Boena Nìmcová:
DIVÁ BÁRA

(1)
Vestec je velká dìdina, mají tam kostel i kolu, u kostela je fara, podle ní chalupa kostelníkova, také rychtáø
zùstává vprostøed vsi, na samém konci dìdiny pak stojí
chaloupka obecního pastýøe. Za chalupou táhlo se dlouhé údolí, ohrazené z obou stran vrinami, porostlými
nejvíce jehlièím. Sem tam bylo vidìt mejtitì nebo zelený palouk, na nìm porùznu bìlokoré, svìtlolisté bøízy
stály, ty dívky mezi stromovím, jako by je tam byla pøíroda vyrùst nechala k obveselení tìm zasmuilým smrkùm
a jedlím, váným dubùm a bukùm. Uprostøed údolí mezi
luèinami a poli tekla øeka, zrovna okolo pastýøové chalupy;
bøehy její vroubené byly olí a vrbou.
Obecní pastýø jmenoval se Jakub a zùstával se svou
dcerou Bárou v té poslední chalupì. Jakub byl ji edesátník, Bára jeho prvorozené dítì, a jedinaèka. Pøál si
ovem syna mít, dìdice svého jména, ale kdy Bára
povyrùstala, nelitoval; milejí mu byla ne syn a mnohdy
si myslil: Asi je dìvèe, pøece je mé dítì; umru jako èlovìk a mám stupeò do nebe.
Jakub byl rodiè z vesnice; jsa sirotek, musel odmalièka slouit. I slouil co husopas, co honák, skoták, co kravaø, volaø, co pacholek i oráè, a doel nejvyího stupnì hodnosti, a se obecním pastýøem stal. To byla ji
dobrá sluba, mohl se oenit. - Chalupu dostal k doivotnímu bydlení, døíví mu pøivezli sedláci a na dvorek,
mohl si dret i krávu; chleba, másla, vajec, mléka, vaøiva, to ve dostával na týden. Plátna kadý rok na tøi koile a dva páry nohavic dostal, k tomu dvoje støevíce,

erku, kamizolu i irák, a kadý druhý rok koich a húni.
Mimoto o kadé svátky boíhodové a o posvícení peèiva a výsluh, e ani na faøe víc nebylo. - Zkrátka byla to
dobrá sluba, a Jakub jakkoli byl nehezký, nemluvný,
zamraèený, byl by pøece dostal enu, hned ale nedbal.
V letì vymlouval se, e nemá kdy ohlíet se po dìvèatech, e je pastva, a v zimì vydlaboval døevenky
a veèer, kdy li chlapci do spoleènosti dìvèat, el radìji posedìt do hospody. Kdy se pak trefilo, e nìkterá z hospodyò pro hospodáøe do hospody si pøila, libovával si Jakub, e nemá pro nìho kdo chodit. Ani
z toho si nièeho nedìlal, kdy se mu vysmívali, e je
starý mládenec, e bude muset po smrti v pøedpeklí
písek do otýpek vázat. Tak mu proel ètyøicátý rok. Tu
mu kdosi napískal, e kdy umøe, nemaje dìtí, e nepøijde do nebe, dìti e jsou stupnì do nebe. - To vrtalo
Jakubovi dlouho mozkem, a kdy se mu to rozleelo,
el k rychtáøovùm a vzal si dìveèku Báru.
Bára byla hezká dìvèice - za mladých let. Rádi ji brávali chlapci do kola, i nìkolik jich chodilo k ní na zálety,
ale byli to hoi z Dráïan, a ne z Berouna, ádný si ji
nevzal. Kdy se jí Jakub zeptal, nechtìla-li by jeho enou být, spoèítala, e má tøi køíky za sebou, a aèkoliv
se jí Jakub pøíli nelíbil, dala mu slovo, myslíc si: Lepí
za svým snopem ne za cizím mandelem. Sebrali
se a rychtáø vystrojil veselku. Narodilo se jim po roce
dìvèe, jemu dali øíkat po mámì Bára; Jakub krábal
se za uima, slye, e je dìvèe, a ne chlapec, ale bába
ho potìila tím, e je mu podobné jako vejce k vejceti. Nìkolik dní po narození dìvèete stala se v Jakubovì
chalupì nehoda. Sousedka zaskoèila k estinedìlce
v pravé poledne a nala ji pod komínem u ohnitì polomrtvou leet. Udìlala povyk, kmotry se sbìhly, pøila

i bába a vzkøísily Báru. Dovìdìly se od ní, e vaøila muovi obìd, a zapomenouc, e estinedìlka nemá v pravé
poledne ani po klekání ze sednice vykroèit, zùstala stát
v kuchyni pod komínem a vaøila. Tu prý to okolo uí jí
zaumìlo jako zlý vítr, pøed oèima dìlaly se jí mitky.
Nìco ji zaèalo krákat za vlasy a na zem porazilo. To
byla polednice! køièely vechny. Jestlipak nepodloila
divé dítì místo Barèi, vzpomnìla jedna a la ke kolíbce. Hned se vecky okolo shlukly, vzaly dítì z kolébky,
rozbalily, prohlíely, jedna øekla: Je to divé dítì, je, má
velké oèi!, druhá: Má velkou hlavu!, tøetí pøiøkla jí krátké nohy a kadá nìco jiného. Matka se lekala, bába ale
svìdomitì prohlídnouc dítì, rozhodla, e je to její vlastní,
co pod srdcem chovala. Nicménì nejedna z kmoter zùstala pøi svém, e je dítì od polednice podstrèené.
Od té nehody nemohla se ale Jakubova ena více pozdravit a za nìkolik let po ustavièném churavìní umøela. - Zùstal Jakub se svou dívèí sám; jakkoli ho pobízeli,
aby se oenil kvùli dìvèeti mladièkému, pøece toho více
uèiniti nechtìl. - Hlídal si ji jako malou oveèku, sám a sám,
a dobøe ji vyhlídal. Kdy byla trochu povyrostla, vzkázal
mu pan uèitel, aby ji pøece také do koly posílal, a jakkoli
Jakub ètení a psaní za zbyteèné drel, pøece poslechl.
Celou zimu chodila Barèa do koly, zjara ale, kdy nastala pastva a práce v poli, tu se nemohl bez ní obejít.
Od jara do jesenì bývala beztoho kola vìtí èást týhodne na petlici zavøená, pan uèitel pracoval v poli a dìti
té, seè kadého síly staèily. - Druhou zimu Bára u koly
chodit nemohla, musela se uèit pøíst a tkát. Bára dosáhla patnácte let a ádné dìvèe v celé dìdinì nemohlo
se jí rovnat v síle a velikosti. Tìlo její bylo hrubých kostí, silných svalù, pøitom ale pravidelných forem. Mrtná
byla jako pstruh. Pleti byla tmavohnìdé, dílem od pøiro-

zenosti, dílem od slunce i vìtru, nebo si nikdy, ani
v parném letu, nezastøela tváø, jako to vesnická dìvèata
dìlávaly. - Hlava zdála se veliká, ale to dìlalo mnoství
vlasù, èerných jak havran, dlouhých, ale hrubých jako
ínì. Èelo mìla nízké, krátký tupý nos, ústa trochu velká a vypulené pysky, ale zdravé, èervené jako krev.
Zuby iroké, silné, ale èisté. - Nejpìknìjí bylo u ní oko;
a právì proto musela od lidí posmìch snáet. Spílali jí,
e má oèi bulièí. - Veliké mìla oko, neobyèejnì veliké
a modré jak chrpa, obrostlé dlouhou èernou øasou. Nad
okem klenulo se husté èerné oboèí.
- Kdy se Bára karedila, podobala se její tváø obloze
èernými mraky zataené, z nich se jen kousek oblohy
modralo. - Ona se ale málokdy karedila, leda kdy jí
chasa nadávala, e má bulièí oèi, to jí oèi hnìvem srely
a mnohdy se a do pláèe pustila. Jakub ale vdy jí øíkal:
Ty hloupá, co si z toho dìlá, já mám také velké oèi. A nech si jsou bulièí, vak to není nic zlého; vdy se ta
nìmá tváø umí na èlovìka mileji podívat ne ti tam! Pøitom obyèejnì ukázal holí k dìdinì.- Pozdìjí léta ale,
kdy pøila k síle, netroufala si chasa ubliovat jí, nebo
za kadou uráku dávala hned oplatky. Silní chlapci nebyli s to ji poprat; kde nevystaèila síla, tu uívala velikých
fortelù aneb si pomohla obratností. Tak dobyla pokoje.
Bára mìla vùbec do sebe tolik neobyèejných vlastností,
e se nebylo èemu divit, kdy si sousedé o ní povídali;
nemohouce si takovou povahu nijak vyloit, zaèaly eny
opìt tvrdit, e to pøece jen nìjaké divé dítì, a ne-li to,
tedy e ji zajisté polednice vzala pod moc svoji. - Tím
vyøknutím bylo vecko poèínání dìvèete vysvìtleno
a omluveno, ale mìlo ten následek, e se jí vesnièané
buï títili, buï báli, a jen nìkolik duí ji opravdu milovalo. Kdo ji chtìl hodnì pozlobit, øekl jí divá Báro! - ale

byl kadý na omylu, kdo mnìl, e ta pøezdívka ji víc ne
kadá jiná mrzí, tím jí právì neublíili, kadá jiná pøezdívka více ji zabolela ne ta. Ona slýchala sice povídaèky o polednicích, veèernicích, o vodním mui, o havém mui, který je v lese, o svìtýlkách, èertu
a straidlech, slýchala o tom mezi dìtmi, ale nebála se nièeho. Dokud byla malá, bral ji otec s sebou na pastvu
a tu hrála celý boí den s psem Liajem, který jí byl
po tátovi nejmilejí kamarád. Táta s ní mnoho øeèí nenadìlal, sedìl a vydlaboval døevenky, chvílemi pozdvihl
hlavu po stádu, a jestli nebylo pohromadì, poslal Liaje, by krávu neb jalovici navrátil, co pes jak náleí vyvedl. Kdy bylo potøebí, vstal sám a nìkolikrát stádo obeel. Kdy byla Bára vìtí, vyprovázívala vdy Liaje,
a jestli která kráva po ní èmuchat chtìla, hned ji Liaj
odehnal. Jsouc vìtí, mnohdy v èas potøeby za tatíka
stádo vyhnala; krávy znaly její hlas tak dobøe jako Jakubovu troubu, zlý býk, jeho se statní chlapci báli, poslechl, kdy mu Bára zahrozila.
Kdy chtìl Jakub stádo vybrodit a pøes øeku je hnal,
posadil Báru nìkteré krávì na høbet, øekl jí dr se,- sám
pak plaval za stádem. Jednou se Bára dobøe nedrela,
smekla se do vody, tu ji za suknici Liaj vytáhl a táta ji
hodnì vypeskoval. Ptala se tedy táty, co se musí dìlat,
kdy chce plavat, táta jí ukázal, jak musí rukama
i nohama pohybovat, Bára si to pamatovala a tak dlouho zkouela udret se nad vodou, a to dokázala. Zalíbilo se jí plavání tak, e v letì zrána i veèer se koupávala, a nejen dlouho plavat vydrela hlavou nad vodou,
ale i pod vodou. - O tom umìní ale kromì táty nikdo
nevìdìl. Od svitu do desáté hodiny veèer nebyla doba,
kde by Bára se nebyla koupala, a nikdy vodního muíka
nevidìla; nevìøila tedy naò a vody se nebála. - Jak

v pravé poledne, tak v pravou pùlnoc bývala Bára pod
írou oblohou, v letì spávala nejvíce na stáji u otevøeného vikýøe, a pøece ji nikdy nepøestrailo, ani by se jí
cos neobyèejného bylo ukázalo. Jednou, kdy byla
na pastvì a pod stromem na kraji lesa leela, Liaj vedle ní, vzpomnìla si na báchorku o vandrovním, jak leel
také v lese pod stromem, jak si pøál být v zámku u krásné princezny a za vyplnìní toho pøání èertu zadat
se chtìl. Jen si na èerta vzpomnìl, a u stál pøed ním.
Co bych já si pøála, kdyby se tu nyní pøede mnou vzal?
ptala se sama sebe v mylénkách, krábajíc Liaje
na hlavì Hm, usmála se, já bych ho poprosila, aby
mnì dal takovou loktui, do které kdybych se zaobalila,
by mne nikdo nevidìl, a kdybych øekla: a jsem tam
a tam, abych tam hned byla. To bych hned chtìla být
u Elky. I myslila, dlouho myslila, ale ticho bylo, ani strom
nezaumìl; koneènì jí veteènost nedala, zavolala tichounko: Èerte! - Ono nic. - Pak hlasitìji - a jetì hlasitìji, e to daleko zaznìlo: Èerte, èerte! - Mezi stádem pozdvihla hlavu èerná jalovièka, a kdy hlas jetì
jednou zaznìl, oddìlila se od stáda - bìíc vesele k lesu.
Tu ale vyskoèil Liaj a chtìl ji zvrátit, dle své povinnosti;
èerná se zarazila, Bára ale pustila se do smíchu: Nech
ji, Liaji, nech, ona je posluná, myslela, e volám ji.
Vyskoèila, pohladila èerta po krku a od té doby
na báchorky o èertu nevìøila.
U lesa, nìkolik set krokù za øekou, byl høbitov; po klekání neradi chodili lidé tou stranou a mnoho bájí bylo
o umrlcích, kteøí tam v pùlnoèní dobu rejdy tropí. Ale Barèa i noèní dobou tamtudy la, a nikdy aby se jí cos straného bylo pøihodilo. Nevìøila tedy, e by zemøelí vstávali, lidi strait chodili a na svých hrobech se veselili.

Kdy la chasa do lesa na jahody neb na borùvky
a zhlédli kdes hada, tu bylo útìku; dokonce jestli had
hlavu pozdvihl a íhadlo jim ukázal, tu bìeli vickni
k vodì, aby tam døíve byli ne had a on ádné moci k nim
nemìl. - Barèa nikdy neutekla, ona se nebála zlého býka,
neøkuli hada nebo tíra. Jestli jí leel v cestì, odehnala
ho, nedal-li se ale odehnat a bránil se, zabila ho. Kdy jí
nepøekáel, nechala ho. Zkrátka, Bára neznala strach
a bázeò; ani kdy hrom bil a bouøe nad údolím vztek
svùj vylévala, nechvìla se Bára. Ba naopak, kdy vesnièané okna i dvéøe zavírali, hromnièné svíce rozsvìceli, strachem tøesoucí se modlili, by se na nì Pánbùh nehnìval, tu Bára nejradìji stála na záspí, by lépe dívat
se mohla na obzor, pøed okem rozprostøený. Jakub
mnohdy jí øíkal: Já nevím, dìvèe, jakou to radost má
dívat se do nebe, kdy se Pánbùh hnìvá.- Právì takovou, jakou mám, kdy se smìje, odpovìdìla. Podívejte se, táto, ten oheò, jaká to krása v tìch èerných
mraènech! - Neukazuj! okøikoval ji Jakub, a ti boí
posel prst neurazí. Kdo se nebojí bouøky, nebojí
se Pánaboha, neví to? - Elka z fary mi èetla jednou
kníku, tam stálo, e se nemáme bouøky bát co hnìvu
boího, e máme v ní obdivovat mocnost boskou. Pan
faráø vdy káe, e je Bùh nanejvej dobrotivý, pouhá
láska, kterak by to bylo, aby se na nás tak èasto hnìval.
Já miluju Pánaboha, a proto se nebojím jeho posla.
Jakub nerad mnoho øeèí nadìlal, a nechal Báru být. Sousedé ale, vidouce dívèinu neohroenost a e se jí
nikdy nic zlého nepøihodí, tím více potvrzeni byli v mínìní
svém, e je dítì chránìné nìjakou nadpøirozenou mocí.
Mimo otce milovali ji jedinì Elka a Jozífek, její vrstevníci. Jozífek byl syn kostelníka, Elka byla ne pana faráøe. Jozífek byl chlapec malého vzrùstu, bledotvárný,

rusovlasý, dobrosrdeèný, ale velice bojácný. Bára byla
o hlavu vìtí ne on a pøi praèkách schoval se Jozífek
vdy za její suknì, Bára pak se ho statnì ujmula proti
chlapcùm, s nimi by byl nièeho nesvedl. Za to ji Jozífek velice miloval, nosíval jí køíaly a kadou sobotu bílý
oplatek. Jednou v nedìli, kdy byla Bára jetì mení,
pøivedl si ji domù, chtìl jí ukázat svùj oltáøík a jak umí
hrát na pana pátera. Vedli se pìknì za ruce a Liaj cáral za nimi.
U vech selských statkù byly dvéøe na petlice zavøené, v noci na závorky; na faøe byly dubové dvéøe pobité
elezem vdy zamèené, a kdo el do fary, musel zazvonit. U kostelníka mìli také u dveøí zvoneèek, jako na faøe,
a vesniètí hoi zaèasté, kdy li okolo, pootevøeli dvéøe,
aby slyeli zvonek zazvonit a kostelníkovou høeit. - Kdy
je hodnì vyhøeila, pokøikovali na ni: Jedubabo! Jedubabo! - Kdy Bára s Jozífkem do dveøí veli a zvoneèek
zaznìl, vybìhla kostelníková do sínì; majíc konec dlouhého nosu skøípnutý v brejlích, køikla huhòavým hlasem:
Co si to tu vede? - Jozífek zùstal, jako kdy ho spaøí,
sklopil oèi a mlèel. Bára také oèi sklopila a mlèela.
Za kostelníkovou ale vybìhl i kocourek a vida Liaje
zaèal jeit høbet, prskat, oèima svítit; Liaj zaèal vrèet,
pak zatìkal a po kocourku se rozbìhl. - Kocourek skoèil pod almárku, a kdy i tam se Liaj po nìm hnal, vyskoèil na polici mezi hrnce. Tam byl jist, ale zlostí mu
kadý chlup se jeil. Liaj nemotornì vyskakoval na polici
a tìkal, a ui zaléhaly. - Kostelník vybìhl ven; vida ten
rámus, nepøátele na sebe doráející, rozhnìvanou enu,
rozhnìval se té, a otevøev dvéøe, køikl na dìti: Hned
se mi s tou mrchou ikujte, odkud jste pøili! - Bára nedala si dvakrát kázat, zavolala na Liaje, kterého jetì
kostelník rákoskou notnì vihl, a utíkala, jako by za ní

hoøelo. - Jozífek jí volal zpátky, ale ona zavrtìvi hlavou
pravila: A kdybys mi jalovici dával, k vám více nepùjdu, a také nela, aè se jí dost Jozífek naprosil a sliboval,
e ji bude matka ráda vidìt, dokonce kdy nechá doma
psa. Nela a ne; od té doby ztratila také pøed kostelníkovou vecku uctivost a lásku - vyjmouc Jozífka. - Ona
myslívala vdy, e se kostelník rovná panu páteru a mìla pøed ním velikou vánost, vdy chodíval obleèen jako pan páter, v kostele mìl vecko pod sebou,
kdy dal nìkterému chlapci nepovedovi v kostele pohlavek, nesmìl ani hlesnout, a sousedé kdy chtìli cosi
u pana faráøe, vdy se stavili døíve na poradu u kmotra
kostelníka. Musí být ten pan kostelník u pøece nìco
hodného, myslilo si vdy dìvèe, ale od té doby, co jí tak
nehezky dvéøe ukázal a Liaje vihl, e kòuèe kus cesty
po tøech skákal, od té doby si myslívala, kdykoli ho vidìla: Nejsi, pane, nic hodného.
Jak zcela jinak to bylo, kdy si vzala Elka Báru s sebou
na faru, a to bývalo ve ètvrtek a v nedìli. Jak zvoneèek
zaznìl, dìveèka otevøela, pustila dìvèata, tøebas i Liaje,
domácí pes dobøe s ním se znal. Potichounku ly dìvèata do èeledníku a vlezly na pec, kde mìla Elka svoje
hraèky a panny. Pan faráø, starý pán ji, sedával na lavici za stolem, mìl pøed sebou leet pikslu, modrý átek
kapesní, a hlavu opøenou o zeï maje, vdy døímal. Jen
jednou byl vzhùru; tu mu bìela Bára políbit ruku, a on ji pohladil po hlavì øka: No jsi hodná; jdìte si hrát,
jdìte, dìvèátka! - Také panna Pepinka, sestra pana
faráøe, byla hodná. Ona velkých øeèí s Bárou nenadìlala, aèkoli se sousedkami ráda mnoho mluvila, ale vdy
jí dala veliký kus chleba s medem nebo buchtu k svaèinì, vìtí ne Elce. Panna Pepinka byla nízká osobièka, ujímaly se na ní dary boí, byla tlustá, èervená,

na bradì mìla bradavici a trochu plaètivé oèi, ale
za mladých let - jak sama øíkala - bývala prý hezká,
co vdy kostelník dosvìdèoval. Nosila dlouhé aty
(panské) s krátkým ivotem, zástìru na celé kolo,
s velikými kapsami, po boku náruè klíèù. edivé vlasy
mìla vdy pìknì uhlazené a na hlavì ve vední den
hnìdý átek s lutým okolkem, v nedìli lutý átek
s hnìdým okolkem.- Panna Pepinka obyèejnì ukala
po domì nebo na poli; pøedla nebo s brejlama na nose
záplatovala, v nedìli po obìdì si také vdy trochu døímla a po neporu hrávala s panem bratrem a kostelníkem
mariá. Ona ale málokdy øíkala pane bratøe, obyèejnì velebný pane Panna Pepinka byla hlava domu, co
ona chtìla, to se dìlo, co øekla, mìl kadý v domì
za neomylnou pravdu, komu ona pøála, tomu pøáli vickni.
Elka byla mazánek panny Pepinky i velebného pána,
a co Elka chtìla, to chtìla i panna Pepinka, koho Elka
si zamilovala, toho i Pepinka návidìla. Proto nedostala
Bára na faøe karedého oka, proto byl i Liaj trpìn, ba
kostelník, nemoha psy jinak vystát, Liaje pro dobrou
vùli mnohdy pohladit chtìl, ale Liaj nemohl kostelníka
vystát a vdy naò vrèel.
Bára byla vecka astná, kdy mohla být na faøe V pokojích se ve jen lesklo, bylo tam nastlaných do stropù postelí, krásných obrázkù, vykládaných truhel;
v zahradì plno kvìtin, zeleniny a dobrého ovoce.
Na dvoøe drùbee, jaké by si kdo pøál, a v chlívì dobytek, e se bylo radost naò podívat. Pastýø Jakub mìl
z farského dobytku nejvìtí potìení. A v èeledníku
na peci, co tu pìkných hraèek, a Elka nikdy neplácala
koláèe z hlíny, nesypala cihlou a vápnem, mìla vdy dobrých vìcí na vaøení, a co se ustrojilo - snìdlo se.

Jak nemìla být Bára v takovém domì ráda, ale jí byla
nadevecko milá Elka, ba mnohdy se jí zdálo, e ji má
radi ne tátu, kdyby Elka tøebas v pazdernì bydlela,
ráda by u ní Bára bývala. Elka ani jedenkráte Báøe
se neposmála, mìla-li co dobrého, rozdìlila se s ní
a èasto vzala Báru okolo krku a øíkala: Báro, já tì mám
tuze ráda. - Ona mne má tuze ráda, a je pøece tak krásná, je faráøovic, vickni lidé øíkají jí vy, i pan kantor
i kostelník, - a ti druzí se mnì posmívají, opakovávala
si Bára a v duchu vdy Elku za laskavost její objímala
a líbala, ale v skuteènosti se ostýchala, aèkoliv by ráda
byla vroucí svùj cit najevo jí dala.
Kdy se po louce honily a Elce se rozpletl vrkoè, tu
prosívala Bára: Nechte, Elko, bych vás zapletla, vy
máte hebounké vlásky jako len, já vás ráda zaplítám. Kdy to dìvèe rádo dovolilo, s libostí se probírala
v hebkých vlasech, krásu jejich obdivovala, jsouc pak
s pletením hotova, pøehrnula svùj hrubý vrkoè kupøedu,
pøirovnala k Elièinu økouc: To je rozdíl. - Ano, Elièiny
vlasy podobaly se vedle Báøiných zlatu vedle kaleného
ocele. A pøece nebyla Elika s nimi spokojena a pøála si
mít tak èerné jak Bára.
Kdy pøibìhla Elka k Báøe nìkdy a jisty by byly, e je
nikdo nevidí, ly se koupat. Elka byla ale bojácná,
a jakkoli Bára ujiovala, e se jí pranic nestane, e ji
bude dret a nauèí plavat, pøece nela do hlubí vody,
ne co po kolena dosahovala.
Po koupání utírala jí Bára ráda nohy svojí hrubou zástìrou, sevrouc pak malé bílé noky do silných pìstí,
políbila je a se smíchem øíkala: Boe, jsou to noky,
mìkounké, malièké! Kam by se to dìlo, kdyby to mìlo
boso chodit. - Hle! doloila, pøirovnávajíc svoji opálenou, rozedranou nohu, plnou mozolù k Elièinì bílé no-

ce. A nebolí tì to ? ptala se Elika, sahajíc po tvrdé
kùi zpod nohy s outrpným citem. Dokud nebyla kùe
jak podeev, bolívaly mne nohy, ale teï ani oheò pod
nohou necítím, skoro s hrdostí Bára odpovìdìla a Elika
se jí velice divila.
Tak se ty dìvèata mile tìily; èasto se Jozífek k nim
pøidruil, kdy strojily hody, musíval pøináet, co potøeba
bylo, strouhat a krájet, kdy hrály na vlka, musel být ovcí,
pøi výmìnách hrnce vozit. Ale on si ze veho nic nedìlal
a pøece jen nejradìji u dìvèat byl.
Pøeel dìtem dvanáctý rok a konec uèinìn dìtinským
jich radostem; Jozífka dal kostelník do mìsta na studie,
chtìl mít z nìho pana pátera; Elku dala panna Pepinka
do Prahy k bohaté, bezdìtné tetì, aby se nauèila zpùsobùm, a teta aby nezapomnìla venkovské pøátele. Bára
zùstala s tatíkem a Liajem sama.
(II)
ivot na venkovì plyne tie, bez hluku a umu, jako
luèní potok; tøi léta minuly, co Elka do Prahy odjela.
Zprvu ani panna Pepinka, ani pan faráø odvyknout nemohli - stýskalo se jim nesmírnì, kdy ale kostelník namítl, proè se Elka z domù posílala, øíkala panna Pepinka velmi moudøe: Milý Vlèku, èlovìk nesmí ít pro dnes,
musíme myslet na dále. My - nu copak - my u, dá Pánbùh, ten ivot nìjak protluèem, ale Elka je mladá, na tu
dluno myslet. Peníze zachovat, ty mùj milý boe z èehopak! - Trocha peøin, vybytí - to je vecko, co nìkdy po nás dostane, - a to je málo. Svìt se ohlíí
po tìchto (pøitom rozevøela Pepinka dlaò a druhou rukou dìlala na ní pantomimu poèítání) - a praská teta
jich má - nepoèítaných. Snad se jí Elka zalíbí; jen

k jejímu dobru ji tam necháváme. - Pan kostelník dal
pannì Pepince zcela za pravdu.
Paní teta praská stonala mnoho let; od té doby, co jí
manel zemøel, - vdy psala panu vagrovi a pannì vagrové, e je iva jen na lékách, a kdyby neznal lékaø její
pøedobøe její náturu, e by dávno leela na svatém poli.
Najednou ale psala Elka, e má paní teta jiného lékaøe, ten e jí radil, aby se kadodennì koupala v studené
vodì, hodnì chodila, dobøe jedla a pila, e bude hned
zdráva. Paní teta e ho poslechla a e je zdráva jako
rys. Hm, jaké to novoty. - No, kdy je tomu tak, mùe
Elka hnedle domù pøijet. - Jak panna Pepinka chtìla,
tak se stalo. Jetì ten samý den musel pacholek vytáhnout kolesku z kolny, dovézt ke koláøi a panna Pepinka
umínivi si sama pro Elku jet. - Vynesla si z komory
klobouk, aby si ho prohlídla, jestli kodu neutrpìl. Ano,
panna Pepinka mìla také klobouk, dostala ho pøed desíti léty, kdy byla v Praze, od paní tety, ve Vestci nikdo
ji v nìm nevidìl, ale kdy jela do blízkého mìsta na dìkanství na pou s panem bratrem, to si ho nasadila, a do
Prahy musela ho vzít té s sebou, aby, jak øíkala, neplodila paní tetì v átku ostudu.
Druhý den byla koleska spravena, tøetí den poruèila
Pepinka, aby ji namazali, konì dali okovat, ètvrtý den
louèila se s hospodáøstvím, poslala pro Báru, by za její
nepøítomnosti dohlídla, pátý den èasnì zrána nakládal
se na kolesku obrok pro konì, strava pro pacholka, èásteènì i pro pannu Pepinku, ko vajec, hrnec másla
a podobné dárky pro paní tetu, katule s kloboukem, uzel
atù, a po mi svaté schovala se po dlouhém louèení
a naøizování do kolesky i panna Pepinka, pacholek vihl do koní a s Kristem pánem vydali se na cestu. Kdo
zhlídl staroitnou kolesku, která se podobala køídlaté-

mu kotli, visícímu mezi ètyømi koly, zdaleka smekal, aèkoliv pannu Pepinku, zavinutou v kolikero átkách,
v hluboké kolesce, mezi velikým náøadím, a kupì sena,
která nad ní ènìla, ani vidìt nebylo. Ale sedláci znali
kolesku, jich otcové ji znali ji a povídávali si, e ta koleska iku pamatuje. Nikdo se vroucnìji na pøíjezd Elèin netìil jako Bára,
nikdo na ni také vroucnìji nemyslíval ne ona, nikdo více
o ní nemluvíval; kdy nemìla s kým, hovoøila s Liajem,
slibovala mu, a se Elka vrátí, jak se bude mít zase
dobøe, ptala se ho, zdali se i jemu nestýská. Panna Pepinka i pan faráø vìdìli, jak Bára Elku miluje, a pøáli jí
té. Kdy se jednou panna Pepinka trochu roznemohla
a Bára ji s nejvìtí ochotností obsluhovala, pøesvìdèila
se o dívèinì vìrnosti a dobrosrdeènosti tak, e si ji v èas
díla na faru brala na pomoc k své ruce, a koneènì tolik
dùvìry do ní mìla, e i klíè od piírny jí svìøila, co byl
u panny Pepinky nejvìtí dùkaz náklonnosti. Proto také
odevzdala jí dohled nad domem, kdy odjela, èemu
se vecky hospodynì náramnì divily a zaèe se kostelníková na Báru jetì více popudila. Hned se zase povídalo: Vidíme, takoví nepodaøenci mají z pekla tìstí, jak se tam na faøe uhnízdila. - Myslely tím Báru. Nepominul pøedsudek proti ubohému dìvèeti; ona se ani nestarala, mají-li ji lidé rádi, èili nemají, nedotírala se mezi
chasu ani k hraní, ani k tanci, hledìla si své práce, svého starého táty a fara byla její Praha.- Ozývaly se po vsi
hlasy, které pravily: Ta èest se musí tomu dìvèeti dát,
e jí není v obratnosti a síle málokterý chlapec roveò,
dìvèe pak ádné. Kterápak by unesla tak plná vìdra
vody a jetì si s nimi la, jak by jí hráli. - A s dobytkem,
kdo tak umí? - Kùò i býk, kráva i ovce, vecko ji to poslouchá, ona zmùe vecko. Taková dìvka je

v hospodáøství pravé boí poehnání. Ale kdyby se byl
kterýkoliv chlapec ozval: Já bych si ji i za enu vzal, tu
hned køièely mámy: Nene, chlapèe, tutu nám nevoï
do rodiny, èlovìk nemùe vìdìt, kterak to dopadne,
a divous je. Opravdu se tedy o dìvèe ucházet ádný z chlapcù nesmìl a ertem si netroufal. Bára nedala s sebou vládnout,
ani si dala pìknými slovy oèi zasypat. Nejvíce ji nenávidìla kostelníková, aèkoliv jí Bára jaktìiva nakøí stéblo
v cestu nevloila, ba naopak dobøe èinila tím, e Jozífka
pøede mstou chlapcù chránila. Jak dostal který chlapec
v kostele od kostelníka pohlavek, zajisté ho vrátit chtìl
Jozífkovi. Ale kostelníková mìla zlost na Jozífka, e je
bluma a nechá se bránit od dìvèete, e má to dìvèe rád;
mìla zlost, e chodí Bára na faru a e ji mají i tam rádi. Ona by zajisté byla ji z fary vypíchala, kdyby panna Pepinka nebývala pannou Pepinkou, - ale Pepinka si nedala do kae foukat - nanejménì od kostelníkové. Jednou
udìlala kostelníková s uèitelkyní na pannu Pepinku klep
a od té doby spolu dobøe nevaøily, aèkoliv døíve jedna ruka
bývaly. - Pana Vlèka panna Pepinka mnohdy za to sekla
økouc: Ach pièatý nùsek rád podrývá, co padalo
na kostelníkovou, - ale Vlèek býval na faøe vdy beránkem a jen doma pravým Vlèkem.
Pøely dva, tøi, pøely ètyøi dni, co Pepinka odjela, Bára
nemohla se doèkat. Boe, jemnostpane, jakpak daleko
je do té Prahy? zeptala se Bára pana faráøe; kdy se byl
odpoledne vyspal, to býval v nejlepím rozmaru. - Mìj
strpení, dìvèe, jetì tu být nemohou. Dvacet mil, to je
kus zemì, - tøi dni potøebujou tam, dva dni se tam Pepinka zdrí, a tøi dni na zpáteèní cestu - spoèítej si to. Bára poèítala dny, a kdy ètvrtý den nastal bylo na faøe
chystání a Bára èítala ji jen hodiny. Koneènì po desáté

ven vybìhla vyhlíet, slunce ji zapadalo a táta domù
hnal, ukázala se na silnici koleska. - U jedou! køikla
Bára, e to po celé faøe zaznìlo. Pan faráø vyel pøed
vrata, pan kostelník za ním; Bára byla by letìla ráda pøijídìjícím vstøíc, ale ostýchala se, bìhala z místa
na místo, a kdy se koleska ji k samé faøe blíila, pøila na ni ouzkost, srdce ji tlouklo, hrdlo se ji stahovalo,
horko i zima ji pocházela. - Koleska se zastavila u vrat;
nejdøíve se z ní vyvalila panna Pepinka a za ní skoèila
tíhlá postava rùotváøného dìvèete, na nì faráø, kostelník i chasa se zahledìla. Kdyby byla panu faráøi nebyla okolo krku padla a strejèkem ho nazvala, nebyli by
vìøili, e to Elka. - Bára z ní oka nespustila, kdy se ale
Elka strejèkovi z náruèi vyvinula, k ní pøistoupla, za obì
ruce ji uchytla, a vzhùru do oèi ji hledíc, svým lahodným
hlasem pravila: Báro - Báro - stýskalo se mi po tobì!
Jak jsi se mìla - je Liaj jetì iv? - tu se pustila Bára
do pláèe a plakala, a ji srdce usedalo a nemohla ani
odpovìdít. - Po chvíli teprv si vzdychla: No, jen kdy
jste zde u, milá Elko! vzdychla. Pan faráø opakoval
po Báøe: No jen kdy jste ji tu. Stýskalo se nám. - Chtìli
mì tam zdret jetì den, povídala panna Pepinka, kladouc kostelníkovi, Báøe i sluce veliké vìci z kolesky
do náruèi, ale lo mi tu o vás, pane bratøe, abyste tu
nebyli sami. Také bychom nebyli vystaèili s obrokem,
dodala. - Kolesku dali zase do kolny na odpoèinek, panna Pepinka uloila si klobouk do komory, tak neposkvrnìn, jak ho byla vzala, - uloila, co byla s sebou pøinesla, a rozdala dárky. Bára dostala pìkné pentle k sukni
i do vlasù a od Elky korále na krk. - Elka si také pìkného odìvu pøinesla, ale tím by se byla nezalíbila, kdyby nebyla nazpìt z Prahy pøivezla svoje nezkaené, dobré srdce. - Nezmìnila se.

Ach Báro, tys vyrostla! bylo první, èemu se Elka
divila, kdy mìla kdy s Bárou promluvit a jak náleí si ji
prohlídla. - Bára byla o hlavu vìtí ne Elka
Ach Elko, vy jste jetì taková hodná, jako jste bývala, ale jste jetì hezèí; kdyby to nebyl høích, øekla bych,
e jste podobná k Panence Marii na naem oltáøi.
Jdi jdi, co to mluví? okøikla ji Elka nikoli ale pøísnì,
ty mi lichotí.
Boe chraò, mluvím, jak srdce velí, já se nemohu pohledu na vás ani nasytit, upøímnì øekla Bára.
Milá Báro, kdybys pøila do Prahy, tam je pìkných dìvèat!
Jetì krásnìjí ne vy? divila se Bára.
Bae krásnìjí, vzdychla Elka.
Jsou hodní lidé v Praze? - Je tam krásnì? - Líbilo
se vám tam? ptala se po chvíli Bára.
Ke mnì byli hodní vickni, tetinka, uèitelka, vechny
mì rády mìly. - Ráda jsem tam byla mezi nimi, ale také
se mi stýskávalo po vás a pøála jsem si, abys ty u mì
byla. Ach milá Báro, tam je krásnì, e si to ani pomyslit
nemùe! - Kdy jsem vidìla Vltavu, zámek, krásné kostely, velikánské domy, zahrady - strnula jsem. A lidu chodí
po ulicích jako o procesí, nìkteøí vystrojení i vední den,
jako by svátek byl, koèáry jezdí ustaviènì, hluku a zvuku,
e neví èlovìk, kdo je s kým. No, poèkej, a pøes rok
pojedem tam spolu na pou, doloila Elka.
Co bych já tam èinila, lidé by se mi vysmáli, mínila
Bára.
Nevìø tomu; tam si na ulici jeden druhého nevimne,
jeden druhého nepozdraví.
To se mi nelíbí, to je divný svìt, divila se Bára. Druhý
den - byla nedìle - ustrojila se Elka pìknì, na hlavu
posadila si èervenou aksamitovou èepièku, co právì

v módì bylo a velice jí sluelo, a la na hrubou. Vech
zraky byly v kostele jen po ní obráceny a mnohý
z chlapcù si myslel: Za tebe, dìvèe, slouil bych tøebas
dvakrát sedm rokù, kdybych vìdìl, e tì dostanu.
V kostele bývala Elka vdy poboná, nevímajíc si
nikoho kolem sebe, tak i tenkráte, ale kdy la z kostela
po vsi, teprv ohlíela se kolkolem, pozdravovala
se s vesnièany, kteøí se k ní hrnuli, vítajíce ji z Prahy, poptávala se, jak se jim vedlo po vecky èasy,
a zodpovídala jejich otázky. Mnoho se pøece za ty tøi léta
zmìnilo, jakkoli se to vesnièanùm ani nezdálo. - Tu i tam
nebylo staøeèka neb staøenky, kterých vidívala Elka
nedìlního èasu sedìt na záspí neb v sadì a vyhøívat
se na sluneèku. V kole veselé chasy chybìl nejeden párek, staraje se ji o svoje hospodáøství. Dìti batolily
se v trávì, jich Elka neznala, - mnohá hlava zbìlela,
je edivá jen byla, - vrstevnice pak Elèiny s chlapci
se vodily, nejsouce povaovány ji za nedospìlé. - Avak
i Elku ádný neoslovil ji Elko, kadý pøidal k jménu
i název panno.
Kdy se slyela Elka takto oslovena, zbarvila se jí výe
tváø tímto názvem - vyslovili prostí vesnièané, co Elka
posud sama nevìdìla, toti e není více dítì. V Praze
øíkali jí zpoèátku sleèinko, pozdìji sleèno. Zprvu mìla,
e to posmìch, slyíc ale, e to obecní titul pro dìvèata,
nechala si tu módu líbit. - Titul panno ji ale více ctil,
výe ji povznáel, to dobøe cítila, proto jí polil rùmìnec
panenského studu.
Také kostelníková vyla na práh, a kdy la Elka kolem, zvala ji dovnitø. Elku mìla ráda, aèkoliv pannu Pepinku nehrubì návidìla. Vyptávala se Elky, jak se mìla
v Praze, jak vyhlíí oltáø svatého Jana na Hradì, zdali
to pravda, e most zlatem dládìn, a kdy jí Elka na ve

odpovídala, prohlíela si ji od hlavy do paty, ani nitka
neula tìm jedovatým oèím. Elka se ptala na Jozífka Ach ten se dobøe uèí, první je ve kole, a roste jako
z vody. Mnoho - mnohonáctekrát vzpomnìl na vás, panno Elko, kdykoli tu na prázdninách býval; stýskalo
se mu, nemìl ani s kým se povyrazit. S chasou zdejí,
to se pro nìho, mínila kostelníková; u nesluí, kdy
je ákem. Elka byla sice jiného mínìní, ale mlèela. Odpoledne la Elka navtívit Báru.
Pastýrna byla malá chalupa, nejmení z celé vsi, ale
snad nebyla mimo fary nikde vìtí èistota jako tam. Stùl,
lavice, dvì idlice, loe, truhla a stav byl vecek nábytek, byl ale èistý jako sklo.- Zdì bílé jako køída, strop
udrhnut letil se, jak by z oøechového døeva byl. -Na zdi
nìkolik obrázkù a za nimi zelené letorostì, v polièce lesklo se nìkolik báneèkù a talíøù, vecko to památky matèiného vìna. Malá okénka byly v letì vdy otevøené a v
nich ve støípkách kvetly bazalky, fialy i rozmarýna. - Podlaha nebyla døevìná, byl to jen utluèený mlat, ale Bára
pokryla si ji rohoí, kterouto sama si upletla.
U chalupy bylo kousek sadu a malinká zahrádka kvìtná, je si Bára pìstovala; vude a na vem bylo vidìt,
e obyvatelé chyky málo potøeb znají, stvoøení ale, které
v ní vládne, e není prosto krasocitu.
Ani jediné dìvèe ve vsi, nevyjímajíc sluebné, nechodilo si tak prostì jako Bára, ale ani jediné nevyhlíelo
celý týhoden pøi práci tak èistì jako ona. Koile její, u krku
a u rukou sebraná, velmi hrubá byla, ale bílá vdy jak
padlý sníh. Suknice tmavá, vlnìná, zástìra té hrubá,
plátìná, byl celý její odìv, v nedìli jen se obula a vzala
nìrovaèku, v zimì pøidala vlnìný kabátek. Ozdoba její
byla lemovka na sukni, èervený kaloun u zástìry, èervené stuky v èerných vrkoèích, které jí po zádech dolù

visely, skoro pod kolena. Dìvèata jí mnohdy vytýkaly, e
chodí po celý týhoden rozpasaná, ale ona je pøece neposlechla, bylo jí volno tak, a Elka jí vdy øíkala, e jí to
lépe sluí bez nìrovaèky. - Bez marnosti není nikdo,
ani Bára bez ní nebyla!
Veliké potìení mìla Bára, e ji Elka navtívila; vodila ji vude, chlubila se jí s zahrádkou, vedla ji do sadu,
na pole i na louku k tátovi, který se nemohl Elce vynadivit, jak vyrostla, zkrátka pochodily vecka místa, kde
se pøed tøemi roky honívaly. Pak se usadily do sadu, Bára
pøinesla na misce smetany, v ní nadroben byl èerný
chléb, postavila ji do trávy a jedly s Elkou jako pøed èasy.
Pøitom jí vypravovala Bára o svojí èerné krávì, o Liajovi
a pøila øeè na Jozífka. - A jetì tì nemùe Vlèková
vystát? ptala se Elka.
Ba nemùe, jako by jí sùl do oèí sypal, kdy mne vidí,
a kdy neví nic jiného, haní moje oèi, e prý koukám
jako pulec. - Nehodná za to! hnìvala se Elka. - Ba
nehodná, dokonce kdy jí neubliuju. Onehdy jsem ale
dostala zlost: poslala jsem jí zrcadlo, aby se døíve na svoji
krásu podívala, neli jiného haní. - Dobøes udìlala,
smála Elka, ale proè se jen na tebe hnìvá? - Ech
habrovina, ona svým bazilikovým okem kadého
utkne, nejen mne. Ale snad se proto hnìvá, e jsem
u vás v pìknìjím svìtle ne Jozífek a e mne Jozífek
rád má. - Chudák vdy je bit, kdy se doví matka, e byl
u nás. Dost se mu namluvím, nechoïte k nám, a pøece
pøijde, nemohu tedy za to.
Elka mlèela, po chvíli se ale ptala: A má ty Jozífka
ráda?
Proè bych ho nemìla mít ráda, kadý kdáèe na nìho,
chudáka malého, jako na mne, a on se bránit neumí, je
mi ho líto.

Co je posud takový, jaký byl? Vdy øekla Vlèková,
e vyrostl.
Liajovi do podvazkù, usmála se Bára, hned ale pravila útrpnì: Kterak má rùst, kdy dostane od mámy víc
buchet do zad ne do aludku.
A co tomu øíká Vlèek, vdy je to jejich syn?
Vlèek a Vlèková jedno pásmo. Mají zlost, e by nerad
Jozífek panem páterem byl. - Ty mùj paneboe, jako by
za to mohl, e se mu to teï nelíbí; - vdy nevolná sluba Pánubohu milá by nebyla.
Pravda e ne, dosvìdèila Elka. - Jetì se za nìkterou chvíli dìvèata bavila, pak vyprovodila Bára Elku
domù a od té doby chodívaly zase k sobì, aèkoliv více
na peci s pannami nehrávaly.
Pøátelství tìch dvou dìvèat nebylo ale sousedkám
vhod, zaèaly si povídat, proè se panna Elka jen
s pastýøovic druí, e se to pro ni nesluí, e by mìla
spíe s rychtáøovic, konelovic a jinými se druit. Schválnì se o tom mluvilo hlasnì, aby se to doneslo pannì
Pepince k uím. - Pannu Pepinku to domrzelo. - Radno
nebylo sousedky popudit; mezi chasu nechtìla ale zase
panna Pepinka Elku poslat, dìvèata zvát k sobì na faru
nebylo té jaksi sluné, i mluvila o tom s Elkou. Elka
krátce rozhodla, e pùjde nìkdy vesnická dìvèata navtívit, e vak Bára zùstane její nejmilejí drukou. Panna Pepinka nemìla nièeho proti tomu, nebo mìla
Báru z mnohých pøíèin ráda. Mìla za to, e se Bára sotva kdy provdá, e tudy zùstane ona její pravou rukou,
kdy by se Elka provdat mìla. - Panna Pepinka mìla
pro Elku enicha za lubem, ale nikdo o tom nevìdìl,
ani sám pan faráø. Byl to správèí ze sousedního panství, pannì Pepince se ten èlovíèek líbil, i zdálo se jí, e
by to bylo pro Elku ikovné zaopatøení - Panské pole

hranièily se záduními a pan správec, kdy zael a
na ten konec, vdy se stavìl na faøe. - Elka nemìla
o tìstí, které jí tetinka v duchu chystala, ani zdání a její
hlavinkou probíhaly zcela jiné plány neli ten, státi se paní
správcovou; nepovìdìla o nich posud ani Báøe. - Ne
Bára vidívala Elku èasto zamylenou, smutnou a z toho
hádala, e jí cosi na srdci leí; myslela si ale: Vak se trefí
doba, kde mi to poví. - Nemejlila se Bára. - Navzdory
tomu, e sousedky Báru v patném svìtle Elce ukázat
se snaily, rozpustilých jí spílajíce, pøece Elka Báøe více
vìøila ne jim a ji ráda mìla jako kdy jindy. Pøed svatým
Janem Køtitelem veèír sely se dìvèata a Elka ptala
se Báry: Bude házet zítra vìneèek? - Neházela bych
sama, chcete-li ale, pøijïte pøed sluncem východem
k nám, pùjdeme spolu. - Pøijdu!
Ráno pøed sluncem východem stála Elka ji v pastýøovic sadu, Bára vedle ní; vázaly na obrouèky z vrbových
proutkù bílé, modré a èervené kvítí. Na koho bude myslet? ptala se Elka Báry.- Milý boe, nemám na koho,
vzdychlo si dìvèe. Hodím nazdaøbùh vìneèek, popluje-li za vaím. Pøála bych jen, a se vdáte, Elko, s vámi
jít.
Elka se zamlèela, rùmìnec polil jí tváø; po chvíli povídala, podávajíc ruku Báøe. Tu moje ruka, e zùstanem
pohromadì, jestli ty se nevdá; já se vdávat nebudu,
doloila s povzdechem. - Kterak to mluvíte, Elko, mne
málokdo miluje, vás kadý, - vy budete bohatá, já jsem
chudá, vy jste krásná, já jsem nehezká, vy uèená, já
sprosté, hloupé dìvèe - a mìla bych myslet na mue
a vy ne?
Tetinka mi vdy øíkala, e to pøijde na libost, jednomu
svìdèí karafiát, druhému rùe, tøetímu fiala; kadé kvítko najde svého obdivovatele, kadé má svoji krásu. -

Nesniuj sebe, nepovyuj mne, jsme si rovny. - Nebude opravdu na ádného z chlapcù myslet, ani jsi posud nemyslela? - Nene, zavrtìla Bára hlavou, usmavi
se, na ádného nemyslím, a kdy mi pøijdou na zálety,
zkrátka je sprovodím. Proèpak bych si mysl kalila, proè
zlatou svobodu vázala!
Kdyby tì ale nìkterý z nich rád mìl, tuze rád, a ty jeho,
pak bys pøece vázat se? ptala se Elka. Co nevíte
Elko, jak to chodí? - døíve by se jeho rodièe smlouvali
s mým tatíkem, mnoho-li mi dá, neli by smìl chlapec si
mne vzít. U nás vìna není tolik, aby se ním kteøíkoli rodièe spokojili, a z milosti pøijít do statku nechci, radìji
bych si mlýnský kámen na krk uvázala a do øeky skoèila. - Kdybych si ho dobrovolnì na krk vloila, musela
bych sama sobì bláznù nadat. - Jestli lajou teï na mne,
pak by láli dvojnásob. A nech jsem jaká jsem, kytici mám
za pasem, dodala zpívajíc a zastrkujíc za pas kytici
z kvítí, co zbylo z vìnce. Pak ale ukazujíc na ranní èervánky, pravila: Svrchovaný èas!
Rychle dovila Elka vìnec a obì dìvèata pospíchaly
k blízkému mostku, který vedl pøes øeku na luka. - Uprostøed mostku se zastavily. Hoïme zároveò, pravila Elka,
dríc vìneèek nad vodou. - Tedy! zvolala Bára, odhodivi vìneèek nad vodou. - Avak vìneèek, silným ramenem odhozen, nedopadl vody, zùstal viset na vrbì, okamení zùstala Bára zaraena, pak ale odhodlanì pohodila hlavou økouc: Nech tam visí; pìknì to kvítí, vrbì
sluí. - Elka ale nespustila oko ze svého vìneèku; vìneèek, tøesoucí se rukou dolù spoutìný, toèil se okamení na jednom místì, pak ho uchvátila vlna, podala druhé,
ta tøetí, nesly ho dále a dále, a zmizel dìvèatùm z oèí.
Elka sepnuté ruce poloené majíc na zábradlí, dívala
se planoucím okem i tváøí za vìneèkem, jak ho proud

daleko unáí, Bára podepøena tìlem o zábradlí, té
za ním mlèky hledìla. A tvùj vìneèek uvázl zde; vidí,
e se vdá zde! ozvala se Elka, obrátíc se k Báøe. Dle
toho bychom ovem nemìly býti pohromadì; já mìla
bych zùstat zde, a vy pøijít daleko od nás. Nevìøím tomu
ale; èlovìk míní, pánbùh mìní.
Ovem, øekla Elka hlasem skoro smutným a sklopila
s povzdechem oèi na vodu.
Tedy byste, Elko, tak ráda daleko od nás se dostala,
nelíbí se vám zde? ptala se Bára a temnomodré veliké
její oko zpytavì pohlíelo do Elèiné tváøe.
Co si to myslí, eptala Elka, nepozdvíhnouc oko,
líbí se mi tu, ale...
... ale tam daleko je nìkdo, po nìm se mi zde stýská,
za tím bych ráda, viïte, Elko? doslovila Bára, a poloivi
hnìdou svoji ruku na bìlounké rámì dìvèete, hledìla jí
s usmáním do tváøe. Elka popozdvihla oèi k Báøe, usmála se, ale zároveò pustila se i do pláèe. Tíí-li vás nìco,
svìøte se mi, u mne to zùstane pochováno jako v hrobì,
pravila Bára. Elka poloila mlèky hlavu na Báøino rameno, obejmula ji a jen plakala; Bára jemnì jako matka
svoje dìcko k sobì ji pøivinula, líbajíc rusé její vlasy. Vysoko nad hlavami dìvèat skøivan pìje se vznáel, nad
vrcholem zelených lesù vycházelo slunce a polilo zlatou
záøí zelené údolí. - Jakub vyel pøed pastýrnu a trouby
pastýøské hlas pøipomnìl dìvèata, e je èas, aby ly
domù.
Po cestì si to povíme, pravila Bára, vedouc Elku
za ruku z mostku na luèní cestu.
Ale kterak jsi to poznala na mnì? ptala se Elka.
I boe, to se lehko pozná. Býváte zamylená, nìkdy
smutná, a zase vám líèko záøí; jak jsem vás pozorovala,
myslela jsem hned, e vám nìco musí být. Uhodla jsem.

Jenom jestli na mnì tetinka to nezpozoruje a ptát
se mne nebude, ouzkostlivì povìdìla Elka; ona by
se hnìvala, nelíbil by se jí, doloila.
Zná ho?
Vidìla ho v Praze; to je on, co tetinku praskou vyhojil.
Ten doktor? Vidíme; vy jste nìkolikrát mi o nìm povídala, jak hodný to èlovìk, co se tedy pannì Pepince pøi
nìm nelíbí?
Nevím, ona jen na nìho laje, a e jí protivný, skoro
plaètivì povídala Elka.
Co není libný?
Ach Báro, vzdychlo si dìvèe, tak krásný èlovìk není
v celém okolí jako on.
Snad není bohatý?
Bohatý? To nevím; ale co z toho. K èemu bohatství.
To je pravda, ale tetinka bude chtít, abyste si vzala
bohatého a dobøe se zaopatøila
Nene, Báro, já si ádného jiného nevezmu, radìji bych
umøela.
No, vdy tak zle nebude; a by i nebyl bohat, vak
ona si dá panna Pepinka i pan strejèek øíci, a jim povíte, - e ho máte ráda.
Já jim to nesmím povìdít, praská tetinka mi to zakázala, ale slíbila nám, e se postará o nae tìstí, i kdyby
tetinka bránila. - Pøed týhodnem psal mi, e se na druhý
mìsíc shledáme. - Vy si píete? - To je tak; praská
tetinka neumí psát a je krátkozraká. Hynek - tak se jmenuje - viï, e to je pìkné jméno? - Podivné, jetì jsem
takové neslyela, mínila Bára a Elka dále povídala:
Hynek se nabídl, e jí listy na mne bude psát. Ona by

nepsala, leda jednou za rok, ale on ji popohání k tomu,
aby mi vdy nìjaké vyøízení psala. Vak se tomu strejèek diví, e tetinka tak èasto píe. - A jak kdy strejèek
list ète? I holeèku, to my jsme si vecko vymysleli; píeme tak, aby tomu nikdo nerozumìl ne my.
Je to pøece hezká vìc, kdy se èlovìk nìèemu nauèí,
já bych to nedokázala.
I tomu bys lehko se nauèila, mínila Elka.Právì doly k pastýrnì; i vzala Báru za obì ruce, a hledíc jí jasným svým okem do tváøe, pravila: Ani nevìøí, jak mi je
nyní volno, jako by mi kámen ze srdce spadl. - Nyní mohu
s tebou o nìm mluvit. Ale, doloila s dùvìrným pøízvukem hlasu, ty, Báro, nemá mi co øíci?
Já? zajikla se Bára a sklopila velké oèi, já nic. - Pøece snad slovíèko? - Nic, Elko, nic, pouhé sny! - Povìz mi je tedy. - A nìkdy! zavrtìla hlavou Bára, vysmekla ruce z Elèiných, a ukazujíc na chlív a boudu,
doloila: Vidíte Liaje, kterak se stuchá, a Èerná se tam
jetì obìsí. Èas je pustit; a vae krávy také ji v stádu,
slyím je zvonit. Hned poene tatík kolem. Jdìte okolo
zahrad, Elko, by vás selky nevidìly a nepomluvily.
Eh, a si mluví, vdy nedìlám nic zlého. Poslechnu
tì, jdu, ale co nejdøív si povíme více, pravila Elka
a zmizela mezi ploty.
(III)
Dvì noviny roznáely se po vesnici; v kadém statku,
v kadé chalupì se o nièem jiném nemluvilo ne
o straidle v záduním lese a o svatbì panny Elky
s panem správèím.

Tedy tak záhy zapomnìla na první svoji lásku? pomyslí si ètenáø. - Nedìlej Elce køivdu, ona se nezpronevìøila ani mylénkou a umínila si, e radìji ve podstoupí, ne by se stala paní správcovou. I kdyby nebyla
ji milovala, pan správec nebyl èlovìk ten, do nìho by
se zamilovat mohla.
Byl to muíèek, jak by ho opekl, postaven na krátkých
noièkách. Èervené tváøe jak pivoòky, i nos takový.
Na hlavì humence, je ale zakrýval zrzavými vlasy, které mu v týle a okolo uí jetì pozùstaly. Oèi byly masem
zarostlé a mìly tu dobrou vlastnost - zvlá pro správce
-, e se dívaly zároveò na dvì meze. Nosíval v letì slamìný klobouk se zelenou pentlí, rákosku se støapcem,
nankinky, vestu zimní pøes prsa sepjatou, aby se nezastudil a koili neupinil, na krku kartonový átek
a øebíèkové barvy frak, se pièatými osy a lutými knoflíky. Z kapsy visel mu vdy rùek modrého átku - nebo
pan správèí òupal. Povídalo se mezi vesteckými sedláky, e poddaní sousedního panství panu správèímu
øebíèkový frak nejednou za vìtrem vypráili, ne nepøilo to nikdy k soudu. Správce byl velmi bojácný, ale navzdory tomu se ho sedláci pøece báli, on toti nahrazoval bojácnost svou lstí a mstivostí, kterou jim pak splácel; k lidem, od nich jakého uitku oèekávat mohl, byl
velmi úlisný a zdvoøilý, jinak hrubý èlovìk. Byl také velice skoupý., jedinou dobrou vlastnost mu nemohl nikdo
upøít, toti tu, e byl bohat. Ano, bohat byl pan správèí
Kilián Sláma, a to byla ta pìkná vlastnost, která se pannì Pepince pøi nìm líbila; ostatnì nemínila také, e by
jeho postava byla nepìkná - jaktìivi se jí velcí suí lidé
nelíbívali; i to velmi jí lichotilo, e jí pan správce vdy
ruku políbil. Myslila, e se Elce koneènì také zalíbí, e
mu pøivykne; a øíkala panu bratru, který o tom plánu ne-

chtìl slyet, takový mu e si umí enu váit více ne
mladý hejsek, e ji bude na rukou nosit, Elka e bude
paní, dobøe se mít, a kdyby mìl umøít, e bude bez starosti. A já, kdyby mìl pan bratr zemøít, rozumovala
v duchu dále, budu mít kam jít. Zkrátka, panna Pepinka umìla to pìknì navléknout, aby pan správec zaèasté na faru pøiel, e koneènì i pan faráø proti nìmu nièeho nemìl; pøivykl mu, a kdy nepøiel správec k veèeøi
a po veèeøi mìl hrát mariá s Pepinkou a kostelníkem
nebo uèitelem, jako by mu nìco chybìlo. Elka
o Pepinèiném plánu zpoèátku ani zdání nemìla, slyela
jen chvaloøeèi na jeho dobrotu a bohatství, jich si ale
tak málo vímala jako dvoøení, je pan správec dosti
nemotornì najevo jí dával èím dále, tím byl správec úsilnìjí a tetinka zjevnìjí, take porozumìla Elka, oè se tu
jedná. Bylo jí to k smíchu; kdy ale tetinka ertùm rozumìt nechtìla, pøísnì domlouvat jí zaèala, i pan faráø
k tomu radil, aby si správce vzala, tu zaèala být smutná,
zaèala se správci vyhýbat, utíkajíc se s tìkostí svojí
k milé Báøe. - Bára znala plán panny Pepinky od ní samé,
nebo Pepinka chtìla, aby jí Bára nápomocná byla
a Elce domlouvala. Tenkráte ale uhodila na nepravou
ílu; kdyby ani byla Elèinu lásku neznala, k tomu by jí
nebyla domluvila. Ona sama neváila si pana správce
vic ne prachu v oèích a nebyla by ho chtìla, kdyby jí
panství byl podával. - Neøekla Pepince tak ani tak, ale
tajnì s Elkou se spolèila a sama list, v nìm Elka praské tetì ve vypsala, do mìsta na potu donesla. Od té
doby, co vìdìla Elka, oè se správci jedná, neslyel od ní
vlídného slova, nevidìl libého pohledu, - a nikdo by byl
neøekl, e dobrá, ke kadému vlídná Elka úseènì mluvit dokáe a karedì hledìt. Pokadé, kdy pak pøicházel na faru, slyíval po návsi neb kdesi u plotu hanlivé

písnièky, které jakoby schválnì na nìho sloené a pro
nìho schválnì zpívány byly. On si ale vecko nechal
líbit, kdy ale jednou Báru potkal a ona tu zèistajasna
spustila:
Lecjakýs trpaslíèek
na krátkých noièkách
chtìl by sobì vybírati
v hezounkých holèièkách
tu se zlostí vecek nadrchal a nos mu zèervenal jako
opanu, kdy vidí pøed sebou èerveno. - Ale co to bylo
vecko platno, pan správec zakousl ji velikou hanbu
a posmìch, - zakousl i posmìch dìvèat, mysle si: Jen
poèkej, dìvèe, a tì budu mít - a tvoje peníze, - vak já
vem vytøu zrak!
- Ale pan správec zapomnìl, e ani v Hloupìtínì døíve
zlodìje nevìí, a kdy ho chytí.
Jednoho rána roznáelo se po celé vsi, e straí; bílá
enská prý e la od záduního lesa, k vesnici, po celé
návsi, po lukách, a kdesi u høbitova e zmizela. Kostelníková se z toho roznemohla, nebo prý to na její okno
zaklepalo, a kdy on k oknu pøistoupil, nevìda, kdo by
to byl, vidìl prý patrnì bílou postavu s umrlèí hlavou,
která prý se na nìho uklíbla a prstem mu zahrozila.Dive to i Vlèek neodstonal; ale kostelníková nemyslila jinak, ne e smrt se jí ukázala, e musí do dne a do
roka umøít. - Podruh, co v noci noèní strá mìl, té
se duoval, e straidlo to bylo a e ze záduního lesa
vylo. - Lidé vzpomínali, zdali se tam kdo neobìsil, kdy
ale nièeho vymyslit nemohli, mínili, e tam kdysi kdosi
zakopal poklad, due jeho e nemá pokoje a hledá vy-

svoboditele. Hádalo se velijak a mluvilo se jen
o straidle.
Já tomu nevìøím, øekla Bára Elce, kdy k ní ten samý
den pøila na palouk do lesa, kde Jakub pásl.
Nech tak nebo jinak, já jsem tomu povdìèna, zbavilo
mne to na nìkolik dní snad nenávidìného hosta. Psal
sice strejèkovi, e mají nì a tuze mnoho práce, e nebude moci po nìkolik dní pøijít, ale chtìla bych krk vsadit, e slyel o straidle a e se bojí. On je hrozný strapytlík a skrze záduní les jít musí.
Ký by ho to tam bylo zaválo, aby více do Vestce nepøiel. Já bych vás radìji v rakvi vidìla ne s tím plecháèem u oltáøe, hnìvala se Bára. Já nevím, kam podìla panna Pepinka rozum, e vás chce k nìmu nutit,
ona je pøece dobrá.
Ona se o mne stará, abych se mìla dobøe, to je ta
pøíèina, a proto se na ni nehnìvám, ale vzít si ho nemohu, dìj se co dìj.
Tak nesmíte; Bùh by vás trestal, kdy jste slib dala
panu Hynkovi, byste ho nedrela. Víte jak se øíká: Kdo
ty sliby lásky ruí, bìda, bìda jeho dui!
Já je nikdy, nikdy nezruím, a kdyby to léta trvalo,
tvrdila Elka; ale on - on - zdali nezapomene! V Praze
je krásných dìvèat, jemu rovných. - Ach Báro, kdyby
mì zapomnìl, já bych se utrápila! A Elka dala
se do pláèe.
Vy jste bloudeèek, e sama sebe trápíte. Vèera jste
mi povídala, jak hodný èlovìk pan Hynek je, jak vás má
rád, a dnes byste chtìla o nìm pochybovat? - Elka si
utøela oèi, usmála se a vrhnouc se vedle Báry do zelené
trávy, pravila: Vdy to byla jen okamitá mylénka. Já mu vìøím jako Pánubohu. - Ach, kdybych byla tím
ptáèetem, abych k nìmu letìt mohla a poalovat si mu,

- Báøe napadla hned píseò Kdybych byl slavíèkem i pustila se do zpìvu, ale nelo jí to vesele a vpolovic
písnì náhle pøestala, jako by se nìèeho byla lekla. Také
jí tváøe zèervenaly. Èeho jsi se lekla, proè jsi pøestala
zpívat? ptala se Elka, ale Bára neodpovídala, hledíc
do lesa.
Báro, Báro, hrozila Elka, ty pøede mnou ve skrývá, a já nemám tajné mylénky pøed tebou, to není
hezké od tebe.
Nevím sama, co bych povídala, odpovìdìla Bára.
Proè jsi se nyní ulekla, vdy ty se nebojí nikoho. Kdo
to byl v lese?
Snad myslivec, vyhýbala Bára.
Vak ty dobøe ví, kdo byl, nadarmo tvoje leknutí nebylo. - Snad jsi vidìla straidlo!
Nene, toho bych se nelekla, hlasitì se zasmála Bára
a chtìla zaèít o jiném, ale Elka vdy jen starou nit napøádala, a koneènì se zrovna ptala, zdali by Bára chtìla
si vzít Jozífka kostelníkovic, kdyby nemìl být pánem páterem. - Bára se pustila do vìtího smíchu jetì ne
pøedtím Boe mne uchovej! zvolala, kostelníková by
mi hada uvaøila první den. Jozífek je dobrý chlapec - ale
mezi nás se nehodí. Není k stádu ani k pluhu, a k vøetenu se nesluí. - Leda bych si ho vsadila za rámeèek pod
sklo pro podívanou. - Elka se také svému nápadu zasmála, po chvíli pak upøímnì se ptala Báry. Tedy se ti
opravdu jetì nikdo nezalíbil? - Poslechnìte, Elko!
po krátkém rozmyslu øekla Bára. Loòskou jeseò trefilo
se mi nejednou, e jsem sama s Liajem pásla. Táta mìl
bolnou nohu, nemohl dostupit. - Jednou tedy odpoledne
pasu, tu se Plavka rychtáøovic a Bøezina Milostovic cosi
na sebe rozzuøily a stranì zaèaly rohy se klát. - To
se nesmí nechat rozvzteklit, sice by si rohy zvyvracely.

Chapnu tedy vìdro, bìím k øece pro vodu, abych jim
hlavy polila; ne se k stádu vrátím, pøichází z lesa jakýs
myslivec, a vida, e se krávy perou- chce je rozhánìt.
Pryè, jdìte pryè! køièím na nìho. Já si je rozeenu; a
vás býk nezhlídne, je zlý! - Myslivec se obrátí, ale vtom
ji také býk po nìm se dívá.Natìstí se krávy rozebìhly, kdy jsem vodu na nì chlístla, sice bývalo by myslivci
kruno utéci. Mìla jsem býka co dret a chlácholit, sotva e by tatík ho byl udrel, mne ale poslechne, kdy
mu hrozím. - Myslivec se v lese schoval za strom a díval
se; kdy se pak zase stádo popásalo, vystoupil na pokraj
lesa, kde jsem stála, a ptá se mne, èí jsem a jak
se jmenuju. Povìdìla jsem mu. - Podíval se na mne divnì jaks, posmekl, podìkoval za moji ochranu a odeel
do lesa. - Vidívala jsem ho napotom jetì mnohonáctekráte, ale více s ním slovíèka nemluvila, leda jestli jda
okolo pozdravil. - Stával na pokraji lesa, okolo øeky chodíval v zimì, i do vsi pøicházíval; a to celou zimu, celé
jaro. Na svatého Jána zrána, kdy jste vy domù odela,
já pak tátovi vyhánìt pomohla, vidím ho pøicházet pøes
luka k mostku Zùstal stát, kde jsme my stály, ohlíel se,
pak ale seel z mostku, vlezl do køoví a vidìla jsem patrnì, e vzal vìneèek, co na vrbì uvázl, a za kabát zastrèil. - Pøed chvílí vidìla jsem ho dole u lesa jít, nevím,
èím to je, ale kdy ho vidím, leknu se.
A opravdu jsi s ním nikdy nemluvila? - Jak to poprvé, více ani slova, jistila Bára. - Ale má ho ráda, viï?
vyptávala se dále Elka. - Ráda - jako kadého hodného èlovìka, který mi není køiv.
Vdy neví, je-li hodný, kdys s ním nemluvila? - Ten
zajisté zlý není, ani mu to z oèí nekouká. - Tedy se ti
líbí? vyzvídala Elka. - Hezèích chlapcù ve vsi, ale kdy
musím pravdu øíci, tedy øku, e se mi pøece ádný tak

nelíbí jako on. - Èasto se mi o nìm zdá! - Naè èlovìk
myslívá, o tom se mu snívá. - I ne vdy; sny jsou také
od Pánaboha. - Øekni tedy upøímnì, kdyby ten myslivec øekl: ,Báro, já si tì vezmu, dala bys mu slovo? Kterak to mluvíte, Elko; on si na mne nikdy nepomyslí, dokonce aby si mne chtìl vzít - to jsou samé marné
sny a øeèi - zapomeòte to. - Hou hou, Plavko, kam to
leze. - Liaji, kde shání - nevidí Plavku v bøezinì!
vytrhla se Bára v øeèi, vyskoèila z mìkkého paitu, by
zatím krávu zavrátila. - Kdykoliv pak pozdìji o myslivci
zaèít chtìla, Bára vdy uhnula, zaèínajíc o Hynkovi; tou
vzpomínkou vìdìla e odvrátí Elku od jakéhokoli pøedmìtu.
Pan správec byl za nìkolik dní zase na faøe; nic neodstrailo ho. Pøiel ale ve dne. - I na faøe povídalo
se o straidle, aèkoliv pan faráø nevìøil na podobné povìry, pøece myslilo se, e nìco v tom vìzet musí, nebo
se kadý tøetí den od jedenácté do pùlnoci procházelo,
jak to hodnovìrní lidé tvrdili. - Leckomu pohrozilo, a do
oken se podívala umrlèí tváø. - Lidé byli tak poplaení,
e zveèera ji, mimo smìlejích muù, nikdo pøes práh
jít si netroufal. Litovali svých høíchù, dávali na modlení
za due v oèistci, zkrátka strach pøed smrtí dohnal je
k pokání. - Pan faráø sice v kázání proti povìøe a bludu
mluvil, ale to vecko nic platné nebylo.
Pan správec, aè se nepøiznal, tak byl vecek pøestraen, e vùèihledì bledl; a kdyby ho nebyla chtivost
po slièné nevìstì a bohatém vìnu lákala, nebyli by ho
na faøe více vidìli. Chtìl mít tedy co nejdøív jistotu; promluvil s Pepinkou i panem faráøem, a maje ujitìní jejich, umínil si promluvit i s Elkou, aby hned po ních
svatbu slavil. Panna Pepinka oznámila Elce pøíchod
pana správce na druhý den a domlouvala jí, aby dìlala

moudrou a poslouchala rozumu. - Elka plakala a prosila
tetinku, aby ji nenutila k té netvoøe, ale Pepinka se velice
na ni rozmrzela; i pan faráø, aè jí nedomlouval tak jako
sestra, pøece ji káral z nevdìènosti a nerozumu. - Z Prahy
list nepøicházel, ani ádná zpráva, Elka nevìdìla, co si
poèít. Radila se s Bárou; ta ji potìila, potvala proti
správci, ale to ve nebyla pomoc.
Nastal druhý den - den to, kde domnìlá smrt nestraila -, pan správec pøiel nastrojen, vyfintìn na námluvy. Panna Pepinka vaøila a pekla od svítání ji, aby hosta
co nejlepí uctila, pøilo i víno na stùl k zasvìcení slavného dne. Bára byla té na faøe, a jen domluvì její
se podaøilo, e Elka jaktak na nohou se udrela.
Vecka nemocná byla z toho. - Kdy pøilo k øeèi, vyjádøila se Elka, aby si pan správce pøiel za týden pro slovo, doufala, e do té doby zprávu z Prahy obdrí. - Správcovi se ta odpovìï vytáèející a ta chladná nevìsta nelíbila, vidìl, e to není v poøádku, ale co mìl dìlat, mlèel
a doufal ve svou pøíznivkyni, pannu Pepinku. - Navzdory mrzutosti chutnalo mu jídlo i pití jak náleí a tváøe mu
jen hoøely. Ten den mìl modrý frak, a tudy mu to jetì
lépe sluelo. - Schyloval se veèír, pan správec chtìl
domù, ale pan faráø nechtìl ho jetì pustit - a po hodinì, kdy zase odejít chtìl, øekl pan faráø. Jen poèkejte
jetì, Vlèek vás pùjde vyprovodit, a tøebas také pacholek, mùe pøece být, e nìjaká spøe v tom naem lese
je.
Pana správce jak by studenou vodou polil; u mu ani
nechutnalo a radìji by se byl vidìl doma na posteli. Jen
to ho zdrelo, e s ním pùjdou prùvodèí. - Vlèek ale mìl
ji trochu v hlavì, pacholek pøi nalejvání si pøihnul, myslil si: Není to kadý den, - i nedbali jít, a bylo ji po desáté.- Tu teprv se vypravili na cestu. Správec, strachem

vystøízlivìlý, pozoroval, e oba jeho prùvodèí ochmeleni
jsou; nìrovali po cestì jeden sem a druhý tam. Nebylo
s nimi øeèi, - a pan správec byl v smrtelných ouzkostech,
aèkoliv si jetì nadìji dìlal, e straidlo ten den nechodí.- Ach on se na ten den tak tìil, vecko mìl pìknì
vypoèteno, a vecko se mu zbryndalo.
Noc byla jasná dost, bylo vidìt od vesnice a k lesu;
u byli pocestní nedaleko, kdy tu najednou z lesa vystupuje vysokánská - alespoò se jim tak zdála - bílá postava, pøímo k nim. - Správec vykøikl a jako palek
na zem se pøevalil; kostelník mikem vystøízlivìv, dal
se na útìk, jen pacholek zùstal jako sloup stát, - kdy
ale postava bílou rukou odhrnula zahalení a umrlèí oblièej mu ukázala a zuby naò vycenila, vlasy mu vystaly
úlekem, hrùza ho obela i sklesl vedle správce na kolena. Postava si ho ale nevimla, silnou rukou pozdvihla
správce ze zemì a zahoukla mu dutým hlasem do uí:
Jestli se jetì jednou na faøe ukáe co enich, je
po tobì veta! - To dopovìdíc, kráèela dlouhým, zvolným krokem k dìdinì.
Zatím Vlèek, pøibìhnuv bez dechu na náves, dopadl
ponocného; i vyvolali pùl vsi. - Srdnatìjí se osmìlili ven,
vzali kyje i cepy, kostelník musel na faru pro nìco svìceného. - Vzali ho doprostøed a brali se na cestu k zádunímu lesu. Vidìli hned u vsi bílou postavu zvolna
kráèet, ne ale ke vsi, nýbr stranou na luka ke høbitovu.
Zarazili se na okamik, pak ale køikem srdnatosti si dodávajíce, postupovali vickni v jedné hromadì za bílou
postavou, která vidouc je, krok zrychlila. - Najednou ale
i ona se dala do bìhu, k øece, a na mùstku jim zmizela
z oèí. - Dali se tedy za ní, majíce ji více smìlosti. U mostku se zastavili. Nìco tu leí bílého! køièeli. - Kostelník udìlal køí nad mostkem, a kdy se jim na zvolá-

ní: Chval kadý dobrý duch Hospodina! nic neozývalo,
pøistoupl jeden ze sedlákù blíe a vidìl,- e tam leí jen
at. - Kyjem celý ten balík nakydl a tak to nesli do vsi;
na cestì ale vzali s sebou polomrtvého správce, kterého pacholek skoro nést musel, li zrovna do fary. - Pan
faráø jetì nespal, a ochotnì jim dvéøe otevøel. - Prohlíeli, co nali, a vickni zùstali, jak by z oblak spadli. Byly
to dvì bílé plachty a hnìdá suknice vlnìná s èervenou
lemovkou. - Suknici znali: To je divé Báry! zvolali vickni.
Proklatì! kleli nìkteøí. Totì pravý drak! nadávali jiní,
nejhùø ale øádil správec a kostelník, ti se pomíjeli. - Pacholek jediný smál se øka: Snáze bych se byl smrti nadál, ne e v tom straidle vìzí Bára, je to zatrolená enská!
Vtom také do spoleènosti panna Pepinka pøibyla; hluk
a lomoz vyvábil ji z komùrky, kdy ji na lùku odpoèívala. - Zahalena byla v átku, na hlavì mìla lutý proívaný kominíèek (èepec noèní); musela na sobì vdy nìco
mít lutého.- Pøila s kahancem v jedné ruce a náruèí
klíèù v druhé ruce. Propánakrále, lidi, co se stalo? ptala se ulekaná. - Z nìkolika úst slyela neslýchanou událost. - Oh bezboná, nevdìèná holka! plna ustrnutí zvolala Pepinka. No poèkej, ta nahrabe ode mne, té vyloím evangelium; kde ji máte? - Kdopak ví, zmizela nám
prostøed i slehla. - Snad u mostku, jak by se zem pod
ní slehla. - Snad skoèila do vody, øekl pan faráø. - Neslyeli jsme blunknutí ani jsme nikoho ve vodì nevidìli; ale copak to, velebný pane, takové divé dítì, to se umí
udìlat neviditelné, tomu je ve vodì jako v ohni, v povìtøí jako na zemi, vude stejnì, pravil jeden soused.
Nevìøte takovým báchorám, lidé, káral pan faráø.
Bára je odváné dìvèe a provádìla rozpustilosti, to je

ve, a za to musí být pokáraná. Musí ke mnì zítra pøijít.
Pøísnì pokáraná, veledùstojný pane, mínil pan správce, chvìje se zlostí a posud mu v kostech lámajícím strachem, pøísnì, to je trestu hodno, celou obec mít za blázny. - Tak zle to nebylo, vzácný pane, mínili sedláci, to
se jen enský splaily! Moje ena chudák to odstùnì,
je to bezbonost k neodputìní, stýskal Vlèek, nepoèítaje svùj strach jako sedláci. - Z toho mìla panna Pepinka takovou radost, e by hned byla Báøe odpustila - Pacholek ji ale zase popudil, povídaje: Co bych zapíral, já
se opravdu bál, aè se hned neleknu, - a báli jsme
se vichni. Vy, pane kostelníku, jste sotva domù dolezl
a vzácný pan správec padl na zem jako hnilièka. Kdy
na mne zuby vycenila, myslil jsem vskutku, to je smrt není divu, mìl jsem trochu hlavu pod víchem - a u jsem
èekal, e mne chòapne za krkoku, ale ona popadla
vzácného pána, vyzdvihla ho vzhùru a køikla mu do uí:
Jestli se jetì jednou na faøe ukáe co enich, je po tobì
veta! - Pacholek chtìl ukazovat, jak ho Bára popadla,
ale pan správec se uhnul a oblièej jeho hrál z èervena
do fialova. - To pannu Pepinku hroznì urazilo, sedláci
ale odpustili Báøe svoje zahanbení za to, co panu správci
udìlala. - Celé vyjednávání odloilo se na ráno; pan
správec zùstal na faøe, ale za svítání byl ji pøes meze.
Kdy slyela Elka ráno, èeho se byla Bára pro ni odváila, prosila strejèka i Pepinku, aby jí odpustili, e to
jen kvùli ní udìlala, aby ji pana správce zprostila. - Panna Pepinka nechtìla od plánu upustit, a e Bára správce tak pohanìla, to nemohlo se lehce jen odpustit. - A
kdy si pana správce nevezme, ani nit ode mne nedostane, hrozila Elce, ta ale jen rameny pokrèila. - Pan
faráø nebyl tak svéhlavý; nechtìl neti domlouvat, ale aby

Báøe zcela odpustil, to nemohl sám o sobì uèinit. Ráda
byla by Elka k Báøe la, ale nesmìla.
Jakub nevìda pranièeho o spádech svého dìvèete,
ráno jak obyèejnì vzal troubu a el svolávat stádo. - Ale
kupodivu, jako by pøes noc byl vecek dobytek popadal
anebo vechny dìvky zaspaly, nikde se vrata neotvírala. el a k samým stavením, troubil, e by mrtvé z hrobu
vyvolat mohl, - krávy øvaly sice, ale nikdo je neel poutìt. Dìvky pøily a povídaly. Nebudete, Jakube, vyhánìt, bude vyhánìt jiný! - Co je to? myslil si Jakub a el
k rychtáøi. Tu slyel, co se dìje. Proti vám nemáme nièeho, ale vae Bára je divá a selky se jí i bojí, e jim
uèaruje. - Co se u nìkdy stádu koda stala? - Nestala, ale Bára mohla by se mstít. - Nechte moje dívèí
na pokoji, rozhnìval se Jakub, chcete-li mne ve slubì mít, budu vám slouit, ne-li, také dobøe, svìt je iroký
- Pánbùh nás neopustí. - Nedìlalo by to dobrotu. Tedy si dejte do pastýrny koho chcete a buïte tu spánembohem! Snad jaktìiv Jakub tolik nemluvil a tak
se nerozhnìval jako tehdy. - Odeel domù. - Báry tam
nebylo. el odvázat Liaje; krávu i býka, je mìl na starosti, nechal buèet a el na faru. - Bára stála pøed panem faráøem. Dìlala jsi to straidlo? vyslýchal pan faráø. Dìlala, velebný pane, neohroenì øekla Bára. - A
proè? Vìdìla jsem, e je pan správec strapytel. Chtìla
jsem odstrait pana správèího, aby netrápil pannu Elku, ona ho nemùe vystát a umøela by, kdyby si ho musela vzít. - Pamatuj si, abys nehasila nikdy, co tì nepálí; i bez tebe bylo by se to spoøádalo. Jak jsi mohla
z mùstku zmizet?
Dobøe, velebný pane; shodila jsem plachty i aty
ze sebe, skoèila do øeky a pod vodou jsem kus plovala,
tudy mne nikdo nevidìl. Pod vodou plovala! spráskl

ruce pan faráø, jaké to dìvèe! A v noci! - Kdo tì tomu
nauèil? - Báøe bylo divení faráøovo skoro smìné. I
velebný pane, táta mne navedl, jak musím se pohybovat,
ostatnì jsem se nauèila sama. To není ádný kunt. - Já
znám v øece kadý kámen, èeho bych se byla bála. Pan faráø jetì dlouhé napomenutí Báøe dal, pak ji poslal do èeledníka, by tam èekala na rozsudek. Poradil
se pan faráø s rychtáøem, konely i panem uèitelem
a usoudili tak, kdy udìlala Bára takové veobecné pohorení a tolik se odváila, aby veøejnì potrestána byla.Uloil se jí trest ten, aby jednu celou noc zavøena byla
v kostnici venku na høbitovì. Zdál se to být vem hrozný trest, ale kdy prý je tak smìlá, e se nièeho a nikoho
nebojí, a prý pozná, co je to bát se.
Pannì Pepince se ten rozsudek nelíbil, Elka se zdìsila
a kdejaká enská se otøásla hrùzou nad tím trestem; ba
i kostelníkova byla volna odpustit Báøe a myslila, e bude
dosti trestaná pouhým návìtím, jen Báru samu to nepohnulo - trápilo ji více to, e tátu obec vyhání. - Slyela
ji, co se mu stalo. - Kdy jí pan faráø øekl, kde má pøítí
noc noclehovat, vyslechla ve zcela pokojnì, pak ale
políbila knìzi ruku økouc: Co je o nocleh, spím-li tu nebo
tam, já spím i na kamenì dobøe, hùø je o tátu, kde ten
bude, kdy mu vzali slubu. A táta bez stáda iv nebude, jaktìiv mu je zvyklý - on mi umøe. Zprostøedkujte to
nìjak, velebný pane.
Kadý se divil, kde to dìvèe té neohroenosti nabralo,
a tu pøece jen vìøili, e to s ní není samo sebou a e
není Bára jako kadý jiný èlovìk. - Vak jí høebínek spadne, jen a veèír, mysleli mnozí, ale zmýlili se. Bára byla
jen tak dlouho smutná, dokud se nedovìdìla, e sedláci Jakubovi zase pastýøství vrátili, co pan faráø zprostøedkoval, odevzdaje mu svoje.

Po obìdì, kdy pan faráø døímal a panna Pepinka také
trochu klímala po noèním rámusu, vykradla se Elka z pokoje a dolù k Báøe. - Byla vecka uplakaná, ustraená;
prudce popadla Báru okolo krku - a plakala zase. - Inu,
buïte tichá, tìila ji Bára, jen kdy vám ten cvrèek více
nepøijde, a musel by to být èlovìk beze ví cti, aby pøiel,
- ostatní se spraví. - Ale ty chudáku, dnes v kostnici,
ach boe, já nebudu mít pokoje! - I z toho si pranic nedìlejte; spala já jsem u samého høbitova nejednou a mám
ho celé noci a dni pøed nosem. - Jen vy spìte! - Prosím
vás, dejte vzkázat tátovi, aby nemìl o mne praádný
strach a Liaje uvázal v noci, aby za mnou neel. - A
zítra vám povím celý ten rámus a jak jsem správci nahnala, nasmìjete se. Snad dostanete záhy zprávy od pana
Hynka. A se ale vy, Elko, odtud dostanete, pak mne tu
nenecháte! smutnì otázala se Bára. Elka ale stiskla jí
ruku, eptajíc: Jsme svoji. - Tie odela - a Bára si pozpìvovala a byla pokojná.
Kdy se hodnì setmìlo, pøiel kostelník a ponocný, by
odvedli Báru na høbitov. Panna Pepinka mrkla na ni, aby
prosila pana faráøe, chtìla také dobré slovo dát za ni, ale Bára nechtìla rozumìt; a kdy pan faráø sám øekl,
e by se dal snad trest ten uprosit, pohodila vzdornì
hlavou økouc: Kdy jste ráèili usoudit, e jsem trestu
hodna, tedy si ho podstoupím! - a la s mui.- Lidé vybíhali ven - mnozí i ji litovali, ale Bára si ádného ani
nevimla a vesele kráèela k høbitovu, který leel u paty
lesa, nedaleko obecné pastvy. Otevøeli malou komoru,
kde kosti a máry sloené byly, pøáli jí: Pánbùh tì tu opatruj, a odeli domù. - Z komory bylo malé okénko s dlanì, kterým bylo vidìt do údolí a na les. - Bára se postavila
k tomu okeneèku a dívala se dlouho, dlouho ven. - Smutné musely to být mylénky, které jí hlavu probíhaly, ne-

bo slza za slzou padala z krásného oka na brunátnou
tváø. - Výe vystupoval mìsíc, jedno svìtlo za druhým
haslo, tieji a tieji bylo kolkolem; pøes hroby kladly
se stíny vysokých jedlí, je u zdi stály, nad údolím vznáely se lehounké mlhy. - Jedinì tìkot a vytí psù pøeruovalo tichost noèní. - Bára dívala se na hrob matèin,
pøipomínala si osamìlé mládí, nenávist a opovrhování
lidí a poprvé cítila veho toho tíi, poprvé pøila jí mylénka: Ký tu, matko, vedle tebe leím! - Mylénka rodila
mylénku, jeden obraz stíhal druhý - objímala v duchu
krásnou Elku a na lesní stezce vykouzlila jí obrazotvornost vysokého, ramenatého mue s ráznou tváøí
v mysliveckém odìvu. - Ale koneènì se odvrátila
od okénka, mlèky zavrtìla hlavou, a rukama zakrývajíc
si tváø, klesla s hlubokým povzdechem na zem. Plakala
a modlila se.Umírnìna koneènì vstala ze zemì a chtìla
si lehnout na máry, kdy tu u okénka zatìkne pes
a hrubý hlas se ozývá: Báro, spí? - Byl to Jakub
a Liaj. - Nespím, táto, ale budu hned spát; proèpak
jste sem pøiel? Já se nebojím. Dobøe tedy, dìvèe, spi;
já budu spát zde, vdy je teplá noc! a otec ulehl si
s Liajem pod okénko. - Spali dobøe a do rána. Ráno,
kdy zaèalo svítat, pøicházel lesem mu v mysliveckém
odìvu; Jakub vidíval ho chodit v lese i po údolí zaèasté;
nevìdìl ale, kdo je. Co tu dìláte, Jakube? ptal
se myslivec, kdy ho byl doel. - I pane, zavøeli mi tu
moji dívèici pøes noc, a tu nedalo mi to doma být. - Báru?
- Co se stalo? ptal se s podivením myslivec. Jakub
v krátkosti povìdìl ve. - I zaklel myslivec; pak strhl ruènici z ramena, povìsil na strom, vyinul se hbitì pøes zeï
høbitovu, a vypáèiv silnou paí dvéøe kostnice, stál pøed
Bárou, kterou byl hømot probudil. Vidouc myslivce pøed
sebou, mìla za to, e jetì ve snu; slyíc ale jeho hlas,

divila se, jak tam pøichází, a nemohla rozpaèitostí ani
na jeho pozdrav podìkovat. - Nediv se, Báro, e jsem
tak sem vrazil; jdu okolo, vidím tvého otce, slyím, co
se s tebou dìlo; es tu, to mne rozhnìvalo. Pojï pryè
z té umrlèiny, pobídl myslivec a vzal Báru za ruku. - Ne
tak, pane zùstanu zde, a sem pro mne pøijdou, - øekli
by, e jsem utekla. Vdy mi tu nebylo tak zle, zdráhala
se Bára, vytáhnouc zlehka ruku z ruky myslivcovy.
Tedy zavolám otce a zùstaneme zde oba, øekl myslivec a zavolal pøes plot na Jakuba. Vlezl tedy i Jakub pøes
plot a veel k Báøe a Liaj nevìdìl ani co dìlat radostí,
kdy Báru zase vidìl - Jakub vida, kde Bára spala, byl
by se hned pustil do pláèe; by tedy slze zakryl, el
na hrob své neboky.- Myslivec sedl si na máry; Bára
hrála si s Liajem, ale vidìla pøece, e myslivec neodvratnì na ni hledí; rdìla se a bledla a mocnìji tlouklo jí
srdce ne v noci, kdy sama v kostnici byla.
A co není ve vesnici nikdo mimo otce, který by sem
k tobì byl dohlídl? ptal se po chvíli myslivec. - Mimo
Elky a otce nikoho; otec pøiel, Elka pøijít nemùe,
a jiného není, kdo by mne tak miloval. - A ty, viï? pravila, dívajíc se psovi do oèí. A k høbitovu se pøiblíit kadý se v noci obává, doloila jetì - Divím se tvé smìlosti, jako jsem se divil tvé síle. Vdy jsem matce o tobì
povídal, øekl myslivec. - Vy máte, pane, jetì matku?
ptala se Bára dùvìrnì. - Ano, starou matku; bydlíme
spolu vysoko na vrchu, tøi ètvrtì hodiny odtud, v lese v myslivnì. Já jsem myslivec. Matka moje pøeje si dceru, vidìla by mne ráda astného. Nenael jsem nikde
enu, jakou bych si pøál, a jsem tebe vidìl. - Báro, já
nejsem pøítel dlouhých øeèí; mám tì rád, od té chvíle, co
jsem tì vidìl, - já se tì nauèil i znát, tøebas s tebou byl
nemluvil, - a jestli jsem posud nièeho ti neøekl, stalo

se tím, e jsem si netroufal dojít tvého slova. Nyní ví
ve; øekni i ty, jestli se ti líbím - a chce-li být mou enou. Ve Vestci nyní být nemùe; seber si tedy, co má,
a pojïte hned s otcem ke mnì do lesa, kde tì budou
lidé milovat. - Bára stála jako socha, ani sebou nehnula, ani promluvit nemohla - Myslivec nevìdìl, jak to vyloit si má, ale chtìje se dovìdìt pravdy, a by by i trpká
byla, jetì jednou Báry se ptal, zdali chce být jeho enou. - Tu se pustilo dìvèe do pláèe a zvolalo.Boe, co
je to pravda, e mne máte rád? Myslivec jí to ústy
i rukoudáním dosvìdèil, a tu teprv vyznala svoji dávno
k nìmu chovanou lásku. - Jsouce srozumìni, vyli ven,
pøiklekli k Jakubovi a myslivec pravil: Znáte mne, tatíku, víte, e mohu enu zaopatøit, dávno ji. ádná se mi
ale nelíbila, a jsem vidìl vai dceru, tu jsem si zamiloval.
Právì jsme se spolu domluvili; dejte nám tedy vae poehnání. Tøebas to bylo na høbitovì, vude zem pánì,
vude Bùh! - Jakub se neptal co a jak, jen kdy Bára
spokojena byla; poehnal je a pak se domluvili. - Jak
se podivil kostelník, kdy po klekání pøiel pro Báru a v
kostnici ji nael v spoleènosti otce a enicha, za jakého
se ihned myslivec vydal.
Vìtí jetì podivení bylo na faøe; a po celé vsi. Lidé
mysleli, bùhvíjak Bára zkrotne, jak bude poníená, a ona se vrátila co nevìsta a jetì k tomu takového
mue. - Ani vìøit tomu nemohli, e by to moná bylo, e
by se mohla divá Bára komu tak zalíbit, - a ono se to
stalo. - Ta má z pekla tìstí! povídala si dìvèata. Opravdovou, velikou radost mìla Elka, kdy jí Bára
svého enicha pøivedla. Vidí, Pánbùh ti splatil slubu,
kterous mnì prokázala a za kterou jsi tolik zkusila.- Já
vìdìla, e najde i ty èlovìka, který tì bude milovat. Jen ji mìjte hodnì rád, ona toho zaslouí, obrátilo

se dobré dìvèe k myslivcovi, podávajíc mu ruku, kterou
on upøímnì stiskl.- Rád by si byl vzal myslivec Báru hned
s sebou, ale ono to pøece tak rychle nelo a panna Pepinka nechtìla pøipustit, aby Bára pøed svatbou odcházela; radìji prý vecky tøi ohláky najednou, kdy je enich nedoèkavý. Jakub se také nemohl od pastýrny hned
odtrhnout. - Bára elela nejvíc Elky; kdy ale druhý den
na pana faráøe doel list z Prahy, v nìm paní teta píe,
e ona celé svoje jmìní vìnuje Elce, ale jen pod tou
výminkou, kdy vezme toho mladého lékaøe, který ji (paní
tetu) vyléèil - a se pan faráø zeptá, chce-li nebo nechce
-, kdy i pro Elku mimo to lístek pøiloen byl, pln nejkrásnìjích nadìjí na brzké shledání, tu nemìla Bára
ádných pøání více.
Pøed svatbou se vichni lidé s ní smíøili, i kostelníková
jí pøála tìstí a odevzdala jí od Jozífka lístek. Elka ho
Báøe pøeèetla, a tu teprv se dovìdìla, co Elka dávno
vìdìla, e Jozífek ji miluje, kvùli ní jen e knìzem být
nechtìl; kdy se ale vdá, e rád pøání rodièù vyplní.
Po týdnu vystrojila panna Pepinka Báøe svatbu a stará
myslivcová pøila také a odvedla si do lesa dceru,
na kterou se byla dávno ji tìila. Jakub el s nimi. Kdy
si myslivec svoji mladou enu po stavení provádìl a do
pokojíka pøivedl, kde bylo jeho loe, sundal nad ním zavìený suchý ji vìneèek. Zná ho? ptal se Báry. Byl
to ten samý, co na vrbì uvázl na svatojanské ráno. Bára se usmála.- A na koho jsi myslela, kdys ho
do vody házela? ptal se myslivec, pøivina si ji k srdci.
Bára neodpovìdìla, ale obejmula ho a pozdvihla k nìmu
s usmáním milým oèi, je lidé nazývali bulièí, myslivec
vak za nejkrásnìjí mìl na celém írém svìtì.

