhluboka si oddechla a kdyby nebyla tak zakøiknutou, poníenou osobou, vìru, e by po ní byla jizbu vykropila.

Nic patného o ní nevìdìla a pøece jí nedùvìøovala. Mìla
se z bratrova tìstí radovati, øíci mu nìco pìkného, potìitelného, ale nedostala ze sebe ani hlásku, jen hlavou jako v porozumìní pokyvovala a rozpaèitì, se zaslzeným zrakem
se usmívala.
Snad jí køivdí, ubliuje, co by si zrovna za høích pokládala,
ale nelze jí nijak o vagrové souditi. Malena v pøekypujícím
tìstí ani si nepoviml, jak sestra trpnì pøijala jeho radostnou
zprávu, neplesala s ním   Vrátil se zase k práci, ale stále
mu na mysli tanulo, jak dobøe s Fany pochodil.
Ano, takový ticholápek, èlovìk by øekl, e neumí ani
do desíti poèítat, a tu má: dovede si nevìstu jako princeznu
z pohádky!
Nìkolik dní tak uplynulo a v Malenovi stále vøelo to a kypìlo
blahem, nutkalo ho to, vyjíti mezi lidi a povìdìti jim, jakou trefu udìlal 
Nesdìlená radost  ádná radost!
Bylo podveèer, po klekání, a lidé se trousili pomalu s polí
a z továrny domù.
Malena, vraceje se od zámeèníka, setkal se za kostelem
se zvoníkem Konopáskem, nahluchlým, nevlídným pantatíkem.
Byli bratráòata po otcích, ale pro jeho hubatou enu pøátelství
nepìstovali. Nebylo moná. Vyèítala Malenovi jakousi køivdu,
spáchanou jetì jeho dìdem, a zbìsile pokøikovala, a
se s ním kdekoli potkala: Zlodìji ste, zlo-dì-ji  a aluj si mì
tøeba, jináè nemluvím!
Malena byl v tak astné náladì, e vidìl ve zvoníkovi jen
krevního pøítele a na jeho enu nevzpomnìl. Nahnul se k jeho
uchu a sdìloval mu, jak na faøe byli uctìni.
Konopásek s otevøenými ústy chytal jednotlivá slova a dohadoval se jejich smyslu, ale celkem asi nerozumìl a cosi

nevrle bruèe, ji chtìl se odtrhnouti, kdy tu za ním ozval
se vøetivý, pronikavý hlásek:
Tak, tak, jen jetì zavádìj ternu fofákovi jalùvku, ak von si
u poradí... Hi, hi, hi, hi... 
Pøed Malenou vyvrbit se z veèerního era pøihrblý zjev evíèka Krkoky, mudrlanta a známého resonenta. Katolíci mìli
ho v aludku, neb neetrnì mrtnou hubou rejdil po jejich spolkové èinnosti a zvlátì duchovní vrchnost stále mìl na muce.
Mnohé dobrodruství faráøovo bylo by zùstalo utajeno veøejnosti, kdyby Krkoka se nebyl postaral o jeho odhalení
a rozíøení...
Malena odskoèil od evce jako od morové rány a zhnusenì
odplivnuv spìchal odtud.
S takovou jedovatinou se piniti nebude, ta cti nepøidá ani
neubere.
Jen pozor, fánglisto, a ti fofák nepytlaèí...! Krkoka jetì
na rozlouèenou za ním zajeèel.
Zvoník stále jako vyjeven sledoval výjev, jemu nerozumnìl.
Koneènì mávnuv mrzutì rukou, klátil se k domovu.
evíèek na vyhublých pedálech hupkal pøed ním, chutì
se chychlaje, jakého to brouka fánglistovi do hlavy nasadil.
Fany horlivì pìstovala známost s tetinkou z fary a jak jen
chvíli mohla, zabìhla k ní.
Nebylo umìním získati si její pøíznì. Stará, prostá ena, vyrostlá na venkovì, bezelstné a dùvìøivé povahy brzy pøilnula
k ní jako k dceøi a uèinila ji svou dùvìrnicí jak v hospodáøských
záleitostech, tak i v rodinných pomìrech.
Tu dovìdìla se mladá ena mimo jiné, jak svìtským radostem holdující, elegantnì vystupující faráø následkem neblahých
okolností dostal se do semináøe.

Jeho otec byl vrchní berní, starí bratr tetèin, jeho matkou
dcerka z rozmaøilé praské mìanské rodiny. Mìli mimo
syna dvì starí dcery, okázalé krasavice, vychované daleko
nad pomìry a pøipínající vecky své nadìje na skvìlé partie.
A vskutku podaøilo se jim okouzliti dva mladé, nadìjné mue:
profesora a lékaøe a zasnoubiti se s nimi.
Nìkolik dní pøed svatbou vyprosil si enich lékaø slyení
u nastávajícího tchána a sdìlil s ním, e má povinnosti k jisté
rodinì, a okamitì potøebuje deset tisíc zlatých, aby se s ní
vyrovnal, jinak jest jeho sòatek ohroen.
Berní mìl stateèek u Tøebíèe, mohl si na nìj vypùjèiti, ale
polekán usilováním nastávajícího zetì, sáhl na peníze v úøední
pokladnì a vypùjèil si onu sumu v pøedpokladu, e v nejbliích
dnech bude mu mono ji tam vrátiti.
Záleitost ta protáhla se vak o nìkolik dní a na netìstí dostavila se revise, která zjistila schodek.
Berní pøiznal se k èinu a byl pensionován, neb ji jednou dopustil se takového pøehmatu.
Právì té doby maturoval Ignát Hojer na gymnasiu a tìil se,
e se odebere po prázdninách na universitu. Úmysl jeho
ovem byl otcovým netìstím zmaøen a tak vìnoval
se na prosby rodiny stavu duchovnímu  Tetièka ovem nevysvìtlila, e synovec si nad tím ne zoufal, jak mnozí mladíci
èiní, mìl na oèích pøíjemný ivot místních knìí, oblibu, jí se ve
spoleènosti tìili, a doufal, e i jemu pøi knìství rùe pokvetou.
Nedodala, e jemnostpán synovec ani v muném vìku toho
odhodlání nelitoval, upraviv si venkoncem ivot tak pøíjemnì,
jak bylo moná.
Naopak ve své prostomyslnosti vdy ho litovala, e se stal
obìtí otcova netìstí.

Takové vysvìtlení více vyhovovalo romantickým sklonùm staré panny a uèinilo i na Fany ádoucí dojem.
Chudák, jak mohl nìkterou sleènu uèiniti astnou a on zatím...! nejednou si povzdychla první èas pobytu v Kostelci.
Farská tetièka pøed vánocemi se roznemohla chøipkou a tu
Fany ochotnì se nabídla, e ji v kuchyni zastane. I odbývala
ledajak mue s uènìm, ale knìím úplnì se vìnovala.
Za to byl Malena na tìdrý veèer milostivì pozván k farské
tabuli, aby hospodyòka nemusila strojiti na dvì strany. Velice
se pynil tou poctou a pro ni zapomnìl, jak byl pro faru zanedbáván 
Prostøednictvím farské hospodynì Fany navázala i styky
s mìstskými panièkami a tak, ani se ponadála, postoupila
do kruhù panských, po nich vdy touívala.
Revírnice, strámistrová, cho varhaníka a jakási vdova
po rytmistru von Dienter staly se jejími pøítelkynìmi, èemu
sluí tak rozumìti, e kadé její slovo a hnutí nemilosrdnì posuzovaly, ale pøi setkání s ní div necukrovaly.
Mui Malenovi utìenì v dílnì práce pøibývalo, e nemohl
ani staèiti. Výhodným sòatkem stal se známìjím, dùvìryhodnìjím a pøirozenì se usuzovalo, e v nìm pøece jenom musí
nìco býti, kdy na takovou partii si troufal.
Pøibral tovarye, po Novém roce druhého a tu jetì znaèný
poèet zakázek musil odøeknouti.
Dílna byla malá, nebylo v ní hnutí a tak bylo se jim velijak
uskrovòovati.
Divný to svìt, døíve o mnì skorem nevìdìli a nyní div
se dveøe netrhnou. Nejsem ani o poznání dovednìjí a spolehlivìjí, ne za svobodna; musila pøijíti ena a hned nastala
zmìna.

Mistr se pøi tomto rozjímání astnì usmíval jako èlovìk, jemu skøítek oddanì slouí, nech ji cokoli poène. S Kroupovými témìø se nestýkali, hlavnì vinou Faninou. Jejich pouhá
existence od první chvíle byla jí závadou, co teprv nyní, kdy
zakotvila mezi panstvem kosteleckým!
Stydìla se za toto nízké pøíbuzenstvo a kdy nemohla je zapøíti, aspoò se mu vyhýbala.
Snad vycítila i z Línina zdrelivého jednání, e prostým svým
rozumem ji prohlédá a jejími úspìchy nedá se másti. Kdy
mu nìkdy nesmìle, ba zrovna bázlivì jí domlouval, aby
se k sestøe podívala, pohodila jen rameny a mrzutì ohrnula
rty.
Nemám chuti, páchne to tam plísní a zdá se mi i neèistotou.
A abych ti zrovna øekla, vypadají oba jako boí umuèení, jsou
asi plni souchotin... Jetì abych si od nich nìco dotáhla...
Je to pøece sestra, výèitkou prochvìlým hlasem osmìlil
se podotknouti.
No, necha. ale øekni mnì, co má z takového pøíbuzenství? Ani uitek, ani èest... Radìji dále od nich... Malena sklopil hlavu a více netroufal si enu k návtìvì nutiti. V nitru jeho
ozýval se sice jetì hlas krve, ale èím dále tím tlumenìji. ena
provedla v nìm tu neblahou zmìnu, její vùli se musil podrobiti. Vdy ona pøivodila nynìjí pøíznivý stav jeho domácnosti,
tøeba to míti vdy na pamìti   
I jeho návtìvy u Kroupových èasem proøídly. Kdykoliv pozdìji zastavil se u sestry a pøiel domù, Fany krèila nos, uklebovala se a otevírala okna bytu, aby tu syrovinu a ztuchlinu
krejèovskou, ty souchotináøské bacily zdravým vzduchem vypudila. 
A kabonila se pak nìkolik dní, odhánìla ho, chtìl-li se k ní
pøiblíiti, aby prý snad od nìho nenatáhla nezdravoty...

Malena slabost svou vùèi Fany a necitelné její chování k jediným jeho pøíbuzným omlouval i tím,. e hned v prvních mìsících manelství obtìkala a tím stavem znervosnìla a znedùtklivìla nade vecko pomylení.
Èím dále tìhotenství její postupovalo, tím byl s ní ivot nesnesitelnìjí.
Byly chvíle, e poèínala si jako smyslù zbavená, bála se porodu, odvolávajíc se na jakousi sestøenici, která v dospìlejím vìku se provdala, po tìkém porodu dala sice ivot zdravému dítìti, ale se svým zdravím se navdy rozlouèila. Jiná
její známá zemøela pøi horeèce omladnic.
Tu rvala si vlasy a køeèovitì plakávala, odstrkujíc mue, kdy
chtìl ji nìnì chlácholiti a strachy pøed tìkou chvílí jí vymlouvati.
Je hlupák, poetilec, domnívá-li se, e tím nìco spraví. Nemùe ho ani vidìt, neb on jest pøíèinou jejích strastí. Malena
sklopil hlavu a nìností zanechal.
Podivní tvorové jsou ty eny, rozjímal v duchu, vzpomínaje
na onen bouølivý veèer, kdy mermomocí chtìla ho zdreti pøes
noc, patrnì vzdáti se mu, a on cudnost svoji zuby nehty musel brániti.
A nyní viní ho, e pouil svých manelských práv a div nevytýká mu  necudnost.
Dlouhé vlasy  krátký rozum, chce-li její jednání mírnì pojmenovati.
Jednou slyel nestøeenì, jak starí tovary posoudil její nervositu.
Být tak má, vak já bych z ní tu vzteklinu vyhnal, e by ji
vlastní máma nepoznala... 
A zase dostavovaly se u Fany chvíle, kdy jako obratem ruky
zármutek s ní spadl, vyjasnila líc a ustrojivi se peèlivì jako

maková panenka, odcupitala buï na faru k pannì tetince neb
k revírnici, nepøeberné studnici klepù.
Vracela se odtud rozjaøená, hovorná, vyprávìjíc o tak malicherných a nicotných vìcech, pøikládajíc jim takovou dùleitost, e Malena nevìøil svému sluchu.
Kam se podìly vèerejí její starosti, jaký vítr odfoukal tìké
mraky s jejího èela?
A zase utvrdil se v mínìní, e eny jsou podivní tvorové;
opravdu slabé pohlaví co do rozumu.  Bìhem tìch nìkolika mìsícù manelství nejednou bylo Fany dojeti do valèického
zámku na výpomoc.
Pan Hyacint bez pøedbìného pozvání a poádání jednodue poslal si pro ni lutou bryèku se vzkazem, aby pøijela.
Mìl sice hospodyni, ale Fany prý nikdo nenahradí pøi okázalejích hostinách po honech, zabijaèkách, dovede nejen jídla
chutnì upraviti, ale vkusné je podati.
Fany koketnì se nachystavi usedala pak do bryèky, aby
se vrátila domù tøeba nìkdy a za dva dny.
Vdy nebývala z takových návtìv kodná; kdykoliv
se z vyjíïky vrátila, mìla vdy výsluek a darù jako z mikuláského nadìlení, a Malena spokojenì se oblizoval po nìkolik dní.
Je to pøece jen výhoda, míti enu, vyhovující na vechny strany, u panstva tak oblíbenou. Hodí se, jak se øíká, do vozu i do
koèáru, liboval si mistr.
Aspoò pøi takovém výletì pøijde na lepí mylenky, pozapomene na strach pøed osudnou chvílí.
A vskutku Fany vracívala se z Valèic jako vymìnìná, v rùovém rozmaru a do nekoneèna vykládala, jak ji tam uctili,
jak stále na ni vzpomínají, i ta panská èeládka, která jí první
èas sluby tolik pøíkoøí natropila.

Kdepak za sleèny Fany, to bývala jinaèí správa, vude jí
bilo plno a tento lid mìl se za ní dobøe, tak obecnì se mluví.

Tu jednoho dne, jako kdy hrom z èista jasna udeøí, pøilétla
z Valèic smutná novina, e pan Hyacint tie v Pánu zemøel.
Vrátil se z lesa Výpustku s èekané na sluky, vypil nì- kolik
sklenic èaje a ráno nali ho v lùku usmìvavého, tuhého. Mìl
lehkó smrt, zaslóil si ju, usoudili dvortí i vesniètí lidé.
Zvìst ji sama o sobì smutná; tím smutnìjí vak, e zùstalo po nìm jen nìkolik stovek jmìní, hromada dýmek, skøíò
s ruènicemi, tøi soudky kounického vína a øada lahví staré slivovice,
A i ty vìci rozchvátila zámecká èeleï.
Jeho povídání o poehnání statky vezdejími bylo patrnì
planým vastem, jím snail se vzbuditi vánost ve svém okolí
a hlavnì navnaditi milostenky, je uctíval a do pozdního stáøí. Podobal se v tom smìru onomu vykoukanému výmìnkáøi,
který, aby si udrel dobrou náladu v domì, hrkával truhlicí naplnìnou sklenìnými støepy, chtìje tak vzbuditi dojem, e má
v ní peníze.
Fany zdrtila ta nenadalá zpráva tím více, jeliko teprv nedávno vrátila se z Valèic s utìeným slibem, e pan správce
chystá dìdici jména Valenova bohatý dárek do vlnku.
A nejen nenachystal, ale nedoil se ani té chvíle, kdy jí
se ulehèí. Bez vech dlouhých okolkù dal ivotu vale. Pøed
týdnem èlovìk kypící ivotem a dnes tuhá, strach a hrùzu vzbuzující mrtvola!
ena Malenova vysedìla øadu dní v tupém zamylení a podivné mylenky táhly jí hlavou.

Ani návtìva paní tetinky z fary, nesmìlé nìnosti muovy
nedovedly jí z její duevní ztrnulosti vyprostiti. Úmrtím pana
Hyacinta konèila se lepí kapitola jejího ivota; on to byl, jen
povznesl ji z nepatrnosti, dal jí okusiti blahobytu a koneènì
zaloil nynìjí její existenci. Nesplnil sice v plné míøe její oèekávání, povìsil jí jako snad i jiným bulíka na nos, ale konec
koncù vdy pøátelsky a tìdøe se k.ní choval.
Na chvíli se vzpamatovala návtìvami panièek i vzkazem
faráøovým, ze upøímnì s ní cití tìkou ztrátu, je ji postihla, ale
zase jako by na duchu klesla, rukama zalomila a zoufale zaplakala, nestarajíc se o okolní svìt, tím ménì o muovo pøipomenutí, e zármutek v nynìjím jejím stavu jí kodí.
Malena koneènì musil se doádati pomoci Líniny, nemoha
pøece býti s tovaryi o hladu.
Právì tou dobou bylo v jeho dílnì neobyèejné runo a pilno. Doporuèením faraøovým dostalo se mu práce na zámku,
e byl nucen pøibrati na výpomoc jetì dva dìlníky, kteøí si
ovem musili vzíti práci domù, neb v dílnì Malenovì nemìli
místa.
Hrabì rozhodl se ztráviti léto v Kostelci, kde jindy býval i v
dobì podzimních honù vzácným hostem.
O pøekot se pracovalo na restauraci staré, vetché budovy,
její dolní èásti div nehrozily sesutím a vùbec nebyly obytny.
Nyní mìly býti bydlitìm èetného sluebnictva.
Hrabì se oenil s jakousi francouzskou lechtiènou, dámou
energickou, nádhery milovnou, a ta prý s hrùzou seznala, e
vecky budovy jejich panství následkem úsporného systému bývalého centrálního øeditele zpustly, aby jen pan øeditel
mìl vìtí procento pøíjmù z èistého výnosu velkostatkù.
Hospodaøil jako tak mnozí jeho kolegové na útraty panstva,
nestaraje se, jak bude po nìch  

Mistr Malena proíval tìké starosti, Nabral si práce nad
hlavu, v dílnì nebylo hnutí, a era jako by pro nic jiného smyslu nemìla, oddává se tìkým dumám.
Tøeba oeleti i krevní pøíbuzenstvo, milované dítì, kdy vzpomene Prozøetelnost, nato bývalého pána, èlovìka vyplnivího zde na zemi svùj úkol.
A zase si pøipamatoval, jaký vliv mùe míti takové nemírné
a nerozumné truchlení na její stav. Bìí nejen o ni, ale i o jeho
dítì. Ano, o jeho dítì, které pod srdcem nosí!
Vyslal k ní Línu, aby jí etrnì domluvila, upozornila ji, jaké
starosti svalily se mu na bedra a kterak by jejího pøispìní
na výsost bylo tøeba.
Lína tìko se odhodlala k tomu kroku, neb vìdìla, jak vagrová na ni se dívá, jí pro jejich chudobu opovrhuje, ale z lásky
k bratrovi pøemohla se a la k ní.
Fany, jak ji spatøila, prudce povstala a zmìøila ji úzkostlivým pohledem.
Proè jste pøila, proè  ?u zachvìlo se jí z úst a ruce její
køeèovitì zachytly se lenoky.
Vidím, jaký má bratr shon, jak døe do noci, a hospodynì
nikde... Pøece byste mohla mít uznání... Lína roztøeseným hlasem, polo lítostivì, polo vyèítavì øeèòovala.
A to poslal vás? ji zlobnì vyhrklo z úst Faniných. Netroufá si, rád by vás uetøil. To víte, dívá se na vás jako na svatý
obrázek... zatrpkle pravila Lína a souèasnì si myslila:
Tys mu vím a krevní pøízeò pomalu nièím, leda bìí-li
o výpomoc v nouzi.
Fany byla jen lehce odìna ve splývající, volný flanelový upan, take bylo patrné její vysoké tìhotenství. Lína pohledem
pøebìhla po její postavì a ve svém dobrém srdci se zamrzela,
e nenala pro vagrovou vøelejího tónu. Snad není to jen

smrt jejího bývalého dobrodince, je ji tak sklíèila, snad trápí ji
mylenka na tìkou chvíli, ji v dohledné dobì proije. Dosud ila lehce, jen pro radost, vecko se jí daøilo, není divu, e
osud ji rozmazlil, zchoulostivìl a nyní, kdy stojí pøed nebezpeèenstvím, hrozí se ho...
I øekla pøi odchodu chlácholivì, aby se vagrová nepøemáhala, e nìjak ji vypomùe.
Fany byla patrnì nachystána zastaviti ji slovem, oblièej její
byl vzruený, oèní víèka nervosnì se jí chvìla; rychleji pokroèila ke dveøím, ale Lína nepozorujíc toho nahrbena spìchala
odtud.
Fany stanula v zamylení a po chvíli zoufale rozhodila rukama a cosi temnì zahuèela.
Na poèátku bøezna ukázalo se nìkolik jasných, vlaných dní,
plných touhy blíícího se jara, ale pak mìsíc, jako by se chtìl
vysmáti bláhovým lidským nadìjím, rozdivoèil vechny ivly.
I vanuly vìtry s prùvodem studených pøeprek a snìhových
bouøí, obzor se zatemnil, e v nádvorních bytech bylo nutno
i za poledne svítiti.
Pochmurná nálala leela jako mrak nad celou pøírodou a nedala èlovìku upøímnì se rozveseliti.
V Malenovì dílnì robotilo se do úpadu a vìru nezbylo ani
chvilky na rozjímání o zlých rozmarech pøedjarních. Vichni
pracovali jako pod drábem, neb mìli nad sebou hrabìcího
správce, který aspoò jednou dennì sem zaskoèil, aby
se pøesvìdèil, jak práce pokraèuje.
Malena pln poníenosti pøed ním se hrbil, rozpaèitì si ruce
mnul, ujiuje, e práci kvapem enou a dìlají ve moné, jen
aby milostivé vrchnosti podle monosti vyhovìli. Tovaryi mrzutì shlíeli a zatínali zuby, tak jim bylo proti mysli to neustálé
hartusení se strany správcovy a nemuné chování mistrovo.

Jednoho veèera opìt byla obloha zavalena edými plachtami mrakù a meluzina kvílela a skuèela na pùdách. Pojednou do jejího jeku zalehl z bytu mistrova do dílny zoufalý skøek

Mistr pustil leknutím pilku a chvátal pøes síòku do bytu.
ena leela na lùku, svíjejíc se bolestí a stenajíc. Poli pro
babièku...! pøerývanì dralo se jí z hrdla, a zase se do zhlavce zahryzla, temnì kruèíc jako ranìné zvíøe. Malenovi vybìhly
oèi a na vrch hlavy a div neklesl k zemi.
Pro babièku   ?
Vdy èekal radostnou událost nìkdy a   !
Co se to pro boha dìje   ?
Ale po chvíli se vzpamatoval a potáceje se jako opilý vymotal
se z pokoje.
Jak to, jak to, e tak náhle, proti vemu oèekávání   ?
víøilo mu v hlavì v divokém, zmateném shonu; to snad je omyl
  náhlé bolesti, které pøejdou   
Jak dobìhl do klikaté ulièky u øeky, jak dopadl do domku
pomocnice a s ní k enì se vrátil, ani si neuvìdomil.
Ba ani dìjù nejblíe následujících si nepøipamatoval. Vecko jeho bytost byla uchvácena nesmírným pøekvapením neèekaného aktu. Jako by jej byl nìkdo palicí do hlavy udeøil,
tak to v ní skuèelo a v divém zmatku víøilo.
Nebyl schopen mylenku klidnì rozvinouti, o ní uvaovati
a na základì urèitého uzávìrku na nìèem kladném
se ustanoviti.
Do této smìsí divokých tónù a výkøikù polekané due mísily se jiné, probleskující jeho edavou, smutnou náladou jako
ohnivé ípy.
Jak Fany pøestojí bolesti rození, zda pøíchod robátka nebude tìce vykoupen jejím ivotem, jak se dìsívala? Co se té

chvíle naobávala, kolik nocí probdìla, muèíc se hroznými obavami!
Více ze zvyku ne z hladu nìco zhltl a skrèiv se v kuchyòce
u kamen dumal, podøimoval, tu zase zlekanì se probouzel
a úzkostnì lapal kadý hlásek ze sousedního pokoje.
Jeho místo, pravda, nebylo zde, ale u jejího bolestného lùka, pamatoval se, e se i nabídl prodleti u ní v tìké chvíli, jak
se na mue sluí, ale to byl projev více mechanický ne srdeèný.
Nedlouho pøed pùlnocí vyruen byl z klímání stralivým výkøikem a kdy na nohy skoèil a tøesoucí se rukou pootevøel
dveøe, setkal se se spokojeným babèiným úsmìvem.
Gratuluji, pane mistøe... Je jako opravdová malina, jen co
je pravda, líbeznì veholila babka.
Dceruka...? roztøesenì, beze ví otcovské vøelosti vylítlo
mistrovi z úst a nìjak pøitrpkle se usmívaje, vydechl smìrem
k enì:
Jen kdy má ji po tom...! zapla pámbu...!
Pak na pokyn babèin zase se vzdálil do kuchyòky a ztìka
dopadl na lavici u kamen.
Byl otcem...!
Ale bùh ví, e nedovedl se z toho radovati, jak by se jistì
za jiných okolností bylo stalo.
To proto, e dcerka pøila na svìt  po sedmi mìsíèním
manelství  -!
Je to divoké, nech o tom jakkoliv uvauje. Jsou ovem velijaké pøípadnosti, ale nad tímto stojí rozum.
Tìchto sedm mìsícù stále mìl v hlavì, jen jimi se obíral
a tøebae do mrákot jeho due lehl blesk vzbuzené vzpomínky na vìci zdánlivì záhadné, ne pøece jen moné, nemohl pøemoci tíseò a otcovsky se potìiti.

Ji za tmy vstoupila babka do kuchynì a uzøevi Malenu
u kamen sklonìného, nesoudila jinak, ne e se nemùe doèkat, a dìcko uzøí.
I zvala ho dovnitø, a kdy váhavì vstoupil, vzala dítko z lùka
a vloila mu je do náruèí.
Malena podíval se na rudou, jakoby staøecky po scvrklou hlavièku dìtskou, a v té chvíli srdce mu zjihlo. Ubohý brouèku,
robátko nevinné, sotva na svìt pøiedí, ach, jaké tìké mylenky vzbudil tvùj pøíchod v otcovském srdci!
Zda zaslouilos toho...!
Zavzlykl, proud slzí vytryskl mu z oèí a v tom oka- miku prchly
vecky chmury z jeho due, radost v nìm rozkvetla jako
po teplém májovém detíèku.
Fany mìla dosud hlavu ke zdi odvrácenou, ale uslyevi
jeho zatkání, spoèinula nejprv na nìm nejistým pohledem
vyjevených oèí, pak je jako uspokojenì pøivøela a odlehèenì
vydechla.  
Malena po chvíli vloil dítì babce do náruèe a pohladiv enu
po líci, polorozpaèitì se na ni usmál a tie vyel z pokoje.
Jak osamìl, stín lehl na jeho mysl a znova se zaboøil
do bahna èerných mylenek a marnì se snail z nich se vyprostiti. Byl to duevní stav k zoufání.
Ve dne do úpadu pracovati a ve chvílích prázdnì muèiti
se tìkými dohady. Jak dlouho takový stav slabý èlovìk vydrí?
Byl jako moucha, sotva nohama pletl a kdy tovaryi se s ním
o práci radili, pracnì shánìl mylenky a pøirozenì zaèasto
zmotanì odpovídal.
A kdy ji nevìdìl kudy kam, zase vzpomnìl na sestru Línu
a zrovna horoucnì zatouil po její soucitné dui. Vdy se mu
tak vedlo, e se k ní se svými úzkostmi dùvìrnì utíkal, a ona

nikdy ho neodkázala, nevyèetla mu, e ji jen v nouzi vyhledává. Bídnì se k ní chová, ale to zavinila Fany, ona zkalila dobrý pomìr mezi sourozenci. Snad se v ní nyní probudí cit, a
stane se matkou?
I zael zase k vagrovi a zastav Línu samotnu v bytì,
po dlouhém okolkování svìøil se jí, e nedovede si rozumné
vysvìtliti ranný pøíchod dìvèátka.
Pøece jsou jen sedm mìsícù spolu a tu pojednou  ! Lína
nedùvìøivì se usmívala, ji rty pootvírala k ertovné poznámce, e jistì nelapal cestu do Valèic tak èasto, aby
se s Faninkou modlil, ale Mlalena patrnì uhodl její mylenky
a k smrti vánì se zaøíkal svou nevinností a panickou èistotou po celou dobu záletù 
Tu tváø Línina pobledla a smutné její oèi s hlubokou soustrastí spoèinuly na bratrovi.
Mìla mu øíci, co jí valèiètí sluebníci vyprávìli o panu Hyacintovi a o jeho frejíøství, o moci Faninì nad ním i o jiných nepìkných zjevech, z nich dalo se souditi, e nebyla mu pouhou
hospodyní!
I o náhlé smrti paní Katue Valèiètí vyprávìli a pøímo poznaèili Fany za její pøíèinu.
Není pochyby, e tyto neèisté historky vyprávìli i v kosteleckých hospodách, kde se pøíleitostnì a ve svátky stavovali.
Venkovskému èlovìku panské ostudy jsou pravým kaviárem
a za ivý svìt je nesmlèí. Není v tom snad jen zlomyslnost, ale
jakési zadostuèinìní prostých lidí.
Vidí, jsi pán, a právì takový køehký tvor jako my, sprosáci!
Lína nemohla pøes srdce pøenésti, aby v tomto duevním
stavu bratra jetì více zarmucovala a zdeptala, spíe se snaila dodati mu nadìje, zaplaiti chmury s jeho due.

Staly se ji pøípady, e dítì pøedèasnì pøilo na svìt a jako
na tìstí vzpomnìla si na enu havíøe, jemu teprv pøed nedávnem po osmimìsíèním manelství narodil se chlapec,
avak brzy po porodu zemøel. Jeho matka vrhla honu
na nevìstu a podezøívala ji, ale mu stateènì se jí zastal a její
nevinu prohlásil.
Malena odcházel od sestry ponìkud upokojen, ale zanedlouho èerv pochybnosti zase vrtal v jeho nitru. Tváø jeho
v té dobì opadla a znaènì zestaral, co bylo i cizím patrno.
Mluvil-li se zákazníkem, pøikyvoval, jako by rozumìl, ale pak
oklikami ptal se tovaryù, oè vlastnì bìelo.
Tovaryi za zády se mu vyklebovali, e blbne, má v hlavì
brouèka, netuíce, jak jsou blízcí pravdì.
S enou mluvíval s nucenou vlídností, protoe se jí bál. Nìkdy podívala se na nìho zpytavì, pøísnì, jako by chtìla proniknouti a do hlubin jeho due a zvìdìti, co se tam dìje. I jí
byla patrna zmìna v celé jeho bytosti od narození dítìte; nebyl cvièen v pøetváøce, prozradil se mimodìk tu ztrnulým pohledem, jindy zmatkem, a chtìl-li omluviti jednání, teprv odkryl svùj vnitøní nepokoj.
Jednou se zapomnìl a pøed enou zhluboka povzdychl: Mùj
boe...!
Nebylo pochyby: povzdech ten vyel z hlubin usouené due,
due zápasící buï se starostmi nebo s pochybnostmi.
Fany, chovající dítì, povznesla hlavu a zabodnuvi se mu
ostrým pohledem do oblièeje, po chvíli tvrdé øekla:  Je ti nìco,
e stále tak shlíí a vzdychá? Neodpovìdìl a plae dotkl
se jí pohledem.
Tu povstala a tìsnì a k nìmu pøistoupila.
Ptám se tì, proè vzdychá? øekla dùraznìji a z oèí jí srely studené blesky.

K dítìti se nehlásí, jako by nebylo tvé... Snad si naposledy nemyslí, e jsem si je nìkde uhnala, kdy se o nìjaký
mìsíc døíve narodilo?  To  bych  si vyprosila    !
Poslední vìty ji zlostnì zasyèela. Malena zùstal, jako by ho
zaøezal.
e ona sama zaène s tou choulostivou vìcí, toho se nenadál. Pøímo jej tím vystoupením omráèila.
Kdy se z pøekvapení trochu probral, pocítil veliké ulehèení
jako èlovìk, který po dlouhé klopotné cestì, po pøestálých svízelích doel cíle.
Musí být sebou jista, jinak by si snad netroufala... zrovna
káravì pøed ním vyvstalo a srdcem mu otøáslo Vypadal nyní
jako bídný høíník pøed ní, jako spráskaný kluk, a zmohl se jen
na rozpaèité zadrmolení:
Ale co pak si jen myslí, kde pak bych nìco takového  
! To bych musil být nevím jaký èlovìk  Mám starostí i té døiny
po krk  
Leè ona neodpovídala a konouíc dítì ani se neohlédla. I popoel k ní a snail se ji k sobì pøivinouti, s ní se polaskati, aè
srdce ho k tomu nikterak nepudilo.
Fany velmi zdrenlivì chovala se vùèi tomuto neupøímnému
projevu manelském nìnosti, odsunula jeho ruku a výmluvnì
potøásla hlavou, jako by chtìla øíci:
Doèkala jsem se to pìkných èasù!
Uznala, e tøeba si hráti na upjatìjí, chladnìjí, aby maneli ukázala, jak jí ubliuje a køivdí.
Je-li v nìm nìjaké podezøení, èelila mu jistì úèinnì svým
nebojácným vystoupením.
Malena byl rád, e nedolo tenkráte i pozdìji mezi nimi k potyèce pro tuto choulostivou záleitost, a usilovnì zapøáhl

se do práce, jen aby èerným mylenkám nepopøál vzniknouti.
A tak co døel jako Adam v dílnì, vedle v pokoji vrnìlo a zase
pronikavì køièelo dítì, bídné a slabouèké, e bylo a úzko
na nì pohledìti.
Podobalo se vyhublému, chorobnému kuøeti, majíc ple èervenohnìdou a bledìmodré vyboulené oèi.
A pøi té své tìlesné ubohosti hltavì pilo, sotva prs z ústeèek pustilo, zase po nìm se hnalo a nenalezi jej hned, jak
divé si poèínalo 
Køtiny musili pro jeho slabost odloiti o ètrnáct dní. Radila
tak babka i farská tetinka, ji Faninka za kmotru poádala 
Venku bylo psí poèasí, studenì mrholilo, a tìké dusivé mlhy
zahalovaly mìsteèko temnými svými rouchy. Vy- jíti v takové
nepohodì s ubohým tvoreèkem do kostela, trùnícího
na výinì, kde vìtry divì se honily a øezavì profukovaly, bylo
svrchovanì nebezpeèno.
A tak vyèkali, a se poèasí promìnilo a teplé jarní vìtry vyèistily zachmuøený obzor.
Po køtinách Malena osamìl na chvíli s faráøem v kanceláøi
a tu knìz, jako by na tu pøíleitost dlouho ji èekal, vánì
a laskavì se rozhovoøil, e dítky jsou vzácným boím darem
a tøeba je vdìènì, bez vrtochù a zbyteèných starostí pøijmouti. Bùh dobøe ví, co èiní.
Malena utkvíval upøenì na jeho výmluvných rtech, mysle si
v duchu: Proè takové øeèi se mnou zavádí, kam míøí?
A faráø mluvil dále o daru nebes, o povinnostech rodièù
k dítkám a náhle s blahosklonnou úsmìvností malièko nachýlil hlavu a poloil svoji bílou, masitou ruku na mistrovo
rámì.

 Vám pøispìchala milá Justynka jako na koni, snad døíve,
ne jste se nadáli . Nu, mám ve své církevní praxi nìkolik
takových pøípadù, dìl významnì.
Ostatnì jest známo z historie, e i mocným tohoto svìta tak
se stalo, a dítky jim vyrostly na tìle i na duchu zdatné a èiperné...
Malena kadé to slovo dychtivì chytal a jednobytnì kladl si
otázku, jakým divem faráø proniká a do nejtajnìjích koutkù
jeho mylení. Èi sám pøipadl na mylenku, e by on, otec, mohl
míti nìjaké pochybnosti?
Co mu na tuto útìchu v té chvíli odpovìdìl, vìru nevìdìl;
vedlo se mu vdy tak, kdykoliv mluvil s vynikající osobností,
e rozpaky nevìdìl, kudy kam, a èasto breptával takové zpozdilosti, a se pøi chladné rozvaze stydìl.
Kdy jej faráø milostivì propustil, odcházel více ne utìen
a nepøesvìdèen, ne pøi svém vstupu na faru... Brzy po køtu
jel Malena do Brna za obchodem s pevným umínìním, e
se zastaví u zkueného lékaøe a zeptá se ho, co on o tom
soudí. Pøímo mu øekne, jaká nejistota ho trápí, e je prostý,
nezkuený èlovìk, v manelských vìcech neobeznámený.
Nechová v dui patné mylenky, ale je znepokojen, zmaten,
rád by se zbavil chmur, nebo mu je tøeba klidné, jasné mysli
jak pro rodinu, tak i pro vysilující zamìstnání. Zaè za takových
okolností stojí jeho ivot?
Mìl tìstí, nael lékaøe, èlovìka, rozumìjícího vedle svého
umìní i lidské dui.
Hned po prvních slovech mistrových. uhodl, co v nitru jeho
se odehrává, tøebae úvodem odmítal jakékoliv podezøení
a jen touil nabýti jasna.
Starý doktor vzal ho laskavì za ruku, posadil vedle sebe
na pohovku a dobrácky se rozpovídal, ne jako vìdátor, ale
docela prostý obèan a lidumil.

Milý tatíku, puste vecky starosti z hlavy a jste-li pøítelem
dobrého truòku, zajdìte si do Zádruhy a vypijte nìjakou tu ètvrteèku bojanovického na zdraví vaí milé enuky a dcerky 
 Pøi-ro-ze-nì jest moným pøípad narození dítìte po sedmi
mìsících, avak nejen moný, ne i velmi èastý. Ovem vyskytuje se obyèejnì u matek slabé tìlesné soustavy, po úrazu, øeknìme pøíkladnì, sklouzne-li, pøi pádu s vrchu dolù a tak podobnì... Dokonce mohou se naroditi dìti i v pátém mìsíci, co
ovem bývají pak dìti ivota neschopné, èím vak není øeèeno, e by v nìkterých vzácných pøípadech nevyrostly. Podotýkám, e dìti narozené v sedmém mìsíci, bývají slabouèké,
ale pøi dobré ivotosprávì doenou, co zamekaly  
Naa je jako vìchýtek, ji pololítostivì, tøaslavì podotkl
Malena, ale podivno  nermoutilo ho to v té chvíli, nýbr pocítil spíe uspokojení.
Je taková, jak doktor praví: Dìti v sedmi mìsících bývají
slabouèké...
Vtom mu pøipadlo, jak shání po Brnì doktora a div si nepoaluje na nìco, co podle jeho názoru je pøirozeným, i cítil se tak
bídným a zavrení hodný m vùèi své enì a dítìti.
Jak by pak mohl zapíjeti vínem takové prohøeení! Ale vdy
doktor øekl: Jim na zdraví! Poslechne ho a pøipije jim, zvlátì
enì, aby to dítì, bohem dané, zdárnì vyvedla a doèkala
se na nìm mnoho radostí.
Stavil se v Zádruze a nábonì vypil ètvrteèku s upøímným
pøáním veho dobra enì i dítìti.
Rozjaøen, s lehkým srdcem, jako by centovou tíi s beder
byl shodil, kráèel k nádraí a po nìjaké dobì usedl do pøeplnìného vlaku.
Byla zde rùznorodá spoleènost: dìlníci, vracející se domù
z továren, starí z nich unavení, zamlklí, mladí hrubì ertov-

ní, vyzývaví, nìkolik øemeslníkù s nákupem, eny pøekupnice,
rozèilenì hovoøící o dnením trhu.
Malena pøitiskl se do koutka a mlèky pozoroval spolucestující. Jekot en a výkøiky mladíkù upoutaly jeho pozornost
jen na chvíli, pùsobily na jeho pìknou dnení náladu nemile,
ruivì, i otoèil hlavu k oknu a díval se do zeeøelého kraje
beze veho zájmu.
Znal zde z èetných zajídìk do Brna kadý strom a podle
toho odhadoval vzdálenosti od stanice k stanici. Rozèilené,
prudké hovory vdy mu bývaly protivny; dìly-li se na veøejném
místì, jako jest pøíkladnì eleznièní vùz, tím více. Byl pøítelem
klidu, pokoje, rád si v nìm hovìl, kdy bylo mono, neb jeho
zamìstnání neunavovalo jen tìlo, ale i nervy.
Pojednou dolehl k jeho sluchu vzruený hovor z blízkého sousedství. Dva starí dìlníci se o cosi pøeli a pøedmìtem jejich
hádky byla patrnì ena.
Vojín z jejich dìdiny vrátil se z vojny a nael doma pøírùstek rodiny: èiperného hoíka.
A tøebae se veøejnì vykládalo o záletnictví jeho Rozáry, o jejích podezøelých zajídkách do Brna s kamarádkou, podobající se jí jako vejce vejci, o jejím rozmaøilém ivotì za muovy
nepøítomnosti, vojín nehoril se nad tím a klidnì pøiznával
se k dítìti.
Byl na krátko na dovolené a nebude se nikomu zpovídati
ze svých èinù. ena jeho, pravda, není jeptikou ani andìlem, ale ze patnosti nesmí ji nikdo viniti, jinak by se zle vypoøádal. Nech si kadý mete pøed svým prahem a hlavnì a
hlídá tiché eny  svaouky. Tìm lze nejménì vìøiti 
Papuèa je, jináè neøíkám! horlil starí z nich a opovrlivì
støikl skrze zuby; stát se to mnì, na hodinu ji vyenu... 

Nepovídé! jako úmyslnì vydraïoval k odporu sou- druha
jeho soused, muík s chorobnou, bezkrevnou tváøí a pichlavýma oèima,  jak enu nepøistihne pøi èinu, vecko je márný... Vude nande zastání: u sódu, u dochtora, u knìza.
Byl bych otráven na celý ivot, zabouøil starí, nemoh bych
se na dítì ani podívat, nevytrpìl bych je ani ve stavení... 
A ba, takovéch pøípadností je na svìtì a ne jen mezi tímto
Lidem, aji mezi velkým panstvem... eny neuhlídá, kdybys jí
na koili leel... To je má øeè...
Pak ztichli a vlak jednotvárnì klapavì huèel, jako kdy osmi
cepy mlátí.
Malena jetì více se krèil v koutku a mrtvì se díval do tmy.
V hlavì se mu pletlo páté pøes deváté: hovor dìlníkù a nedávná rozmluva s lékaøem.
U slabých en se to stává... eny neuhlídá... Doktor povídal: U matek slabé tìlesné soustavy...
Ale Fany je jako granatýr, na tu se to nemùe vztahovat 
jasnìji si uvìdomil.
A dále rozpøádal pásmo neutìených mylenek:
Pøece neuklouzla, ani neupadla, jen se na posteli rozvalovala!  jako èmelák bzuèelo mu v hlavì.
  A proè se tím vèilkaj trápím?  vzkøiklo to v nìm; mìl
jsem si na to vzpomenout, kdy jsem byl u doktora a hned
mu øíci, e se to na moju enu ne- vztahuje  !
A zase dìlníkovo varovné, prorocké: eny neuhlídá ! Vude má zastání 
Z hlubin due, jako kdy bahnem pohne, hrnuly se na povrch
bubliny jemných dohadù; studené pochybnosti vkrádaly
se do jeho srdce. Zjasnìlý obraz jeho mladé domácnosti zase
potemnìl.

 K èemu mnì byla tato jízda do Brna? Jen jsem se potrápil  hoøce si vyèetl, kdy ji hvizdot vlaku oznamoval poslední
stanici.
Vystøídalo se nìkolik let.
Kostelec navenek se nezmìnil, byl stále tím pinavým hnízdem s vládnoucí nìmecko-idovskou meninou, s hrbolatým,
do kopeèka vybíhajícím námìstíèkem, zarostlým bujným plevelem, se zatuchlými, páchnoucími ulièkami, pøipomínajícími
ulice v orientu.
Ale v hospodáøských pomìrech nastal pro èeskou stranu
pøíznivìjí stav.
Dole u øeky vznikly dva nové prùmyslové závody: koeluna
a továrnièka na cementové výrobky a obì zamìstnávaly znaèný poèet èeských dìlníkù. Nikdo sem nepovolal èeské jejich
majitele, tak dùvtipní Kosteleètí nebyli, pøili sem èirou náhodou a shledali, e místo jest pro jejich podniky neobyèejnì
výhodné.
V textilce a apretuøe továrníka, Nìmce, tou dobou se pracovalo omezenì. Export do Levanty ochabl a jiných odbyti
nebylo; bylo nutno polovici zamìstnaného lidu propustiti.
Velké zmìny doznaly osudy rodiny Malenovy. Zmizel domek
se dvìma okénky a vrátky v prùèelí a na jeho místì vypínal
se iroce zaloený dvoupatrový palác s dvìma køídly do dvora,
v nich byly umístìny dílny, v kterých pracovalo deset a tøicet
dìlníkù podle potøeby.
Malena pøikoupil sousední dùm a spojil jej se svým, opatøil
dílny moderními stroji, zøídil si i za mìstem pilu, která mu dodávala desky.
Nebyl ji nimravým stolaøíèkem, odkázaným na drobné zákazníky, shánìjícím práci v okolí mìsteèka, ale velkoprùmysl-

níkem, jeho zahradní nábytek a stavební náøadí nalo si
i cestu do dálné ciziny.
Malena velice zbohatl a tím i vysoko postoupil ve vánosti
svých spoluobèanù. Celá øada øemeslníkù pracovala pro jeho
závod a byla tím zpùsobem více ménì od nìho odvislá; to
platilo i o obchodnících, dodávajících mu rùzné zboí. Byl nejvìrnìjím stoupencem fary, která se mu svou pøízní vdìèila
pøi kadé pøíleitosti, dopomáhajíc mu k èestným hodnostem,
vyznamenáním a tím i k vánosti.
A vánost ta znamenitì mu poslouila, ucházel-li se o nìjakou vìtí dodávku.
I Nìmci kosteleètí nabízeli mu výborství v obecním zastupitelstvu, dobøe tuíce, e jest muem budoucnosti a jednou
bude o jejich osudech rozhodovati, ale on hrdì na radu faráøovu odmítl.
Èeká ho starostenství, a toti nìmecká nadvláda zmizí.
A e se tak stane o pøítích obecních volbách, bylo témìø nepochybno. Ji nyní bylo lze zjistiti pøesun moci na èeskou stranu.
Knìstvo, zámecké úøednictvo, øemeslníci, dìlníci, zamìstnaní v èeských prùmyslových závodech, vichni ti tvoøili jeden
pevný blok.
Obì strany snaily se zabezpeèiti si vítìzství vemi prostøedky  èestnými i neèestnými.
Nìmci, jako by ji tuili poráku, sehnali v okolí prodejné
lidi a ti za jidáský gro ohlásili v Kostelci rùzné ivnosti: hokynáøství, zelináøství, ehlírny, plátenictví, aby o volbách svými
hlasy pøispìli Nìmcùm.
Snad pùsobením knìstva dolo k biømování, pøiel biskup,
navtívil i nìmeckou kolu a shledav, e do dvou tøetin naplnìna jest èeskými dìtmi, nevykazujícími takøka ádného pro-

spìchu, ostøe se o takovém zhoubném ohlupovacím systému vyslovil.
áci mohou jen na základì znalosti vyuèovacího jazyka prospívati, v duchu Komenského zdùraznil.
To byla ovem hrozná rána pro Nìmce a dajèfraindlichy;
výrok biskupùv letìl na køídlech po vlastech a v mizerném
Kostelci vzpruil vecky èeské lidi k poslední ránì proti skomírajícímu nìmectví.
Biskup ani netuil, e výroku jeho bude obratnì vyuito a stane se heslem, neb nic ho nebylo tak vzdáleno, jako vlastenèení a protinìmecká agitace.
Malenovi o biømování dostalo se jistì doporuèením faráøovým veliké cti, e biskup u nìho poobìdval.
Byl to pro jeho dùm veliký den, kdy církevní kníe octlo
se pod jeho støechou a rozplývalo se chválou nad køesanským ivotem obou manelù, nad výteèným pohotìním,
a odcházejíc ehnalo na vecky strany.
Veliký den pro potomka panského ovèáka, bývalého nepatrného øemeslníka, kdysi smekajícího uctivì i pøed kostelníkem.   Nejradìji byl by na vìènou pamì zavøel onen pokoj, v nìm biskupa pohostil, a ukazoval jej zvìdavcùm jako
svatyni. Nedolo sice k tomu, ale jetì po letech pøíleitostnì
rád vykládal celý ten akt do nejmeních podrobností. Kde biskup sedìl, na èem si pochutnával, jak si poèínal a hlavnì:
kolikrát oslovením ho milostivì vyznamenal.
Onoho památného dne uzrál v nìm pevný úmysl: veho
se vyvarovat, co by jeho vánosti bylo na újmu. Nic nesmí zkaliti
slávu jeho jména a domu i kdyby krylo nutno li a alby pouíti k obhájení obou.
Nelo jen o nìj, ale i o biskupa, který prohlásil ho za vzor
dobrého køesana  

Knìí mìli ho nyní úplnì v moci, Stal se jejich oddaným straníkem, pouhým vykonavatelem jejich pøání, nastrèeným zlatým panákem, jeho údy oni hýbali a jemu svou vùli líbezným, ale rozhodným zpùsobem vnucovali.
Zmohutnìl majetkem, zmohutnìl i tìlem. Býval kdysi vyèouhlý, shrbený, rozklácený, pøed panstvem uctivì usmívavý, poníený, nyní podobal se turu, sebevìdomì a hrdì vykraèujícímu pøed stádem. Byl irokoramenný, rozloitý s mohutnou íjí,
s laloènatým, zarudlým oblièejem a pynì poodhrnutým dolním rtem.
Byl si vìdom své vánosti mezi lidem a proto vystupoval
pøed ním jako mocný chlebodárce, èlovìk, v jeho rukou jsou
osudy mnoství rodin.
Zdravil ledabyle, nìkdy i blahosklonnì: Pozdrav vás pánbùh!, ve zvlátních pøípadech milostivì podal i ruku, aby ukázal, e pøi vsi své slávì a moci nezpynìl, ale e si pøece jen
nìjakou dùvìrností nesmí zadati.
Vdy jest jediným kandidátem starostenství, a Pán popøeje národní stranì pøi volbách vítìzství.
Rád bych vìdìl, co by si lidé beze mne poèali, kdybych,
øeknìme, náhle zemøel? honosnì øíkával, støíleje oèima
na vecky strany, brzy-li nìkdo nezvolá: Ach, Jeímarjá, tohle by byla pro nás rána!
Byl vskutku o své nenahraditelnosti pøesvìdèen, tøeba- e
tak mnohému èestnému úøadu za mák nerozumìl. Myslil si
patrnì, e komu bùh dá úøad, tomu dá i rozum  
Malena mìl znamenitì vyvinutý napodobovací talent. Stýkaje se nyní s vynikajícími lidmi, bedlivì si vímal jejich obcovacích zpùsobù, zajímavých zvyklostí v øeèi i v chování, a co
se mu zdálo zvlátì výrazným a pùsobivým, to chtìl si pøisvojiti.

A tak se stalo, e bìhem èasu hrál, jak se øíká, vech sedm
kouskù, a kdo se s ním stýkal, nejednou si poloil udivenou
otázku:
Kdepak jsem ji toto slyel neb vidìl?
Mnohé ty jeho panstvu odkoukané zvyklosti v jeho podání
pøíli trkaly, byve hranatì neb pøemrtìnì pro- vedeny a Malena si jimi v lepí spoleènosti neposlouil.
Neplynul jeho ivot tak hladce, jak se zdálo. Bìhem let doil
se i nìkolika tìkých chvil. Zjistil toti nade ví pochybnost,
e v mìsteèku krèí rameny nad jeho otcovstvím a jen ohledy
na jeho moc a bohatství drí zlé jazyky na uzdì.
Kdo èetl v hlubinì jeho due první dny po narození dìvèete,
kdo prozradil jeho úzkostlivé obavy a hrozné pochybnosti?
Probral v duchu vecky osobnosti, s nimi se tenkrát stýkal,
pøipomnìl si kadé pronesené slovo.
Koneènì rozhodl, e jediné babka neb sestra mohly jeho
tajemství prozraditi.
Déle o vìci pøemýleje, vylouèil babku z podezøení a tvrdì
se zastavil u své sestry.
Ano, jen ona jest pùvodcem tìch zloøeèených øeèí, pøed ní
mu vyklouzlo neprozøetelnì z úst, e a do svatby zùstal èistým panicem a z té pøíèiny nenadálý, pøedèasný pøíchod dítìte na svìt sklièuje jeho dui a tìkými mylenkami ji souí.
Sestra znala jeho tajemství a není pochyby, e je mui pod
peèetí mlèelivosti svìøila.
A tu ji jako by se octlo v hlásné troubì.
Malena svakra Kroupu nikdy nemìl rád, èasem dokonce
ho nenávidìl.
Jednak dìlal mu svou chudobou hanbu, a pak byl pravovìrným, tichým, poouchlým socialistou, stále pøemýlejícím
a hloubajícím o nesrovnalostech spoleèenských øádù, horli-

vým ètenáøem a vykladaèem novin, dùvìrníkem dìlnictva
a hlavnì pøi své bídì  astným otcem èetné rodinky dìtí.
U Malenù vrána se ji neukázala, aè by jí byli vecka okna
dokoøán otevøeli a slavnì ji pøijali; u Kroupù byla ob rok.
Manelé Kroupovi byli podle ocenìní Faninèina mizerné,
souchotivé zámory, ale mìli èiperné, svìtu podobné dìti,
velice nadané, e uèitelé o nich jen chválu pìli. Tìlesnì byly
ovem jednoduché, útlé jako kvìtinky ve skleníku vyrostlé.
Chybìly jim podmínky zdravého vývínu: sytá strava, vzduch,
slunce, pohyb ve volné prostoøe.
Jejich byt byl dvorní krcálek, kam slunce jen pøed západem
zabloudilo, jeho zdi potily se vlhkostí... Spali v kuchyòce i ve
svìtnièce vichni s rodièi pohromadì, takøka jeden
na druhém...
Malenova Justynka naproti tomu mìla rajské ivobytí, chovali ji jako princeznu a byli by jí modré s nebe snesli. Pøesto
byla dítìtem velmi jednoduchým, nevzhledným, bledého, jako
bezkrevného oblièeje, kost a kùe.
Uèitelé, aè ohleduplní, byli ve velikých rozpacích, kdykoli nìkdo z Malenových rodièù se jich zeptal na dceøin prospìch.
Její tøídní pan uèitel, blondýn s pìkným knírem a vdy vlídnì
se usmívající tváøí, svým osvìdèeným, líbezným zpùsobem pomáhal si z bryndy, oznaèuje její kolní výkony jako neviòouèké,
slabouèké, prostinké a utìuje je vyhlídkou do budoucnosti.
Jsou pøípady, e taková slabouèká dívenka a v posledních
letech kolní návtìvy duevnì se rozvinula. Malena porovnával tohoto svého jedináèka s dìtmi sestøinými a hluboce
se zadumal.
Vecko má: bohatství, èest a slávu na vech stranách, jen
to nejdraí ne - duevnì bystøe vyvinuté, krásné dítì, jak si
vdy pøával.

A zase se v tìchto svých strastných vzpomínkách zastavil
u Kroupy a jetì se více utvrdil v pøesvìdèení, e odtud vyla
do veøejnosti pochybnost o jeho otcovství.
Ten vìènì hloubající, zasmuilý socialista, nepøítel kapitalistù, jako by vìdìl, jak jej má nejcitelnìji raniti. Jistì ho píchá
v oèích jeho zámonost a tak zchladil si áhu roztruováním
podezøení. 
Malena byl velmi bláhový, zapomnìv docela, e valèiètí
a seltí lidé pøicházejí èasto do Kostelce a slyíce zprávy
o jeho zámonosti, zabloudí ve vzpomínkách a do dob, kdy
chodíval k nim za Fany, i obèerství si v mysli povésti o jejím
ovládání starého panice, o náhlé Katuinì smrti a její pøíèinì.
To staèí, aby se klubíèko dále rozvinovalo a v dohadech dospìlo se a k jeho otcovství  
Jaké to sousto pro chudinu, horeènì prahnoucí po ostudných sensacích zbohatlíkù! Zapomíná i na svou bídu, ani ji tolik
nebolí, jen kdy ví, e i ty osudem zhýèkané nìkde bota tlaèí 

Jednou pøi nahodile vyvolané sráce s dìlníky vmetly Malenovi do dvora se vedraví zuøivé eny ve tváø, e nemaje dìtí,
nemá ani lidského citu.
Slova: Nemáte dìti! byla úmyslnì tak silnì podtrena, e
nebylo pochybností, kam bijí.
A i ta pohana jim nestaèila; jedna z nich ze zadu výkøikem
pøidala:
Pancharta má!
Malena do smrti této scény nezapomnìl.
Po prvé slyel veøejnì vysloviti, o èem vìøil, e jest jen stínem jeho due. Byla to ovem furie, která hodila po nìm blátem, ale zcela jistì i ona sebrala je z velikého baøiska, rozvalujícího se po celém tom bídném mìsteèku.

Jindy pøibìhla Justynka odkudsi z ulice a naivnì se ptala
otce, co to znamená, e se jí táta utopil v podmáslí.
Malena zesinal.
Ta luza neuetøí ani nevinného dítìte, støikne po nìm jedem,
aby jeho dui otrávila!
A zase po letech byl to pro kráde vyhnaný dìlník, který
opustil dílny s kletbou na celý dùm Malenùv a se zlovolným
pøáním, aby jej i s tím uhnaným zmetkem vzali èerti 
Paní Malenová nepochybnì vìdìla o tìchto utkáních
se sprosáky a luzou, jak opovrlivì øíkala, a kdo ví, byla-li
i ona uetøena, ale nikdy ani slovem se nezmínila.
Vecko její vystupování bylo nyní dùstojné a okázale zboné, e se zdálo, jako by chodila v sluneèní záøi. Zblahobytnìla, ztloustla, ale do pøíjemných forem,
byla jako z máslového tìsta vyrobená, bìlouèká a jemná
v oblièeji. Vedla velký dùm, mìla øadu sluek, pro Justynku i
vychovatelku, výbornì vaøila, o èem vyprávìli èastí její hosté
s nejplnìjím uznáním.
Stála v èele køesanského spolku paní a dívek, byla kmotrou praporu veteránského, a vùbec platila za nejpravovìrnìjí
oveèku kosteleckého církevního stádce.
Nebylo procesí, kostelní parády, poutí i do vzdálených míst,
aby pøi nich na nejpøednìjím místì nebyla paní Málenová.
I cho továrníka-starosty vzhledem k jejím zásluhám dobrovolnì jí prvenství postoupila.
V kostele sedìla v honoraèní lavici ti oltáøe, a kdy faráø pøi
marianské litanii zvuèným svým tenorem zanotoval:
Panno panen! Vìi ze slonových kostí...! uklánìla se dùstojnì, jako by ona byla zástupkyní boské orodovnice pro
Kostelec a okolí.

V pátek podìlovala pravidelnì chudinu desítníky a chudým
estinedìlkám posílala do kouta, plníc tak pøíkladnì pøikázání lásky.
Tak vystupovala Fany Padovská jako svìta uilá markýza
na venek, tak získávala si u prostého, na vnìjích okázalostech lpícího lidu pøízeò a úctu.
Kdo by byl vak pohledìl do jejího nitra, ustrnul by nad jeho
pustotou a tvrdostí.
Mue nejen nemilovala, ale byl jí se svými jiným odpozorovanými a nemotornì napodobovanými zpùsoby  protivným. Uklebovala se v duchu, vidouc jeho naparování, a bylili spolu sami, bezohlednì tepala toto jeho opièáctví.
Sebe povaovala za velice povzneenou nad svého prostého mue. Vdy strávila nìkolik rokù mezi idovským panstvem ve Vídni, byla hospodyní u zámeckého správce, mnoho nechybìlo a byla by s ním veplula do pøístavu manelského, co bylo ovem ukryto v jejím srdci jako tajemství,
ve skuteènosti vak jen jí pøibásnìno.
Lidé, opakující dlouho jednu le, koneènì jí sami vìøí. Tak
bylo i s paní Malenovou. Vìøila, e lehko mohla se státi paní
správcovou, jen scet!, ale pomalu nevìøila, e se narodila
v chaloupce ve Valèicích. Znala jen sebe, byla sobì modlou,
ve ostatní jen tak dalece ji zajímalo, pokud mohlo poslouiti
a prospìti jejím zájmùm. Její okázalé církevní vystupování,
udìlování almuny a jiné veøejné projevy slouily jen k ukojení
její samolibosti a vyvýení její osoby; srdce její zùstávalo pøi
tom chladné.
Pìstovala své tìlo, aby je dlouho svìí udrela a vysokého
stáøí dosáhla. Kdykoliv nìkde ji píchlo neb zabolelo, hned volala lékaøe a starostlivì se ho vyptávala, není-li to pøípad rakoviny.

Rakovina vùbec byla jí utkvìlou mylenkou, a marným bylo
utìování domácího lékaøe, e je zdravá jako øípa a schází jí
jediné nìkolik dìtí.
Mu mohl si stìovati na pøepracování, na spoustu starostí,
mohl úmorem leeti, to ve jí nepohnulo, její úèast nevzbudilo,
ale uhodila-li se plným bokem o roh stolu, vydrela státi hodiny v Evinì kostýmu pøed zrcadlem a úzkostlivì poranìné místo pozorovati, nevyvine-li se z úrazu  rakovina.
Pouhá rýma ji vydìsila a naplòovala smrtelnými obavami,
a domlouval-li jí mírnì mu, e se zbyteènì straí, dostalo
se mu výèitek sobectví a necitelnosti. Nemá vzdìlání a proto
je mu enino trápení lhostejno.
Od sluebnictva ádala otrockou poníenost a uctivost,
za vecko musilo jí líbati ruce a nastokrát dìkovat, zvlátì bylli pøítomen host.
Zvlátní byl pomìr obou rodièù k Justynce. Malenová nemilovala toto skoro prùsvitné, snìhurce podobné dítì, nemohouc se jím jako jiné matky pyniti. Obklopila je vím moným
pohodlím, nic mu neodepøela, ale ve ví té okázalosti nebylo
lásky, jen snaha vyvolati obdiv nad vìcmi, jimi je vybavila.
Ji ta skuteènost, e dcerka zrodila se za tak zvlátních okolností, staèila, aby srdce její se odklonilo od ní, co teprv, kdy
vidìla její nepatrnost a duevní nevyvinutost.
Proè právì mnì, osobì k svìtu podobné, narodilo se takové nimravé dítì? nejednou hnìvnì vydralo se jí z úst a srdce
její v takové chvíli províval chlad a nechu k malému tvoreèkovi.
To dìlo se vak jen v soukromí, pøed lidmi nasadila líbeznou masku, zapøela se, pøemohla a chovala se k dceruce
jako nejláskyplnìjí a nejnìnìjí matka.

Otec byl by miloval dítì své krve, snad i bídné a ubohé, ale
pøi pohledu na Justynku stále mu zabíhaly mylenky
do temných koutkù, odkud zazníval výsmìch, poklebky
a nemilosrdné pøipomínky o jeho záhadném pøíchodu ra svìt.
Okøikoval je, dusil, úsilnì pøivolával jasnìjí pøedstavy
a dospìl koneènì k jedinému závìrku: vzhledem na svoji vynikající úlohu ve spoleènosti, na svoji vánost nynìjí
a zvýenou budoucí jest nevyhnutelnì tøeba se pøemoci a vím
èinem okázale se znáti k Justynì jako ke svému krevnímu
dítìti. To jest svrchovaný pøíkaz pro vecky dny jeho ivota
a jetì na smrtelné posteli mu zùstane vìren.
Umlknou koneènì zlolajná ústa, kdy se pøesvìdèí, e chová se k dítìti jako nejvzornìjí rodný otec.
I vodil dcerku do koly a uèitelùm na srdce kladl, aby mu
jeho jedináèka jako oko v hlavì opatrovali, neetøili námahy,
on jest odhodlán ke kadé obìti. O slavnostech bývala mu
po boku, jen aby mohl jí veøejnì svou otcovskou lásku ukázati
a tak podezøívání úèelnì èeliti.
Její stálá spoleènost dost èasto mu vadila, neb byla dìvèetem netrpìlivým, rozmarným, a vyzkoumavi, e vecko si
mùe dovoliti, i svéhlavým, tyranským, ale pøece se jí nevzdal.
Kostelecká veøejnost musila je stále pospolu vidìti jako dvì
bytosti, které na chvíli nemohou býti bez sebe  
Myslil-li mocný Malena, e vecky lidi tímto zpùsobem o svém
otcovství pøesvìdèí, dùkladnì se zmýlil. Bylo zde nìkolik duezpytcù a ti právì nápadným vy
stupováním Malenovým v úloze láskyplného otce dobøe rozpoznali, jaký cíl má pøed oèima.
Jen nesoudný dav mohl klamati, je nikoliv.
Malena dosáhl právì opaèného úèinku u lidí, na nich mu
nejvíce záleelo.

Z Kroupových dìtí nejnadanìjí byl nejstarí synek Pavlík.
Byl to útlý, vytáhlý hoch andìlského zjevu, se zasnìnýma, hlubokýma oèima pod hustou tmavou klenbou oboèí.
Díval se jimi jakoby do tajemných dálek, toue snad poznati, co za nimi se tají. Mluvil-li s vánou osobou, byl jeho pohled uctivì pokorný, plachý; rozkvetla-li radost v jeho srdci,
zazáøily jeho edomodré oèi jako dvì hvìzdy a nezøídka
i zatáhly se rosnou clonou.
Radostno, milo bylo pohledìti na toto milostné, nad svùj vìk
váné dítì, jeho kadé slovo, kadý èin mluvily o ulechtilé,
krásné dui, èisté a prùhledné jako lesní studánka.
S kýmkoliv obcoval, toho lásku si získal, a nejvìtí tvanci
v jeho spoleènosti ukrotili se a varovali se nìkomu ublíiti: Staèilo vysloviti jen jméno Pavlík, a radostný úsmìv objevil
se na rtech jeho mladistvých druhù.
Byl milován i svými uèiteli a za vzor ostatním dáván, co dosti èasto vzbuzuje závist, ale jemu kadý pøál toho vyznamenání, neb byl pøesvìdèen, e si ho plnou mìrou zaslouí.
Jsou hoi, kteøí nemají porozumìní pro svízelný, odøíkání plný
ivot svých rodièù, nechápou, jak tìce zaopatøují to nejpotøebnìjí pro svou milou rodinku.
U Kroupù bylo tím èasem sedm krkù k nasycení a výdìlky
byly prabídné. Kosteleètí lidé strojili se jednodue, lacinì,
a kdy pøili ke krejèímu objednávat si oblek, ve pøedem
do krve usmlouvali. Kroupa nebyl módním krejèím, il
po prostu a podle toho jeho mzda byla hubená. Aby mìl stálý
a jistý výdìlek, il do komise vojenské obleky, a ena, èasto
i dìti mu pomáhávaly.
Pavlík býval chudì, ba nìkdy i nuznì odìn, ale nikdy ho nenapadlo závidìti astnìjím svým druhùm nebo mrzeti se,
e se nemùe úèastniti drahých. nákladných jejich zábav.

Tatík miloval toto své zlaté dítì vroucí, velikou láskou, ale pøi
své trpné, uzavøené povaze nedával mu ji znáti. Pocely, objímání byly u nich vzácné.
Vidìl-li Pavlíka schýleného nad knihou pøi skrovném svìtle
petrolejky, jihlo mu blahem u srdce a jeho duí táhl alný stesk:
Ó, kdybych tak mìl, jako nemám, jaký ivot bych tobì, mé
drahé dítì, pøipravil!
Pavlík byl tak skromný, e jetì rodièùm rozmlouval, kdy
mu chtìli kousek lepího obleku poøíditi.
Rdìl se v rozpacích, poukazoval na potøebnìjí výdaje a ujioval, e je spokojen s tím, co má, a e pøi etrnosti jetì
se starým oblekem dlouho vydrí.
Jsou tu i druhé dìti, na nì té tøeba pamatovati! Tak rostl
tento ulechtilý hoch bohu i lidem k radosti, a dospìl dvanáctého roku.
Uèitelé nejednou otci doporuèovali, aby Pavlíka nechal studovati, e má velké dary ducha a stane se chloubou svého
rodu.
Tu krejèík jen zoufale hlavou potøásl a tìce povzdychl.
Kde by sebral penìz na studie synovy, kdy tak tak ivot
protlouká! Hrozným jest mu pomylení, e nemùe svému drahému hokovi poskytnouti lepího vzdìlání, ale nelze jinak...
Matka smutnì mlèívala, jen hlavu hloubìji sklonila a potajmu slzy setøela.
Ó, chudobo, chudobo, tys jako pou, na které nelze ani
nejskromnìjímu kvítku vypuèeti a stane-li se tak pøece, seehne je její horký dech...!
Pavlík pøinesl opìt jednou krásnou kolní zprávu a mlèky,
s tím svým milým úsmìvem blaícího uspokojení poloil ji pøed
tatíka. Kroupa pøebìhl ji pohledem a pøivinul mlèky synka

k srdci. Dlouho drel jej v objetí, pak pohladil jeho hlavu
a dojatì øekl:
Mùj hoku, nejsme tak chudí, kdy máme tebe...! Matka
nedlouho po tom potkala Pavlíkova tøídního uèitele a ten ji
opìtnì vyzýval, aby nenechali hocha doma zakrnìti a poslali
ho na støední kolu. Má neobyèejný talent; mìli by smrtelný
høích, kdyby mu neposkytli pøíleitosti k vzdìlání.
Mluvil velmi dùtklivì, pøesvìdèivì a zejména poukazoval
na to, jak ten vzorný hoch dychtí po uèení a zrovna záøí pøi výkladech o vlasteneckých dìjinách.
Kroupová smutnì se usmívajíc pokyvovala hlavou. Kde jen
vzít penìz, vdy u nás v chalupì není groe, dìti dorùstají
a stále více potøebují. Nemùeme se jetì více k vùli jednomu utáhnouti. Srdce mì bolí, e nemohu ani vypovìdìti...
Co bohatý strýèek by vám nepomohl? tázal se uèitel.
Vdy jste jeho nejblií pøízeò a co koneèné znamená takový pakatel pro nìho?
Kroupové mihl se kolem rtù hoøký úsmìv.
Lehce se øekne: bohatý strýèek, ale musí jej znáti. Cizí vlídnìji se k Pavlíèkovi chovají ne on.
Nutívala ho, aby tetì a strýci vdy ruku políbil, e se pøece
snad jednou rozpomenou, a Pavlík poslechl. Jednou vak lítostivì jí øekl:
Mami, tetièka schválnì se obrátí, kdy mì spatøí, a strýèek
mrzutì utrhuje ruku, chci-li mu ji políbiti... Prosím vás, nenute
mì!
A k tomuto strýci má jíti prosit?
Rozmluva s uèitelem nela jí vak s mysli a stále znìla jí
v uích jeho váná pøipomínka: Mìli byste smrtelný høích...!
Co aby se pøece pokusila! Snad ukáe se lepím, ne si
jej pøedstavují, a srdce jeho se pohne. Dosud nedovolávala

se jeho milosrdenství, ehrali jen na nìho, e ví o jejich nouzi
a nepomùe jim.
Koneènì láska mateøská pøekonala v ní vecku neodhodlanost a odpor k doproování se milosti, i vyla jednoho jitra z domu a vyhledala Malenu v kanceláøi.
Cize se na ni zahledìl, nìjak mrzutì odfrkl, jako by tuil, e
bude obtìován, pak studenì se zeptal:
S jakou pøichází?
Tu ona v úzkosti due své mu vypovìdìla, jak uèitelé jednosvornì jim na srdce kladou, aby hocha dali na studie, e
má talenta a stane se znamenitým èlovìkem.
Vdy je pøece z naí krve, ustrò se, bratøe, nad ním a vypomoz nám! v slzách pronáela.
Malenovi ji pøi vzpomínce z naí krve skoèila èerveò
do masitého, laloènatého oblièeje, kdy pak uslyel o podpoøe na studie, vecek znervosnìl.
Kroupùv kluk má se státi znamenitým èlovìkem, kdeto
se svou Justynkou neví si rady! Kluk má vlohy, a obdiv vzbuzující; a ona, ona...!
Pohodil prudce hlavou, zachrèel, jako by se dusil, a pak rozèilenì sypal:
Kdyby radìji uèitelé nepletli lidem hlav takovými zmatky
a hledìli si více koly! Máme studovaného proletariátu, e
nelze ani vypovìdìti. Kadý chce jen studovat, aby se uchytil
nìjakého ouøádeèku a pracovití lidé aby naò døeli. Pacholka,
poøádného dìlníka s lucernou nenajde, ale studovanými lidmi mùe øeku zastavit. Nechte kluka pøi krejèovinì
a nevybádejte si nemonosti, neplete si hlav!  Nemáte na to
penìz   !
Poslední slova ji rozhnìvanì supìl.

Kroupová chtìla jetì uvésti slova uèitelova, e by mìli smrtelný høích, ale Malena ji tvrdì obrátil hlavu a poèínal si, jako
by jí tu ji nebylo.
I odcházela jako po ledové spre a zahanbenì, rozlítostnìle se vyklopotila z domu boháèova.
Osud Pavlíkùv zdál se zpeèetìn. Má po studiích! Po celý
den stranila se mue, ale kdy veèer ulehli, pøece jen mu svìøila, èeho se odváila.
Krejèí neøekl tak, ani onak, jen patøil v mylenkách ke stropu, mìsíèním svìtlem ozáøenému, a rty jeho se pohybovaly.
Po nìjaké dobì usedl na lùku, sloil hlavu do rukou a jakoby u vidìní odlehèenì jal se mluviti:
Staò se vùle boí! A kdybych si mìl,na chalupu vypùjèit,
Pavlík pùjde na studie... Vak on nám to jednou odplatí...K
A po chvilkovém odmlèení trpce dodal:
Vidí, holka, vidí, jaká je ta tvá slavná pøízeò! Pøed pámbíèkem se plazí po kolenou, na procesí jsou nejpøednìjí, ale
v lásce k blinímu... E, hanba o nich mluvit...! Spi, holka, klidnì, u je rozhodnuto...!
Ale nespala.
Starost, jak dítì vypraví do svìta, jak opatøí mu to nejpotøebnìjí, odhánìla spánek s jejích oèí
Ráno sdìlila Pavlíèkovi, jak se rozhodli.
Zùstal zaraen, rty se mu chvìly a v dìtských blaených rozpacích pohlíel na matku, nevìøe sluchu.
Ale jak tatínek...? starostlivì vyeptl.
Matka hned uhodla, naè myslí, a dobrácky se usmála. To
ví, dìlalo mu to mutaci, ale najednou, jako by sekerou al:
Pavlík pùjde na studie, povídá   
Vtom vstoupil otec a uzøev oba, uhodl z jejich tváøí, o èem
hovoøili.

Nu, co tomu øíká, hoku? zeptal se úsmìvnì a vecek
jeho zjev byl køepèejí, spokojenìjí.
Pavlík poskoèil k nìmu a pohnutím skryl hlavu na prsou otcových.
Já se ji vynasnaím, slzami prosyceným hlasem sliboval.
Otec blaenì hladil ho po hlavì a v té chvíli cítil se jistì astnìjím, ne, pan vagr uprostøed svého bohatství. Asi tou
dobou konala se u Malenù rodinná porada. Pøes vecky ohledy a vemonou protekci dopadl kolní prospìch Justynèin
velmi bledì.
Samá a samá dostateèná a to jetì nezaslouená. Rodièe
mìli pùvodnì na mysli brnìnskou Vesnu, ale nyní hodnì slevili, uvìdomive si, e by ji s takovou pøedpravou jednak nepøijali a i kdyby se jim to podaøilo, zanedlouho poslali by ji domù.
I dohodli se na radu faráøovu, e dcerku svìøí výcarskému
kláternímu vychovatelskému ústavu a tak rázem zabijí nìkolik much najednou. Justynce dostane se nóbl vychování
v duchu køesanském a nauèí se i cizím øeèem aspoò tolik,
aby se jimi mohla pøíleitostnì zablýsknouti.
V obou domácnostech horlivì se pøipravovali na odjezd dìtí
do ciziny.
Kroupa vyupomínal kde jaký dlouek, prodali i vepøíka, kterého chovali na omastek, matka chystala chudé prádélko
a tatík il nejpotøebnìjí aty pro milého synka.
A Pavlík chodil mezi nimi jako zjev z jiných blaených svìtù,
pøeastný, záøící, dívající se, jak se pøièiòují, aby byl tím nejpotøebnìjím opatøen.
Srdce jeho vøelo láskou k nim a bylo plno vdìèných úmyslù.
U Malenù takového klopotného a pøi tom pøece jen radostného shonu nebylo. Tam neshánìli groe ze vech koutù, veho byly zásoby a chybìlo-li nìco, objednalo se z ciziny.

Ostatnì paní nakoupí jetì, èeho bude tøeba Justynce,
v hlavním mìstì, aby byla vybavena módnì, jako dítì boháèovo.
Jednoho srpnového podveèera, nedlouho pøed odjezdem
Pavlíèkovým do Brna, sedìla rodina krejèíkova na záspi a pochutnávala si na skrovné veèeøi.
Matce Línì pøi pohledu na drahého hocha svíralo se starostí srdce, neb si stále uvìdomovala, jak bude se mu nuznì
protloukati studiemi, jak neradostné, svízelné budou dny jeho
mládí.
Jak jinak jest u bratra boháèe!
Tam dcerka odjídí z blahobytu nového. Ani vìtøíèek ivotních bìd ji neovane, byla vdy a bude mìkce chována jako
v bavlnce,.v hedvábných plénkách. Naè si vzpomene, veho
se jí dostane, co zatím její milostný synáèek od prvního vykroèení z domova bude se musit veho odøíkati. Z této stránky
pociuje se chudoba nejbolestnìji.
Pokud rodièové sami musí strádati, nedotýká se jich to tak
citelnì, jsou otueni jako ty keøe a stromy na stráních, vystavené divokým vichøicím, otvrdnou, zvyknou si i na nejhorí rány,
ale vzpomenou-li si, e útlé dítì, jemu osud má stlán jen kvìty na cestu ivota, jeho oèi nikdy nemìly by se zakaliti slzou
zármutku, e toto dítì bude vydáno na pospas nedostatku,
ba i bídì, tu palèivá, slovy nevylíèitelná bolest proniká jejich
nitro a div si nepozoufají  
Kroupa více ne kdy pøed tím rozjímal pøi práci i ve chvílích
odpoèinku o sociální nespravedlnosti, o køivdì, ji páe lidská spoleènost na chudinì, znemoòujíc jí, aby mohla ízeò
svou po vzdìlání u jeho zøídel ukojiti, o kletbì nezavinìné chudoby, znemoòující kadé ulechtilé snaení a stále èlovìka
v prach zemì.

Spoleènost nìkdy nakládá s chudinou tvrdì, bez nejmení
sympatie, tu zase lhostejnì pøehlíí její bìdy a naivnì se pak
diví, e z jejího tábora ozývají se nenávistné projevy, druhdy
vyvrcholující v zloèinné èiny.
Strasti chudiny jsou známy, ale ne cítìny; ti, kdo netrpí, dívají se na nì chladnì jako na smutnou nezbytnost spoleèenského sociálního øádu...
Kroupa mezi hloubáním utkvíval letmým pohledem na oblièeji svého drahého hoka.
Byl v tu dobu rozjasnìný, jako jarní jitro, a jeho jindy zasnìné, hluboké oèi záøily uspokojením.
Vidìl jimi jen pøítí studie, po nich touil, a neuvìdomil si
v radostném svém mládí klopotu ivotní, která mu bude údìlem od prvního vykroèení a do jejich skonèení.
Snad maluje si osud synùv èernìji, ne jakým bude ve skuteènosti, snad najde Pavlík milosrdnou dui, která mu vyjde
vstøíc a podá mu pomocnou ruku!
Jsou tací svìtlí andìlé, jejich krásným cílem jest: v ivotním
víru vyhledati uboáky, vysvobozovati je z kalu a rmutu bídy
a vésti nohy jejich na jasné, vyrovnané cesty.
Ké by drahý Pavlík setkal se s jedním z nich  ! Vtom zaharaila zvenèí klika, a kdy ena otevøela dveøe síòky, uzøela
dva známé dìlníky z koeluny u øeky
Neli patrnì z práce, byli polosváteènì odìni a v jejich váných oblièejích a roznícených oèích bylo cosi slavnostního.
Kroupa utøel si ruce do zástìry a pokroèil jim zvìdavì vstøíc.
Copak vás, kamarádi, k nám zavedlo? vítal je na prahu
síòky.
Tu starí z nich zlehka odkalal a rozechvìnì zahovoøil:
Vypravuje synka do kol, a my vichni pøece víme, je ti
nezbývá... Slyeli jsme té, jak ti tvùj vagr odepøel podporu,

a tu jsme povaovali za svou èestnou soudruskou povinnost
podle monosti ti pøispìti. Dobøe dìlá, e poskytne synovi
pøíleitosti, aby ducha svého vzdìlal. Potøebujeme inteligence, neb my sami jsme neumìli a nedovedeme své spravedlivé poadavky patøiènì uplatniti. Sebrali jsme mezi sebou
dvì stovky, není toho pravda mnoho, ale srdeènì ti je nabízíme jako potøebné- mu soudruhu a dobrému kamarádu. Pøijmi je od nás bez ostychu, bez zdráhání... Vdy jsme sví
a známe se...! Nech si synek tvùj jimi v prvních tìkých dobách vypomùe!
Kroupovi znìla ta prostá slova jako rajská hudba. Slzy draly se mu do oèí, ale jeho nitro plnila blaenost. Zle bylo, tuze
zle, poprodalo se ve, èeho nezbytnì nepotøebovali, a pøece
to nikam nestaèilo.
Tu pøili poslové Krista, velikého hlasatele lásky a milosrdenství, toho, který dìl: Cokoli byste uèinili dobrého jednomu z tìchto malièkých, mnì jste uèinili! právì tací chudáci, jakými jsou oni, a z mozolnì nabyté mzdy utrhli a dali 
do vínku mladému studentovi.
Ó, není tak zle na svìtì, nevymøel dosud soucit, jene jej
najdeme spíe pod chudým krovem, ne za mramorem palácù.
Kroupa dlouho drel ruce soudruhù ve svých, tiskl je a pohnutì vyráel ze sebe jednotlivé vìty díkù:
Nu, to jste hodní..! Kdepak bych se byl ponadál ! Takové
peníze...! Bùh vám to zapla. natisíckrát...! Nikdy nezapomeneme... Vid, Pavlíèku?
Pavlík dojetím pobledlý pøiskoèil k nim a potøásl jejich mozolnýma rukama. Z úst jeho vyplynula jedinì slova: Nikdy nezapomenu...!

Uplynulo mnoho vody pod kosteleckým mostem, spojujícím
bídné mìsteèko s venkovem, a pomìry od základu
se zmìnily.
Nové volby, konané za hesly: Pryè s nepøirozenou nìmeckou nadvládou! Svùj k svému! dopadly pro èeskou stranu pøíznivì a osvobodily mìsteèko ze jha hrstky lidí, násilím uchvátivích vesla a øídících lodièku samosprávy podle sobeckých
svých potøeb. Pøivedly je vak po jedné stránce pode jho jetì tìí, pode jho obecného rozkvaení a rozbití na spoustu
stran a stranièek, nezøízeného shonu po dobrém, práci nevyadujícím zaopatøení, vyuitkování situace k nízkým zitným
úèelùm. Za nìmeckého panování snáeli se èetí lidé rùzných
politických zásad jak tak, spojoval je spoleèný cíl, ale jakmile se dostali k veslu, èert s nimi nemohl vydret a rvali
se jako vzteklí hafani k velikému potìení poraených.
Vidíte, tak vypadají èei, kdy se jim dostanou otìe vlády
do rukou! kodolibì vykøikovali stoupenci továrníkovi, neobávajíce se, e budou zakøiknuti. Mìli svatou pravdu.
V mìsteèku byly ovem ji pøed vítìzstvím v èeském táboøe
rùzné politické strany, ale ty poèínaly si celkem krotce, pomìrnì slunì, styk mezi jejich pøísluníky byl aspoò moný,
a o národních slavnostech v Besedním domì seli se svornì
a po lidsku se snáeli.
Duha míru a národní svornosti klenula ze nad nimi. Nyní byl
kadý styk mezi nimi naprosto vylouèen, neb nenávidìli
se na smrt a spíe se snesl vlastenec se idem, socialista
s Nìmcem, katolík se satanáovou prababièkou, ne mezi
sebou.
Politické strany zmocnily se vech hospod a hospùdek,
dosud neutrálních, a vyrazily na nich své firmy. Nyní scházely
jim jen kulomety, granáty a dìla, aby zahájily proti sobì brat-

rovraedný boj. Nemajíce jich, potíraly se na schùzích, ostouzely se vymyleným zpùsobem v no- vinách, je jim slouily
za stoky, vyhlaujíce se navzájem za zaprodance, zrádce vlasti, tu zase za lichvou a vydøidustvím zbohatlé burousty, sociální patrioty a zrádce dìlnických zájmù.
Jeliko pak nejen rvaním a spíláním iv jest èlovìk, ale i vyhazováním z kopýtka, poøádali èlenové stran témìø kadé
nedìle veselice, humoristické veèírky s pestrým programem,
divadla, výlety, a kdy ve ji netáhlo, jubilovaly místní hasièské, sokolské, dìlnicko-tìlo- cvièné, katolicko-národní jednoty.
Staèila roèní existence toho kterého spolku na jubile- um,
pøi nìm se nejen mnoho poetilých øeèí proneslo, jeliko
nemono o nièem moudøe hovoøiti, ale i vydatnì pilo
a karbanilo.
Na podiv pokrokové strany byly v poøádání rùzných zábav
nejvynalézavìjí a tøeba ostøe proti klerikalismu útoèily a náboenství za vìc pøeilou prohlaovaly, s do- jemnou pietou
lpìly na jistých svátcích. Na milost pøijaly: martinské hody, kateøinské a mikuláské zábavy, svatováclavské posvícení
a místo oktávu jejich  dozvuky.
To dìlo se hned po vítìzných volbách, kdy bylo plné nebe
houslí a lidem velijak motala se hlava.
Vláda nad mìsteèkem dostala se do rukou Malenových
a jeho ctiádost byla tím ovem ukojena, ale potìení z ní
valného nemìl.
Vichni, kteøí za dob poroby jakýmkoliv zpùsobem
se o vlasteneckou vìc zaslouili, pídili se nyní pøekotnì
po dobrém zaopatøení na úèet obce.
I ti, kteøí své vlastenectví dokazovali pouze tím, e o rùzných
národních parádách ozdobili svùj kabát èerveno-bílou stu-

kou nebo pili do úmoru, po lidovu jako holendøi, dovolávali
se odmìny.
I bylo nutno zøíditi nové úøady a úøadeèky, rozmnoiti poèet
darmojedù a blatolapù, ubrati tichým, zaslouilým pracovníkùm, povaujícím za vìc nevlasteneckou: dráti obec a
do naha a tlaèiti se drze do popøedí  a vraziti tak získané
obnosy do vìènì nenasytných tlam køiklounù, jinak vyhroovali odhaleními, kompromitováním èelných osobností a vùbec
stranými vìcmi.
Chudá obec kostelecká podobala se ovci pøepadené stádem divokých elem. Nestane-li se zázrak, roztrhají ji na hadry
a vítr roznese její zbytky do vech stran svìta.
Ne nejen politické strany bily do sebe hlava nehlava, ale
i pøísluníci jedné kadé z nich nevraili na sebe, vyèítali si
politickou nevyspìlost nebo podezírali se ze pinavých snah
a cílù. Hospodtí musili poøíditi si stolky, staèící len pro dva
lidi, nebo sesedli-li se tøi, nesnesli se.
Nejmírnìji a nejsvornìji poèínala si strana Malenova, jí vládlo knìstvo.
Mezi ní bylo sice dosti povah, výe vylíèených, na chuti k rvaní jim nechybìlo nikdy, chamtìním na úèet rodné matky-obce
nezùstali pozadu za jinými, ale uvykli tuhé kázni, vìøili, co se jim
k vìøení pøedloilo, a tak vládl mezi nimi boí mír aspoò
na oko.
Ne marnì odkazoval je faráø na pøítí volby, a pokrokáøi
vech odstínù vzájemnì se potrou a oni pak dostanou
se k vládì. e se tak døíve nebo pozdìji stane, za to jim ruèí
pokrokáøská krátkozrakost a bezmezná jejich rvavost. 
Malenova posice v této vøavì byla mnohem nesnadnìjí,
ne pokud byl jen kandidátem starostenství.

Stál na nejvyím místì v obci, byl se vech stran pozorován,
musil být odstraitý a bezúhonný. Jeho nepøátelé pátrali
po kadém jeho hnutí a kdy nièeho v pøítomnosti nenalezli,
zabloudili èenichy do minulosti.
I vyplynuly opìt na povrch historky, o nich se Malena bezpeènì domníval, e upadly do moøe zapomenutí. Mìl-li jim
èeliti, musil navenek stále vystupovati jako pøíkladný obèan
a manel, láskyplný otec.
Pøedevím: láskyplný otec, nebo zlomyslnost jeho nepøátel nasadila páku podezøívání a pomluv do tohoto choulostivého místa, aby otøásla budovou jeho slávy a moci, v ní
se slunil, neb aby mu aspoò otravovala beztak ji hoøký ivot.

Dcera Justyna vrátila se tím èasem domù po tøíletém pobytu
ze výcarského pensionátu, kde dlela na vzdìlání. Odela jako
slabouèká, chorobnì vypadající osùbka, vzbuzující spíe soustrast ne cokoli jiného, a objevila se ke veobecnému pøekvapení jako urostlá, svìe vypadající, polodospìlá dívka, mající
na domácím slunci dozráti v enu. Pobyt v cizinì, zmìna celého zpùsobu ivota blahodárnì na ni pùsobily, ale pøes to, kdo
nemìl pøíleitosti døíve ji znáti, nikterak se nad jejím zjevem
nepozastavil, neb nebylo na nìm nic zvlátì pozoruhodného,
vábivého, nápadného. Snad jedinì ústroj dívèin. svìdèící o cizokrajném pùvodu a nákladnosti. Justyna vykraèovala si v nìm
velmi sebevìdomì jako pávice mezi slepièí havìtí, a tatík
se zadostiuèinìním shledal, e i chováním na venek snaí
se dáti na srozumìnou tìm malomìstským kosteleckým putièkám, kdysi spoluaèkám, e marnì na vzdìlání v daleké
cizinì neprodlela.
Malena, chtìje se jí pøed celým svìtem pochlubiti, nyní tím
èastìji vodil ji s sebou nejen na vecky moné slavnosti

a zábavy v irém okolí, ale i na cesty za obchodem i za úøedními záleitostmi ji bral, zvlátì tuil-li, e ve spoleènosti mohou se setkati s nìjakým kandidátem enitby, povaovaným
za výhodnou partii. Snad mu ani na tìstí dceøinì tolik nezáleelo, jako spíe na opìtném úspìchu povýenství, je vyadovalo vdy nového a nového lesku a po jeho soudì upevòovalo mu posici v mìsteèku.
Jak se jen ponìkud hodilo, neopomenul zdùrazniti, e dceøi opatøil vzdìlání na nejpøednìjím lausanském ústavì pro
dívky z nóbl rodin, e dcera mluví francouzsky jako rodilá
Paøíanka, vyzná se v nejjemnìjích enských pracích,
o jakých si zdejí enská mláde nedovede ani uèiniti pøedstavu.
Byla-li takové schloubì pøítomna paní Malenová, mírnil se,
pamatoval, neb míval pak doma nepøíjemné dozvuky. ena
horlila, e se zesmìòuje vyvyováním nìèeho, co u zámoných, jen trochu vzdìlaných lidí rozumí se samo sebou, e
kadým slovem prozrazuje svùj nízký pùvod. Dobøe pozoruje,
jak se spoleènost útrpnì tváøí pøi jeho nechutných výkladech
o nákladných studiích dceøiných, jest jí trapno za takových
okolností úèastniti se zábav, a Malena uèiní dobøe, bude-li
Justynu sám doprovázeti...
I nyní, kdy dcera zevnìjkem prospìnì se zmìnila, srdce
paní starostové k ní se nepøiklonilo. Justyna neodbytnì pøipomínala jí vecky ty hìdy, je pro ni od jejího poèetí vytrpìla,
vecku tu hnusnou pøetváøku, pustou komedii, ustavièné sebezapøení, jimi léta jejího ivota byla prostoupena
a otrávena...
Byla tu vak nyní jetì jiná pøíèina, proè paní Malenová nerada sdílela spoleènosti dceøiny.

Nìkdy jako zacvrlikání ptáèkovo v zimì ozval se v ní slabo,
slabounko hlásek klíèící nadìje. Jsi dosud mladá a ne bez
pùvabù, snad, snad pøece, tøebae ji v plném létì ivota,
usmìje se na tebe tìstí!
Ale tu vrátila se z ciziny dospìlá dcera, zastínila ji ne sice
krásou, ale svým jarým dívèím zjevem, jako by zrovna ukazovala na vrchol léta ivota matèina. Ach, jak neblaze zakøikla
ten hlásek snad ji poslední nadìje...!
Jednou byl Malena s Justynou na májovém plese v sousedním vìtím mìstì. Noc byla vlahá, plna vùnì kvetoucího
stromoví, a tak tanèilo se pøi otevøených oknech sálu. Malena
ponejvíce se bavil v pøilehlé jídelnì se známými pány a jen
chvílemi zael podívati se na tancující. Ples byl velmi èetnì
navtíven i dùstojníky místního dragounského pluku, kteøí tvoøili zde jakousi elitu mezi muskou tancující mládeí, a jak
jest ji výsadou pánù dvojího sukna, tìili se u krásného pohlaví veliké pøízni.
Nedlouho pøed pùlnocí uvelebil se Malena v rondelu, promìnìném v útulný, kvìtinami a exotickými stromky vyzdobený koutek, a odtud díval se na taneèní rej. Co tak nepozorován sledoval prostorem mezi dvìma vavøínovými stromky
mihající se párky, pojednou utkvìl pohledem na jednom, který zvolna se pohupoval pod hudební galerií, jako by byl zapomnìl v blahém zanícení na okolní svìt.
Malena podle barvy atù i podle úpravy hlavy poznal Justynu a kdy upøenìji se zadíval, poviml si, jak tìsnì pøitisknuta jest celým tìlem k postavì svého taneèníka, tíhlého dùstojníka s ulízanou, øídce vlasy pokrytou hlavou. Ted patrnì
na jeho poznámku pozvedla k nìmu oblièej a vpila se do jeho
oèí nezapomenutelným vánivým pohledem... A zase tìsnì
k sobì pøivinuti pomalu plynuli sálem.

V Malenovi pojednou bleskla vzpomínka na dávno uplynulou episodu jeho záletù na zámeèek hrouzkovický, na onen
bouølivý veèer, kdy Fany usilovnì ho vábila, aby nevydával
se do nepohody a pøenocoval u ní. Její horeènì rozhoøelé oèi
tenkrát buly plny smyslnosti a èehosi nevyslovitelnì lákavého, naè nikdy se nezapomíná, právì tak  jako nyní Justyniny.
Tu se pojednou Malena zapotácel, a se musil zachytiti
stromku, to kdy si uvìdomil, e pøistihl pøi takovém objevu 
ne snad nìjakou kurtizánu, vyedí na frej, ale svoji vlastní
dceru! Chvíli to trvalo, ne se uklidnil, vzpamatoval se, ale i pak
bylo v jeho hlavì jako po kocovinì zoufale prázdno...
Má dceru vyrvati z tohoto víru, domluviti jí, snad ádati od ní
vysvìtlení jejího nejmírnìji øeèeno  neopatrného chování! Snad
ani netuí, jak si takovou nepøedloeností zadává, snad hùøe
ve on, otec, posuzuje, ne jak jest tomu ve skuteènosti   !
Tu teprv si poviml, e hudba pøestala hráti, i chtìl vrátiti
se do jídelny, vyhledati Justynu. V té chvíli zastavil se vak pøed
rondelem hlouèek dùstojníkù a zastínil mu výhled do sálu. Byli
rozesmátí, a rozpustile rozjaøení, jak bývají mladí lidé po hodokvasech neb pitkách a jejich hovor podobal se více blábolení.
Mrcha chlap, tenhle Böse, jaké on má u enských tìstí...!
kytaje promlouval písklavým hlasem mladý poruèík s naèesanými istkami a vodnatýma oèima, nic za to nedám, e
se mu ta èiperná holèice v citronovì lutých tylových ateèkách na milost a nemilost vzdala...
Má tìstí, pøisvìdèil malý, otylý nadporuèík s býèí íjí,
oplealý a po ui, ale v tomto pøípadì je to více náhoda.
Vdy se ta sleèinka na kadého taneèníka lepí a svítí tìma
roztouenýma oèkama jako divoenka.
Nic platno, mluvte si o Bösem jak chcete, ale jedno mu
neupøete, e je dobrý kamarád. Pøijde ke mnì a dobrácky

povídá: Nejprv se napiji z kalichu rozkoe já a pak pustím
tebe. Po pùlnoci má ty sólo... Aby sis nemyslil, e pamatuji
jen na sebe...
Vysoký, ramenatý kadet von Lerchenthal v oèekávání rozkoného dobrodruství nervosnì se probíral v øídkém knírku
a poklepával pièkou dlouhé boty o parkety.
V té chvíli zahrála kapela sviný valèík a dùstojníci se rozprchli.
Malena sedìl zde dosud jako v omámení a utíral si s èela studený pot. Není pochyby, e ti mladí páni mluvili o Justynì. Ona
jest to, o ní usoudili, e se na kadého lepí, pøesvìdèil se o tom
pøece na vlastní oèi. Sotva se vymotal z rondelu, pøebìhl zrakem tancující, aby zjistil, koho to neastné dìvèe nyní svou
pøízní obastòuje, leè marnì zrak namáhal: Justyny s dùstojníkem neuzøel. I proklestil si cestu chumlem tancujících a zamìøil
ke dveøím, vedoucím ze sálu do zahrady, prozáøené modravým
mìsíèním svìtlem. Sotvae vak dotkly se jeho nohy mladého
paitu, vyrostl pøed ním na svìtlem zalité cestì dùvìrnì k sobì
pøitulený párek mladých lidí. Nemusil vìru ani chvíli se rozpakovati, koho mínili dùstojníci onou divoenkou v citronovì lutých atech. Mìla je v celém sále jen jedna dáma a tou byla 
jeho dcera, nyní proti nìmu kráèející po boku viháka dùstojníka... Pokroèil jim vstøíc, a kdy Justyna odskoèila od svého
rytíøe a sklesle stanula pøed otcem, uchopil ji za ruku a beze
slova odvádìl si ji do atny.
Pane, pardon, co si to dovolujete! více v rozpacích ne
v hrdinském vzplanutí a odhodlání drtil mezi zuby dùstojník
a jako v protestu zaermoval ve vzduchu rukou.
Malena jen rozhorlenì pohodil hlavou a hoøce zahuèel:
Naposledy vás snad budu prositi o dovolení...! Justyna
vecka se chvìjíc oblékla se a pak velmi zkrouenì následovala otce ke koèáru. Uvelebili se kadý v jednom koutku,

jako by k sobì nepatøili, a ani slùvko po celou dobu jízdy nepøelo pøes jejich rty.
Kdy po dvou trapných hodinách koneènì zarazili pøed domem, vyprostili se z útrob pohodlného landauru a doli k bytu,
tu teprv u samých dveøí lonice Malena nahnìvanì zabroukl:
Vidìl jsem to dnes pìkné vìci  ani se nechci dále o tom
zmiòovat!
Po nìkolika dnech klidného uvaování díval se Malena
na chování Justynino ji shovívavìji, ba dokonce se mrzel, e
ukvapeným jednáním zkazil jí zábavu a bolestnì se jí dotkl tvrdou výtkou. Dostalo se jí pøece tak peèlivého vychování, je
mládì, sotva dìtským sukýnkám odrostlé, a on div nepodezøíval ji ze záletnictví! To, co slyel z úst polozpitých mladíkù,
jistì byl pouhý vast, známé dùstojnické chvastounství.
Z neopatrného dívèina jednaní hned vybájili román, její draci
vzruení vykládali si po svém nestoudném zpùsobu za...
Vìru, hrozil se domysliti.
Sami jsou dobrodruzi, neostýchající se kadé chvíle èest eninu vláèeti kalem, jaký div, e o nezkueném, prostém dìvèeti hanebnì soudí.
A co ta procházka v sadì pøi mìsíèku? hlas pochybnosti
znovu ozval se v jeho nitru, ale i zde nael milosrdné vysvìtlení a omluvu. Dcerka pobloudila, snad se i zapomnìla, ale
zajisté se vzpamatovala, dolo-li mezi nimi k nìjakým intimnostem.
Nadarmo nebyla pøece po tøi léta pod pøísným dozorem
v prvotøídním ústavu, jistì byla pouèena o vech svodech lehkého svìta i jak se má v kritických chvílích zachovati. Ale pøes
to, kdy dospìl a k blahovolnému posouzení trapné plesové
pøíhody, nemohl zapuditi s mysli karedou chmuru, je na ni
ulehla.

Práce a starostí kadým dnem pøibývalo, zabíraly vecek
èas, vytlaèovaly ve jiné. Malena byl stále jako v kole, èím výe
stoupal a bohatl, tím více se odcizoval rodinì, kde byl nyní
bezmála jen hostem.
Jednoho zimního podveèera pojednou ho napadlo, e zapomnìl ceník velké nìmecké firmy v dílnách nacházejících
se v dlouhém køídle budovy. Hodil na sebe zimník, hlavu pøikryl plackou a ve vìèném Spìchu sáhoval dvorem k dílnám.
Ceník, jak jej tam zanechal, leel na etaéru, i vstrèil jej
do náprsní kapsy a ji byl venku. Pojednou pøilo mu na mysl,
aby této pøíleitosti pouil a stavil se v nedalekém skleníku,
svìøeném péèi mladého zahradníka, souèasnì zastávajícího
i slubu domovnickou. Jakmile vstoupil do vyhøáté, velijakou
vùní prosycené místnosti, kdosi slabì vykøikl, pak uzøely jeho
pøítmí dosud nezvyklé oèi kmitnouti se smìrem k protìjím
dveøím enskou postavu... Nìkolik krokù od nìho stál mladý
zahradník, naklonìn nad pøihrádkou s kvetoucími crokusy, horlivì je prohraboval a teprv kdy uslyel pánovy kroky,
v patrných rozpacích vyel mu vstøíc:
Koho jste tu mìl? ostøe zaøízl Malena a zkoumavì zabodl
zrak do pobledlého oblièeje mladíkova.
I kmotrova, dcera nìkdy se zde stavuje a pomáhá mi, tøaslavì se vymluvil zahradník.
Malenovi blesklo hlavou náhle vzbuzené podezøení i otoèil
se na patì a skokem byl ze skleníku. Jetì postøehl, jak
na protìjí zeï vinì se vydrápala dívka, seskoèila, a to
zabuchlo  do dvorka svaka Kroupy.
V zápìtí byl u zdi, hodlaje ji slézti, ale po dvakráte mu nohy
na vlhkém trávníku uklozly a on dopadl do keøù, a koneènì
po tøetí se pokusil a dostal se na protìjí stranu.

Prudce otevøel dveøe chaloupky a octl se tváøí v tváø sestøe,
sehnuté u kamen a pøikládající do pece nìkolik odkorkù døeva.
Vbìhla sem holka, kams ji ukryla? zadýchanì ze sebe vyráel.
Sestøin uvadlý a pøedèasnì tuze zastaralý oblièej byl v té
chvíli jako bez krve, ale z úst zaznìlo to mírnì: Koho bych tu
mìla?
Malena pátravì ohlédl se po chudièké jizbì, pak vstoupil
do kuchyòky a odtud do síòky... V tom zatmìlo se pøed ním
ve dveøích a veel krejèí Kroupa s balíkem látky v ruce. Poznav zde nevídaného hosta, svaka, pøekvapenì ucouvl
a temnì zahuèel:
Co vy tu pohledáváte, to bych pøece rád vìdìl...! Ale myslí
si, e se u nás ukryla jakási holka, pøispìchala ena s rozpaèitým vysvìtlením. Øekla úmyslnì jakási, aby utkání obou
muù zkrátila, aè dobøe vìdìla, o koho Malenovi bìí.
No, to by tak bylo! studenì prohodil Kroupa a výe, zahrocenì dodal: Naposled shání tu svou slavnou sleènu...!
Malena uslyel dobøe ten jedovatý doslov, ale jako by nedbal, pøikrèil v nízké síòce hlavu a zklamán, zahanben vyel
ze stavení.
Pøece nebylo to smyslù mámení, vidìl zcela urèitì dìvèe
slézti zeï, nikam jinam za tu krátkou dobu nemohlo se ukrýti,
leda by se byla pod ním zemì otevøela. Musil se nezbytnì
spokojiti tím, co slyel, ale v jeho dui znova a znova vyrostlo
podezøení, e pøistihl Justynu na høíných cestách... Teprv
dodateènì ho napadlo, e by mìl prozkoumati ve snìhu stopy, i vyel z domu ji v samý veèer a s lampièkou pátral v okolí
skleníku a u zdi. I zjistil nade ví pochybnost, e jsou zde èerstvé stopy a ty pocházejí od noh, obutých jemnými dámskými

støevíèky. Krk by vsadil, e vìzela v nich Kroupou posmìnì
mínìná slavná sleèna  jeho dcera!
V lednu následujícího roku sesypal se na Malenu de velikých èestných hodností. Jest u nás chvalným zvykem, bezmylenkovitì naházeti na bedra jednoho èlovìka tolik rùzných
funkcí, e den musil by míti tøikrát tolik hodin a èlovìk nìkolikrát tolik energie a schopností, aby jen zbìnì jim vyhovìl.
Malena vedle starostenství a pøedsednictví v místní kolní radì
byl nyní starostou kontribuèenské zálony, hasièského spolku, pøedsedou kostelního výboru, správním radou nìkolika
akciových spoleèností. Nyní byl i zvolen pøedsedou okresního silnièního výboru, pøedsedou rolnické akciové sladovny
a dokonce radou obchodní a ivnostenské komory.
Jako v oné pøíkladné povídce o zahradníku a oslu spoluobèané házeli na jeho iroký høbet otep za otepí a Malena, tøebae pod jejich tíí div neklesal, bez rozmylení je pøijímal.
Pøítel faráø, kdykoliv si mu Malena posteskl, jak ho zrovna
hodnostmi ubíjejí, na upokojenou mu významnì øíkal:
Bùh vám zajisté dopøeje tolik síly, abyste dùvìry naich spoluobèanù nezklamal a ke cti a uitku jejich svìøené úøady zastával.
Slova nezklamal dùvìry a ke cti faráø v øeèi s vìdomým
dùrazem podtrhl.
Malena dlouho o nich pøemýlel, uvauje, zdali faráø snad
nemìl na mysli jeho rodinné pomìry, ale pak ve shonu starostí a zaneprázdnìní zatlaèily je jiné dojmy...
Tím èasem dostala kostelecká honorace nového, zajímavého èlena. Zemøel øeditel zdejí textilní továrny a na jeho místo
nastoupila nová, pomìrnì mladá síla, dosavadní disponent
firmy z vídeòského skladitì Weyskoè. Byl to svìtem prolý,

sebevìdomý mu, pøipomínající výrazné typy jihoslovanských
junákù, podle vyprávìní potomek starobylého èeského zemanského rodu Weyskoèù z Rybné a Tmánic. Slouil jako dùstojník nìkolik rokù u Deutschmeistrù, pak prý pøijal úøednické
místo v továrnì v Lodi, odtud dostal se do Curychu, do horní
Italie, a koneènì zakotvil ve Vídni. Jeho vystupování bylo elegantní, skuteènì kavalírské, byl znamenitý spoleèník, jen
dovedl celou spoleènost pobaviti; vtipem a erty jen srel, ale
dovedl i za napjaté pozornosti vyprávìti o romantických dobrodrustvích, je zail na svých potulkách svìtem. Jedno bylo
jisto, e Kostelec takového ptáka-ohniváka dosud ve svých
zdích nechoval.
Pøirozenì seznámil se nový øeditel i s rodinou mnohoobroèníka Maleny, poznal rozkvetlý jeho závod a lehko si domyslil, e jest to pravý zlatodol, tøebae jeho pán pro rùzné
veøejné hodnosti nevìnuje mu tolik pozornosti, kolik by si zaslouil.
Nejvíce patrnì zaujaly viháka øeditele Malenovy dámy. Paní
Fany byla v nejlepích letech, blahobytem a vím moným pohodlím udrela si svìest a krásu, e smìle mohla zapøíti
deset let. Na první pohled neklamnì odhadl, e smrtelnì
se nudí pøi suchopárném, jeitném a duevnì omezeném
mui a nezatajuje, e jest jí spoleènost nového hosta velevítaná v její èasté osamìlosti. Pan Weyskoè znalecky odhadl její
plnì rozvité vnady a uznale si uvìdomil, e dosud by stála
za høích. Jako pavouk pozvolna a rozmyslnì zapøádal ji
do pavuèiny svodù, tu choval se k ní úctyplnì jako k enì zanedbávané, trpitelce, líbal jí koneèky prstù, zabavoval ji vyprávìním pohnutlivých historií ze svého dobrodruného, runého ivota, o pozvolném umírání své první jinoské lásky,
andìlské bytosti, jakou zemì pøed tím nikdy jetì nenosila,

o mukách, jim vydána byla jeho due, tu zase vánivými pohledy vecky smysly jí zmátl, její tuèné ruce k srdci tiskl,
a zahrnoval ji nadeným velebením její rozmilosti a krásy. Jest
známo, e ádný tvor na svìtì nesnese takovou pøemíru lichotek a chvály jako jeitná ena...
Paní Fany nebyla z onìch bytostí, které stùj co stùj odolají
záletnictví, a tak za nedlouho tøepala se jako polapená moucha v síti pavouka svùdce a cele se mu oddala... Koneènì
pøiel ten rytíø z pohádky, po nìm srdce její po léta marnì
prahlo!
Justyna zaujala jeho zájem opìt jiným smìrem. Nebyla kráskou, ale vábila k sobì mue jednak svou mladostí a pak jakýmsi neuvìdomìlým kouzlem, je vyzaøovala její bytost, záhadnýma oèima, jimi chvílemi probleskovala vánivá, poitkù lásky laèná due.
Weyskoèovy zkuenosti s krásným pohlavím byly bohaté,
neil marnì na svìtì, proel mnoha ohni a tak se mohl snadno v tomto zapadlém kousku zemì, v prùhledných pomìrech
a situacích orientovati. Zkrátka usoudil: matka i dcera plnì
zasluhují, aby pøedevím jiným vìnoval jim své volné chvilky.
Tak se stal øiditel Weyskoè èastým a vítaným hostem v domì
Malenovì. Vítaným i otci.
S poèátku liboval si Malena, e ena nyní mnohem vlídnìji
k nìmu se chová, jeho rùzné zvyklosti milosrdnì pøehlíí, e
vùbec v jejich domácnosti nyní to veseleji vypadá. Nudila se,
mìla za jeho èasté nepøítomnosti dlouhou chvíli, není tudí divu,
e byla nìkdy jako køen, tak vysvìtloval si pøíznivou zmìnu
pomìrù.
Èasem zalíbila se mu mylenka, e tento èiperný moderní
mu znaèného svìtového rozhledu a zajisté slibné budoucnosti byl by výbornou partií  pro Justynu. Jest sice znaènì

starí, ale to právì bylo by pro ni výhodou, neb potøebuje rozumného a energického mue, jen by ji ovládl. Pøesvìdèil
se na nìkolika pøípadech, je utajil i pøed svou enou, e jest
nejvý na èase, aby Justynu provdal, neb její smyslnost
a vánivost mùe jednoho dne pøipraviti mu horkou lázeò.
V té obavì byl utvrzen i znaleckým posudkem.
Zajel si jednou k známému brnìnskému lékaøi, odborníkovi, vylíèil mu dceøinu povahu a uvedl i øadu okolností, které ho
velmi znepokojovaly. Lékaø nadhodil, e v jejím pøípadì snad
jde o erotomanii a doporuèil brzké provdání... Weyskoè doposud jako pravý gentleman svými galantnostmi stejnì obmýlel obì dámy, byl k nim roztomile pozorným, e ádná
z nich v tom smìru nemohla závidìti druhé, naopak musily
oceòovati jeho takt.
Dalo se to ovem prostým zpùsobem vysvìtliti. Chce-li získati dceru, musí nakloniti si pøedem matku, takový jest ji svìta
bìh. Z té pøíèiny Malena, kdykoliv zastal øeditele s enou v dùvìrném hovoru, tøebae v první chvíli nepøíjemnì býval dotèen,
hned si to vymluvil ve svùj prospìch.
Fortelný èlovíèek, chová se strategicky, nejprve zteèe hradební zeï a pak teprve zmocní se mìsta...
Jak teplé jarní vìtry ofoukaly cesty, bylo Malenovi èastìji
prodlévati mimo dùm a to hlavnì v záleitostech silnièních.
Netrudil si tím mysli, odjídìl spokojenì v tom vìdomí, e
k uzrání dobré vìci nejdøíve tøeba jest trpìlivosti a èasu. Øeditel Weyskoè patrnì má ji bláznivá léta dávno za sebou,
uil in puncto en asi více, ne tak mnohý smrtelník, nasytil
se jich a zajisté s moudrou rozvahou bude klidnì kráèeti k cíli,
zajímá-li se toti o Justynu...
Jednou vrátil se Malena z cesty døíve, ne hodlal a domù
oznámil.

Marnì zvonil u bytu, nikdo se neozval. I zael do dvora a odtud spatøil sluky v zahradì sbírající se òùr prádlo. Na otázku,
kde jsou dámy, øekly mu, e sleèna odela po svaèinì, o milostpaní pak vùbec nevìdí.
Malena se zasmuil a v duchu si øekl: Takhle to dopadá,
kdy mì neèekají!
Pøed samým veèerem vrátila se Justyna. Vypadala jako
po dlouhé toulce unavená, zablácená a na jejím èele leel
mrak.
Otec nevlídnì ji uvítal drsnou otázkou: Kde je maminka?
Pohodila rameny a uklíbla se opovrlivì: Co já vím?
A po chvíli vzdornì, odhodlanì:
Abych ti rovno øekla: vím. Vyklouzla po obìdì z domu, jako
by se chtìla staviti v sousedství, ale zatím zala a za továrnu,
kde na ni èekal s automobilem Wey- skoè...
Snad se mýlí, to ti asi lidé donesli bídný klep... zadrhle
zachvìlo se z úst Malenových. A koneènì naè se nad tím pozastavovati, rozèilovati, vdy jsem i tebe vidìl nìkolikrát vyjeti si s panem øeditelem...
Mýlím se, mýlím! Justyna úklebnì ohrnula rty, vidìla jsem
je zcela zøetelnì, nebo jsem jim nadbìhla... Tati, já se ti divím, opravdu se ti divím, dodala s úmyslným dùrazem.
Jsi rozèilená, snad i nespravedlivá, hlue vydralo se Malenovi z úst.
Já a nespravedlivá! Naposled mi snad øekne, e i árlivá! zachychlala se Justyna, ale vyraz jejího oblièeje svìdèil,
e v nitru jejím to vøelo.
Snad... zkoumavì podíval se jí otec do oèí.
Ne, nìco takového...! pohodila Justyna hlavou a jako uraené boství odela do sousedního pokoje. Malena dlouho
v zamylení pøecházel pokojem, pak odeel do dílen.

Pozdì veèer vrátila se paní Fany z vyjíïky. Zarazila se, kdy
znenadání spatøila mue, chvíli nemohla popadnouti dechu,
ale pak na pohled lhostejnì protáhla:
Aá, tys ji doma...?
Ano, vrátil jsem se patrnì neèekán, nevítán a nael dùm
jako po vyhoøení. Paní prý odjela kamsi s panem øeditelem,
øekli mi cizí lidé, zalhal si, aby uetøil dcery.
Tak vyzvídals, vyzvídals! studenì zasvitìlo z úst paniných.
Naposledy mìla jsem tebe poádat o milostivé dovolení...
Kdybych já ti nabídl vyjídku, jistì bys odøekla, hoøce odøekl Malena. Kadý je ti milejí ne ten, který tì tak vysoko
povznesl, vím moným blahobytem obklopil... 
Tu Fany vztyèila se pøed ním jako furie. Z jejích oèí srely
blesky, její ústa jako by byla zkroutila køeè.
A tomu se snad diví? zasvitìlo z jejích rtù vichøicí.
Musím ti koneènì øíci, co si o tobì myslím, jinak mì to zadusí... Mým pøièinìním, mojí chytrostí stal jsi se tím, èím dnes
jsi. Toho pøece nezapøe! Nebýti mne, ani pes by se nebyl
o tebe v mìsteèku otøel. Zakrnìl bys zde jako bídný stolaøíèek...
A co já jsem se nepøièinil, do úpadu nenadøel, nezaslouil
si svého majetku a postavení? rozhoøèenì jí pøedhodil.
Mávla jen opovrlivì rukou.
O tvém pøièinìní a tak dále nechce se mi ani mluviti. Ty
nejlépe ví, e veho toho beze mne bys nemìl. Jsi praobyèejný poetilý èlovíèek, povznesený pøízní faráøovou a chytrostí eninou k hodnostem, o nich se ti nikdy ani nesnilo. Èím
více se nadýmá jako ába a hrá si na hodnostáøe, tím více
se mi hnusí... Drsnì a tvrdì drala se jí tato slova z úst, ale
z celého jejího výpadu proti mui bylo patrno, e nevyel
z nahodilého rozèilení, ale má mnohem hlubí koøeny.

Pìknou zpívá! zatrpkle vydechl Malena, takovou tedy odmìnu sklízím za vecku tu starost, pozornost k tvé osobì... 
Nestojím ti o tvou pozornost, obejdu se bez ní, pøíkøe odøízla paní; starej se hlavnì o sebe a pøedevím nezesmìòuj se pøed lidmi slídièstvím. Nejde mi snad o tebe, ale jsem
bohuel tvou enou...
Tato rozprava byla dùleitým mezníkem v obapolných jejich
stycích, které od té doby staly se jetì napjatìjími, cizejími.
Z domácnosti jejich od té chvíle zase jen èíelo to chladem,
jen byli-li hosté pøítomni, rozplývali se nìnostmi k sobì, aby
svìtu naházeli písku do oèí a jevili se v pìkném svìtle vzorných køesanských manelù.
Malena po tomto výstupu jako obyèejnì zbabìle couvl a opìt
se vemonì snail rùznými pozornostmi a vlídností aspoò drobet pøíznì eniny si získati. Její odpor k nìmu jen vzrostl.
Ubohý, smìný panáku, k tobì jsem svùj osud pøipoutala!
temnì si uvìdomovala. Starosti se vech stran na nìho doléhaly, doma byl jako z milosti trpìn: nemilý, nedrahý, neváený, bezradný
Jeho nejlepí rádce a pøítel  faráø stonal revmatismem a léèil
se po nìkolik mìsícù ve vzdálených lázních. Na faøe zastupoval ho administrátor, èlovìk nespoleèenský, puritánských mravù, svìtu úplné nerozumìjící.
Obecní záleitosti vyadovaly samy celého, zkueného èlovìka, neb jednotlivé strany potíraly se kanibalsky na nù
a ovládnouti je  na to jeho kumt nestaèil. Starosta za tak
smutných okolností mìl tìké ustavení a bylo tøeba lodièku
obecní samosprávy velmi obezøele øíditi, aby mezi tìmito dravými proudy neztroskotala.

Malena bez faráøe byl jako lodník bez kompasu; nikdy nebyl diplomatem, jen vykonavatelem cizí vùle, nevyznal
se v umìní: vyhovovati na vecky strany a pøi tom zájmùm
obce úspìnì slouiti.
V jeho dílnách, které postupem èasu vzrostly na továrnu
s èetným dìlnictvem, co chvíle docházelo k neshodám. Dìlníci stáli na strái svých zájmù a snaili se organisacemi
a tiskem prosaditi své poadavky, a kdy Malena chtìl
po staru nepatrným zlepením mezd je uspokojiti, hrozili stávkami.
Mìli dùvìrníka, èlovíèka ji nemladého, bojovného, houevnatého, hrbáèka, ale neúmorného davového øeèníka a organisátora. Nenávistí proti buroustùm a kapitalismu jen srel
a dovedl svou výmluvností a nadením po libosti ovládati dìlnictvo tou mìrou, e slepì lo za ním.
Øeditel Weyskoè brzy se obeznámil s pomìry továrními a tu
a tam nevtíravì vypomohl radou a pøi tom vìc tak zaonaèil,
jako by ji vzal z úst Malenových, èím se jeho jeitnosti velice
zavdìèil. Stávalo se dost èasto, e Malena hloupou umínìností dohnal dìlnictvo k hromadnému protestu a stávka ji ji
hrozila propuknouti. Tu Weyskoè dovednì rozehnal mraky
a popuzené dìlnictvo upokojil. Ale koneènì èasem vyèerpal
zásobu svých utiujících prostøedkù a uznal, e bude tøeba
zmìniti metodu a radikálnì zakroèiti. Po jeho soudu bylo nutno èeliti demagogii hrbáèkovì nìjakou silnou osobností, která by kadý pokus o vzpouru hned v zárodku potlaèila,
v továrnì úplnì zastoupila pána, tuze zaneprázdnìného obecními i jinými pracemi.
Weyskoè dlouho se poptával v známých továrních kruzích,
a koneènì podaøilo se mu vypátrati energického, v zápasech

utvrdlého mistra, o nìm dalo se souditi, e vyzná se i ve zdejí neutìené situaci a dovede si poraditi.
Podobalo se, e nezklame oèekávání, nebo ji jeho první
vystoupení proti dùvìrníkovi a jeho popichování potkalo
se s naprostým úspìchem. Nový mistr èasem zavedl v továrnì pøísný øád a upravil mzdy, i zdálo se, e na delí dobu zajistil pokojné pomìry.
Doly veliké objednávky z balkánských zemí a pracovalo
se plnou parou i pøes èas. Nová úprava mezd dosud
se nevila, nebylo mono zjistiti, zlepil-li se celkový stav pøíjmù èi zhoril, ale pomalu poznávaly v ní ji bystøejí hlavy mezi
dìlnictvem èertovo kopýtko a nic dobrého od ní si neslibovaly. Poznání to nabývalo vdy více pùdy, mysli dìlnictva jitøilo,
ale pøes to doporuèovali rozvánìjí soudruzi, aby se vyèkalo,
a jak se vìci dále vyvinou. Vìtina dìlnictva jako by byla
zaraena bezohledným, odporu nepøipoutìjícím chováním
mistrovým, trpnì konala práce, ponuøe mlèela, jen nìkdy kmitl
hlavami uvìdomìlejích údiv, jak je to mono, e tak slepì,
zrovna otrocky nechají se komandovati takovým, bùhví odkud
pøivandrovalým ryavcem.
Jeho demonický zjev tuze pøipomínal pohádkovitého krysaøe hamelnského. Neøval, nevyhrooval jako jiní, jen nakysle, ironicky se usmíval, oèima ospale moural, nad chybnou
prací rameny krèil a lehl-li jízlivou poznámkou, pak kadé její
slovo pálilo jako krùpìj rozhaveného kovu. Pokuty jen prely, a kdy nìkdo pøi sobotní výplatì pøece se odváil protestovati, buï studenì ho odbyl nebo se tváøil jako by neslyel.
Nikdo vás nedrí, fabrika není s vámi kopulírovaná, svìt je
iroký, daleký, hledejte si tìstí jinde... Takovými a podobnými frázemi odbýval nespokojence.

Èasem vytvoøilo se v továrnì tak tìké ovzduí, jako
na frontì pøed útokem. Na venek bylo zdánlivì klidno, ale
uvnitø to vøelo a chystalo se k výbuchu. Malena dal se tímto
klamným stavem ukonejiti a liboval si, jak øízný mistr dovedl
vytroufati podvratným ivlùm a na dlouhou dobu zabezpeèil
pokojný prùbìh práce. Nadarmo øeditel Weyskoè neujioval, e mistr je vyzkouená bøitva a nedá si foukati do kae.
Vyplení prý rozvratné ivly jako plevel a zavede v závodech
andìlské pomìry.
Tu se vrátil faráø z lázní a jako bystrý diplomat, znalec lidí
i sociálních pomìrù hned porozumìl situaci v továrním závodì Malenovì i v jeho rodinì. Usoudil, e slabý a nesamostatný Malena podlehl novému vlivu a ten kdyby potrval, snad by
jej døíve neb pozdìji zavedl do cizích vod a znièil ovoce jeho
dlouholetého úsilí. A tomu bylo nutno stùj co stùj zabrániti.
Jakou úlohu hrál Weyskoè v domì starostovì vùèi paní
Fany, mohl si jako její dobrý známý z døívìjka lehko domysliti.
Faráøi pøedem záleelo nyní na tom, aby Malenu vyprostil
z vlivu Weyskoèova. Jím ovládal mìsteèko i okolí, s.ním hodlal jako s povolným nástrojem dosáhnouti jetì vyích cílù.
K vìtí cti a slávì boí a k svému uitku. Zpropadený revmatismus velmi mnoho pokazil, kdo ví, jakých kod by byl natropil jeho delí pobyt v lázních. Vrátil se jako boím vnuknutím ve svrchovaný èas, aby zabránil dalím spoustám.
Faráø chystal se k Malenùm kadého dne, ale vdy zdrela
ho nìjaká neodkladná záleitost v duchovní správì. Èekal
biskupa k jenerální visitaci, kostel potøeboval nutných oprav,
vyuèování ve kolách musil obstarávati sám, neb kaplan onemocnìl chrlením krve...

Pojednou, jako kdy puma vybuchne, pobouøila mìsteèko
novina, e v Malenovì závodì dolo k výluce tøí dìlníkù pro
vzpurné chování proti nenávidìnému mistrovi. Vichni jejich
druhové pohrozili stávkou, nebude-li mistr co nejdøíve odstranìn. Scéna mezi mistrem a dìlníky byla patrnì bouølivá, dramatická a slibovala míti soudní dohru, nebo jeden z nich chytl
jej pod krkem a cloumal jím tak dlouho, a zùstal beze sebe.
Události následovaly kvapnì za sebou, take nezbývalo ani
èasu na zprostøedkování. Rozjitøené mysli dìlnictva vzplanuly
tím osudným utkáním, jako kdy za horkého léta padne jiskra
do stohu slámy. Nejen stolárny mìly se zúèastniti stávky, ale
i místní textilka prohlásila se solidární se stolaøi a chystala
se stávkovati...
Jednoho veèera svolali dùvìrníci dìlnictva do zahrady spolkového domu schùzi, pøi ní mìlo se rozhodnouti o stávce
a dalím postupu jednání. Pøijeli i z Brna socialistiètí pøedáci,
dostavila se i èetná chudina, nemohoucí Malenovi zapomenouti jeho nynìjí blahobyt, take prostorná zahrada byla
do posledního místeèka naplnìna posluchaèstvem.
Stávka byla zde dosud neznámým zjevem, z té pøíèiny pozornost vech úèastníkù byla nejvý napjata. Bylo nepochybno, e nejdøíve dojde na Malenu jako na osobnost, stojící
v popøedí obce, zbohatlíka, jen z mozolù chudiny v pomìrnì
krátkém èase nashromádil veliký majetek a nyní zahrává si
na tyrana. První øeèníci, vyslaní sem z Brna, mluvili jen veobecnì o dravosti kapitalismu, o hydøe poírající chudinu,
o potøebì pronikavé organisace, hlavnì pak o dùleitosti
a rozíøení tiskovin strany. Tím pozornost obecenstva znaènì
poklesla, ale ihned se vzpruila, kdy na øeèniti objevil se
místní dùvìrník, èlovíèek mrtné huby, pronikavého, jeèivého

hlasu a theatrálních gest. Bez dlouhých úvodù pøeel hned
k jádru aféry.
Za duevního pùvodce nynìjího hnutí pøímo poznaèil Malenu, klerikální stvùru, povýence, jen jen za pøisluhování faøe
doplhal se tak vysoko.
Ve, co èiní on a jeho drahá cho, jest jen vypoèítáno
na oklamání lidu, jejich pobonost jest líèená, liguriánská, jsou
to obílení hrobové, navenek pøíjemného vzhledu, uvnitø mravnì hnilobní.
Nemají náboenství, nemají citu nejen k cizím lidem, ale ani
k vlastní krvi... 
Kroupa! vzkøikl kdosi v zástupu a celé shromádìní hlasitì po nìm opakovalo: Ano, Kroupa, Kroupa! Uhodli jste,
kam smìøuji, pøitakal øeèník, tento pøípad mluví za celé knihy... Má jedinou sestru, bídnì s muem a s rodinou
se protloukající ivotem, a kdy dovolávala se jeho milosrdenství, krutì zahnal ji od svého prahu... Vidím tam vzadu soudruha Kroupu a vyzývám ho, aby pøedstoupil a vyprávìl sám,
jak jeho manelka pochodila, kdy se kdysi dovolávala pro
svého synka podpory u bratra, boháèe.
Dìlníci, blízko Kroupy stojící, nutili jej, aby pøedstoupil, ale
on bránil se tomu a chtìje ujíti trapné scénì, mávl odmítavì
rukou a pohnutým hlasem zvolal:
 Je to svatá pravda, nemá citu, nemá svìdomí, Bùh ho suï,
ale u je po tam,... nechte toho...!
ikovný èlovìk obrátí na ètyráku, tak i øeèník ihned pouil
tohoto poctivého projevu a zahlaholil do davu: Slyeli jste
z úst tohoto skromného, v práci zeedivìlého soudruha potvrzení mých slov. Nechce ve své ulechtilosti znovu pøipomenouti tìkou køivdu, na nìm spáchanou, drásati srdce sobì
i vám líèením strané té scény... Tak jedná pravý proletáø, má

srdce na pravém místì... Od té doby uplynulo nìkolik let,
majetek továrníka Maleny znaènì vzrostl, ale srdce jeho tím
více se zatvrdilo vùèi chudinì... Vrána k vránì sedá, rovný rovného si hledá. Toto pøísloví osvìdèilo svou pravdivost i zde.
Malena spøáhl se s nechvalnì známým øeditelem Weyskoèem, jen stal se jeho rádcem a domácím pøítelem...
Zvlátì jeho milostenky! kdosi z davu zvolal. Pravda!
na dotvrzenou jiný houkl basovým hlasem. Weyskoè nasadil
nám sem èlovìka, který by se spíe hodil za rasa, ne
za mistra. Ten se zakousl do ubohého dìlnictva jako upír a pije
jeho krev, aby panstvo rychleji bohatlo...
A aby pan Weyskoè mìl na karban, v kterém tisíce prohrál! bøesknì zaznìlo ze zadu.
Nue, nyní víte, proè mistr týrá vás pokutami a vyhazuje
nepøíjemné dìlníky z práce. Kapitál, proklatý kapitál potøebuje jako ten pohanský Moloch nových obìtí. Proto se snaí
udreti tento nemravný, vydøiduský systém, proto vyhazuje
nepohodlné, uvìdomìlé dìlníky, a nepostavíte-li se jako jeden mu, dnes neb zítra dojde na vás...
Z té due nám mluví!
Vichni za jednoho, jeden za vecky! Pryè s mistrem, rasem!
Pryè s jeho patronem Weyskoèem!
Stávku, stávku!
Jetì dlouho ozývaly se divoké výkøiky rozplamenìné náruivosti a zjitøeného hnìvu, pak obrátila se pozornost lidu
na Kroupu, který se ztìka vytrachal na stolek u dveøí
a pøemáhaje vnitøní pohnutí, nesouvisle, prochvìlým hlasem
ze sebe vyráel:
 Jsme vichni chudáci.., vyhnaní synové Evy... trpící... Stùjme
pøi sobì...!

Bouøe potlesku následovala po jeho dojemnì prostých slovech.
Ke konci jeden z øeèníkù pøeèetl resoluci, v ní ádáno, aby
proputìní dìlníci znova byli vzati do práce a mistr nahraen
jiným, lidtìjím.
V pøedveèer druhého dne navtívil faráø Malenovy. Vstoupil
do domu zahradou, aby nevzbudil pozornosti, a pøímo kráèel
do osvìtlené pracovny továrníkovy. Malena rozpaèitì, ale
s upøímnou radostí jej pøivítal:
Dùstojnosti, díky bohu, e jste se ji zotavil! Pøicházíte vìru
jako posel z nebe...
Aj, aj, a já ji myslil, e mé místo u vás jest jiným obsazeno, polokáravì, poloertovnì vìtil faráø.
Jak jen si nìco takového mùete mysliti! bránil se Malena; byl bych poetilým nevdìèníkem, kdybych vaich vzácných rad nedbal...
To rád slyím, s vlídnou váností pøijal faráø Malenovo ujitìní a významnì dodal:
Doba je zlá, budete mých rad pøevelmi potøebovati...
Slyel jste ji, dùstojnosti, jakou vèera dìlnictvo vyvádìlo,
jak mì pinilo? I ten mizera Kroupa, vagr! hnìvnì vybuchl
továrník.
Mùe mnì pøijít...!
Faráø povytáhl oboèí a lehký úsmìek mihl se mu kolem
rtù. Pak upøenì zadíval se Malenovi do oèí. Byla prý pronesena oklivá podezøení... Na kolik
jsou oprávnìna, mìl byste vìdìti vy...
Nièemný klep, ostouzení...! drtil v rozpacích továrník.
Faráø sklopil zrak a odmlèel se, jakoby váhal, pak odmítavì pohnul bílou rukou, chtìje tak trapnému rozhovoru uniknouti. Po chvíli dùraznì pronesl:

Tøeba jest si uvìdomiti, e jsme na místech odpovìdných,
tak øíkajíc vystaveni veobecné pozornosti, a podle toho musíme vekeré své jednání upraviti. To jest samozøejmý poadavek a má jej i rodina respektovati... Právì sdìluje mi pøítel, nejdùstojnìjí pan kanovník z Petrova, e nejpozdìji
na podzim pøítího roku budou vypsány volby do zemského
snìmu... Pevnì vìøím, e ná milý a váený pan starosta jest
Prozøetelností urèen jetì k vyím hodnostem...
Faráø s blahosklonnou vlídností naklonil k Malenovi hlavu
a poklepával prsty zlehka na stole. Pak zvánìl a ji znaènì
upjatìji a rozhodnìji promluvil:
Á propos, pokud se té neèastné stávky týká! Po mém
soudì mùe pokaziti ve, na èem nám tolik záleí. Povìst
o ní a hlavnì o jejích pøíèinách a vech tìch oklivých episodách zaletí jako ohnivý doek i do nejodlehlejích konèin naeho okresu, vzroste v lavinu... Dùvìra a vánost vaí vzácné
osoby budou pak znaènì otøeseny...
Jak tomu jen zabránit! v alostné bezradnosti ponaøíkal
Malena. Pøece nebudeme kapitulovati pøed vzpourou...?
Kdybych byl zlomyslný, øekl bych vám: kdo vás do té kae
dostal, nech vás z ní vyprostí! bøitce replikoval faráø.
Trváte-li na justamentu, pak nepochybuji, e uloví snìmovní mandát  pokrokáø... Mám za to, e poadavky dìlníkù
nejsou dokonce bláznivé a mono jim v hrubých obrysech
vy·hovìti. Lidtìjí reim, pøijetí proputìných dìlníkù, odstranìní nenávidìného mistra, úprava mezd... Rozumný èlovìk
musí míti porozumìní pro poadavky nové doby...
Pozvu si dùvìrníky a promluvím s nimi, jak mi vae dùstojnost radí, ji odlehèenìji pøiznával továrník a byl v tu chvíli
odhodlán k nejvìtím ústupkùm  pro slíbený poslanecký mandát.

A a se vám to podaøí, zvolna zahovoøil faráø, pak vysvobodím vás já od nejvìtího nebezpeèenství... Pan øeditel
Weyskoè musí zmizeti s naeho obzoru. Proè  pro tu chvíli
vám utajím... A nyní dovolte, abych pozdravil nai vzácnou paní
starostovou.
Tou dobou, co tyto runé a povahou svou trapné dìje v domì
hojnosti, paláci Malenovì, se odehrávaly, v pøikrèeném, vetchém domeèku v sousedství, u krejèího Kroupy, svaka starostova, zírala stará bída, nemení døívìjí, neb dcerky dorùstaly a dosud potøebovaly pøispìní rodièovského. Ale byla
oprávnìná nadìje, e brzy z domu odejdou a tím rodièùm
nejen ulehèí, ale i vypomohou jim ze svých výdìlkù.
Byly vyuèené, dovedné vadleny, nìkteré v továrnì se uchytily a ukázaly se býti bystrými a spolehlivými dìlnicemi.
Pro zaèátek byla jejich mzda nepatrná, staèící tak na opatøení kousku odìvu.
Pavlík vítìznì pøekonával obtíe chudého studenta a byl
chloubou ústavu. Z domu pøi nuzných pomìrech nesmìl mnoho oèekávati, i pøiivoval se kondicemi. Byl to hoøký chlebíèek, který si tak pokolní námahou vydìlal, a nejednou vysílen sotva se doklopýtal po schodech do svého podkrovního
bytu a po hubené veèeøi témìø dopadl na lùko.
Vytáhl se, e byl jako mladá bøízka, ale celý jeho zjev vzbuzoval spíe úzkost ne potìeni.
Byl jako stín, k pøetípnutý tíhlý, dojímavì krásného oblièeje s hlubokýma, pohádkovýma oèima, jako zatoulanýma
do nadhvìzdných výin.
Více byl synem Vzkøíení, ne synem èlovìka.

Koneènì dospìl a k poslední metì a maturoval, jak se dalo
oèekávati: s nejlepím prospìchem.
Abiturienti ústavu uspoøádali na rozhuèenou s profesory veèírek v sálku pøedmìstského hostince a v druném hovoru,
za zpìvu a pøeèetných zdravic setrvali s nimi do pozdní noci.
Hovoøilo se mnoho, vzletnì i nadenì, kuly se plány
do radostné budoucnosti, vyprávìlo se, jakému povolání jednotliví studenti se vìnují.
Pavlík byl toho veèera neobyèejnì váný, a zatím, co jeho
druhové se veselili, zasnìnì tìkal oèima od jednoho ke druhému, jako by si chtìl drahé jejich podoby pevnì zapamatovati.
Jakou dráhu vyvolí si ná milý primus? srdeènì zeptal
se ho starý tøídní profesor-matematik.
Pavlík jako zlekanì utkvìl na nìm zrakem, pak bolnì
se usmál a nachýliv k nìmu hlavu polohlasnì dìl:
 Vanosti, to nezáleí jen na mnì... musím se poradit s rodièi...
Spoleènost ve veobecném rozjaøení lehce pøela pøes tuto
scénu, jen katecheta, tatík studentù, sklopil jako v tìké
dumì oèi a v duchu pøipomnìl si význaèné místo z.knihy Esther:
Vidìla jsem tebe jako andìla boího a zkormoutilo se srdce mé pro bázeò slávy tvé...
Jednoho letního veèera pøijel Pavlík na rozhrkané bryèce
domù s èerným, odøeným kuføíkem, který provázel ho po osm
Let a byl mu v cizinì kouskem milého domova.
Rodina ho s jásotem pøivítala, nebo nyní byl ji témìø pánem.
Maturitní vysvìdèení s vyznamenáním otevøe zajisté pøed
ním vecky dveøe úøadù, utìoval je starý soudní kancelista,

bydlící v sousedství a docházející ke Kroupùm na pobesedování.
Ale kdy pozdì v noci rodièe ulehli a kolem nich vecko spalo
tvrdým spánkem upracovaných lidí, naklonil se mistr k enì
a tie se zeptal:
Máti, spí?
Nespím, ozvalo se tesknì ze sousedství   Jakpak mohu
spát, kdy mám plnou hlavu starostí. Ten hoch se mi nelíbí... 
Mnì také ne, roztøesenì vydechl tatík.
Je jako pápìrka, jako dohoøívající svíèièka, alnì chvìlo
se mu se rtù.  Malinké zavanutí...
Dá Bùh, e se snad vzpamatuje, plna úzkosti pronesla matka. Musí se sílit...
Porad, jak a èím...! vydechl otec a zoufale zadíval
se ke stropu.
Chvíli bylo ticho, jen staré hodiny na stìnì pøi pohybu kyvadla dutì cvakaly a obèas v nich zachrastilo, pak zalehla
do noèní tmy polohlasá vroucí slova modlitby otcovy:
Milosrdný boe, zachraò nám to drahé dítì pøi ivotì, aby
ke cti a chvále tvé ilo zde na zemi   ! Pøiduený pláè
ozval se se sousedního lùka v zápìtí jako odpovìd.
Nastala øada horkých dní, kdy slunce od bílého rána do
pozdní noci prailo, a slévalo, a vzduch byl jako kováøská
výheò.
Pavlík ztìka nohy vlekl, posedával, tu zase odoulal
se do komùrky, hledící jediným okénkem do zahrádky a ulehl.
Tatík nìkdy od práce povstal, za ním se vypravil a zlehka hladì ho po kadeøavých vlasech, mìkce se zeptal: Nu, lehl sis,
hoví si, viï...?

Jednou synek podíval se upøenì do bolem zmuèené tváøe
otcovy a jako by se zpovídal, unavenì pravil: Vzal jsem si
toho trochu mnoho na ten svùj slabý høbet... Ty kondice mnì
dodaly... A pak jsem se ani dosyta nenajedí... Býval jsem tuze
unaven... nebylo ani... chuti k jídlu...
Otec, slye ten alný stesk, jen hloubìji sklonil hlavu a zaal
rty, neb srdce se v nìm tøáslo jako v bouøi list. Nezmìrné zoufalství se ho zmocnilo; byl by vyskoèil,
bìel do chrámu a na kolenou vyprosil si zázrak, ale bylo
se tøeba nadlicky pøemoci, aby svého hoka smrtelnou úzkostí nevydìsil.
Vak ty se zotaví, zase bude chlapík! nutil se do bezstarostného tónu øeèi: Odpoèine si, poøádnì se vyspí, nají...
V nitru jeho huèel temný hlas jako zvon k pohøbu: Vecko
je marné..., vecko je marné...!
Pavlík první dny sue pokalával a potil se, aè leel na lùku
zlehka odìn a nepøikryt, ale èím déle byl doma, tím kael sílil,
a se nìkdy zdálo, e slabá prsíèka studentova se prolomí.
Pøivolaný lékaø dával jen práky a poruèil mu píti syfony...
Mìl by takhle nìkam se odebrati, kde je nablízku les; toto
ovzduí mu neslouí, radil.
Kroupa hned si vzpomnìl na rodnou ves, poloenou na úpatí
velikého jehliènatého lesa.
Zmínil se o tom pøed Pavlíkem. Doveze jej k bratrovi, chalupníkovi, tam bude míti èerstvì nadojené kozí mléko, vajíèka, sem tam nìjaké to kuøátko mu pøipraví... Vzduch tam jen
voní...
Pavlík zadíval se mu do oèí pohaslým, beznadìjná smutným
pohledem.

Vìøíte, tatínku, v mé uzdravení? Mnì ani les ji nevzkøísí...
Mùj ivot oprchává... jako... ten kvìt... Co to, dítì, mluví...?
zaúpìl tatík.
Vím, co mluvím...! tie dal v odvetu synek a zadíval
se na své vyhublé, prùsvitné ruce...
Kolem chalupy krejèíkovy drnèely mandelòáky s obilím a navrch nakupeným, ozývaly se veselé písnì a výkøiky encù  
V pøístìnku u zahrádky dohoøívala svíce ivota ulechtilého
juna, dostudovavího po úmorné døinì a strádání
a padnuvího jak umdlený poutník po dlouhém putování
na prahu nového, lepího ivota   
Kdy Pavlík jednoho jitra navdy zavøel unavené oèi a vydechl svou èistou dui, padl mistr na kolena a v strané bolesti
zaryl hlavu do lùka u vystydlých noh synových.
Máti, co si zde poèneme bez nìho? srdceryvnì zaúpìl.
Tatínku, vdy máte jetì nás...! tulily se k nìmu dcery.
Mám, mám, ale toto dítì mnì tak pøirostlo k srdci..! neutìenì hoøekoval tatík.
Pohøbili drahého hocha na chudém høbitùvku kosteleckém,
ve stínu lípy, a odeli zase jako robotníci za svou denní døinou. Nebo ivot chudého èlovìka tak jest utváøen, e nezbývá mu ani èasu k alostnìní.
V otci vak lékaø èas zármutku neumenil, spíe kadým
jitrem více a více vzpomínkami na miláèka bolest jeho se jitøila,
rostla.
Nebyl práce schopen, jako ílený prchal z tìch míst, kde
kadý koutek, kadý kousek nábytku mu pøipomínal synka,
a v bezmezné bolesti vrhal se na jeho èerstvý rov.
Jaké hrozné mylenky víøily mu zde hlavou, jakými tìkými
výèitkami bièoval své utrápené srdce!

Mìl se více pøièiniti, veho si odøíci, chalupu do posledního
doku zadluiti, snad by pak nebyl z jeho úst slyel dìsná slova
stesku:
  Ty kondice mé dorazily...!
A zase se motal ivotem, cize díval se kolem, jako by se octl
v neznámém kraji, a pojednou si uvìdomil, tam e teèe øeka,
a u té sklonìné staré vrby sedával kdysi jeho synek, vyhøívaje
se po koupání na sluníèku.
Koupával, koupával, ale nebude se u koupati! znova
se rozalostnil.
Nìkdy se uprostøed práce zlekanì podíval kolem a jeho ústa
zaeptala: Vdy to není moné, aby byl...!
Teï otevrou se dveøe a on vstoupí, ztepilý, útlý, s milým
úsmìvem kolem rtù.
A jako by ho dech smrti ovanul, zakvílelo mu v dui: Nikdy
ji ho neuzøí, nikdy ji...!
Sklonil hlavu na prsa. Nikdy ji...!
Býval tak stateèný, dovedl se ivotem probíjet a v nejhorí
dobì nepoklesl na duchu, avak nyní stal se zøíceninou èlovìka, netìstím úplnì ubitého.
Utìovali ho, poukazujíce na zbývající rodinu hodných dìtí,
na veliká netìstí, která lidem ve vzala a nechala je zde
na zemi úplnì osiøelé  ve marno.
Vím to, vím, ale nemohu si pomoci, tuze mì to sebralo...
znavenì pronáel.
Jedné chvíle bleskla mu hlavou straná mylenka:
Ty nejsi vinen, èinils, co se dalo, ale ten  ten netvor  který
ije a po krk v hojnosti, ani neví, jakým bohatstvím vládne
a vlastní sestru témìø od svého prahu zahnal, kdy se jeho
pomoci pro Pavlíka doproovala.

Kdyby byl tento èistý krevní pøíbuzný jen málo pohnul mìcem, nemusil mu jeho milovaný hoch zahynouti. Je modláø,
i ta jeho povedená ena, ale køesany nejsou, nebol Písmo
dí: Dobøe èiní dui své mu milosrdný, ale který jest ukrutný,
i pøíbuzné zamítá...
On jest tím ukrutníkem, který pøíbuzného zamítl, a tím jeho
smrt zavinil.
Nepraví to jen hlas zmuèeného srdce, ale hlas nebes... Mylenka ta pevnì se uhnízdila v jeho mozku, rostla v nìm
od hodiny k hodinì a úplnì si ho podrobila. Ani nevìdìl, co
se kolem nìho dìje, nebo byl na této hroudì zemské
po synovì smrti cizincem.
Jedné nedìle ji od rána hlaholily zvony, a v uích zaléhalo. Veliký Vavøinec, jím jen o nejvìtích svátcích vyzvánìli,
huèel jak pøíval vod a za ním jasnì hlaholily i dìtsky klinkaly
zvony i zvonky na kostelích a kaplích.
Kolem oken chalupy mihaly se bílé postavy druièek, lid
v houfech spìchal.
Co to vecko znamená? mrtvì zeptal se mistr souseda
kancelisty, hulícího z dlouhé dýmky.
A vy to nevíte, vlastní vagr? hoøce optal se soused. Jak
bych vìdìl...?
Vdy je toho pøece plné mìsto. Pape udìlil panu starostovi rytíøský øád sv. Øehuøe, to patrnì na doporuèení faráøovo.
Prý za køesanskou horlivost a zásluhy o církev. Z vdìènosti
a aby se ukázali hodnými této veliké pocty, vìnovali pan Malena s chotí kostelu krásný obraz sv. Ignáce, patrona faráøova.  Stál prý pøes dvacet tisíc. 
Kroupa stál zde s vytøetìnýma oèima a ústa jeho mechanicky po kancelistovi opakovala:
  Stál dvacet tisíc...!

A nyní, jako kdy hráz se prolomí a vody s øevem se vyvalí,
vzkøiklo v nìm hlaholem trouby:
Na obraz dal, na Pavlíèka odepøel...!
Lotr liguriánský, bídný, chce i boha oklamat takovou nièemnou obìtí...! Celý svìt se mu koøí, stoupá od hodnosti k hodnosti, teï jen jetì boha si zakoupit nìjakým obrázkem.
Sloty, ty si to levnì pøedstavují!
Zda není podoben Kainovi, bratrovrahu? Jene tento byl bohem proklet a navdy tulákem pobìhlým po zemi uèinìn,
a Malena dusí se v blahobytu.
Vak i na nìho dojde! Boí mlýny melou pomalu, ale jistì.
Poledne odzvonilo a on se sotva dotkl jídla, zase vyel ven
a bloudil stavením se svými ponurými mylenkami. Vavøince
rozhoupali pro obraz za dvacet tisíc...! A
ani na pohøbu Pavlíèkovì nebyl, jen poslal za sebe ji, tu Jezabel... jedno pøes druhé se mu pletlo v hlavì. Pojednou
ze spleti mylenek vynoøila se jedna a uchvátila vecku jeho
bytost.
Pùjde k nìmu a vmete mu ve tváø spravedlivé obvinìní vrady. A hned, hned, aby se snad jinak nerozmyslil, nezakolísal.
Ráno vagrovi podkuøovali v kostele, ted mu posvítí on pravdou pravdoucí.
I vybìhl z domku a hnal se dvorkem ke zdi, dìlící jeho skromný majetek od pyného sídla Malenova. Jako ten,krát Justyna, kdy otec pøistihl ji pøi dostaveníèku s mladým zahradníkem, i on pøelezl zeï a zamìøil k letní besídce, kde se Malena
v dobì prázdnì rád zdroval a po obìdì si zdøíml.
Byl to pavilonek, imitující naivnì sloh pagod, s kopulovitou
støíkou a vrzajícím plechovým kohoutem. Svìtlo pøicházelo
sem ètyømi okny, opatøenými zelenými aluzii. Pavilonek byl

pohodlnì zaøízen a jeho stìny byly okráleny barvotisky nemoných krajinek.
Kroupa vzal za kliku, dveøe povolily a proud sluneèního svìtla lehl do pøítmí místnosti. Rozloen jako mìch hovìl si zde
na nízké pohovce vládce Kostelce, mnohonásobný hodnostáø a dnení oslavenec, a brunátná jeho tváø leskla se potem.
Vzduch byl zde a tìký výparem a horkem. Malena se probudil zaskøípìním dveøí a vyboulil na vetøelce uasle oèi.
Co zde chce...? drsné zablekotal, snae se povstati; jak
jsi se mohl vùbec opováiti sem vstoupit!
Jdu ti jen øíci, e vím tím licomìrnictvím a pokrytectvím,
jaké provádí po celý ivot, Boha neoklame. Nebyl by nejvý spravedlivý, kdyby ti jednou neodplatil za ten zármutek,
jej jsi nám zpùsobil. Jen tvojí vinou, tvojí necitelností to mé
drahé dítì zhynulo! horeènì úpìl Kroupa a z oèí srela mu
nenávist k této bídné stvùøe, postavené lidskou hloupostí
v èelo obce.
Ba, stalo se ji, jako v náhlém rozpomenutí vznícenì pokraèoval, mùj andìlský synáèek odeel do slávy vìèné a tobì
zbyla dcerka, která ti èasto upije hodnì té tvé høíné krve. 
Tu se ji Malena vzpøímil a supì jako podrádìný býk, hmátl
po dlouhé troubeli a vihl jí po Kroupové hlavì, ale minul
se cíle.
Táhni si ke svým socialistùm, neznahaòbo, beztak jste...!
zaøval jako tur, leè nedokonèil, zavrávoral. Mrákoty na chvíli
obestøely jeho smysly  
V mìsteèku roztrhl se pytel s romanticky pøibarvenými povìstmi.
Øeditel Weyskoè náhle odjel v noci na blízkou eleznièní stanici a odtud do Vídnì, prý  na neurèitou dobu dovolené.

V souvislosti s tímto náhlým odjezdem vyvrbily se zprávy
o hazardních hrách v úøednickém kasinu v nedalekém støedisku uhelného revíru, o velikých, mnohatisícových prohrách,
orgiích s demimondami, importovanými z Vídnì na pohostinské vystoupení, o znièených existencích... Jedna zpráva
mìla zvlátì pikantní pøíchu: Weyskoè prý se jednou zpil a v
rozjaøeném stavu vybøeskoval, e má u jedné dámy neomezený úvìr, tìstí v lásce, je mu tisíckrát vynahradí netìstí v kartách... Jiné zprávy znìly jetì sensaènìji.
V továrním vyúètování byly odkryty veliké nepoøádky, ba zjitìny i podvody, pøi nich firma byla okradena o znaèné sumy.
Nìkterým obchodníkùm dodáváno bylo prima zboí za znaènì
nií ceny, jiným dostalo se ho dvojnásobnì tolik, ne bylo
vyúètováno.
Pøirozenì pøetøásány i dùvìrné styky øeditele s domem Malenovým a se strany rozumnìjích uvádìno ve prospìch starostùv, e odstranìním protekèního dítìte øeditelova: továrního mistra, nastalo v jejich stycích znaèné ochlazení. Jaké
ovzduí nyní obklopovalo dùm Malenùv, o tom nikdo nemìl
ani potuchy. Mnohonásobný hodnostáø, èlovìk vysoko vyvýený svým majetkem a postavením nad jiné, boháè, jemu
iroká veøejnost závidìla, byl doma vskutku neastným èlovìkem, jen si byl vìdom, e odvrátila se od nìho srdce vech;
mìl jakýsi neurèitý dojem o tom, co bylo pøíèinou jeho neblahého stavu, ale nedovedl si uvìdomiti, nakolik on sám jest
tím vinen.
Jedno bylo jisto: byli si se enou skoro po celý ivot úplnì
cizí, jejich cesty naprosto se rozcházely a snad jedinì jednou
za onoho èasu se setkaly, to kdy lo o to, aby se ukázali svìtu
v nové slávì. Ale tu byla rozhodujícím èinitelem jen Fanina
jeitnost. Nad slunce jasnìji jest jisto, e kdyby byl pøi takové

okázalosti stál vedle ní palek døeva, nikterak by jí to nebylo
vadilo. Jak nyní se mu jevila, nebylo pochyby, e byla by radìji podstoupila smrt, ne svolila k nìjakým nìnostem s jeho
strany a pøi posledním vzdechu byla by vyjádøila svým chladným pohledem své nejhlubí k nìmu opovrení...
To byla tedy ta vdìènost, ji od ní oèekával za to, e ji 
tak vysoko pozvedl, z venkovské sluky uèinil velikou paní.
Netuil, jaká bouøe mnohdy zmítala jejím srdcem pøed tím neastným, jejími pomìry tehdejíma vynuceným sòatkem
i pozdìji, kdy ji nutil, aby se s ním spoleènì vpravovala
do úloh, je faráø k sehrání jim pøidìlil.
Dlouho pøemýlel i o svém jediném dítìti.
O svém? výsmìnì vyplynulo ze sklípkù jeho due. Vìdìl-li to tak nepochybnì, pak proè se po celý ivot motal
ve spleti dìsných pochybností, proè si otravoval i ty øídké
chvíle klidu!
Ale hned zakøikl toto skuhrání sýèkovo, kdy si uvìdomil,
jak závratnì vysoko se povznesl, jakých ctí se mu jetì dostane.
Ji jako pøítí kandidát poslanectví nesmí ani mrknutím oka
dáti na jevu, e nad jeho rodinnými pomìry leí tìký, zlovìstný mrak...
Nednoho podzimního, slunného odpoledne vyel si Malena
do zahrady za domem a tesknì se díval na odumírající pøírodu. Stromy hoøely zlatem a pøi nejmením vánku prelo z nich
listí a mihotajíc se v lehké promodralé mlze jako zlaté upiny,
zvolna dopadalo k zemi. Odevad èíhala hluboká melancholie smutku a strachu pøed blíící se zimou 
Pøed pavilonem, porostlým proèervenalým listím psího vína,
továrník se v mylenkách zastavil a bezdìky si pøipomnìl, jak
teprv pøed nedávnem vagr Kroupa odtud vyrazil a vmetl mu

v tváø kletbu. Bylo to strané utkání, je mohlo skonèiti tragicky, kdyby tryska byla zasáhla hlavu krejèíøovu...
Pojednou vrzla elezná branka a veel do Zahrady listono.
Malena kráèel mu vstøíc a pøijal z jeho ruky doporuèený dopis
se známými tahy písma.
A se mu ruce nad tím poznáním rozklepaly. Dopis byl od 
Weyskoèe... Roztrhl obálku a pod bledì modrou oblohou seznamoval se s obsahem listu. Stálo v nìm doslova:
Pane starosto! Jsem v okamité penìní tísni a nevím tou
chvílí, jak se z ní jinak vyprostiti, ne kdy nabídnu vám sbírku psaní, je dostal jsem za svého pobytu v Kostelci od vaí
paní choti a sleèny dcery. Jejich obsah pøesvìdèí vás, e
není radno, aby zùstaly v cizí ruce. Hádám za nì padesát
tisíc korun, které vyzvedne si u vás mùj právní pøítel, dopíete-li mnì, e s koupí souhlasíte.
Ukázkou posílám vám dva povìøené opisy onìch listù.
Porouèí se Vám...
Ed. Weiskoè.
Malena s vytøetìnýma oèima, tìce oddychuje, zabodl zrak
do jednoho z tìch opisù a lutil jeho obsah. Opravdu: pouze
tyto dva dopisy byly tak osudnì kompromitující, e nesmìly
zùstati v cizích rukou, neøku-li v rukou takového padoucha, jakým se mu nyní jevil øeditel Weyskoè.
Svìdèily, e ena i dcera odevzdaly se mu tìlem i duí...
Nutkalo ho to vykøiknouti straná slova kletby, ale køeè sevøela mu hrdlo. V náhlém odhodlání, s hlavou kupøedu nachýlenou hnal se zahradou, v domì bral schody po dvou a octnuv
se pøede dveømi bytu, bezohlednì je vyrazil a stanul tváøí v tváø
proti enì, sedící u okna a vyívající jakousi tretku. Pøistoupil

a k ní a obìma rukama pøidrel jí pøed oèima strané ty svìdky jejich poblouzení i zákeøný list Weiskoèùv.
Co tomu øíká? zasípìl jako v horeèce a vyráeje havý
dech z hrdla, s pootevøenými ústy oèekával její odpovìï.
lehla po listu nejistým zrakem, na chvíli odvrátila jako v odporu a v nesmírném hnusu hlavu, ale pak tvrdì se uklíbla:
Nue, co dále...?
Co dále, co dále? blábolivì za ní opakoval; to je ve, co
mi má øíci?
Pokrèila rameny a pohnula sebou, chtìjíc patrnì se vzdáliti,
ale Malena sevøel jí eleznou rukou rameno, a zakvílela bolestí a klesla do køesla.
Takhles mi odplatila, takhles vychovala mé dítì! øekl ji
lítostivým, zlomeným hlasem a vjel si obìma rukama jako
v zoufalství do vlasù.
Vyskoèila, a zemì pod ní zadunìla, pøiblíila tìsnì k nìmu
svùj dìsnì zmìnìný oblièej s divì rozhoøenýma oèima a zachechtala se jako démon:
Mé dítì, mé dítì...! Nue, sly: Nejsi otcem té nièemné,
zrùdné holky a tisíckrát ti to budu opakovat: Nejsi jejím otcem...! Tak, koneènì jsem se zbyla té proklaté pøetváøky, vyplivla tu neèistotu s due... A nyní èiòte se mnou, pane papeský rytíøi, co chcete...!
Neuèinil nic jiného, ne e se zvrátil na znak a jako poraený dub tìce dopadl k zemi. Kdy k nìmu pøiskoèila a do
oblièeje mu nahlédla, setkala se jen s mrtvým, skelným zrakem...
Po slavném pohøbu pøíbuzenstvo zesnulého selo
se u notáøe, u nìho uloena byla poslední vùle Malenova,
napsaná dvì leta pøed jeho skonem, a tu se dovìdìlo, e
universální dìdièkou vekerého jeho jmìní je jeho jediná,

milovaná dcera Justyna, na ní bude, aby matce a do smrti
poctivì doslouila a veho, èeho jí k pohodlnému
a bezstarostnému ivotu bude tøeba, popøála.
Na dìti sestry Líny Kroupové, jediné krevní pøíznì, nebylo
ani halíøem vzpomenuto.

